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TWEE RUNNERS GERED
door „Neeltje Jacoba"

l
l

NIEUWJAARSRECEPTIE^)
ten Raadhuize

De Nieuwjaarsreceptie van het ge»
meentepersoneel, Maandagmiddag om
12 uur ten raadhuize, werd vrijwel
door het gehele personeel bijgewoond.
gemeentesecretaris, de heer W.
ondagmiddag werd via Radio Sche* de „Dudok de Wit" werd voor alle De B.
'Bosman, was de tolk van allen
sningen bekend, dat voor onze kust zekerheid reeds op de zuidelijke af* M.
hij burgemeester van Fenema
QCII kraanlkhter mat twee opvaren* gang nabij de rotonde geplaatst om toen
en de beste wensen voor
flcn in nood vcrkesrde. Deze lichter indien nodig direct zee te kunnen toesprak
1954 meegaf. Over' een maand — om
was van de sleepboot „Ebro" in de kiezen. Het een en ander trok van* precies
te zijn op l Februari a.s. —
nacht van Zaterdag op Zondag los» zelfsprekcnd honderden belangstel* zal de burgemeester
zes jaar aan het
lenden, die echter omstreeks 3 uur hoofd van de gemeente
aeslagen.
staan. Het
jï De bemanning van de Zandvoortse onverrichterijake naar huis konden heeft drie en een'half jaar
geduurd
feildingboot werd verzocht zich ge» keren, daar toen het bericht binnen* voordat als eerste gebouw het
recü te houden, daar de lichter naar kwam, dat de „Neeltje Jacoba" —die laadstation officieel door hem vuil*
ge*
'32 kust afdreef. Omstreeks half één averij opliep — de twee runners in opend kon worden, maar daarna ging
was de afstand nog ongeveer 7 mijl veiligheid had gebracht. Een kwartier het in een vrij vlot tempo. Doch de
(10 km) en zo nu en dan was liet later was de Boulevard Paulus Loot secretaris verwachtte in de volgende
,\aartiiife even te zien. Onderwij' was weer nagenoeg verlaten.
ambtsperiode de grootste successen
'ïle „Neeltje Jacoba" uitgev.irun, doch
van de wederopbouw.
In zijn antwoord dankte de 'burge*
meester voor de vriendelijke woor*
den en deelde mede, — hoewel tot
niemands verwondering —, dat het
tempo hem soms nog te langzaam
voorkwam. Tot zijn schrik was hij tot
ontdekking gekomen, dat 1954 nog
hield jaarlijkse postduivententoonstelling de
„maar" 265 werkdagen telde, zodat
er flink aangepakt zal moeten wor*
... .goede kwaliteit....
den om met een goed resultaat uit de
bus te komen....
Ook op Nieuwjaarsdag zelf was de
'n de benedenzaal van „'Hotel Keur" Lansdorp 5481/-; V. C. de Munck547; belangstelling
van de zijde der Zand*
Iverd door - de postduivenvereniging P. Stokman 546; iH. Bartens 545*/s; voortse bevolking
weer groot in de
I.Pleines" Zaterd_ag 2 en Zondag 3 B. Lukkassen 545; C. Driehuizen Raad/aal, waar Burgemeester
en me*
anuari de jaarlijkse ~ tentoonstelling* 544V»; J- N. iHuijer 543V-; C. Koper vrouw vjn Fenema recipieerden.
ehoudcn. Er waren 30 "deelnemers, 543; C. Keur 540; P. Koper 539V»;
'Hoofden van takken van dienst.
ie tezamen 166 duiven instuurden.
J. Schrander 539; P. Peters 5371/»;
van de geestelijk*
8 Keurmeester K. Middelkoop uit C.' Keur 536V»; K. Kramer 535Vs; C. vertegenwoordigers
hcid, het onderwijs, de middenstand
'/Dordrecht was enthousiast over de Visser 534; G. Driehuizen 533; J. en
het Zandvoortse verenigingsleven
jlitstekcnde kwaliteit der vogels, ook Koning 531 V-; H. Vleeshouwers alsmede
vele particulieren hadden
Ihet materiaal der Juniores werd door 530'/2; J. de Leeuw 523*-/s; A. Mole* deze gelegenheid
wederom aangegre*
ihem geprezen. Er was geen enkele naar 523.
pen om het hoofd van de gemeente
1
.soepduif" bij.
Juniores: L. Versteegh 363 /»; F.
echtgenote al het goede voor
Zondagavond reikte de voorzitter, Textor 362; R. van Dijk 360; H.'Gausen zijn
te wensen.
Ie heer A. Dorsman, de prijzen uit, 359; J. Donker 358V2; C. Allebes 358; 1954
Er heerste in de receptiezaal als
;en en ander vergezeld van een har* G. Pol 357V2.
vanouds een zeer geanimeerde sfeer'
elijk woord of een welgemeende
Ereprijzen: Schoonste van tentoon* deze wordt zeker verhoogd .doordat
•aadgeving.
deze recepties behalve door hun
stelling A. Dorsman.
eigenlijke doel, daarnaast ook noö
Schoonste oude doffer: M. Buis.
De uitslag is als volgt:
enigermate door „reunie*eigenschap*
Schoonste oude duivin: M. Buis.
Hokken: M. Buis 551V2; A. Dors*
Schoonste jonge doffer: A. Dors* pen" gekenmerkt worden.
man 549Va; H. Lansdorp 549; J. J. man.
Schoonste jonge duivin: M. Buis.
30 Januari wordt nieuwe
'Juniores: ScKoonste oude doffer: F. school geopend
Textor.
Schoonste oud: duivin: F. Textor. De nieuwe openbare lagere school in
Schoonste jonge doffer: L. Ver* Plan Noord zal 30 Januari' officieel
O.S.S.-HEREN
steegh.
worden geopend; l Februari zal het
Schoonste jonge duivin: L. Ver* nieuwe schoolgebouw in gebruik ge*
Zaalhandbalkampioen!
steegh.
nomen worden.
H.O.C. (Haarlem) met 11*5 geklopt
oofc Dudok was paraat

Ï

Zondagmiddag vonden in het R.A.I.*
gebouw te Amsterdam de laatste
wedstrijden van de zaalhandbalcom*
oetitie plaats.
(Het O.S.S.*team moest tot 'besluit
iegen het Haarlemse H.O.C, spelen,
welk team als hekkensluiter in de
Joule (D) fungeerde. Hoewel men
dacht op gemakkelijke wijze van de*
ze ploeg te kunnen winnen, bleek dat
H.O.C, zijn huid zo duur mogelijk
wilde verkopen. Weliswaar opende
j H. Wardenier met een prachtig doel*
punt de score, terwijl deze stand zelfs
spoedig op 2*0 werd gebracht, daarna
was het woord aan H.O.C, dat hard*
werkend zelfs vlak achter elkaar 2
doelpunten maakte en zodoende de
partijen weer op gelijke voet bracht
12*2). O.S.S. nam onmiddellijk de lei*
ding over (3*2) maar weer sloeg H.O.
C. terug (3*3). Vlak voor de rust werd
door H. Gansner de leiding weer ver*
overd (4*3).
In de tweede helft voerde O.S.S.
het tempo op waardoor na fraai com*
binatiespel een aantal doelpunten
werden gemaakt en zodoende de voor*
sprong geleidelijk werd vergroot.
Wel maakte H.O.C, nog twee doel*
punten en stopte keeper v. Duijn op
schitterende wijze een strafworp,
maar de overwinning kwam geen
ogenblik meer in gevaar.
Toen de scheidsrechter het eind*
signaal liet horen/had O.S.S. met 11*5
gewonnen en zodoende op fraaie wij*
'e ongeslagen beslag gelegd op de
kampioenstitel in poule D.
Juichend liepen de supporters het
„houten" speelveld op, bloemen wer*
den aangeboden en zowel voorzitter
J. M. B. Brink als de voorzitter van
de propagandacommissie, de heer J.
H. iHermarij boden gelukwensen aan,
waarbij gesproken werd over het
eerste succes in het „O.S.S.*jubel*
jaar" en de goede clubgeest bij de
handballers, die zeker tot dit succes
heeft bijgedragen.

Phoenix brengt Zaterdag
zijn „Koffiemolen"
De toneelvereniging „Phoenix" houdt
Zaterdag a.s. in Zomerlust weer haar
traditionele Cabaretavond ,De Koffie*
rooien', dit keer onder het motto Pop*
penkast, poppenkast, de hele wereld
js een poppenkast". De regie is in
handen van Leslie Davids.

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

Zandvoort maakt weer kennis
met befaamde films
7 Januari houdt 't Helm in Monopole
wederom een avond, waarop verschillende bijzondere films zullen worden
vertoond. Onze medewerker op filmgebied wijdt hieronder enige aandacht
aan werken die op deze avond op het
doek komen.
Capriolen in kleuren is een verrassend
getekende fantasie van de experimentele cineast Norman Mr Laeren. Mac
Laeren heeft deel uitgemaakt van een
groep Engels-Canadese Filmers die gedurende en vlak na de oorlog de Engelse film in positieve zin hebben beinvloed. Hij voelde zich echter sterk
aangetrokken tot de tekenfilm, maar
was een te individueel filmer om zich
met Walt Disney's opvattingen, die dit
genre hebben verstard tot het onovertrefbare en tevens onverteerbare, te
kunnen vereenzelvigen. Hij experimenteerde .net zlolang tot hij zijn vondsten
en composities direct op het celluloid
— dus zonder tussenkomst van de camera — kon tekenen. Ook brengt hij
de begeleidende geluiden en de muziek
zelf op de geluidsband aan. Dit monnikenwerk vindt echter zijn bekroning
in het totstandkomen van de eerste
autonome filmscheppingen, waarvan
de g-sdachte „onmogelijkheid" iedere
filmkunstenaar sinds het ontstaan van
dit medium eigenlijk neeft dwarsgezeten.
*
The ghost goes West
Bene Clair behoort tot een steeds kleiner wordende groep filmregisseurs die
bij üe geboorte van de speelfilm aanwezig waren en die zich tot op heden
hebben, weten te handhaven, ofschoon
zij ditzelfde medium hebben zien uitgroeien tot een wrang spel van vraag
en aanbod. Hij debuteerde in het begin van de twintiger jaren met de comedie Paard eet hoed (Chapeau de
paille d'Italic) en met het extravagante Entr'acte en_ heeft__zich sindsdien bezig gehouden met hetgeen zich
het best laat omschrijven als „de persiflerende comedie". Zijn. bekendste
films Break the News, I married a
witeh, en het hier te vertonen The
ghost g-oes West, dragen evenals het
recente Belles de milt, 't lucide stem-

het stramien van de Kur*gedachte. Ik
voor mij vind 't idee helemaal niet
mal. De gedachte van een Kur*Ort is
niet nieuw. (Zandvoort behoeft niet
bang te zijn dat er hier al te revolu*
't Een of 't ander
tionnaire ingrepen zullen gedaan wor*
den). De Romeinen wisten al wat
De kansen dat we hier een model zeggen: hier gaat gebouwd worden! „kuren" was en om wat dichter bij
badinrichting krijgen, schijnen zeer Als ik helemaal eerlijk moet zijn: ik huis te blijven: onze vriendelijke Oos*gunstig te staan. Ik bedoel daarmee, geloof helemaal niet dat er een Zui* terburen hebben heel wat zeewater*
dat het niet uitgesloten moet geacht derbad komt. Ja, ik weet wel dat therapiën uitgewerkt. Van paplepel*
worden dat Zandvoort plotseling de U mij onmiddellijk zal toevoegen: gewijs tot algehele onderdompeling
boeg gaat omgooien en een inrich* 'Mevrouw en de heren heb'ben 't toch toe.
ting in het leven roept, die tot ver aangenomen? Natuurlijk, dat is ook
Een Kur*haus in Zandvoort lijkt
over de grenzen over de tong zal zo. Maar mevrouw en de heren kun* .mij een te vervullen wensdroom. En
gaan. Hoe meer Zandvoort over de nen wel zo veel aannemen, is 't niet? de medische staf moet natuurlijk aan*
tong gaat, hoe beter, zei mijnheer van Dat is nog geen •\yaarborg dat 't er getrokken worden door advertenties
Kuijk eens. En dit woord heeft vleu* ook komt. Palen wil ik zien. Palen en in de plaatselijke bladen. Want, wie
gels gekregen. Zandvoort gaat over betonmolens.
met zeewater wil kuren, moet weten
de tong. Uiteraard in gun*
dat het zeewater kuren heeft. En dok*
stige en ongunstige zin.
ters kunnen daar wel een boekje over
Maar zoals altijd: ik wil mij
open doen. Burgemeester van Fenema
weer van de ongunstige
'had wel eens gehoord dat zeewater
distanciëren en het alleen
drinken ontstellend bevorderlijk voor
hebben over de positieve
de gezondheid is. Maar mevrouw
waarde van het over de
Mol=van Bellen kent een chirurg, die
tong gaan. (Dit moet mij op
daar radicaal tegen is. Deze chirurg
't ogenblik even van 't hart:
is de mening toegedaan, dat zeewater
ik weet op geen stukken na
alleen goed voor de vissen is. Zo ziet
waar dit geschrijf op gaat
U: Twee meningen, twee zeeën.
uitdraaien).
"Wanneer de tekenen niet bedriegen
'Het zijn niet alleen de
krijgen wij van de zomer een beslist
zandbouwwedstrijden en de
Oostelijk georiënteerd toeristenbe;
amateurtoneclverenigingen,
zoek. Dat is niet erg, als wij maar
die Zandvoort moeizaam
paraat zijn en op onze vrouwen en
doen stijgen op de ladder
de cigaretten*automaten passen.
der populariteit. Ik hoop U
En als 't eenmaal zo is, dat wij —
dat in de' volgende regelen
om welke reden dan ook — gechar*
duidelijk te maken.
meerd zijn op visite uit het achter*
Toen onze burgemeester
land, (dat veel verder schijnt te rei*
in de' laatste begrotings*
ken dan (Haarlem en Amsterdam)
raadszitting zinspeelde op
dan hebben we daar de consequenties
de mogelijkheden orn van
van te dragen. Dan komt als 't ware
Zandvoort een Kur*Ort te
vanzelf de gedachte aan een Kur*On
maken, hebben noch me*
naar voren. Laat de mensen 't gerusl
vrouw en de heren noch het
zelf bekostigen. Een „Kur»tax" van
publiek op de tribune ten
— es even kijken — drieduizend mark
volle de draagwijdte van
per binnenkomende autobus, Hikt mi.
deze suggestie beseft. Hier
geen overbodige weelde. Over weelde
zit meer achter. Ik weet wel
gesproken: Nu de huren verhoogt
niet alles en al zou ik 't we*
zijn, mogen de zomerprijzen ook om
KURtangehörige
ten dan mag ik niet alles
hoog, mensen. Dit maar even ter zij>
(oude foto)
zeggen, maar het lijkt op
de, hoor.
s*
z'n minst twijfelachtig dat
Als er uit de merkbare aarzeling
En als er nou iemand zegt: daar om een Zuiderbad te poten ,de dui
het Zuiderbad l 'Mei 1954 gereed zal
zijn. Of ze moeten vandaag nog be* staan we gekleurd op, dan zeg ik: En* delijk omschreven plannen van een
ginnen met de fundering te leggen. En de dispereert niet! D'r is geen man Kur^Ort zouden geboren worden, dan
dat zal wel niet gebeuren. Zondag j.l. over boord als er geen Zuiderbad hebben wij zeer zeker niet um sons
(Het werd toch meer café geaarzeld. U mag mij gerust es schrij
ben ik eens naar de plaats gaan kij* komt
ken waar het Zuiderbad zal moeten dan bad*inrichting). Niemand weet ven, hoe U over dit alles denkt. Mis
verrijzen. Nou, geen paal staat er in trouwens nog, wie die tent moet schien schuilt er ergens wel een Kur
de grond. U kent ze wel, die paaltjes bouwen. U kunt er dus nog aan, als genie onder U.
met rood geverfde kopjes, die net U wilt.
even boven de grond uit komen en
Maar nu gaan we even borduren op
BARTJE.

iel van het spelen met onze historische en traditionele gewichügheden.
Clair maakte The ghost goes West
enige jaren voor de oorlog, maar de
vijze waarop deze oomedie werd geilmd heeft nog niets aan slagvaardigneid ingeboet. De film behandelt het
ot van een verarmd Schots edelman
en een jong gestorven voorvader, die
al eeuwen transparant door het familiebezit dwaalt. Zijn door geldgebrek
eplaagde nazaat wordt echter gedwongen het kasteel aan een lijke
Amerikaan van onze tijd te verkopen;
deze laat het eeuwenoude erfgoed afjreken en het zorgvuldig verpakt in
cratten naar Amerika verschepen. Het
spook dreigt hierdoor te worden ontworteld, maar weet zich tenslotte bij
d'& gebruiken en gewoonten van zijn
nieuwe vaderland aan te passen en de
m de veertiende eeuw aan zijn strene Schotse vader gedane belofte in te
lossen.
Met speelse ironie zet Eené Clair
3ngelse traditie en geborneerdheid
jegenover Amerikaa,nse jovialiteit en
koopkracht, die worden aangewend om
geschiedenis op te kopen teneinide op
die manier het eeuwenlange gemis aan
tradities te compenseren. De culturele
wrijving tussen de oude en de nieuwe
wereld wordt door Clair b.v. meesterlijk getypeerd door de intonatie van
een stem uit Parlement die vragen
stelt over de uitvoer van voorouders
en het Amerikaanse Congreslid, dat
de emigratiewet op spoken wil toepassen,
Robert Donat speelt de dubbelrol
van de tegenwoordige en vroegere
kasteelheer, Eugène Pallet, een weinig
bekend maar subliem Belgisch acteur
brengt de Amerikaanse zakenman zonder dierbaar verleden.
Niet alleen in Engeland (Mc Lae*
ren) en Frankrijk (Jean Image) maar
ook in Amerika zet de vernieuwing
van het genre van de tekenfilm zich
'oort.
Het is de Cartoonist Georg Bus*
tasov, oud medewerker van Disney,
die met een aantal ionge tekenaars
de UPA studio's heeft gesticht.
Hij -vervaardigde een aantal won=
derlijk surrealistische filmpjes met
Gerald Mc Boing Boing en Mister
Magoo, waarvan er een in het pro*
gramma van 7 Januari is opgenomen.
Tevens heeft men beslag kunnen
leggen op de documentaire „North*
sea" van Cavalcanti, van wie reeds
eerder de fascinerende documentaire
„Nightmail" in Zandvoort werd ver*
toond.

Het vuur bij de rotonde
Zaterdagavond, klokslag 6 uur werd
op het strand nabij de Rotonde een
kerstbomenstapel van circa 350* bo=
men aan de vlammen prijsgegeven.
De gehele dag was de Zandvoortse
jeugd in de weer geweest om de bo=
men uit alle delen van het dorp naar
het strand te slepen. Uit degenen die
zich hiervoor het meest hadden be*
ijverd, werd een viertal aangewezen,
om op het moment dat de comman*
dant der brandweer, de heer D. van
Noort, de sirenes van de terreinauto
liet loeien, de brand in de stapel te
steken.
Het was een fascinerend gezicht,
deze loeiende vuurzee, nog aangewak*
kerd door een sterke Zuid*Wester en
velen, ook van buiten de gemeente
genoten van dit schouwspel.
De boom van het Raadhuisplein,
die door het verblijf in de openlucht
aanmerkelijk natter was dan de an*
deren, hield het langste stand.
Een typisch effect aan het geheel
gaven de rotjes, rookbommen en
stukjes -vuurwerk, die door leden van
de 'brandweer van tijd tot tijd in de
vlammenzee werden geworpen, ze
schoten met doffe knallen en helge*
kleurde ballen tussen de vlammen en
de rook door.

De bruiloft op de Appelbloesem.
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" geeft op Donderdag 28 en
Vrijdag 29 Januari a.s. een opvoering
van het blijspel „De bruiloft op de
Appelbloesem" in drie bedrijven door
Eden Phillpotts.

Onderscheiding
Bij Koninklijk Besluit is de aan de
Orde van Oranje*Nassau verbonden
ercmedaille, in brons, toegekend aan
onze plaatsgenoot, de heer P. W. Ze*
german, wonende in de Noovcler*
straat, archivaris bij de N.V. Amster*
damse Chinincfabriek te Amsterdam.
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De vrouw en de kerstboom,
Hoewel een .boom in het algemeen
Zaterdag. 9, Zondag W
gedachten opwekt aan mannelijke;
en Maandag 11 Jan., 8 u.
kracht en stoerheid, krijg ik 'bij een
Cabaret Wim Sonneveld
Autorijschool K. OFFENBERG kerstboom sterk de indruk van vrou*
•welijkheid.
Humanistisch Verbond
In de winckel
Telefoon 20085, Haarlem
En als ik op dat onderwerp nog
Vrijdag 8 Januari
van Sinckel
een poosje doorborduur word ' ik
spreekt om 8 uur in besl.
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
meer en meer -gesterkt in mijn over»
samenkomst in Hotel 'Keur Pr. ƒ l,- tot ƒ 4,- (all.,
B. Bakker, Dr. Gerkestraat! 48 rood
tuiging: een kerstboom is beslist- iets
de heer S. DUINKER (oud* inbegr.). Voorverk. vanaf
Garage Rinko - Tel. 2424
vrouwelijks.
Dond. van 10—3 u. Tel.
gezagvoerder) over
Het zou best iets voor ons zijn, om
na
12
u.
Coupons
geldig.
Het Humanisme en
onszelf o'p te tutten met al die glm»
sterende, blinkende, blinkende ding»
de haat
sigheidjes en dat engelenhaar -om onsVoor introductie wende trien
hoofd gedrapeerd zou ons beslist flat»
zich tot een der 'bestuurs*
teren, het gaf aan ons gezicht iets.
leden.
zachts, iets sereens.
Al is het bestaan van een kerst»
boom maar zeer kortstondig, en al
Gevr. per l Mei—l Oct.
eindigt 'het in de regel op de brand»
GEMEUBILEERD HUIS,
stapel, we zouden dat allemaal moe*
k. m. vrije keuken en bad,
dig dragen voor de glans en de roem
voor echtpaar met 3 school*
die daaraan onafscheidelijk verbon»
g. kinderen. Br. aan J. Ver*
den zijn.
burgt, Pieter Pauwstr. 16 hs,
Het begon al op de markt. Daar
Amsterdam.
•had je natuurlijk minder' • bedeelde
zusteren, die door hun onogelijkheid
BALAiNSTÏJD
'•
een' slecht figuur maakten, terwijl jij
EL telmach. te huur
met je prachtige figuur natuurlijk van
Korthof, Haltestraat 5.
veel meer waarde was.. Je zou eens
even medelijdend hun kant uit glim*
Net jong zakenman zoekt
lachen en dat gaf dan al dadelijk een
KOSTHUIS.
gevoel van triomf.
Br. no. 101 bur. Zandv. Crt.
Verder trof je het geweldig met
het milieu, waarin je belandde: nette,
KEURIG MEISJE gevraagd
cultureel»hoogstaande personen, niet
van 8.30—5 uur in gezin met
van die lui, met mopjes speciaal voor
3 kinderen. Schulpweg 23,
„onder de kerstboom". Gelukkig niet,
Aerdenhout.
•stel je voor, dat je de hele kerstweek
maai- stond te blozen over hun dubi»
WERKSTER GEVR.
euxe grapjes, bah, niks voor jou.
Br. ond. no. 102 h.ir. van c'e
Je werd een witte kerstboom en
Zandv. Cour. Aehiersve:* l
clat was juist zo'n boffie, omdat wit
Zorg
dat
U
er
bij
komt!
Gevraagd WERKSTER voor
je zo kleedt, het maakt je zo jong.
2V« dag per week of DAG*
Op je hoofd droeg je een beeldige zil*
MEISJE. Meerdere hulp aan*
veren piek met bellen en op je linker»
wezig. Laverman, Sandrina*
boezem zong geluidloos een spierwitte
Dez«» kwallteits-artlkelen elk voor i KWARTJE
straat 2 (boven Esplanade).
kanariepiet, terwijl aan je . rechter*
heup een omvangrijke kerstklok hing
T.o. aangeb. BANKSTEL.
125 gram Abrikozen
125 gram Choe. Bonen .
1 rol Bttchuit 114 stuks
te bengelen.
Prijs billijk, in. prima staat.
1OO
gram
Katjejdrop
200
gr.
Sultana
Rozijnen
((
En dan al die lametta om je- oren,
1 ZiansB Ontbljtkoek
Te beyr. telef. 2797 of van
zo iets aparts.: Als je je even -bewoog,
2 rollen Pepermunt
20O gram Krenten
25O gram Dalsy's
Stolbergweg 7.
rinkelde je zachtjes, ,tde hele kamer
20O gr. Vruchtenhagel
300 gram Dadels
150 gram Opicttcrtjoi
rook naar jou ledere'ën die op visite
10O gram Cocosbrood
Gratis kousenreparatie
1 busje Kaneel
kwam, bleef in bewondering voor je
150 gr. Formosa Bticuibj ,
100 gr. Goudse Kaai jong
Wij geven gedurende de
staan. .Bovendien stond je voor het
3 rol Toiletpapter
100 gram Baliwalels
uitverkoop bij al 'Uw aan*
raam, zodat de voorbijgangers je ook
1 pak Smeerkaa*
2
pakken
Soda
125
gram
Carableijes
kopen een kassabon, welke
konden zien en bewonderen. Als je
1OO gram Ontbijtworst
1 >tuk Carly Tolletzcop
een waarde 'heeft van 10%
je even uitrekte, zag je aan de over*
100 gram Pralines
150
gr.
Bitterkoekjesgries
(
van het door U bestede be*
kant een andere kerstboom, maar
1 bus Schuurpoeder
15O gr. Haverstropltten
5OO
gram
Griesmeel
drag (behalve voor garens).
lang niet zo smaakvol. Meer protserig
1
doos
AH
SchoencrCme
,
15O
gr.
Kancelkussentjes
Deze kassabons kunt U als
300 gr. Elleboog Macaroni (
met opzichtige opschik en hel ge*
3 Pansponzen
betaling inleveren voor Uw
15O gr. Pepermuntballen
kleurde electrische verlichting. Geen
300 gram Vermicclll
kousenreparaties tot
enkele kaars.
1 tube Ovallne
lijn/middel
100 gram ToHee's
30 April 1954.
Och, je herinnerde je 'haar nog
3 grote Chocoladerepen voor 2 kwartjes
best, uit het laantje. 'Toen was het
Modemagazijn
ook altijd al een „licht" type geweest,
T. C. v.d. SCHELDE
er hadden toen hele rare praatjes
S P A A R T A L B E R T HËIJN's B O F F I E - S T R I P S E N P A N O R A M A - P L A A T J E S
Haltestraat 7
over haar de ronde gedaan.. Nu houd
Oeze fcwari/es-rec/ame Is geldig l/m Woensdag 13 Januari.
jij je wel nooit op met kletserijen,
maar toch ...... Zij had al .enige ma»
Haarlemse
len uitbundig tegen je geknikt, maar
MOTORRIJSCHOOL
jij hebt \yat stijf jes terug; gegroet.
Per uur of cursus.
iHou je maar wat gereserveerd, je
(VOÖRKWAUTEÏÏ
kunt je niet met iedereen afgeven, er
Ook weekendslessen.
Koningstraat 27, Haarlem.
zijn tenslotte grenzen.
Telefoon 15454. B.g.g. 34664.
.Maar op Oudejaarsavond, beken
het maar eerlijk, stond jouw piek toch
ook een pietsle schuin -op je hoofd en
KLAVERJASCLUB „CORODEX"
Een beetje"pijnlijk
je was' maar \vat beverig in je knieën.
Over de kop geslagen
Eindstand competitie December -1953:
Maar ja, Oudejaarsavond hè ---- eh
Zaterdag reed de 23*jarige bestuurder In het orgaan van de K.N.A.C. „De tenslotte een kerstboom is ook geen
1. P. Feye; 2. mevr. Kraaijenoord; 3. van een Volkswagen met te [hoge Auto" van 22 Dec. werd gewezen op heilige.
Bovendien waren de gordij*
C. Paap; 4. C. Draijer; 5. v. Konings* snelheid door de' Tarzanbocht van de voorbarige publicatie door Tou» nen gesloten
geweest, zodat niemand
veld.
het circuit en sloeg over de kop. Ge* ring Zandvoort van racesdata voor er aanstoot aan heeft hoeven nemen.
De uitslag van -onze kerstavond is lukkig liepen hij noch de medeinzit* het Zandvoortse circuit. De Zand»
En dan komt het onvermijdelijke
als volgt: 1. L. van Norde; 2. P. Feye; tende letsel op. Wel -werd de auto voortse Courant vermeldde deze data einde:
je wordt ontdaan van je schit»
3. mevr. Flipse; 4. mevr. Draijer; 5. zwaar 'beschadigd,.- doch kon echter eveneens na de bekendmaking door
terende tooi. Maar zelfs dan is je
mevr. Manders.
nog op eigen kracht verder rijden. Op de directeur van het Circuit. Van» roem nog niet ten einde, want enorm
de Zeeweg te Bloemendaal kwam het daar dat we menen even op dit punt is de 'belangstelling voor het laatste
gehavende vehikel-- evenwel tot stilt te moeten terugkomen.
bedrijf: de brandstapel. Je ligt wel
De directeur brengt nu namelijk wat
vanwaar het door de Bloemen*
ongemakkelijk en het gezelschap
Een Zandvoortse ingezetene stand,
daalse politie naar het politiebureau onder de aandacht dat in zijn' ge= om' je heen is nou ook niet bepaald
wraakte
bericht
stond:
'De
bekende
aldaar
werd
versleept.
speelde in de Stadsdat, maar enfin, jij schikt je wel.
grote wedstrijden als Tulpen=Rallye, je Je
weert je zo goed je kunt, de von*
schouwburg
Motorrace
en
Grand
Prix
hebben
O.S.S. werkt aan voorberei- vaste data" en: „Voor het wedstrijd* kenregen die van je af spat, wekt gro*
•De Zandvoortse Politietoneelgroep
'be-syondering bij de toeschouwers.
seizoen 1954 is een aantal data ge» te
was op 30 Dec. j.l. de gast van de to* ding festiviteiten
Er is slechts één ding, dat je werke*
reserveerd.
•
,
neelvereniging Conrad Stork. Op de» •Hoewel verschillende moeilijkheden
stoort, maar dat stoort je dan
De data voor de wedstrijden van lijk
ze avond speelde Conrad Stork in de nog overwonnen moeten worden en
ook geweldig, n.l. die ene boom, die
de
NAV
en
de
RAC*West
zijn
door
Stadsschouwburg
te Haarlem de ook een algehele ^financiële dekking
;
de hele tijd -buiten op een open plein
thriller: „Goud en Antiek", waarmee nog niet aanwezig .is, werd door O.S. de Directie gereserveerd op verzoek heeft gestaan, dag en. nacht in regen
van
de
besturen
van
genoemde
clubs.
in Zandvoort' de Politietoneelgroep S. voor het komende jaar, waarin de
en wind, die geen behoorlijk kerst*
zoveel lauweren oogstte.
vereniging 50 jaar zal bestaan, hè Deze reserveringen hebben uiteraard diner heeft gekend, geen warme
niets
uitstaande
met
de
officiële
vast»
Daar door familieomstandigheden volgende voorlppigè programma vast»
Oudejaarsgroc, om nog .maar niet
stelling van de data door de K.N.A.C. eens te spreken van oliebollen, die
een der dames plotseling verhinderd gesteld:
". •
•Daar
de
directie
nog
geen
verzoek
was, werd mevrouw Kok de Graaf
6 Maart: receptie, gevolgd door
dood»ordinaire boom van de straat
van de Pol. toneelver, verzocht haar feestavond; 11 Maart: jeugdfeest* bereikte een datum voor een gecom» houdt het langste stand. Zoiets moest
•bineerde
dag
voor
Sportwagens
en
plaats in te nemen in de rol van Mrs avond; 12 en 13. Maart: jubileumuit*
niet kunnen voorkomen.
Catt, de werkster, waarmee mevrouw voeringen; 13Maart ('s middags) kleu* Juniores te reserveren is zulks dan
Wrevelig haal je je schouders op,
ook
nog
niet
gebeurd,..weshalve
daar*
.Kok reeds eerder zoveel succes be*. teruitvoeringen; .25 . April: wandel*
waaraan nog wat kunstsneeuw is
voor
in
de
lijst
ook
geen
gerèseryeer*
haalde.
mars (25 en 15 km); -16 Mei: Völley*
verkleefd. Er zijn dingen daar moet
balstournooi; Juni: turndemonstraties; de datum genoemd is. Om het nog je boven staan, dat weet je. En je
eens
heel
duidelijk
'te
zeggen:
30
4 Juli: massale '••'. turndemonstratie,
Rijkspostspaarbank
staat hier ook boven, maar toch, het
waarvoor;ook Zweedse en Hongaarse April, 16 Mei en 7 Juni én 11- Juli
Aan 'het postkantoor Zandvoort en keurturners zijn, uitgenodigd; 22- Au* zijn vaste data; 11 April,. 27 Juni, 22 kost 'je moei te."
En als je dan tenlaatste .als een
het daaronder behorende ambtsge» gustus: Handbaltoürnooi. ,
Aug. en 4 'Sept. zijn gereserveerde grijsblauwe
wolk, langzaam en ele»
bied wejrd gedurende de maand De»
O.S.S. heeft 'zien voorgenomen' de data", aldus de directeur van Tou* gant over het. dorp' drijft en je slaat
cember 1953 ingelegd ƒ 57561,12. en Zandvo.ortse bevolking te laten we* ring Zandvoort;
. '
de -ontelbare menigte onder je gade,
terugbetaald ƒ 53919,86.
ten dat "1&54 een' ,,Ó.S.S.=jaar" zal Duidelijk lijkt echter dat' de K.N. dan doorstroomt je een gevoel' van
zijn. Met een dergelijk programma A.C. zijn reserve wenst te bewaren trots bij het zien van al die belang*
moet de vereniging daar wel in sla* omtrent de data van races en mis* stelling voor jou.
schien zelfs geheel en al omtrent ra»
gen, dunkt ons.
En je-voelt je in» en in*gelukkig.
ees. Kortom dat verschillende van de
. GELSKE DE NES.
gepubliceerde data moeilijk definitief
genoemd
kunnen
worden.
telefoonnummers
HAARLEM

Sport
VOETBALVERENIGING
ZANDVOORTMEEUWEN"
Zandvoortmeeuwen l kreeg geen
loon naar werken.
Op een zwaar te bespelen terrein te
Leiden leed het Ie elftal van Zand»
voortmeeuwcn een 3*2 nederlaag te*
gen het sterke Lugdunum. De spelers
van Zandvoortmeeuwen konden het'
?'•(•' eerste halfuur in de modder moeilijk
uit de voeten, met het gevolg dat in
deze
periode een 3»0 achterstand werd
':>/. opgelopen. Men gaf zich echter niet
', gewonnen en zette alles op alles om
's deze achterstand weg te werken. Een.
!', mooie combinatie van de binnentrio
l' werd kort voor de rust met een doel»
punt bekroond (3*1). In de tweede
helft was Zandvoortmeeuwen over*
wegend sterker en ondernam aanval
op aanval. Het tempo werd opge*
voerd en'vele malen ontsnapte Lug*
dunum aan een doelpunt, mede door
niet zuiver schieten der voorwaartsen
van Zandvoortmeeuwen. Toch kon
de stand tot 3*2 worden terugge»
bracht uit een strafschop. De achter*
hoede hield hierna goed stand en
wist de enkele uitvallen van de thuis»
club steeds te onderscheppen. De
voorhoede zwoegde voor de gelijk*
maker, maar de versterkte achter*
hoede der gastheren kon met kunst*
en vliegwerk doelpunten voorkomen.
Toen Zandvoortmeeuwen een aanval
opzette en een goede scoringskans
kreeg vloot de scheidsrechter tot
ieders verbazing het einde. Hij ver*
giste zich hierbij want er moesten
toen nog zes minuten worden ge*
speeld. Doelpunten bleven echter uit.
Gezien het spel en de kansen in de
tweede helft had een gelijk spel ze»
ker verdiend geweest.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Lugdunum»Zandvoortm. l
3=2
Kennemers 4»Zandv.m. 3 terr. afg.
•D.E.M. 3»Zandvoortm. 4
4»0
Zandv.m. 7*Stormvogels 9
7»!
Zandv.m. jun. a»V.V.B. a
8*1
De wedstrijden van de Zaterdagmid*
dagcompetitie werden afgelast wegens
onbespeelbaarheid der velden.

'

ZANDV. HOCKEY CLUB
Nadat de competitie twee weken stil
heeft gestaan, is voor a.s. Zondag
weer een volledig programma vast*
gesteld:
Heren: Z.iH.C. MJsvogels
2 uur
HermessZ.H.C. II
Z.H.C. IIMI.H.IJ.C. III 12.45 uur
Z.H.C. rV»B.M.H.C. IX
Huur
Jongens: Z.H.C. a*Eechtrop a
Dames- Befair»Z.H.C. I
Z..H.C. II»D.E.M. II
12 uur
Meisjes; Alliance aZ.H.C. a.
KORFBALNIEUWS
De. wedstrijd Z.K.C, 2 tegen Nieuw
Flora 4 ging Zondag wegens terrein*
afkeuring niet door.
Hieronder laten we nog de .stand
volgen van de afdeling waarin de ad*
spiranten van de Zandvoorcse Korf*
balclub is ingedeeld.
gesp. gew. wel. veri. pru.
Nw Flora b
8
5
3
O 13
Z.K.C, a
7
4" 3
O 11
D.S.V. ' b
8
3
2
3
8
Onder Ons b 6
2
O
4
4
Oosterkwartier 5
l
O 4 2
Haarlem e
6
\•
O
5 • 2

win/

Vul in

Zoals -we in ons vorig nummer b e*
loofden, starten we in dit' nieuwe jaar
wederom met een kruiswoordpuzzle
van niet al te ingewikkelde opzet.
Misschien net genoeg om u even te
doen „plussen" over de juiste invul*
ling.
Zoals gewoonlijk stellen wij weder*
om ƒ 2,50 beschikbaar. De inzendin*
gen worden' ingewacht tot Maandag
a.s. 12 uur 's middags bij

ZANDVOORTSE COURANT
ACHTERWEG 1.

de,

In één maand
nw

ALBERT HEIJN

Hflrizontaal:
. 1. insecten; 7. Europeaan; 9. uitroep;
11. belangrijk legeronderdeel; 12 fa*
milielid; 13 zeepwater; 15. doorgang;
16. tegenvaller; 17. bergplaats y geld;
IS. voeg'.voocd; 19 afkorting illegale
groep; 21. pers. voorn.w.; 22 deal van
een straat; 24. huiden.
Verticaal:
2. meisjesnaam; 3. kledingstuk; 4.-een
acteur heeft het; 5. 'bijwoord; 6. uit=
laden; 8. steenhopen; 10. spot; 12.
lengtemaat; 14. gelukwens; 15. kracht»
en adressen
eenheid; 19. heks; 20. graszode; 22.
pers. voorn.w.; 23. voorzetsel.
2000 Brandmelding
2403 Commandant Brandweer

Belangrijke
3043,

2100

2345

10
13

12

11
H

16

15

2887

17

2135

19 120

18

22
124

2499
2262

21
23

2424
2975
2465

WEEK-AGENDA

Monoppla
Dinsdag 5 Januari 8 uur: film „De
ondergang van de Titanic".
3044 Politie
6 Jan: '8 uur: film „De
Politie (alleen T. noodgevallen) Woensdag
raadselachtige Mr Motto".
Gent. Secretarie
Donderdag 7 Jan. 8 uur: film „Spook
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
te koop", ond., ausp. van 't Helm.
Informatiebureau VreemdelinAndere attracties en
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
*nuttigheden
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükerü, J. H. G. Weenink, Vrijdag 8 Jan. 8 uur: Besl. samenk.
Pakveldstraat 30 a
in iHotel Keur door liet 'Hum. Verb.
Zandvoortse Courant, GertenDhr S. 'Duinker spreekt over „Het
bachs Drukkerjj, Achterweg l
'Humanisme en dé 'haat".
Autobedrijven „Binko"
Stadsschouwburg
Oranjestraat en. Stationsplein /
Haarlem
Joh. sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw". Tollensstraat 47 Zaterdag 9, Zondag 10 en Maandag
en 2886 Lichtstoringen. Bel op 11 j Jan. 8 uur: Cabaret' "Wim Sonne*
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3. [veld „In de "winkel van Sinckel".

Gevonden voorwerpen
Aanwezig b« de vinder:
Plaatje van gebit, Brederodestraat 21;
h'ond, Stationsstraat 3; .poes (Angora),
Dr Gerkestraat 101; poes, zwart, Burg.
Engelbertsstraat 32; hond, Parallelweg 32; hondj Marisstraat. 23; damesportefeuille met inh., Haarlemmerstr.
3; portemonnale met inhoud, Westerparkstraat 10; motorwant, Haarlemmerstraat 35a; handschoentjes, A. J.
v. d. Moolenstraat 24; handschoen,
Wilhelminaweg 42; kinderwant, Zandvoortselaan 2; kinderhandschiqientje,
Haltestraat 24; paar ikinderwanten,
Zuidbuurt 1; paar wanten, Stationsstraat 17; herenshawl, Boul. Paulus
Loot 69; . das, Bbul. Paulus Loot 83;
shawl,- Kostverlorenstraat 100; capuchon, Zandyoortselaan 20; windjack,
Buurewëg 5. • .

Bezoek aan circuit in 1953

Tot 'het einde van het jaar werd het
Circuit bezocht door omstreeks 9000
auto's en 2800 motoren. Dit bete*
kende ongeveer 32000 bezoekers in
Zandvoort. Daar er veel wielrennen
werden gehouden en de baan wegens
werkzaamheden aan het wegdek lang
gesloten was, is het aantal bezoekers
geringer geweest dan in 1952.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
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der tijdschriften

1954 kan recordjaar worden
voor woningbouw in Zandvoort

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

non,

Na een periode ,van niet erg gelukkig gekozen en komt
weinig bümnz-JiQunde misschien dan ook geheel voor rake:
De Redacties van een aantal Neder»
gebeurtenissen in de ning van de „New York Daily News"
landse tijdschriften - het zijn er naar
internationale politiek, die hem in zijn kolommen opnam.
wij menen een stuk of tien - nebben Men klaagt in Zandvoort wel eens geen reeds betekent, dat in deze om»
vraagt een nieuwe Het ware te hopen.
besloten binnenkort met een geza» over dé vaart waarmee nieuwe geving 158 woningen zullen verrijzen.
toenadering tussen
menlijk nummer uit te komen, dat woningen worden gebouwd; het tem» Óp de hoek van de Oranjestraat en
Oosl en West de aan:
Inmiddels kan men zich afvragen
ten doel heeft de Nationale feestdag, po ligt te laag en d,e achterstand, clc Hogewcg zullen vijf woningen wor» dacht. Het is Ruslands
toezegging om wat de kansen van de besprekingen
ontstaan door de sloperij op grote den gebouwd en aan de Thorbecke»
5 iMei, „in ere te herstellen".
Washington te komen spreken tussen Amerika en Rusland over de
Verschillende schrijvers hebben het schaal door onze „beschermers", is straat een winkelgalerij. Deze laatste in
over „de atoomenergie". Reeds eer: aanwending der atoomenergie zullen
bouw zal het aantal winkels met 6 der
verzoek gekregen om hun standpunt nog niet eens ten volle ingehaald.
had president Eisenhower in een zijn, speciaal wanneer men bedenkt
We hebben eens dé moeite geno» vermeerderen; er komen tevens 18
ten aanzien van het officiële geschip»
of meer opzienbarende rede sug: dat deze laatste mogendheid tot nu
per met .deze dag uiteen te zetten en men om de herbouw .van Zandvoort woningen en een lunchroom op de min
in die richting gedaan.
toe steeds heeft vastgehouden aan
op deze wijze zal de Regering' wel» na te gaan en kwamen tot een ge» hoek van de Kerkstraat en nog drie gesties
In diplomatieke 'kringen beschouwt zijn eis tot een internationaal verbod
winkels aan de 'Kerkstraat. Op de men
licht genoodzaakt worden haar half» heel andere conclusie',
deze toezegging als een gunstig van atoomwapens. Knoopt men hier:
slachtige houding jegens de datum i _De burgemeester zei het j.l. Maan» hoek van de Strandweg en de Burg. voorteken
voor de. komende viermo: aan vast de unanieme Westerse wei:
dagmiddag terecht: Rotterdam is in Engelbertsstraat verrijzen voorts nog
van onze bevrijding te veranderen.
in Berlijn. Op gering op Molotov's voorstel om
Het initiatief van de tijdschriften het hart getroffen, doch Zandvoort twee winkels met twee bovenwonin* gendhedenconferentie
schrille wijze wordt deze korte tijd na de viermogendheden:
is naar onze mening belangrijk ge» schond men zeer ernstig in het aan» gen, maar ook het hoekje aan de <Ho» enigszins
betrekkelijk gunstige atmosfeer ech: conferentie een vijfmogendheden:be*
noeg om niet alleen melding te ma» gezicht. Zoals men weet, achthonderd geweg, waar de houten ijstent heeft ter
doorbroken door het bericht dat spreking (met inbegrip van China) te
ken van dit feit, waartoe de meeste woningen, inclusief enige hotels en gestaan zal .binnenkort vijf woningen Eisenhower
zou overwegen A:bom: houden, dan lijken de perspectieven,
bladen zich hebben 'beperkt, maar om .meerdere pensions, verdwenen. Daar opnemen mét een poort, die toegang men te gebruiken:in
wanneer ondanks de toenaderingen, toch nog
bij voorbaat sumier vast te stellen men momenteel.bezig is het afgevocr» geeft van de IHogeweg naar de Wes» het in Noord Korea China
'of Indo:China niet al te hoopvol.
dat een dergelijke poging meer dan de puin op een terrein langs dé Von» terstraat'.
tol agressie zou overgaan.
De besprekingen in Washington en
•della'an te ruimen, kan nog een groot
•De Bouwkas begint nu vaste grond opnieuw
nodig was.
keuze van het tijdstip van deze Berlijn zullen in dit opzicht wellicht
te krijgen, daar men in de Ooster» De
Het feit dat die noodzaak bestaat aantal stenen gered -worden.
Begrijpelijk was het, dat men niet parkstraat 8 en in de Westerpark» uitlating — die overigens door het — en dit ware te hopen — iets meer
is weinig minder dan beschamend.
Het gaat er dunkt ons, uiteraard niet , direct in 1945 met de herbouw van straat 3 • woningen bouwt. Voorts Witte Huis niet is bevestigd — lijkt mogelijkheden scheppen.
28 woningen
uitsluitend om de zoveel omstreden dit aantal woningen kon beginnen. Er heeft deze bouwkas nog
:
„vrije dag", die de Regering inmid» was in. eerste instantie veel oprui» in voorbereiding aan de Dr C. A.
déls elimineerde, uit deze affaire te mingswerk te 'verrichten, talrijke wó= Gerkestraat.
Aan de Boulevard Paulus Lo'ot zal
slaan. Maar wel gaat het daar óók ningeri moesten weer bewoonbaar ge»
om, al was het alleen maar omdat maakt wórden, terwijp aan de andere waarschijnlijk een tiental flats ver»
een herwonnen vrijheid vraagt om kant de materiaalschaarste de groot» rijzen (z.g. galerijwoningen) ter hoog»
te van de Thorbeckestraat, alsmede
een officieel erkende uitdrukking, zo» ste rol speelde.
... .met Capriolen in kleuren als sprankelende verrassing..
•Het bestuur van de woningbouw» 36 flats aan de Noordboulevard —
als de rouw van het land dat doet en
vereniging
„Eendracht
maakt.
macht"
waarvoor
paviljoen
Kiefer
zal
moeten
ook verkrijgt.
Het doek in Moiiopolc liet gister» techniek reeds tegen het volmaakte
•Hoe er van hogerhand gemarchan» komt de eer toe voor de bouw van wijken —, voorts een flatgebouw (vijf avond een aantal bijzondere film1; aan liggen, zien we Walt Disney in
de
eerste
woningen
en
wel
in
1947.
woonlagen
met
lift)
aan
de
Bredero»
deerd is met de 5e Mei hoeft op deze
over zijn oppervlak glijden, 't Helm Fantasia een Toccata en .Fuga van
plaats niet gereleveerd te worden. Het'aantal bedroeg slechts 41 en was destraat hoek Prins Mauritsstraat.
organiseerde namelijk weer een spe» Bach in een kleurig spel van lijnen,
Uit bovenstaande zal de lezer blij» cialc
Dat een wettige overheid in Londen een druppel OD een gloeiende plaat,
filmavond, die verrassend werd vlakken en golven verbeelden. Het
tijdens de oorlog het uiterste van de temeer daar het aantal inwoners tot ken, dat men in Zandvoort heel wat geopend
met Mc Learens „Capriolen werd een mislukking die aan de mu»
Nederlanders verwacht heeft aan ver» ongeveer 11.000 was gestegen. In 1948 van plan is en dat 1954 zeker een in kleuren".
Deze film, die men zou ziek van Bach niet de minste eer be»
kwamen er 47 woningen gereed, het» recordjaar zal worden wat het aantal
zet en geestkracht is juist.
onderbrengen bij de abstrac» wees. En nu dan -Mc Lcaren die op
Dat echter -velen van deze Neder» geen nog geen verruiming betekende. gereedkomende woningen betreft. kunnen
is een zeldzame ver» een goede piano=solo van jazz»muziek
In 1949 kwam een beetje lucht, daar Vanzelfsprekend zal het aantal nood» te filmkunst,
landers — die er nog zijn — de dag
in de bioscopen. De abstrac» zijn rijkdom aan fantasie in een -bril»
der bevrijding door een naoorlogse toen 141 woningen (plus 20 duplex) gevallen flink zakken en hét ergste schijning
te film heeft trouwens nooit vaste lante opeenvolging van bewegingen,
overheid zien verdonkeremanen, 'is in gebruik genomen konden worden. leed kan dan geleden zijn. Binnen •voet
Want nieuw is dit kleuren en vondsten giet. Wat Disney
langzamerhand inderdaad een geor» In 1950 bedroeg het aantal 92, doch enige jaren is de woninönoód voorbij genre gekregen.
zeker niet. Reeds in de twin» met zijn pretentieuse keuze van
in'. 1951 waren het er liefst 163 (plus en zal men o.m. eindelijk kunnen be»
ganiseerd' protest waard:
en dertiger jaren was de strijd Bach's muziek niet kon bereiken, doet
Deze officiële houding is een geste 18 duplex); in 1952 volgde een aan» ginnen met het opruimen van krot» tiger
om deze uitingsvorm in volle gang. Mc Learen in dit filmpje grandioos:
waaraan elke bewogenheid mist. Nu tal van 108 en het juist afgesloten woningen en'vervallen percelen.
•De gedachte dat' met het element een verfijnd, meesterlijk uitgebalan»
J.G.B.
• is-hct misschien onredelijk bewogen» 1953 wees een aantal van 94 aan, als»
,,'beeldrythme" — ' de grondtrek van ceerd kleurenconcert, prachtig van
heid te 'Vragen van een aantal ano» mede 24 duplex, zodat 118 gezinnen
de film — algehele genoegdoening spanningen en beweging. Tussen
aan»,
.nieme-Haagse functjonnarissen, maar geholpen konden, worjien.;Het.'in
r
zou.,kunnen:\yordf;T verschaft aan.de beeld en klank klopt het haarfijn.
het is verre"-'vari -.onredelijk te -ver» bouw'zijnde "aantal wuningèiy bedroef
Men zal over 'hét genre abstracte
toeschouwer, is echter nooit alge»
wachten dat zij rekening houden met op 1. Januari reeds 172, hetgeen dus GEMEENTERAAD
meen geworden. Dit neemt evenwel film misschien, altijd van mening kun»
•hen voor wie een bevrijdingsdatum betekent ,dat 1954 een -recordjaar
weg dat ook reeds in de begin» nen! blijven verschillen, „Capriolen in
betekenis heeft. Dit zullen in het al» zal worden! Veilig kan worden aan: De gemeenteraad komt op Dinsdag niet
periode van de film zeer boeiend. kleuren" is een stukje cinematografie
gemeen zii zijn, wier 'houding in de genomen, dat het aantal ver de fwee» 19 Januari voor de eerste maal in dit producten
in dit genre zijn versche» van de allerbovenste plank.
oorlog dié vari practiserende anti=na» honderd zal overschrijden, temeer, jaar bijeen.
nen. Later, als de kleur» en geluids»
zisten was, m.a.w. de besten. Te.mar» daar de 50 woningen van „Eendracht
*
chanderen met "de begrijpelijke wens maakt macht" nog niet zijn meege:
Een tweede tekenfilm „Gerald Mc
van zulkcn, voor wie de bevrijding: teld. De schatting- voor 1954 draait
Boing Boing", het jongetje dat in»
in de eerste plaats kwam als ëen om de 250!
plaats van praten alleen maar de
Er
is
voorlopig
bouwterrein
genoeg,
enorme ontlasting van spanningen en
meest vreemde geluiden kon maken
hoewel
men
niét
kan
stoppen
met
het
gevaren, met de instelling van hen
en dientengevolge bij de radio be»
die tijdens de oorlog niet marchan» bouwrijpmaken van nieuwe terreinen,
landt, was een grappige fantasie van
b.v.
ten
zuiden
van
de
Dr
C.
A.
Ger»
deerden met hun opvattingen van
de voormalige medewerker van Dis»
....Aanschaf van mistblusser (f 30.000,—) overwogen.'...
recht' en vrijheid, is op zijn minst on» kestraat en de Brederodestraat en
ney, Bustusof. Leuk van stijl en met
voorts
een
flink
terrein
in
Bentveld
kies.
grote vaart ontwikkelde dit aanvan»
Er is in regeringskringen kennelijk en in Plan Noord ten noorden van de
kelijk trieste thema zich tot een ge»
van
Lènnepweg.
De
Dienst
van
Pu»
De
Zandvoortse
vrijwillige
brand»
van
34
op
29.
Echte
grote
branden
op gerekend'dat 'de gevoelens, rond de
lukkige afloop.
blieke
Werken
hoopt
het
tempo
bij
kwamen
niet
voor
en
de
schade
viel
, vijfde Mei wel zouden afslijten. Men
weer is in 1953 weer zeer actief opge»
't
Voorprogramma werd besloten met
te
kunnen
houden,
doch
de
activiteit
nog al mee. In één geval be» Cavalvanti's
kan, geloof ik, zonder voorbehoud
documentaire ,North:
treden, hoewel dit optreden natuur» meestal
mag
geen
enkel
moment
verslappen,
droeg
een
schade
echter
toch
nog
•erkennen dat dit inderdaad gebeurt
sea'. Reeds eerder kon men in Zand»
lijk
afhankelijk
was
van
het
aantal
temeer
daar
onze
badplaats
geweldig
duizend gulden.
in de loop der jaren. De veertiende
kennis maken met een derge»
De 29 branden en brandjes zijn als voort
Juli zal in Frankrijk niet meer dezelf» in trek is en men van die gelegenheid brandmeldingen. Maar brand of geen
lijke
film
van deze cineast, n.l. Night:
moet
profiteren.
de sentimenten oproepen en gedach»
brand, wekelijks .— meestal op de volgt te verdelen:
mail','dis
wij persoonlijk prefereren.
9 binnenbranden, 4 schoorsteen» Sober en toch
ten voelbaar maken die de Revolutie,
wel bijzonder filmisch
De uitvoering Vrijdagavonden — wordt er geoefend branden, l gasontploffing, l auto» wordt het verhaal -verteld van de
zelf meebracht. Dit is echter een ver»
en
bijna
dagelijks
zijn
in
diverse
ge»
brand, l kelderbrand, l dennenbrand, trawier die bij het vissen in moeilijk»
anderingsproces in een volk waar
men in 'ons geval, niet bij voorbaaf Waar wordt momenteel gebouwd of b'ouwen de brandweerlieden als l blikseminslag en 11 duinbranden. heden komt. Speciaal op de functie
van mag profiteren om 5 Mei te cga» op. welk terrein zal binnenkort de „wacht" aanwezig. Het vorig jaar In totaal ging voorts 14.200 m2 helm van de radioverbinding wordt een
liseren tot een normale, datum. lm» eerste spa in de grond worden ge» kwam er in de leiding wijziging door of struikgewas in vlammen op, doch grote nadruk gelegd. Fraai is de wijze
de grootste duinbrand omvatte reeds waarop Cavalcanti met eenvoudige
mers nu, vandaag, is deze dag velen stoken?
De zestig woningen van E.M.M, aan het vertrek, van de heer S. Buré, 12.000 m2, zodat de overige W bran: middelen
de herinnering aan een enorm 'keer»
de mens — ondanks die En»
punt in de geschiedenis van hun per» de Gcrkestraat zijn langzamerhand waarna de heer Rutgers, werkzaam den van zeer kleine omvang waren. gelse gereserveerdheid .—en zijn bin»
In het eerste .half jaar van 1953 dingen laat voelen. Telkens verwon»
soon en volk. Misschien maakt het algemeen bekend, evenals de vijftig bij de administratie van de politie,
hen inderdaad niet uit of er op deze andere, die ook nog in dit jaar ge» tot onderbrandmeester werd be» werd de. brandweer al voor 23 brand» dert men zich weer tot welke sub»
jes gealarmeerd; voor het tweede tiele uitdrukkingen de camera, gehan»
dag gewerkt of gefeest wordt. We! reed zullen komen. Voorts komen tot
half jaar kwamen slechts 6 brand»
maakt 'het hen uit of de overheid be» stand 48 woningen bij.het tehuis voor nócmd.
door een cineast van klasse, in
In vergelijking met' 1952 daalde het meldingen binnen. Verdeeld over de teerd
reid is althans deze dag te „bescher» bejaarden aan de Herman Heijermans»
staat is. Hierop blijft tenslotte toch
, men" als erkenning voor hetgeen aan weg nabij de Zandvoortselaan, het» aantal brandrappor^en met vijf, n.l. .maanden ziet de statistiek er als volgt voor een belangrijk deel onze hoop
uit:
verzet, integriteit en militante geest»
Januari 3, Februari 3, Maart 4, voor de film in het algemeen geves»
kracht is opgebracht. iMen zou zeg»
April 7, Mei 2, Juni 4, Juli l, Augus» tigd.
gen dat deze principiële erkenning
Na de pauze -draaide René's Clair's
tus l, September 2, October geen, ,Spook
niet overbodig is, waar de practische
te koop' aan welke comedie
November l en December 1.
politieke verwatering, de flirtations
reeds eerder ruimere aandacht be»
Uitgezonderd de duinbranden werr' wij
met onzuivere stromingen, binnen» en
steedden. In deze bespreking wilden
de schade geraamd op ongeveer wij
buitenlands, aan de orde 'van de dag
in de eerste plaats de nadruk leg»
ƒ 2500,-.
zijn en stilzwijgend worden geaccep»
gen op de ,kleinc films' in het voor»
De
brandweer
heeft
in
de
laatste
teerd. '
1954 kan een recordjaar wórden voor bouw op verscheidene terreinen (Ger:
programma, films die er met hun
Het zou in ieder geval- de enige de woningbouw in Zandvoort, lezen kestraat b.v.) opzijgezet om een snel: maand nogal in de 'belangstelling ge» soortgenoten vaak 20 ten onrechte
staan
doordat
de
gemeenteraad
geen
geste zijn die 'betaamt tégenover hen we elders in dit blad.
Ie aanvulling van Zandvoorts woning:
afkomen bij het publiek. Er
crediet beschikbaar stelde voor een bekaaid
die de bevrijding hielpen realiseren Een beter teken om 't nieuwe jaar aan potentieel mogelijk te. makeji.
zijn ongetwijfeld nog talloze kleine
goede
tweedehands
uitrukwagen,
en verder jegens hen die beseften d'at te vangen kan men zich, althans voor
Wat het zwaarst is, heeft 't zwaarst
producten die het aanzien dubbel en
er bij die bevrijding iets meer plaats» de badplaats, nauwelijks wensen. De gewogen en ' talloze inwoners van maar nóg meer doordat binnenkort dwars waard zijn en die hopenlijk in
een
voorstel
-te
verwachten
,is
om
vond dan een decorverwisseling en woningnood is sinds jaren een vrij: Zandvoort zullen daarvan binnen niet
de loop van de tijd nog eens in Zand»
een voedselverruiming.
wel onontwarbaar probleem, dat met te lange tijd de vruchten . kunnen over te gaan tot aanschaffing van een voort op het doek zullen verschijnen.
mistblusapparaat,
.waarvan
de
kosten
noodoplossingen, waartoe men zo plukken. Eén van . de eerste voor:
veelvuldig gedwongen was zijn toe: waarden voor 'h harmonisch bestaan: op ruim. dertigduizend gulden wordt
vlucht te nemen, niet uit de wereld een eigen woning, zal na lange jaren geschat!!
Aantal inwoners
Ook een nieuwe brandweergaragc
kan worden geholpen. Bouwen is en voor velen • kunnen worden vervuld
blijft voorlopig een zaak van de eer: in een niet al te ver verwijderde pe: staat nog op het verlanglijstje, maar B U R G E R L I J K E S T A N D
dit jaar nog 12.000?
ste orde.
riode. Deze gedachte zal hen momen: het zal toch nog wel enige tijd duren
30 Dec. 1953 t.m. 7 Jan. 1954
•Het aantal inwoners is gedurende
Het stemt tot grote voldoening dat teel misschien bepaalde ongerieven voordat dit gebouw in onze gemeente
zal zijn verrezen. .
1953 met 128 personen gestegen, in» Gemeentebestuur, samen met bouw» gemakkelijker doen accepteren.
Jcannette Egberdina Maria,
Prettig was het voor het vrijwillige Geboren:
Wij hopen dat het tempo waarmee
derdaad .een klein aantal, doch men verenigingen en particulieren het bou:
dochter van G. Visser en H. Kou»
moet niet vergeten, dat er elke maand wen voortdurend heeft gestimuleerd. de woningnood hier in Zandvoort brandweercorps te vernemen, dat zijn
ters; Leonardus Franciscus iMaria,
Men weet dat de plaats, waarop wordt bestreden totdat zij geheel is werk zeer wordt gewaardeerd. Zelfs
een grote wisseling plaats heeft,
zoon van H. L. G. van der Storm
was kortgeleden vol bewonde»
vooral van .gerepatrieerden uit In» complexen woningen soms werden gelenigd, gehandhaafd blijft en wel Bartje
en W. M. de Zwart.
neergezet, niet altijd in overeenstem: licht nog verhoogd wordt. In ieder ring!
donesic.
Ondertrouwd: V. C. Paap en M. J.
Op 31 December 1953 bedroeg het ming was met opzichzelf niet onredes geval geloven wij dat een woord van
Terol; C. A. Wijckerheld Bisdom
.inwoneraantal 11.691 tegen 11.563 op lijke opvattingen van bepaalde be: erkentelijkheid jegens de instanties,
en J. van Meurs.
31
'December 1952. Gazten de' ver* volkingsgroepen.
Opvattingen die • die'-deze zaken-zo energiek aanpak: LEZING Z.R.B.
r
Getrouwd: P. A. Kruijer en J. Koper.
> achting.-yan-de stijging van de wo» hun weerspiegeling niet zelden von» ten, gerechtvaardigd is.
Hopenlijk -zal de vorst niet al te Op Vrijdag '19 Februari zal de heer Overleden: N. A. Poulis, oud 62 jaar,
ningvoorraad in 1954 is aan te nemen, den in de besprekingen van de Raad.
dat dit jaar het'aantal van 12.000 per» Toch heeft de Zaridvoortse Raad vry's -lang als spelbreker in dé Zandvoortse P. van der Mije .voor de Zandvoortse
echtgenoot van J. G. M. Kolff van
wel unaniem de bezwaren tegen woningbouw optreden. .
,sonen gepasseerd' zal worden.
Reddingsbrigade een -lezing houden.
Oosterwijk.

Veelzijdig filmprogramma

MINDER BRANDEN IN 1953

Hoog in de lucht dreef langzaam de
grote sneeuwwolk, waarin alle
sneeuwkindertjes bij elkaar woonden.
Vlokje Dons en Vlokje Pluis woon»
den daar ook. Ze hadden het erg ge»
zellig, zo met z'n allen, maar toch
werden ze ongeduldig, want ze wil»
den zó heel graag naar beneden, naar
de wereld van de mensen. En het
duurde zo vreselijk lang, voordat het
winter werd.
Maar je kunt, als je een sneeuw»
kindje bent toch niet in de zomer
naar beneden huppelen als de kinde»
ren in hun badpakjc op het strand
spelen en de grote mensen liggen
bruin te branden in de warme zonne»
schijn. Verbeeld je eens, dat daar dan
zo opeens een koude sneeuwvlok op
hun neus viel, wat zouden al die men»
sen daarvan schrikken. Nee, zoiets
kun je niet doen dat begrepen de
sneeuwkindertjes ook wel.
Maar het duurde toch zo vreselijk
lang, dat ze het bijna niet meer kon»
den uithouden.
Eindelijk was het dan zover. Het
sneeuwvrouwtjc zette alle sneeuw»
kindertjes een mooi wit hoedje op
van sneeuw met grote strikken en
allemaal kregen ze een prachtig jasje
aan, ook van sneeuw en voor ieder
had ze een paar witte laarsjes en die
waren ook van sneeuw. Wat zagen ze
er nu toch prachtig uit, nu waren het
echte sneeuwkindertjes.
Toen nam het sneeuwvrouwtje een
mooie gouden schaar en ze knipte zo
maar knip=knap een groot gat in de
sneeuwwolk. Ze riep: „Dag lieve
sneeuwkindertjes, goede reis en veel
plezier".
En daar buitelden ze naar beneden,
allemaal tegelijk, niet eentje, die
achterbleef. Dat was me -een gewir»
war van witte sneeuwkindertjes daar
hoog boven in de lucht.
Vlokje Dons en Vlokje Pluis hiel»
den elkaar stevig bij de hand en zo
zwe^den ze langzaam naar beneden.
Ze "-vonden het heerlijk en wat was
die wereld mooi. Overal huisjes en
straatjes en bruggetjes en hoe meer
sneeuwkindertjes er naar beneden
zweefden, hoe witter alles werd. Het

gen haar aan, zó hard dat ze pardoes
tegen de neus aanwoei van een hele
dikke meneer. Dat was een heel def»
tige neus, want die dikke man was
meneer de notaris en dat was de def»
tigste heer uit het hele stadje.
En daar hing ze nu, die Pluis. „O,
werd op het laatst een hele witte •help"
,riep ze verschrikt, „help, ik
wereld.
val". En ze kneep heel hard in de
Daar kwamen ze langs het haantje neus
van meneer de notaris, zo hard,
van de toren. Wat een groot beest dat die
er helemaal rood van
was dat en hij 'was helemaal van werd. Enneus
met de punten van haar
goud.
laarsjes schopte ze precies in zijn
„Dag meneer de Haan", zeiden twee
neusgaten. Maar haar laarsjes
Vlokje Dons en Vlokje Pluis.
waren- zo klein, dat het meneer de
„Dag sneeuwkindertjes", kraaide notaris
geen pijn deed hoor, alleen
de haan en hij wuifde vrolijk naar ze maar heel
erg kriebelde. Zo erg krie»
met zijn staart.
belden ze hem, dat meneer de notaris
ervan moest niezen.
Hij haalde een grote schone, witte
zakdoek te voorschijn en zei: „Ha.,
Een kinderverhaal
ha.. hatschie, hatscho, hatschoe", zo
hard dat Vlokje Pluis met 'n vaartje
door
van zijn neus vloog, nog net over het
randje van de zakdoek sprong en
Gelske de Nes
pardoes terecht kwam in de dakgoot
naast Vlokje Dons. Dat was een hele
grote sprong hoor.
Het was allemaal heel gek en Jan
„Wat zullen we nu gaan doen, als Holderdebolder vergat zijn boze bui
we op de wereld zijn?" vroeg Vlokje en moest er hard van lachen, zó hard
Dons aan Vlokje Pluis.
dat de zon het hoorde en nicuwsgie»
„Laten we gaan zitten op de dikste rig een zonnestraal naar beneden
tak van die hoge boom, dan kunnen stuurde om eens te gaan kijken wat
we alles om ons heen goed zien".
er toch wel allemaal gebeurde in dat
Ze wilden net naar die hoge boom deftige stadje van meneer de notaris.
zweven, toen Jan,Holderdebolder om De -zonnestraal scheen precies op het
de hoek kwam kijken. Jan Kolderde» randje van de dakgoot op de hoedjes
bolder was de wind en die blies heel en de jasjes van Vlokje Dons en
hard met bolle wangen door de stra» Vlokje Pluis.
ten. Hij blies ook tegen Vlokje Dons
En ze glinsterden zo prachtig in het
en Vlokje Pluis aan, zó hard dat ze zonlicht dat alle mensen naar buiten
elkander niet langer konden vast» keken en dachten: Wat is het toch
houden. Dat was helemaal niet aardig een mooie wereld met al die schone,
van Jan Holderdebolder, maar Jan witte sneeuw.
was in een boze bui, want hij hield Maar die zonnestraal was warm, heel
niet van al die sneeuwkindertjes op erg warm en sneeuwvlokjes houden
de wegen en hij olies ze dan ook zo daar niet van, daar kunnen ze niet
hard als hij kon in alle hoeken en goed tegen.
gaten.
Weet je wat er met Vlokje Dons
Oei, oei, wat blies die Jan en Vlok» en Vlokje Pluis gebeurde? ,Ze smal»
je Dons werd helemaal naar boven ten langzaam weg en werden twee
geblazen op het randje van de dak» "druppeltjes water. En die druppeltjes
goot. Ze vond het helemaal niet leuk, huppelden rrrrrrt door de regenpijp
dat ze daar nu zo alleen zat. Ze wist naar beneden in een hele grote water»
ook niet waar Vlokje Pluis gebleven ton. En alle sneeuwkindertjes die ge=
was en ze wilde er bijna een beetje smolten waren die huppelden rrrrrrt
van gaan huilen, ^omdat ze daar zo door de regenpijp in die ton. En nu
alleen zat.
zitten ze toch weer allemaal bij
Maar daar beneden in de straat zag elkaar.
ze ineens Vlokjé"*Pluis en Jan Hol»
Gezellig hc? GELSKE DE NES.
derdebolder blies maar heel hard te»

Bouwnijverheid

Dr Melchior sprak over

TANGANJIKA
Dinsdagavond organiseerde het con»
sulaat van de Ned. Reisverenigirig in
hotel Keur een lezing met als spreker
Dr A. Melchior over het onderwerp
„Tanganjika". De heer Slootjes ver»
welkomde — ondanks de koude —
een groot gezelschap, sprak zijn beste
wensen voor het nieuwe jaar uit en
gaf hierna direct het woord aan de
inleider.
Dr Melchior, die overigens volgende
week een tocht naar Brazilië gaat
maken, b/ehandelde zijn onderwerp
op een vlotte wijze en wist de aan»
wezigen in ruim vijf kwartier vele
bijzonderheden over het voormalige
Duits Oost»Afrika, dat tientallen ma»
_len groter is dan ons landje, te ver»
'tellen. Momenteel is Engeland als
mandataris over dit grote gebied aan»
gewezen, _ hetgeen in praktijk bete»
kent, dat "men „kindermeisje moet
spelen". Hoofdzaak is dat de stam»
men onderling geen oorlog voeren en
dat ernstige ziekten zo snel mogelijk
worden bedwongen. De wegen zijn
totaal onbegaanbaar, zodat vervoer»
middelen niet bestaan. Van lastdie»
ren kan men ook geen gebruik ma»
ken, daar deze binnen enige dagen
ziek worden (o.a. door de tsetse»
vlieg). Men is daar op zijn eigen be»
nen aangewezen, hetgeen ook zijn
voordelen heeft. Men komt er beter
door op de hoogte van allerlei bij»
zonderheden. Van handelsverkeer is
natuurlijk geen sprake, zodat „het na»
tuurlijk volk in een natuurlijke staat
leeft". Het is een groot, vrij en rijk
land — er zijn drie oogsten per jaar
— maar het is in geen geval met een
heilstaat te vergelijken.
Er is een Engels en ook nog ~>vel
zwart bestuur, doch overigens zijn de
doktoren de baas, tenminste in ge»
dachte, want het bijgeloof (peppo's)
maakt het leven tot een ware hel.
Van de geboorte tot het overlijden

Zandv. Handelsvereniging
De Zandvoortsc Handelsvereniging
houdt 14 Januari een ledenvergade»
ring. O.m. worden eventuele winkel»
acties voor dit jaar besproken. Tevens
zal een film over Zandvoort worden
vertoond.
Op 11 Februari zal Jhr Mollerus voor
de Zandvoortse Handelsvereniging
een lezing houden. Het onderwerp zal
in de vergadering van 14 Januari wor»
den bepaald door de Z.H.V.»leden.
(Adv.)

Dames! Vooral nu
Hamea-Gelei voor Uw handen

duurt deze invloed, waarover de in»
leider talrijke, interessante bijzonder»
heden mededeelde. De natuurwetten
worden door de missionnarissen wel
bestreden, doch hun aantal is te klein
om enige vooruitgang te bewerkstel»
ligen. Zeker 90% van de bevolking is
ziek (malaria, melaatsheid, bloed»
armoede, enz.), de kindersterfte be»
draagt 65% (tegen ongeveer 3% in
Nederland).
Het leven van de mannen draait
voornamelijk om ^de jacht, het leven
van de vrouwen' bestaat uitsluitend
uit werken: het bewerken van het
land en het bereiden van de maal»
tijden.
De algemene gezondheid dient zo
snel mogelijk te worden gesaneerd en
het zal volgens spreker een daad van
wijs beleid zijn om hiermee zo vlug
mogelijk te beginnen.
Na de pauze werden enige filmpjes
over de gebruiken en de toestanden
van dit enorme land door Dr Mei»
chior vertoond. Het was een leer»
zame en interessante avond.
J.G.B.
l?

In December kwamen te Zandvoort
vier woningen gereed, terwijl met de
bouw van 49 woningen werd aange»
vanger. Momenteel /ijn 172 woni.ijon
in aanbouw.

Verbetering
ir

i

Van 'de cabaretavond ,De Koffiemo»
len' die morgen door de toneelver.
Phoenix wordt gegeven, is de auteur
Leslie Davis, de regisseur George
Kiefer,

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:
Indonsie en Nw Guinea:
m.s. „Oranje", 14 Jan.
Ned. Antillen: m.s. „Amstelstroom"
13 Jan.
Suriname: s.s. „Cottica", 20 Jan.
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Oranjefontein", 12 Jan.
Canada: m.s. „Noordam", 14 Jan.
Zuid Amerika :s.s. Andes", 9 Jan.
m.s. „Aldabi", 13 Jan.
Australië: via Engeland, 9 Jan.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 9 Jan.

NUTTIGE UITGAVE
van de A.N.W.B.
Wij ontvingen heden de nieuwe
A.N.W.B.=uitgave< „Als d e ' nacht
valt....", een boekje waarin de wet»
telijke verlichtingsvoorschriften voor
alle soorten weggebruikers op over»
zichtelijke wijze zijn samengevat.
Reeds vele jaren houdt de A.N.W.
B. zich intensief bezig met de bevei»
liging van het verkeer bij avond,
geenszins een overbodige taak, waar
de statistiek heeft uitgewezen, dat
het verkeer bij, duisternis verhou»
dingsgewijs tenminste tweemaal zo
gevaarlijk moet worden geacht als
overdag. Daar vast staat, dat vele on=
gevallen plaatsvinden -tengevolge van
een gebrekkige verlichting — met
name de achterverlichting — heeft de
Bond gemeend tot de publicatie van
dit boekje te moeten overgaan. In
deze uitgave, die de Bond gratis ter
beschikking van alle weggebruikers
wil stellen, zijn dan ook talloze sug»
gesties verwerkt, die hun basis yin»
den in het streven naar meer veilig»
heid bij duisternis.
Het bevat de verlichtingseisen, zo»
als deze thans wettelijk zijn vastge*
steld, zowel voor personenauto's,
vrachtauto's,
autobussen, vracht*
auto's met aanhangwagen, trekkers
met oplegger als voor solomotoren,
motoren met zijspan .motordriewie»
Iers, bromfietsen, rijwielen, tandems,
rijwieldriewielers met twee achter»
wielen, bakfietsen, rijwielen met zij»
span en met aanhangwagentje, be»

spannen wagens en handwagens, als»
mede voor „lange lading" van motor»
voertuigen. 'Het behelst voorts de
voorschriften ten aanzien van de ver»
lichting bij parkeren en bij gedwon»
gen stilstaan op de rijbaan, de af»
stelling van de koplampen en de be»
palingen voor richtingaanwijzers. Met
behulp van illustraties en schetsjes,
die de situatie voor elk -voertuig-af»
zonderlijk in één oogopslag tonen,
heeft de A.N.W.B. beoogd dit boekje
te maken tot een zakelijke en voor
iedereen duidelijke uiteenzetting van
de op het oog nogal ingewikkelde
voorschriften, die de voertuigver»
lichting regelen.
Daarnaast geeft de Bond elke weg»
gebruiker — ook de voetganger —
een aantal tips, 'hóe zich bij duisternis
het beste te beveiligen, !Het spreekt
welhaast vanzelf, dat daarbij her ge»
bruik van reflecterend materiaal, dat
thans, dank zij het aandringen van de
A.N.W.B., wettelijk is toegestaan,
een grote rol speelt. De overweging
hierbij is, dat het voor de wegge»
bruiker van groot 'belang is te kun»
nen zien van \yelke aard, vorm en
omvang de objecten zijn, die zich
vóór hem op de rijbaan 'bevinden. De
gehele uitgave ,Als de nacht valt.."
is trouwens gebaseerd op de praktijk»
ervaring, dat hei bij dttisternii, cp de
weg minstens even beltngrijk is ge»
zien te \vorden ah om zelf goed te
zien, waarbij moet worden vastge»

Dit jaar
herhalingsoefeningen
voor 70.000 militairen
Er zullen in de loop van 1954 enge*
veer 70.000 militairen, die de eerste
oefening achter de rug hebben, wor»
den opgeroepen voor herhalingsoefe»
ningen. 70.000 Nederlanders — onge»
veer evenveel als in het vorige jaar —
zullen voor kortere of langere tijd
hun burgerkleding moeten verwisse»
len voor de soldatenuniform en .de
werkplaats of de fabriek of het kan*
toor voor het militaire kampement.
Er zullen er onder zijn, die het wel
plezierig vinden een paar weken sol»
daat'te zijn en oude kameraden te
ontmoeten. Anderen zullen zich
slechts met moeite kunnen losmaken
van hun werk in de burgermaatschap»
pij. Maar zonder herhalingsoefening
gen kan een leger, dat niet uit be»
roepsmilitairen .bestaat, niet paraat
zijn. Het is, naar de mening van de
regering, nodig de militairen van tijd
tot tijd weer in dienst te werpen om
de onderdelen op de z.g. oorloqs»
sterkte te oefenen, om de leden van
de staven te trainen.
Ongeveer drie maanden tevoren
krijgt iedere militair, bericht van de
dag, waarop hij hij zijn onderdeel ver»
wacht vv-ordt. (Het personeel van de
44e Regiments Gevechtsgroep en van
de andere onderdelen, die op 8 Maart
zullen opkomen, heeft de oproep
reeds ontvangen. En vóór l Mei zal
ieder van de militairen weten, in wel»
ke periode hij zijn oproep verwach»
ten kan.
Welke onderdelen worden
opgeroepen?
Het is wel duidelijk, dat de Generale
Staf, die ons deze gegevens over de
herhalingsoefeningen verstrekte, niet
tot in details kan bekend maken, wel»
ke onderdelen precies zullen worden
opgeroepen en in welke periode. Vast
staat wel, dat ' de reservesofficieren
van de 5e en de 6e divisie, de gehele
derde divisie, een aantal regimenten
infanterie, compagnieën commando»
troepen, compagnieën nationale re»
serve, afdelingen lichte en zware
luchtdoelartillerie, eskadrons pantser»
wagens en tankeenheden en voorts
een aantal genie», verblndings», tech»
nische dienst», intendance», transport»
en geneeskundige eenheden dit jaar
hun beurt zullen krijgen. Welke on»
derdelen aan de najaarsmanouvres
zullen deelnemen, is nog niet bekend.
Voor de derde divisie zal in ieder ge»
val een oefenterrein buiten Neder»
land- gezocht moeten worden.
Voor verschillende onderdelen zal
de wijze van opkomen anders zijn,
dan in de laatste -jaren gebruikelijk
was. Tot nu to,e werden de officieren
en de andere leden van het kader al»
tijd een of meer weken eerder opge»
roepen voor extra scholing. Dit jaar
voor het eerst zullen verschillende
onderdelen in Jhun geheel opkomen,
dus op dezelfde wijze als in geval van
mobilisatie.
Legering in tenten en barakken
Ook voor de legering van de onder»
delen moesten voor 1954 andere
maatregelen worden genomen. Dit
jaar zal men gebruik maken van ten»
tenkampen in. de mobilisatiecentra.
En in de volgende jaren hoopt men
te kunnen beschikken over nieuwe,
verplaatsbare houten barakken met
daarbij meer permanente gebouwen
voor keukens e.d. Er zal in ieder ge»
val geen gebruik gemaakt worden vap
particuliere gebouwen, zoals scholen
en dergelijke.
(Nadruk

Mensen en zaken
Lucratieve wanhoop
Iedereen heeft de malle geschiedenis
gelezen van Herman Romine, de
Amerikaanse ex»militair, die op de
Washingtonbrug te New York klom
en dreigde zich naar beneden te zul»
len storten als
Ja, wat bedoelde
hij eigenlijk? Hij wilde met z'n Ne»
derlandse vrouw herenigd worden,
van wie hij noodgedwongen was ge»
scheiden om in zijn vaderland Ame»
rika, werk te zoeken.
Zijn opzet lukte1 volkomen. Maar
'Herman klom op die brug zijn doel
eigenlijk een beetje voorbij. IHij ves»
tigde de aandacht op een mentaliteit
in „de nieuwe wereld", die zo nu en
dan nogal eens alle proporties te bui»
ten gaat.
In zulke dingen doen de Amerika»
nen werkelijk raar!
"Want toen 'Herman Romine na veel
moeite door politie tn brandweer
naar beneden was gebracht, had zich
een aardig clubje supporters op de
begane grond verzameld. Journalisten
liepen elkaar nagenoeg onder de voet
om iets uit de plotseling beroemd ge=
worden mond van Romine te horen.
Verschillende personen deden r prct=
tige dingen voor Herman: Hij mocht
zijn vrouw (in Gouda) opbellen, hi]
kreeg een goede baan, hij kreeg een
totaal gemeubileerd flat, zijn vrouw
mocht overkomen en op kosten van
de burgemeester van Miami, gaan zij
een heerlijke vacantie doorbrengen in
een luxueus hotel.
Als een man en een vrouw door
het noodlot gescheiden zijn, is et
niets op tegen dat zij trachten zo
gauw mogelijk herenigd te worden.
Maar dat er zelfmoordplannen in een
akelig uitgewerkt stadium voor nodig
zijn om dat te bewerkstelligen, wil er
niet in bij Momus. Dit afdwingen van
een bepaalde voordelige beslissing Js
eigenlijk een tikje onsympathiek. (Het
streven naar gezinshereniging natuur»
lijk niet). Er /ijn genoeg mensen, die
in omstandigheden verkeren, die zij
graag zouden willen zien gewijzigd.
Wat een nare wereld zou het worden
als iedereen, die 't niet naar zijn zin
had, met zelfmoord ging dreigen. En
nog veel naarder wordt zij, als onze
maatschappij die dreiging gaat hono».
reren met kant noch wal rakende
reacties.
De Amerikanen gaan zich niet zel=
den te buiten aan dergelijke dingen,
die misschien terug te brengen zijn
tot min of meer hinderlijke pubcr=
teitsverschijnselen.
Tenslotte is het nog geen vijfhon*
derd jaar geleden dat Amerika „ont*
dekt" is!
MO'MUS. "
(Adv.)

Snuif
en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg

met

U kunt het toch
niet afschreeuwen

verboden).

steld, dat de wettelijke eisen ten aan»
zien van de , achterverlichting nog
steeds als een uiterst minimum zijn te
beschouwen.
De A.N.W.B. heeft deze uitgave
ten dienste van alle weggebruikers
samengesteld, ,daar hij het van over»
wegend belang acht, dat — met het
oog op de verkeersveiligheid — ieder»
een op 'de hopgte is van de voor*
schriften, die juist in het belang van
die verkeersveiligheid zijn getroffen.
De Bond hoopt dan ook, dat de ver»
schijning van dit boekje, dat men zich
geheel gratis kan verschaffen door
een briefkaart aan het Hoofdbestuur
van de A.N.W.B. in Den lUiag te
schrijven, ertoe zal bijdragen het aan»
tal ongevallen bij duisternis te ver»
minderen.

Zandvoortmeeuwen
behield .winst
De protestcommissie van de K.N.V.
B. heeft een protest van Alphen af»
gewezen. Deze club had na de wed»
strijd' van 22 No'yember tegen Zand»
voortmeeuwen, die door onze plaats»
genoten met 4»3 werd gewonnen, ge»
protesteerd tegen de toekenning van
een doelpunt aan de Meeuwen. Door
afwijzing van dit protest behoudt
Zandvoortmeeuwen dus de volle twee
winstpunten uit deze wedstrijd.
. (Adv.}

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

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- 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 bewyaen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op bij de

Zandvoortse
Courant
Achterweg l - Telef. 2135

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren=
straat 4. Telef. 2058.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Met' grote blijdschap geven wij ken=
nis van. de geboortevan onze doch=
ter en mijn zusje
' •
<
MONICA
C. Maas
A. MaastDiemer
Irene
„Zandvrucht", Den Burg, Texel
30 December 1953

PREDIKBEURTEN
g)
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 10 Januari
10.30 uur: Ds Adr. Oskamp, pred.
te Heemstede.
7 uur: Ds R. 'H. Oldeman, Jeugd:
dienst.
Jeugdkapei
Zondag 10 Januari
9.30 uur: De heer H. Vis.
Ned, Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 10 Januari
10.30 uur: Ds H. Wethmar, Doops*
gez. pred. te 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 EmmawegZondag 10 Januari
10 en 5 uur: Ds A. de 'Ruiter.
Zond. 35.
Ned. Chr. Gemeenscbapsbond '
Dinsdag 12 Januari
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: iH. van Oostveen, evangelist
te Voorburg.
Zondag 10 Jan. 9.45 uur: Radiotoe=
spraak (op 402 meter) door Mevr. D.
Heroma=Meilink van 't Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „De sleutel".

D
WIE
wil Zandvoort uit? Ik wil
er graag naar toe en veraorg
gratis uw ruil. Br. onder no.
202 bureau Zandv. Courant.

Woningruil
Donderdag 28 Januari" hopen
onze geliefde ouders
ADRIANUS ANTONIUS
' ZANTVOORT
en
MARIA ELISABETH
VAN DER MEIJ
de dag te gedenken waarop zij
voor 40 jaar in het huwelijk
traden.
Dat God hen nog lang moge
sparen is de wens van
hun dankbare Kinderen
en Kleinkinderen
Zandvoort, 9 Januari 1954
Stationsstraat 10
Receptie Zondag 17j Januari^a.s.
3—5 uur

BloemendaaltZandvoort.
Aangeb. vrij huis, 7 k., bad,
keuken, v. en a. tuin.
Gevr. modern huis op goede
stand. Br. onder no. 203
bureau Zandv. Courant.

EEN LEUK
EN VLOT JURKJE

Te huur of te koop gevraagd

gemaakt door gedipl. erva=
ren coupeuse met tropen=
VRIJSTAAND HUIS
ervaring.
te
Zandvoort,
niet al te groot, met garage of gc=
Tevens bruidstoiletten naar
legenheid tot bouw daarvan. Liefst zo dicht mo=
maat.
gelijk bij zee. Men gelieve geen grond of nieuw te
Mevr. I. de Nijs, Emmaw. 8,
bouwen huizen aan te bieden. Brieven met om=
telefoon 3095.
schrijving, opgave van ligging, huur of alleruiterste
Gevr.: flinke "WERKSTER,
koopprijs onder U.Z. 90, Adv. Bur. De la Mar,
ongeh.; 2Va d. p.w. Adres:
Amsterdam.
Dr Joh. Mezgerstraat 28.
TE KOOP: Enige percelen
v. belegging; een perceel op
Ie st., waarv. ben.huis (bev.
2 k., keuk., 2 serres) vrij is; Uitnodiging!
Kantklostentoonstelling
enige ^percelen op Ie stand 9 Januari 2-4 u. „Boekenrode" Aerdenhout
te koop. Hypoth. op gunst,
(Toegang gratis)
voorw. beschikb.
Tevens inschrijving voor de nieuwe cursus te Aerden=
Makelaar W. PAAP
Kostverlorenstr. l, tel. 2965 hout of randgemeenten.
KANTKLOSSCHOOL Adm. de Ruijterweg 132,
Amsterdam. Telefoon 86196
ALLEEN ZATERDAG:

KANTKLOSSEN

WONINGRUIL
HaarlemzZandvoort.
Aangeb. vr. huis, 6 k., keuk.,
v. en a. tuin, vrije poort.
Kleverparkbuurt, ƒ 46,* p.m. van 70 cent voor
Gevr. kl. vrij bovenh., goede
stand, centrum. Br. onder 60 cent per 250 gra g
no. 204 bur. Zandv. Courant
Nog steeds
Te huur gevr. ONGEM.
Speculaas brokken
ETAGE met vrije keuken.
Br. no. 201 bur. Zandv. Crt. verkrijgbaar
VACHT» en
48 cent per 250 gram.
Gevraagd NET MEISJE
RUBBERLAARZEN
van 8 tot 17 u. Thorbecke*
straat 36.
Schoolplein 4 - Telef. 2467 BROSSOIS Grote Krocht
Gevr. JONG MEISJE voor
Annex Reparatie=afdeling
de ochtenduren. Mevr. de Woninginrichting
Hullu, Thorbeckestraat 10.

Allerhande

Enorme RESTPAREN VERKOOP
Ongelooflijk
|
lage prijzen •

Fa, A. v.d, Mije &, Zonen

Heden overleed in zijn Heer en
Heiland, onze geliefde zorgza=
me man, vader, behuwd=vader,
grootvader, overgrootvader,
broeder en oom, de heer

JAN VISSER
in de ouderdom van 86 jaar.
Zandvoort, 7 Januari 1954
Haltestraat 39
Uit aller, naam:
Wed. C. A. T. H. Vissen
Martin
De teraardebestelling zal plaats=
vinden op Maandag 11 Jan. a.s.
op de Algem. Begraafplaats te
Zandvoort om 2.30 uur.
Vertrek van 'huis om 2 uur.

L. Balledux & Zonen

COUPEUSE
Haltestraat 27 - Tel. 2596
neemt weer werk aan.
Grote sortering
Potgieterstraat 33.
BALATUM en
Aangeb. goed onderhouden
SCHRIJFMACHINE.
COCOSLOPERS
Dr Gerkestraat 155.
Ter overn. aangeboden
LEREN JEKKER, maat 50.
Helmersstraat 31.
Te koop: GASKAOHEL,
7 staafs. Spotprijs ƒ 38,—.
Schoolplein 3.

Taxi bestellen?
2600 bellen!

Gevraagd

VERKOOPSTER

per l Maart.
HALTESTRAAT 12
Telef. 2099
Voor direct te 'huur voor
3 maanden, 3 GEMEUB.
KAMERS met vrije keu=
ken, warm en koud wa=
ter, compl. met keuken»
gerei, servies en bedde»
öoed; ƒ 90,— per maand.
Telefoon 2742.

Heb de

ZANDVOORTSE
COURANT

bij de hand!
Gevraagd voor dir. of per Hogeweg 50 a
l Febr. FLINK ZELFST.
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
MEISJE v. 8.30=5 u. Zater*
Jan.
berijdbaar
dagmidd. en Zondag vrij.
10 7.03 14.— 19.22 2.30 11.00=17.30
DANKBETUIGING
Spechtlaan 9, Bentveld, tel.
11 7.50 15.—20.11 3.-12.00=18.00 Langs deze weg betuigen wij onze
K 2500—27467.
12 8.40 15.30 21.09 4.- 12.30=19.00 hartelijke dank aan allen, die de dag
WERKSTER GEVR.
13 9.39 16.30 22.16 5.30 13.30=20.00 van ons 50=jarig huwelijksfeest voor Br. ond. no. 205 bur. van de
De Ware LIEFDE Gods? Het Zuivere EVANGELIE van Christus? De
ons
onvergetelijk
hebben
gemaakt.
14 10.54 18.— 23.39 6.30 15.00=21.30
Zandv. Crt., Achterweg 1.
Echte GEMEENTE van Christus? De Ware LEER van Christus? De
/. Zwemmer, en Echtgenote.
15 _.
._ 12.14 19.30 16.30=23.00
BIJBELSE Doop? De Ware EENHEID?
J. echtp. z.k., b.'b.h.h., zoekt
16 0.56 8.- 13.24 20.30 5.00=11.30 Zandvoort, 6 Januari 1954
WOONRUIMTE met vrije
Gasthuishofje 7
Mogen wij u helpen om kennis te maken met de waarheid?
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
keuken. Br. onder no. 206
bureau Zandv. Courant.
WIJ....
v
KOMEN tot u als niets anders dan Christenen;
PLEITEN voor een terugkeer naar de Bijbel;
Alleen Zaterdag:
Wegens groot succes deze week
GELOVEN, dat de Bijbel God's woord is, dat de Bijbel de enige
- basis voor eenheid is, .dat de Bijbel de enige weg tot zaligheid
aanwijst;
(Een heerlijk koekje!)
SPREKEN waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt;

WATERGETIJDEN

KENT U ...

Cocolet

250 gram 75 et

van de enorme

balans-opruiming
De verstandige vrouw weet de echte koopjes van de schijnkoopjes
te onderscheiden
^
ANTI RHEUMA FLANNELEN LAKENS
150 cm x 220 cm, Ie keus
van ƒ 7,90 nu ƒ 4,69
ANTI RHEUMA FLANNELEN LAKENS
180 cm x 230 cm, Ie keus
van ƒ 9,75 nu ƒ 5,79
DAMES FLANELLEN NACHTHEMDEN, 120 cm lang
van ƒ 7,90 nu ƒ 4,49
ZWANENDONS DAMES NACHTHEMDEN, extra wijd
van ƒ 9,50 nu ƒ 5,98
DAMES FANTASIE SCHORTJES met twee zakken, in talloze
dessins
van ƒ 2,90 nu ƒ 1,29
ZWANENDONS DAMES PYAMA'S
van ƒ 12,50 nu ƒ 7,98
DAMESMANTELS
...... vanaf ƒ 24,50
HERENDASSEN
van ƒ 1,95 en f 2,95 nu ƒ 0,95
HEREN OVERHEMDEN ... .series van ƒ 7- tot ƒ 11- nu ƒ 4,95
HEREN OVERHEMDEN ....series van ƒ 12,-tot ƒ 18,50 nu ƒ 8,75
enz. enz.
Komt U eens kijken !! U kunt nu geld verdienen !
Vergelijk onze prijzen met anderen

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087
EENS KLANT

WEEK-AGENDA

i's 't voordeligst

BLIJFT 'KLANT. .

Manchester

jassen
mouwvesten
broeken

Monopole
Vrijdag 8 Jan. 8 uur: film „Vrouwen
Manchester jongenssplusfours
en opium".
in verschillende kleuren
Zaterdag 9 Jan. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Jan. 2.30 uur: film Ook hebben wij wollen Dameslijfjes
„Dolle Woensdag".
met en zonder mouwtjes, enz. enz.
Zondag 10 Jan. 8 uur: film „Vrouwen
en opium".
Maandag II Jan. 8 uur: idem.
Kruisstraat 12 — Telefoon 2360
Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdag 8 Jan. 8 uur: Besl. samenk.
in iHotel Keur door het Hum. Verb.
Dhr S. Duinker spreekt over „Het
Humanisme en de haat".
Zaterdag 9 Jan. 2=4 uur: Kantklossen=
tentoonstelling in „Boekenrode" te
Brillenspecialist
Aerdenhout.
Vrijdag 15 Jan. 8 uurr Openbare le=
zing met filmstrip in Ons Gebouw,
Haltestraat 58 - Telef. 2174
Brugstr. 17, ond. ausp. van de Ned.
Ver. voor Sexuele Hervorming.
Erkend fondsleverancier

Fa van der Veld-Schuiten
Buitenthermometers
Looman

Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 9, Zondag 10 en Maandag
11 Jan. 8 uur: Cabaret Wim Sonne*
veld „In de winkel van Sinckel".

ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
i heeft succesl

Fa van Staveren
Zeestraat 48 Tel. 2684
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wö kopen alle
soorten meubelen en iriboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Grote opruiming van

WINTERHOEDEN
Elisabeth Donye

NOEMEN Bijbelse dingen met Bijbelse namen en doen Bijbelse din=
gen op Bijbelse wijzen;
ZIJN geen secte, geen Jehovah's Getuigen, geen Mormonen, geen
Katholieken,"geen Hervormden, geen Protestanten;
WILLEN tot u spreken over. de eeuwige zaligheid van uw ziel.

WIJ NODIGEN U UIT
Wanneer? IEDERE AVOND om 8.00 UUR van DINSDAG 12 JAN.
t.m. ZONDAG 17 JAN. a.s.
Waarom? Om God's Heilig Woord te Horen.
Waar?

Hotel Oomstee

(Ingang Dorpsplein)

Geen Collecte — Toegang geheel vrij

Pakveld'str. 30 - Tel. 2739

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

HOE wilt II gewassen hebben?
(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
..«««,
afgeleverd) met EEN DA G GEREED f 0,29 kg
TVrnnfrwas
gevouwen afgeleverd
.. n kg
uroogwas (getumblerd)^
^
f 0,38
TWEE D GEN GEREED

Gevonden voorwerpen

lijf goederen getumblerd, overige goederen f n AA,
B geman|eld met 2 DAGEN GEREED f 0,44 kg
geheel gemangeld, model gevouwen
,

*
e
v
DAGEN GEREED f 0,54 kg
schakelarmbancl, Gen.
Bothastraat 88, Haarlem; armband.
Zeestraat 48; halssnoer, Bilderdykstr.
13; rammelaar, Gr. Krocht 32a; kinBEHANDELING FIJNE WAS
dertasje (riet), Helmersstr. 33; luiers,
Van Lennepweg 25; haarkam in etui,
Kostverlorenstraat 100; autoped, HaarGrote Krocht H, telefoon 2919
Geopend van 8=2 uur
lemmerstraat 10.

Dekens stomen per stuk f 1,25

WASSERIJ MEULMAN

Het Nederlands Studenten Orkest
Op Donderdag 14 Januari a.s. zal in het Scala te Milaan. Solist is Willem
de ' Gemeentelijke Concertzaal te Noske in het vioolconcert in G van
Karl Stamitz, een in zijn tijd zeer
Haarlem 'het Nederlands Studenten bekende
tijdgenoot van Mozart.
Orkest een uitvoering geven.
De solist heeft dit concert onlangs
•Het N.S.O. is anderhalf jaar gele= herontdekt. Geopend wordt met de
den opgericht met een tweeledig doel: Ie suite in 'C van Bach. Na de Pas=
d'étó van iHonegger wordt be=
Contact leggen tussen studenten van torale
sloten met ide 99e isymphonie van
alle universiteiten; — dit verschijnsel Haydn.
is in deze vorm uniek: in Nederland
Het orkest bestaat uit 60 leden, uit
het enige op dit gebied. Wij kunnen eigen kring samengebracht, met 14
spreken van het enige nationale stu= eerste violen, 14 tweede, 8 alten, 8
celli, 3 bassen, 12 blazers en pauke=
denten orkest ter wereld!
,
nis t.
Ten tweede wordt gestreefd naar
Er valt in dit verband wellicht een
een batig saldo, dat geheel ten goede
komt aan het Ned. studenten sana= kleine bijzonderheid op te merken, nl.
torium te Laren. Vorig jaar kon op dat de voorzitter van het Nederlands
deze wijze ƒ 6000,= worden afgedra= Studenten Orkest een inwoner van
gen. Dirigent is Jan Brussen, assis* Zandvoort is, de heer W. Boissevain.
tent=dirigent bij het Radio Philh. Or=
Plaatskaarten' voor dit concert zijn
kest, 3 jaar achtereen een der uit= bij Muziekhandel Alphenaar en aan
verkorenen op de dirigent=cursus bij de zaal verkrijgbaar.

Een dankbetuiging . . .
en nog iets
Aan allen, bekenden en onbekenden,
die mij in 't afgelopen jaar met oude
kleding geholpen hebben, betuig ik
hierbij m'n diepgevoelde dank!
En — indien U mij zoudt vragen
wat ik momenteel het meeste nodig
heb,
dan is 't mannenondergoed,
kleine maat.
Met hartelijke aanbeveling en dank
voor de plaatsing.
Hoogachtend, Zr van Zeijl.
Regentesseweg 3

Operettevereniging
geeft Walsdroom
De Zandvoortse Operette Vereniging
geeft op l en 2 Maart een uitvoering
van de operette Walsdroom van Jo=
han Strauss.

DEUR UIT!

DOE DE WAS
TIJDELIJK SPECIALE AANBIEDING
CHEMISCH REINIGEN

Sport

REGENJASSEN

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEETTWEN"
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen

IsT.Y.B.B.

Programma voor Zaterdag 9 Jan.:
P.V.F. l*Zandvooitm. l
2.45 u.
Zandvoortm. 2*IJmuiden 4 2.30 u.
'Haarlem a*Zandv.m. adsp. a
3 u.
D.C.O. a*Zandv.m. adsp. b
3 u.
Zandv.m. adsp. c*R.C.H. g 2.30 u.
KORFBAlNIEtTWS
Voor a.s. Zondag is •voor het eerste
twaalftal van de Zandvoortse Korf»
balclub vastgesteld de wedstrijd te*
gen Sport Vereent 3. Aanvang half
elf op het terrein aan de Schalkwij*
kerweg te Haarlem.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Na een stilstand van enige weken
wordt Zondag a.s. de centrale trai=
ning van de jeugdkeurploeg van de
Kennemer Turnkring in het Zanden
instituut te Haarlem voortgezet. Ge*
lijk bekend, wordt door 2 onzer
' jeugdige dames aan deze training
deelgenomen. Het ligt in de bedoe*
ling deze training af te sluiten met
een onderlinge wedstrijd, die men in
de maand Juni denkt te houden.
De jeugdvaardigheidsproeven zullen
worden afgenomen op 6 Februari a.s.
in de zaal aan de Voldersgracht te
Haarlem, tcrwij] de finale van de
Kringkampioenschappen dames en
heren op 23 Januari a.s. in het Zan=
derinstituut gehouden zal worden.
Ter voorbereiding van de Kring»
jaarvergadering komt het K.T.K.sbe*
stuur op 19 Januari a.s. bijeen. Even*
tuele voorstellen dienen ten spoe=
digste bij onze secretaris ingediend te
worden.
KJ.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. is K.J.C. Zandvoort weer
aan de nieuwe competitie begonnen
voor het maandelijks kampioenschap.
Degene die in vier maanden het meest
.kampioen wordt zal een huiselijk ge*
schenk worden toegekend.
De stand werd: 1. J. Kol; 2. van
Staveren; 3. H. v. d. Meij; 4. Th van
Veen.
DAMES K.J.C. „NOORD"
Met frisse moed ging bovengenoemde
vereniging de nieuwe competitie in.
De stand na de Ie avond was als
volgt: 1. mevr. A. Kraaijenoord; 2.
mevr. T. Molenaar; 3. mevr. M. Vis*
ser; 4. mevr. E. Manders.
BRIDGEN
Nu de eerste helft van de viertallen»
competitie is verstreken blijkt dat
3 teams van de Zandvoortse Bridge»
club de eerste plaats bezetten: Zand»
voort l met 6 punten uit drie wed»
strijden, Zandvoort 2 met 8 punten
uit vier wedstrijden en Zandvoort 3
met 5 punten, eveneens uit vier wed»
strijden.
Zandvoort 4 en Zandvoort 6 doen
het minder goed en beze'tten in hun
afdelingen de onderste plaats met l
punt uit drie wedstrijden. Zandvoort
5 is in de middenmoot met 4 punten
uit 4 wedstrijden in de 2e klasse D.
TAFELTENNIS
Woensdagavond wist het politieteam
met 10=0 van TYBB 7 in Haarlem te
winnen. De Zandvoortse politie bezet
met 10 punten uit vijf wedstrijden
onbedreigd de eerste plaats.

OPRUIMING BEHANG
Veel is er niet, dus haast U. Wie het eerst komt
ook het eerst maalt uit de voorraad BEHANG
vanaf ƒ 0,30 per rol, bij

VERVO
Verf * G/as * Behang, * Schoonmaakartikelen
.IA N SNIJERPLEIN 7 - TEL. 2055

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Als vorst en sneeuw Koning Voetbal
niet van z'n troon zullen stoten wordt
a.s. Zondagmiddag te Zandvoort de
voetbalwedstrijd Zandvoortmeeuwen*
T.Y.B.B. gespeeld. De wedstrijden te*
gen de/e Haarlemse ploeg kenmerken
/ich altijd door spanning en enthou*
siasme. Beide elftallen leggen tegen
elkaar het volle gewicht in de schaal.
De laatste uitwedstrijd tegen deze
club werd door Zandvoortmeeuwen
met 2=0 verloren. T.Y.B.B. behaalde
tot nu toe 16 punten uit 13 wedstrij*
den en neemt een betere positie op
de ranglijst m dan Zandvoortmeeu*
wen, dat slechts 8 punten uit de 13
wedstrijden binnenhaalde en op de 3e
plaats van onderen staat. Hierin moet
door Zandvoortmeeuwen verbetering
worden gebracht. Of dit a.s. Zondag
zal lukken, dient te worden ^afge*
wacht. In ieder geval heeft Zand*
voortmeeuwen een redelijke kans re*
vanche tegen de bezoekers te nemen.
Zandvoortmeeuwen 2 brengt een
bezoek aan Hillegom 2 dat tot de
koplopers behoort. Spelend als tegen
H.F.C. 2 twee weken geleden, kan o.i.
toch wel een gunstig resultaat be=
reikt worden, hetgeen nodig is om
uit de verdrukking te geraken.
Programma voor Zondag 10 Jan.:
Zandvoortm. 1*T.Y.B.B.
2.30 u.
Hilleaom 2*Zandvoortm. 2 10.30 u.
D.C.O. 2=Zandvoortm. 3
9.45 u.
Zandvoortm. 4*Hillegorn 3 9.45 u.
B S.M. 3*Zandvoortm. 5
12 u.
Zandvoortm. <5*O. Gezellen 4 12 u.
Zandvoortm. 7*T.Y.B.B. 8
12 u.
Zandv.m. jun. a*R.C.H. b
9.45 u.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
FJjnstrijkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

helpt U
op sociaal-veraniwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kennerfler Financierings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;

ADVIES om te voorkomen, $at 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 eorrespond»»ten.

THEATER „MONÖPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 8 t.e.m.
MAANDAG H JANUARI, 8 , u u r
George Sanders, Herbert Marshall, Patrica Roe,
Agnes Moorehead, Dalio in

VROUWEM en OPIUM
(g) ONE HOUR CLEANING SERVICE
ZANDVOORT, Haltestraat 39, tel. 28 10
HAARLEM, Plein 22, tel. 1 67 61
Bedrijven in Amsterdam - Den Haag - Hilversum - Leiden

Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd.

Haarlem

Een spannende geschiedenis met een verhaal van
concurrerende handelaars in verdovende middelen,
dat feilloos m elkaar is gezet!
Toegang 18 jaar.
Vanaf DINSDAG 12 t.e.m.
DONDERDAG 14 JANUARI, 8 uur
José Ferrer in Stanley Kramer's

Cyrano de Bergerac
Mala Powers, William Price, Ralph Clanton Dit
is de film waar heel de wereld „VOL"' van is.
Toegang 14 jaar.

Secr. Meeuwenstraat 76

Openbare lezing met filmstrip
op VRIJDAG 15 JAN. 's avonds 8 uur
in ONS GEBOUW, Brugstraat 17
Spreekster: Mevr. Zr van BeektZijp

Onderwerp:
Wanneer wordt mijn baby geboren
Toegang ƒ 0,25.

Toegang boven 18 jaar

SCHAATSEN
SCHAATSENGARNITUUR
SLEDEN

Henk Schuilenburg

ZONDAGMIDDAG 10 JANUARI, 2.30 uur
De dolste en dwaaste film ooit in Amerika ge*
maakt Dinsdag begon het. Woensdag gebeurde
het. Maar wat? Donderdag kwam de leeuw uit de
mouw! Harold Loyd in:

Dolle Woensdag
met Frances Ramsden en de leeuw Jackie!
Alle leeftijden.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT^

de
DAS CONTRA GLAS
Ik woon in een heel net straatje en
het is Vrijdag.
Dat betekent dat ik geconfronteerd
wordt met een paar dozijn kleden*
kloppende vrouwen. Zes zie ik er
vanuit mijn achterraam, zes uit het
voorraam en een straat verder zie ik
er weer xcs.
Dat is een nadeel bij de moderne
grote ramen, je kijkt dwars door alle
huizen heen. Als je bij wijze van
spreken ergens jeuk hebt, moet je
de gordijnen dichtdoen om te krab*
ben, wil je niet dat twintig gezinnen
er van meegenieten.
Het heeft me helemaal een beetje
opgevoed, ik durf haast de pannen
niet meer op tafel te zetten. Alleen
als ik een breed iemand te gast heb
zou het kunnen, maar dan kan het
juist weer net niet vanwege zijn gast*
zijn. Als ik mijn lamp aansteek zie
ik hem acht keer weerkaatst.
De bakker zie ik drie straten ver*
der aankomen. Dat is een voordeel.
Ook peins ik wel eens dat al dat
glas me zal kunnen redden als ik bij*
voorbeeld eens mijn been zou breken.
Ik zou even met een zakdoek zwaaien
en minstens een dozijn vrouwen zou
te hulp snellen Daarom heb ik altijd
een /nkdoek bij me.
Jamm'er genoeg zien ze ook hoe
dikwijls (of hoc zelden) ik met de
stofdoek wapper, dat geeft me wel
eens een vaag gevoel van tekort*
schieten. Zo ook nu.
Ik zie al dat het Vrijdag is en dat
alles om me heen klopt, veegt en
zuigt.
En ik zit hier maar domweg een
beetje te schrijven.
Binnenkort gaat er nog een flat*
gebouw achter mijn straatje verrijs
/.en. Dan zal ik oog in oog leven m:t
driehonderd gezinnen.
Wet is om te rillen, driehonderd
huiskamers met driehonderd „dres*
zwars", driehonderd worteldoeken
waarop, laten we ruw schatten, vijf*
tienhonderd koperen prulletjes bo*
ven driehonderd schoorstenen. En
driehonderd bogen tussen de eet* en
de zitkamer.
Als we dan zitten te eten zal ik
met Napoleon tot mijn bietjes kun*
nen zeggen: Driehonderd gezinnen
zien op U neer. Zijt gij gaar?
Te denken dat onze kinderen nog
steeds op school zingen van de grote
stille heide, terwijl we langzaam gaan
verdrinken in een huizenzee.
Nog steeds kloppen de vrouwen
hun machinale Perzen.
Een buurvrouw vroeg mij daarnet
of ik niet lekker was. Zij miste mijn
keukenloper aan de lijn. Dat bracht
me op een idee, tengevolge waarvan
mij nu medelijdende inplaats van
minachtende blikken worden toege*
zonden. Ik heb een dikke sjaal om
mijn hals geknoopt.
Het is wel een beetje benauwd
maar het is de enige manier om eens
op de grote stille heide rond te
dwalen.
Als U me begrijpt
NEEL.

De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht 5*7 - Tel. 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
J4P,3
3043,
2100
2345
2499
2262

VOOR DE HUISVROUW
Om het nieuwe jaar met een extra'tje
te beginnen, krijgt U bij aankoop van
een pakje thee (100 gram),
soort naar keuze

2887
i J 35

HET TWEEDE PAKJE THEE
25 CENT GOEDKOPER

2424
£975

Deze aanbieding is geldig
t/m 12 Januari 1954.

2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Juliarraweg la
Informatiebureau Vrecmdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünströkery, J. H. G. Wcenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Kinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen.' Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.

SCHAAKNIEUWS

GEBROKEN THEE
Goudmerk . . . lüü gr, 90 cc.
Zilverroodmerk 100 gr. 78 et.
Blauwmerk. . . 100 gr. 72 et
Oranjemerk , . 100 gr. 66 cc.
Groenmerk . . 100 gr. 62 cc.
Chinathee
. . 100 gr. 84 cc.
Zakjes thee doosje 20 st» 90 cc.

De Donderdag j.l. gehouden eerste
schaakavond in het nieuwe jaar om*
vatte in hoofdzaak een bondswed*
strijd van het tweede tiental tegen
S.S.C.H. 2 uit Haarlem. Ondanks het
enthousiasme van onze spelers mocht
men er niet in slagen 1954 met een
overwinning in te zetten. De wed*
strijd eindigde n.l. in een 4*6 neder*
laag voor de Zandvoortse ploeg.
In de Ie afdeling van de onderlinge
competitie werden nog de volgende
partijen gespeeld: Termes Sr.—Kop
0*1; 'Porrenga—Verhaert 1*0; Termes
Jr.-IF. de Jong 0*1.
*
A.s. Donderdag speelt het Ie tien*
tal een thuiswedstrijd tegen „Het
Schouwtje" 2. Daar deze partij een
beslissend karakter draagt in verband
met een eventueel kampioenschap,
zal Zandvoort hierbij z'n beste been*
tje voorzetten.
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DE „KOFFIEMOLEN 1954"
Jaarlijks „uitje" van de
De jaarlijkse „zotternij" van Phoenix"
is weer achter de rug. En nog klin»
ken de bijvalskreten van het Zater»
dagse publiek, dat Zomerlust tot
berstens toe bezet had, ons in de
oren! ^Er was ditmaal bijzonder veel
zorg besteed aan de entourage. De
decors en de kleding Varen uitste»
kend verzorgd, al moet ons van het
hart dat een bepaald kleding»mini»
mum de een beter staat dan de an*
der. Maar df t is %yaarschiJTiljjk -een,
kwestie van s^maak.
Het geheel bestond uit een twintig
verschillende nummers, sketches,
zang en dans. Ongetwijfeld was deze
koffiemolen beter'geslaagd als „kijk*
spel" dan als „hoorspel". Vele sket»
ches konden niet* roemen op pittige
teksten, maar dan bleef er altijd wel
/.o veel aardigs te zien, dat de zwak»
ke teksten wel werden gecompen»
seerd door een komische handeling
of een leuke aankleding.
Door heel de uitvoering heen liep
een lijn en die werd getrokken, door
de
poppenkastrfioofdrolyertolkers':
Jan Klaassen en, Ka frijn.;" (iHet>^'düo'
Torn-' v.- -'Bruinessen" en "mevr. L'udy
Weber)."" Hier en daar een samen»
spraakje en soms een 'aankondiging
van een volgend nummer, overal was
dit tweetal te vinden. De costumes
waren zeer goed, maar over de tek»
sten zullen de meningen niet onver»
deeld gunstig luiden. De Kloris en
Roosje»methode biedt ook inderdaad
niet zo heel veel mogelijkheden tot
iets origmeels.
De heer Jan. Weber trad op als
spullebaas en wij vonden het een ge»
noegen hem eens te horen en. te zien
in een andere creatie. < Dit was r een
een veelbelovend-begui- vanide-a? ondf
die in eerste instantie was geopend
door mevr. Orgelist, die klaarblijke»
lijk onwennig tegenover dit soort
werkzaamheden stond.
Het poppenkaststatereeltje met „zes
schattige houten klaasjes" was een
grappig toneeltje met leuke aankle»
ding. En met dit nummer was het ac»
cent voldoende gelegd op de titel van
de koffiemolen: „De hele wereld is
een poppenkast".
Phoenix had ook een gast en dat
was de heer Bob Goudsmit. De mat
nier, waarop deze gast»speler, die op»
trad als een incidentele conferencier,
mevr. Notterman aankondigde, ge*
tuigde niet van goede smaak. Dit had
de regie behoren te voorkomen. (Of
was dit „eigen werk*' van de heer
Goudsmit?) Onbeleefde grapjes ma»
ken op de persoon van een mede»
spelende en dat nog wel in het open»
baar, is moeilijk te verontschuldigen.
Een bijzonder geslaagd nummer was
het ballet „Limelight", niet zo zeer
om de artistieke prestatie van de drie
uitvoerenden, als wel,om de uitste»
kende uitwerking van het geheel. De
kleding, die bij -volslagen duisternis,
licht afscheen, was ook hier wel bij»
zonder goed.
En om dezelfde reden moeten wij
in één adem het ballet „Holland" re»
leveren. Het decor (een draaiende

Esperanten wereldcongres
in Haarlem
;

Oofc Zandvoort zal hier wel
iets van merken

In' de maand December heeft het
Secretariaat van het 39e Universele
Esperanto Congres, dat begin Augus»
tus 1954 te Haarlem gehouden wordt,
een ware stroom van aanmeldingen
te verwerken gekregen. Was het aan»
tal inschrijvingen per l December j.l.
500, l Januari 'bedroeg het reeds meer
dan duizend. Verwacht wordt, dat de
stroom de eerste weken nog blijft
aanhouden, temeer daar het voorbe»
reidend comité om technische rede»
nen het totale deelnemertal tot pl.m.
2000 zal moeten beperken.
Voor het 38e Universele Esperanto
Congres, dat vorig jaar in Joego»
slavië gehouden werd, hadden zich
per l Januari 1953 bijna 460 deelne»
mers aangemeld. Het totale aantal
deelnemers was bij de sluiting van de
inschrijvingstermijn -ruim 1750. Was
de mogelijkheid «voor inschrijving on»
beperkt, dan konden voor het Haar»
lemse congres 3000 a 4000 Esperan»
tisten uit alle delen van de wereld
verwacht worden.
Ook Zandvoort zal van ,de aanwe»
zigheid van enkele duizenden Espe»
rantisten wel'het een en ander kun»
nen merken.

Phoenixtfamilie

molen bij een gekleurd bollenveld)
was eveneens voorzien van lichtge»
vende verf. Dit gaf een prachtig ef»
fect. De boerendansjes gaven genoeg
vaart aan 't geheel om het een pret»
tig onderdeeltje van het programma
te noemen. En dan moeten flauwe
niemendalletjes1 als ,,Vacantie»ge»
neugten" 'en „de kikkeY" maar op de
koop toe genomen 'worden.
Mej. Fietje Notterman drukt de
voetsporen van haar moeder. Zij
zong enkele liedjes, waarbij het ons
opviel hoe aardig haar voordracht is.
Een ernstige noot was 'het tafereel
van de Reddingsboot met declamatie
van mevr. H. Kieviet. Dit was zonder
meer een voortreffelijk nummer, dat
indruk maakte.
Er was ook nog een „Chinese"
goochelaar, (Adrie Hendriks) die
enkele knappe1 toeren liet zien. De
belichting had — juist bij dit num»
mer •— wel iets beter gekund.
De finale bracht nagenoeg alle
speelsters en spelers op het podium
in een ietwat stijve opstelling. Maar
dit is te vergeven, want wat op het
knusse toneeltje van „Zomerlust" ge»
.presteerd is, mag haast wel ongelo»
felijk genoemd worden. Wij hebben
tenminste nooit-geweten dat er zó
veel op kan! Het, gemanipuleer met
dejNedBrfaridse" vlag, die door een
der mede»speeelsters werd aange»
wend als een soort draperie, om haar
toilet te completeren, was o.i. onge»
past. De nationale driekleur mag ze»
ker niet voor dergelijke doeleinden
gebruikt worden.
Tenslotte rest ons nog te vermei»
den dat alle nummers elkaar in een
vlot tempo opvolgden. De „zaak" was
dus goed ingestudeerd en daarvoor
alle hulde.
H.W.

Ir Schut spreekt over
„Het wereldbeeld van een
humanist"
Na de druk bezochte en zeer geani»
meerde besloten bijeenkomst op 8
Januari j.l., waar de heer S. Duinker
een interessante inleiding hield over
„'Humanisme en de haat", houdt de
Gemeenschap Zandvoort van het Hu»
nanistisch Verbond haar 2e openba»
re vergadering vanjdit seizoen op Za»
terdagavond a.s. in Hotel Keur. Ir
P. Schut uit Amersfoort zal dan spre»
ken over „Het wereldbeeld van een
humanist", een onderwerp dat zeker
ook wel de belangstelling van niet»
humanisten zal trekken. Dit vermoe»
den heeft het bestuur dan ook geleid
tot het -uitschrijven van een openbare
vergadering, waarop een ieder wel»
kom is. Dat er gelegenheid zal zijn
tot gedachtenwisseling spreekt van»
zelf, zo deelt de gemeenschap Zand»
voort mede.
l

Opbrengst van actie
De A.J.C.»actie ten bate van de Paas»
heuvel in Nunspeet heeft in Zand»
voort opgebracht een bedrag van
ƒ 236,74. ' , -

Haltestraatvereniging
In de j.l. Donderdagavond gehouden
ledenvergadering van de Haltestraat»
vereniging trad de heer P. Schaap als
voorzitter af. Hij bleef echter in het
bestuur. Tot voorzitter werd gekozen
de heer M. M. J. van Seggelen, terwijl
tot nieuw bestuurslid werd benoemd
de heer G. Gertenbach.
'B.esloten werd nog tot het wekelijks
ophalen van de contributie en een be»
spreking van verdere plannen voor
het komende seizoen in een vergade»
ring, die op Donderdag 4'Februari zal
plaatshebben.

fcfcuc
Veel omstreden bouwwerk
Dat de toren van de Hervormde kerk ontwaardigïng dreef mr van Fenema
een dringend oplappertje behoeft, is dan ook naar verschillende bureaux
geen geheim. Als de heer Weber in van Rijk en Provincie. Bij elkaar
onze onnavolgbare gemeenteraad zo heeft hij tegen de honderdveertig
nu en dan zijn mond roert over de ambtenaren bezocht en gedaan ge»
toestand, waarin de toren verkeert, kregen dat plechtig bekrachtigd werd
dan doet hij dit zeker niet uit een dat de toren om de dooie dood niet
zucht naar sensatie. Werkelijk, 't is voor niks op de urgentielijst stond,
hard nodig dat daar eens wat aan Maar hiermede was de burgemeester
gedaan wordt. Zo langzamerhand niet tevreden. Op zekere dag, toen
wordt het levensgevaarlijk erg dicht hij weer eens de kwalijke eigenschap»
in de buurt van de toren te komen, pen van een ruïne uiteengezet had bij
Het bouwwerkje schijnt op eigen Gedeputeerde Staten, kreeg hij de
gelegenheid een soort vermagerings» heren zo ver dat zij beloofden op
kuur te zijn gaan volgen.
En dat kan allemaal wel
aardig-zijn, maar voor arge»
loze wandelaars kan zo'n
kuur verbazend onaangena»
me gevolgen hebben.
Enfin, het grootste leed
is geleden. Er gaat nu iets
gebeuren. Maar voor het zo
ver was.... Nou, ik moet
eerlijk zeggen dat de mid»
delen, die gebruikt zijn om
de honderdenveertig auto»
riteiten, die iets met het
restaureren van kerktorens .
te maken hebben, in bewe»
ging te zetten, niet bepaald
fraai zijn. Dat het doel de
middelen heiligt, is hier echt
wel uitgekomen. Van de an»
dere kant: het bloed wordt
je wel es onder je nagels
vandaan gehaald.
Hoe lang staat die toren
er nou al niet voor schan»
daal bij? En hoe lang heeft
mijnheer Weber niet in de
Raad de grote trom geroerd
om aan hei euvel van de
brokken en de gaten een
eind te maken' Eigenlijk is
er al een paar honderd jaar
gevochten voor het behoud
Grote brokken pleisterwerk....
van de toren en nu is 't dan
zo ver dat de overheid gaat ingrijpen, korte termijn een deputatie naar
Voor een groot deel hebben wij dat Zandvoort af te vaardigen om de to»
te danken aan het gedurfde optreden ren ter plaatse in ogenschouw te gaan
van onze burgemeester. Want wat nemen. Een kloek besluit, welks uit»
'heeft die gedaan? Mr van Fenema voer nog om en nabij negen maanden
werdi 't eindelijk eens voor goed beu. op zich liet wachten. Negen maan»
Dat is te begrijpen. Als 'je nu al jaar den is echter een zeer korte termijn
en dag burgemeester bent van een bij de overheid. (Als zij zich niet op
dorp met zo'n bouwvallige toren, dan het standpunt van de belasting'beta*
zegt de hele representatie ook niets Ier plaatst).
meer. In de gouden dagen, toen de
Twee dagen voor dat de heren zou»
burgemeester nog de portefeuille van den komen, haalde burgemeester van
wederopbouw beheerde, moet 't hem Fenema enkele stenen uit het metsel»
,van diverse zijden zijn toegevoegd: werk van de toren. Hij merkte ze om
„Wat is dat voor een dorp, met zo'n ze later gemakkelijk terug te kunnen
wrak?...." Dat is niet" leuk. En als vinden. Daarna zette hij de stenen
dan nog es de Raad — terecht hoor! weer op hun plaats. Met kluiten aar»
— de zaak gaat aandikken en onge» de en fragmenten van graszoden
veer te kennen geeft, dat de toren op gooide hij wat pleisterwerk boven in
instorten staat, dan gaat er wel wat de toren los en als -nu maar de heren
om bij de burgemeester. Heilige ver» afgevaardigden flink zouden stam»
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Een nieuw geluid bij de
Zandvoortse Middenstand
Eind Maart een grote expositie in Hotel Bouwes
Nadat in het afgelopen jaar in
voort geen winkelweek is gehouden
en de gebruikelijke avondmarkt geen
doorgang vond, bij gebrek aan be»
langstelling, hebben enige Zandvoort»
se zakenlieden de koppen bij elkaar
gestoken en een nieuw orgaan opge»
richt, n.l. de Stichting „Zandvoortse
Middenstands Belangen".
We hebben ons tot een der op»
richters, de heer A. E. C. Nooy ge»
wend en deze was zo vriendelijk ons
het doel en streven van „Zandvoort»
se Middenstands Belangen" nader toe
te lichten.
Deze heren, zes in getal, gaan van
het standpunt uit: er moet in Zand»
voort iets gedaan worden, het publiek
moet worden wakker geschud en 't
hindert niet, wie daartoe de stoot
geeft, als het maar gebeurt. De be»
doeling, die hieraan ten grondslag
ligt, is het kooplustige publiek 'in
Zandvoort te houden.
Ze willen geen officieel orgaan zijn,
hebben zelfs geen voorzitter, ze wer»
ken heel huiselijk en onofficieel met
elkaar, maar.... ze hebben grootse
plannen voor de naaste toekomst.
Men zal zich de „Braderie" nog
wel herinneren, die in de afgelopen
zomer in het Patronaatsgebouw werd
gehouden en ook de smaakvolle
show „Kerstmis Thuis" onlangs in
„Esplanade" georganiseerd, ligt on*
getwijfeld nog vers in het geheugen.
In dit kader zijn er thans plannen
in bewerking om in het laatst van
Maart een groots opgezette expositie
te organiseren in „Hotel Bouwes".

pen, zouden de brokken wel naar be»
neden komen, rekende de burgemees»
ter. Een ongelofelijk handige truc,
nietwaar?
Het clubje van ongeveer tien heren
Gedeputeerden kwam naar Zand»
voort. Burgemeester van Fenema
monsterde het gezelschap met wel»
willende blikken. Ja hoor, er waren
een paar flinke zware jongens bij. (In
de letterlijke zin van het woord, om
misverstand te voorkomen). Die kon»
den lekker dreunend lopen, zodat het
losse pleisterwerk niet -veel tegen»
stand zou bieden.
Na de gebruikelijke rauwkostscho»
tel ten raadhuize, zwermden^de heren
uit naar het Kerkplein. Onderweg
vroegen belangstellende burgers of
de heren van de sloop of de weder»
opbouw kwamen. „Geen van beide!"
lachte de burgemeester geheimzinnig.
„Komt U allen maar es mee, dan zult
U wat beleven!" Zo doende hadden
zich nog heel wat mensen rond de
oude toren verzameld. De heren van
Haarlem zagen er van af de toren te
bestijgen. Mede doordat de 'burge»
meester deze krachttoer ten sterkste
had afgeraden in verband met de
desolate toestand van het trappen»
huis. Op een gegeven ogenblik trok
burgemeester van Fenema een der
gemerkte stenen uit de toren. Ten»
minste, dat dacht hij. Maar het toe»
val wilde dat die steen ongeveer het»
zelfde merk droeg als de burgemees»
ter een paar dagen te voren op en»
kele andere stenen had aangebracht.
Plotseling begon de toren gevaarlijk
naar één zijde over te hellen. „Pas
op!" gilden de omstanders.
„Om 's hemelswil, geen tweeSe
Pisa!" riep een Gedeputeerde, wit
om z'n neus. De burgemeester zette
de steen weer in het gat en de toren
trok krakend recht. „Hm", zei de
burgemeester, „U ziet 't heren, het
is een gebiedende eis dat hier wat
aan gedaan wordt. Wat de opbouw
betreft moet ik voor 't ogenblik mijn
mond houden, maar deze toren is in
verkeerstechnisch opzicht een dode»
lijk gevaar. En nu nog wat: loopt U
eens in wandelpas langs de toren!"
De heren voldeden, verlegen lachend,
aan het verzoek. Grote brokken
pleisterwerk zeilden naar beneden.
Maar — hoe is 't mogelijk — juist
op het hoofd van burgemeester van
Fenema. Deze stelde zich ijlings in
veiligheid, maar kon de verleiding
niet weerstaan langs z'n neus weg
op te merken, dat bouwvallige torens
zelfs eerste burgers niet ontzien.
Dat was een grappige opmerking,
die er ook wel in ging 'bij de heren
van Haarlem. Maar ik houd 't er voor
dat de burgemeester zich opgeofferd
heeft om een gunstige beslissing af
te dwingen. Daarom ging hij, als ver»
keerstechnicus staan op de hoek waar
de (wederopbouw)klappen vallen.
Maar de toren wordt gerestaureerd!

BARTJE.

Dan staat er in Juli of Augustus
een enorme show op het programma,
die de weidse naam zal dragen: „Parijs
in Zandvoort". Zullen alle plannen
die hiervoor nu reeds aanwezig zijn,
slagen, dan zal dit een show van fans
tastische afmetingen worden.
Verder heeft men reeds plannen
voor het St. Nicolaasfecst in 1954,
terwijl men denkt aan een herhaling
van de Kerstshow, maar dan op veel
grotere i schaal.
Inmiddels is vanmorgen, zo werd
ons medegedeeld, de definitieve be»
slissing gevallen voor de expositie die
op 30 en 31 Maart en l April in ho»
tel Bouwes wordt gehouden. Wij zijn
ervan overtuigd dat deze show en de
verdere verrichtingen door „Zand»
voortse Middenstands Belangen" door
vele .inwoners met belangstelling te»
gemoet worden gezien.

„Jopie Slim en de draak'
A s. Zondagmiddag geeft de
turnvereniging „Kindervreugd"
Patronaatsgebouw een filmvrj
ling. Vertoond zal worden
Slim en de draak".

Ledenvergadering
De plaatselijke afdeling
mene Bond van Ambtena
a.s. Vrijdagavond in „Ons^
ledenvergadering.

Het lek bij de bui
De bewoner van een
Herenstraat kwam VrijJ
de onaangename ontdekl
een lek in hefr waterleicl
.woning van „zijn ^ovenb'i
bevinden, daar grote
water zijn vertrekken
den. Maar de bovenbi:
niet thuis te zijn!
De ter assistentie ger
ambtenaren adviseerden 1
— de hoofdkraan dicht

Vroege „Hotelgastei
Twee Zandvoortse jongens
14 jaar drongen Zondagmi-d
hotel Bouwes binnen, doch l
aldaar spoedig door de bedrij
ontdekt. De politie heeft de .
in het bureau ernstig onderht?

Een gevonden sleutel
de gevolgen . . .
Toen twee jongens van 10 en 12 ja
oud uit Amsterdam Zaterdagmiddag^
met de trein te Zandvoort arriveer»
den werden zij door de politie opge»
wacht. Zij bleken in het bezit te zijn
van een bedrag aan geld van circa
f 55,—. Deze rijkdom was de contro»
leur der betrokken trein ook opge»
vallen, temeer daar de heren tweede
klasse reisden. Hij deed dan ook bij
de politie aangifte.
De jongens gaven toe van de toe»
gangsdeur van een perceel aan de
Hoofdweg te Amsterdam de sleutel
te hebben gevonden en met behulp
daarvan de woning te zijn binnenge»
drongen. Zij eigf.nden zich tijdens de
afwezigheid van de bewoners ƒ 74,—
toe. Een zeker bedrag bleek door de
jongens reeds te zijn versnoept en
aan reisgeld te zijn uitgegeven.
De jongens zijn ter beschikking ge»
steld van de politie te Amsterdam.

POMTIEVOETBAL

Het elftal van de Zandvoortse politie
heeft nog maar één voetbalwedstrijd
op het programma en wel tegen Haar»
lem 2. Waarschijnlijk zal bij gunstige
weersomstandigheden deze ontmoe»
ting vanmiddag plaatshebben.
De stand in deze afdeling is als
volgt:
Heemstede
8 7 l O 15
Bloemendaal
8 . 4 0 4 8
Katwijk
8 3 1 4 7
Zandvoort
7 1 3 3 5
Haarlem 2
7 1 1 5 3
Zandvoort kan in puntenaantal nog
gelijk komen met Katwijk, doch het
doelgemiddelde van Katwijk is veel
beter, zodat van plaats verwisseling
wel geen sprake zal zijn, tenzij een
overwinning met dubbele cijfers
wordt *behaald. Een nederlaag tegen
Haarlem 2 zou Zandvoort op de on»
derste plaats kunnen brengen, maar
dan moet deze nederlaag ook in
dubbele cijfers zijn. En dat ligt toch
niet in de verwachting!

FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap geven wij ken»
nis van de geboorte van onze dochter
en mijn zusje
MONICA
M.. Maas*Diemer
C. Maas
Irene
„Zandvrucht", Den Burg, Texel
30 December 1953
Met grote blijdschap geven wij
kennis van de gaboorte van ons
dochtertje
ENGELINA ALBERTHA
J. H. Oonk
G. A. OonksKerkman
Zandvoort, 10 Januari 1954
Haltestraat 63
Tijdelijk adres: Diaconessenhuis,
Haarlem
Heden is plotseling van ons
heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Wilhelmina Jacoba
van Keeren
Weduwe van de Heer P. Saaf
in de ouderdom van 63 jaar.
Zandvoort, 9 Januari 1954
Grote Krocht 35 boven
Uit aller naam,
P. H. van Zebensvan Keeren
De begrafenis heeft plaatsge*
vonden op Dinsdag 12 Januari
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort
Heden overleed onverwacht
mijn geliefde Echtgenote en
onze zorgzame Moeder

Wilhelmina Helena
Paulina Maria Duijff
geb. FORTGENS
ouderdom van 64 jaar.
Zandvoort:
A. G. Duijff
C. M. Duijff
's*Gravenhage:
A. G. Duijff, arte
|voort, 11 Januari 1954
yard Paulus Loot 53
r geen bezoek,
ig zal plaats hebben
i.s. in het Crematorium
|n na aankomst van
halte Driehuis*Wes*
l^ertrek van de rouw*
rklaan 36 Haarlem te
pn der rouwkamer da*
van -15—16 en van
10—20.30 uur

Nederlandse Protestanten Bond Afd. zandvoort, Brugstraat is

JEUGDDIENST

de faouw

Zondag 17 Januari, 's avonds 7* uur

Hij hield de eer aan zichzelf
Midden in één van Haarlems grach*
Jeugdpredikant te Amsterdam ten zwom op zekere dag een haas.
Hij leverde daar een niet*alledaagse
aanblik op. Waar hij vandaan kwam,
mag voor ieder een raadsel zijn.
Mogelijk hadden we hier te doen
f
met een vertraagde Kerst*editie, die
om de een of andere onbegrijpelijke
De huishuur kosi méér,
reden aan de vlijmende prik van de
vlees vork was ontkomen.
maar mijn huishouden kosi
Ook lijkt het me heel niet onwaar'
schijnlijk, dat 'het hier een voortijdig
Te koop JONGE FRANSE
minder,
dank
zij
bezoek van de Paas'haas betrof.
POEDEL, 3 maanden. A. v.
„Nog veel te vroeg", merkt u op.
Duijn, Potgieterstraat 42.
Och, dat moet u niet zeggen.
In het voorjaar begonnen we al met
Voor direct gevr. NETTE
de speculaasjes bij de thee, in Au»
WERKSTER voor iedere
gustus gingen we ons te buiten aan
ochtend. Mevr. Ginneken,
kerstkransjes. 'Waarom zouden we
Dr Gerkestraat 72.
ons dan nu al niet bezig mogen hou*
Vraagt 't haar, die., al haar boodden met de Paashaas?
'
schappen doet bij Albert Heijn: de
Maar hoe het ook zij, die haas
kwaliteit is er boven alle lof verheven.
zwom daar al zwemmende te zwem»
HAARLEM
Alleen door vergroting van de omzet,
men en oogstte met- die sportieve
daad zeer veel bijval van het publiek,
waardoor nog hogere en voordeliger proVrijdag 15 Jan. 8 uur
dat zich aan beide zijden van de wa*
ductie mogelijk is, kon Albert Heijn de
Haagsche Comedie
terkant opstelde.
prijzen opnieuw aanzienlijk verlagen.
De reacties van de aanwezigen wa*
Colombe
Profiteer - haal ook al Uw boodschappen bij
>
ren totaal verschillend. Sommigen
Albert Heijn • dan bezuinigt U aanmerkelijk op
waanden zich in het Olympisch sta»
Zaterdag 16 Jan. 8 uur
dion en moedigden onze langoor aan
Uw huishoudelijke uitgaven.
Nederl. Comedie
met kreten als: „Zet 'm op, ouwe
Hart tegen hart
Taaie" en „laat je niet uit de baan
drukken." Anderen, en dat- waren
Pr.: ƒ l,- tot f 4,-.
vooral de vrouwen, liep het hart over
Coupons geldig.
ALBERT HEIJN':
van me.ëlij. Ze drongen ,zich naar vo*,
ren, hïngen met gevaar van eigen
Zondag 17 Jan. 8 uur
van stuk!
leven boven het borrelende gracht»
Nederl. Comedie
water en riepen, terwijl ze de meest
Een bus met 30°/0 meer inhoud,
Gijsbrecht
smeltende geluidjes maakten: „Poes,
et
maar de prijs blijft slechts
p'oes, poes, kom maar bij het vrouw»
van -Reinste!
tje."
Weddenschappen werden afgcslo»
Pr.: ƒ 1,25 tot f 4,50.
ftier nog enige voorbeelden van
Een van de goede
ten van: hij -haalt de brug wel, hij
Coupons geldig met bij»
dingen
in
het
leven
Rvratiteitsproductea tegen extra lage prijzen:
haalt de brug niet, plankjes werden
betaling.
hem als reddingsvlot toegeschoven,
Verkeersagent
het verkeer liep hopeloos in de war en
. . grote rol 14 stuks 25
1 VfAGEMANS
zegt:
.vanaf de brug probeerde een straat»
250 gram 79
jongen met het gooien van enige vol»
,,'clsweer'n barre
dag geweest Met
Maak van Uw tijdgroeide straatstenen het toch al niet
5
graden
vorst
Maizena
perPak 19
zo rooskleurig bestaan van de haas
steeds op éCn plek
schriften 'n waarnog aanmerkelijk te verslechteren,
te moeten blijven
Bruine Bonen . . soo gram 61
staan is geen pretje Maar enhetgeen hem op zijn beurt weer een
fin, c zie cc xvcer op, en nu
devol
boek. - Laat
eersteklas dreun van een potig mans»
t
t
laat
ik
mij
eens
lekker
vecSpliterwten . . . . 5 0 0 gram 3 9
persoon opleverde.
^ennch, met een heerlijke kop
ze daarom bij ons
DOFriC-kofïic"
Ja",- zo gaat dat, zo, lopen de geutjes
Gelderse Rookworst P. stuk 69
BOFFIE. hot \\oord voor
als
het regent.
inbinden.
de leliUt-rste KOFFIE
En temidden van deze chaos zwom
Spaart Alberi Heijn's Boffie-strips en Panorama-plaatjes
daar, alsof hij zich naar een afspraak»
je haastte, de haas.
Toch begon hij langzamerhand af
te zwakken, maar of hij nou naar
GERTENBACHS
links keek, naar de roepende vrou»
wen, of naar rechts naar de wedden»
DRUKKERIJ
de mannen, overal keek hij diep in
Achterweg l - Telefoon 2135
hongerige ogen, zag hij- waarschijnlijk
ver op de achtergrond van hun den»
ken eenzelfde beeld: de braadpan met
het sissende vet en zijn achterboutje
Noordhollands Philharmonisch Orkest
lekker bruingebraden op een bord.
Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
. Theater Monopole -. Donderdag 21 Januari * 8 uur
En dat heeft het beest ontmoedigd,
CONCERT ónder auspiciën van de Culturele Kring 't Helm
Afd. Haarlem
Secr. Meeuwenstraat 76
hem de levensmoed ontnomen, vol»
komen begrijpelijk overigens.
Dirigent: TOON VERHEY
Denk uzelf maar eens in zijn posi*
Solist:
MARIUS RUYSINK - Fluit
tie, met uw achterboutje bruingebra»
PRpGRAiMMA:
Oxford
Symphonie
"
Haydn;
op VRIJDAG 15 'JAN. 's avonds 8 uur
den op een bord,
Fluitconcert — Mozart; Symphonie VII — Beet*
in ONS GEBOUW, Brugstraat 17
„Dat nooit" heeft hij waarschijn»
lijk, net als wijlen van Speyk, gedacht,
hoven.
Entree ƒ 2,-.(incl bel.)
Spreekster: Mevr. Zr van BeeksZijp'
Terwijl de menigte op de kant bij»
Kaartverkoop van 11 januari a£ bij de Stichting Tounng Zandvoort.
Onderwerp:
kiosk Raadhuisplein. Plaatsbespr. op Donderdag 21 Jan. a h. theater
na met elkaar slaags raakte, hield 'het
van
rl.30-12.30
uur.
Indien
voorradig
kaartverkoop
tijdens
de
plaatsdier plotseling op met zwemmen en
Wanneer wordt mijn baby geboren
bespreking en 's avonds aan de zaal.
^;verdween in de diepte, terwijl hij als
Toegang boven 18 jaar
Toegang ƒ 0,25.
afscheid een paar weemoedige lucht*
bellen naar de oppervlakte zond.
Adverteert in de Zandvoortse Courant
Over zijn herkomst zal wel ten eeu»
wige dage eenzelfde geheimzinnig
waas blijven hangen als dat in oude
Aangehouden
romans het geval was bij een, door
ontaarde moeders of schurkachtage
Een 51*jarige imyoner werd Donder»
vaders achter een boom te vondeling
dag door de politie aangehouden als
gelegde zuigeling.
Wegens enorm succes herhaling
verdacht van een elders gepleegde
Daar echter was de kostbare luier
oplichting.
op 16 Januari in Zomerlust. van 'de
vaak nog een aanwijzing voor een
dure afkomst. Maar omdat deze haas,
buiten zijn vel, geheel ongekleed
zwom, ontbreekt in dit mysterieuze
geval
iedere schakel met zijn moge»
vaam, 14. p.f., 15. P.K., 19. kol, 20.
lijk
brillant
verleden, wat niet weg»
Cabaret-Revue
„De
hele
wereld
is
een
poppenkast"
pol, 22. ge, 23. te.
neemt, dat wij ons toch rustig aan
Voorverkoop en plaatsbespreking Donderdag* en Vrijdagavond van
allerlei gissingen te buiten kunnen
De prijs van ƒ 2,50"belandde deze
20—21 uur en Zaterdagmiddag van 15—16 uur aan de Cassa van
gaan.
reis bij:
Zomerlust. <
AANVANG 20.15 UUR
GELSKE DE NES.
A. ANTONIDES,
Toegangsprijs ƒ 2,— plus ƒ 0,10 bespreekgeld
Burgem. Engelbertsstraat 4.
NA AFLO'OP BAL

Spreker: Ds J. C. G. FISCHER

ALBERT HEIJN

STADSSCHOUWBURG

qreter

ZAANSE KOEKEN
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ALBERT HEIJN

Openbare lezing met filmstrip

-'clubavond van het nieu*
Koen is er fel gevochten
/enste plaats. Deze avond,
Jop Donderdag 7 Jan. j.L,
kis eerste vier uit de bus:
*Zwemmer; 2. G. van Veen;
JCeulen; 4. H. Roos.
Eoed begin van het nieuwe jaar.

fiv. Bestuurdersbond
Zandvoortse Bestuurdersbond
ut op Vrijdag 22 Januari in Ons
febouw in vergadering bijeen.

Vul in
De „Vul in en win" puzzelaars heb»
ben dit jaar ingezet met een plezierig
aantal oplossingen, hetgeen niet zeg*
gen wil dat er zich niet een enkele
ontsporing heeft voorgedaan. Ver*
schillende oplossers vulden voor no. l
horizontaal, insecten in: torren, in*
plaats van darren. Het is riatuurlijk
niet te miskennen dat torren insec*
ten zijn, maar dat 2 verticaal, meis*
jesnaam in dat geval wordt „Op"
(i.p.v. An) en verticaal, bijwoord „el"
(i.p.v. er), pleit toch geheel en al te*
gen de „torren=voorstanders". Ook
het woordje „vaam" als lengtemaat
bleek een klein struikelwoordje. In*
middels vonden de meesten van U
echter de juiste combinatie.
Weet U overigens dat de puzzle,
met name de kruiswoordpuzzle werd
uitgevonden door een (kennelijk in*
telligente) man die door een misstap
enige jaren in de gevangenis moest
doorbrengen? In die periode maakte
hij om de tijd te doden talloze van
deze raadsels, die al vlot in de grote
dagbladen werden opgenomen. Of 't
traliewerk hem op het idee heeft ge*
bracht van de kruiswoordpuzzle
wellicht. In ieder'geval is zijn uitvin*
ding uitgegroeid tot een van de meest
beoefende takken van „denksport".
'Maar terug naar Zandvoort, waar
U naar wij hopen reeds weer naar
pen en potlood grijpt om de volgende
figuur op de juiste wijze in te vullen.
Laten we eerst nog even de oplos*
sing van vorige week, plus de prijs*
winnaars vermelden.
Horizontaal: 1. darren, 7. Noor, 9.
oh, 11. K.L., 12. Va, 13. sop, 15. pas,
U. sof, 17. kas, 18. en, 19. K.P., 21.
me, 22. goot, 24. vellen.
Verticaal: 2. An, 3. rok, 4. rol, 5.
er, 6. lossen, 8. tassen, 10. hoon, 12.

Toneelvereniging Phoenix

„KOFFIEMOLEN 1954"

Sport

Voor de nieuwe onderstaande puzzle
kunt U zoals gewoonlijk weer inzen*
den tot Maandag a.s. 12 uur 's mid*
dags. De prijs, als gewoonlijk ƒ 2,50.
ZANDVOORTSE. COURANT
Achterweg 1.
HORIZONTAAL:
1. Zonder noodzaak; 6. boksterm; 7.
rivier; 8. titel; 9. naschrift'; 10. lengte*
maat; 12. geloofsrichting; 13. netheid,
regelmaat; 15. hetzelfde (afk.); 16.
zelfverdediging.
VERTICAAL:
2. kleur; 3. uitzinnig; 4. gewiekst; 5.
een van de zintuigen; 8. ontvangen;
11. lichaamsdeel; 12. verstand; 14.
aanwijzend voornaamwoord.

10

11
13

12
H

15

16

MELKERIJ

WEEK-AGENDA MARIEN BOSCH

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEtTWEN"

Het afgelopen weekend werd
niet gevoetbald
De voetbal bleef j.l. Zaterdag en
Monopole
Zondag opgeborgen. Tengevolge van
sneeuw en vorst werden alle wedstrijs
Dinsdag 12 Jan. 8 uur: film „Cyrano
(ook Bulgaarse) den in het afgelopen weekend zowel
de Bergerac". t
Heerlijk, verfrissend en last not least door de K.N.V.B.'als door de K.V.B.
Woensdag 13 Jan. 8 uur: idem.
gezond
afgelast. Het programma is in zijn ge*
Donderdag 14 lan. 8 uur: idem.
heel verschoven naar de volgende
HOGEWEG
29
TELEFOON
2464
Donderdag 21 Jan. 8 uur: Concert
week.
onder auspiciën van de Gul. Kring
't Helm door het Noordhollands
ZANDV. HOCKEY CLUB
Philharmonisch Orkest.
Door de slechte weersomstandighe*
den werden alle wedstrijden van j.l.
telefoonnummers Zondag afgelast.
Andere attracties en
De stand in de promotie*klasse C
en
adressen
luidt:
nuttigheden
S.C.H.C. II
10 7 2 l 16
Vrijdag 15 Jan. 8 uur: Openbare Ie* 2000 Brandmelding
Amsterdam III 10 5 2 2 12
zing met filmstrip in Ons Gebouw, 2403 Commandant Brandweer
Gooi II
10 4 2 4 10
Brugstr. 17, ond. ausp. van de Ned. 3043, 3044 Politie
Hilversum II
10 3 4 3 10
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
Ver. voor Sexuele Hervorming.
Ijsvogels
10 3 3 4 9
Zaterdag 16 Januari 8.15 uur: Caba* 2345 Gem. Secretarie
H.B.S.
10 3 3 4 9
ret*Revue „Koffiemolen 1954" door 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
B.M.H.C. III
' 10 3 2 5 -8
Toneelver. „Phoenix'' in Zomerlust. 2262 Informatiebureau VreemdelinZandvoort
10 2 2 6 6
genverkeer, Klost: Raadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia",
Het
programma
voor
a.s. Zondag
fynstrykertf, J. H. G. Weenink, luidt:
Stadsschouwburg
Pakveldstraat 30 a
Heren: 'Gooi II»Z.H.C. I
2135 Zandvoortse Courant, GertenHaarlem
Z.H.C. IMKJraaien
bachs Drukkerij, Achterweg l
TOGO' IV*Z.H.C. III
Vrijdag 15 Jan. 8 uur: Haagsche Co* 2424 Autobedrijven „Rinko"
Z.H.C. IVsB.M.H.C. IX
medie met „Colombe".
Oranjestraat en Stationsplein
Jongens: Z.H.C. a*Eechtrop a
Zaterdag 16 Jan. 8 uur: Nederl. Co* 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
medie met „Hart tegen hart".
„De Opbouw". Tollensstraat 47.
Dames: KraaiensZ.H.C. I
Z.H.C. IkTerriers
Zondag 17 Jan. 8 uur: Nederl. Come* 2465 en 2886 Llchtstorlngjen. Bel op
Frits Paap, Prins Maurltsstr. 3.
die met „Gijsbrecht van Aemstel".
Meisjes: Alliance c*Z.H.C. a
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Waar Zandvoort lang op gewacht heef i

Voorstel voor restauratie toren
Hervormde Kerk in de Raad

Er komt een
VOGELBUURT"
in Zandvoozt

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
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De eerste Raadszit: vorming van een culturele commissie,
ting van een jaar die hopenlijk voor nieuwe stimulan*
draagt om te begin: sen zal zorgdragen.
nen reeds een bijzon:
Een belangrijk punt in de eerste
In de vergadering van 20 Oct. 1953
der
karakter
door
de
vergadering
van het jaar is ongeiwij:
werd
de
beslissing
aangehouden
om»
Gemeente moet f 37.000 betalen..
Nieuw] aarsrede van feld de restauratie van de Herv. .Kerk»
trent de naamgeving van de reeds ge»
de Burgemeester. Met toren, die reeds zo lang op het pro:
deeltelijk aangelegde straat, lopende
Op 7 Februari 1950 besloot de Raad ren een rijksbijdrage te willen ver» vanaf de Dr. C. A. Gerkestraat, enige verwachting ziet men uit naar gramma staat. Een dergelijk voorstel,
langs de Wilhclminaschool, in zuid» eventuele prognoses voor de komen: dat zich in de algemene aandacht
zicüi in beginsel uit te spreken vóór lenen.
de periode. Zoals wij reeds in ver: mag verheugen, geeft tenslotte reeds
Van de Staatssecretaris van Onder» westelijke richting.
de restauratie van de toren der Ne»
B. en W. geven dé Raad thans in schillende beschouwingen hebben la: een cachet aan zo'n eerste zitting.
derlands Hervormde Kerk conform wijs, Kunsten en Wetenschappen ont»
voor Zandvoort
Wij twijfelen er nauwelijks aan of
een .door de architect J. Zietsma ont» ving men daarop de teleurstellende overweging deze straat de naam te ten blijken, zal
wederom een belangrijk jaar worden, de verhoudingen in College en Raad
mededeling, dat het hem de eerstvpl» geven van „Lijsterstraat".
worpen plan.
Uit de ter inzage gelegde brieven, waarin de Badplaats weer een grote zullen nog even om de hoek komen
Zoals men in raadsvoorstel no. 23 gendc jaren niet mogelijk zou zijn
van 1950 reeds mededeelde heet de een rijksbijdrage voor deze restaura» d.d. 29 Dec. 1953 en 8 Jan. 1954, met stap in de richting van zijn uiteinde: kijken. Zal hel komende jaar een
toren, blijkens een in de westgevel tie te verlenen, zulks met het oog op kaart, van de chef van de afdeling be» lijk aanzien zal doen. Met belangstel: consolidering van de geschillen of een
voorkomende steen, te dateren uit de beperkte middelen, die voor de volking ter gemeente»secretarie, blijkt ling vragen we ons echter ook af wat verbetering in de stemming brengen?
1613. Doch te oordelen naar de on» restauratie van monumenten beschik» dat hierbij allereerst is uitgegaan van hier op ander gebied nog zal gebeu: Veel zal hier ook van de individuele
We denken b.v. aan de culturele tact van college: en raadsleden af:
miskenbare Gothische vorm van de baar waren én omdat de Rijkscom» de gedachte, dat ook bedoelde straat ren.
hangen. Wij hopen dat in dit opzicht
toren met zijn sterk uitgesproken missie voor de Monumentenzorg van deel zal uitmaken van een aparte aspecten.
Zoals men weet is men van Ge: reeds in de eerste vergadering posi:
steunberen mag worden veronder» mening was, dat de restauratie van woonwijk, welke ontstaat door de bin»
meentewege — op voorstel van het tieve symptomen waarneembaar zul:
steld, dat, gelet op het feit dat reeds de toren nog wel enige tijd uitgesteld nen afzienbare tijd aan te vangen raadslid
Porrenga — bezig met ,<fe len zijn.
in de ]3e eeuw sprake was van de kon worden. De Staatssecretaris gat bouw van woningen ten westen van
plaats Sandevoerde, de toren in zijn in overweging t.z.t. in overleg met de de Tolweg, tussen de Dr. C. A. Ger»
tegenwoordige gedaante, hoezeer ook Rijksdienst voor de Monumentenzorg kestraat en de Frans Zwaapstraat.
Voorts, dat deze woonwijk dicht
geschonden door een onogelijke een nieuwe aanvraag om subsidie in
gelegen zal zijn bij de vrije natuur,
pleisterlaag, van ouder datum is. lm» te dienen.
Bij deze beslissing heeft men zich zodat bij het kiezen van sprekende
mers, in het begin van 1600 was de
Renaissance in de Nederlanden tot toentertijd noodgedwongen moeten straatnamen onwillekeurig aan de vo»
volle bloei geraakt en hoe afzijds het neerleggen. In Februari 1953 oordeel» «elwereld wordt gedacht.
B. en W. stellen de Raad, zulks in
vlek Sandevoerde toentertijd ook ge» de het Gemeentebestuur het nuttig
aan de orde overeenstemming met het overgeleglegen moge hebben, het is niet aan te om deze kwestie opnieuw
;
de advies van de commissie van hij»
nemen, dat de nieuwe decoratieve te stellen.
Als resultaat van^ dit verzoek en stand voor publieke werken c.a. voor,
stijl bij de bouw van een kerktoren
. . . .Firefly stortte neer bij Oostelijke Circuit:tunnel.-. . .
aan de bouwmeester van die tijd zou van de daarop gevolgde besprekingen, de overige in mcerbedoelde woonwijk
ontving Zandvoort d.d. 18 Juni 1953 geprojecteerde straten achtereenvol»
zijn voorbijgegaan.
Zoals uit^het rapport van de 'heer van de Minister van Onderwijs, Kun» gcns te noemen: 1. Fazantenstraat; Practisch niemand zal vermoed heb» hoge duintop, — zeer nabij de ter»
Zietsma blijkt, dient de op de toren sten en Wetenschappen de medede» 2. Patrijzenstraat; 3. Leeuweriken» ben dat het loeien van de sirene, reinen — geslagen. Van het toestel
aangebrachte pleisterlaag te worden ling, dat hij' zich met d'e begroting en straat; 4. Vinkenstraat.
Woensdagmiddag om 4 uur in Zand^ dat volkomen werd vernield lagen de
verwijderd en een muur van hand» het restauratieplan kon verenigen, Het voetpad lopende langs de noord» voort, betekende dat er aan het einde brokstukken op de duintop en tegen
vormstenen rond de toren te worden mits de restauratie dn oude hand» zijde van deze straten en de verbin» van de Noorderduinweg, op een duin* de helling. Er brak echter geen brand
opgetrokken. De toren zal dus niet vormsteen zou plaatsvinden. De be» ding vormende tussen „Lijsterstraat" top naast de Oostelijke tunnel van uit.
weer bepleisterd of gesilicaat wor» groting werd echter door de Minister en „Tolweg", zou dan de naam „Mus» het circuit een vliegtuig was neerge»
Reeds Woensdagavond werd be»
den. (Dit zal ongetwijfeld een verbe» met ƒ 700,» teruggebracht, aangezien senpad" kunnen dragen.
stort. Een wel tragische gebeurtenis, gonnen met de opruimingswerkzaam»
enkele voorzieningen niet voor sub»
tering zijn! Red.).
waarbij de 27 jarige luitenant ter heden bij de verongelukte Firefly.
Het houtwerk van de torenspits is sidie in aanmerking konden komen.
Burgemeester, politie, brandweer en
zee, J. Timmer, zwaar werd gewond.
Nieuwe
school
in
Noord:
vrij sterk door de worm aangetast en De bewindsman deelde mede berei
Het toestel maakte deel uit van een de plaatselijke doktoren Robbers en
het leien dak behoeft dringend ver» te zijn in de restauratiekosten een Dr A. PLESMANSCHOOL
groep van vier Fireflies van de Ma» van der Meer, waren spoedig na het
rijkssubsidie te verlenen van 40 % van
nieuwing.
rine»luchtvaartdienst die Woensdag* ongeluk ter plaatse, waar de politie
Het' plan voorziet in vernieuwing het overblijvende bedrag ad ƒ 81017,» Aan de nieuwe openbare lagere middag van het vliegveld Valkenburg een menigte nieuwsgierigen op een
van de spits en het leien dak, terwijl tot een maximum van ƒ 32.407,». Dit school, gelegen aan de A. J. van der waren opgestegen. De bedoeling was afstand moest houden. Met de ge»
voorts branddeuren en brandluiken bedrag zal echter niet vóór 1955 be» Moolenstraat, welke binnenkort of» een vluoh't naar het vliegkampsohip meentelijke ziekenauto werd het
schikbaar gesteld kunnen worden, zo» ciëel zal worden geopend dient nog de Karel Doorman die op de Noord» slachtoffer in allerijl naar de Maria»
zullen worden aangebracht.
Aangezien deze toren kan worden dat de gemeente de restauratie voor» een naam te worden gegeven.
zee voer. Door het bijzonder ruwe stichting te Haarlem overgebracht.
beschouwd, als een .„monument, van. -lop.ia geheel z,elfv.zal poëten financie» Werden, de bestaande^ openbare, scho» •weev — er -sto^i'. een stormachtige Hier constateerde- men een schede1»,
"geschiedenis en kunstben "het boven» ~reti. Dit'wordt geen""overwegend "beï ien genoemd naar figuren uit het na» wind en het regende hard — gelukte basisfractuur, een wervelfractuur en
tionale verzet gedurende de bezet» dit niet. De vier machines — die met nog enkele zware verwondingen.
dien het enige 'historische gebouw in zwaar geacht. .
Van de geraamde totale kosten der tingsjaren, B. en W. menen dat aan benzinegebrek te kampen hadden —
de gemeente is, hebben B. en W. zich
Vanmorgen werd de toestand van
tot de Minister van Onderwijs, Kun» restauratie ad ƒ 81.717,» zal een be» de derde openbare lagere school de keerden terug in de richting van het de piloot nog steeds ernstig genoemd,
sten en Wetenschappen gewend met drag van ƒ 37.157,» ten laste van de naam behoort te worden gegeven van vliegveld Schiphol, waar men zou ofschoon hij een goede nacht gehad
een persoon, die om zijn bijzondere landen.
het verzoek in het herstel van de to= gemeente blijven.
had. Het levensgevaar is nog altijd
kwaliteiten van karakter, geest en
Twee toestellen hebben de lucht» niet geweken.
verstand en zijn uitnemende verdien» haven bereikt, het derde maakte na»
sten voor ons vaderland een nationa» bij Hoofddorp een noodlanding, waar»
Ie figuur is geworden, waaraan de bij de piloot geen letsel opliep. Eerste
herinnering bij de jeugd, ook die van luitenant»ter»zee Timmers heeft naar Het Woningcontingent
de komende generaties, levendig be» alle waarschijnlijkheid getracht een
hoort te worden gehouden: namelijk noodlanding te maken op de sport» voor Zandvoort
Dr. Albert Plesman, de op 31 Dec.velden die binnen het Circuit zijn
1953 overleden presidentsdirecteur aangelegd,^ Volgens een ooggetuige
....Men rekent op extra
van de Koninklijke Luchtvaart Maat» draaide dl? motor op volle kracht
bouwvolume....
schappij.
toen de machine beproefde te landen.
... .„Den Haag" wenst opnieuw bestudering van de
Bij die poging is de Firefly op een In het begin van deze weck hebben
financiële regeling
Gedeputeerde Staten van Noord»
BURGERLIJKE STAND
holland het woningcontingent voor
8—14 Januari 1954
de provincie voor de eerste drie jaar,
Het gemeentebestuur van Zandvoort deropbouw" gemaakte afspraak, dan
n.l. 1954, 1955 en 1956 bekend ge»
heeft een betreurenswaardige tegen» zullen waarschijnlijk nieuwe onder» Geboren: Joseph Léon, zoon van J.
maakt. Voorlopig is aan de gemeente
Mandaat en B. de Leeuwe; Hendrik Hoofdinspecteur Huysman
slag te incasseren gekregen in ver» handelingen en vanzelfsprekend een
Zandvoort toegewezen een 84»tal wo»
Jan, zoon van J. W. van der Werff spreekt voor de Ned. Chr.
band met de herbouw van het Zuider» nieuw 'Raadsbesluit nodig zijn. Dat
ningen, uitgezonderd de woningen,
en L. Verspuij; Anette, dochtervan
bad. Zoals men" weet heeft de Raad het een en ander weer tijd zal kosten,
die met een herbouwplicht worden
A. J. Koper en E. A. Vossen.
Vrouwenbond
zich nog onlangs uitgesproken voor spreekt uiteraard vanzelf.
gebouwd.
Het is jammer dat deze misreke» Ondertrouwd: C. A. van der Raad en
de herbouw van het bad annex restau»
Nu wordt toegegeven, dat 84 wo»
'F. W. de la Chambre.
De afdeling Zandvoort van de N.C.
rant. Vastgesteld werd daarbij dat de ning de zaak van het Zuiderbad, die
bouw, naar het ontwerp van Prof. tenslotte reeds zolang sleept, op» Getrouwd: N. Balledux en H. Kappel» V.B. hoopt Vrijdag 22 Jan. a.s. haar ningen voor de eerste drie jaren niet
hof; C. P. van Dam en M. P. Vossen; maandelijkse bijeenkomst te houden veel is, maar voor 1951, 1952 en 1953
Zwiers, ongeveer a ƒ 50.000,— voor nieuw op de lange baan dreigt te
V. C. Paap en M. J. Terol.
in de nieuwe consistorie der Ned. werden door G.S. toentertijd maar 22
rekening van de gemeente zou ko» schuiven. Hopenlijk zal men in Den
men. Ca. ƒ 350.000,— zou door het Haag begrip tonen voor de wens van Overleden: V. Schaap, oud 75 jaar, Herv. kerk. De heer H. P. Huysman, woningen toegewezen. In deze drie
edhtg. van W. Web er; W. J. van hoofdinspecteur van politie, alhier, jaar werden echter toch nog 217 wo»
Rijk worden vergoed. Dit gunstige Zandvoort het bad zo spoedig moge»
Keeren, oud 63 jaar, weduwe van zal dan spreken over: „Jeugdcrimima» ningen gebouwd, hetgeen mogelijk
resultaat was verkregen door twee lijk te herbouwen. Aan 'het in Zand»
P. Saaf; P. van der Sluijs, oud 70 j., liteit". Belangstellenden zijn hartelijk was, doordat steeds extra bouw»
leden van het college, n.l. Burgemees» voort betoonde geduld heeft het dan
volume werd verstrekt.
eohtg. van C. VG. Felix.
welkom.
ter van Fenema en de wethouder van in geen geval gelegen.
.Het* Zandvoortse gemeentebestuur
Wederopbouw v. d. Werff, die daar»
noemt deze toewijzing in eerste in»
voor samen naar Den Haag waren gesstantie niet onbevredigend, omdat
gaan. Het was vrijwel zeker dat nog
men hoop heeft, dat te zijner tijd wel
deze maand met de herbouw van het Kook- en naaicursus
weer extra bouwvolumes zullen wor»
bad zou worden begonnen, zodat.men
Het
concert
op
21
Januari
den gegeven. Wel zal op korte tijd
met het aanbreken van het seizoen Vanwege de commissie Huish. voor»
moeten worden aangetoond, dat onze
een redelijke kans op ingebruikname lichting zullen vier kooklessen gege»
ven worden op 4 achtereenvolgende Op Donderdag 21 Jan. a.s. zal, zoalsin D»Dur ongetwijfeld het belangrijk» badplaats zich op de juiste wijze ont»
maakte.
wikkelt en om dit te bewijzen zal
Inmiddels zijn echter rond het Zui» Dinsdagavonden, te beginnen de 19c wij reeds berichtten, het' ca. 70 musici ste. De solo=partij is op zeer delicate men
eerst in de beurs moeten tasten.
derbad nieuwe moeilijkheden gerezen, Jan. in de bovenzaal van het gem. omvattende Noordhollands Philharm. wijze behandeld, naar oud»Italiaanse Er werd
dezer dagen zelfs gemom.»
die de herbouw opnieuw op losse gasbedrijf aan de Tolweg. Zo moge»
schroeven hebben gezet. Onlangs is lijk zal ook aandacht geschonken wor» Orkest (voormalige H.O.V.) in Thea» wijze worden de soli als regel alleen peld, deat een gedegen onder/oek de
ter Monopole een concert geven, on» door de violen begeleid. In het be» gemeente zeker ongeveer achtduizend
n.l. een ambtenaar van het departe» den aan dieetvoeding.
Wegens de goede opkomst bij de der leiding van Toon Verhey met als minnelijke Andante worden hobo's en gulden zou kosten.
ment van financiën in Zandvoort
Hoe het ook zij, voorlopig zullen
verschenen, die mededeelde dat de vorige cursxis zal ook weer aangevan» solist de fluitist Marius Ruysink.
hoorns slechts spaarzaam aangewend, we ons maar niet al te bezorgd ma»
zaak wat betreft „Den Haag" zeker gen worden met een naai»cursus van
Het programma vermeldt drie wer» in het laatste (Rondo) deel maakt ken, ofschoon men terdege op zijn
nog niet in kannen en kruiken was. acht lessen.
tellen moet passen, daar "anders de
Het accoord dat de heren van Fe» 'De eerste vier zullen op Woensdag» ken. Begonnen wordt met de Oxford Mozart hier echter een prachtig ge» mogelijkheid
dat Zandvoort
nema en v. d. Werff bereikt hadden morgen gehouden worden te begijn* Symphonie van Joseph Haydn, die bruik van en weet er verrassende ef» er naast komtbestaat,
te staan. Het gemeen»
was n.l. tot stand gekomen met het nen 120 Jan. a.s. in bovengenoemd werd gecomponeerd' in 1788, maar fecten te.bereiken.
tebestuur houdt de situatie echter
zaaltje, de volgende vier op Dinsdag»
departement van Wederopbouw.
eerst ter gelegenheid van de promotie Het „refrain»thema" in dit deel heeft goed in het oog en zal zo snel moge»
,Het leek vanzelfsprekend dat ,,Fi» avonden daaraanvolgende.
Het aantal deelneemsters aan de van Haydn tot Dr., in 1791 te Oxford de componist later gebruikt voor de lijk bij Ged. Staten aankloppen om
nanciën" ' hiermee eveneens zijn in»
duidelijk te maken, dat de badplaats
stemming betuigde. Dit laatste blijkt naaicursus is beperkt.
aria van Blondchen „Welche Wonne, op een groter aantal woningen rekent.
Opgave kan men doen bij mevr. uitgevoerd.
echter, zoals wij van wethouder v. d.
In
iHaydn's
werken
vinden
we
over»
welche
Lust"
in
de
opera
„Die
Ent»
Werff vernamen, niet het geval te Blaauboer, drogisterij, Haltestraat 46.
heersend vrolijke, zelfs uitgelaten führung aus dem Serail".
zijn.
WATERGETIJDEN
stemmingen, waaraan nog meer relief
Na de pauze zal de „zevende" van
De bezoekende ambtenaar heeft de Jaarvergadering
bescheiden over het Zuiderbad weer
wordt gegeven door korte weemoe» L. van Beethoven worden uitgevoerd.
. H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
meegenomen en momenteel ' worden Volksonderwijs
dige passages, die schijnbaar de helle
In het symphonisch oeuvre van Jan.
berijdbaar
deze dus door het departement van
Op Dinsdag 19 Januari wordt in „Ons stemming verduisteren. Zo ook in de Beethoven neemt de zevende sym» 17 2.- 9.- 14.20 21.30 6.00»12.30
Financiën opnieuw bestudeerd.
phonie een bijzondere plaats in.
18 2.55 10.— 15.12 22.- 7.00»13.00
In Zandvoort wacht men inmiddels Gebouw", Brugstraat, een jaarverga» Oxford»Symphonie.
af 'hoe de uitslag daarvan zal zijn. dering 'gehouden van de afd. Zand» Daarna volgt het 'Fluitconcert van
Inderdaad, een programma van uit» 19 3.45 10.30 15.58 23.- 7.30»14.00
Gaat „Financiën" alsnog accoord met voort van „Volksonderwijs". O. m. W. A. Mozart in D gr .terts. Solist sluitend zgn. klassieke muziek, maar 20 4.27 11.30 16.38 23.30 8.30»15.00
de getroffen regeling, dan kan de staat een bestuurverkiezing op de is Marius Ruysink.
een programma van uitstekend gehal» 21 5.05 12.— 17.16 0.30 9.00»15.30
bouw op kort termijn wellicht nog agenda. Mej. van Son, de heren van
te, dat ook degene die niet tot de ge» 22 5.42 12.30 17.53 1.— 9.30=16.00
Van de vier fluitconcerten, die Mo» regelde concertbezoekers behoort 'b
23 6.17 13.30 18.26 1.30 10.30»16.30
doorgaan. Gaat het evenwel om Schie en de la Court treden af. Al»
nieuwe veranderingen in de met „We» leen de laatste stelt zich herkiesbaar. zart in totaal geschreven heeft, is dit slist zal boeien.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Ernstig vliegtuigongeluk
in Zandvoort

Herbouw Zuiderbad
weer op de lange baan ?

650 jaar geleden landde
Witte in Sandevoerde
ZAND VOORT zal hem in 1954
nogmaals ontvangen
Wanneer Zandvoort is gesticht is
niet na te gaan. Vast staat dat, Zand'
voort, oorspronkelijk genaamd Sande*
voerde (doorwaadbare plaats^ in het
zand) reeds in 1304 bestond.
Immers op 26 April 1304 landde na»
bij Sandevoerde Witte van Haem*
stede, natuurlijke zoon van Graaf Ho*
ris de Vijfde en wel op de plaats
waar tegenwoordig paal 69 staat.
Met zijn vrienden trok hij door de
duinen in de richting van Haarlem of;
Vogelenzang. Op een hoge duintop,;
vermoedelijk de Tonnenberg, plantte:
ihij zijn (banier en sloeg Waar zijn i
kamp op.
Vele Kennemers wist hij om zich;
heen te verzamelen. Dit kostte hem;
trouwens weinig moeite, want men|
wilde gaarne de actie van de zoon
van de bij het volk zeer (geliefde
Graaf Floris steunen om de Vlamin*
gen te verdrijven, die in Holland op*
drongen.
Zodra Witte zich krachtig genoeg
voelde, tastte hij de vijand aan. En
hieruit ontstond de beroemde slag die
tot, op de huidige dag 'bekend is als
de'slag 'bij het Manpad, zoals o.m. te
lezen valt in ,Van Mullevoorde tot
Badplaats' van onze plaatsgenoot, de
heer P. v.d. Mije, chef afd. bevolking.
' Dus het jaar 1304 is de eerste histo*

rische datum waarbij Zandvoort ten
nauwste betrokken is. Het is begrijpe*
lijk dat verschillende organen in
Zandvoort de 650 jarige 'herdenking
van de landing in dit seizoen zullen
aangrijpen om met diverse festiviteit
ten de Badplaats in het middelpunt
van de belangstelling te brengen.
Zo ligt het in de bedoeling van
Touring Zandvoort om de /an*
ding nog eens te laten plaats*
vinden. En waarschijnlijk zullen
wij in het jaar 1954 Witte van
Heemstede en zijn manschap:
pen — dit keer in historische
klederdracht — nogmaals in ons
dorp mogen verwelkomen.
Een historische optocht ligt in
de bedoeling.
Tevens bestaan er plannen om
deze gebeurtenis met een
groots opgezet vuurwerk luister
bij te zetten.
iHet ligt in de lijn der verwachtin*
gen dat ook andere organisaties uit
•het Zandvoortse verenigingsleven dit
evenement zullen aangrijpen om met
bijzondere verrichtingen naar voren
te komen.
Te zijner tijd zullen we hier onges
twijfeld nog op terug komen. Intus*
sen zien wij met belangstelling de
verdere ontwikkeling der plannen —
die wij hier nog niet alle kunnen noe*
men — tegemoet.

Zandvoortse Handelsvereniging besprak
eventuele Winkelactie 1954
Gisteravond hield de Zandvoortse
Handelsvereniging in „Hotel C. Keur"
haar eerste ledenvergadering in 1954.
Er waren circa zestig personen aan*
wezig, waaronder enige genodigden,
die door de voorzitter, de heer M.
Weber, van harte welkom werden ge*
heten. Tevens wenste de voorzitter
alle leden een goed en voorspoedig
jaar toe.
De heer Weber gaf voorts een kort
overzicht van de plannen in het nieu*
we jaar, vooral ten aanzien van de
propaganda in het buitenland. Er be*
staan plannen voor een nieuwe film
over Zandvoort; het scenario ligt
klaar.
Er zal in de tweede helft van Fe*
. bruari en Maart in de buitenlandse
bladen een advertentiecampagne op
touw worden gezet, vergezeld van een
artikel over Zandvoort, verlucht met
foto.
Tevens heeft het bestuur van de
ZjH.V. gemeend een poging te moe*
ten doen, om Zandvoort in West*
Duitsland en de kop van het Rijn*
land nog meer bekendheid te doen
geven. Hoe langer de 'hotels en pen*
sions hier bezet zijn en hoe voller,
des te meer zal de Zandvoortse win*
keiier hiervan profiteren. Voorts zal
een poging worden gedaan, om door
middel van een grootsscheepse cam*
pagne het zomerseizoen te rekken.
Na dit openingswoord werd door
de firma Bakels een film vertoond
over Zandvoort, zoals het was. Hierin
kwamen schitterende opnamen voor
van de zee bij storm, terwijl ook eni*
ge gekleurde films, o.a. van een Mar*
ker bruiloft en verschillende beelden
uit de Bollenstreek werden vertoond.
Opmerkelijk was, dat de kleuren door
de jaren heen nog zo fris gebleven
waren.
Na dit ongetwijfeld zeer interes*
sante_ intermezzo, werd de agenda
verder afgewerkt. Vooral punt vier,
de bespreking van de winkelactie
leverde nogal wat discussies op.
De voorzitter lichtte een en ander
nader toe en legde er de nadruk op,
dat het hier ging om het principe:
„gaan we een actie voeren?", deze
actie eventueel in aansluiting met an*
dere evenementen die deze zomer
zullen plaats vinden.
De meningen liepen nogal uiteen,
o.a. over het tijdstip waarop de actie
gehouden zou worden.
Tenslotte ging men over tot het
benoemen van een commissie die de
mogelijkheden hiervan zal bestuderen
en in de eerstvolgende vergadering
rapport dienaangaande zal uitbrengen.
Bij dit punt kwam ook nog even de
actie ter sprake, gevoerd door „Zand*
voorts Middenstands Belangen".
De voorzitter is van mening, dat er
een groot verschil 'bestaat tussen een
algehele actie, officieel opgezet door
de vereniging en een particulier ini*
tiatief en voegt hieraan toe, dat nie*
mand een winkelier kan beletten par*
ticulier iets ten uitvoer te brengen.
Wat punt vijf van de agenda, de Ie*
zing van. Jhr Dr J. C. Mollerus be*
treft, die gehouden zal worden op 11
Februari a.s. in het kader van de Z.
(Adv.)

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIR1N (Mijnhardt^veelvoudige geneeskracht door veelvoudige
Samenstelling. Prijs per koker 90 nn 50 cl.

Agenda

8. Voorstel .tot het verlenen van
subsidie aan de vereniging „Chr
voor de openbare vergadering van de
Kweekschool voor onderwijzeres»
de raad der gemeente Zandvoort
sen bij het kleuteronderwijs" te
Haarlem voor 'het jaar 1953.
op Dinsdag 19 Januari 1954, des na:
9. Voorstel tot wijziging van de
middags 8 uur ten raadhuize,
studiekostenregeling.
10. Voorstel tot het aangaan van een
1. Ingekomen stukken.
.
gemeenschappelijke regeling mei
2. Voorstel tot wijziging van de ver*
de gemeente Haarlem, betreffen*
ordening betreffende de salarië»
de het Middelbaar* en het Voor*
ring van vakleerkrachten.
bereidend Hoger Onderwijs.
3. Voorstel tot benoeming van Ie» 11. Voorstel betreffende het sluiten
den der schoonheidscommissie.
van een glasyerzekering voor de
gemecntewoningen.
4. Voorstel tot het verlenen van een
crediet ten behoeve van de in» 12. Voorstel tot het verlenen van
een renteloos voorschot aan de
richting van een nieuwe afdeling
.Tennisclub Zandvoort".
ter secretarie.
5. Alsvoren ten behoeve van de aan» 13. Voorstel tot overplaatsing van
een leerkracht bij het openbaar
schaffing van meubilair voor de
g.l.o.
derde o.l. school.
14. Voorstel tot het geven van na*
6. Alsvoren ten behoeve van de
men aan reeds aangelegde of nog
aanschaffing van leer* en hulp»
aan te leggen straten.
middelen voor deze school.
15. Voorstel tot het doen restaure*
7. Voorstel tot het verlenen van
ren van de toren bij de N.H.kerk
medewerking aan bet bestuur van 16. Voorstel tot het geven van een
de Julianaschool tot het uitbrei*
naam aan de derde openbare la*
den enz. van de speelplaats bij
gere school.
die school.
" 17. Rondvraag.

(Adv.)
Mot Thfjm en Honing-

Kinder
Hoestsiroop

Verzachtend
Losmakend
Hoeststillend

Toneelavond N.R.V.
De Contactclub Consulaat Zandvoort
van de Nederlandse Reisvereniging
houdt op Zaterdag 23 Januari a.s. in
Zomerlust een toneelavond. Uitge*
voerd wordt door de Toneel* en ca*
baretgroep van de afd. Haarlem: „Te*
lefoon voor meneer * telegram voor
mevrouw", een vrolijk stuk in drie
bedrijven van Wim Dumont.
(Adv.)

Millioeneii dames
zeggen : Voor de h a n d e a niets
beter d a n H A M E A - G E L E I .

... .Rapport....
H.V., werd als onderwerp gekozen:
tussen sentiment en materialisme. En
„Liberia en de Goudkust".
daar de zakenman op een seizoen*
Bij de rondvraag werd de suggestie plaats in drie maanden tij ds moet
gedaan dat de propaganda*actie in verdienen om een heel jaar te
het buitenland wat eenzijdig zou zijn leven, is de voorzitter van mening
in de richting van Duitsland. Voor* dat men in deze 'kwestie met senti*
zitter antwoordde hierop, dat de ment slecht gediend is.
Ook kwam de suggestie naar voren
reclamecampagne in andere landen
normaal doorgang zal vinden. En om een regelmatige reclamecampagne
hiermee was tevens 'het pijnlijke en in de plaatselijke bladen op touw te
moeilijke punt aangesneden: Doet zetten, welk plan in de eerstvolgende
men er goed aan, zoveel Duitsers bestuursvergadering nader onder de
naar onze badplaats te trekken?
loupe genomen zal worden.
Te ruim elf uur sloot de voorzitter
De heer Weber is de mening toe*
gedaan, dat men hier te kiezen heeft deze belangwekkende vergadering.

5 gewonden bij auto-ongeluk
In de nacht van Dinsdag op Woens*
dag heeft op de Zandvoortselaan ter
hoogte van de manege een gecompli*
ceerde autobotsing plaats gehad,
waarbij vijf personen min of meer
ernstige verwondingen opliepen. Een
vrouwelijke inzittende moest in de
Mariastichting te Haarlem worden
opgenomen.
In een van de wagens bevond zich
de fam v. L. uit Zandvoort.
Omstreeks 2 uur reed op genoemde
laan met vrij 'hoge snelheid een Peu*
geot, waarvan de bestuurder volgens
zijn verklaringen, plotseling werd
verblind door een achter hem rijden*
de 'Fiat. Hij verloor de macht over
zijn stuur, schoot de weg af, raakte
een boom, botste in volle vaart tegen
een ijzeren lantaarnpaal aan, welke in
drie stukken uiteen viel, waarna de
wagen op de zijkant terecht kwam.
Op dat moment botste de tweede
wagen tegen de eerste op, waardoor
de ravage nog werd vergroot. Beide
auto's werden ernstig beschadigd.
Vijf personen liepen verwondingen
op, doch vier konden huiswaarts ke*
ren. Dr J. van der Meer verleende de
eerste hulp.
De politie stelde onmiddellijk een
uitvoerig onderzoek in, waarbij wordt
nagegaan wat de oorzaak is geweest
van het ongeval.
In de loop van de dag zijn de wa*
gens weggesleept.

Er raast een machine door het lucht*
ruim, een nietig werk van mensen*
handen te midden van storm en re»
gen, Het vliegtuigje wordt heen en
weer geslingerd en de piloot kan de
goede koers niet meer vinden. Ter*
wijl slagregens het toestel teisteren
en felle rukwinden het steeds verder
van zijn doel brengen, zoekt de jonge
vliegenier naar een mogelijkheid om
uit zijn moeilijkheid te komen. Zijn
kans is even groot als die van zijn
kameraden, die inmiddels op weg zijn
naar de veiligheid of deze reeds heb»
ben bereikt. Zijn kans is echter ook
even klein als die van de talloze'jonge
kerels, die ten offer vielen aan- de
techniek en aan de steeds meer opge»
voerde snelheid.
Het toestel krijgt benzinegebrek,
het moet nu snel tot een landing ge»
bracht worden. De piloot cirkelt bo»
ven de duinen en tracht zijn machine
aan de grond te zetten.
In enkele 'luttele seconden is het
gebeurd. Enkele seconden van pa=
nische schrik en angst om wat onaf»
wendbaar schijnt
. Dan boort het toestel zich in de
grond. Brokstukken vliegen overal
heen. De piloot is levensgevaarlijk
gewond en wordt uit de cabine ge*
slingerd.
Wat zijn er weinige ogenblikken
voor nodig om van een trots product
van menselijk vernuft een uit elkaar
geslagen wrak te maken. Niemand
dan de jonge vlieger zal ooit beter
begrijpen hoe machteloos de mens
staat tegenover de natuurkrachten.
Telkens, wanneer de mens meent al*
les te 'hebben overwonnen en zich
koning van het 'heelal denkt, is er al*
tijd een moment, waarop zijn werk
ineen stort. En later staat hij hulpe*
loos bij het vernietigd werk van zijn
brein en van zijn handen.
Jammer en tragisch, dat altijd men*
senlevens moeten eindigen om de vol*
komen onmacht van die mens te on*
derstrepen.
'Dit is een consekwentie, die tot
nadenken stemt.
MOMUS.
(Adv.)

Verstopping
Vlug, z a c h t en pijnloos w e r k e n
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

KOSTELOZE INENTING
TEGEN POKKEN
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Lezing I.v.A.O. uitgesteld
Zaterdag 23 Januari 1954, des namid*
De lezing over 'Kunst en Gemeente' dags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
voor 't Instituut voor Arbeiders*Ont* opengesteld tot kosteloze inenting of
wikkeling die Donderdag 21 Jan. zou herinenting tegen' pokken, van hen
worden .gehouden doort Burgemeester die zich daartoe in, het Consultatie*
Roelsema ïs we'gëns" verhindering van bureau aan de Poststraat^ alhier aan*
de spreker voor onbepaalde tijd uit* melden.
gesteld.
riet verdient aanbeveling, behoudens
Dijzondere omstandigheden, alleen
minderen beneden de leeftijd van twee
jaren te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
luisarts is gewenst.
Verzocht wordt trouwboekjes van de
auders of geboortebewijzen van de
zijn. Ook zou geen belasting zijn te vinderen mede te brengen.
betalen, indien bijv. de gemeente de Zandvoort, 14 Januari 1954.
vakstudie betaalde en de ambtenaar
Burgemeester en Wethouders
het te zijnen laste komende deel zou
voornoemd,
restitueren.
De Burgemeester, VAN FENEMA.
Er is voorts een onbillijkheid, wan*
De Secretaris, W. BOSMAN.
neer de ambtenaar, die een studie*
toelage genoten heeft, niet aan alle
SPREEKUUR BURGEMEESTER
voorwaarden der regeling heeft vol* De Burgemeester van Zandvoort zal
daan en verplicht wordt de genoten op Woensdag 20 Januari a.s. geen
toelage geheel of gedeeltelijk terug te spreekuur houden.
betalen. Immers dan is het nadeel,
dat de door hem betaalde loonbelas*
Ongeval
ting te zijnen laste blijft.
Op grond van deze moeilijkheden Hedenmorgen omstreeks 11 uur was
zijn gemeentebesturen er toe overge* de schilder P. Drommel bezig om
gaan om — in navolging van het ruiten in te zetten in een dakkapel
systeem, dat óók geldt voor de toe* van hotel „De Schelp" aan de Dr CA.
passing van de interim*ziektekosten* Gerkestraat.
regeling — te bepalen, dat de op de
Bij het lopen door de goot bleef
studietoelage drukkende loonbelas* :ijn linkervoet aan een los stuk ha*
ting voor rekening der gemeente ven, waardoor hij een val van 31/;;
wordt genomen.'
meter maakte. Hij liep een hoofd*
B. en W. kunnen zich met deze wonde en een verwonding aan een
zienswijze verenigen. Zij stellen de van zijn handen op. Na voorlopig
Raad dan ook voor deze gedragslijn door Dr C. iF. M. Robbers behandeld
ook in deze gemeente te volgen.
:e zijn, werd D. per gemeentelijke
ï}ï
ziekenauto naar de Mariastichting te
riaarlem vervoerd, alwaar de hoofd*
Glasverzekering yoor bewoners
wond moest worden gehecht.
van Gemeentewoningen
Later bleek dat hij ook een her*
De gemeente wil een collectieve glas* senschudding had opgelopen.
verzekering sluiten voor alle 148 wo*
ningen die zij in eigendom heeft. Gevonden voorwerpen
Premie ƒ 4,25 per jaar per huis of
8 cent per week. Deze zou dan door Aanwezig bij de vinder:
de bewoners moéten worden betaald. Fonge hond, herder, Nic. Beetsl. 26;
zwart jong hondje, Julianaweg 31;
*
>ankbiljet ƒ 2,50, Paradijsweg 9; bank*
ƒ 5000,— renteloos voorschot
siljet f 25,—, Favaugeplein 19*1; Ie*
t.b.v. Tennisclub Zandvoort
leren portefeuille, inh. foto, Dr Ger*
De Tennisclub „Zandvoort" heeft cestraat 5; portemonnaie met inhoud,
eind vorig jaar een renteloos voor* 3ilderdijkstr. 6; zwarte glacé dames*
schot van ƒ 5000,- gevraagd. De landsch., Marisstraat 14; kinderwan*
reden is de aanleg van 3 banen met :je, groen*rood, Bilderdijkstraat 30;
kleedgelegenheid op het terrein van '. paar kinderwanten, grijs*rood, Hal*
de „Kennemer Golf* en Countryclub". :estraat 2; l pr kinderwanten, bruin*
De kosten hiervan zullen in totaal geel, Marisstraat 35; kindershawl,
ongeveer ƒ 7000,— bedragen. De Ie* geel, Koninginneweg 35; shawl, bl.
den van de club zullen 'daarvan jeblokt, Haarlemmerstraat 17; shawl,
ƒ 2000,— renteloos voorschieten. B. )lauw*wit, Tollensstraat 35; bont*
en W. menen dat het streven van de craag, vos, Boul. Paulus Loot 101;
vereniging naar uitbreiding van de shawl, bruin*wol gestreept; Bredero*
recreatiemogelijkheden steun ver* destraat 95; herenhoed, Prinsenhof*
dient en stellen voor de ƒ 5000,— straat 11; kindermuts, Brederodestr.
43; ceintuur, v. Ostadestraat 28; l
renteloos te lenen.
paar sokken, grijssgroen, v. Stolberg*
*
weg 9; armband, Am. goud, Koning*
OVERPLAATSING
straat 73; armband, Am. goud, Bil*
Mej. A. M. van Poelgeest zal naar de derdijkstr. 8; zilveren ring, Tollens*
nieuwe school in Plan Noord worden straat 35; gummi bal, oranje, Pak*
overgeplaatst, evenals een groot aan* veldstraat 3; speelgoedhondje, rood,
tal leerlingen van de Karel Doorman» koninginneweg 10; autoped op lucht*
janden, Dr Gerkestraat 32 rood.
school.

Wat de Raad Dinsdag verder nog bespreekt
Samenstelling Schoonheidscommissie ting aan te brengen. B. en W. zijn van
De Schoonheidscommissie in deze ge* oordeel dat de speelplaats slechts tot
meente bestaat — behalve uit de di* 425 m2 hoeft te worden vergroot.
recteur van publieke werlom — uit 2 Verder is het college wel geneigd
leden en 2 plaatsvervangende leden, haar medewerking te verlenen.
*
die telkens voor de tijd van 2 jaren
door de raad worden benoemd uit Zandvoort gaat meer betalen voor
een voordracht van de Bond van Ne* leerlingen op Haarlemse scholen
derlandse architecten.
Door verschillende oorzaken dient Voor een bijdrage in de kosten voor
Zandvoortse leerlingen die te
de commissie thans in haar geheel op* de
nieuw te worden samengesteld. Als Haarlem gemeentelijk gymnasiaal en
onderwijs volgen, is na
eerste op de nominatie voor lid en middelbaar
uitgebreid overleg een nieuwe rege»
plaatsvervangend lid staan de de hè» ling
getroffen. Het bedrag dat Haar*
ren A. W. van Kempen te Bloemen» Icm n.l.
jaar per leerling voor het
daal, B. J. J. M. Stevens te Haarlem gymn. enelkmiddelb.
'bijpast
en de heren L. H. P. Waterman te in de laatste jaren, isonderwijs
op niet minder
Amsterdam en Ir H. A. van Oerle dan ƒ 450,— te stellen.
De mogelijk*
te Leiden.
heid tot toelating van Zandvoortse
*
leerlingen op Haarlemse scholen is
Huisvestingsbureau verhuist naar
van zeer groot belang voor de in*
de andere kant van het Raadhuisplein woners van deze gemeente en dient
De steeds toenemende omvang van dan ook gehandhaafd te blijven.
Zandvoort zal dus voor deze leer*
de werkzaamheden, opgedragen aan
de afdeling algemene zaken ter ge» lingen ook dieper in-de beurs moeten
meentesecretarie, heeft B. en W. doen gaan tasten, hetgeen overigens billijk
besluiten tot een reorganisatie. Er zal geacht -wordt.
een afzonderlijke afdeling financiën,
*
onderwijs en personeelszaken worden Als ambtenaren studeren
gevormd. Deze zal worden onderge»
'bracht in het lokaal waar momenteel Krachtens de „studiekostenregeling"
het bureau huisvesting zetelt. De heer ontvangen de ambtenaren dezer ge»
Erdtsieck en de zijnen zullen verhui* meente een tegemoetkoming in de
zen naar het vroegere kantoor van kosten, verbonden aan de studie voor
de gemeentesontvanger, Raadhuispl. 4 diploma's, waarvan het 'bezit voor de
gemeente van belang geacht wordt.
(Waarschijnlijk per l April).
Verschillende voorzieningen, meu» Op deze tegemoetkoming wordt de
bilering etc. zijn voor deze verande» daarover verschuldigde loonbelasting
ingehouden.
ringen nodig. Kosten ƒ 4300,—.
Blijkens een aan B. en W. gericht
*
schrijven van de Nederlandse Bond
Derde openbare lagere school
van. Gcmeente»Ambtenaren is door
Plan Noord
het Ambtenarencentrum op het mi*
In April 1953 werd een bedrag van nisterie van financiën overleg ge*
ƒ 181.144,— uitgetrokken voor de pleegd over de vraag, of het mogelijk
bouw van de nieuwe school in Noord. is ter zake vrijstelling van loonbe*
Hierbij was ƒ 14.825,— voor meubi» lasting te verlenen, doch het is ge*
lering. Dit bedrag moet met ƒ 3.190,» bleken, dat zulks om fiseaal*tech*
aangevuld worden.
nische redenen niet mogelijk is.
*
Het bestuur van voornoemde bond
ƒ 13.505,- heeft het hoofd van de deelt voorts mede, dat in de huidige
nieuwe school aangevraagd voor de situatie een zekere onbillijkheid
schuilt, daar immers een studietoe»
aanschaffing van leermiddelen.
lage geen vermeerdering van inkomen
*
vormt. Integendeel heeft juist de stu»
Grotere speelplaats voor
derende ambtenaar extra»uitgaven,
Chr. school Brederodestraaf
ook al geniet hij een toelage. Zou de
De vereniging tot stichting en in* vakopleiding van overheidswege wor*
standhouding van Chr. scholen heeft den betaald (en dit geschiedt bij ver*
gevraagd om adhter de school a.d. schillende overheidsinstellingen) en
Brederodestraat de speelplaats tot zou de 'deelnemende ambtenaar
een oppervlakte van 940 m2 te bete» slechts een cursusgeld betalen, dan
gelen, tereinafscheiding en beplan» < zou deze geen belasting verschuldigd

Mensen en zaken

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZÜSXER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 17 Januari
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Drs J. L.
Feijten.
10.30 uur: Ds R. IH. Oldeman. Re*
diening H. Avondmaal.
7 uur: Ds C. de Ru. Bediening H.
Avondmaal en Dankzegging.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 17 Januari
10.30 uur: Dr A. van Biemen van
Bentveld.
7 uur: Jeugddienst. Ds J. C. G.
Fïscher, Jeugdpred. te A'dam.
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 17 Januari
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
'Zond. 36.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 19 Januari
\
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Mej. J. E. C. Timmer.
Zondag 17 Jan. 9.30 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door Dr J. C.
Brandt Corstius van 't Humanistisch
Verbond. Onderw.: „Het hele kleine
stapje".

• FAMILIEBERICHTEN
*
DANKBETUIGING
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen, in 't 'bij*
zonder aan de Zandv. Muziekkapel,
die de dag van ons 50=jarig huwelijks»
feest voor ons onvergetelijk hebben
gemaakt.
P. VAN DUIVENBODEN
en echtgenote
Zandvoort, 15 Januari 1954
'Helmersstraat 3
>let grote blijdschap en dank aan
God geven wij kennis van de geboor»
te van ons zoontje en broertje
HENDRIK JAN
J. W. van der Werff
._,. *.^.f. -i l- y.an_der,.WerffsVerspuij
Jan '
Lammy
Zandvoort, 13 Januari 1954
Hogeweg 34

NEDERL. ROODE KRUIS
afd.

Zandvoort

Algemene
LEDENVERGADERING
op DINSDAG 26 JANUARI 1954
des avonds 8.30 uur in Hotel Keur,
Zeestraat
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag Secretaris.
4. Jaarverslag Penningmeester.
5. Rapport Kascommissie.
6. Bestuursverkiezing.
Candidaten: Mevr. Bart»v.d. Plas
en de h.h. J. Maarsen en F. Poots.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Voorstellen en candidaten voor de
Bestuursverkiezing 2 maal 24 uur
voor de vergadering in te dienen aan
het Secretariaat Oranjestraat 14.

WEEK-AGENDA

Nederlandse Protestanten Bond Afd. Zandvoort, Brugstraat is

JEUGDDIENST

D

Uitverkoop

Spreker: Ds J. C. G. FIS C H E R

HULPBEWAKER

Paasvacantie

P. de Gruyter & Zoon n.v.
enige flinke verkoopsters
nette magazijnbediende
Gevr.: mnl. of vr. kracht

Feestavonden

Hebt u

Kookcursus

balanskoopjes

Naaicursus

HOTEL

OOMSTEE

Gemeente van Ghristus

Manchester

jassen

Fa van der Veld-Schuiten

Stadsschouwburg
Haarlem
Vrijdag 15 Jan. 8 uur: Haagsche Co*
medie met „Colombe".
Zaterdag 16 Jan. 8 uur: Nederl. Co*
medie met „Hart tegen 'hart".
Zondag 17 Jan. 8 uur: Nederl. Come=
die met „Gijsbrecht van Aemstel".

de K

Ik heb mijn man geïntroduceerd m
Jeugd predikant te Amsterdam de Uitverkoop.
Het is verrassend de uitwerking van
de Uitverkoop=psychose te zien op
TE HUUR
TOURING ZANDVOORT roept sollicitanten op voor iemand die dat nog nooit eerder heett
alleen voor ingezetenen, een de functie van
meegemaakt. En dan op een man.
Hij ging niet zo maar mee, o nee.
gemeubileerde
Voor een man staat het kopen in de
ÉTAGE
uitverkoop gelijk met het wegsmijten
Circuit van Zandvoort
van geld aan waardeloze rommel zo=
bev. kamers en suite, serre,
keuken, W.C., balcon.
bekend met bewakingswerkzaamheden en onderhoud als daar zijn te kleine schoenen, ver=
Te bevr. J. iH. Koning, Ma» terreinen. Loon ƒ 47,25 per week. Uitvoerige schriftelijke legen kousen, badpakken in Januari,
kclaar, Haltcstr. 62. Tel. 2957 sollicitaties te richten aan Bureau Touring Zandvoort, bontmantels in Juli, verschoten trui*
Humanistisch Verbond
tjes en kopjesdoeken, altijd weer kop*
Raadhuisplein.
Morgenavond, ZATERDAG
jesdoeken, met weeffouten.
16 JANUARI, spreekt om
Maar het ging dit keer om een de»
8 uur in een OPENBARE
ken en nog wel een deken op zijn
Vergadering in 'Hotel Keur Ik zoek van ca. 15 tot 30
eigen bed.
Ir P. SCHUT over
Was hij dus ten nauwste bij de
April a.s. GERIEFELIJKE kunnen plaatsen in Rayon Haarlem, Heemstede, Bloe=
aankoop betrokken, 't Argument dat
HET WERECD BEELD WONING (gedeelte) voor mendaal en Zandvoort
niet alle dekens op een rommelhoop
VAN EEN HUMANIST 4 a 5 pers. aan de kust.
werden gegooid, waaromheen kenau»
Eventueel in ruil voor pret»
Vrij entree
achtige vrouwen aan alle kanten ston»
tige woning in Hilversum.
en een
den te trekken, maar dat het gewoon
Gevraagd:
Mr. Beks, Snelliuslaan 26,
ging om een paar procent prijsverla»
HAND» en REISKOFFERS. Hilversum, tel. 8018.
ging gaf de doorslag.
Brieven met prijsopgave no.
In het heilige besef dat het 'hier een
404 bureau Zandv. Courant. GARAGE TE HUUR in leeftijd tot 30 jaar. Pers. aanmelden: 'b middags tussen
economisch verantwoorde transactie
Zuid voor kleine wagen.
4.30
en
5.30
uur,
op
ons
kantoor
Barteljorisstraat
40,
betrof, togen we naar de Uitverkoop.
TE KOOP : zwaar eiken Br. ond. no. 405 bur. van de 'Haarlem (ingang winkel).
We belandden in de dekenafdeling.
Duits buffet, br. 2,90 m, h. Zandv. Crt. Achterweg 1.
Ik zag mijn echtgenoot even deinzen
1,80 m en Singernaaimach.
toen we de drempel over "werden ge»
adres van vertrouwen
in salonkast. Nassauplein 13 Het
duwd. Mij viel de drukte geweldig
voor
Vacant iezWoningruil
voor lichte administratie en winkel. Loon naar prestatie mee, maar hij zei: Allemachtig!
PERMANENT
En avant! zei ik en stortte me op
tussen ƒ 1250,— tot ƒ 1750,— per jaar.
Gevr. door gezin m. 3 kind.
COLD=WAVE
huis dicht bij zee. Aug. of
Uitvoerige sollicitatie onder no. 402 'bur. Zandv. Crt. de eerste toonbank. Er was een me»
neer bij de dekens en een juffrWuw
TléDE WAVE
16=7 tot 16*8.
bij de gordijnen.
ELECTR. WAVE
Aangeb. vrije villa m. grote
Begin 't nieuwe jaar goed! Ik neem de man, zei ik, neem jij
INDOLA
tuin. Br. Koedijk, Graaf Flo=
de juffrouw dan hebben we twee kan»
DE LUX WAVE
rislaan '23, Bussum.
Ruim Uw oude toestel op. 'Het heeft scn. Dit 'bleek al dadelijk op princi»
inruilwaarde. Bij aankoop van een piële tegenstand te stuiten.
Jonge dame, 20 j., uit Am= Maison „G er rit s"
Laten we gewoon op onze beurt
NIEUW PHILIPS RADIOTOESTEL
sterdam, b.b.h.h., zoekt voor Dames: en Herenkapper
vanaf ƒ 98,-. Het restant kunt U wachten sprak hij correct, heus als
3 of 4 zomermaanden een Zeestraat 30, telefoon 2718
dan sparen, terwijl U luistert.
iedereen dat doet -wordt je het snel=
gemeub. zit.slp.k. in besch.
ste geholpen. Wat een idee in een
,
milieu. Br. m. prijsopg. en Voor de
uitverkoop.
,
nad. inl. onder no. 403 bur.
De meest moderne appara»
Nou goed zei ik, help mij dan ten»
Zandv. Crt, Achterweg 1.
ten met drukknopsystcem,
minste duwen.
nieuwe type eindbuis, waar»
WONINGRUIL
Ik zakte kennelijk een meter in z'n
AmsterdamtZandvoort
achting om deze mentaliteit en zo
door krachtige en zuivere
van
de
Zandvoortse
Aangeb. vrije bel»etage in Z.
stonden we knorrig in het gedrang.
Ingebouw»
bev. 4 kam., keuk. (m.w.w.),
Na die groene hoed zijn wij! fluis»
Operette Vereniging geluidsweergave.
badk. en bov. slpk. en berg» op Zaterdag 16 en 23 Jan. de antenne ook voor FM
terde ik en vóór dat zwarte alpieiï»
ontvangst.
zolder. Huur ƒ 57,—.
tje! Ja!! siste hij terug, dat weet ik
Gevr.: vrij huis te Zandv. in Monopole, 8 uur, zijn nog
ook wel!
(geen bov.huis). Br. no. 401 enkele toegangsbewijzen
PHILIPS TELEVISIE. Vanaf ƒ 50,-. Het restant kunt
Maar ze ging wel vóór hoor, met
bur. Zandv. Crt.
dat zwarte klotje.
verkrijgbaar bij „'t Wonder U sparen, terwijl U kijkt!
De uitdrukking op mijn mans ge»
Schoonmaak is in zicht, Dames!
Gevr.: MEISJE van 9»17 uur van Zandvoort" en event. De
STOFZUIGERS div. merken op slee, vanaf ƒ 2,- p.w. laat was prachtig. Hij keek alsof
bij echtp. zonder kind. Boul. 's avonds aan de zaal.
iemand water in zijn borrelglaasje
Wij leveren wasmachines, koelkasten e.d.
Paulus Loot 91.
had gedaan.
BAL NA
Wij repareren alle merken radiotoestellen en stofzuigers.
Maar het maakte ons wel eendrach=
Dame b.z.a. als
U eens kijken en luisteren?
tiger, hij begon me meteen te hel»
BABYSITTER. Telef. 2908. Groninger juffrouw vraagt Komt
pen met duwen.
ZOMERHUISJE of ongem. Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.
Zo kwamen we tenslotte aan de
VERLOREN: zwarte dames kmr m. kook= en stookgel., RADIO - TELEVISIE - ELECTRA
beurt. We kregen zes gulden korting
glacé
handschoenen
(ges ook genegen de huish. te
op de deken en voor die zes gulden
voerd). S.v.p. terug bezorgen doen 'bij heer alleen. Br. no. Kostverlorenstraat 7
kocht ik meteen kopjesdoeken. Met
Telefoon 2534
406 bureau Zandv. Crt.
Tramstraat 26.
weeffouten.
Dat deed me zo weer van mijn to»
ren tuimelen.
Te koop aangeboden:
Wat stom, zei hij, buiten gekomen,
een electrische, volautomatische koel»
ik waag mijn leven om zes gulden te
kast, zeer geschikt voor Restaurant»
verdienen en jij koopt er meteen
in Bijbelse antwoorden op de volgende vragen?
bedrijf, in prima staat, inh. ca 600 li=
weer uitverkooprommel voor.
*er. Prijs ƒ 400,=>, Van IKemenaide,
Ik heb het niet uitgelegd.
BESTAAT DE GEMEENTE VAN HET NIEUWE TESTAMENT
Kostverlorenstraat 106, telef. 2456
Ze zullen het nooit begrijpen.
VANDAAG?
Hierin staan wij op eenzame hoogte.
Wat
zijn
de
kenmerken
daarvan?
Is
die
gemeente
op
Petrus
ge»
Commissie huishoudel. en
NEEL
'bouwd? Wat is haar leer?
gezinsvoorlichting Zandvoort
WAT IS DE ENE DOOP VAN EFEZE 4 :5?
Bestaat de doop van de Heilige Geest vandaag? Is de kinder»
doop volgens God's woord? Is besprenkeling een Bijbelse
doop? Kan een zondaar zonder de doop zalig -worden?
bestaande uit 4 lessen op de
Speciale
dagen 19, 26 Januari, 2 en 9 Febr. in
IS EENHEID ONDER CHRISTENEN MOGELIJK VANDAAG?
het zaaltje v.h. Gem. Gasbedrijf, Tol»
Op welke basis? Tegen welke prijs? Is het de moeite waard?
weg 10, wederom door 'Mej. A. Freni.
Willen de mensen het hebben? Waarom is er zoveel verdeeld»
Aanvang 8 uur. Entree 25 et. per keer
heid?
Lakens, l pers
nu f 3,75.
Woensdag. 20 Januari start de nieuwe
Lakens, geborduurd nu ƒ 4,79
Die vragen worden vanavond, Zaterdagavond en Zondagavond a.s.
Prima Slopen .... ƒ 1,29, ƒ 1,38
om 8 uur in het
Flanellen Lakens
prima kwaliteit f 4,95, ƒ 3,98
van 8 lessen, te geven door Mejuffr.
Flanellen Damesnacht=
Pierlot, op de Woensdagen 20, 27
(ingang Dorpsplein, bij Ons Huis) volgens God's woord beantwoord.
'hemden
nu f 3,95
Januari, 3 en 10 Febr. 's morgens van
Gelegenheid om vragen te stellen. Geen collecte. Toegang vrij.
Flanellen Pyama's .. v.a. ƒ 6,90
9*11 uur, daarna Dinsdagsavonds van
Dit gaat uit van de echte
Theedoeken, prima kwa=
8*10 uur, eveneens in b.ovengenoemd
liteit
nu ƒ 0,66
zaaltje. Kosten ƒ 4,— voor de gehele
Badstof Keukenhand»
cursus.
doeken
ƒ 0,98
Aanmelden bij Mevr. A. Blaauboer,
Grote Baddoeken
ƒ 0,98
Haltestraat 46. Telef. 2392.

Monopole
Vrijdag 15 Jan. 8 uur: film „Zondige
broeken
levens".
Manchester
jongenssplusfours
Zaterdag 16 Jan. 8 u.: feestavond van
in verschillende kleuren
de Zandv. Operette Vereniging.
Ook
hebben wij wollen Dameslijfjes
Zondagmiddag 17 Jan. 2.30 uur: film met en
zonder mouwtjes, enz. enz.
„Dal der veedieven".
Zondag 17 Jan. 8 uur: film „Zondige
levens".
Maandag 18 Jan. S uur: idem.
Donderdag 21 Jan. 8 uur: Concert Kruisstraat 12 — Telefoon 2360
onder auspiciën van de Cul. Kring
't Helm door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest.
Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdag 15 Jan. 8 uur: Openbare le=
zing met filmstrip in Ons Gebouw,
Brugstr. 17, ond. ausp. van de Ned.
Ver. voor Sexuele Hervorming.
Zaterdag 16 Januari 8.15 uur: Caba=
ret=Revue „Koffiemolen 1954" door
Toneelver. „Phoenix*' in Zomerlust.
Zaterdag 16 Jan. 8 u.: Openb. verg.
Hum. Verbond in Hotel Keur.
Dinsdag 26 Jan. 8.30 uur: Algem. Ie»
denvergadering Ned. Rode Kruis
in Hotel Keur.

Zondag 17 Januari, 's avonds 7 uur

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gcrtenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. SUtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Maurltsstr. 3.

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHULDERSBEDRIJF

KORPBALNIEUWS
Zaterdagmiddag komen de adspiran»
ten van de Zandvoortse Korfbalclub
na een langdurige vacantie ook weer
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 op het veld. Gespeeld wordt tegen
Burg. JEngelbertsstraat 22 en 54 Onder Ons b om half vier op het
terrein aan de Oosten de Bruijnstraat
GLAS-ASSURANTIE
in Haarlem.
A.s. Zondagmiddag — aanvang 2.15
uur — speelt het eerste twaalftal te=
gen D.S.V. 2 op het terrein aan de
SCHAAKNIEUWS
Schalkwijkerweg, eveneens in Haar»
Donderdagavond is de bondswed» lem.
strijd Zandvoort l»"t Schouwtje" ge»
speeld, waarvan onderstaand de uit» BRIDGEN
slagen:
De eerste wedstrijd van de tweede
Porrenga=Schwemle, 1»0.
competitie van de Zandvoortse Brid»
Kop»Pachter, 0=1
geclub is weer achter de rug. Het pas
F. de Jongsde Visser, 1»0.
uit de B=lijn gepromoveerde koppel
J. Termes=Aalpol, 1=0.
Fabel=Sjouwerman boekte een grote
v.d. Brom»Westenberg, Vs'Vsoverwinning en bezet met 65.74% de
Verhaert=Preusterink, 0*1.
eerste plaats. De koppels Vulsma en
Kappelhof=Rammelt, 1»0.
van Eckelt volgen dan met 52.31%.
Janssen»Mulder, 1=0.
In de B=lijn werd het koppel Keur=
P. Termes=Machery, V»= l /a.
Peen no. l met 61.48%, gevolgd door
Bais=Lous, 1»0.
het dameskoppel Fabel»Polok met
De einduitslag werd hiermede 7=3 57.04% en heren NottermansStor met
voor Zandvoort, waardoor onze ploeg 55.56%.
de kans heeft behouden met l of 2
De koppels Spiers=van der Weiden
andere clu'bs gelijk aan • de top te en mevr. Liberg=heer Heuft delen de
eindigen. Zandvoort heeft n.l. een uit» eerste plaats met 61.31%, terwijl de
stekende kans de_ laatste te spelen derde plaats wordt bezet door het da=
wedstrijd te winnen, zodat het dan meskoppel HeldoornsVersteege met
verder geheel van de andere clubs af» 60.42%.
hangt, of onze ploeg inderdaad de
top weet te bereiken; in dat geval DAMES K.J.C. „NOOBD"
zullen beslissingswedstrijden moeten
Woensdagavond j.l. werd de 2e ronde
worden gespeeld.
voor het kampioenschap gespeeld. De
Voor de onderlinge competitie wer» volgende' 4 dames kwamen op de
den nog gespeeld:
ranglijst te staan: 1. mevr. A. Kraaij=
van 'KeuIesRoskam, 0=1.
enoqrd; 2. mevr. A. Mulder; 3. mevr.
Weber=Eldering, 1=0.
J. Sjerps; 4. mevr. A. Menks.

Fa J. v. d. BOS & Zonen

Pullovers v.a. f 4,95
Prima Sokkenwol
100 gr. van ƒ 1,98 nu ƒ 1,58
Jumperwol 100 gr. .. nu ƒ 1,68
Wij hebben nog vele koopjes!!-

„De WolbaaP
Haltestraat 12A - Telef. 2099

•
•
•
•
•

RIJWIELEN
VERLICHTING
STOFZUIGERS
RADIO
WASMACHINES enz.
Grootste sortering

HENK SGHUILENBURG

De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht 5=7 - Tel. 2974
Vraagt onze gemakkelijke
betalingsvoorwaarden

LET OP!

AKERSLOOT
betaalt voor:

voor Lompen
30 cent p. kg
Lood
75 cent p. kg
Geel koper
ƒ l,— p. kg
Tijdschriften
4 cent p. kg
Karton
3 cent p. kg
Telefoon 2845
Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7
Geopend van 9 tot 5 uur

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS

DEUR UIT!
EXTRA KOOPJES
Seizoenopruiming bij KORT

FijnstrUkerJj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENIN'K

we hebben nog op te ruimen
BEHANG

in de

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEÜWEN"

A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IsT.Y.B.B.
Het afgelaste programma van j.l. Za=
terdag en Zondag is in zijn geheel
opgeschoven naar het aanstaande
weekend. Zandvoortmeeuwen l ont«
vangt dus a.s. Zondagmiddag het
Haarlemse T.Y.B.B.
De stand in de afdeling van Zand»
voortmeeuwen l luidt momenteel:
13 10 l 2 21
Wassenaar
12 8 2 2 18
Lugdunum
13 8 l 4 17
.H.B.C.
l 4 17
13
Alphen
13 6 4 3 16
T.Y.B.B.
Postduiven
11 5 3 3 13
12 6 O 6 12
R.K.A.V.V.
Wilhelmus
13 5 2 6 12
13 4 2 77 10
V.I.O.S.
Zandvoortm. 13 3 2 8 8
Hillegom
13 3 O 10 6
13 l O 12 2
B.M.T.
Programma voor Zondag 17 Jan.:
Zandvoortm. 1*T. Y.B.B.
2.30 u.
Hillegom 2=Zandvoortm. 2 10.30 u.
'D.C.O. 2*Zandvoortm. 3
9.45 u.
Zandvoortm. 4=Hillegom 3 9.45 u.
B.S.M. 3*Zandvoortm. 5
12 u.
Zandv.m. fr=Onze Gezellen 4 12 u.
Zandvoortm. 7.T.Y.B.B. 8
12 u.
Zandv.m. jun. a^R.C.H. b
9.45 u.
Programma voor Zaterdag 16 Jan.:
P.V.F.=Zandvoortm. l
2.45 u.
Zandvoortm. 2*IJmuiden 4 2.30 u.
Haarlem a=Zandv.m. adsp. a 3 u.
D.C.O. a*Zandv.m. adsp. 'b
3 u.
Zandv.m. adsp. c*R.C.H. g 2.30 u.

Restanten
Nylonkousen
. 1/2 prijs
FANT. Ds
BROEKJES
Bijp. HEMDJES

CHARMEUSE
ONDERJURKEN 1,98 1,88
Wollen Ds. Hemdjes
ronde hals, gr. maten
MOLTON DEKENS
. alle prijzen
extra voordelig, vanaf

4,98

2,98

VERVO
JAN SNIJERPLEIN 7 - TEL. 2055

FDANELLEN LAKENS
iets beschadigd
160 x 230 5,68
170 x 230 5,98
GRASLINNEN LAKENS
prima kwaliteit
150 cm breed
5,18
180 cm breed
6,28
GEBORD. LAKENS
150 cm breed
180 cm breed

Z,Z8
8,Z8

Zware kwaliteit
__
GRASL. SLOPEN 1,88 1,68
WEEFSTOF*
GORDIJNSTOF

2,70

BADHANDDOEKEN
prima Badstof
leuke

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

WASHANDJES
badstof 34 = 23» 0,19

KEUKEN
BADSTOFDOEKEN
m. ingeweven naam
„Keukendoek"

1,35
2,28

CRETONNE
GORDIJNSTOFFEN
120 cm breed 3,48 = 2,98 * 1,98

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING vaa Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Financierinss-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP ala TJ In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden, vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen :
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspoad««iten.

THEATER „M O NOP

V/ D

korting

10%
korting

VRIJDAG 15, ZONDAG 17 en
MAANDAG 18 JANUARI, 8 uur
De beste film die Oostenrijk in jaren maakte.
Attila Horbiger, Dagney Servaes, Inge Egger in

ZONDIGE LEVENS
Een waar en levensgroot familiedrama. Een film
die U ge/icn moet hebben....! Toegang 18 jaar.

19,78 - 14,88

DINSDAG 19 en WOENSDAG 20 JAN., S uur
Benjamino Gigli in

AVE MRRIK

J. Th. KORT

Hoort het fascinerende en prachtig gezongen
'Marialied!
Toegang 18 jaar.

HEEMSTEDE

ZANDVOORT
Telef. 2666

HAARLEM

OLE"

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper s Telefoon 2550

Meubelstoffen
Wollen merkdekens
Alle matrassen
Slaapkamerkleedjes
Plaids
Matrasreparaties

PARTIJ GEMENGD WOLLEN DEKENS
150 x 200 cm

K.J.C. „ZANDVOOKT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
de 2e ronde voor het maandelijkse
kampioenschap. Er werd zeer vlot
gespeeld.
1. Boom; 2. P. Schijff; 3. H. v.d.
Meij; 4. D. Visser Jr.

1,58
1,98

vanaf 45 cent per rol

ZONDAGMIDDAG 17 JANUARI, 2.30 uur
Een buitengewoon prachtig Cowboy filmwcrk.
Hopalong Cassidy in

PEDICUREMANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN

BORKUM

Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812
Jarenlange ervaringK

Dal der veedieven
Toegang alle leeftijden.
ZATERDAG 16 JANUARI
gereserveerd voor de grote feestavond van de
„Zandvoortse Operette Vereniging"
DONDERDAG 21 JANUARI gereserveerd voor
•het „Noord=Hollands Philharmonisch Orkest"

VERHUIZING
Het heeft 3 jaar geduurd,
maar nu is ze er dan toch:

Wilhelmientjes
een heerlijk koekje
van 70 voor

Flessenmelk

60 cent per 250 gram

van de

Fa, A, v,d. Mije & Zonen

Aleeen Zaterdag
Schoolplein 4 - Telef. 2467

Landbouw

M€UBttenPIPNO
TRAMSPORTEN

dotô oté itify0el&i
VAKKUNDIG en VOOR DE LI G!
s*** wt~^r.

doet...

is
MEU&ELenPIQMO \

//"óL///

TRflNSRORTEN
ROZEHSTRHOl )5
HARRLEM

Inlichtingen: Zandvoortselaan 35 a — Telefoon 3236

Grootscheepse OPRUIMING
Uw eigen melkslijter mag ze' U thans leveren.
Laat U de gelegenheid niet ontgaan. Melk, die verrukkelijk smaakt, met 'alle vitaminen en alle voedingsstoffen,
die kinderen nodig hebben om te groeien en volwassenen
om de dagelijkse slijtage van het lichaam te herstellen.

Het juiste adres voor aan»
leg en onderhoud van

ALLES OP HUISHOUDELIJK GEBIED,
o.a. D.R.U.spannen, braadpannen, vuurvaste scho='
tels in alle maten. Voor minder dan de helft van
de prijs.
THEESERVIEZEN
vanaf ƒ 7,45 compleet
1001 andere huishoudelijke artikelen.
Spaarzegels worden ook aangenomen

sanitaire
Centr. Huishoudbeurs
KLEINE HOUTSTRAAT 54,
installaties
HAARLEM - Telef. 14774
is

Geeft Uw kinderen en neemt ook zelf bij de broodmaaltijden een glas of een beker van die heerlijke
melk. Zo uit de fles. En neemt gerust zo nu en dan
een glas extra alleen omdat ze zo lekker is.
Het kornt de gezondheid ten goede!

Spolders'

Loodgietersbedrijf

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070
l:

Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Grote sortering
FLESSENMELK en MELKPRODUCTEN van

DE LANDBOUW
waak Udltmebfizisi

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool

K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

B&LATUM en
COCOSLOPERS
Wat voor feest of party?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Telefoon 2135

'

-
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EEN BELANGRIJKE VRAAG IN ZANDVOORT

Zijn verdere
in het Circuit
Binnen niet al te lange tijd — waar*
schijnlijk in een speciale zitting op
26 Jan. a.s. — zal de Zandvoortse
Raad moeten beslissen in een ingrij*
pende kwestie, n.l. die van het
Circuit.
Zoals men weet werd het Circuit
na het aanbrengen van een nieuwe
slijtlaag vorig jaar afgekeurd door
de K.N.A.C. en de K.N.M.V., de
verenigingen dus die in Zandvoort
de auto» en motorraces organiseren.
Deze afkeuring is, na verschillende
malen proefrijden nog steeds van
kracht, en het ziet ernaar uit dat aan
de tegenwoordige slijtlaag niet zo
verschrikkelijk veel meer te doen is,
al zijn de meningen over de kwali*
teit ervan toch nog al verdeeld.
Hoe het ook zij, de organiserende
verenigingen waarvan Zandvoort of
althans de exploitatie van het Circuit
afhankelijk is, hebben geweigerd de
baan goed te keuren.
Het is nu waarschijnlijk dat de
Zandvoortse Raad dezer dagen zal
moeten beslissen over, het aanbren*
gen van een geheel nieuwe deklaag.
hetgeen ca. 160.000 gulden kan kos*
ten, dat is dus viermaal zoveel als
de vorige laag — van vorig jaar —
heeft gekost, die dan dus met zijn
veertig mille niet veel baten heeft op*
geleverd. Aan het voteren van 160.000
gulden zit evenwel het een en ander
vast en hoewel 'het investeren van
een dergelijk enorm bedrag door
sommigen blijkbaar nogal vanzelf*
sprekend wordt gevonden, kan men
toch ook een zekere terughoudend*
heid waarnemen, die o.i'. wel ver*
klaarbaar is. Die we zelfs zouden
willen onderschrijven. De vraag is:
zal het voor de „Gemeente bn de uit*
gave van'/'l60.000,- blijven? En op
deze vraag kan men zo maar niet
Konder meer bevestigend antwoorden
Zoals inmiddels wel bekend is,
rtaat ook de uitbreiding van hst Cir*
cuit, ds verlenging van het parcours,
al lang op het programma. 02/2 ver*
lenging wordt noodzakelijk geacht
omclat de renwag'ens reeds nu hun
topsnelheid op het Zandvoortse Cir*
ci'i' nizt kunnen ontw.kkelen Dr
ontwikkeling der renwagcns leidt •'•r
toe, dat de snelheden steeds 'bo"er
worden. Deze verlenging wordt o~>
den duur dus steeds noodzakelijker
voor hen die hun hart aan de racsrij
hebben verpand.
Het is duidelijk dat ccn dergelijke
verlenging gepaard gaat met enoime
uitgaven, toch zeker wel enige ton*
nen Nu ' kan men het natuurlijk zó
s'ellen, dat dsze verlenging op d.
tweede plaats komt en dat het in or*
de maken" van de slijtlaig no. l is.
Het lijkt ons echter juist dat men
zich niet verschuilt achter één be*
slissing, doch de aangelegenheid van
het Circuit in zijn geheel overziet en
laat meespreken bij verdere uit*
gaven.
Voegt men daarbij dat ook de ver*
betering van de accomodatie, de
•bouw van een restaurant, noodzakc*
lijk worden geacht, dan kan men zich
een flauwe voorstelling vormen van
de bedragen die mettertijd in het
Circuit nog dienen te worden gein*
•vesteerd..Afgezien nog van het feit
dat ook- een nieuwe deklaag op zijn
tijd weer vervangen moet worden.
'Het is begrijpelijk dat er onder
verschillende Raadsleden een zekere
huiverigheid is ontstaan voor het vo*
teren van zulke kapitalen en dat men
zich dan ook afvraagt: staat er in*
derdaad zóveel tegenover, dat het bij
voortduring verlenen van dergelijke
credieten gerechtvaardigd is?
Het lijkt uiteraard wel voor de
hand liggend- om de slijtlaag, ook al
kost het dan 160.000 gulden, weer in
orde te brengen, de overtuiging dat
het hiermee niet is afgelopen, schijnt
langzamerhand wel vrij algemeen te
zijn. Hierbij komt nog, zoals wij van
een deel van het Gemeentebestuur
vernamen, dat de K.N.A.C. en K.N.
M.V. betrekkelijk geen gerantie kun*
nen geven dat op het Circuit, wan*
neer het eenmaal geheel en al in orde
zou zijn, intensief wedstrijdraces —
voor de komende tien jaar b.v. —
. worden georganiseerd. Met andere
woorden: de Gemeente draagt 'het
gehele .financiële risico, terw.ijl de or*
ganiserende verenigingen een vplko*

men vrijblijvende positie innemen!
In dit licht moet men, naar wij me*
nen, ook de mededelingen bezien, die
wij van dezelfde zijde ontvingen, dat
het seizoenbezoek aan het Cincuit op
wedstrijddagen sedert 1949 een daling
te zien geeft. Bij c!c Grand Prix races
van 1953 zouden de organisatoren,
i.c. de K.N.A.C. zelfs grote bedragen
uit de eigen kas hebben moeten bij*
passen.
Het is dus redelijk dat men zich af*
vraagt: Wanneer de Gemeente Zand*
voort nieuwe grote kapitalen in het
Circuit investeert, bestaat dan niet
de kans dat de organiserende vereni*
gingen zich, wanneer hen dat beter
uitkomt, geheel of gedeeltelijk terug*
trekken, m.a.w. geen of minder races
organiseren?
(Lees verder pagina 2)

STORM BRACHT SLECHTS
LICHTE SCHADE
Zondagmiddag waaide door de hevige
stormwind een verkeerszuil op 'het
Badhuisplein om. Voorts sneuvelde
aan de Stranclweg een ruit van een
cïcr vitrines, eveneens door de kracht
van de wind. (De inhoud van de vi*
Irinc werd door de politie voorlopig
in bewaring genomen). Ook van ho=
tïl Bouwes gingen verschillende rui*
ten in scherven. Ofschoon verder enige daken dak*
pannen verloren, heeft de storm in
onze gemeente weinig 'huisgehouden.
En hoewel de westerstorm het -water
flink op/wiepte — zells tot aan de
duinvoet
— werd er aan de reep geen
c
chadc aangebracht.

Storingen
Diverse gemeenten in 'het Westen \an
ons land kwamen Zondagnacht om*
streck.s kwart voor drieën zonder
electriciteit. Ook Zandvoort, doch de
stoornis was maar van korte duur,
zodat er niet gesproken kon worden
van ernstige hinder.

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

Overwicht voor Zandv.meeuwen
maar zege (1-0) voor T.Y.B.B.
De thuisclub moest Zondagmiddag de
negende nederlaag in ontvangst ne?
men, ditmaal met 1=0 van T.Y.B.B.
En nu kan men beweren, dat Zand?
voortmeeuwcn voor het merendeel in
de aanval was en dat een gelijk spel
een betere uitkomst zou zijn geweest,
een feit is, dat de Zandvoorters we*
derom geen gebruik gemaakt hebben
van de prachtige kansen. Vooral niet
in de tweede helft toen de Haarlem*
mers zich volledig op de verdediging
moesten werpen.
De westerstorm bood natuurlijk
geen mogelijkheid tot goed voetbals
spel en vele spelers hadden de groot*
ste moeite om tegen de felle wind op
te tornen. De steeds terugkerende
fout bleef echter het te hoog houden
van de bal, waardoor balcontrole uit*

De Commissie voor Cultuur en en Amusement. (C. C. & A )

gesloten was. In het eerste kwartier
leek het er op, dat de thuisclub zich
geheel gaf. Er werd fanatiek gespeeld
en de verdediging van T.Y.B.B. had
de grootste moeite in te grijpen. Niet
dat de Zandvoortse voorhoede ook
maar één schot op 't vijandelijk' doel
loste — dit gebeurde pas na vijf en
dertig minuten! — maar toch, het
initiatief was steeds bij de thuisclub,
hoewel T.Y.B.B. vrij gevaarlijke uit*
vallen ondernam, die van Konings*
bruggen regelmatig aan het werk
hielden. Ongeveer tien minuten voor
rust ondernam de Haarlemse midvoor
Snoeks in zijn eentje een aanval, die
ccn keurig doelpunt opleverde. Hij
wist zieh vrij te spelen en onze achter*
hoede werd glansrijk geslagen (0*1).
In de tweede helft is Zandvoort*
meeuwen niet van de vijandelijke
helft af geweest, doch doelpunten
kwamen er met. Men vergat te schie*
ten. Keesman kopte een keer tegen de
paal, maar dit is dan ook het enige
gevaarlijke moment geweest. De
voorhoede onderging doorlopend ver*
andcringcn, die echter geen verbet:*
ringen brachten. Steeds probeerde
men het door het midden in plaats
van over de vleugels. De 'Haarlemse
achterhoede moest weliswaar alle
zeilen bijzetten, maar deed dit met
succes. De thuisclub zag geen kans
om Bakker, al was het maar eenmaal
te passeren.
De rode lantaarn komt weer in
zicht. ...

We moeten veel meer aan cultuur ik m'n gram niet — moest ik ver* dig dat ik mij terdege inwerk in de*
doen. Met die ene zandbouwwed» schillende coupures aanbrengen. Maar ze materie. Ik heb goede 'hoop dat "t
strijd en anderhalve schoonheids» 't voornaamste van de kernachtige waarachtig wel zal gaan. Ik heb geen
koningin komen wc er niet. In onze uitspraken is interessante kost.
zin om oude koeien uit de sloot te
goede gemeenschap is het woord cul*
halen, maar als ik er wat van moet
Luister maar:
tuur nog niet tot zijn goed recht aan
.zeggen, vraag ik: Waar praten we
De heer Lindeman: Ik ben blij dat eigenlijk over?
't komen. Als er hier over cultuur
wordt gesproken, denkt men aan de cultuur een kans krijgt. Als alles
Mevr. Afo/;v. Bellen: Heerlijk
Zandvoortmeeuwen en de Gemeente* om amusement was blijven draaien, heerlijk.... heeilijk! Zowel voor Jan
ontvanger. En da' is heus te een* hadden /.e mijn portie wel aan Fikkie Boezerocn als voor Jan=metsde*hand*
Week-end conferentie
zijdig. Het is cUcrom zo verheugend mogen geven.
Zo krijgen we toch allemaal scn
Wethouder Kerkman: In 1931 is jes.
dat de kwestie van de cultuur be*
kans? Ik vind de oprichting van de te Bentveld over „De angst
langstelling heeft gekregen van
een deze zaak ook al ter sprake geweest. C.C. & A. een .enorme stap in de
j<root rleel .van <x?7" Bfir"e?r>ter/'<ir', .Maar toen beeft men geheel anders richting van goede omgangsvormen. in het leven ,van de
Ik haast mij hier te releveren dat dit gesproken. Was er toen een streven Het is een werkelijke doorbraak.
moderne mens"
„grote deel" niet uit*
De heer Taies: Het is duidelijk, dat In het najaar werd bij de Arbeiders
sluitend de kleinst
hier een voorgeschiedenis aan vast Gemeenschap der Woodbrookers in
mogelijke mserderheid
tit. Ik ben niet voor een ongelimi* Bentveld een weekcndcursus voor
was. Er was dus spra*
teerd aantal culturele verenigingen. artsen en predikanten gehouden over
Ice-. van een zeker soort
Maar het particulier initiatief is voor ditzelfde thema. Van verschillende
eenheid.
mij 70 waardevol, dat ik van de an* j kanten kwam het verzoek dit week*
Mevrouw en de hè*
dcre kant ook niet van plan ben end te herhalen ook voor andere
ren zijn overgegaan
icficreen, die iets nieuws op het ge* groeperingen. Dit verzoek laat zien,
lot het kiezen van een
bied van de cultuur wil brengen, ds dat het probleem „angst" in het leven
contactorgaan tussen
nek om te draaien. de Raa.l en de cuUu*
van veel mensen een rol speelt open*
reje vcrsnigingen m
De heer Weber: Het moge duidelijk lijk en verborgen. Angst is blijkbaar
Zandvoort.
zijn, dat mijn gedachten thans uit* onverbrekelijk met 'het menselijk be*
Eli geheime /i l tin*
j-aan naar de kerktoren. Op de ach* staan v2rbonden, hoewel in bepaalde
gen waren er voor no»
tergrond zie ik weliswaar de Zand* perioden, met name in crisistijdper*
dig om het aantal Ie*
voortsa Handelsvereniging, maar de ken deze angst wel een zeer grote
den van dit orgaan
toren is voor 't ogenblik nummer één plaats inneamt.
vast te stellen. Toen
De viaag is nu welke rol de angst
De heer Koning: 't Kan me alle*
men na ach'enveertic
maal niks schelen wat er met danss* speelt in het persoonlijke en ook in
uren (wat kunnen me*
rossen en schilders gebeurt, maar dat het sociale leven. Is het goed die
vrouw en d: heren
ik nou al vijf jaar geen duinpiepers angst te verbergen of te bagatellisc*
verfrissend lang wers
heb
gegeten, is een schandaal. Als er ren. We weten dat de angst ons per*
ken, als 't er op aan
in
Wageningen
aan cultuur gedaan soonlijk leven tot in het lichamelijke
komt) tot het besluit
wordt,
heet
ik
van
Limburg Stirum. beïnvloedt. Is die angst en de gevol*
was gekomen dat 'het
gen op te heffen of bestaat er ook zo*
De heer Breuce: De oude Grieken iets als oerangst?
aantal vijftien moes^
zeiden al: "What's in a name! De C.C.
/ijn, was het kiezen
En zo we elkaar in het overwinnen
& A. zal haar licht wel laten vallen — zij het gedeeltelijk — van de angst
van do leden slechts
Enkele
C.C
£
A.=Ieden.
op schone plekjes. Als alles maar een kunnen helpen, welke wegen moeten
het werk van één ge*
\
beetje antiseptisch wordt aangepakt. we daartoe inslaan. Kan een mens
mspireerd uur: Do
Raad koos zichzelf. Laat ik duidelijk om de cultuur aan de laars te lappen,
De heer Porrenga: De zaken
erin slagen ook de nooit volkomen te
zijn:
thans is er een Speeltuinvereniging en de cultuur krijgen in ons dorp een overwinnen angst mensmoedig te dra*
De 'Raad stelde vast — de algeme* een Mondaccoordeonclub.
vrij chaotisch karakter. Nu kan men gen en er wijzer aan te worden.
ne tendenz in aanmerking nemende
Zie hier een paar vragen, waarover
De heer Gosen: Ik zou wel es een beweren dat dit aan de amateurto*
dat zoveel mogelijk raadsleden in de lijstje
ncelverenigingen ligt, maar helemaal de A.G. der Woodbrookers tijdens
willen
zien
van
de
inkomsten
C.C. & A. zitting moeten hebben —
juist is dit toch niet. Er zijn nog in» het weekend wil denken en spreken.
dat de -gehele Raad derhalve de en uitgaven van het Ballet der Lage stellingen, die jaarlijks de grootste
Opgaven kunnen gedaan worden
C.C. & A. zou zijn. Een logisch * uit Landen. Cultuur is goed, maar 't moet moeite doen om door lofwaardige aan de Administratie van de A.G.
met
te
gek
worden.
Ik
voorzie
een
de situatie voortvloeiend * besluit. Ifc
prestaties — op welk gebied, valt me der Woodbrookers, Bentveldsweg 3,
moet zeggen: tevens een verrassend algemene run op de gemeentekas, als niet zo gauw in — de aandacht te Bentveld. Tel. K 2500*26728.
wij
de
verenigingsbesturen
gaan
ani*
besluit, want voor mij staat het vast,
trekken. Ik ben er voor om de souf*
dat het gehannes onderling (geleerde meren flinke subsidies aan te vragen, fleuses en de de souffleurs een klein
tk
kan
geen
bewondering
hebben
lieden noemen dit „controverse") tot
«evarengeld uit te keren bij iedere P. van der Mije herkozen
het verleden behoort. De C.C. & A. voor iedere vorm van cultuur. Schoon* voorstelling. Het tocht meestal in de
als voorzitter contactcomm.
•het middel tegen vermoeiende on* heidskoninginnen moeten m.i. ont* hokken.
worden.
enigheid. Zo iets als een pharmaceu* troond
_ ,
„,
„ .
. .
,
De heer van Kuijk: Deze Commis* Kustbrigad.es
tisch patent tegen hoofdpijn. Burge*
De heer Slegers: Sedert de _ instel- sie Hgt op het poiitieke vlak. Meer
meester van Fenema verklaarde zich img van de Schoonheidscommissie is wil- ik" er nu niet van zeggen. Alleen In de Zaterdagmiddag te Leiden ge*
bereid het beschermheerschap op er veel veranderd in dit dorp. Ik
Wij zijn bereid tot samenwerken. houden contactvergadsring van kust*
zich te nemen. Gelukkig, dat er toch neem daarom met de meeste reserve dit:
Desnoods
word ik lid van „'t Voet? brigades van de Koninklijke Bond tot
iemand te vinden was, die de Raad deel aan het werk van de C.C. & A. licht".
het Redden van Drenkelingen is de
in de C.C. & A. in bescherming iHoewel ik er van overtuigd ben dat
heer P. van der Mije, ere*voorzitter
De
heer
Slagveld:
Ik
ben
slechts
neemt. Waar 't nodig is, natuurlijk. vele dakkapclletjes gecultiveerd die*
van de Zandvoortse 'Reddingsbrigade,
De publicatie van de instelling van nen te worden, ben ik het niet eens een eenling. Voor de rest kunnen ze bij acclamatie herkozen tot voorzit*
de Commissie had op een originele met de gangbare opvattingen om* mij wat! Maar wat ze met de duin* ter van de Contact*commissie Kust*
reep 'hebben gedaan, keur ik niet brigades.
wijze plaats. Er werd een pientere trcnt muren en tuinhekken.
goed.
jongen, een mlcrofoon*artist,, van de
Tevens werd o.m. besloten tot in*
De heer Kol: Ik wil wel mee doen
Ned. Radio Unie uitgenodigd om me*
De heer Diemer: Ik houd van een voering van het dragen van een z.g.
—
heb
ik
trouwens
al
gezegd
—
maar
vrouw en de heren een radio*inter*
stevige pot. Laat dit voor 't ogenblik cap voor de strandwaehters bij de
view af te nemen. Er kwam een ge* ik houd mijn benoeming drie weken, genoeg zijn.
reddingsposten. Voorts werd bepaald
in
beraad.
Het
is
een
misvatting,
te
luidswagen van de vooimaligc V.O.
dat
de volgende bondsstranddag in
R.O. en alles werd op de band opge* •denken dat men alles met ons kan
Noordwijk zal plaats hebben. Een
doen.
Voorlopig
wil
ik
't
hier
bij
nomen. Er zijn goede dingen gezegd.
Dit alles is toch wel prettig, vindt U keurcorps zal dan worden geformeerd
Om wille van de ruimte — zelfs laten.
ook niet?
om tot een aantrekkelijk programma
Wethouder^ v. d. Werif: Het is no*
met vier pagina's op Dinsdag krijg
BARTJE.
te komen.

Vervolg van pagina l

Zijn verdere investeringen in het Circuit
gerechtvaardigd ?
En dan zit Zandvoort met een aam
tal kapitaalsinvesteringen die, achter»
af bezien, vrij ongemotiveerd zullen
zijn.
Jiet is een netelig probleem, temeer
omdat er natuurlijk reeds hoge bedra*
gen in het Circuit gestoken zijn, met
als onaangenaam slot een weggegooi»
de ƒ 40.000. Is dit echter voldoende
een motief om met uitgeven door te
gaan? Daarvoor lijkt ons in de eerste
plaats nodig een degelijke 'bezinning
op de plaats die het Circuit in het
Zandvoortse leven inneemt. Men kan
natuurlijk wel vaststellen dat het het
mooiste van Europa is, maar dit KS
een compliment dat weinig hout
snijdt. Men zou zich omgekeerd net
zo goed kunnen afvragen of het wel
zo eervol is om een gelegenheid te
'hebben, waar op snelheid beluste bc*
langstellenden naar toch altijd nog
vrij riskante snelheidsprestaties ko*
men kijken. Dit is uiteraard een
kwestie van persoonlijke smaak, waar*
over nauwelijks te twisten valt, al
kan men naar onze mening, gezonde*
re sporten opnoemen.
Tevens kan men bij zichzelf te rade
gaan of er voor die hoge bedragen die
het Circuit eist, geen nuttiger, betere
doeleinden te bedenken zijn. Ook

Ir Schut sprak over:

Waarom de koper tj es niet meer
willen dansen

(bad)plaatsen die geen Circuit bezit*
ten, hebben door het in een andere
richting te zoeken een wereldfaam en
een groot publiek verworven. (Can*
nes, Salzburg, Edinburg, Aix en Pro*
vence om er maar enige te noemen).
Een vraag die zeker — in dit be»
slissende stadium — de aandacht ver*
dient is: in hoeverre zijn, wat we zou*
den willen omschrijven met de ,Zand*
voortse ondernemingen', hotels, res*
taurants, winkelstand enz.gediend met
de aanwezigheid van het Circuit? Al*
thans in verhouding met de kapitalen
die eraan gespendeerd worden. Na*
tuurlijk zal men zich op de hoogte
moeten stellen van wat 't Circuit aan
baten in de Gemeentekas oplevert.
Dit zijn een aantal overwegingen,
— dat uiteraard met meer kan worden
uitgebreid —, welke naar onze vaste
overtuiging, ter tafel dienen te ko»
men, wanneer het erom gaat of de in*
vesteringen, die onmiddellijk of met*
tertijd op het programma staan, mo=
gelijk gemaakt dienen te worden.
De
Zandvoortse Gemeenteraad
wordt in deze voor een veelzijdig en
gecompliceerd probleem geplaatst
Met de meeste 'belangstelling vragen
wij ons af welke koers men zal vol*
gen.

Lr -was eens een klein oud (huisje in dat de stoof die al een beetje oud verstopte de maan zich achter een
en klein oud straatje en in dat huis* vas, alle vijf zijn oogjes stijf dicht gróte dikke regenwolk en hij nam de
e woonde een klein oud vrouwtje ield, totdat hij met een plons op_ het manestraal mee. Toen de kopertjes
f.c\\ stond. En dan heel voorzichtig moegedanst waren en naar boven wil*
met haar poes.
In haar kamertje was een richel eek hij eerst met zijn eerste, dan den klimmen, was daar geen mane*
angs de muur, grote^mensen noemen met zijn Hveede, dan met zijn derde, straal. Dat was me een sehrik. En
at een lambrisering, en op die lam* ijn vierde en ten laatste met alle vijf donker dat het" was geworden, -don*
insering stonden een heleboel kleine iijn oogjes de kamer rond. En dan •eer. Dat kwam natuurlijk omdat de
coperen dingetjes. Er stond een lan* zuchtte hij maar eens. 'Het was ook maan niet meer scheen. Ze vielen al*
aarntje en een stoof, daarnaast een hele waag voor zo'n oude stoof. !emaa[ over elkaar heen in hun haast
tond een sierlijk doofpot j e en naast
Als ze allemaal beneden waren om te kijken of die manestraal nu
dat doofpotje een kleine kandelaar aangekomen, gingen ze dansen. Ze werkelijk nergens meer te vinden
met een witte kaars. Dan was er een jadden muziek ook hoor. Daar zorg* was. Maar nee hoor, hij was weg en
emmertje, zo klein, dat je maar net de de man met de bellen voor. Die bleef weg. En daar lagen ze nu op
e pink erin kon steken en helemaal sprong van zijn ene voet op zijn an* tiet zeil, doodmoe en ze wisten zich
n het hoekje stond een mannetje derc en dan begonnen alle belletjes jeen raad. En die stouta maan moest
met allemaal bellen, één aan de punt :c klingelen en te bingelen. Dat klonk lachen, lachen,.zó erg, dat zijn dikke
van zijn mutsje, een heleboel langs zo vrolijk, dat zelfs de manestraal buik ervan schudde en de tranen
de randen van zijn kraag en een grote niet stil kon blijven, maar zachtjes tiem over de wangen liepen.
>el zat van binnen in zijn buik. Die heen en weer bewoog. Maar de bel
Toen 's morgens het vrouwtje wak*
con je niet zien, die kon je alleen in /ijn buik maakte toch wel de ker werd en al haar kopertjes zo
maar horen als de man met de bellen meeste muziek.
maar pardoes op de grond vond lig*
gen, was ze heel verbaasd. Ze begreep
/ich bewoog.
Al deze koperen dingetjes hadden
er niets van en zei: „Hoe kan dat'nu,
iet eigenlijk wel gezellig daar in dat
heeft me die domme poes zeker al
luisje bij dat oude vrouwtje. Ze had*
die kopertjes op de grond gegooid.
Een kinderverhaal
Wat zien ze eruit. Ik zal ze maar
den heel wat met elkaar te bepraten
door
en maakten veel plezier daar op die
eens een extra poetsbeurtje geven".
Maar de poes kneep een van zijn
richel.
Gelske
de
Nes
groene ogen dicht, liep heupwiegend
Maar op Zaterdag dan waren ze
niet zo best te spreken, want dan
en staartzwaaiend om het oude
nam het vrouwtje ze allemaal mee
vrouwtje heen en zei: „Miauw, ik
weet van niets, geef mij maar liever
naar de keuken, zette ze op de keu»
centafel en begon ze te poetsen. En
En ze dansten en ze dansten maar, een schoteltje melk, miauw".
dat was lang geen pretje. Eerst smeer* al die kopertjes, totdat tenlaatste de
En dat kreeg ze ook, maar het
de ze ze in met een scherp goedje, man met de bellen zó moe werd, dat Vrouwtje begreep er niets van len
dat in hun neuzen kwam en in hun hij geen bel meer bewegen kon. En hoofdschuddend nam ze alle koper*
ogen en in hun monden. Wat Was dat toen de belletjes niet meer bewogen, tjes mee naar de keuken voor een
naar en wat wat smaakte dat vies. hadden ze ook geen muziek meer en extra beurtje.
En de koperen dingetjes moesten zo konden ze ook niet meer dansen. En
Die nacht toen ze allemaal weer
hoesten en zo proesten, dat je bijna omdat ze zelf ook wel een beetje heel blinkend schoongepoetst op de ri*
te maken. Het stelt ons in het Hu medelijden met ze kreeg. 'Maar het erg moe geworden waren, klommen chel stonden, kwam de maan door
manistisch Verbond teleur dat hei vrouwtje /ei: „Niet zeuren hoor, ze langs de manestraal weer omhoog. de gordijnen gluren en hij had ook
een spreker afvaardigt als propagan jullie moeten schoon zijn en mooi Dat klimmen ging wel een beetje de manestraal meegebracht. De ma»
dist, die — in alle eerlijkheid, daar glimmen anders mag je niet op mijn moeilijker dan het naar beneden glij* nestraal gleed weer langs de lambri*
aan twijfelen we geens/.ms — voo: richeltje staan". En ze pakte een den, vooral voor die dikke, oude stoof sering naar beneden, maar niet één
een critisch luisteraar toch niets an grote flanellen doek en wreef en viel het lang niet mee. Maar het lan* kopertje bewoog. De .maan kneep
ders kan oproepen dan een uitermati poetste net zo lang totdat ze alle* tarentje duwde een beetje, de kan* plagend een oogje dicht en vroeg on*
zweverig geheel van onbestemde ge maal glommen als spiegeltjes. En delaar trok een beetje en lang voor* deugend: „Wat is dat nu, gaan jullie
dan werden ze weer netjes op de dat het ochtend was en het oude niet dansen vannacht?"
moedsaandoeningen.
lambrisering gezet, ieder op zijn vrouwtje met haar poes wakker wer*
Maar alle kopertjes riepen boos:
iHet is duidelijk dat tegen het me eigen plaatsje.
den, stonden ze weer op de richel, a! „Nee hoor lelijkerd, ga maar weg,
dedelen van een aantal wetenschap
Maar 's nachts, als de maan in de die kopertjes, allemaal weer precies we willen niets meer met je te ma»
ken hebben, want we houden niet
pelijke feiten op populaire manie kamer keek door een kiertje van hel op hun eigen plaatsje.
geen bezwaar kan bestaan, maar te gordijn en een brede manenstraa
En zo ging dat daar iedere nacht van extra poetsbeurten. Bah, het
gen het gemakshalve dooreenhutse pardoes van de richel naar beneden in dat kamertje, als de maan door de prikt nog in mijn ogen en het smaakt
len van Lao Tse, Indische wijsgeren scheen op de grond, dan was er feesl gordijnen keek en de manestraal langs nog in mijn mond"".
Eckhardt en van Eeden, zeer beslis in het kamertje. Want weet je wal de richel naar beneden scheen.
En nooit willen ze *-meer dansen,
wél. O, we begrijpen wel dat spr. in dan al die koperen dingetjes gingen
Maar eens op. een nacht was de ook al schijnt de maan nog zo mooi
de mystici zijn eigen kosmisch* o doen? Die lieten zich zomaar één voor maan, die plaaggeest, in een olijke en heeft hij zijn prachtigste mane»
eeuwigheidsbelcven terugvindt, maa één naar beneden glijden langs die bui. En weet je wat hij deed? Terwij straal meegebracht.
het is toch verre van bevredigend al; manestraal Dat ging hard, zó hard al de kopertjes aan het dansen waren
GELSKE DE NES.
een toehoorder uit een ratjetoe van
citaten het emotionele wereldbeel
van spreker moet reconstrueren. In
dien dat al mogelijk zou zijn, wa
voor belang heeft het, wanneer da
een zeker deel van de gemeenteraad
via van Eeden moet gebeuren, waar „Lachen is gezond"
de toneelverenigingen, alsmede de
mee een deel van de huidige gene
operettevereniging, niet voor een sub*
ratie zo langzamerhand toch we
Goede keus van Z.O.V.
sidie in aanmerking wil laten komen, Het vaste publiek van de rubriek was
grondig heeft afgerekend. Gelukki
maar. Met enige erkentelijkheid dach De Zandvoortse Operette Vereniging hoewel pas opgerichte verenigingen al ook dit week weer aanwezig.
De oplossing van de vorige puzzle
ten we terug aan Freud, die „Da heeft een goede keus gedaan door weer hogere subsidies kregen toege»
y
Unbehagen in der Kultur" begint me leden en donateurs de radio»cabaret* wezen. Gehoopt wordt op een her* luidde:
die heldere, gereserveerde blik op da revue „Lachen is gezond" aan te bie* ziening van het standpunt en toeken»
Horizontaal:
1. nodeloos; ô.k.o.;
ning van subsidie.
„aan de mens inhaerente" religieus
Tenslotte deelde hij mede dat „The 7. Elbe; 8. ir; 9. P.S.; 10. km; 12 R.K.;
bewustzijn, ook al zijn de Ohriste den. Monopole was Zaterdagavond
tot de nok gevuld en nagenoeg ieder» Moonlight Serenaders" binnenkort een 13. orde; 15. id.; 16. noodweer.
lijke dogma's dan 'weggevallen.
avond zullen verzorgen in het sa»
Verticaal: 2. oker; 3. dol; 4. leep;
En wanneer Ir Schut op een vraa een amuseerde zich om het uitsteken» natorium Brederodeduin, waarin mo* 5. smaak; 8. innen; 11. mond; 12.rede;
de
programma,
ofschoon
een
kleine
van een der aanwezigen: „hoe moe
menteel het bestuurslid van Z.O.V., 14. die.
ten wij tegenover het moeilijke leve: wanklank bijna de sfeer bedierf. Dit de heer K. Troost is opgenomen.
Ontvanger van een rijksdaalder is
staan", de indrukwekkende waarheii was toen Martin Tonelly als gooche»
De avond werd met een gezellig ditmaal
poneert „dat wij moeten streven naa laar na de pauze begon op te treden. bal besloten. A.s. Zaterdagavond
H. VISSER, BRUGSTRAAT 14.
harmonie", dan kunnen wij het nie
wordt deze feestavond herhaald.
helpen maar dan worden we kriebelig Zijn aanmerkingen op het publiek
waren niet in de haak en hij zal er
Het Humanistisch Verbond ka goed aan doen a.s. Zaterdagavond in
En hier is de volgende ronde dan
een bepaalde groep mensen wellich dit opzicht zijn mond potdicht te Muzikaal huwelijksgeschenk weer. Succes! Inzendingen tot Maan*
van dienst zijn door ze op een be houden, vooral omdat zijn trucs uit»
a.s. 12 uur 's middags, prijs we*
De familie v. Zantvoort viert dezer dag
paalde manier met de feiten, de wer
derom ƒ 2,50.
stekend
zijn,
zij
het
niet
origineel.
Als
dagen
haar
40*jarig
huwelijksfeest,
kelijkheid te confronteren. Door be
ZANDVOORTSE COURANT '
paalde vooroordelen te bestrijden et' manipulator was hij voor de pauze hetgeen voor vrienden aanleiding was
ACHTERWEG 1.
Maar niet door een meer of minde eveneens uitstekend, hoewel zijn han* het echtpaar een origineel 'huwelijks*
gevormd publiek een aftreksel va delingen wel eens té snel waren, geschenk aan te bieden, in de vorm
van een zangconcert. .
mystiekerige citaten in het oor r
Er waren Zondagmorgen in de r.k.»
gieten. Wanneer het gaat om de ken waardoor er wat veel van zijn pro»
kerk — tijdens de Hoogmis — n.l. een
nismaking met tot uitdrukking ge gramma verloren ging.
brachte complexen van authentiek
In Dick Smit had men een uitste» 50*tal zangers aanwezig, leden van
gevoelservaringen, welnu dan zij kende conferencier, die de nummers het Zandvoortse kerkkoor „Caecilia",
daar de kunstenaars, de Bachs, d aan elkaar lijmde. De twee Kamé's, van de Haarlemse vereniging „Cae=
10
Mozarts, de Stravinski's, de Rem later Pipo en Nanny, boekten even» cilia" en van het Zandvoorts Mannen»
brandts en de Seghers, de sprookjes eens veel succes, evenals de parodist koor.
12
13
Onder leiding van de dirigent, de 11
vertellers en de dichters, om maa Joop Boeree, die in het bijzonder na
eens wat te noemen. Daarvoor zij de pauze, in zijn militaire nummer, heer Hermes, uit Haarlem en de heer
H 15 16
niet zij, die een aantal geleende sen aller harten wist te winnen. Tosca A. Goossen uit Haarlem aan het or*
timenten aan elkaar lijmen in een op Flora als acrobatische danseres her» gel, werd tijdens de mis eerst 'het 4*
17
18
cenvolging van elementen, die onde innerde ons aan ochtendgymnastiek, stemmige „Venn Creator" van Die»
deze omstandigheden de weinig ver die wij steeds vergeten, doch had een penbrpck gezongen. Op bijzonder ge» 19
heffendste zijn: woorden zonder mee gul applaus in ontvangst te nemen. voelvolle wijze werd hierna vertolkt
Het blijkt in ieder geval wel, dat hè En dan tenslotte: The Chico's! Over de Mis „Vespiva Sanctus Antoni" van
^
Humanisme vele woningen heeft:ve! hun optreden behoeft niets gezegd Philip Loots.
stromingen, rationalistische en rel te worden: zij moesten tot tweemaal Het echtpaar v. Zantvoort kreeg zo» HORIZONTAAL:
doende een waardevol geschenk, dat 1. vogel; 6. ongeveer; 7. kom; 9. deel
gieuze beschouwingswijzen herberg toe een toegift geven!
zeer op prijs werd gesteld en waarin v.d. bijbel; 11. gravure; 13. zeil; 14.
In
zijn
openingswoord
had
de
heer
Op het oog lijkt dat misschien ee C. Schaap gewag gemaakt van het honderden kerkgangers meedeelden.
kunststukje; 17. mijmeren; 19. een
pleidooi voor zijn ruimheid. .Het dien aanvragen
van een subsidie door zijn
o.i. echter terdege te beseffen dat
plaats
in de buurt van grote steden.
vele manieren waarop het naar bu vereniging. iHet spijt het bestuur, dat Openbare vergadering
in de Gereforxn. Kerk
.VERTICAAL:
ten treedt de objectieve beschouwe
een onbevredigend gevoel kunnen g
Op
Maandagavond
25
Januari
a.s.
2. gewicht; 3. naklank; 4. afwas; 5.
ven. N.l. dat een dergelijke veclhei Aangehouden
spreekt Ds de Jong van Aerdenhout,
van meningen en zienswijzen hè Zondagmiddag werden door de re» predikant in Amerika, over het Ker* vis; 8. ontkenning; 10. in orde!; 12.
droog gewas; 13. roofdier; 15. li*
Hum. Verbond kan komen te staa cherche als verdachrvan diefstal aan» kelijk leven in Amerika.
op het predicaat „sociëteit vooi alle gehouden een 19»jarige en een 21*ja=
Zangvereniging „Laus 'Deo" zingt. chaamsdeel; 16. plaats in Duitsland;
die van goede wille /.ijn".
rige inwoner dezer gemeente.
De toegang is vrij.
17. muzieknoot; 18. voorzetsel.

Het wereldbeeld van een humanist
Het Humanistisch Verbond belegde
Zaterdagavond in hotel Keur weer
een openbare vergadering. Als spre*
ker trad ditmaal op de heer Ir P.
Schut, die het woord voerde over
„Het wereldbeeld van een Humanist".
Voorzitter R. de Jong die spreker bij
het publiek introduceerde, accentu*
eerde bij voorbaat het feit dat het
hier het wereldbeeld van een huma»
nist betrof, niet dus van de humanist.
Ir Schut had zijn betoog opge»
bouwd uit twee delen, een objectief*
wetenschappelijke uiteenzetting en
een weergave van zijn persoonlijke
belevingen.
Het eerste deel trachtte de positie
van de mens in de kosmos duidelijker
te maken, waarbij de duizelingwek*
kende afmetingen van het heelal en
aan de andere kant de kleinheid der
microcosmos werden behandeld. Spr.
scheen veel waarde te hechten aan
het feit dat de aarde geen centrale
plaats in het heelal bekleedt, hetgeen
hem weer bracht op een royale oot*
moed van de mens. Na de weten»
schappelijke schets van zijn wereld»
beeld bracht spr. zijn eigen belevin»
gen in 'het geding.
Ir Schut legde hierbij de nadruk op
de dualiteit die in een hogere een»
heid wordt opgelost. Hij wees daar»
voor naar de Chinese en Indische
wijsbegeerte en meende ook achter
de 'Christelijke 'begripstegenstelling
„God contra Satan'' een nog wezen»
lijker een'heid te kunnen denken.
Spr. onderstreepte zijn ervaringen
met een citaat uit de kleine Johannes
van Frederik van Eden, waarin hij de
relatie tussen schouwende mens en
wereld waarschijnlijk treffend vond
uitgedrukt.

Wij zouden deze gelegenheid willen
aangrijpen om een paar opmerkingen

Voorlopige verbetering
t
De Zeestraat werd enige jaren gele»
den gedeeltelijk herbestraat, namelijk
tot aan de Stationsstraat. De ver*
wachting was toen, dat binnen afzien»
bare tijd de plannen rond het Zomer»
centrum ten uitvoer gebracht zouden
worden.
Hoewel dit optimisme nog steeds
bestaat, is van gemeentewege het res»
terende gedeelte tot aan de Boulevard
geheel herbestraat, daar het verkeer
van het slechte wegdek veel hinder
ondervond. Toch moet men deze ver»
betering als voorlopig zien. Wanneer
het Zomercentrum werkelijkheid zal
worden, zal dit gedeelte van de Zee*
straat waarschijnlijk verdwijnen.
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Met grote blijdschap geven wij k'en*
nis van ae geboorte van onze dochter
JOYCE
J. van den Bos
M. S. v. d. Bossvan Turenhout
WONINGRUIL gezocht
Warrnambool Vic., 29=12='53
HaarlemiZandvport.
142 Crawleystreet, Australia
Aangeb.: Winkelhuis m. wo*
ning in centrum stad.
Gcvr. te Zandvoort: flink
Tot onze diepe droefheid is
jurgerhuis. Evt. genegen huis
heden overleden onze zorgzame
:e kopen.
man, vader, behuwds en Groot*
. no. 504 bur. Zandv. Crt.
vader
WONINGRUIL
HARM ZEEPVAT
Aangeb. op eerste stand in
in de leeftijd van 70 jaar.
Zuid moderne etage, 5 ka*
mers, badk. en tel. Huur
Uit aller naam:
ƒ 55,70 p.m. Gevr. huis of
'•• '<M. ZeepvattSchaap
villa te Zandvoorl.
Zandvoort, 18 Januari 1954
Br. no. 503 bur. Zandv. Crt.
Westerparkstraat 11
27*jarig meisje zoekt werk
De teraardebestelling zal plaats
als TYPISTE. Br. onder no.
vinden op Vrijdag 22 Januari
502 bureau Zandv. Courant.
a.s. te 2.30 uur op de Algemene
Gevraagd voor Juli HUIS
Begraafplaats te Zandvoort.
of FLAT van 4 a 5 kamers,
keuk. en douche, dicht bij
zee. Evtl. ruilen met vrij
MELKERIJ
huis en tuin, bevatt. l zit*
eetkamer, 3 slaapk., keuk.,
badk., te Laren N.H. bij
zwembad, bos en hei. Br.
no. 501 bureau Zandv. Crt.
(ook Bulgaarse)
Gcvr. NET MEISJE van 9
tot l uur. Mevr. Weenink,
Heerlijk, verfrissend en last not least Brederodestraat
3.
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 246-1 VERLOREN: zwarte dames
glacé handschoenen
(ge:
voerd). S.v.p. terug bezorgen
Tramweg 26.
Komt a.s. ZATERDAG 23 JAN.
HUWELIJK
kijken naar het gezellige toneelstuk Heer, 31 j., vaste positie,
zoekt kost en inw. bij dame
alleen. Br. onder no. 505
bureau Zandv. Courant.
door de Toneelgroep N.R.V. afdeling
Haarlem in Zomerlust, 's avonds 8 u.
Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel
Bakels, Esvé en Lorenz a ƒ 1,50.
B A L NA.!!

MARIÈNBOSCH

YOGHURT

Nederlandse Reisvereniging

Telefoon voor Mijnheer!

Gevaarlijke vondsten

- ti

Zaterdag werden drie rookbommen
op het strand aangetroffen, die door
de politie \verden geborgen. Zondag
vond men op het strand een oude
granaat van de luchtdoelartillerie.
. De mijnopruimingsdienst heeft het
projectiel onschadelijk gemaakt.^ •

Hondenbezoek
Vrijdagmiddag sprong een grote
Sint Bernardhond door de ruit van
een voordeur aan de Burg._ Engels
bertsstraat. De ruit werd geheel ver*
nield. De eigenaar van de hond zal
de aangerichte schade moeten vergoe*
den en vermoedelijk een processvers
baal tegen zich zien opgemaakt we*
gens 'het laten loslopen van zijn hond.

Filmmiddag
Bijna vierhonderd kinderen -waren
Zondagmiddag in het Patronaatsge*
bouw aanwezig toen de speeltuinvers
eniging • „Kindervreugd" een film*
middag organiseerde. Behalve twee
aardige tekenfilmpjes -werd vertoond
„Jopie Slim en de draak".

Laat Sint Nicolaasfeest
Door omstandigheden kon aan de
welpen, adspiranten en junioren van
de
voetbalvereniging „Zandvoort*
meeuwen'' geen Sint Nicolaasfeest
worden aangeboden, doch uitstel
wordt in dit geval geen afstel. De
jongens worden Woensdagavond in
„Zomerlust" verwacht. Er staan ver*
schillende verrassingen op het pro*
gramma. In ieder geval kan wel vfor^
den medgedeeld, dat Sint Nicolaas
n i e t aanwezig zal zijn. En nu de
rest maar afwachten!

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 19 Jan. 8 uur: film „Ave
•Maria".
Woensdag 20 Jan. 8 uur: idem.
Donderdag 21 Jan. 8 uur: Concert
onder auspiciën van de Cult. Kring
't Helm door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest.
Andere attracties en
nuttigheden
Zaterdag 23 Jan. 8 uur: Toneelstuk
„Telefoon voor Mijnheer!1' door de
Toneelgroep N.R.V. afd. (Haarlem
in ;,Zomerlust".
Dinsdag 26 Jan. 8.30 uur: Algem. Ie*
denvergadering Ned. Rode Kruis
in 'Hotel Keur.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 23 Jan. 8 uur: Rotterdams
Toneel met „De Waaierpatience".
Zondag 24 Jan. 8 uur: Rotterdams
Toneel onet „De blanke Koningin".

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Theater Monopole -. Donderdag 21 Januari * 8 uur

de.

WAT ZAL HET WORDEN?
We zeggen honderd keer per seizoen
Dirigent: Toon Verhey
tegen onze leveranciers: „wat een
weer",
een uitroep, die zij alleen maar
Zondag 24 Jan, 8 uur
solist: Marius Ruysink, fluit
Rotterdams Toneel
aeantwoorden met „nou", en dan -wet
PROGRAMMA: Oxford Symphonie - Haydn;
De blanke Koningin
ten wij precies wat we aan elkaar
Fluitconcert — Mozart; Symphonie VII — Beet=
hebben. Dat is een soortement die*
hoven.
Entree f 2,- (incl. bel.)
Pr. ƒ l,- tot ƒ 4- (all.
inb.). Verk. op speeldag
ventaaltje en de toon geeft er de fijne
Kaartverkoop van 11 Januari af bij de Stichting Touring Zandvoort,
kiosk Rnodhuisplcin. Plaatsbespr. op Donderdag 21 Jan, a h. theater
en 2 dag. erv. van 10*3 u.
nuance aan. Daarin ligt dan een we*
van
11.30-12,30
uur.
Indien
voorradig
kaartverkoop
tijdens
de
plaatsTelef. na 12 u. Coupons
bcspreking en 's avonds aan de zaal
reld van afgrijzen, ofwel van de groot*
geldig.
stc zaligheid, opgesloten.
EEN LEUK
En het prettige van ons klimaat :s,
EN VLOT JURKJE
dat je de kans hebt, om iedere dag
gemaakt door gedipl. erva= Fe koop
Gertenbachs Drukkerij op een andere toon te zeggen: wat
en coupeuse met tropen»
DUMP*FORD 1944,
een weer. Leefden we in een ander
irvaring.
'
verzorgt al Uw
Tevens bruidstoiletten naar 3*ton. Adres: Kerkstraat 9.
land, waar zo enige "maanden achter*
..•>/.
naat.
Telefoon 2150.
een de xon scheen (behalve 's nachts
vr. T. de Nijs, Emmaw. 8,
Achterweg l Telefoon 2135 dan) dan zou je natuurlijk gauw uit*
elefoon 3095.
gepraat zijn. Of de melkboer zou je
vervelend gaan vinden als je telkens
het onovertroffen
maar weer tegen hem begon te kwe*
len over dat weer, op een toon alsof
je net een hele zak room*caramels op*
gezogen had. Bovendien zou je de
voor de HUISVROUW en HUISINDUSTRIE!
goeie
man in de grootste verlegenheid
Breit automatisch limkssrechts (boorden), automatisch
Nadere
brengen, want hoc zou hij iedere keer
rond' (sokken) en vlak (tricptsteek), ook automatisch pa*
inlichtingen:
tentsteek; kleurpationen in elke dikte handbreiwol,
zijn „nou'1 moeten savoueren?
*katoen.
En die zon maar schijnen en jij
Prijzen enkelvoudig ƒ 295,—, dubbel f 565,— inclusief
maar
an*teuten.
les, service en garantie. Levering uit voorraad; ook in
Nee, dan zijn we hier gelukkig heel
huurkoop.
wat beter af.
BEZOEKT onze AVONDDEMONSTRATIE a.s. WoensdagZondag (jammer eigenlijk, dat toen
avond, 20 Januari ' van 7.30—10 uur doorlopend in Café
die
melkboer niet kwam) was het bar
HAARLEM
„ONS HUIS", Dorpsplein 5, ZANDVOORT
Tempeliersstr.68
en 'bar slecht.
Tel. 21164
Ook voor Heren zeer interessant!
—
Toegang vrij.
Net weer om in een oude broek en
een verschoten zeiljopper langs het
strand of door de duinen te banjeren
en daarna lekker na*huiverend bij de
kachel te kruipen. Alles is grauw op
zo'n dag; de lucht, de zee, de mensen.
Toen kwam de Maandag met ineens
een stralende zon en in de wind een
vleugje lente.
En dat is nou zo iets zonderlings
bij ons vrouwen, dat heeft plotseling
een heel bijzondere uitwerking op
ons, een tweeledige: enerzijds wor*
den we onmiddellijk geïnfecteerd door
de schoonmaakbacil. De symptomen
zijn weliswaar nog wat vaagjes, maar
ze zijn er toch. We houden het nog
even geheim, om onze huisgenoten
niet al te zeer te verontrusten, maar
diep in ons binnenste maken we al
een schema op: eerst de kamer van
de kinderen, dan de grote hangkast. En -we weten al bij benadering, als
alles meeloopt, wanneer we klaar kun*
nen zijn .
Anderzijds zijn we er ons pijnlijk
van bewust, dat we „eigenlijk niets
meer hebben om aan te trekken". Na*
tuurlijk nog wel een heleboel, maar
toch moeten we nodig iets gaan ko*
pen, iets fleurigs. Dat zeggen we wat
duidelijker, wat 'hardop, alleen is het
zo jammer, dat er in de regel niet op
wordt gereageerd, op de manier, die
wij zouden kunnen appreciëren.
Misschien heeft een enkeling zo
dringend het voorjaar in haar botten
gevoeld, dat ze meteen een trammetje
heeft genomen om nog van een laat*
ste uitverkoopssnufje te gaan profite*
ren. Ja, dat maakt de zon van ons
vrouwen. En dat zal wel over de hele
wereld hetzelfde zijn.
Hoe de Eskimosdames reageren,
Door de moderne methode van pasteuriseren is
kan ik me met zo precies voorstellen.
Zouden die ook schoonmaken? Lijkt
Flessenrnelk van De Landbouw zo lekker; alle
me anders een karwei met al idie
natuurlijke goede eigenschappen van rauwe melk zijn
traan. En wat hun garderobe betreft:
bewaard gebleven en alleen de gevaren zijn uitgeof je nou in het ene robbevel of in
het andere loopt, dat zal wel niet zo
bannen.
heel veel verschil maken. Ze kunnen
Die melk drinkt U voor Uw genoegen Bij het
toch moeilijk tegen hun man zeggen:
brood of zo maar, omdat ze zo lekker is
„Schiet nou eens een imprimeetje, of
ten ruitmotiefje over de dwarste".
Het enige wat wij U vragen is • bewaar Flessenrnelk
'Maar dan die Lappen hè, als het
van De Landbouw altijd op een koele, liefst donvoorjaar komt, zegt zo'n Lap*in te*
gen 'haar Lap: „Lekker Lappie (een
kere plaats. Dan blijft de smaak vers als de moren ander om hem gunstig te stem*
gendauw
men) ik ben nodig aan een nieuwe
lap toe".
En dan antwoordt hij om in de
textielstermen te blijven: „Lappepop,
ik zit op het moment niet al te best
in mijn slappe was, dan moeten we
met elkaar maar lappen voor die
lap". En zo gebeurt het dan en komt
FLESSENMELK en MELKPRODUCTEN van
die Lap*in aan haar lap.
Zo boksen we het toch allemaal
voor elkaar, tenslotte zijn wc nu een*
maal allemaal Eva's.
En nu is het Dinsdagmorgen vroeg
en nog stikdonker. Ik kan bij bena*
dering nog niet zeggen, wat het voor
weer wordt.
Schijnt de zon weer zo mild, als
gisteren, dan zal de schoonmaakwoe*
de ons ongetwijfeld steviger in haar
netten verstrikken en de drang naar
het nieuwe jurkje schier ondragelijk
worden.
Regent het daarentegen, och dan
duiken we maar weer in onze oude
spullen.
Dan hebben we nog een beetje uit*
stel van executie.
Maar eraan ontkomen doen we ze*
ker niet.
GELSKE DE NES.
Zaterdag 23 Jan. 8 uur
Rotterclams Toneel
De Waaierpatience

CONCERT onder auapiaBn van de Culturele Kring 't Helm

DRUKWERK

handbrei-apparaat

Flessenrnelk
van

De Landbouw

§4, Pteejf de

waak Uditm&tJi zLei

Van Bentveld tot het strand
Leest men de Zandvoortse Courant

Sport

erhoede van Zandvoort kreeg het
waar te verduren en dit resulteerde
lan ook in de gelijkmaker. Het Gooi
nam zelfs de leiding. Zandvoort ging
nu weer ten aanval en was gedurende
Ie verdere speeltijd sterker. Het was
enslotte K. Nusink die uit een straf=
corner de gelijkmaker scoorde.
Het tweede elftal verloor met 2=0
an. 'Kraaien. Zandvoort de hekken=
Juiter tegen nummer één van de
anglijst. De traditie wil dat de laagst
geplaatste ploeg dan alles op alles
eet. 'Het tegendeel was het geval
val, er werd zeer slecht gespeeld door
jeide partijen. Dit was absoluut geen
weede klasse wedstrijd. Opvallend
vas het zeer slechte plaatsen en po=
sitic kiezen.
Kraaien nam door een mooi doel=
punt in de eerste helft de leiding en
scoorde na de rust nummer twee.
'Het vierde elftal won met 1=0 van
B.M.H.C. IX.
Het eerste dameselftal gaf goed
)artij. tegen de Kraaien. Jammer was
iet dat in de laatste vijf minuten,
door twee misverstanden in de ach=
Lcrhoede, evenveel doelpunten ont=
stonden.
Het tweede dameselftal speelde een
'oeclc wedstrijd tegen de Terriërs en
dwong de tegenpartij een gelijk spel
af (0=0).
'
' -

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Wederom trok het eerste elftal van
Zandvoortmceuwen aan het kortste
eind. Ondanks een sterk veldover*
wicht werd de thuiswedstrijd tegen
T.Y.B.B. met. 1=0 verloren. Zoals ook
in de meeste voorgaande wedstrijden
wilde 't in de voorhoede niet lukken.
Een alleszins verdiend gelijk spel
behaalde Zandvoortmeeuwen 2 in de
uitwedstrijd tegen de leider Mille*
gom 2. Zandvoortmeeuwen 2 nam in
de eerste helft de leiding en behield
die tot ver na de rust. Toen slaagden
de iHlllegommers er in de stand op
gelijke voet te brengen, waarbij het
ook bleef.
Een aardige wedstrijd speelde het
3e elftal uit tegen D.C.O. 2. Met één
doelpunt verschil ging deze ontmoe*
ting verloren. Jammer was het dat lat
een paal verschillende malen een
Zandvoorts doelpunt verhinderden.
.Het 4e elftal 'bleef na uiterste
krachtsinspanning de 'baas in de thuis*
wedstrijd tegen Hillegom 3. — Ook '-Iet programma voor a.s. Zondag
het 5c elftal legde 'beslag op beide luidt: ..
punten uit tegen B.S.M. 3 en blijft in
Pieren: Z.iH.C. I=Amsterdam 111 2 u.
de running. — Op gemakkelijke wijze
Alliance II=Z.iH.C. II
zegevierde 'het 6c elftal over het on*
H.G.C. IV=Z.«.C. III
voltallig spelend Onze gezellen 4.
Z.H.C. IV=Strawberries IV 12 u.
iHet 7e elftal had thuis tegen T.Y.
Jongens:
H.B.S. a=Z.H.C. a
B.B. 8 de beste papieren maar ver*
zuimde doelpunten te maken om be=
Dames: Alkmaar=Z.H.C. I
slag op de overwinning .te kunnen
Z.H.C. II=Alkmaar II
12.45 ü.
leggen.
Meisjes: Z.'H.C. a=°H.B.S. h
Na een zeer spannende wedstrijd
deelde het jun. a elftal met R.C.H, b
de punten.
Na vier weken rust verscheen 'het
Ie Zaterdagmiddagelftal weer in 'het
veld. Het werd geen succes, want de
uitwedstrijd tegen het beter spelend
P.V.F, werd met 3=1 verloren. — Het
2e Zaterdagmiddagelftal sleepte één
punt in de wacht in de thuiswedstrijd
tegen,. IJmuiden 4.
De adspiranten hadden ditmaal een
minder goede dag. Niet één punt
werd uit de drie gespeelde -wedstrijs
den behaald. Een volgende keer y.a.
het wel weer beter gaan.
Uitslagen van Zondag 17 Januari:
Zandvoortmeeuwen 1=T.Y.B.B. 0=1
'Hillegom 2=Zandvoortm. 2
1=1
D.C.O. 2=Z"andvoortm. 3
3=2
Zandvoortm. 4=Hillegom 3
2=]
B.S.M. 3=Zandvoortm. 5
1=2
Zandvoortm. 6=O. Gezellen 4 5=]
Zandvoortm. 7=T.Y.B.B. 8
0=0
Zandv.m. jun. a=R.C.H. b
2=2
Uitslagen van Zaterdag 16 Januari:
P.V.F. l=Zandvoortm. l
3=1
•Zandvoortm. 2=IJmuiden 4
1=]
Haarlem a=Zandv.m. adsp. a
5=1
D.C.O. a=Zandv.m. adsp. b
3=1
Zandv.m. adsp. csR.C.H. g
0=2

BRIDGEN
De tweede wedstrijd van de tweede
competitie van de Zandv. Bridge Club
bracht wederom veel strijd orii de
eerste plaatsen.
In 'de A=lijn handhaafde 'het koppel
heren FabeI=Sjouwerman zich met
125.93%, waarna de fam. van Eckelt
volgt met 110.18% en fam. Vulsma
met 107.87%.
In de B=lijn ontlopen de eerste kop=
pels elkaar maar enkele procenten..
Het dameskoppel FabeWolak bezet
de eerste plaats met 111.80%, gevolgd
door heren Kcur^Pecn met 108.50%
en mevr. Barensrfieer J-feldoorn met
107.20%.
In de Cslijri zijn de verschillen nog
kleiner. iHet d'ameskoppel Nottermans
Stor heeft thans 112.89%, doch
het dameskoppel Heldoorn=Versteege
volgt op de voet met slechts 0.09%
minder. Mevr. Plugger-heer Schumm
neemt de 3e plaats in met 111.46%.
K.J.C. „NOORD"
De 2e week van de maand Januari
bracht zoals te verwachten was; di=
verse veranderingen in de stand van
deze maandcompetitie. Deze wijzigde
zich als volgt:
1. J. Zwemmer; 2. A. Schaap; 3. A.
Zwemmer; 4. iH. Roos. '
In een korte ledenvergadering wel=
ke voor de aanvang van de speel=
avond werd gehouden op 14 Jan..
werd na stemming 'besloten om de
echtgenoten van de leden en echt=
paren tot de vereniging toe te laten
treden. Dit ter -vermeerdering van 't
ledental en ter verhoging van de ge=
zelligheid.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven
bij de secr. J. H. v. Keulen, Diaconie»
huisstraat 5 en in het clubhuis „De
Vijverhtit".

Ouderavond Mariaschool
Zondagavond-was er feest in 'het Pa=
tronaatsgebouw, hoewel het. officieel
een ouderavond van de Mariaschool
gold. D'e heer J. G. Cra'bbendam, on=
derwijzer aan genoemde school, sprak
na 'het openingswoord
van de kape=
laan over :het onderwerp: „De ver=
standhouding tussen school en huis=
gezin"! Op gedocumenteerde wijze
betoogde spreker, dat deze verstand*
houding
tussen school en huisgezin
goed1 moet zijn, waaraan niet alleen
de 'leerkrachten, maar in 'het bijzon=
der de ouders dienen mede te werken.
Na een korte pauze zongen de peu=
tcrs de pastoor, die zijn verjaardag
vierde, toe, daarna de kinderen uit
de laagste klassen. Het hoogtepunt
van de avond was de opvoering van
een zangspeJ, genaamd Jan Klaassen
en Katrijn, waarin de. huisbaas, de
veldwachter en de 'Dood van Pierlala
niet ontbraken en waaraan een groot
zangkoor zijn medewerking verleende.
•Het werd een allergenoegelijkste op=
voering, waaraan de zusters veel werk
hadden gehad.
De jarige pastoor dankte in het bij=
zonder de kinderen voor' deze mooie
avond. Na afloop konden "de ouders
nog kennis'maken met werkstukken
van kinderen van de zevende klasse.
Er waren zeer fraaie onder.

Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 30=12='53 t'.m. 13=1='54

schoen, -leder;, want, rood=wit; kinder=
wantje, blauwgekleurd; kinderwantje,
blauw met gekleurde rand; dames»
handschoen, zwart glacé; kinderwan=
tje, groen=rood; kinderwantje; blauw;
kinderwantje, bruin=gecl; kinderwan=
tje, grijs; 2 paar Nappa 'hercnhand=
schoenen; l paar kinderwanten, grijs;
shawl, bl. motief, rode rand; shawl,
geel; shawl, groen geruit; shawl,
geel; kindermuts; ceintuur; Lipssleu*
tel, gem. Roto=no=4239; kindersc'hepje;
opvouwbare 'boodschappentas; da=
ajnestasje met inh.; handgreep van
damestas, zwart; fohteindoek, wit=
rode rand; zakken; nikkelen wieldop
van auto, 'Minor; Lipssleutel.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
•
2887

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Jullarraweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fünstrykerij, J. H. G. Weenink,
_Pafcveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

Aanwezig ten-burele:
Oranjestraat en Stationsplein
Telefoonpaalbeschermer; -honderihals* 2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
band met ketting; 'portemonnaie, inh.
„De Opbouw",- Toliensstraat 47
sleutel en loterijbriefjes; want, blauw;
kinderwant,-rood;, linker dameshand= 2465 en' 2886 Lichtstoringen, Bel. op
Frits Paap, Prins Mauritssfer. 3.
schoen, blauw Nappa; linker heren=
handsch., grijs; rechter dameshand=

„Lucht bevriest en kookt niet"

De training vindt normaal als
woonlijk op het veld plaats. Bij slcch1
weer \vordt echter des A^rijdajjs in c!
gymnastieklokaal van de Karel Doormanschool geoefend. De leden, voor
al van de hogere elftallen, worden
nogmaals verzocht, steeds te komen

BBKER'WEDSTRI.1 D
Het politieteam speelt hcderimiddna
in Heemstede de eerste 'bekerwed*
strijd tegen het 'Heemstocd.se politie
elftal.

Import:
PON Amersfoort

KOBFBALNIEUWS

Het eerste twaalftal van de Zand=
voortse Korfbalclub boekte Zondag;
middag een keurige 4=0 overwinning
op het Haarlemsc'ü.S.V. 2.
'De adspirantenwedstrijd Z.K.C,
tegen Onder Ons b vond wegens de
weersomstandigheden geen doorgang

TYPEI1954

ZANDV. HOCKEY CLUB

Na enige weken niet gespeeld te heb
ben moest Zandvoort het opnemen
tegen het Gooi II te Bussum.
Zandvoort kwam in het veld me
een enigszins gewijzigd team. Het elf
tal was als volgt samengesteld:
B. Balledux; J. v.d. Broeck, H. Ver
maas; C. Meijer, J. v. Meurs, K. Nu
sink; J. v.d. Bergen, G. Allebes, E
Vleeming, C. Lodder en J. Meijer.
Het resultaat was een verdiend ge
lijk spel (2=2).
Gaan we af op de verhouding in
het veld, dan zou een overwinning
zeker niet onverdiend zijn geweest
Spil J. v, Meurs bleek inderdaad een
verbetering te zijn en verdeelde 'hè
spel goed. Ook 'het samenspel in de
voorhoede voldeed beter dan de
laatste tijd 'het geval is geweest.
Zandvoort was vooral in de eerste
helft in de meerderheid, "t Goo
speelde tamelijk fel, maar kon tocl
niet verhinderen dat G. Allebcs ui
een voorzet -van E. Vleeming hè
eerste doelpunt scoorde. Deze stand
1=0. bleef tot de rust gehandhaafd.
iHet Gooi had schijnbaar in de rus
nieuwe krachten -opgedaan. De ach;

Van de 27 verbeteringen noemen wij:
Lagere prijs per kilometer
Kruissnelheid 110 KM en toch minder benzineverbruilc
K l Ruim plaats voor 5 volwassen personen
'•Veranderde torsievering, waardoor nog soepeler rijden en nog vastere wegligging
Verbeterde remconstructie, waardoor groter remvermogen en minder slijtage
MjM Automatische starter, gecombineerd met contactslot
tfM Ontsteking met vacuumregeling
*m Nieuwe kleuren: IJslandgroen, Texasbruin, Ultra maroon, Stratoszllver

Te bezichtigen
bij de dealer:

Kamsteeg's Automobielbedrijf n.v.
Haarlem
Julianalaan 295
Tel. K 2500-11781

Oegstgeest-Leiden
Geversstraat 30
Tel. K 1710-20226

55e Jaargang no. 6 — .:Verschijrit. Dinsdags,,en Vrijdags

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

Opgericht 1900

VRIJDAG 22 JANUARI 1954

ANDVOORTSE C
'

.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

PASSAGES
UIT DE JAARREDE 1954
van Burgemeester van Fenema

bouw van woningwetwoningen plaats
had.
•De eerder genoemde bouw van 110
woningen door „E.M.M." zal in be»
langrijke mate aan de dringende
vraag tegemoet komen mede door»
dat door „opschuiving" van recht»
hebbenden naar de .nieuwe huizen,
een deel der thans door hen bewoon»
de panden ter beschikking komt. Een
groot deel der ernstigste noodgeval»
len zal dit jaar worden opgelost. Dit
zij ons een aansporing om met wo»
ningbouw in versneld tempo voort te
gaan, opdat, binnen een paar jaren
het spook der woningmisère zal zijn
verjaagd.
Ik heb hier vooral het oog op re»
alisering van het woningbouwplan
ten Noorden van het hqckeyveld en
op .de sanering van het terrein ten
Westen van de Corodex»fabriek.
Gedwongen-samenwoning dient tot
het uiterste beperkt te blijven. Tege»
moetkoming aan redelijke wensen ter
vergemakkelijking dier samenwoning
heeft de aandacht van het gemeente»
'bestuur.

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

Geen spoedeisende
vergadering
Circuit:kwestie op 16 Februari..
De algemene verwachting dat de
gemeenteraad van Zandvoort deze
maand nog eens in vergadering bij»
een geroepen zou worden en wel in
een spoedeisende zitting op Dinsdag
26 Februari is niet uitgekomen.
De Dienst der Publieke Werken is
namelijk nog niet geheel gereed met
een plan om het circuit eventueel van
een nieuwe deklaag (kosten: onge»
veer ƒ 160.000) te voorzien. Een voor»
stel-zal verder eerst in de commissie
van publieke werken en in de finan»
ciële commissie de revue moeten pas»
seren. Ook de uitstedigheid van bur»
gemeester Mr H. M. van Fenema van
30 Januari tot 12 Februari is oorzaak,
dat de eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad pas kon worden
vastgesteld .op Dinsdag 16 Februari
aanstaande.

ruim ƒ 40.000,- tegen ƒ 64.000,- in
Leden ; van de Raad.
Dê^afsluiting mijner ambtsperiode op 1952.
Ook 'het aantal bezoekers liep te»
31- "dezer zou voor het koppelen van
mijn jaarverslag • aan een overzicht rug -van 121.000 in 1952 tot 74.000 in
over de' zes jaren .mijner ambtsver» het afgelopen jaar.
vulling in deze gemeente een nog ge»
reder aanleiding zijn dan het be» Het bad: en strandbedrijf bracht de
eindigen ten vorige jare .van mijn exploitanten ruim ƒ 210.000,— op
(v.j. ƒ 192.000,—), de „huurspmmen"
eerste ambtslustrum.
Ik meen mij echter ook thans tot bleven ook het 3e -contractj aar ge»
een jaaroverzicht te moeten beper» handhaafd op circa ƒ 43.000,—.
ken ten eerste om op Uw gewaar»
Kamperen.. De opbrengst van de
deerde aandacht niet al te lang be» strandkampen was ruim ƒ 28.000,—,
slag hoeven- te leggen en voorts om» d.i. ƒ 5000,— minder dan in 1952,
dat dit 6»jaren»overzicht wellicht bè= hoofdzakelijk tengevolge van de
ter ware op te nemen in een van ge» stormramp -in Februari, waardoor
Opening R. K. Kleuterschool
méentewege in. het licht ' te. geven eerst in de. Joop van het. seizoen weer
goed' 'gedocumenteerde en geïllus» een volledige accommodatie kon wor»
De nieuw gebouwde R. K. Kleuter»
treerde uitgave nopens de gehele na» den verkregen. Verwacht mag wor» Sociale: en culturele zaken
school '„St. Agatha'' aan de Lijster»
Qorlogse " ontwikkeling van Zand» •den, dat de opbrengst in de komende
straat zal Zaterdagmiddag 30 Janua»
voort,"-_een uitgave waarvoor,, meen j aren. weer aanmerkelijk zal stijgen. De .uitgaven van de gemeentelijke in» ri worden ingewijd en officieel wor».
stelling
vóór
Maatschappelijk
Hulp»
ik, behalve bij de huidige eri toe»' iHet Trekkerskamp „De Branding"
den geopend. Van half vijf tot half
•komstige ingezetenen der gemeente, trok in het afgelopen jaar aanzien» betoon stegen in het afgelopen jaar zes is er gelegenheid voor belangstel»
niet
'boven
die
over
1952:
n.l.
rond
ook buiten- Zandvoort belangstelling lijk meer kampeerders n.l. 6464 vol»
lenden om de school te bezichtigen.
ƒ 161.000,-.
zal 'bestaan. ^
wassenen en 4643 kinderen beneden Die voor ziekenhuis» en sanatorium»
Het is verleidelijk om — nu ik 16 jaar, tezamen 11107 personen te»
verpleging stegen met ƒ 4.000,— tot Herbenoeming burgemeester
reeds 'bij de. aanvang mijner rede met gen ruim 6400^ personen in 1952.
rond ƒ 16.000,-.
een „plan""kom, dat overigens nog
De kampgelden . .voor 'de gemeente
Gemiddeld 134 gezinnen werden Bij Koninklijk Besluit van 18 Januari
slechts de vorm ener „suggestie" bedroegen ruim- ƒ . 5.000,— . tegen
werden gedurende 1953 van gemeen» 1954 no. 28 is Mr -H. M. van Fenema
•heeft — meteen een opsomming te ƒ- 3.000,- in 1952. met ingang van l Februari 1954 op»
geven van de verdere plannen, welke
Een eenvoudige - parkeergelegen» tewege (M.H.) gesteund. Daarnaast
'benoemd tot 'burgemeester van
voor onze gemeente in voorbereiding, heid 'binnen 'het kampterrein zou door ontvingen 41 gezinnen uitkeringen pp nieuw
resp. in uitvoering zijn,- derhalve met buitenlandse . trekkers, die hun auto basis der sociale voorzieningsregelin» Zandvoort.
Wij wensen hem een voorspoedige
de .gebruikelijke prognoses voor het gaarne naast .of nabij hun tent plaat» gen.
(Lees verder pagina 2). volgende ambtsperiode!
jaar 1954 dit verslag te 'beginnen. • sen, hogelijk op prijs .worden gesteld.
Ik 'weet bovendien, dat Uw aller
•Het Caravankamp- handhaafde zijn
belangstelling' voor 'al 'hetgeen op goede
reputatie ten volle: ca. 12.000
korte termijn zal moeten worden aan» overnachtingen,
waaronder ruim 1000
gepakt en voltooid van dien aard is, buitenlandse werden
dat een -vermelding' daarna van dat» De overeenkomst met- geregistreerd.
-gene wat in het afgelopen jaar is tot werd verlengd tot 1963. de pachter
stand' .gebracht, wellicht tot een
Ook de parkeercijfers gaven ten»
anti»climax zou leiden.
..'Gedragen echter .door de pvertui» gevolge van het uitblijven van eve»
ging dat. de .toekomst der mensheid nementen'pp hét circuit na Juni een
'— en.dus pok.die.pnzer Zandvôorts'e •daling te zien. Geparkeerd warden
Dr Albert Plesman herdacht
ruim '6500 'motorvoertuigen minder
gemeenschap- -.'; aanzienlijk.';",
meer
:
J
*dani-in
"1952,twaardQpr
-de",opbrengst
.kanserirjen.r 'impulsen
;~inh'oudt ~dan; :h"eir
;
vérlédèrir zal'"ik :mij slechts..summier daalde van ƒ "3200,- op ƒ'.1700,-.' De eerste vergadering van de Zand voortse gemeenteraad in 1954 is er
bezighouden 'in.et~-.hefgéén. gedaan -is, -De^ snelle stijging van het aantal een geweest - van het genoegelijke soort. Er - werden geen verschillen
om daarna'Uw aandacht te vragen, auto's hier.te lande en de te ver» geaccentueerd 'en zo nu en dan was er weer een ondertoon van onver»
voor. wat ons in dit jaar te doen wachten "toename van 'het buiten»
lands toerisme zullen' steeds meer mengde humor, zoals 'het voorheen dikwijls -voorkwam. Geen controver»
staat. ' . • ' - . ' . ' "
parkeergelegenheid eisen.
sen, (hoe dikwijls zal dit woord nog gebruikt worden?!) geen bitterheid
Het parkeerprobleem bij het te
Gerepatrieerden. „
stichten Zuiderbad en langs de Bou» en sarcasme, maar een welwillende houding jegens elkander, zodat men
Er-wonen thans nog 326 „gerepatri» levard Paulus Loot' vraagt om een nergens de indruk vestigde, althans niet beklemtoonde, hoe zeer deze
eerden" in deze gemeente, -waarvan oplossing. (Het parkeerterrein Brede» Raad tegen het einde van het vorig jaar verdeeld was
.257 in het hotel.„de Schelp", terwijl .rodestraat voorziet slechts ten dele
Als dit een'doelbewust streven van de leden geweest is, dan past
de overige 69 personen in een vijftal in de behoefte. Het parkeerterrein
contractpensions zijn ondergebracht. óp het de Favaugeplein dient duide» hier een gelukwens aan het bestuurscollege, dat aan 't begin staat van
' Wij 'beschouwen deze gasten, die lijker te worden aangegeven en in» een jaar, waarin tal van belangrijke besluiten moeten worden genomen.
zich correct en vriendelijk gedragen, gedeeld.
Van de mate van samenwerking en wederzijds begrip hangt het af, of de
gaarne .als .onze medesingezetenen.
Bij de realisering van een deel van Raad in staat is het komende jaar in het belang van Zandvoort te werken.
.het Boulevard»Centrum ware terdege
De vermakelijkhedenbelasting
,met parkeergelegenheid in de directe
Mej. A. M. van Poelgeest, onder»
Mevrouw Mol»van Bellen was wegens
bracht 'netto op ƒ 79.250,-, bijna 1/4 .-omgeving rekening te houden. ,
wijzeres ana de Karel Doormanschool
Ditzelfde geldt o.m. voor de be» ziekte afwezig.
ton' minder dan- het jaar tevoren. De
Nadat burgemeester VAN FENE» werd m.i.v. l Februari 1954 van de'ze
belastingopbrengst van' de Burge» bouwingsplannen ten Zuiden van de
MA zijn jaarrede (waarvan een over» school-^overgeplaatst naar de op deze
meester van Alphenweg bedroeg Brederodestraat..
zicht elders in dit blad is afgedrukt) datum te openen openbare lagere
had uitgesproken, werd 'hij beant» school voor g.l.o. in plan»Noord. "
woord door de heer SLAGVELD,
De Raad ging accoord met de door
die namens de Raad -dankte voor de: het College voorgestelde straatna»
ze belangrijke jaarrede, die de zesde men in de woonwijk, welke geprojec»
was in de ambtsperiode van de Voor» teerd is ten Westen van de Tolweg,
zitter. Spr. zeide in zijn dankwoord tussen de dr Gerkestraat en de Fr.
o.m. dat de door -de Voorzitter be» Zwaanstraat. Deze wijk wordt de
.sproken objecten, voor welke grote „Vogelbuurt" van Zandvoort. De
'investeringen nodig zijn, uiteraard straten gaan heten: Fazantenstraat,
bouw van het Tehuis voor bejaar» ,vóór» en tegenstanders hebben. 'De Patrijzenstraa(,
Verkeerswegen
Leeuwerikenstraat,
De- verbreding -'-van.-vde Zandvoortse» den van de A. G.-Bodaanstichting in .toekomst zal aantonen, wie van hen Vinkenstraat én 'Mussenpad.
-.Bentveld;
:gelijk
heeft.
Maar
men
moet
een
be»
laan aan de Zuidzijde; ;
iHet voorstel om de nieuwe open»
bouw van. 13 woon» en winkelhui» %sluit kunnen nemen in het belang van bare
uitwerken van een wegenplan en
lagere school in plan»Nóord Dr
zen
aan
de
Kerkstraat
en
Thorbecke»
'•de
gemeente.
een eindpunt vopr de busdienst der
Albert Plesmanschool te noemen,
straat;
.
VOORZITTER
beaamde
deze
ge»
N.Z..H.V.M., in verband met de op» :
vond algemene instemming.
bouw van 3 woon» en winkelhui» .dachte en sprak de hoop uit dat
heffing vari dé tramlijn;
De heer TATES vond dit een ge»
zen
aan
de
Kerkstraat
-Noordzijde;
ieder
naar
eer
en
geweten
zal
hande»
aanleg van voet» en rijwielpaden en
lukkige gedachte. (afkomstig van de
bouw
van
2
winkels
met
4
flatwc»
len.
Zo
zullen
de
raadswerkzaamhe»
een parkeerstrook langs de Boule»
heer Zonneveld) en vond het verheu»
Jningen hoek Burgemeester Engel» den een zegen voor de gemeente gend dat Zandvoort een der eerste
vard Barnaart; .'
'
bei'tsstraat»Strandweg;
.kunnen zijn.
'beplanting en nieuwe bestrating
gemeenten is, welke de nagedachte»
stichting flatgebouw met 36 flat»
nis van dr Plesman op deze wijze
van het Gasthuisplein;
.*woningen
in
het
wederopbouwplan
De
ingekomen
stukken
leverden
niet
wegaanleg -i.v.m. uitbreiding van de
eert.
Noord.
de minste -moeite op:
Vervolgens verzocht de VOOR»
algemene begraafplaats.
1. Voorstel tot benoeming van J. ZITTER de aanwezigen zich van hun
Recreatieve
sector
Woningbouw
Keesman, thans Ie fitter bij de zetel te verheffen, waarna een mi»
Voltooien van de 110 woningwet» ." Bouw van hotel=restaurant annex
bedrijven, tot fitter»machinist.
nuut stilte betracht werd om de over»
10
flatwoningen
aan
de
kop
van
de
woningen aan de Dr C. A.- Gerke»
ledene te herdenken.
Accoord.
•Thorbeckestraat;
2. Mededeling van Gedeputeerde
straat;.
Voor de'.komende twee jaar werd
•
bouw
van
een
café»restaurant
voortzetting bouw van het bejaar»
Staten -van Noordholland d.d. 9 de Schoonheidscommissie als volgt
dentehuis aan de Zandvoortselaan; Kerkstraat hoek 'Thorbeckestraat;
December
1953,
dat
door
hen
voor
samengesteld:
* voorbereiding van de bouw van het
kennisgeving is aangenomen de
Leden: de heer H. W. van Kempen.
•Boulevard Centrum;
eerste verordening tot wijziging .architect te iBloemendaal; de iheer
bouw van een clubhuis bij de sport»
van
de
verordening,
regelende
de
Tussen de overzichten van
B. J. J. M. Stevens, architect te Haar»
l velden binnen het circuit.
samenstelling enz. van de com» lem.
• cijfers én feiten die een Jaar: . < Diversen
missies
van
bijstand.
rede noodzakelijkerwijs • met
Plv.leden: de heren L. H. P. Wa:
i , Uitwerken van plannen i.v.m. de
Voor kennisgeving aangenomen. terman en Ir H. A. van Oerle, resp.
-; zich mee brengt, vinden we
bouw van een nieuw postkantoor;
3.
Een
schrijven
van
Mevrouw
R.
te Amsterdam en Leiden.
• o.m.:
uitbreiding -van de remise.
van der Werff d.d. 9 Januari 1954
De heer KONING merkte hierbij
. .In 1953 werd wederom ca 3000
inzake
het
parkeren
op
het
Raad»
op dat hij de samenstelling van deze
'ton huisvuil via het laadsta:
Huisvesting
huisplein.
commissie eenzijdig vond. Hij pleitte
', t ion naar: Wijster
afgevoerd,
Per l Januari 1953 bedroeg het aan»
Om prac»advies naar 'B. en W.
' overeenkomende met de in:
tal woningzoekenden 318; in dat' jaar 4. Vaststelling van de 19e supple» voor -de tbevoeging van een bouwer.
Spr. vond e.e.a. niet bevorderlijk voor
'• houd. van ca .7600 vuilnisem:
kwamen er bij 327 aanvragen, totaal
toir'e begroting voor de dienst ''53. de goede gang van zaken en verzocht
mers per. week!
645 gevallen. Opgelost werden 305
Accoord.
ook eens andere figuren dan alleen
Toch komt nog te veel afval
gevallen. Per l Januari 1954 stonden
op de. openbare straten terecht.
De heer WEBE'R vroeg hoe 't zat architecten in deze commissie te be»
340 aanvragers ingeschreven.
Een actie „Houdt Zandvoort"
In slechts 27 gevallen werd .tot met het schrijven van de -heer Loo» noemen.
VOORZITTER deelde mede dat
Schoon!'' wordt overwogen.
man. Dit had spr. gemist in de inge»
vordering overgegaan.
de voordracht van de leden "van; de
Men moet ons geen vuile bad'
Ten aanzien van de oplossing van zonden stukken.
plaats kunnen noemen!,, aldus
het huisvestingsprobleem-is meer op» ' VOORZITTER antwoordde dat de Schoonheidscommissie geschiedt 'na
-Burgemeester van Fenema. . '.
timisme 'gewettigd dan in mijn ver» in dit schrijven bedoelde kwestie nóg advies -van de Bond van Nederlandse
Architecten.
slag over 1952, in welk jaar .geen nader moet besproken worden.

Geanimeerde
eerste Raadszitting in 1954

Wat Zandvoort in 1954 o.m.
wil bereiken

Wat
Het feit dat de heer Koning kenne:
lijk niet van tennissen houdt.
L.
Was dé zeldzame chaos in de raad:
zaal na afloop van de causerie van de
burgemeester. Stoelen, papieren en
volle asbakjes in een verschrikkelijke
wanorde, die niet strookte met de gei
degenheid van het hoogste plaatse*
lijke bestuurscollege!
Hei trof ons voorts, dat het, ach:
teraf beschouwd, tóch gezellig was.
De eenheid, die na de „penetratie"
van de pers in de raadzaal tot uiting
kwam, was wellicht het symbool van
een hechtere verbondenheid tussen
Raad en pers. En wij vroegen ons af:
Waarom niet veel meer persconferem
fies onder leiding van de vlotte eau:
seur, burgemeester van Fenema?
W.
Was de dit keer minder gloedvolle
wijze, •waarop burgemeester Mr H. M.
van Fenema Dinsdagavond zijn 33
minuten lange Nieuwjaarsrede uit:
sprak. Het gevoel dat onze burge:
meester een kalmer tempo verkoos,
verdween ogenblikkelijk toen de
heer Slagveld hem aan de • beloofde
uiteenzetting over tram en bus her:
innerde. Kostelijk was zijn poging
toen hij probeerde van de rondvraag
af te komen in ruil voor een onmid:
dellijke uiteenzetting, doch de raad
liet zich niet van zijn stuk brengen
en stelde dit keer korte vragen.
In een gemoedelijke sfeer, doch op
deskundige wijze, gaf hierna burge:
meester van Fenema zijn gedachten
weer over de verwarrende situatie,
die binnenkort zal ontstaan, indien
niet tijdig maatregelen genomen wor:
den.
Het was een uiterst gezellige bij:
eenkomst, die naar meer smaakt!
Maar toch één opmerking: plaats
geen voorstel op de agenda, dat zon:
der enig verweer van' de zijde van
het college wordt teruggenomen. Dat
deed erg zonderling aan!
B.
De verhoudingsgewijs veelvuldige ei'
taten uit Multatuli tijdens deze'raads:
vergadering.
Ik vraag me af wat er geschreven
zou worden 'als er „een man van
Lebak'' in Zandvoort woonde, en
hoe b.v. een „toespraak tot de hoof:
den van Zandvoort" er zou hebben
uitgezien.
'
P.

Opening
Dr Albert Plesmanschool
De officiële opening van de derde
openbare lagere school aan de A. J.
van der Moolenstraat, die j.-I. Dins»
dagavond de naam „Dr Albert Pies»
manschool" heeft gekregen, is thans
vastgesteld op Woensdag 27 Januari
aanstaande.

Vrouwehxniddag
De Vrouwengroep van de Ned: Pro*
testanten Bond organiseert een bij*
eenkomst op Donderdag 28 Januari.
Mevrouw B. Poots»van Popta zal een
•boekbespreking houden en mevrouw
To DeessKion zal liederen ten geho»
re brengen van Schubert, Schumann,
Grieg en Cath. -van Rennes.
Vergadering P.v.d.A.
De plaatselijke afdeling van de Par»
tij van de Arbeid komt a.s. Maandag»
avond in Ons .Huis in vergadering
bijeen. De agenda vermeldt o.m. een
inleiding door de heer P. J. Kapteyn,
lid der Eerste' Kamer, over het onder»
werp . „Eenwordend Europa". De 'bij»
eenkomst wordt opgeluisterd met
muziek en dans door de heer KI. Sant.
Humanistisch Verbond
Op de agenda van de Gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch
Verbond staat voor Woensdag' 27 Ja»
nuari 1954 vermeld een inleiding door
de heer Mr H. M. Porrenga over
„Eed-en Belofte".
Voor deze besloten bijeenkomst, te
houden in hotel Keur, zijn wederom
introducties ' verkrijgbaar 'bij de be»
stuursleden, welker adressen ver»
meld zijn in de folder die de Ge»
meenschap. Zandvoort enige tijd gele»
den huis aan huis heeft verspreid.

WATERGETIJDEN
H.W. L:W. H.W. L.W. Strand
Jan.
berijdbaar
24 6.48 14.— 19.01 2- 11.00»17.00
25 7.21 14.30 19.36 2.30 11.30»17.30
26 7.59 15.— 20.16 3.- 12.00»18.00
27 8.40 15.30 21.06 4.- 12.30»19.00
28 9.34 ,16.30 22.07 5.- 13.30»20.00 !
29 10.42 17.30 23.28 6.30 14.30»21.30 •
30 -.
.- 12.05 19.— 16.00=23.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.?

Vervolg van pagr 1:

ZONDAGSDIENST
de bedoeling was dit werk aan te be
steden. Of is er een speciale gegadig DOKTOREN:
/de?
Dr J. van der Meer, Julianaweg la
De heer- SLAGVELD meende d.
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
waardering voor 'het vlotte tempo
waarmede dit voorstel uitgewerkt is WIJKZUSTER:.
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer»
enigszins te moeten afzwakken doo
te verklaren dat hij (nog Wethouder
straat 7, telefoon 2720.
zijnde) een tekening van het objec
had gezien. Deze was niet zo jong VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 28 lö.
meer.... Maar tegelijkertijd beschul
digde spr. zichzelf ook, door op te
merken dat hij deel had uitgemaak
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
van het vorige College....!
Weth. v.d. WERFF merkte op
Gemeente Zandvoort
„Subsidie of niet.... de toren zou
hersteld worden
! Overigens
SEIZOENVERGUNNINGEN
haastte spr. zich te verklaren dat naar
zijn overtuiging de rijkssubsidie een Burgemeester en Wethouders van
feit is, maar mocht er twijfel zijn, dai Zandvoort stellen de inwoners van
zou dit in ieder geval geen beletse deze gemeente tot uiterlijk 15 Febru»
mogen zijn de toren te doen herstel» ari a.s. in de gelegenheid voor het
len.
ba'dseizoen 1954 een vergunning 'aan
VOORZITTER was wat verbaasd te vragen voor:
over het „wantrouwen", dat bij enige a. 'het venten of het aanbieden van
leden om de-hoek kwam kijken, in»
diensten op het strand of in het
zake de rijksbijdrage. Wanneer men
dorp;
ii.K .-,geen vertrouwen meer kan hebben il b. het innemen van 'standplaatsen
..en schriftelijke mededeling (beves»
in het dorp en aan de Boulevards
tiging) van de Minister, dan weet spr
o.a. voor de verkoop van haring,
het niet meer! De geschiedenis me:
ijs enz.
Bad»Zuid lag anders: Dit voorste
werd spoedshalve in de Raad ge» Perso'nen, die in deze gemeente hun
bracht voor het besluit van" de mi» bedrijf uitoefenen 'kunnen —; even»
nister van Financiën, welke bewinds; eens tot uiterlijk 15 'Februari* >a.s. 'man liet betreurde dat de Raad voor» een vergunning aanvragen voor het
af het desbetreffende besluit had ge» innemen van een standplaats aan de
-nomen. In Den Haag is spr. daaï per» openbare weg nabij de ingang van
soonlijk een verwijt over gedaan het circuit tijdens alle auto» of mo»
maar hij vond dit onjuist, aangezien torwedstrijden of andere evenemen»
de gemeente een autonoom lichaam ten, welke gedurende het seizoen
is, althans zij moet dit zijn
Het 1954 gehouden zullen worden. Een si»
langdurige wachten (10 jaar) op de tuatietekening van de bij het circuit
totstandkoming van Bad»Zuid gaf dt beschikbare standplaatsen en een
gemeente aanleiding onmiaüellylc de lijst van de daarvoor verschuldigde
idtcen aan te pakken toen de mims» pachtsommen liggen ten raadhuize
ter van Wederopbouw had' te kennen voor belanghebbenden ter inzage.
Formulieren, voor het aanvragen
gegeven: „Ga uw gang maar...."
iJe heer LlNDJiMAN zeide de van de hiervoor bedoelde vergunnin»
stukken bestudeerd te hebben en hei ,gen zijn ten raadhuize verkrijgbaar.
staat voor hem vast dat hier een po» 'Aanvragen, die na 'bovenvermelde da»
sitieve toezegging tot rijkssubsidie is turn aldaar binnenkomen of die niet
gedaan. In dat licht heett bij ook Jiet op het daarvoor bestemde formulier
gehele voorstel gezien. Maar door de zijn gesteld worden niet" in behande»
enigszins verwarrende uitlating van ling genomen.
W'eth. v.d. Werft, die eigenlijk gezegd Nadere inlichtingen kunnen ten
heeft dat hij niet geheel zeker is van raadhuize (afdeling algemene zaken)
deze rijksbijdrage, schijnt er toch nog worden verkregen.
mede tevens de dank van talloze in» twijfel over deze geschiedenis te be» Zandvoort, 16 Januari 1954
gezetenen oogsten.
staan, zelfs in het College,
Burgemeester en Wethouders
De heer TATES was eveneens ver»
Weth. v.d. WERFF merkte i.v.m
voornoemd,
heugd over dit voorstel, doch vroeg zijn gewraakte uitlating op, dat hi;
De
Burgemeester, Van Fenema
of de rijkssubsidie wel een vaststaand deze alleen maar gebezigd, üad om te
De Secretaris, W. Bosman
feit is. Bij de stukken zat wel een kennen te geven hoe dringend de'res»
,vodje papier"(0 maar spr. gaf duide» tauratie van de toren is. Maar de ze»
(Adv.)
lijk te kennen, dat hij niet geheel kerheidsstellmg stond toch voor hem
overtuigd was van de geloofwaardig» als een paal boven water.
heid van dit papiertje. Spr. had daar De heer GOSEN bracht een nieuw
ook reden voor, naar hij zeide, want bezwaar in het midden, toen de twij» zijn Mijnhardt's Poeders als de
de geschiedenis met het Zuiderbac fel over de "rijksbijdrage tenslott
ligt ons allemaal vers in het genen» weggenomen was. De torenspits zat naam Mijnhardt er op voorkomt.
gen. Hier stak „Financiën" op het al» deze spr. dwars. Hij verbaasde %zic!h
lerlaatste ogenblik een dikke spaak over het telefoontje van de hr Ziets»
in het wiel. Spr. zou gaarne ee.n.defi» ma. „Het lijkt wel, alsof ons hier een
nitief besluit afwachten, alvorens z'n torenspits door de neus wordt ge»
stem aan dit voorstel te .geven
i,-,r
telefoonnummers
boord!" aldus de heer Gosen.'
!W
De heer VAN RTJIJK zeide: „De
VOORZITTER was ,.van mening
aanhouder wint!'' Spr. gaf tevens z'n dat de Raad in geen enkel opzicht ge» /*a* •";-•- èVadresien '- ''
bewondering 'te kennen voor de re» ,bonden is door de telefonische me.de» 2000 Brandmelding
~- : -t
dactie van het voorstel, dat in een deling van de heer Zietsma. De Raad 2403 Commandant-Brandweer
\
uitstekende vorm was gegoten, door kan zich 'houden aan het voorstel, zo» 3043, 3044- Politie
' ' ..
er een klein historisch overzicht aan als het er ligt. Zou de spits een be=
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
vooraf te laten gaan.
paald bedrag meer eisen, dan wordt 2345 Gem. Secretarie
„,.
•De heer KONING vroeg of het dit opnieuw in de Raad1 gebracht.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg^ la
(Adv.)
JL)e heer TATES voelde er veel voor 2262 Informatiebureau Vreemdelin
iet voorstel, nu de zaken er zo bij • " " genverkeer, Kiosk Baadhuisplein
MIJNHARDTJES: sterkestaan, terug te geven aan het Col» 3887 Stoomwasserij „Hollandia",
bestrijders van kou en griep.
ege, om de kwestie van de spits na»
• rijnstrijker^, J. H. G. Weenink,
der te bekijken.
30 a
/
VOORZITTER zeide dat dit,vol» 3135 Pakveldstraat
Zandvoortse Courant, Gertenstrekt niet hoefde. De Raad kan dit '
bachs Drukkerö, Achterweg l
voorstel aannemen, onafhankelijk van 2424 Autobedrijven
„Rinko"
de vraag of de torenspits moet ver»
en. Stationsplein
nieuwd worden. Er wordt in ieder 2975"'Oranjestraat
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
•*eva! niet mee begonnen, voor men
„De
Opbouw", Tollensstraat 47.
veet welk bedrag hiermede gemoeid 2465 en 2886
Lichtsfeoidngen. Bel op
is.
Frits
Paap, Prins Mauritsstr. 3.
Tenslotte deelde spr. mede dat de
gewaardeerde redactie van het voor»
(Adv.)
samen met de geaardheid zijner in» stel komt van de heer Harting, adj.»
nerlijkheid; hij is te vergelijken met comm. ter Secretarie.
Het voorstel werd zonder hoofde»
de portretschilder, die wel gebonden
is aan de stof — maar toch een niet lijke stemming aangenomen.
Huidzuiverheid - Huidgezondheid
ger'nge vrijheid-behoudt in zijn op»
vatting.
GEEN VERPLICHTE GLASVER*
Wat ons vooral trof, was het zin ZEKERING VOOR
gen van het orkest. In al zijn vertol-, GEMEENTEVPONINGEN A
kingen wist Verhey de gouden draac Hét voorstel om een collectieve glas»
der melodie door het orkestrak verzekering voor 148 gemeentewonin»
stemmenweefsel te doen heenschij gen te sluiten vond algemene tegen»
nen. Een volkomen klaar inzicht in stand. Men \yas van oordeel dat de
de structuur van Beethoven's zeven» Gemeente de bewoners geen verze»
Monopole
de symphonie viel dan ook zeer te kering diende op te dringen. Zonder Vrijdag 22 Jan. 8 uur: film „Het huis
loven.
der verloren vrouwen".
vorm van protest nam het College
Opvallend waren de voortvarend* het voorstel terug, hetgeen *wel even Zaterdag 23 Jan. 8 u.: feestavonduvan
heid in tempo en de prachtige een wonderlijke figuur gaf.
de Zandv. Operette Verenig'ing.
stroom van rhythme, die wij moch»
Zondagmiddag 24 Jan. 2.30 uur: -film
ten doorleven in de Finale. Verhey ƒ 5000 VOORSCHOT VOOR TEN»
„Lach en vergeet".
heeft ons een Beethoven gebracht in NISCLUB. Zondag 24 Jan. 8 uur: film ,?Het 'huis
de meest verheven zin! Wij zijn hem Mijnheer Koning doet niet mee.
der -verloren vrouwen".
en zijn orkest zeer dankbaar voor
De Raad kon wel waardering heb» Maandag 25 Jan. 8 uur: idem.
hetgeen hij ons deze avond liet ge» ben voor het initiatief van de Tennis»
nieten.
club Zandvoort om een aantal banen
Andere attracties
Hij heeft zijn reputatie als orkest» aan te leggen. Alleen mijheer Koning
nuttigheden
^^..^.
leider op voortreffelijke wijze hoog» wilde niet over een voorschot horen
omdat hij zich afvroeg of de particu» Zaterdag 23 Jan. 8 uur: Toneelstuk
gehouden.
„Telefoon voor Mijnheer!'" door de
Wij zijn ervan'overtuigd, dat het lieren die voor terugbetaling borg
Toneelgroep N.R.V. afd. Haarlem
verkrijgen van een ruim en voor alle stonden wel ,safe' waren. Met zijn
in „Zomerlust".
doeleinden geschikt gebouw hier ter stem tegen sprak de 'Raad het ver»
plaatse een grote verbetering zal trouwen uit in de broodnodige ver» Dinsdag 26 Jan. 'S uur: Kookcursus
richtingen
van
de
tennisclub.
zijn. Een toneel blijft altijd een han»
door Mej. A. Freni, zaaltje Gem.
dicap; de klank wordt wat te veel
Gasbedrijf, Tolweg 10. K.J.C.
„ZANDVOORT"
afgedempt door de gordijnen.
Dinsdag 26 Jan. 8.30 uur: Algem. Ie»
Dinsdag
j.l.
speel'de
K.J.C.
Zandvoort
Nogmaals, dank aan ons Gemeen»
denvergadering Ned. Rode Kruis
te»bestuur (dat vrijwel geheel verte» zijn 3e ronde voor het maandelijkse
in 'Hotel Keur. •campioenschap.
De
stand
luidt:
genwoordigd, was) dat door de ver»
Woensdag 27 Jan. v.m. 9*11 u.; Naai»
1.
Boom;
2.
D.
Visser
jr;
3.
D.
Vis»
leende subsidie deze concerten mo»
cursus door Mej. Pierlot, zaaltje
gelijk maakt en niet minder dank aan ser sr; 4. P. Schijff.
Gem. Gasbedrijf, Tolweg- 10.
'het Bestuur van de Culturele Kring IORRESPONDENTIE.
Donderdag 28 Jan. 2.30 uur: Vrou»
„'t Helm" met zijn ijverige voorzit» Van het Hum. Verbond ontvingen wij
wenmiddag in gebouw Brugstr. 15.
ter de heer Mr A. 'Merens, die ons een ingezonden stuk, dat wij in dit
Ned. Prot. Bond en Ver. v. Vrijz.
deze avond bezorgde.
iHerv. Spreekster: Mevr. B. Poots»
lummer wegens plaatsgebrek nietEen schitterende avond!
van Popta.
conden opnemen. Red.
- De zaal was, hoewel niet uitver»
Stadsschouwburg
(Adv.)
kocht, goed bezet. Onder de bezoe»
Haarlem
kers zagen wij o.m. Mevrouw van Fe»
Zaterdag 23 Jan. 8 uur: Rotterdams
nema en de Heer en Mevrouw W. M.
Toneel met „De Waaierpatience".
B. Bosman.
ondag 24 Jan. 8 uur; Rotterdams
Onbetwist de beste tandpasta Toneel met „De blanke Koningin".
JAC. BONSET.

warme dank uit te spreken voor hun
toewijding en ijver aan de gemeen
bewezen in het afgelopen jaar
Passages uit de Jaarrede van de burgemeester schap
Dit zij hier nogmaals herhaald.
De overweldigende 'belangstelling
de vele hartelijke huldeblijken
Politie
lijkheid voor de huidige gang van en
door mijn vrouw en mij ter gelegen
De handhaving van de openbare orde zaken moet afwijzen.
heid van ons koperen huwelijksfees
en de verzekering van rust en veilig» Toerisme
ontvangen hebben ons 'diep getrof
heid openden ook in het afgelopen
fen. Wij bewaren aan die dag in ons
jaar geen bijzondere gezichtspunten. Het seizoen 1953 kenmerkte zich door Zandvoort een onvergetelijke her
Wel zal het gemeentebestuur zich een groot dagbezoek, vooral toeris» innering.
dienen af te vragen of de steeds ten uit West»Duitsland kwamen in
Ik ben hiermede aan het einde
voortschrijdende bebouwing, die ons grote getale vooral met autobussen mijner beschouwingen gekomen. Op
ze jeugd meer en meer in haar ge» naar Zandvoort.
De kamcrverhuur was minder gun» volledigheid wordt geen aanspraak
zonde behoefte aan ontspanning in
gemaakt, doch ik vertrouw U een
de vrije duinen -beperkt, niet noopt stig dan die in 1952. Goedkope bin» globaal overzicht te hebben gegeven
nen»
en
buitenlandse
excursies
en
de
tot het stichten van meer speelter»
van het belangrijkste, dat in 1953 tot
reinen; daarbij ware met alleen te nog dikwijls zeer hoge prijzen, die stand kwam en van de voornaamste
voor
kamers
worden
gevraagd,
had»
denken aan mechanische schommels
arbeidsperspectieven voor dit jaar
en draaimolens maar ook b.v. aan den hierop sterke invloed.
Wij hebben nog 250 werkdagen vóór
Circa
12.000
motorvoertuigen
be»
khmrekken, bouwstenen, tuingereed»
l Januari 1955. De tijd is een der
schap e.d., — waardoor meer gele» zochten het circuit, overeenkomend kostbaarste én meest verkwiste za
met
ongeveer
32.000
dagbezoeken.
genheid tot zelfwerkzaamheid wordt
Er werden — met inbegrip van die ken die wij bezitten.
geboden.
Mogen ook de vele ambtelijke in»
op
de Burgemeester van Alphenweg
De knipperlichten bij Haarlemmer»
stanties waarmede het gemeentebe»
—
42
evenementen
georganiseerd
door
straat en Tolweg hebben uitstekend
stuur (bemoeienis moet ihebben ter
voldaan. Enige uitbreiding wordt of met medewerking van de stich» verwezenlijking van zijn plannen
cing Tourmg Zandvoort.
overwogen.
zijn van het feit, dat wi
Getracht wordt Zandvoort in een •doordrongen
Het gebruik van witte klinkers bij
slecht en zeer ongaarne wachten, om»
Oversteekplaatsen worde uitgebreid. etappe van de Tour de France, die dat juist voor een badplaats elk ver
De verkeersadviescommissie zal zich dit jaar — zoals bekend — in Am» loren object veelal groot exploitatie:
met spoed met enige urgente ver» sterdam zal starten, in te schakelen. verlies meebrengt.
Of de stijgende populariteit — ook
keersproblemen bezighouden o.a. in
Laten wij, Mevrouw, Mijne Heren
verband met de bouw van het bejaar» voor het toerisme — van het -hef» zo weinig mogelijk tijd besteden aan
dentehuis, de toekomstige bouw van schroefvliegtuig mogelijkheden voor controversen en antithesen.
een busstation door de N.Z.iH.V.M., de badplaats biedt wordt vanzelf»
Laten wij dit jaar — met Gods on»
het wegenplan ten Zuiden van de Dr sprekend onderzocht.
zegen — aanvangen vol goe»
De nieuwe sportvelden binnen het misbare
C. A. Gerkestraat en het verkeers»
de wil en vol goede moed. Zandvoon
punt t/o het patronaatsgebouw en circuit en ook die bij de Kennemer» vooruit!
weg zijn gereed. Wellicht kan met
omgeving.
Ter voorkoming van herhaling van ge» bespeling in het najaar een voorzich»
(Adv.)
vallen van bacillaire dyssenterie e.a. tig begin worden gemaakt.
Tijdens de nieuwjaarsontvangst
besmettelijke ziekten zullen door de
K
I
E
S
P
I
J N ? * * - -#«•
gemeente»arts en in samen-werking greep ik gaarne de gelegenheid aan Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 cl.
allen,
waar
en
op
welke
wijze
ook
met de politie -wijzigingen in de kam»
peervergunningen worden voorge» geplaatst in ons gemeentelijk bestel _Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
steld.
'•:
Er hadden 124 aanrijdingen in 1953
plaats. Verdrinkingsgevallen ten ge»
volge van het baden in zee kwamen
niet voor.
Er -werden 1772 processen»verbaal
opgemaakt, waarvan 111 ter zake
Zal restauratie nog dit jaar plaatsvinden?
van misdrijven (diefstal 65) en 1418
ter zake van overtredingen (962 ver» Toegespitste „spits-affaire"
- Merkwaardig telefoontje
keersovertredingen).

De toren van de Hervormde Kerk

Brandweer
De voorlopige plannen voor de bouw
van een brandweergarage, met dienst»
woningen, springtoren en slangen»
droogruimte, opgesteld na een studie»
bezoek aan de nieuwe kazernes te
Assen en iHogeveen, zijn in de be»
trokken raadscommissie
gestrand.
Mét de leiding van de brandweer en
de Inspecteur voor het 'brandweer»
wezen in district II te Haarlem be»
treur ik dit. Men bedenke, dat Zand»
voort op grond van haar karakter als
seizoenplaats in de z.g.n. C»risico=
klasse is ingesteld en ter zake op één
lijn kan worden gesteld met gemeen»
ten als Eindhoven, Enschedé, Tilburg
e.d. Dit brengt ook t.a.v. de onder»
brenging van het materieel "cönse»
quenties mee. De gelukkige omstan»
digheid van een vrij gering aantal
branden per jaar mag de beoordeling
der urgentie niet beïnvloeden.
^Zandvoort telt een aantal ^zeer
brandgevaarlijke gebouwen en huizen»
groepen, terwijl de kuststrooksbe»
bouwing zich in snel tempo uitbreidt.
Ik acht mij verplicht te verklaren,
dat ik als hoofd van de brandweer
in deze gemeente de verantwoorde»

De restauratie van. de toren van de
Hervormde kerk heeft nog het onder»
werp uitgemaakt van een vrij breed»
voerige discussie. Deze breedvoerig»
heid was voor een niet gering deel
het gevolg van de mededeling van
de VOORZITTER, die, voor dat het
voorstel tot verstrekking van een ere»
diet van ƒ 81.717,» in bespreking
kwam, de Raad in kennis stelde van
het feit, dat hij een half uur voor de
vergadering was opgebeld door de ar»
chitect de heer J. Zietsma, die de
ietwat onprettige mededeling deed
dat hij niet gerekend had op de ver»
nieuwmg van de torenspits, zodat de
begroting van dit object min of meer
op losse schroeven Is komen te staan.
In deze begroting Is — blijkens een
mededeling van de VOORZITTER
— ook niet opgenomen 'het bedrag
voor de brandbeveiliging (ƒ 2500,»)
zodat al bij al de Raad wel voor een
onaangename verrassing kwam te
staan.
De heer WEBER bracht het Col»
lege dank voor de spoedige aan de
orde stelling van dit voorstel -en
hoopte op voltooiing van het werk in
1954. Het gemeentebestuur zal hier»

Alleen echt

Belangrijke

^

Prachtig musiceren van het
Noordhollands Philharmonisch Orkest
Onder auspiciën van 't (Helm gaf het
Noordhollands Philharmonisch Or»
kest o.l.v. Toon Verhey een concert
in Theater Mpnopole te Zandvoort.
Er waren drie prachtige werken van
Haydn, Mozi&ê en Beethoven op het
programma geplaatst. .
Men staat nog steeds verbaasd
over Haydn's enorme scheppingsver»
mogen;' immers schreef luj behalve
oratoria, vele concerten, sonaten,
kwartetten en een groot aantal, over
de honderd, symphomeen.
De Oxford symphonie, waarmede
hef concert werd geopend heeft haai
naam te danken aan Haydn's tweede
bezoek aan Engeland, waar hem door
de Universiteit van Oxford het ere»
doctoraat werd verleend.
Haydn's muziek onderscheidt zich
van de voorgaande door het volks»
liedacKtige karakter van vele thema's,
die hij in de variatie»vorm behandel»
de, wat Beethoven van hem overnam.
De twaalf onder de naam de „Lon=
dener" bekende symphonieën wekten
zeer veel enthousiasme. De Oxford
Symphonie", die bij deze twaalf be»
hoort, is merkwaardig door het op»
geruimd karakter dat zij draagt.
iHaydn's temperament paste meer
voor het naief vrolijke en gevoelvolle,
dan voor het grootse en heroïsche,
zoals al zijn composities bewijzen..
De symphonie no. 92 in G. gr." t.
„Oxford Symphonie" werd keurig ge»
speeld en tot in de kleinste détails
afgewerkt. In het Adagio waren en»
kele fijne trekjes mooi tegen elkaar
afgewogen. Vooral het Presto maakte
veel indruk — het werd 'n met vaart
gespeelde finale.
(Adv.)

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

Hierna volgde het fluitconcert van
W. A. Mozart in D. gr. terts, Solist
Marius Ruysink. Het is wel het meest
belangrijke der vier fluitconcerten,
die Mozart heeft geschreven.
Welk een bekoring, welk een gratie
in deze muziek, maar toch ook welk
een diepte in haar klaarheid. Marius
Ruysink speelde het concert met
schone, reine toon. Heerlijk klonk het
Andante. Het Presto, ragfijn gespeeld
boeide van begin tot eind. In zijn ca»
denzen viel ons een voortreffelijke
techniek op gepaard aan een zeer
muzikaal en nobel spel.
Hij oogstte grote bijval en de bloe»
menhulde die' hij mocht ontvangen
was ten volste verdiend.
Na de pauze een imposante uitvoe»
ring van Beethoven's Zevende. Dit
werd het hoogtepunt van de avond.
't Is één en al dans wat men hoort
— zelfs de treurmuziek heeft een
dansfhythme. Wat prachtig wist Ver»
hey in het eerste deel de climax op te
voeren!
Het tweede deel .„Allegretto" een
juweel in de orkest»literatuur, heeft
Matthijs Vermeulen vergeleken met
de dood van Gorter's „Mei". Inder»
daad, deze intieme treurmars wekt
associaties op, die in menig opzicht
zijn te vergelijken met bovengenoemd
werk.
"Hoe innig zingen in het Trio, klari»
net en tagot hun syncopische melo»
die. Insmuzikaal van opvatting zon»
der enige opsmuk gedirigeerd. Ook in
het fugatisch gedeelte werd alles dui»
delijk en doorzichtig gehouden. M.i.
blijft dit beroemde „Allegretto" altijd
een opgave VOOT dirigent en orkest.
En dan het vreugdevolle Bacchan»
tische „Allegro" met zijn rake tegen»
stellingen — meesterlijk gespeeld!
Enfin, de gehele symhonie werd met
een grote overgave door het orkest
vertolkt — en wat een spanning!
En wat moeten wij tenslotte zeggen
o_yer de dirigent Toon Verhey, eigen»
lijk de mede»creator, de man'die het
kunstwerk interpreteert? Alles hangt

Huidgenezing

F» U ROL

WEEK-AGENDA

FAMILIEBERICHTEN
Met-grote blijdschap geven wij U
kennis -van de geboorte van onze
dochter
MARIANNE PETRONELLA
P. Joukes
A. JoukesfPaap .
Zandvoort, 19 Januari 1954
Koninginneweg 31
PREDIKBEURTEN
Ncd. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 24 Januari'
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
H. Vis.
10.30 uur: Ds A. Offeringa, em.
prcd." te Scheveningen.
7 uur: Jeugddienst. Ds A. A. Wild*'
schut, pred.- te Amsterdam.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 24 Januari
10.30 uur: Ds L. H. Ruitenberg van
Den Haag.
Parochie H.|I. Agatha, Grote Krocht '
Zondagpn'7 uur, 8.30 uur en 10 uur
''s Avonds 7 uur Lor.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
•n&
Gereformeerde Kerk,
Jnlianaweg hoek Emmaweg
j-,
Zondag 24 Januari
10 en.<5 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 38.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 26 Januari
8 uur: Samenkomst in, „Ons Huis".
Spr. J. H. van Oostveen, evangelist
te Voorburg.
Zondag 24 Jan. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 402 meter) do.or H. G.
Cannegieter. Onderwerp: „Michel de
Montaigne_als humanist".
Magazijn

Nog 1 week

Ned. Protestanten Bond en
Ver. van Vrijz. Herv.

kunt U profiteren van deze fantastische aanbieding l

VROUWENMIDDAG

op Donderd. 28 Jan. 2.30 u.
VLevr. B. Poots*van Popta
jpspreekt het boek van An*
nie Oosterbroek*Dutschun
jHet Oever".
Zang van mevr. To Dees*
Cion.
Ieder is welkom.

Het is dan ook een

&**

- verrassing
in optima forma l

jy Nergens ar
anders in Nederland (U heeft er zich zelf van
kunnen overtuigen) treft U een Fablo „sanfor" popeiine
herenoverhemd aan voor deze uitzonderlijk lage prijs.
Mét gevoerde borst, parelmoeren knoopjes, moderne
boord volgens de nieuwste lijn + reserve aannaaiboord
en baleintjes presenteert Gerzon U dit Fablo overhemd
guldens voordeliger, ondanks de stijging der lonen en
grondstoffen. In wit, grijs,
groen, beige en bleu. Des..inderdaad F A B L O !
gewenst verkrijgbaar met
extra lange mouwen!
...en dan voor die prijs:
Normale prijs 13.9°
,thans
V«

/

WONINGRUIL
Aangeb. op eerste stand m
Zuid moderne etage, 5 ka*
mers, badk. en tel. Huur
ƒ 55,70 p.m. Gevr. huis of
villa te Zandvoort.
Br. no. 602 bur. Zandv. Crt.

ƒ075

WONINGRUIL
Vrij huis aangeb. te Haar*
lem, omg. Haarl-hout. Huur
ƒ 6,50 p.w. Gevr. vrije wo=
# Verkrijgbaar bij Gerzon, Uw Herenztak te
ning te Zandvoort.
Amscerdam, Haarlem* 's-Gravenhage en Rotterdam.
Tel. 14067. G. J. v. Goor,
N. Geldeloozep. 36, H'lem.
Gevr. voor dir. voor dame
alleen ONGEM. ETAGE
of ongem. gr. kamer met
en bad of met gebr.
NatWaS (d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
_
kunnen plaatsen in Rayon Haarlem, Heemstede, Bloe* keuk
v. keuk. en bad en telef.
afgeleverd) met EEN DAG GEREED f 0,29 kg mendaal en Zandvoort
Br. no. 603 bur. Zandv. Crt.
DrOOgwaS (getumb.erd^ gruwen a^-rd^^ f Q ^ feg
Gevr. voor de maanden Mei,
Juni, Juli een VRIJ HUISJE
en een
Mangelwas ***"*^^ff^jfiSfö
$jfëjj> f 0,44 kg
bij spoor of tram, voor jong
gezin met twee kleine kind.
T?
a
c
*Ir
l
a
ar
geheel
gemangeld,
model
gevouwen
_
_
_.,.
j&astKiaar
B ^ y-lER DA^EN GEREED f 0,54 kg
Prijsopg. en indeling huis
leeftijd tot 30 jaar. Pers. aanmelden: 's middags tussen Mevr. Bergman, Sarphati*
4.30 en 5.30 uur, op ons kantoor Barteljorisstraat 40, straat 141 hs, Amsterdam.
Haarlem (ingang winkel).
Aangeb. VRIJ-„jHUIS te
BEHANDELING FIJNE WAS
Haarlem, 'bev. 5j .k. en zol*
derk., v. en a. tuin, huur
Het is ons een genoegen, U te kunnen mededelen,
f 40,36; of vrij benedenhuis
Leidsevaart, ƒ 7,90 p.w.
dat wij heden het reeds jaren te Zandvoort ge*
Gevr. vrij huis te Zand:
Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8*2 uur
vestigde
voort, iets groter.
Br. no. 604 bur. Zandv. Crt.

9

HOE mrïlt U gewassen hebben?

P. de Gruyfer & Zoon n.v.

enige flinke verkoopsters
nette magazijnbediende

Dekens stomen per stuk f 1,25

Het Wonder van Zandvoort WASSERIJ MEULMAN
De Goedkoopste Zaak
Koppen zonder schotels
ƒ 0,40
Zeemlappen
v.a. ƒ 1,10
Gootsteenboenders
v.a. ƒ 0,20
Cocos handstoffers
v.a. ƒ 0,55
Dweilen
• • v.a. ƒ 0,65
Pansponzen .".
3 voor ƒ 0,25
Plastic-tafelkleden
v.a. ƒ 3,75
Wij hebbende veel om op te noemen
SWALUESTRAAT 9, is achter de
Haltestraat..-TELEFOON 2418

U heeft een
,mooie ontvangst!
op' .PHILIPS nieuwste
Radiotoestellen. Thans
in ieders .bereik/ Dit af*
. geheelde toestel kost
ƒ 268,--. Het - is -voorzien - «van vier
golfbereiken. „Twee, .gekruiste raam*
antennes,
•'-— '
waardoor krachtige
storingson*
derdrukking. r
Nieuwe type '
eindbuis,
waardoor
krachtige
geluidsweergave, afstemoog en piek»
up aansluiting.
Bovendien ontvangt U geld voor uw
oude toestel, want het heeft inruil*
waarde!- Het restant kunt U dan
sparen, terwijl U luistert.
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 50,-.
Het restant kunt U sparen, terwijl
U kijkt. PHILIPS PLATENSPELER
vanaf
ƒ 74,- of f l,- p.-w.

HAAL DE ZON IN uw HUIS;

PHILIPS
BIOSOL HOOGTEZON
ƒ 198,-2- of ƒ 11-.90 p.m.
PHILIPS ULTRAPHIL kleine Hoog*
tezon ƒ 76,50.
PHILIPS DiooMscheerapparaten
ƒ 49,75
Dames, 'denkt U aan de schoonmaak!
(PRIMA STOFZUIGERS, div. mer*
ken op slee, vanaf ƒ 2,— p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de 6e*
taling met U.
Wij leveren wasmachines, koelkasten
e.d.
RADIO * TELEVISIE = ELECTRA
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

VEILING

van 'diverse 'Meubilaire goederen op
DONDERDAG 28 JANUARI

's morgens 10 uur
in „Ons Huis" Dorpsplein

•w.o.: blank eiken Am. opklapbed met
ombouw, stoelen, tafels, clubjes, gor*
dijnen, ledikanten met toebehoren,
tuinameubl., porselein en glaswerk,
boekenkastje, dressoir, keukengereed*
schap en wat verder is te bezichtigen
op Woensdag 27 Jan. van 2 'tot 9 uur.
Goederen voor de veiling kunnen nog
worden ingebracht.
- P. WATERDRINKER
- ,
Veilingmeester
Telefoon 2164

De verbinding van Zandvoort met Amsterdam
na het verdwijnen van de tram
Causerie als „toetje" na de Raadszitting
Over de problemen, die ontstaan na
het opheffen van de tramdienst Zand»
voortfAmsterdam (na-het seizoen '55)
zal nog wel niet het laatste woord
gesproken zijn. De causerie, die bur*
gemeester van Fenema Dinsdag na
afloop van de raadsvergadering field,
was interessant genoeg, want zij om*
vatte een plan, dat aan de hand van
duidelijke tekeningen een "inzicht gaf
in de verkeerstechnische moeilijkhe*
den, -die feitelijk reeds opgelost moe*
ten zijn voor de tra'mdienst opge*
heven is.
Er is nog geen enkel definitief plan,
maar burgemeester van Fenema deel'
de mede dat de president*directeur
van -de Ned. Spoorwegen in principe
geen bezwaar heeft tegen het eind»
punt van de busdienst aan 't „Zwar*
te veld", mits dit een z.g. circulair
eindpunt is, waar de bussen kunnen
draaien en hun eigen baan volgen.
Men moet er nu toch wel ernstig
rekening mede houden dat de be=
staande concessie van de gemeente
Amsterdam aan de N.Z.H.V.M. uiter*
lijk l Maart 1956 afloopt. Praten
over een e.v. verlenging heeft niet de
minste zin.
Om het intensieve verkeer tussen
Amsterdam en Zandvoort na de in»
getreden toestand als gevolg van het
opheffen van de tram op te vangen,
zou een busdienst ingesteld worden
met 60 bussen met in de zomer een
frequentie van 4 a 5 minuten. Maar
dan wordt de situatie bij de spoor*
overgang van tHeemstede*Aerdenhout,
die nu al moeilijk is, vrijwel een ho*
peloze misère. De oplossing, die mr
'van Fenema aanbeveelt is een niet*
niveau kruising ter plaatse, dus een
tunnel onder de spoorweg door of
een ophoging van de spoorbaan. Maar
hier is direct Haarlem bij betrokken,
dat nu al te kennen heeft gegeven
dat dan ook de hinderlijke overgan*
gen bij Pijlslaa_n en de Westergracht
cmoeten verdwijnen. De suggestie is
gegeven om de gehele spoorbaan van
Haarlem*Heemstede op het niveau
van het station Haarlem te brengen.
Amsterdam zou dan eenzelfde oplos*
sing voor de overweg Sloterdijk voor*
staan en tevens zou er een viaduct
bij Halfweg komen. Wanneer men
bedenkt dat de kosten van één via*
duet ca. 3 millioen gulden bedragen,
zou dit een object worden van om en
nabij 15 millioen gulden. Ir den Hol*
lander heeft dan ook te kennen ge*
geven dat de Spoorwegen niet van
plan zijn dit complex van tunnels of
viaducten in studie te nemen.
Mr van Fenema gaf nu de suggestie
om 'het enorme verkeers*knooppunt
bij het station Heemstede*Aerden*
hout als volgt op te lossen: Een tun*
nel bij de bestaande spooroverweg
waardoor de Zandvoortselaan dus
gewoon door gaat en het verkeer zal
leiden naar het Zuiden en het Z.O.
van het land. Om de verbinding met
Amsterdam te onderhouden, wordt
de thans bestaande trambaan (die
verhard moet worden om als „auto*
bussenweg" dienst te doen) ter hoog*
te van het terrein van de fa. v. Em*
pelen en v. Dijk naar links geleid,
eveneens met een tunnel (ongeveer
waar thans de brug over de spoor*
baan gaat) om vervolgens over een
nieuw te bouwen" brug over de Leid*

sevaart door de Rpmalenpolder te
lopen langs de Zuid*Oostzijde van
Haarlem en verder aansluitend op de
weg naar Amsterdam en Schiphol.
Hiervoor zal tevens een brug over
het Zuider Buitenspaarne moeten
gemaakt worden. Het voordeel van
dit tracé is, dat het dus Haarlem min
of meer links laat ,liggen, waardoor
deze "gemeente direct gevrijwaard is
van de verkeerstoename in de bin*
nenstad. De ambtsgenoot te Haarlem
van burgemeester van Fenema, heeft
te kennen gegeven dat het gemeente*
bestuur van Haarlem in principe geen
bezwaar heeft tegen deze oplossing.
(Hoewel natuurlijk verschillende
moeilijkheden uit de weg moeten ge*
ruimd worden, achtte burgemeester
van Fenema deze oplossing te verwes
zenlijken. Dit is geen locaal* en zelfs
veel meer dan een regionaal belang
en in de eerste plaats moet er vol*
doende belangstelling van het Rijk
voor bestaan. Wat betaalt Zandvoort
aan de gesuggereerde viaducten? zal
men vragen. Doch na het Rijk, is dit
een zaak, die de Provincie en vervol*
gens de Spoorwegen aangaat. Het is
zeer zeker eveneens een zaak, die de
omliggende
gemeenten
Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal betreft.
De hoofdzaak is: hoe ka~n er een
vlotte rechtstreekse verbinding tus*
sen Zandvoort en de hoofdstad tot
stand komen, wanneer de tram is op=
geheven?

BURGERLIJKE STAND
15—21 Januari 1954
Geboren: Petrus Gijsbertus, zoon van
P. M. Baars en J. H. van der Peet;
Cornelis Gerardus Maria, zoon van
J. Molenaar en M. G. van Deelen;
Leendert, zoon van G. N. van Gas*
teren en N. Paap; Marianne Maria
Theresia, dochter van G. A. J. van
der Storm en G. T. A. Nink;
Marianne Petronella, dochter van
P. P. J. Joukes en A. Paap: Simon
Jacobus, zoon' van A. Beekhuijs en
A. C. van Duijn.
Ondertrouwd: A. van Dobfaenburgh
en J. P. Bout.
Overleden: H. Zeepvat, oud 70 jaar,
echtg. van M. Schaap; C. M. J. ter
Wolbeek, oud 67 jaar.
Eindelijk óók in Zandvoort een
adres voor échte (vooroorlogse)

LEVERworst!!
wordt 2 x per week door ons
zelf gemaakt, 35 et per 100 gr.
Het alom bekende speciale
adres voor • eigen gekookte
GELARDEERDE LEVER.
A.s. Zaterdag BIJ VLEES als
lunchpakket:
100 gr. gelard. Lever \
100 gr. Pekelvlees
ƒ
Orig. varkens Rookworstjes
100 gr. 45 et

Heden: ERWTENSOEP
met worst, vlees en spek.
per liter 65 et

Slager GAUS

• KERKSTRAAT 14 - Tel. 2102
Wij bezorgen ook aan huis l •

TAXI BEDRIJF

G. R. BISENBERGER, Zandvoortselaan 7
hebben overgenomen

TELEFOON 2560
blijft gehandhaafd!

P. K E R K M A N
Haltestraat 63
Telefoon 2214 en 2560

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

ONGEHUWDE
VERPAKSTERS
voor hele dagen.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Aanmelden bij de sociale afdeling van 8.30*10
uur v.m. uitgezonderd Zaterdags.

HUWELIJK
Heer, 31 j., vaste positie,
zoekt kost en inw. bij dame
alleen. Br. onder no. 601
bureau Zandv. Courant.
Te koop aangeb. goed on*
derh. KANTOORSCHRIJF*
MAOHINE, 5=rij toetsen.
Dr C. A. Gerkestraat 155.
PIANISTE GEVRAAGD.
Dansschool Lily Orgodet,
Burg. Engelbertsstr. 62, tele=
foon 2393.
Gevr. een
FLINKE WERKSTER
van 9*3 uur, Maandag en
Donderd. Boulevard Paulus
Loot 29.
NET MEISJE of WERK*
STER gevr. -v. 9=1 u. Mevr.
Weenink, Brederodestr. 3.
Bij fa. Kort, manufacturen*
zaak, kan geplaatst worden
NETTE LEERLING*
VERKOOPSTER.
Aanmelden: Maandagavond
na 8 uur, Grote Krocht 32.
Gevraagd

aankomend
ELECTRICIEN
Schuilenburg, Gr0 Krocht

LET OPH
Akersloot

betaalt -voor lompen ƒ 0,30
per kg. Kranten en tijd*
schriften
ƒ 0,04 per kg.
cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem
Karton
ƒ 0,03 per kg.
Koper, lood, zink, brons,
alluminium, wegens schom*
meling der beursprijzen te*
Woningbouwvereniging
gen de hoogst geldende dag*
„Eendracht Maakt Macht" prijzen.
Voor leden Van de vereniging komt eind Februari 1954 Pakhuis: Schelpenplein 7;
Privé adres:
beschikbaar de
Westerparkstr. 7, tel. 2845

boven duplexwoning
VONDELLAAN 20 b

EEN LEUK

EN VLOT JURKJE
Huurprijs per -week ƒ 8,10, alle andere kosten inbegr.
Opgave schriftelijk vóór Dinsdag a.s. 's avonds 7 uur, gemaakt door gedipl. erva*
bij de secretaris D. van Dijk, Dr C.' A. Gerkestraat 22 ren coupeuse met tropen*
ervaring.
Tevens bruidstoiletten naar
maat.
Mevr. I. de Nijs, Emmaw. 8,
reeds van
telefoon 3095.

RADIO

f 98,- af

Eventueel op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Vraagt vrijblijvend demonstratie aan huis!

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht 5-7 - Tel. 2974

ALS RECLAME:

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

" TE KOOP:
Heerlijke
verschillende PERCELEN,
dadelijk te aanvaarden.
Te koop met woningruil
met A'dam 2 SOLIEDE van 70 cent voor
PERCELEN.
Enige Percelen voor belegg. 60 cent per 2SO gram.
Gelden voor hypotheek be*
schikbaar. Vlotte afdoening.
Makelaar W. PAAP
Kostverl.str. l < Tel. 2965 Schoolplein 4 - Telef. 2467

SPRITSJES

Fa.A.vlMije&Zonen

DE WAS
Januari a.s. in Utrecht wordt gehou*
den, werd aangewezen Ir A. E. de
Boer.
Het programma voor de openlucht*
uitvoering in Zandvoort, ter gelegen*
heid van ons gouden jubileum op 4
Juli a.s., werd1 in grote lijnen goedge*
keurd, terwijl definitieve vaststelling
zal plaats vinden, zodra de namen
der buitenlandse ploegen bekend zijn.
„ZANDVOORTMEEÜWEN"
De bondswandelmars, die door on*
Er heerst bij de elftallen van Zand* ze vereniging in verband met ons ju*
voortmeeuwen die in de K.N.V.B. bileum wordt georganiseerd, is thans
uitkomen, t.w. 'het Ie, 2e en het Ie definitief bepaald op 30.Mei a.s. De
Zatcrdagmiddagelftal, veel spanning, route gaat langs de betonwegen in
ilielaas niet voor de bovenste plaat* de Zandvoortse duinen.
sen maar om het feit dat deze elf* Afd. volleybal!.
tallen momenteel aardig in de ver* Naar alle waarschijnlijkheid zullen
drukking zijn. Getracht moet dan zowel een dames* als een herenploeg
ook worden betere resultaten te be* van „Rapiditas" (Haarlem) Maandag
werkstelligen om uit de buurt van 25 Januari a.s. vriendschappelijke
de onderste plaats te blijven.
wedstrijden tegen onze teams spelen
Zandvoortmeeuwen l zal a.s. Zon* in onze zaal.
dag in de uitwedstrijd tegen R.K.A.
V.V. te Leidschendam alles op alles R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
moeten zetten om beslag op de pun* Uitslag Zaterdag j.l.:
T.Z.B. adsp. a*O.G. b, 3*0.
ten te leggen. De thuiswedstrijd te*
gen deze ploeg werd dooi Zand* Programma voor Zondag:
T.Z.B.*Vogelenzang, 2 uur
voortmeeuwen met 3*0 verloren. Ho*
T.Z.B.*van Nispen 2, 12 uur
penlijk zal er revanche worden ge*
Vogelenzang jun. a*T.Z.B. a, 2 uur
nomen.
Zandvoortmeeuwen 2, dat zich de Zaterdagmiddag:
I.E.V.'adsp. a*T.Z.B. a, 3 uur
laatste weken aardig aan het herstel*
len is, krijgt bezoek van Blpemendaal Adsp. a doen natuurlijk hun best om
2. Door deze match te winnen kan de punten uit IJmuiden mee naar
het 2e zijn benarde positie danig ver* huis te nemen daar zij dan tevens
beteren. De kans op een goed re* kampioen zijn van hun afdeling!
sul f aat achten we groot.
Ook het Ie Zaterdagmiddagelftal KORFBALNIEUWS
a.s. Zaterdag is voor het ad*
moet zeer op zijn tellen passen om Voor
spiranten twaalftal van de Zand*
niet het kind van de rekening te voortse
Korfbalclub vastgesteld de
worden. Maar dan mag er beter wor* ontmoeting
tegen 'Haarlem e. Z.K.C.
den gespeeld dan in de voorgaande 2 speelt Zondagmiddag
om 2 uur te*
wedstrijden. A.s. Zaterdagmiddag zal
dit elftal zijn krachten meten met gen Aurora 4.
Robaver uit Amsterdam in een thuis* SCHAAKNIEUWS
wedstrijd. Als het in de voorhoed De partijen, welke Donderdag voor
een beetje lopen wil behoeft er niet de onderlinge competitie werden ge*
te worden verloren.
speeld, hadden het volgende verloop:
Verhaert*Termes Sr 1*0; v.d. Brom*
Programma voor Zondag 24 Jan.:
R.K.A.V.V.*Zandvoortm. l 2.30 u. Kop, afgebr.; Janssen*F. de Jong, af»
Zandv.m. 2*Bloemendaal 2 2 30 u. br.; •Roskam*Kroon Jr, 0*1; Bais*van
1*0;
Zandvoortm. 3»D.I.O. 2
9.45 u. Keule, afgebr.; Giskes*Kappelhof
1
1
Stormvogels 5*Zandv.m. 4
10 u. W. de Jong=Eldering, /2= /2; Slijker*
H.B.C. 4*Zandv.m. 5
uitgest. man*Weber, 0*1; Elderingsv.d. Heij*
Geel Wit 4*Zandvoortm. 6
12 u. den, afgeb.
Het kan niet ontkend worden, dat
Zandv.m. 7*Spaarndam 3
9.45 u.
Zandv.m. jun. bsHillegom b 12 u. enkele uitslagen verrassend zijn. Wij
denken hierbij aan de overwinning
•Programma voor Zaterdag 23 Jan.: van
Vermaet op Termes Sr, waarbij
Zandvoortm. l*Robaver l
3 u.
„als leider van de eerste af*
Zandv.m. 2*Concordia l
3 u. Porrenga
deling wel 'het meest gebaat is. Ook
V.V.H. a*Zandv.m. adsp. b
3 u. de
nederlaag van KappeLhof tegen
.Haarlem f*Zandv.m. adsp. c 3 u. Giskes
was onverwacht, waardoor de
E.H.S. c*Zandv.m. adsp. d
3 u. strijd in
de tweede afdeling open
blijft. Van de derde afdeling valt
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
eveneens nog weinig te zeggen. De
Het bestuur van de Kennemer Turn* eerste plaats wordt daar momenteel
kring, waarin onze voorzitter zitting door Weber bezet.
heeft, kwam in de afgelopen week
ter voorbereiding van de jaarverga* DAMES K.J.C. „NOORD"
Nadat voor de derde week in de
dering bijeen.
Deze jaarvergadering werd vastge* competitie was gespeeld, kwam er
steld op Zaterdag 20 Februari a.s. bij een hele verandering in de kopgroep.
De stand is nu als volgt: 1. mevr. I.
Brinkman in Haarlem.
Tot afgevaardigde naar de tech* Hagen; 2. mevr. W. Flipse; 3. mevr.
nische bondsvergadering, die op 30 M. Visser; 4. mevr. J. Sjerps.

Sport

Wat zeg ie
van mijn tas?
Heeft f 22,50 gekost en dat mag
iedereen weten!
Gekocht van het geld van De
Gruyter's cassabons. Ik heb er
niets voor gedaan en niets voor
gelaten. Die cassabons komen vanzelf als je klant bent.
De Gruyter geeft korting op alle
artikelen, behalve suiker, zout, soda.
Wissel de cassabons in wanneer U
wilt. Bewaar ze zolang U wilt.
Hoe groter het bedrag wordt,
te meer plezier hebt Ü ervan.

EN BETERE WAAR
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

de Gruyter

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
, . Blijft steeds de beste voor een 'goede wasverzorging

DEUR UIT!

FijnstrykerrJ - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Ï'

Openbare verkoping
THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550,
VRIJDAG 22, ZONDAG 24 en
MAANDAG 25 JANUARI, 8 uur
Freda Jackson, René Ray, Louis Maxwell en
Laurence Harvey in
"
'^-< ,

Het huis
der verloren vrouwen
•Onthullingen van. praktijken, waaraan niemand
-wilde geloven totdat zij werden -vastgesteld! U
zult geschokt worden als nooit tevoren. (18 jaar).
DINSDAG 26 en WOENSDAG 27 JANUARI,
8 uur
John Payne, Coleen Gray, Preston Poster

Het vierde masker
Een misdrijf zo afschuwelijk, dat de wereld hui*
verde. Achter 4 maskers verborgen zich 4- niets
ontziende misdadigers.
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 24 JANUARI, 2.30 uur
Speciale Familiesvoorstelling. Vera Ellen, 'David
Niven, Cesar Romero in de grote Technicolor
Show»film
. /

Lach en vergeet
Alle leeftijden.
ZATERDAG 23 JANUARI gereserveerd-voor de
2e feestavond van de Zandv. Operette Ver.
DONDERDAG 28 en VRIJDAG 29 JANUARI
gereserveerd voor de Zandvoortse Toneelver.
„Op iHoop van Zegen".
DEZE WEEK

RECLAME

250 gram Zandkoekjes
voor 60 cent
H. GORTER
Prinsenhofstraat, hoek Brugstraat

Telef. 2153

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijk* aankopen, dl* TT niet inééns
kunt betalen;
'
FINANCIERING-van TJw Inkopen bl] deelnemen (winkeliers)
aan het Kennemer Flnanclerlng»-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te'voorkomen, dat U t* zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
0
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspon-

'j. H. G. WEENINK

de,

ZANDVOORT
Notarissen Th. HEÏMANS
te Amsterdam en L JONK
te Haarlem zullen op Don* KLITiKINDEREN
derd. 11 Febr. a.s. des nam. Als ik ergens een hekel aan 'heb, is
na 2 u. in het Notarishuis, het aan klitkinderen. Of eigenlijk aan
Bilderdijkstr. l, Haarlem, in hun moeders.
het openbaar verkopen:
Niet dat ik zelf zo'n paedagogisch
1. .Vier huizen met erven, succes ben, maar pp de een of anHe*
schuren en tuinen STA= re manier zijn mijn kinderen geen
TIONSPLEIN nrs 19, 21, klitten geworden.
23 en 25 te ZAND*
Ik hoop dat U begrijpt wat ik hier»
VOORT, groot ong. resp. mee bedoel. Namelijk die kinderen
1.52 A, 1.48 A, 1.48 A endie bij de nadering van elke vreetn*
1.52 A met uitgang naar de onder hun moeders rokken krui*
de Parallelweg.
pen -en als 'bokken een ander huis
Afzonderlijk en in com= dan het hunne moeten worden inge*
binatie.
trokken, als mama eens gezellig op
Muur: ƒ 69,— p.m. p.p.; visite wil gaan.
: .^
Lasten: ong. ƒ 110,— p.j.
Er zijn kinderen die 'niet eens een
P.P.
ogen'blikje alleen, in een kamer wil*
2. Een huis met erf aan de len blijven. Zelfs als ma eventjes
Dr Smitsstraat 12 te
naar het kleinste kamertje in huis
-ZANDVOORT, groot
moet, gaat het kind mee, of de
deur
99 c.A.
ervan moet wijd open blij ven1" staan.
Huur: ƒ 48,30 p.m. Las» Is dat .nou liefde of tyrannie. Ik
ten: ƒ 106,65 p.j.
vrees het laatste.
Aanvaard, bij betaling,
Ik heb zp'n b-uurkind' gehad. Ze
uiterl. op 25 Maart a.s.
was al vijf jaar en haar moeder had
Bezichtig. Di. en Do. 2=4 u. nog nooit vijf minuten alleen uit
Inlicht, bji not. Jonk, Wil* kunnen gaan. Ook niet als ze sliep,
helminastr. 61, Haarlem, 'tel. want de meest getrainde oppas wist
10459.
niets met haar te 'beginnen als ze on»
verwacht wakker werd. Het kind had
HEEFT ü IETS OP TE
RUIMEN?? Wjj kopen alle nog nooit ergens gelogeerd, was nog
soorten meubelen en inboe- nooit naar een kinderfeestje geweest.
Maar op een dag moest de moe*
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrlnker, telef. 2164 der ergens naar toe en het kind kón
niet mee.'
Ik werd uitgezocht om het kind een
paar uurtjes op te passen. De moe*
'n Heerlijk
der was twee dagen te voren al van
HAZELNOOT- streek. Ik kreeg 'honderden aanwij*
zingen over haar gewoonten en ge*
KOEKJE
bruiken. Op de bew.uste dag -kwam
voor reclame
ze met -een tas vol speelgoed.
70 et per 250 gram
Toen ze zoet zat te spelen, sloop
de moeder langs de achterdeur weg,
Fa van Staveren
ze huilde haast.
Zeestraat 48 Tel. 2684
Het kind was voorbeeldig. -Ze was
verdiept in haar spel. Ze dronk zoet
een kopje chocolade, ze deed zelfs
zoet een plasje. De moeder steeg al
Woninginrichting
een heel eind in mijn achting," het
L. Balledux & Zonen viel
toch heus wel mee.
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Maar toen.
Het meisje verloor haar schoentje.
Grote sortering
En meteen had ze het in de gaten.
BALATUM en
Mama was weg! Ze begon te brul*
COCOSLOPERS len als een leeuwin.
Ik zette haar op een stoel om -haar
schoen weer aan te doen. Maar -ze
schopte en trapte en brulde. 'Mama
moest komen, alleen mama mocht
haar schoen aan doen!
Ik probeerde het met honing en
met stroop. De vriendelijkste woord*
jes maakten haar nog steeds wilder.
Mama! gilde ze hysterisch.
Wat had ik op dat ogenblik graag
A. Schroeder Hogeweg' 50 a
Mama eens lekker geknoeid!
Tenslotte werd ik ziedend. Ik nam
ADVERTEREN f
in de Zandvoortse Courant het kind mee naar de keuken en
schreeuwde boven het gebrul uit: En
heeft succes! - nou stil, anders houd ik je met je
kop onder de kouwe kraan! Ze gilde
door, maar toen ik de kraan open
zette bedaarde ze.
Demonstratief ging ik haar schoen
aantrekken. Ds lopende kraan hield
haar tamelijk kalm. •
•"
Een half uur later kwam Ma.
Moeder en 'kind stortten zich -we*
nend in eikaars armen. Ze keken
naar jnij of ik Landru in eigen per*
soon was.
Zo trokken ze af. <
Natuurlijk kreeg Mama thuis 'het
hele verhaal van de waterstraalbe*
dreiging.
Wat jammer dat ze nooit zal we*
ten dat ik haar zelf 'dolgraag eens
onder die kraan zou houden! NEEL.

Taxi bestellen?
2600 bellen!

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

Waaraan kunt U het merken
dat uw ogen minder worden?
Als uw ogen steken, moe worden,
. rood*doorlopen;
-I(
Als U last hebt van hoofdpijn, ner*
vositeit, duizeligheid, enz.
Als U een draad moeilijk meer door
het oog van een- naald kunt
steken.
,~:
Als U de courant bij 'het lezen op
meer dan 30 cm van U ' af moet
houden.
Als U de lettertjes van het spoor*
boekje niet meer goed kunt' on*
, derscheiden.
Als U dikwijls een verkeerd telefoon*
nummer draait, omdat U bijv. een
3 voor een 8 hebt aangezien.
Als U de-sleutel niet meer vlot in
het slot kunt steken.
Als goede vrienden U vragen, -waar*
• om U hen op straat'niet meer wil»
de zien.
,
.,
Als U deze letters niet meer zondfef,?
moeite kunt lezen op een -aïstancj'
van 30 cm:
. '-7-;??
Laat omgaand uw ogen onderzoeken
en draag zonodig een versterkende
moderne bril van: • '
BRILLENSPECIALIST

L O Q MAN

^,540107,

HALTESTRAAT 58 ;1%>:TEL. ,2174
. Of fidele Rotting
voor • Ziekenfondsleden
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Korpschef Huysman hield lezing
over „Jeugdcriminaliteit"
.Vrijdagavond, 22 Januari sprak de
Zandvoortse korpschef, de heer H.P.
Huysman, in ,de nieuwe consistorie»
. kamer van de Hervormde Gemeente
voor 'de Ned. Chr. Vrouwenbond
over het onderwerp: Jeugdcrimina»
. liteit. De 'belangstelling van de zijde
der dames was zeer groot, ongeveer
een- zestigtal -was aanwezig, o.a.
merkten we op mevrouw van (Fene*
masBrantsma.
Nadat de bijeenkomst onder lei*
ding van de presidente, mevrouw
-Wesselius met gebed en gezang was
geopend en de secretaresse, mevrouw
-Wagtendonk, de notulen der vorige
Vergadering had. voorgelezen, werd
het woord gegeven aan de heer Huys»
man, die zijn genoegen uitsprak over
het feit, in dit gezelschap iets te mo»
gen,zeggen over 'het onderwerp, dat
hem ,zo na' aan 'het hart ligt, n.l. het
jeugdwerk met als aanrakingsvlak*
ken."jeugdwangdrag en jeugdcrimi*
naliteif.'
, Als aanloop voor deze lezing grijpt
spreker de • 'gelegenheid aan iets te
zeggen over de politie. Om de aard
van haar beroep beter te doen be»
grijpen, -is het
noodzakelijk het be»
grip „politie1' wat nader onder de
loupe te nemen..
' In de regel schommelt de houding
van-het publiek tussen die van-een
beleefde terughoudendheid en de me»
.ning.idat -men te maken heeft met
".-een "-,",boëïnan". Wat 'hiervan de oor»
zaak is, valt. niet met zekerheid . te
zeggen.
Wil men de politie beter leren ken»
% rien, dan moet men voor ogen hou*
, den, 'dat ze ^bestaat uit mannen en
'rvrouwen, gerecriiteerd uit het Neder»
. landse volk, dus béhept met dezelfde
goede en kwade eigenschappen als
.' wijzelf.
Verder ontbreekt bij een groot ge»
-, deelte van de bevolking het sppr*
tieve. gevoel om bij een bekeuring
_,.tengevolge van een overtreding zon»
der-meer 'de gevolgen van zijn-daad
" te accepteren.
. De taak van de politie ligt in hoofd»
zaak, hierin besloten, ontspoorden te
helpen, preventief te werken en ont»
spoorden -weer op het goede pad te
brengen. .
Na deze .inleiding gaat de heer
, 'Muysman -vpver tot de 'behandeling
' van 'zijn eigenlijke onderwerp: de
, jeugdproblemen. In het feit, dat
steeds weer een gedeelte van de
jeugd ontspoort, ziet spreker een be*
• wijs, dat er wel degelijk een jeugd*
probleem bestaat.
Preventieve, taak.
Wil men het' kwaad voorkomen, dan
mo.et men de oorzaken van de ont*
spórin-gen opzoeken en 'deze uit de
weg pogen -te ruimen.
..Dus is_'het_zaak een onderzoek in
te stellen naar de jeugd van de de*
linquent. En bij dit onderzoek komt
-meer-dan'eens aan het licht, dat de
Jdem voor de ontsporing --wordt ge*
-legd in het z.g. eerste milieu, het
•ouderlijk tehuis.
Er bestaat," zo vervolgt de heer
Huysman, vrijwel geen kind dat zich
thuis niet eens heeft schuldig ge*
maakt aan een oneerlijkheid. En d'aar*
om is het *van het 'grootste belang
-"welk voorbeeld de kinderen thuis
krijgen.
•Wanneer ouders er om de een of
andere reden niet in slagen, 'hun kin*
deren te binden, dan schiet het ge*
zin t'e kort. In dit verband noemde
spreker het grote nut van jeugdver*
enigingen en clubhuizen.
Men komt in het politiële werk
vaak figuren tegen, die het slachtof*.
fer zijn geworden van hun verwen*
nende opvoeding.
Bij het praten met' „zware jongens"
is het de heer Huysman meermalen
opgevallen, dat de grondoorzaak van
hun ontsporen gezocht moet worden
• dn' hun eerste milieu.
Kinderzaken. .
. De- taak van de politieman in kin*
.derzaken is een preventieve. Spreker
betreurt het, dat de politie kinder*
zaken zo zelden „af" ziet. Deze za*
, ken liggen op het terrein van de kin*
, derrechter. 'De politie mag slechts in
uiterste instantie in de rechten der
ouders treden. De ouders hebben een
taak tegenover hun kind die de po*
litie niet mag overnemen, hoogstens
• mag men de.ouders met raad en daad
terzijde staan.
'Men dient hier natuurlijk een on*
derscheid te-maken tussen kwajon*
gensmentaliteit en wangedrag.
Veelal is men ten onrechte van
mening, dat wanneer iets ter kennis
van de politie wordt gebracht', daar
altijd gevangenisstraf op moet volgen. Dit is volkomen onjuist, maar
vaak 'is men door het geven van een
procesverbaal in staat een halt toe
.te roepen aan de verkeerde neigin*
-gen.- Gebeurt dit niet, dan; zal de
jeugdige delinquent(e) ran kwaad tot

erger vervallen en onherroepelijk
eindigen in de gevangenis.
Spreker toonde e.a. aan met een
geval uit zijn eigen praktijk. Daar
was n.l. een jeugdige dievegge be=
trapt, waarvan bij onderzoek bleek,
dat ze al bij zes bazen was wegge*
jaagd, tengevolge van kleine gappe*
rijen. Niemand had de politie in de
arm willen nemen. Was dit echter
wel gebeurd, dan had het waarschijn*
lijk met hét meisje niet zo'n vaart
gelopen.
Het grootste deel van de jeugd*
criminaliteit bestaat uit het plegen
van diefstallen, maar 'ook de zede*
'delicten nemen, en vooral op een
badplaats in het seizoen, een belang*
rijke plaats in.
Daarom is het wenselijk, dat men
bij het opmerken van omstandighe*
den die wat vreemd, lijken, steeds de
grootste interesse en •waakzaamheid
in acht neemt.
Aan het einde van zijn betoog ver*
klaarde de heer 'Huysman, het te be*
treuren, dat hier in deze gemeente
geen bureau voor levensmoeilijkhe*
den bestaat. Er is ~een grote groep
jvan ouders, ïdie niet weet hoe ze
naast de kinderen moet staan, die
niet beseffen, dat het kind ons is ge*
geven als een kostbaar pand. En der*
gelijke ouders zijn er zo vaak de oor*
zaak van dat hun kinderen ten offer
vallen aan de criminaliteit. Daarom
stelde .hij het zeer op prijs in dit
milieu te hebben mogen spreken
over dit interessante onderwerp. lm*
mers hier waren moeders,,,diefzij het
wellicht niét in eigen gezin, misschien
in staat zullen zijn een ander kind te
helpen.
Nadat de heer Huysman het dank*
gebed had uitgesproken, werd deze
belangwekkende avond gesloten.

Vergadering Z.B.B.
Dré" ZandvoortsV ' Bestuurdersbond
hield Vrijdagavond in 'Ons Gebouw'
een vergadering onder voorzitter*
schap~van de heer A. Molenaar, die
in zijn openingswoord een overzicht
gaf over het gebodene in 1953, o.ni.
de viering van het 30*jarig bestaan
met een receptie en een feestavond,
het optreden van het Ballet der Lage
Landen en nog enkele propagandis*
tische bijeenkomsten.. Het ledental
bedroeg op l Januari jJ. 587; het
voorlopig einddoel is 650 leden op l
Januari 1956, het tijdstip, dat het N.
V.V. 50 jaar bestaat.
•Besloten werd op Woensdag 10 Fe*
bruari a.s. een kindermiddag te orga*
niseren, terwijl voorbereidingen wor*
den getroffen voor een uitstapje op
Zondag 27 Juni naar Culemborg voor
een openhichtbijeenkomst, georgani*
seerd door de bestuurdersbond uit
die gemeente.

Zandvoort koopt grond
van Bloemendaal

Ingezonden!

De raad van Bloemendaal heeft Don*
derdagmiddag twee stroken grond
aan de gemeente Zandvoort ver*
•kocht, gelegen tbr weerszijden van de
Noordboulevard in onze gemeente.
De bewuste stroken zijn destijds,
bij een Kon. Besl., aangewezen voor
onteigening ten algemene nutte, in
dit geval herstel' en" verbreding van d'e
boulevard. De koopsom werd tenslot*
te vastgesteld op ƒ 40.500,*.
Waarschijnlijk; zal na afloop van
het zomerseizoen door Zandvoort
een aanvang worden gemaakt met een
definitieve aanleg van de Noordbou»
levard.

Zandvoort, 20 Jan. 1954
Mijnheer de Redacteur,
Na een \vel heel beknopt verslagje
van de openbare vergadering v.h. Hu*
manistisch Verbond met als spr. Ir P.
Schut, schrijft u „deze gelegenheid te
willen aangrijpen om een paar op*
merkingen te maken," welke „opmer*
kingen" (beter ware gezegd: aanmer*
kingen) dan maar even tweemaal zo»
veel ruimte beslaan als het verslagje.
U was dus blijkbaar meer als „cri*
tisch luisteraar" en redacteur op die
vergadering dan als verslaggever van
de Z.Ct.
Een en ander is natuurlijk uw vol*
ste recht. En al kan ik zelfs wel enige
erkentelijkheid- opbrengen voor de
door u jegens het li.V, hiermee be*
toonde -belangstelling, toch meen ik
dat u op deze "wijze de verhouding
tussen verslag en critiek wel een
beetje erg uit het oog verliest en dat
u daardoor de spreker, de vergade*
ring en uw lezers nog al wat tekort
•doet. Feitelijk geeft u uzelf alleen het
volle pond, ten koste van die ande*
ren, wat nu niet bepaald elegant is,
vindt u -wel?
En moeten uw lezers — vooral zij
die niet ter vergadering waren — uw
denigrerende opmerkingen nu maar
zonder meer slikken als hoogste wijs»
heid, of moeten wij van onze zijde
nu trachten hun het idee bij te brem
gen dat het meer lijkt op waanwijs»
heid? Geen van beide kwalificaties
is m.i. juist in dit geval, maar toch
komt zoiets er zo licht van, althans
in het oog van de lezers. In elk ge»
val, u forceert een polemiek in uw
blad!, een polemiek die veel beter en
vruchtbaarder ter vergadering had
kunnen worden gehouden. Waarom
opponeerde u dan toch niet liever ter
vergadering? Ik liet als voorzitter
toch wel duidelijk genoeg merken dat
ik dit van u verwachtte, nadat uw
afkeuring over het gehoorde op ande»
re wijze reeds gebleken was. Maar u
schiet dus blijkbaar liever vanuit uw
eigen veilige veste op het inmiddels
al weer verspreide gezelschap. Het zij
zo.
Vermoedende althans 'hopende, dat
de heer Schut u wel van repliek zal
dienen, moge ik me in mijn antwoord
beperken tot uw meer algemene op»
merkingen, plus dan wat ik hierbo*
ven reeds zeide over uw wijze van
handelen.
U is — dank zij dan toch maar die
vergadering! — tot de conclusie ge»
komen, „'dat het Humanisme — u
zult bedoelen het (Humanistisch Ver»
bond, want in het Humanisme zijn
nóg meer richtingen, nietwaar? (Mis*
"schien pok de uwe?) — dat dus het
Humanistisch Verbond „vele wonin»
gen heeft; vele stromingen, rationa*
listische en religieuze beschouwings*
wijzen herbergt". Inderdaad, zo is
'het, en dat nu is juist onze -trots en
onze kracht als humanisten. Hoe
meer humanisten we kunnen vereni»
gen om de humanistische vaan hoe
liever, en hoe sterker daardoor ook

Zandvoortse'Tennis Club
Vrijdag j.l. hield de Zandvoortse Ten*
nis Club in „Ons Huis" haar jaar*
lijkse algemene i ledenvergadering. Er
waren circa 25 aanwezigen.
Nadat de voorzitter de vergadering
geopend had werd overgegaan naar
punt twee van de agenda, ingeko*
men stukken. Er was n.l. een schrij*
ven binnengekomen van de K.N.L.
T.B. die haar grote bewondering uit*
sprak voor het grote doorzettings*
mogen van deze nog jonge veren'.*
ging om nu reeds een eigen tennis*
park aan te leggen.
Enige afgevaardigden zullen de ope*
ning bijwonen.
De jaarverslagen van de secretares*
se, penningmeester, alsmede die van
•de kascommissie werden goedge*
keurd.
'Daar de statuten Koninklijk 'goed*
gekeurd moeten worden, moest het
.bestuur geheel aftreden. (Het bestuur
werd als volgt samengesteld:
x
De heer J. M. Smids, voorzitter;
mevr. A. de HulIu*Krijn, secretaresse;
de heer B. H. 'Bérrier, penningmees*
ter; de heren E. J. Poster, J. C. de
Hartog, R. Venekamp
en H. Haan,
commissarissen.-1
De technische commissie zal be*
staan uit, vijf lejen.
De banen zullen — ijs en weder
dienende — medio Maart geopend
worden. Dit zal natuurlijk met enige
feestelijkheden gepaard gaan. Zo zul*
len enige prominente spelers en
speelsters enige demonstraties geven.
Deze opening zal besloten worden
met'een feestavond.

Binnenbrandje

'r

Vijf minuten over half zeven loeide
'Maandagavond de sirene over 'het
dorp ten-teken dat er brand was.
'Binnen enkele minuten rukte de
brandweer 'Uit naar het Stationsplein,
waar in perceel no. 33 op de boven*
verdieping een brandje was uitge*
broken. Een deur, enige kledingstuk*
'ken en een deel van 'de vloer vgr*
brandden. Het vuur was echter snel
gedoofd. Er behoefde geen water ge*
geven te worden.

Van alles wat. (En dat is 't leukste)
Telefoon van de redactie: „Doe me
een. lol en maak 't een beetje kort,
deze keer!" Zo'n instructie maakt me
razend. Waarom, weet ik eigenlijk
niet, want m'n honorarium gaat ge*
woon door. Ik schijn echter aan zelf*
overschatting te lijden en daar doe
je niets aan. Net zo min als je iets
doet aan de kou. (Zelfs tégen de kou
doe je niets). Ter zake, vrienden, —
tijd en ruimte zijn beperkt.
De laatste tijd 'krijg ik dikwijls
brieven, (meest van dames, gelukkig)
waarin men mij vraagt hoe ik toch
aan m'n informaties kom. Ik ben van
mening dat in dit land de pers*vrij*
heid met hand en tand behoort ver*
dedigd te worden. Daarom antwoord
ik: Mijn. inlichtingenbron is de kap»
per. De misleiding ligt er hier zo dik
boven op, dat 't eigenlijk best waar
kan zijn. (Degenen, die een intelligen»
tiesquotient 'hebben van 84, mogen
denken wat ze willen). De kapper
dus. Een fijne vent. Van hem kom ik
alles te weten. En nu we 't toch over
hem hebben, mag ik zeker wel even
— in de luttele regels, die de redactie
mii toestaat — vermelden, wat hij mij
— woelend en starend in m'n kruin
— deze keer toevertrouwde.
De Grote Vier te Berlijn was een
onderwerp, dat mijn kapper ongeveer
in z'n zak had. Tjonge, wat is die
vent bij. Hij vertelde me, dat die vier
lieden nog enkele weken zullen pra»
ten over de volgorde van de agenda»
punten. Dan zullen ze 't hebben over
de agenda zelf en ten slotte zullen
ze de agenda verwerpen. Ik was ver*
baasd over z'n inzicht en vroeg
schuchter of hij me iets kon mede*
delen wat er zo op de agenda voor*

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

komt. „Nou", zei -de kapper, terwijl
hij een hinderlijk haartje uit m'n
neus knipte, „waarschijnlijk hebben
ze 't in .eerste instantie over de kou*
de oorlog".
„Ja", zei ik, blij om ook iets steek*
houdends te kunnen zeggen, „'t is
koud genoeg!"

Ik kom alles van hem te weten
„Nee", zei de barbier, ,,'dat bedoel
ik niet, ze zullen praten over het kli*
maat, de temperatuur van de oorlog.
Misschien wordt=ie nog wel es oo,it
van koud half=zacht".
•Maar wat van belang is voor Zand*
voort: Op voorstel van Molotov zal
Bentveld het zelfbeschikkingsrecht
worden aangeboden. Dit zal een ge*
weldige deining in de Zandvoortse
binnenlandse politiek veroorzaken,
want de kapper ontveinsde zich niet
dat mijnheer Tates des duivels zou

zijn. Om van mijnheer v. Kuijk maar
niet te spreken.
Een derde wethouder zou hier red*
ding hebben kunnen brengen. Want
die had de zaak vast aanhangig ge*
maakt bij de nieuwe Schoonheids*
commissie. „Enfin", zei de kapper,
„we moeten maar rustig afwachten
wat Berlijn en de volgende loonronde
ons brengen zullen. Niemand weet er
het fijne van".
„Zo fijn is 't nou ook niet nodig",
zei ik weer. De kapper lachte.
Opeens zei*ie: „Oorlog gaat minder
papier gebruiken!" (Hij bedoelde het
Ministerie van Oorlog, maar omdat
ik zo weinig plaatsruimte heb van*
daag, zei hij kortheidshalve: Oorlog).
„Nou", antwoordde ik, „dat lijkt
me onwaarschijnlijk, waarom zouden
ze dan oorlog moeten voeren, hè?"
De Luchtmacht heeft een oefenra*
ket verloren, was het volgende ver*
ontrustende nieuws. In de officiële
woordenlijst heet zo'n. ding raket tot
oefening. Maar dat zou niemand be*
grijpen. Daarom zetten ze in de
krant: oefenraket. Het standpunt, dat
de kapper hierover innam, vind' ik
persoonlijk een beetje vuil, want hij
beweerde dat „men" („men" van
Oorlog, natuurlijk) hoopte dat de een
of andere mesjokke SergeantsMajoor,
die ze weg wilden drukken, dat pro*
jectiel zou vinden en meenemen. Dan
konden ze 'm voor de Krijgsraad
slepen.
De haarsnijder had ook nog een
mening over het tunnel*plan van de
burgemeester. Maar die heb ik ook.
En daar wil ik volgende week van
getuigen. (Je kunt je niet alles uit
handen laten nemen).
Tot de volgende week dan, vrien*
den en vergeet vooral vandaag niet
drie minuten stilte te betrachten voor
het agenda=geworstel in Berlijn. En
een beetje voor Bentveld, natuurlijk.
BART.TE.

het bewijs van onze principiële ver*
draagzaamheid en onze ruimheid van
opvatting, en hoe betekenisvoller het
allen verenigende humanistische prin»
cipe.
Alleen minder ruimdenkende en
minder verdraagzame mensen kan de
demonstratie van die verscheidenheid
in het H.V. „een onbevredigend ge*
voel" geven. Die horen dan ook (nou;
niet in het H.V.
Maar, is het met die verscheiden*
heid ook elders b.v. in de Hervormde
kerk niet ongeveer net zo? En wat
kunt u daar toch eigenlijk 'tegen heb*
ben? En hoe is het mogelijk, dat u
deswege smalend meent te mogen
spreken van het H.V. als van een
„sociëteit voor allen die van goede
wille zijn"? Ziet u dan liever meer
dan minder hokjesgeest in ons land*
je, of speelt een super=individualisme
u parten?
Dat de spreker zijn eigen religieus
standpunt wel wat al te zéér propa*
geerde — althans voor een openbare
vergadering — kan ik wel met u eens
zijn, maar is dat nu zo erg? Voor ons
leden van het H.V. geenszins, voor
u echter die misschien minder „open"
staat jegens afwijkende meningen en
die te weinig begrip heeft van het
feit,.dat 'het jonge H.V. — pas 8 jaar
en geen 18 eeuwen — nog in groei
verkeert, niet alleen als organisatie
maar ook wat betreft de uiteindelijke
formulering zijner principes, voor u
is zo iets echter verwarrend'. Jammer!
want daaruit is deze hele polemiek
ontstaan.
Voor ons leden van het H.V. en
zeker ook voor ruimdenkende, ver*
draagzame, open niet*leden zijn Ie*
zingen als die van Ir Schut interes*
sant en verhelderend, omdat zij daar*
door bevestigd of toegelicht zien, dat
er onder de religieuze humanisten in
het H.V. niet alleen zijn die hun re*
ligieuze beleving gronden op een
mystieke ervaringswereld, of op een
existentialistisch denken, of op de
openbaring van een idee (zoals bij
Goethe), of op de levenswijsheid van
het Oosten, doch er ook zijn '— zoals
Ir Schut — die vanuit .een" redelijke
benadering der werkelijkheid -komen
tot 'de ontwikkeling van' h'un religi*
eus besef. 'Dit alles kunnen „zij ook
lezen in de nieuwste uitgave van het
H.V., „Humanisme -en religie" met
een vijftal uiteenzettingen door reli*
gieus humanisten/, ónder wie Ir P.
Schut. Zo'n auteur zijn mening ook
nog te horen uiteenzetten, blijft even*
goed prettig en leerzaam, zelfs al is
men het er niet mee eens.
Als buitenstaander weet" u, natuur*
lijk niet, 'dat deze kwestie thans juist
in studie is in het H.V. -' vandaar
ook de uitgave van evenbedoeld
boekje — en dus de bijzondere be*
langstelling heeft, en dat deswege het
wat al te persoonlijke cachet dat de
spreker aan zijn betoog gaf in dit
stadium toch wel acceptabel is. Ja,
alles weten is niet mogelijk, maar wél
het besef dat daardoor een oordeel
zovaak een voorbarig of onjuist oor*
deel is.
Mijnheer 'de Redacteur, mag ik u
danken voor de verleende plaats*
ruimte en u in alle vriendschap
groeten?
R. DE JONG.
Voorzitter van de Gemeenschap
Zandvoort v/h Humanistisch
Verbond.
Dit ingezonden stuk heeft onze me:
ning, zoals neergelegd in ons verslag^
ynetzaanhang, niet '\kunnen wijzigen
aangaande de lezing van Ir Schut,
noch over het feit dat de principiële
ruimheid van het H.V. o.i. het gevaar
brengt van een goedwillendheid vol
compromissen. Wellicht kunnen wij
mettertijd — zoals aanvankelijk in
ons voornemen lag —, nog verder
hierop ingaan. Red.
Na het lezen van het artikel in Uw
courant omtrent de te nemen beslis*
sing over de nieuwe laag voor het
circuit, sta ik gewoon verbaasd over
de grote bedragen die hiervoor steeds
uitgetrokken worden. Hoezeer ik de
auto* en motorsportliefhebbers kan
waarderen, ik vind dit voor Zand*
voort een toch wel grote uitgave.
Voor zover ik kan zien, heeft geen
enkel Zandvoorts inwoner voor zijn
sportbeoefening hiervan zijn voor*
deel. Mijns inziens zou 't voor Zand*
voort en het grootste deel van de
Zandvoortse sportbeoefenaars meer
wenselijk zijn dat op Zandvoort een
behoorlijke sporthal zou komen. Bijv.
voor 'de beoefening van volleybal,
handbal, basketbal. Hoe vooruitstre*
vend Zandvoort ook is op het gebied
van lichamelijke opvoeding, hierin
blijft het wel zeer ten achter.
Met dank voor de plaatsing,
A. VAN DUIJN.
v/d Moolenstr. 54rd'.

Brandweer gaat feesten
De leden van het vrijwillige brand*
weercorps organiseren a.s. Zaterdag*
avond in hotel Keur een gezellige
avond.

FAMILIEBERÏCHTEN
Heden heeft God tot Zich ge*
nomen, onze lieve man, vader,
behuwd* en grootvader
HENDRIK ANDRIES
TIEMEIJER
in de leeftijd van 81 jaar.
Mevr. J. TiemeijersTilleman
H. Tiemeijer
T. Tiemeijersde Vries
D. Tiemeijer
E. TiemeijersWolff
J. van der Mije^Tiemeijer
W. van der Mije
T. BrandstTiemeïjer
E. Brands
en kleinkinderen
Zandvoort, 22 Januari 1954
Haarlemmerstraat 46
De begrafenis heeft plaats ge»
had Maandag 25 Januari op de
Algem. Begraafplaats te Zand*
voort

'Koe*.
Flessenmelk

van
De L a n d b o u w

Humanistisch Verbond
Morgen, Woensdag 27 Jan.
spreekt Mr H. M. Porrenga
in 'besloten bijeenkomst in
Hotel Keur over

Hpïoefide kwaliteit!
steeds vers voor U voorradig de fijnste melkproducten, zoals:

„EED EN BELOFTE"
Aanvang 8 uur. Introducties
bij de bestuursleden.

Melk Yoghurt,
om jong te blijven en

Voor heer aangeb. in besch.
milieu -voor pcrm. l PERS.
SLAAPK. m. huiselijk ver*
keer. Br. no. 701 Zandv.Crt.

stonk.

K arnemelkspap, goeden voedzaam nagerecht.

Gevr. voor de maand Juni
één of twee KAMERS met
gebr. van keuk. Brieven m.
prijsopg. en ligging te rich*
ten aan: J. P. C. v. Kleef f,
Vlietlaan 46, Bussum.
Te koop aangeb.
.Hiermede betuigen wij onze hartelijke
JONGENSFIETSJE
dank voor de vele bewijzen van be* leeft. 8*10 j., z.g.a.n. met ga*
langstelling ondervonden na het over» rantiebew., ƒ 60,—. Zand*
lijden van onze lieve Moeder
voortselaan 240, Bentveld.
'K. VISSER*GRAVENMAKER
MEISJE GEVK. van 8.30*
in het bijzonder Dr van Es, Ds de Ru 5.30
uur. Mevr. Kalkoene,
en Zuster de Wilde.
Thorbeckestraat 35.
Uit aller naam:
J. HeijboertVisser
Gevraagd per l Febr. a.s.
DAGMEISJE
Zandvoort, 26 Januari 1954
van 9 uur v.m. tot 5 uur
Bureweg 3
n.m. of van 9 uur v.m. tot
8 uur n.m. Aanmelden des
avonds na 7 uur of na tel.
afspraak. Mevr. H. Dorlas,
Zuidlaan 4, Aerdenhout,
tclef. 26331.

Vla, Vanille- en Chocoladevli,
klaar voor gebruik.

Karnemelk, die uitmunt
door fijne kwaliteit.

Slagroom, om van elfc
gerecht een verfijnde tractatie
te maken

UcütmeH/c tid

^^^^Ksaawïi^^-^^^ii^saK^^^^

A//es duurder?
Maar n/ef bij

Morgen, Woensdag, kijkdag
van 2*9 uur van. veiling meubilaire
goederen.

Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

telefoonnummers
en adressen
3043, 3044 Politie

3100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. ^Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadiruisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pafcveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw"^ Tollensstraat 47.
en 2886 Lictotsfeoringen. Bel op
Prits Faap, Prins Mauritsstr. 3.

Vul in

JAC, KUiPERS
STADSSCHOUWBURG
Zaterdat* 30 Jan. 8 uur
'Haagsche Comedie

Deze vrouw mag
niet branden

Inderdaad - opnieuw zijn bij Albe r t Heijn
de prijzen van een groot aantal artikelen
aanzienlijk verlaagd. Het boodschappendoen bij Albert Heijn betekent thans
een nóg grotere besparing. En waarom
zoudt U niet al Uw kruidenierswaren

kopen bij Albert Heijn ? Zeker als U
in aanmerking neemt, dat ondanks deze
prijsverlagingen, de kwaliteit onveranderd
gehandhaafd is gebleven.
Kopen bij Albert Heijn - betekent verdienen op.
Uw huishoudgeld.

Zondag 31 Jan. 8.15 uur
Haagsche Comedie
Luistert u niet

t/m 6 Februari a.s. Bij aankoop van een pak

dames!

IBOFFIE-KOFRE EEN BUS HEERLIJKE

'n EXTRA

Pr. ƒ l,- tot ƒ 4,- (all.
inb.). Verk. op speeldag
en 2 dag erv. van 10*3 u.
Telef. na 12 u. Coupons
geldig.

VOORDEELTJE T

SPRITSKOEKEK

50'

win/ waterleiding

,be vroren?
elecfrisch
ontdooien!

Grote Ontbijtkoek
V*hOCOhagel

• • .

Per

^ 39

• 250 gram

Spaarf Albert Heijn's Boffie-strips en Panorama-p/aaf/es

met 1*0 in de minderheid. (Het adsp.
d elftal tenslotte zorgde voor een
gunstig resultaat door E.IH.S. c te
Haarlem met 6*2 -te verslaan.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

De wedstrijden R.K.A.V.V.*Zand*
voortmeeuwen l en Zandvoortm. 2*
Bloemendaal 2 vonden j.l. Zondag
15
wegens terreinafkeuring geen door*
16
gang. De -vorst was hiervan de oor*
zaak. Ook alle wedstrijden van de
17
Haarl. Voetbalbond werden om de
zelfde reden afgelast.
19
J.l. Zaterdagmiddag echter kon het
programma geheel worden afgewerkt.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal van
HORIZONTAAL:
Zandvoortmeeuwen speelde thuis te*
1. volledig; 6. windrichting; 7. roof* gen Robaver en incasseerde een 3*1
vissen; 8. water in Friesland; 9. mili* nederlaag. De bezoekers speelden
taire rang; 10. gedagtekend; 12. meis» technisch beter dan Zandvoortmeeu*
jesnaam; 14. verzamelnaam voor wen
en verdienden de overwinning.
koeien b.v.; 15. zeeplant; 16. rivier in Het 2e Zaterdagmiddagelftal dat
Duitsland; 17. heldendicht; 18. tui* Concordia l uit Hillegom op 'bezoek
meling; 19. oppervlaktemaat.
had, slaagde er na een spannende
VERTICAAL:
strijd in met 2*2 gelijk te spelen.
2. ramp; 3. hard geluid; 4, eens; 5.
Adsp. b speelde uit tegen V.V.H. a
zwemvogels; 8. tijdperk; 11. boom; en verloor'met 5*1. Adsp. c bood in
' 13.-stekeldier; 14. papieren voor bij de uitwedstrijd tegen Haarlem f hef*
dé-grens.
tige tegenstand maar bleef niettemin

12

13

Een van de goede
dingen In net leven.
Dokter
zegt
„Die griep, die
weet wat. De
hele dag en een
behoorlek deel
van de nacht
ben ik In touw
geweest Ik heb
nu nog maar voor twee
dingen interesse: een half
uurtje rustig zitten en
een fijn kopje BOPFIEkoffie "•
BOFF1E: het u oord \oor
^de lckUers<e KOFFIE.

ALBERT HE U N
KORFBALNBEUWS

11

39

Gelderse Ham . . 100 gram 45
Gelderse Rook worst P. stuk .69
2' Molen Biscuit . 250 gram 35
Drop Toffee's . . . 100 gram 19

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1.

10

'et.

Een greep ui* onze in ^p«;s verlaagde artikelen

Deze week mochten wij weer een
ware stroom van oplossingen zien
binnenvloeien. Een hartverheffende Bel op 2 3 7 3 voor
aanblik, die ons aanspoort onmiddel*
lijk '-de nieuwe puzzle in uw midden
te werpen. Maar eerst nog even de
oplossing van de vorige. 'Die luidde:
Horizontaal: 1. ooievaar; 6. c.a.;
7. schaal; 9. o.t.; 11. ets; 13. fok;
J. H. VAN KEULEN
14. toer; 17. dromen; 19. voorstad.
Verticaal: 2. ons; 3. echo; 4. vaat;
Diaconiehuisstraat 24
5. aal; 8. nee; 10. oké; 12. stro; 13.
fret; 15. oor; 16. Ems; 17. do; 18. na.
TWEE MAAL PER WEEK
De rijksdaalder ging naar
brengt de
J. KOPER
Zandvoortse Courant
Koningstraat 79.
U al het plaatselijk nieuws!
Voor de nieuwe puzzle weer ƒ 2,50.
Oplossingen tot Maandag a.s. 12 uur
IJ

Daar zijn vele prijzen drastisch
verlaagd.
"
~*^

REPARATIE

HAARLEM

2000 Brandmelding
2403 Commandant Brandweer

ALBERT HEIJN

FOÜRNITU8EN
Schelpenplein l

Belangrijke

J

FLESSENMELK en MELKPRODUCTEN vin

DE LANDBOUW

Te koop:
5 eternit GOLFPLATEN.
Nassauplein 13.

DONDERDAG 28 JANUARI
10 uur VEILING
in „Ons Huis" Dorpsplein

Vraagt Utu eigen
mclkslijter
voortaan om-

Het adspirantentwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub wist Zater*
dagmiddag de ontmoeting tegen
Haarlem e met 2=0 te winnen, waar*
door de kans op het kampioenschap
bleef behouden.
Het tweede twaalftal speelde Zondag
cle enige korfbalwedstrijd in Haarlem
tegen Aurora 4. De Zandvoorters
moesten na een flinke tegenstand
met 6*4 het onderspit delven.
ZANDV. HOCKEY CIADB

Zondag j.l. werden alle wedstrijden
afgelast.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Z.H.C. MJsvogels . 2 u.
Hermes*ZjH.C. II
ZJH.C. IIMI.H.IJ.C. IV
Dames: ZJH.C. IMXE.M. II
K.J.C. „NOORD"
De voorlaatste -wedstrijdavond van
deze maand bracht een stand, die als
volgt luidt:
1. H. Roos; 2. Ji v. Veen; 3. L.'Mo»
lenaar; 4. (H. Paap,

BRIDGEN
Tijdens de derde competitiewedstrijd
van de Zandvoortse Bridgeclub werd
in de A*lijn de familie van Eckelt
van de tweede naar de vierde plaats
verdrongen. Het koppel heren Fabel*
Sjouwerman wist zich met 173.15 %
op de eerste plaats te handhaven,
hoewel de voorsprong thans nog
maar 11 % bedraagt op fam. Vulsma,
doch ruim 18 % op de heren Agste*
ribbe*Schutte.
Ook in de B*lijn kwamen -verande*
ringen voor. Het dameskoppel Fabel*
Polak verhuisde van de Ie naar de
4e plaats. De heren Keur*Peen namen
de leiding met 161.88 %, gevolgd door
het dameskoppel Brossois*Hagen met
158.60 % en mevr. BarensxHeldoorn
met 157.99%.
In de CVlijn handhaafde zich het
damesskoppel Notterman*Stor met
170.63 % met slechts een kleine voor*
sprong (1.67 %) op de familie Spoel*
der. De familie Kerkman bezet met
165.06 % de derde plaats.

Gezellige avond Z.R.B.
De werkende Jeden van de Zand*
voortse Reddingsbrigade komen in
een gezellige bijeenkomst bij elkaar
op 'Dinsdag 2 Februari a.s. dn hotel
Keur.

H AH A DIE VORST!
Ja, daar. zitten we nou met de ge*
bakken peren. Nou komt ie toch nog'.
Sommigen denken, dat dit_ bezoek
een noodzakelijk kwaad is, een soort
belofte voor een warme zomer. De*
zulken zijn waarschijnlijk de mening
toegedaan, dat we eerst het zure
moeten ondergaan, "willen we het
zoete mogen verwachten. Ik weet
niet wat ik ervan denken moet, ik
weet alleen dat ik het koud heb.
Daar stonden we dan allemaal om
hem te verwelkomen aan de grens
van ons dorp. Want tenslotte is het
een vorst, 'n persoon van den bloede.
De 'Bibbermans waren er en de
Huiveringa's en de van Kleumhovens,
allemaal compleet met vuurrode fees*
neus.
Om de vreugde nog te verhogen
hadden we ere*poorten opgericht van
extra*directoirtjes,
borstrokken*met
mouwtjes en warm*waterkruiken, ter*
wijl het raadhuis -werkelijk allerliefst
gepa-voiseerd was met oorwarmertjes
en polsmofjes. En alles maar lustig
wapperen in de felle NoordsOoster.
Het geheel- maakte eeri "vrolijke in*
druk, maar als je onze 'harten had
kunnen opensnijden, zou je tot de
ontdekking gekomen zijn, dat 'we van
inborst helemaal niet zo in onze
nopjes waren.
Maar ja, -wat wil je, je' moet wat
doen om de schijn op te 'houden,
want tenslotte: een vorst is «en vorst
en dat is maar niet zo'n doodgewoon
mannetje.
Toen hij dan ook met zijn gevolg
de dorpsgrens overschreed, steeg er
uit de menigte een zwak gejuich op.
Hier en daar zwol het iets aan, dat
was dan. voor rekening ,van- enige
schaatsliefhebbers. De dwaèen!'
De vorst is knap, ontegenzeggelijk
dat zal iedere vrouw volmondig moe*
ten toegeven. Maar 'hij heeft iets kils
in zijn ogen, zo'n ijsco*blik, -je weet
wel.
En al strooit hij nog zo kwistig met
bloemen om zich heen, mijn type is
het niet, dat kan ik je wel, vertellen.
Enfin, hoe het ook zij, hij -was er
nu eenmaal en wij hadden hem maar
te accepteren.
' 'Maar het was op het Raadhuisplein
nog bijna tot een handgemeen geko»
men tussen de verschillende stro*
mingen.
Moet je horen:
Net toen de vorst door onze vroede
Moeder en onze vroede Vaderen ten
Raadhuize was ontvangen, (ze wilden
juist aan de ere*wijn beginnen) kwam
er een deputatie van kolenmannen en
loodgieters, om de vorst een -hulde*
blijk aan te bieden: een levensgrote
krans van vuuraanmakers-gegarneerd
met eierkolen en bevroren -water*
kranen. Ja die smakkers, die -willen
wel • zo".
'
Op dit moment kon Mina. .van
Kleumhoven zich 'niet meer beheer*
sen. Ze schreeuwde: „Weg met de
vorst, we willen geen wintertenen".
En de partij van de kolenmannen*
loodgieters' probeerden haar te over*
stemmen en riepen zo hard ize kon*
den: „iHiep*hoy, hiep*hoy". Gelukkig
wisten we een en ander in de kiem
te smoren, anders waren er zeker
brokken gekomen.
De vorst deed net of zijn" neus
bloedde. Ik weet niet of hij iets ge*
hoord heeft. Stel je voor dat hij 'de
p ... inkrijgt en blijft tot -één Mei.
Alleen maar om te treiteren.
Om kippenvel van t'e krijgen, ik
moet er gewoonweg niet aan denken!
GELSKE DE NES.
MltLKERIJ

MARIEN BOSCH

YOGHURT

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

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 26 Jan. 8 uur: film „Het
vierde masker".
oensdag 27 Jan. 8 uur: idem.
Donderdag 28 Jan.: toneelvoorstel*
ling door „Op Hoop van Zegen".
Andere attracties'en
nuttigheden
Dinsdag 26 Jan. 8 uur: -Kookcursus
door Mej. A. Freni, zaaltje Gem.
Gasbedrijf, Tolweg 10.
> '
Dinsdag 26 Jan. 8.30 uur: -Algem. le>
denvergadering Ned.' Rode Kruis
in 'Hotel Keur.
Woensdag 27 Jan. 8 uur: Besloten
bijeenkomst Humanistisch Verbond
in Hotel Keur. Spr. Mr H. M. Por*
renga. Onderw.: „Eed en belofte".
Woensdag 27 Jan. v.m. 9*11 u.: Naai*
cursus door Mej. Pierlot, zaaltje
Gem. Gasbedrijf, Tolweg 10.
Donderdag 28 Jen. 2.30 uur: Vrou*
wenmiddag in gebouw Brugstr. 15.
Ned. Prot. Bond en Ver. v. Vrijz.
iHerv. Spreekster: Mevr. B. Poots*
van Popta.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 30 Jan. 8 uur: Haagsche Co*
medie met „Deze vrouw mag ,niet
branden".
Zondag 31 Jan. 8.15,uur: Haagsche
.Comedie mot „Luistert^-u ',nieKda=
•mest"
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opening
van de ,Dr Albert Plesmanschool'
!

'

Woensdag, 27 Januari werd een belangrijke stap gezet in het kader van
de uitbreiding van onze gemeente. Immers op die datum werd des
middags om drie uur de eerste der vijf nieuwe scholen, n.l. de „Dr Al»
bert Plesmanschool", gelegen aan de A. J. v. d. iMoolenstraat, door bur»
gemeester Mr H. M. van Fenema, in tegenwoordigheid van talrijke plaat»
selijke autoriteiten en bekende figuren uit de Zandvoortse onderwijs*
wereld, geopend.
Alvorens tot de officiële opening werd overgegaan, heette wethouder
A.. Kerkman, namens het college van B. en W. alle aanwezigen van harte
welkom. Tevens deelde hij mede, dat de hoofdinspecteur van het L.O. en
de inspecteur de heer W. Schoenmakers bericht van verhindering had»
den gezonden.
Wethouder Kerkman memoreerde de
vele voorbereidingen die de stichting
van dit gebouw had gevraagd en
dankte in het bijzonder de burge»
meester, die in het verkrijgen van de
spoedige toestemming voor de bouw
zo'n groot aandeel had.
Velen hebben met raad en daad
terzijde 'gestaan om de verwezenlij»
king der^plannen tot stand te doen
komen.
In dit verband noemde wethouder
Kerkman de heer Schoenmakers en
Ir Friedhoff, die zijn aestetische ad»
vlezen geheel belangeloos gaf. Ook
mevrouw Boskamp en Dr Brouwer
van de schoolartsendienst een woord
van dank voor hun waardevolle aan»
wijzingen o.a. op hygiënisch gebied.
Voorts memoreerde de heer Kerk»
man het vele werk verricht door de
heer P. Aaij, die met 'het toezicht was
belast. „Hij doet zijn werk met inzet
van-heel zijn kunnen", aldus de heer
Kerkman.
Tenslotte noemde hij in verband
met de tuinaanleg de namen van de
•heren Slagveld en Koper en herin»
riërde aan het werkzame aandeel van
Publieke Werken in verband met het
ontwerpen der -plannen; hij noemde
daarbij de naam van de heer B. Wit,
adj. Dir.
- --- Tenlaatste bedankte hij de milde
gevers van de vele bloemstukken, die
de diverse lokalen een feestelijk aan»
zien gaven.

O.K. ministerie te noemen begrip
heeft getoond voor de urgentie van
de onzerzijds bepleite drastische uit»
breiding van schoolruimte in deze
gemeente.
Met ere zij hier de naam genoemd
van Dr J. H. Wesselings, "raadsadvi»
seur van dit ministerie, aan wien in»
zicht en besluitvaardigheid wij het
danken dat over enkelei dagen de les»
sen in deze school kunnen beginnen".
Spreker betuigde de grote erkente»
lijkheid aan Mevrouw Plesman, die
haar toestemming had gegeven de
naam van haar overleden echtgenoot
aan de school te verbinden en zei
dat men zou trachten de Zandvoortse
jeugd, 'die deze school zal bezoeken,
de eigenschappen die Dr Plesman
sierden in te _-prenten, n.l. visie,
plichtsgevoel en onverwoestbaar door»
zettingsvermogen.
De eigenlijke opening van de school
geschiedde op zeer originele wijze.
"Met aan iedere hand een zoontje
van de heer Aaij begaf de burge»

Hierna gaf hij het woord aan bur»
gemeester van Fenema.
. Deze zei o.m. :
„Het vervult mij met bijzondere vol»
doening en grote erkentelijkheid dat
wij nog in de Ie maand van het pas
begonnen jaar tezamen kunnen ko»
men om onze nieuwe o.l. school offi»
cieel te openen.
Voldoening omdat reeds binnen een
jaar na de eerste besprekingen, die
over de bouw van de 5 scholen, die
Zandvoort nodig heeft, met het Mi»
nisterie van O. K. en W. werd ge»
voerd, de eerste dier 5 scholen ge»
reed is gekomen.
Een feit waarvoor U mijnheer de
wethouder terecht hulde hebt ge»
bracht aan de dienst van publieke
werken en allen die bii de 'bouw wa»
betrokken.
Erkentelijkheid tevens voor de lof»
waardige wijze waarop dit ministerie,
dat ik geneigd zou zijn — men ver»
geve mij de vrijmoedigheid — naar
haar eerste twee afkortingsletters het

luidt het begin van een van Annie
Schmidt's kinderversjes, kennelijk ge»
schreven tijdens de reeks van kwak»
kei winters die wij de laatste jaren
hebben meegemaakt.
Maar nu is het dan weer raak —
koning"Isodoor kan weer gaan rijden.
En niet alleen hij. Ook in Zandvoort,
waar de schaatsgelegenheid beperkt
is, wordt op verschillende plaatsen in
de gemeente gereden.
Waar een natuurlijke mogelijkheid
ontbrak heeft men getracht een ijs»
baan tevoorschijn te toveren. Zo
inundeerde men de nieuwe speelplaats
van de JVLariaschool, waar Dinsdag»
middag al gereden werd. De jeugd
kreeg -wat eerder vrij en ook de
meesters bonden de ijzers onder,
's Avonds was er zelfs al een ver»
lichting aangebracht.
P.W. deed Woensdagmorgen een
loffelijke poging om het parkeerter»
rein bij de watertoren te herscheppen
in een glanzende, gladde baan. Het
resultaat was weliswaar niet over»

Er was ereis een koning en zijn .naam was Isidoor,
die koning ging uit rijden in de tijd dat het nog vroor,

Lage waterstand:
Diverse obstakels opgeruimd
Sinds j.l. Maandag is het strand door
de sterke Oostenwind breed gewor»
den bij laag water, op sommige pun»
ten zelfs wel ongeveer tweehonderd
nieter. Door deze lage waterstand
zijn allerlei obstakels te voorschijn
gekomen, die tijdens de oorlogsjaren
door de 'Duitsers in het water waren
geplaatst, maar waaraan in de zomer»
maanden vele baders en zwemmers
zich hebben verwond.
De kans om deze gevaarlijke ob»
stakels op te ruimen heeft de Dienst
van Publieke Werken onmiddellijk
aangegrepen en Maandagmiddag wer»
den twaalf betonnen palen voor de
Noordboulevard — ter hoogte van de
Van Galenstraat — opgetrokken.
Dinsdagmiddag volgde nog een flink
aa'ntal- op de plaats waar voor de
oorlftgH'jiet oude Zuiderbad heeft ge»
'staan?*'dóth ook keien en prikkel»
draadCkonden worden opgeruimd.
In'tot, z!g. tweede zwin bemerkte
men 'vóorti ten noorden van de ro»
tonde een obstakel dat uit het water
opsteeg, a, De mijnopruimingsdienst
werd er bij gehaald, daar men ver»
moedde dat het merkwaardige voor»
werp 'n eenmansduikboot was. Zeker»

meester zich, gevolgd door het col»
lege en de 'heer en mevrouw Ram»
kema naar de gang, waar eerst Cees
Aaij op de buitenclaxon drukte en
daarna zijn broer Wim op de bin»
nenclaxon. Dit doordringende geluid
was het teken dat de „Dr Albert
Plesmanschool" officieel was toege»
voegd aan de overige Zandvoortse
openbare scholen, een sein dat door
de talrijke aanwezigen met een vro»
lijk applaus werd begroet.
De burgemeester bood hierna de
jongens Aaij een blijvende herinne»
ring aan in de vorm van een mooi
boek met inscriptie.
Voordat tot een rondgang door het
gebouw werd overgegaan, sprak de
heer R. Steensma enige woorden na»
mens de familie Plesman en de K.L.
M. iHij bood een grote ingelijste foto
aan van Dr Plesman en legde hier»
mee tevens aan de gemeente Zand»
voort de verplichting op om de kin»
deren van deze school op te voeden
in de geest van de heer Plesman.
De burgemeester dankte hartelijk
namens de gemeente Zandvoort en
namens de leerlingen voor deze geste.
Hierna werd het gezelschap de ge»
legenheid geboden de school te be»
zichtigen en daarbij bleek al. direct,
dat -deze Dr Albert Plesmanschool
een enorme aanwinst betekent voor
onze gemeente. Grote, lichte loka»
len, voorzien van de modernste
schoolmeubelen. Aardig waren de
fraaie bordtekeningen door enige
leerkrachten aangebracht. De kinde»
ren die op deze school worden ge»
plaatst hebben werkelijk een lot uit
de loterij.
Nadat het .gezelschap zich weer in
een der lokalen had verzameld voor
de thee, kregen nog vele sprekers de
'gelegenheid enige woorden te zeg»
gen, o.a. verschillende hoofden van
scholen en Ds C. de Ru, 'Hervormd
predikant.
Ook het hoofd der nieuwe school,
de heer J. Ramkema sprak enige
woorden van grote waardering en
G.H.
dank.

heid kon echter niet worden verkre»
gen, omdat het gevaarte nog voor
een groot deel in het zand vast zat.
Wel heeft men nog geprobeerd het
obstakel op het strand te trekken
met als enige resultaat dat een ijze»
ren stuurstoel werd binnengehaald.
Er >is niet veel kans dat het voorwerp
->vegggeslèept kan worden, daar niet
over de nodige hulpmiddelen wordt
beschikt. Veel gevaar zal het echter
in de toekomst niet opleveren, daar
het normaliter een flink eind onder
water zit.

Twee brandjes
Enkele leden van de vrijwillige
brandweer moesten Woensdagmor»
gen omstreeks 9 uur te hulp schic»
ten bij een schoorsteenbrandje in
perceel Van Speykstraat 17a. De
schade was gering.
's Middags om 2 uur rukte de brand»
weer uit voor een brandje in perceel
Nic. Beetslaan 28, waar de bewoners
getracht hadden de waterleiding door
het verbranden van kranten te ont»
dooien. Ook hier was de schade ge»
ring ,

donderend, maar leuk was het wel.
Inmiddels is de baan uitgebreid en
verbeterd. Door de kinderen werd er
geanimeerd gekrabbeld, reeds in de
loop van Woensdag.
Ook de vijver werd Woensdagmid»
dag berijdbaar verklaard. Naar ver»
luidt is het ijs er 11 cm dik, wat we
maar niet nagemeten hebben. In
ieder geval is een open stuk gere»
serveerd voor de eenden. Donderdag»
morgen om tien uur begaf de politie
zich dit keer eens op glad ijs. Zij
had een onderlinge hardrijderij ge»
organiseerd op 'de korte baan. Veel
uniformpetten waren verwisseld voor
ijsmutsen, hetgeen voor de variatie
ook niet onaardig stond. Er werd se»
rieus geraced en speciaal voor de im»
posant rijdende brigadier van Akooy
bleek de baan iets te kort. De poli»
tiële ijspret was niettemin onmisken»
baar.
De uitslag van deze wedstrijden
luidde:
Hardrijden (110 meter): groep I:
1. J. Popkema en 2. R. Dijkstra;
groep II: 1. G. Brandse, 2. J. Rutgers,
3. F. M. Brockhus en 4. N. de Boer.
Achteruitrijden (50 meter): 1. J.
Rutgers, 2. P. Douma, 3. D. W. van
Akooy.
Met slechts enkele meters voor»
sprong zegevierde een ploeg, be»
staande uit J. Popkema, H. Schraa,
G. Brandse, J. Rutgers en F. M.
Brockhus tijdens de 5 x 110 meter
estafette over een ploeg, bestaande
uit R. Dijkstra, P. Douma, D. W. van
Akooy, N. de Boer en en C. van
Buren.
Veel toeschouwers waren er niet,
maar als voorbeeld voor velen trot»
seerde burgemeester van Fenema de
kou en het werd allerwege gewaar»
dcerd dat hij tijd gevonden had om
een deel der wedstrijden gade te
slaan. Hij stelde enige prijzen ter b e»
schikking, die met een aantal andere
door de voorzitter van de Z.P.S.V.,
de heer Rutgers, aan de winnaars
werden uitgereikt.
In het begin van de week reeds
voimden de z.g. „modderkommen"
een aanvaardbare en verhoudiiigsge»
wijs ook ruime ijsbaan. Het bezwaar
is dat zelfs de ijslaag iets van de
traditionele onwelriekendheid daar
ter plaatse heeft behouden. Een diep»
vriesluchtje dus, als men het zo mag
uitdrukken. Vooral de jeugdige rij»
ders zijn evenwel niet zo kieskeurig.
De scholen gaven weer ijsvrij. Kort»
om ondanks de bescheiden gelegen»
heden vermaakt het deel van de
kleine en grote Zandvoortse rijders,
dat niet zijn ijsheil 'buiten de ge»
meente zoekt, zich uitstekend. Dat
is dan de lichtzijde van de vorst.
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De afgelopen dagen
brachten het begin
van de viersmogend:
hedemconferentie in
Berlijn, die reeds alle
troebelen
vertoont
welke men redelijker:
wijs kon verwachten en waarop men
bij wijze van hardnekkigheid niet
hoopte. Het gevoel van een onbereik:
bare afstand tussen die algemene
hoop op een zakelijke bespreking, die
niet om te beginnen reeds afstuit op
volslagen ondergeschikte bijkomstig:
heden, en de tot nog toe vruchteloze
vertoning in Berlijn is symptomatisch
geworden. Het is er voor veraniwoor*
delijk dat het politiek geweten van
grote groepen is afgestompt tot een
weinig hoopvolle berusting. De grote
politieke aangelegenheden zijn exc/u»
sieve vraagstukken geworden waarop

onze invloed nihil is. Dit besef van
onmiskenbare machteloosheid stem:
pelt ons tot nauwelijks meer nieuws:
gierige toeschouwers. De gedachte dat
de afgevaardigden die aan de con:
ferentie van Berlijn deelnemen, daar
aanwezig zijn als vertegenwoordigers
van staatkundige belangen, waaraan
elke humaniteit betrekkelijk vreemd
is, overheerst. Het contact met deze
zaakwaarnemers bestaat niet. Twee
maatschappelijke systemen onderhan:
delen. Binnen die systemen is de
mens een abstractie. Zijn reële ver»
langen naar vrede, minder onrust en
dreiging is een nauwelijks aanwezige
factor. De systemen hebben hun ?og(»
ca en dat is een andere logica dan
die van de mens die gewoon maar
onderhevig is aan geluk of pijn.
Berlijn, vreemde stad.

Op Hoop van Zegen speelde

„Bruiloft op de Appelbloesem"
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" kwam gisteravond in een goed
bezet Monopole voor de dag met het
blijspel ,Bruiloft op de Appelbloe:
sem' van Eden Phillots.
Men kan naar mijn mening tegen
dit stuk nogal wat bezwaren aanvoe»
ren, die de keuze wellicht minder ge»
rechtvaardigd doen zijn. Laten we de
auteur maar niet hard vallen om het
feit dat hij zijn stuk op een vrij on»
aantrekkelijk thema heeft opgetrok»
ken. Tenslotte is het inderdaad mo»
gelijk om op een weinig diepgaand
gegeven een charmant blijspel té
schrijven. Dat is in de practijk meer»
malen gebleken; maar
daarvoor
is een 'behoorlijk technisch kunnen
vereist; de vondsten in de tekst moe»
ten 'het dan doen en het tempo plus
de k\vahteiten v£n de dialogen die»
nen goed te maken wat een dergelijk
stuk aan inhoud mist.
Naar mijn smaak vertoont Bruiloft
op de Appelbloesem echter nogal
wat technische tekortkomingen in de
bouw van het stuk .gebreken die de
spelers parten gaan spelep omdat zij
hen beletten hun spel boeiend tot
zijn recht te laten komen. Daar is in
de eerste plaats het feit dat dit blij»
spel een geruime tijd nodig heeft om
op gang te komen. Vrijwel het gehele
eerste bedrijf wordt eraan besteed
om de toeschouwer duidelijk te ma»
ken 'hoe diverse vorken in diverse
stelen zitten. Vele inleidende gesprek»
ken waarvan voor de acteurs nu niet
zo" verschrikkelijk veel te maken is.
Omdat Bruiloft op de Appelbloesem
in feite neerkomt op maar liefst drie
bruiloften, waaraan dan nog verschei»
dene aanzoeken — die op niets uit»
lopen — voorafgaan, staat het stuk
vol met liefdesverklaringen van 'de
ve'rouderde, theatrale soort. (Wie
zegt er heden ten dage nog tegen zijn
meisje, dat zij is als het zonlicht of
als het leven zelf, dat zijn hart ge»
knield ligt enz. enz.) Het is begrijpe»
lijk dat er onder deze omstandighe»
den heel wat van de spelers wordt
gevergd, niet minder dan van de re»
gie die in het tweede bedrijf prac»
tisch de hele groep (15 stuks) op
het toneel krijgt.
In het kort komt de zaak hierop

GASLIGHT
— (crimineel stukje vakwerk) —
duikt weer op in Zandvoort.
De afdeling .geheimzinnige thrillers'
is er een waarin de Amerikaanse fil»
mers het behoorlijk ver gebracht heb»
ben. Vooral de regisseurs Lubitsch en
iHitchcock werden bekend om hun
voortreffelijke techniek, waarmee zij
de camera als een verschrikt oog ze»
nuwslopende spanningen lieten regis»
treren. Heel vaak zonder de grove
middelen, waartoe het genre .thriller'
nu leenmaal spoedig verleidt, doch
met minutieuze verfilming van veel»
(betekenende details en situaties, waar»
door het verhaal indringend naar zijn
cilmax gevoerd wordt. Een thriller»
achtige film waarin speciaal de at»
mosfeer als een zwijgende medespeler
in een onheilspellende geschiedenis
is uitgebuit, is die welke Monopole
deze week draait: Gaslight. Een ge»
renommeerd stuk beklemming, — met
al te nieuw —, maar ~ dat door het
vakmanschap van zijn makers het
aanzien toch wel waard is. Charles
Boyer, een acteur die zo langzamer»
hand uit de circulatie schijnt te ver»
dwijnen, demonstreert er een voor»
treffelijk stukje spel, daar bij niet
onopmerkelijk gesteund door Ingrid
Bergman en Joseph Cotton.

neer dat de weduwnaar Samuel Sweet»
land, bezitter van ,L)e Appeloioesem'
wil hertrouwen. Jriij doet niet minder
dan vier aanzoeken om te ontdek»
Ken dat hij eigenlijk met zijn huis»
noudster wil huwen, die bhjde toe»
stemt. Alles is mogelijk, heett de au»
teur kennelijk gedacht. De twee huw=
bare dochters van bweeüand krijgen
na veel verwarring eveneens liun
partners, waarmee de zaak aan het
eind van het derde bedrijf op zijn
—zij het enigszins wankele — poot»
jes terecht is gekomen.
iHet ensemble van ,Op Hoop van
Zegen' heett zich over het algemeen
zeer aanvaardbaar door de moeilijk»
heden heen geslagen, hetgeen zeker
niet zo'n geringe verdienste is, als
men in aanmerking neemt, dat die
moeilijkheden — z,oals gezegd —_aan»
zienlijk waren. In het algemeen dit:
wat méér tempo, en wat minder door
elkaar spreken ware gewenst.
Om op de rij van het programma
af te gaan: P. Herfst als de wisselval»
lig verliefde Samuel moest uit de
aa'rcl der zaak vele liefdesverklann»
gen afsteken, hetgeen hem m.i. mm»
der afging dan zijn driftbuien wan»
neer het weer eens misgelopen was.
Niettemin een sympathie wekkende
vertolking.
Henry Coaker, gespeeld door A.
Kromhout, was een verrassende ty=
pering. Levendig en perfect getroffen.
Een iets duidelijker spraak — die met
moet samenvallen met het gelach van
het publiek na een grappige passage
— zou nog een verbetering beteke»
nen. Richard Coaker van Bertus
Groot bood niet zo heel veel moge»
lijkheden, waardoor de rol wat vlak
bleef. Iets minder bewerend en vlot»
ter spreken kan niet schaden. George
Smerdon, de koppige minnaar had
door J. Bos goede momenten. Deze
figuur mag wel weer iets dommer
naar mijn smaak. Dunnybrig is een
onduidelijk personnage zonder spe»
ciale functie in dit stuk. Dat ligt aan
de schrijver. W. v.d. Moolen maakte
ervan wat hij kon. Dominee Tudor
van Jb. Bos, een kort maar goed rol»
letje van Jb. Bos. Leen Paap als
knecht Ash, de vrouwenhater, een
werkelijk uitstekende uitbeelding.
Consequent en verzorgd spel. Ara»
minta de uiteindelijk uitverkoren
huishoudster werd trouwhartig ge»
speeld door R. Spierieus»Kromhout.
Wat meer nuances in de intonatie
kan deze rol iets meer fleur geven.
Oude vrijster Thirza Tapper van
J. Bisenberger=Kromhout: een uitge»
sproken toneeltalent verloochent zich
niet. Ook dit keer niet. Een glanzen»
de, expressieve creatie met bijzon»
dere mimische kwaliteiten!
Pctronel Sweetland, dochter no. l
van C. Lammers, kan wat vinniger,
zoals de tekst aangeeft. Sibley doch»
ter no. 2 van R. Bos»Plug: wel wat
mat, het svmpathieke karakter van
dit meisje kan wat meer aangegeven
worden.
Louisa Windaett werd door J. van
Duijn»Schilpzand goed weergegeven,
mag nog iets forser en uitgesproke»
ner. Mary Hearn, de ietwat wulpse
dame, door P. Cohen=y. d. Pijl lever»
de een coquette typering op, die niet
overdreven moet worden.
Sarah Smerdon — C. Paap»Bol —
voldeed zeer wel, evenals de dienst»
bode van A. van Turenhout.
Voor de decors kon ik dit keer
geen speciale bewondering hebben.
Voorzitter Biseriberger, die deze voor»
stelling regisseerde — hij had bepaal»
de rollen misschien wat kunnen uit»
diepen — nam voor de voorstelling
met hartelijke woorden en een ge»
schenk afscheid van de oude regis»
seur van O.H.v.Z. de heer Lubbers.
L.

WATERGETIJDEN
ZONDAGSDIENST
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
DOKTOREN:
/
*•~' , .
Gemeente' Zandvoort
Jan.
berijdbaar
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne*
31 0.45 8.- 13.12 20.— 5.00*11.00
weg 34, telefoon 2813
SPREEKUUR BURGEMEESTER
Febr.
WIJKZUSTER:
1 1.47 8.30 14.06 21.— 5.30*12.00 De burgemeester van Zandvoort zal
Zr Lien van Dyk, Gasthuishof je'27,
2 2.37 9.30 14.52 22.- 6.30»13.00 — wegens verblijf in het 'buitenland
op 250 bloedgevers
3 3.23 10.30 15.36 22.30 7.30*13.30 — op 3 en 10 Februari a.s. geen - telefoon 2791.
4 4.04 11.— 16.17 23.- 8.00*14.00 spreekuur houden. Het eerstvolgend VERLOSKUNDIGE:
5 4.44 11.30 16.54 24.- 8.30=15.00 spreekuur -wordt gehouden op Woens*
sloot met een nadelig saldo van
6 5.23 12.30 17.35 0.30 9.30*15.30 dag 17 Februari a.s. van 10 tot 12 uur. Mej. G. Bokma, T?olweg 6, tel. 2816.ƒ 320,92. De financiële toestand is Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
niet zorgwekkend, doch dit jaar zal
PREDIKBEURTEN

Werkzaamheden Rode Kruis
te Zandvoort nemen toe
In Maart rekent men
Hoewel de jaarvergadering van de
plaatselijke afdeling van het Ned.
Rode Kruis j.l. Dinsdagavond in ho*
tel Keur eerst om half negen was aan»
gekondigd, werd er toch nog het ge*
bruikelijke kwartiertje bijgenomen
voordat de heer Joh. C. Jung het
woord nam. Tegen 12 uur pas sloot
hij deze bijeenkomst.
De voorzitter memoreerde de Fe*
bruariramp waarbij door snel ingrij*
pen veel leed nog voorkomen kon
worden, o.m. door de activiteit van
wijlen oud luitenant*generaal Van
Oyen, die de centrale figuur was. Te
zijner nagedachtenis werd staande de
vergadering een minuut stilte be*
tracht.
De plaatselijke afdeling heeft zeer
veel werk verzet, vooral in samen*
werking met de motorclub „Zand*
voort". Uitbreiding kon worden ge*
geven aan het colonnewerk onder
leiding van Dr Entzinger, doch ook
de damesafdeling kwam tot stand.
Het verheugde spreker, dat de leid*
ster, mevr. Entzinger*van der Plas,
door het hoofdbestuur tot vaandrig
is 'benoemd.
Bij de sportevenementen op het
circuit is hulp van zusterafdelingen
niet meer nodig; het aantal donors
(120 a 130) dient sterk te worden uit*
gebreid en op Donderdag 18 Maart
rekent het bestuur op de medewer*
king van zeker 250 ingezetenen voor
bloedafname.
Het vertrek van de heer Van der
Ven bracht een vacature m het be*
stuur, doch de uitbreiding der werk*
zaamheden — binnenkort wellicht
met een trombosedienst — maakt
ook vergroting van het bestuur drin*
gend noodzakelijk.
Voorts deelde de voorzitter nog
mede, dat de huisvesting van de ma*
terialen. zorgen baart, omdat men niet
of slechts tegen een behoorlijke ver*
goeding over bergruimte beschikt.
Het jaarverslag van de secretaris
was vrij optimistisch. Gememoreerd
werd-de uitreiking van allerlei pak*
ketten aan een dertigtal personen uit
het rampgebied, de gezamenlijke
oefening met de Kon. N.Z.R.Mij en
de Zandvoortse Reddingsbrigade, de
opbrengsten van de collecten, de be*
noeming van de doktoren Entzinger
en Robbers tot kapitein en de terug*
gang van het ledental van 1062 tot
1039.
Uit "het jaarverslag van de penning»
meester werd vernomen, dat 1953

flink in de bus moeten worden ge*
blazen, daar talrijke aanschaffingen
door geldgebrek uitgesteld moesten
worden. Uitbreiding van het leden»
tal is de eerste vereiste.
Bij de bestuursverkiezing werden
uit zeven candidaten drie nieuwe be*
stuursleden gekozen, te -weten Mevr.
Bart*van der Plas en de heren J.
Maarsen en F. Poots. In de kas*
controlecommissie werden benoemd
de heren Pool en Reurts.
Langdurig werd gesproken over het
plan van de heer Van den Ban om te
komen tot het stichtten van een eigen
gebouw om de ziekenauto en allerlei
andere materialen op te bergen. Ver*
schillende suggesties werden geop»
perd om het plan binnen korte tijd
te verwerkelijken, doch om dit uit
te werken werd tenslotte een bouw»
commissie ingesteld, bestaande uit de
heren Bantjes, De Jong, Molenaar,
Hamburg en Van den Ban.

Alleen echt

Culturele ontmoetingen
van een theoloog,
-' V>

Speels en boeiend boek van Prof. Monnich ...
De uitdrukking .Christelijke cultuur',
zo'n uitdrukking die in het spraak*
gebruik van ministers en predikanten
bijvoorbeeld een gewone plaats in*
neemt, blijkt hoe langer hoe meer te
zijn geladen" friet een ingrijpende pro*
blematiek. Er zitten een aantal haken
en ogen aan deze „christelijke cul*
tuur"'- die men elke samenleving
schijnt toe te meten, waar de kerk
nog een voorname plaats inneemt, —
waarvan een steeds groter wordend
aantal christenen zich rekenschap
schijnt te geven. De kerk, enige eeu*
wen geleden met alle cultuuruitingen
zo sterk verbonden, ja vaak de stimu*
lerende kracht ervan, is steeds verder
van het gewoel der politieke en cul»
turele stromingen komen af te staan.
Christendom beheerst in vele opzien*
ten nog een-belangrijk deel van het
maatschappelijk leven, maar met al*
lengs groter wordend gevoel van pijn*
lijkheid hebben vele christenen moe*
ten erkennen dat de belangrijke cul*
turele gebeurtenissen in het Westen
buiten het Christendom om hebben
plaatsgevonden. In de loop der ja*
ren — der eeuwen — zijn talloze po*
gingen ondernomen om cultuur en
Christendom weer tot elkaar te bren*
gen, m.a.w. om een Christelijke cul*
tuur te herscheppen.
In afzonderlijke gevallen is die ver*
menging soms tot stand gekomen —
vaak op meesterlijke wijze — doch in
het algemeen gesproken is de afstand
tussen de twee grootheden gegroeid.
In het algemeen gesproken ook
schijnt het Christendom zich bij deze
gang van zaken te hebben neergelegd
en met een zekere onmacht moet het
constateren dat het culturele leven
zich los van haar ontwikkelt en
voortzet, dat de mens voortgaat met
uitvinden en scheppen uit waarden
die buiten het christelijk patroon lig*
gen.
Wij geloven dat de ontmoetingen
tussen christenen en niet=christenen
trouwens steeds zeldzamer worden.
Vóór" de oorlog zag men vertegen*
woordigers van de twee kampen nog
regelmatig-tegen elkaar in het veld
treden in polemieken, die in de Ne*

De heer Elffers neemt
(na meer dan 35 jaar)

afscheid van zijn werkkring
Maandag l Februari a.s. zal de heer
A. Elffers Azn. zijn post als Districts
Verificateur bij het Centraal Bureau
voor Verificatie en Financiële advies
zen van de Ver. van Nederlandse
Gemeenten, verlaten.
De heer 'Elffers trad in 1907 in

(Adv.)

Dameshanden
v ra gen

UR m En

Toneelavond N.R.V.

De zaal van „Zomerlust" was Zater*
dagavond vrij goed bezet, toen de
heer N. Slootjes, consul van de Ne*
derlandse Reisvcreniging, stipt op
tijd, een welkomstwoord sprak alvo*
rens de opvoering begon van het blij»
spel in drie bedrijven van Wim Du»
mont „Telefoon voor meneer * tele»
gram voor mevrouw".
Dit vrolijke spel van leugentjes,
verwarring en liefde is één en al zot»
heid, maar ook nogal onnatuurlijk,
gebouwd op een gegeven dat men in
het werkelijke leven nimmer zal aan»
treffen.
'
Op het privékantoor van de uit»
gever Brouwer speelt zich het gehele
geval af met als hoofdmotief het
huwelijk van Brouwer en zijn tweede
vrouw. De man durft niet aan zijn
vrouw te vertellen, dat hij een lief»
tallige dochter heeft (uitstekend ge»
speeld door Wil van Abs), terwijl de
vrouw aan haar man vergeet te ver*
tellen, .dat zij een huwbare zoon rijk
is uit haar eerste-^huwelijk. Er ont*
•staan natuurlijk allerlei moeilijkhe*
den,
die vanzelfsprekend opgelost
worden en eindigen met een happy*
end tus_sen de echtgenoten en een
verloving van de dochter
en de zoon.
(Adv.)
De bezetting was,1 niet overal even
sterk, terwijl de rolkennis van som»
mige spelers nauwelijks voldoende
was, ofschoon de toneel* en cabaret»
zijn Mijnhardt's Poeders als de groep der afd. Haarlem het spel in
naam'Mijnhardt er op voorkomt. November ook reeds had opgevoerd.
Bij velen ontbrak de nodige routine

.„
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derlandse tijdschriften b.v. geen zeld*
zame verschijningen waren. Na de
oorlog trof men nog een dergelijke
gedachtenwisseling van kwaliteit aan
in .Wending' tussen Prof. van der
Leeuw en Dr Fokke Sierksma. Het
isolement schijnt ' zich echter nu
steeds meer te bevestigen.
In deze sfeer —,'die met bovenge*
noemde regels uiteraard onvolledig
getekend is, omdat het aantal kanten
aan .Christendom en cultuur' zo groot
en van zo'n ruime verscheidenheid
is —, kwam dezer dagen een bijzon»
der belangwekkend boek uit van
Prof. dr. C. W. Möhnich, getiteld
Pelgrimage, ontmoetingen met de cuk
tuur. M.a.w. de bevindingen van een
christelijk theoloog, hoogleraar aan
de Universiteit te Amsterdam, op een
studiereis door Frankrijk in het voor»
jaar van 1953 opgedaan.
Theologen die over cultuur schrij»
ven zijn in Nederland al niet al te
dik gezaaid, doch degenen die het zo
oorspronkelijk, scherp en speels doen
in dit diep»serieuze Holland, zijn be»
paald zeldzaam.
Monnich typeert zijn houding al di»
reet wanneer hij opmerkt ,in de zon*
derlinge situatie te verkeren dat hij
weet niet te kunnen ontkomen aan
de cultuur al zijn .levensdagen, en te*
gelijk Christen te moeten zijn'.
,Over deze toestand handelen de
opstellen van dit boek', zegt hij ver*
der: „Zij doen dat niet systematisch,
wanneer dat zou moeten betekenen:
uitgaan van bepaalde gegevens, ver*
onderstellingen of waarnemingen en
vervolgens het veld der betrekkingen
tussen Christendom en cultuur in
kaart brengen. 'Het geldt hier ontmoe*
tingen met de cultuur, in vrij wille»
keurig gekozen verschijnselen.
Gekozen? Dat is niet het juiste
woord. Het betreft ontmoetingen, en
die hebben iets toevalligs. Dit boekje
bevat het relaas van iemand, die de
cultuur niet gezocht heeft, maar ge*
vonden, en die bij juist deze ver*
schijnselen als Christen geconfron»
teerd werd met wat hem zeer lief
was — en liefde kan men niet zoeken,

(vooral bij de werkster, doch zij
moest als invalster beschouwd wor*
den), zodat er vrij dikwijls haperm*
gen voorkwamen. De souffleuse was
onontbeerlijk.
En toch hebben de aanwezigen zich
igeamuseerd, hetgeen wel bleek uit
een langdurig applaus na afloop. De
heer Slootjes sprak het gezelschap
toe en bood een flinke taart als aar»
dige attentie aan.
Om 11 uur werden de stoelen op
zij gezet en volgde onder leiding van
de heer Slootjes een bal met muzi*
kale medewerking van „De Noten*
krakers".
J.G.B.
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dienst op de secretarie van de Ge*
meente Haarlem. Van 1915 tot 1918
was hij verbonden aan de Provinciale
Griffie en sinds l April 1918 is hij
werkzaam in zijn huidige positie, die
nu a.s. Maandag beëindigd zal wor*
den met een officiële receptie in
Brinkmann te Haarlem.
In het politieke leven van Zand*
voort heeft de heer Eltfers ook een
lange staat van dienst. Jarenlang had
hij voor „Gemeentebelangen" zitting
in de Gemeenteraad. Hij werd in 1936
wethouder. Deze laatste functie werd
echter door een ernstige ziekte af*
gebroken.
. Tevens is de heer'Elf fers vanaf de
oprichting pp 4 April 1924 voorzitter
van de Kring „Godsdienstig Leven".
Op onze vraag, welke zijn plannen
voor de toekomst waren, antwoordde
hij, dat zijn belangstelling naar vele
kanten uitgaat, o.a. naar de Kring en
„Kerk en Vrede!', waaraan hij nu
meer aandacht 'hoopt te kunnen be*
steden.
Als typische bijzonderheid vermei»
den we, dat het bureau van de Ver.
van Ned. Gemeenten in 1918 slechts
een zestal employé's telde, terwijl die
staf in de loop der jaren werd uit*
gebreid tot ongeveer 250 personen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
de familie Elffers aan de Zandvoortse
laan 325 te Bentveld in de komende
dagen niet aan belangstelling zal ont*
breken. Wij wensen de heer Elffers
en zijn gezin nog vele jaren toe in
goede gezondheid.

(Adv.)

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 31 Januari-•-. , >1 .
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
J. Brammeijer.
10.30 uur: Ds R. H, Oldeman. \f.
7 uur: Ds C. de Ru.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 31 Januari'
> *
10.30 uur: Dr J. A. Oosterbaan van, „
Haarlem.
7 uur: Jeugddienst. Dr J. A. Oos*
terbaan van Haarlem.
- .Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
's Avonds 7 uur Lof. , ,>U"-.t. J;T ,In de week 's morgens 7 en 7,."45^ü.
's Avonds 7.30 uur Lof. .^"'j.^
Gereformeerde Kerk,
_ '"'
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 31 Januari
10-en 17 uur: Ds A. de
'"Znd.^9;
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 2 Februari
.OK,
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr. J. H. van Oostveen, evangelist
te Voorburg.
Zondag 31 Jan. 9.10 uut: Radiofoe*
spraak (op 402 meter) door Prof. Dr
G. Stuiveling van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Winst- uit
nood".

Mensen en zaken
Wat doe je in de kou?F

Verkouden en hoestende kinderen Opeens kwamen er mannen van de
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop gemeente, van Publieke "Werken
Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend zelfs. Omdat het Woensdagmiddag
was, hadden ze nogal wat bekijks van
de schooljeugd. U weet wel, die
jeugd, die „van de straat" moet ge*
houden worden. Nou, 'daar hadden
de jongelui die middag glad maling
aan. De mannen van Publieke Wer*
ken gingen het halve parkeerterrein
Boekbespreking op Vrouwenmiddag
bij de watertoren onder water spui*
ten!
De mensen in de omgeving keken
Voor de dames, die de Vrouwenmid* was het n.l. niet mogelijk de Vrou* van achter hun gordijnen naar het ge*
dag van de Ned. Prot. Bond bezoch* wenmiddag te houden op de daar* doe en zij trokken verbaasd 'hun
ten'op j.l. Donderdagmiddag
in „Ons voor bestemde plaats; men moest wenkbrauwen op: Wat 'krijgen we
Gebouw" aanv de Brugstraat, zal het zich in de bestuurderskamer terug nou? Een mens is blij, dat hij zonder -,
ongetwijfeld een grote teleurstelling trekken, waar het — mede door het aanwijsbaar mankement door de kou
zijn geweest, dat de zangvoordracht ontbreken van een piano — niet mo* van en naar huis komt.... ^Nee, ze
van' mevr.' To iDeessKion ten tweede gelijk - is »een zangrecital te geven. hebben'7'bij de. ^gemeente ,zeker.fe,en j
male geen doorgang vinden kon. Was Maar wat m eenj goed vat is, verzuurt kronkel in hun hersens'gekregen
het op de Kerstwijdingsmiddag de niet en daarop hopen we mevrouw wie gaat er bij deze temperatuur
griep die mevrouw Dees parten speel* Dees op de eerstvolgende Vrouwen* spuiten.
Het karwei werd onder leiding van
de, deze keer was het de koude. Door middag te mogen horen.
de • lage temperatuur in het gebouw
Echter het tweede gedeelte van het een opzichter, die wel iets meer weet
programma, n.l.' de boekbespreking van spuiten, deskundig aangepakt.
door mevrouw B. Poots*van Popta Het parkeerterrein kreeg een keurige
ging gelukkig wel door en maakte ijsvloer. Het jeugdige publiek zong
alleen vinden en geschonken krijgen. deze middag tot een zeer waarde* in alle toonaarden zijn 'bijval. De vol* -^
Liefhebben brengt strijd; en bij de volle. Mevrouw Poots had het oog wassenen, die 't -echt ook wel erg
dingen die hier ter sprake zullen ko* laten vallen op de ^streekroman „Het koud hebben, schudden hun hoofd:
men lag voor de man die deze stuk* Oever" van Annie Oosterbroek*Dut* Och, och.... die stakkerds.... en
*"
ken schreef een deel van de frontlijn schun. Weliswaar geen bekende dat met die snijdende wind.
'Ho, ho.... even wachten, niemand
tussen Christendom en cultuur. Wilde naam, maar het zeer waarderend
hij uit ervaring spreken over een on* voorwoord van mevrouw van Nes* mag er nog op. Ja, wat dacht je, wij
derwerp dat men ervaren moet heb» Uilkens beloofde veel goeds, een zullen wel ijs maken,en jullie zuilenben om het enigszins te verstaan, dan voorspelling die tenvolle bewaarheid er wel te vroeg op gaan."..... komt
natuurlijk niets van terecht.
moest hij zich wel bepalen tot wat werd.
Een forse agent van politie -beleef*
Spreekster verklaarde dit boek ge*
voor hem persoonlijk zeer concreet
geworden was. Dat heeft bezwaren kozen te hebben^ omdat het vooral in de die middag de akeligste uren van
van eenzijdigheid. Maar eenzijdigheid deze tijd zo rustig aandoet- en ver* zijn loopbaan. Die moest bij het ijs*
was zijn enige mogelijkheid. Alzijdig haalt van mensen die leven in hun koude parkeerterrein een waohtje
kan alleen hij zijn, die boven zijn stof geloof en daaraan vasthouden on* kloppen totdat het ijs lekker hard
was.
staat. Maar die met Christendom en danks grote tegenslagen.
De belangstelling was, ondanks de Waarschijnlijk heeft die agent ge»
met cultuur zich bezig moet houden,
heeft te weten dat hem dat nooit felle koude, voor deze interessante dacht: Ik wou dat jullie opvlogen
lukt. Wel moet hij er midden in staan, middag nog vrij groot. Ruim 20 da* met je ijsl Van de andere kant was
G.H. 't toch maar een sympathiek idee
er mee bezig zijn, en hij zal zijn tra* mes waren aanwezig.
van mijnheer iHuysman: De jeugd
nen tot zijn spijze hebben,, dag en
van de straat? Goed, maar dan op
nacht. Zijn onderzoek is zelfonder*
het ijs! En dat is heel wat anders.
zoek, op gang gekomen ten aanzien Ongeval op het ijs
IJs verwarmt de harten. Dat is heel
van wat hem tegemoet kwam. lm*
mers, hij heeft geen cultuur, maar hij Donderdagmiddag kwam mevr. K. gek, maar "er zijn op het ijs niet zo
is cultuurmens — het woord is een tijdens het schaatsenrijden op de heel veel nurkse mensen! ,
Nou, een paar uur later i werd de
pleonasme; en hij heeft geen Chris* vijver aan de Vondellaan zo ernstig
tendom, maar hij is Christen. Daar* te vallen, dat zij met een zware her* baan „vrijgegeven". Het krioelde van
om staat hij niet onpartijdig, hij is senschudding naar haar woning aan de liefhebbers. 'En aan de pret kwam
gedrongen in een bestaan waarin hij het de Favaugeplein per ziekenauto geen .einde. Diverse koters^, wertjen
beide is: mens met Adam, deelgenoot moest worden overgebracht, nadat die avond met scheve ogen aange*
dr van Es de eerste ,hulp had ver* keken, omdat ze thuis kwamen op
in Gods omgang met Christus.
een uur waarop normale omstandig»
Hij kan geen twee heren dienen, leend.
heden in aanmerking genomen), de
die waarheid komt ieder ogenblik op
meesten van hen al onder^jfiifewol
hem af; en toch heeft hij even vaak
(Adv.)
hadden moeten liggen. ,„J ! jsSr..
het gevoel, dat hij twee heren wel
Het leuke is, dat niet" Mlëlaïpje
moet dienen. Of liever: zowel het
jeugd geniet van deze sublieme* Ijs*
Christendom als de cultuur eisen hem GRIEP? <—««*
Mijnhardt's
Grieppoeders.
Doos
50
et.
baan. Gisteren zwierde een helemaal
op, geheel en al, en zonder dat de een
niet zo erg jong paar,.over de ,baan.
voorbehoud maakt ten aanzien van
En een lol dat die twee haddentjHun
de ander. Hij moet met beide mee*
schoonrijders deden 't maar wat goed.
doen, en beide willen
zij dat hij alles
1
Zij gleden bedachtzaam, mét,,.', ge»
geeft wat hij heeft.'
Zeepost
kruiste armen, in volmaakt rhytüme
over het parkeerterrein. Haar neus
Kortom, allen die een beter begrip Met de volgende schepen kan zee* was
rood en zijn rug Avas wat
van de verhoudingen tussen Christen* post worden verzonden. De data, stram,wat
maar ze schaatsten.
dom en cultuur, tussen de levende waarop de correspondentie uiterlijk
Overal was pret en het scherpe ge*
Christen en de cultuur, ter harte gaat, ter post moet zijn bezorgd, staan, kras
de smalle ijzers vermengde
hopen wij met bovenstaande regels achter de naam van het schip ver* zich van
met vrolijke uitroepen en luid
genoeg belangstelling voor dit overi* meld:
gelach.
-,
gens fraai geïllustreerde boek te heb* Indonsië: m.s. „Willem Ruys", 8/2
En 's avonds maken vaderven moe*
ben ingeboezemd.
der de balans op.
>-*-,,„
De trektocht van de schrijver langs Ned. Nw. Guinea: m.s. „Banka", 4/2 ' Twee builen, één scheur in , een
de verschillende cultuuruitingen en Ned. Antillen: m.s. „Sarpedon", 1/2 trainingsbroek,
twee winkelhaken in
zijn „christelijke reacties" hierop, wil* Suriname: m.s. „Nestor", 6/2
een wind*jack, een wollen want ver*
len wij hier niet aansnijden. Dat doet Unie van Z.Afr. en Z.W. Afrika:
loren, maar
heerlijk gezond sla*
de schrijver te zelfder tijd amusanter
m.s. „Arundel Castle", 30/1
pende 'kinders, die met rode wangen
en beter.
Canada: s.s. „Americain Jurist", 3/2 glimlachend dromen van hun enorme
Zuid Amerika: s.s. ,17e Octubre',30/1 stunts op het gladde parkeerterrein
en die niet klagen over de kou l
(Adv.)
Australië: via Engeland,30 / l "
^
MOMUS.,,
Nieuw Zeeland: via Engeland, 30/1'
(Adv.)
„
«,
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen
Inlichtingen betreffende de verzen*
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

PUROL GENEEST

Kou Griep? DAM PO

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

Prjnstrrjkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. H. a. WEENINK

Nederlandse Protestanten Bond Afd. zandvoort, Brugstraat is
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uit Haarlem

Zaterdag
„laatste dag1
Uitverkoop

"

» ~•

Woningbouwvereniging
Gevraagd '~

'

'

'

'

EENDRACHT MAAKT MACHT

Nette VERKOOPSTER
pl.m. 18 jaar. .Aanm. na 7 uur.^

T

2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
ConMandant Brandweer
3044 Politie"
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
f\jnströfcerö, 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.
en 2886 Lichtsboringen. Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3

A. j. van der Moolenstraat 68r

Huurprijs per week ƒ 8,—, alle andere kosten inbegr.
Opgave schriftelijk vóór Dinsdag a.s. 's avonds 7 uur,
bij de secretaris D. v. DIJK, Dr C. A. Gerkestraat 22.

Belangrijke
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

Schoenhandel

Boven- duplexwoning

ALBERT HEIJN Grote Krocht 24

telefoonnummers
en adressen

Prijzen der restparen wederom verlaagd'

Voor leden komt direct beschikbaar de

_ ,

Coöperatie „Haarlem"
Lage prijzen

N. R. V.
KOUD? Komt dan. _>

,

Dadels zonder pit
250 gr. 10 et.
Pork uit blik
100 gr. 25 et.
Siamrijst
250 gr. 30 et.
Jam div. soorten .'.
per pot 52 et.
Biscuits div. soorten
250 gr. 32 et.
Haring in tomatensaus
68 et.
Vruchtenstrooisel
200 gr. 23 et.
Anijsstrooisel
200 gr. 27 et.
Botcrhamhagel
250 gr. 36 et.
Spliterwten
500 gr. 39 et.
Bruine Bonen buitenlandse
500 gr. 39 et.
prima kwaliteit .".J
Griesmeel
.
500 gr. 29 et.
Sardines in tomaten
groot blik 29 et.
Appelmoes
per 3/4 pot 50 et.
Rumbonen
100 gr. 25 et.
Doperwten rriet "wortelen
per blik 59 et.
Grote Krocht 15 - Telefoon 2410
„Bewaar uw bonnen voor dividend9'

Heden weer

Maandag l Februari 1954
's avonds 8 uur'"naar het
ZONNIGE ZUIDEN, ITALIË

Erwtensoep
75 cent per liter
EchTc Geld.ROOKWORSTJES
alleen van Varkensvlees ge*
maakt
45 et per 100 gram
BAKBLOEDWORST die met
bakken niet uit elkaar valt
25 et per 100 gram
Heeft U ze al geprobeerd?
Ons nieuwe

Kaarten ƒ l,* voor ledenr f 1,20 voor
niet«leden verkrijgbaar bij-Bakels, Lo*
renz, Esvé of 's avonds aan de zaal
van Zomerlust.
'
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. BOS & Zonen

LEVERPRODUCT
LEVERWORST SPECIAAL
s
35 et per 100 gram
ROOKVLEES speciaal van de
muis, niet zout, 65 et p. 100 gr.

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

Slager GAUS

MELTON DAMESPANTALONS
*
ƒ 14,75
ZEILJOPPERS
.... vanaf ƒ 21,75
KERKSTRAAT 14 - Tel. 2102
Hazewind Fixpool plusfours en Pan*
Monopole
Wij bezorgen ook aan huis!
Trainingsbroeken,'_ Trainings*
Vrijdag 29 Jan.: toneelvoorstelling talons,
pakken, Skipetten met-'iTitssluiting,
door,„Op Hoop van Zegen".
wollen Truien met rolkraag,Zaterdag 30 Jan. 8 uur: film „Gas*
Schaatsen, schaaf sfourni t uren,
licht".
GEBOORTEKAARTJES
Schaatsenband.
Zondagmiddag 31 Jan. 2.30 uur: film
„Bad Bascomb".
Gertenbachs Drukkerij
Zondag 31 Jan. 8 uur: film „Gas*
Achterweg l Tel. 2135
licht".
Maandag l Febr. 8 uur: idem.
Telefoon 2131
Haltestraat 35
Dinsdag 2 Febr. 8 uur: film „Klaar
voor actie".
Woensdag 3 Febr. 8 uur: idem.
Donderdag 4 Febr. 8 uur: idem.
^centrifuge droog, gevouwen
_
Natwas (d.w.z.
Andere attracties en
afgeleverd) met EEN DAG GEREED f 0,29
kg
nuttigheden
(geiumblerd)
gevouwen
afgeleverd
"
_
_
_
_
_
Droogwas
Maandag l Febr.-8 uur: film over het
5 ' met TWEE'DAGEN GEREED f 0,38 kg
Zonnige --Zuiden,' Italië, *door . de
Ned? Reisver, in „Zomerlust".
Mangelwas lijfgoederen getumblerd,. overige aoederen - „ . . . _
-~. «,j,:gismangeld met'. 2 DA,GEN GEREED 1.0J44 kg
Van difem^74-Febr.:-.H«ishoudb.eur&
in het R.A.I.*Gebouw, Amsterdam.
gemangeld, model gevouwen
•
•-}-,.Kastklaar geheel•
Dagelijks geopend v. 10*5 en 7*11 u.
< • -'msPVIER DAGEN GEREED f 0,54 kg
Stadsschouwburg
• •.
Haarlem
Zaterdag 30 Jan. 8 uur: Haagsche Co*
BEHANDELING FIJNE' WAS
medie -met 7,Deze vrouw mag "niet
branden".
Zondag 31 Jan. 8.15 uur: Haagsche
Comedie met „Luistert u niet 'da*
Geopend van 8*2 uur
Grote Krocht 14, telefoon 2919
mes l"

WEEK-AGENDA

O

of**

Zondag 31 Januari, 's avonds Z uur
Spr. Dr J. A. OOSTERBAAN

'M

Sporthuis Zandvoort

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

ONGEHUWDE
VERPAKSTERS

HOE wïli U gewassen hebben?

WONINGRUIL
ZandvoorttBlaricum
Aangeb. landhuis, 6 ruime
cmrs. Huur ƒ 66,—. Br. 801
jur. Zandv. Crt.
EM. KAMER m. pension
aangeb. v. heer op leeft, bij
dame alleen in Zandvoort
v. dir. of later Br. no. 802
jur. Zandv. Crt. ,
PRACHT KACHEL met
chroom, compl. m. pijp en
plaat, bill. prijs. Van Len*
lepweg 81 zw., 't Liefst na
6 uur.
Te koop: VULKACHEL
voor werkplaats, met pijpen
:n onderplaat. Burg. Engel*
sertsstiaat 13 zw.
Zeer voordelig JTE KOOP:
Compl. eiken slaapk., best.
uit 4sdeurskast, litsjumeaux,
2 nachtk., 2 stoelen en tafel.
Tevens 2 spiraalmatr., sprei,
i.ga.n. bruine herenwmterj.
mt 48=50, id. costuums, Can.
jontjack, eiken kroonlamp,
2 Kelim fauteuils, l gr. en
. kl. Kloostertafel, eiken
boekenkast, eiken dressoir,
antiek damesbureautje, twee
stel overgord., l kamer lino*
eum. Alleen Zaterdags na
3 uur. Dr Gerkestraat 135.
ELECTRISCHE
NAAIMACHINES „te huur.
v.d. Schelde, Haltestraat 7.
3reng uw lange winteravon*
den door met een boek uit
onze

ROMAN-CIRCULATIE

voor hele dagen. ;

Inlichtingen: Boekhandel

Indiensttreding na medische goedkeuring.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.

Haltestraat 12,

F. VAN HERWIJNEN
telef. 2686

Aanmelden bij de sociale afdeling van 8.30*10
uur v.m. uitgezonderd Zaterdags.

'ezocht van ca. 75*30 April
a.s. een HUIS (gedeelte) bij
zee en duinen, 6 slaappl.
Eventueel m ruil voor huis
Hilversum. Mr Beks,
Snelliuslaan 26, Hilversum,
telef. 8018.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

B.z.a. voor a.s. seizoen
BESCH. VROUW.-38 jaar,
in Horeca bedrijfsintern.
Br. no. 803 bur. ZarTdv. Crt.

Dekens stomen per stuk f 1,25
WASSERIJ MEULMAN

TIJDELIJKE
WONINGRUIL
Wie te Zandvoort of omg.
één der zomerm. zijn
luis ruilen m. huis te Laren
«el. in pr. omg. Fam. Plat,
St. Janslaan 71 hk Hilver*
umseweg Laren (N.H.), te*
efoon 3755.

Speciaal coupe's
en coiffures
*

De nieuwste> vinding
op het gebied van
PERMANENT WAVE

Maison Gerrits
Dames en Herenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718

Pyjama's

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

a) Vlot model damespyjama met korte
mouwen. In groen, bleu en oudtose, maten 40-48

6£' » • •

Lingerie-garnituur
van fraaie charmeuse met rijke
kantgarnerïng. In zalm, wit en
zwart, maten 40—48
Onderjurk m. bustevorm

b) Kwiek model pyjama met moderne
, pantalon met smalle pijpen. .In
groen, bleu en oud rose, maten40-48

1190

590

% Hemd: 375
75
( , Pantalon: 3

Tricotages

xjupon met brede
volant en
kant-entredeux

Ie Kwaliteit interlock gatnituur, fantasie dessin in
wit, maten 42—46
Hemd met ^95
O4O
bustevorm «•
Pantalon -fc

590

-'

bijpassende
ondeitaille

Tiicot garnituur van prima katoen in fraai
jacquard dessin, in wit, maten 42-46
Hemd met <J95
O25
bustevorm -•
Pantalon -£

In wie en zwart
-Jupon maten 42-48
Taille maten 40-46

Onze
Zolang
.
de beperkte ••
voorraad sirekt

WASZIJDEN ONDERJURK, bustecoupe met
overslag en kantgarnering, div. kleuren, •» O A
- maten 40-48 , O

, O N D E R J U R K van
prima satin met flacteuze . kantgarnering,
div. kleuren, "fOQ
.maten 40-48 /

O N D E R J U R K van
Enkalon- nylon met
bustevorm enrijke kantgainering, 4"} 7 5
maten 40-48 1 J*

reclame aanbiedingen l
Zeer voordelige Enkalon-nylou PANTALON,
slip-on model met kantgarnering, diverse ty f g
kleuren en maten -t

NACHTHEMD van fraaie
waszijde, vlot model,
met nopje en gebloemd,
. diverse kleuren fJtyQ
en maten
O

Alleen Zaterdag als reclame

Stengels
en
meses
van 85 et voor
75 cent per 250 gram

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Teler. 2467

SCHAATS
FOURNITUREN
REPARATIE

JAC, KUIPERS
Schelpenplein ""l"

Practijk Tandarts
GARAGE TE HUUR gevr.
W. J. J. MEERTENS voor l of 2 auto's, omgeving
is vanaf 1 FEBR. 1954

voortgezet door
Th. H. v. d. MEULEN
Tandarts

Sport

D

Belangrijke

2262 Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
MELKERIJ
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. "VVeenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

Men wil op de
hoogte zijn, niet
alleen van
al het plaatselijk
nieuws, maar ook
van de aanbie»
Oranjestraat en. Stationsplein
(oolc Bulgaarse)
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
verfrissend en last not leaM dingen der Zand»
„De Opbouw", Tollensstraat 47. Heerlijk,
gezond
voortse winkel
2465 en 2886 Idehtsfcoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3. HOGEWEG 29 - TELEFOON" 24M stand!

MARIEN BOSCH

YOGHURT

Vul in

win!

Ook de/e week weei grote animo om
te puzzelen, hebben \ve gemerkt, al»
hoewel we dachten dat onze getrou»
\vcn het dit keer te druk zouden heb»
ben met schaatsenrijden. Maar nee,
het werd weer een respectabele sta*
pel oplossingen. Ze waren voor het
merendeel juist, dus zoals hieronder:
Horizontaal: 1. volkomen; 6. N.O.;
7. haaien; S. Ee; 9. L.T.; 10. D.D.; 12.
Rie; 14. vee; 15. alg.: 16. Inn; 17.
epos; 18. val; 19. are.
Verticaal: 2. onheil; 3. knal; 4. ooit;
5. eenden; 8 era; 11. den; 13. egel;
14. visa.
/' 2.50 voor inzender
ZEGERMAN,
NJoorderstraat 10.
Eenzelfde bedrag stellen wij weder*
om beschikbaar bij onderstaande
puzzle, waarvoor U de oplossingen
weer tot Maandag a.s. 12 uur 's mid»
dags kunt doen toekomen aan de
x

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1.

11
12

13

14
16

15

DAAR IS MOED VOOR NODIG.'

STADSSCHOUWBURG

Hoge weg 76, tclcf. 2003.
HAARLEM
Spreekuren dagelijks.
Zoals te verwachten was werd het Ziekenfonds 8.30—9.30 uur.
Vrijdag 5, Zaterdag 6 en
gehele voetbalprogramma het afge» Part. l—2 uur en volgens Zondag 7 Febr. 8 uur
'
lopen weekend wegens de vorst af* afspraak.
en Zondagmiddag 2 uur
gelast.
Hoofdstad Operette
Nu er een gedwongen stilstand in
WIENER BLUT
de voetballcrij fs ontstaan, is het
meer dan ooit nodzakelijk dat er ge»
Pr.: ƒ1,50 tot ƒ 4,50 (a.i.)
traind wordt om in conditie te blij»
Voorverk. v.a. Woensd.
ven. Zolang de vorst echter de veld»
training onmogelijk maakt, wordt er
Maandag 8 Febr. 8 uur
in de zaal geoefend. A.s. Vrijdag»
Rotterd. Toneel
avond 5 Febr. wordt door beide groe»
GXGI
pen op de gewone tijd in het gym» J.man, 25 j., ^oekt net eenv.
nasticklokaal van de Wilhelmina» KOSTHUIS. Brieven onder
school getraind. Er wordt op gere* no. 901 bureau Zandv. Crt. Donderd. 11 Febr. 8 uur
Rotterd. Toneel
kend dat de leden het belang van de
training inzien en aanwezig zullen T.o. AANSCHROEF»
Voor iedere vrouw
SCHAATSEN
met
z.g.a.n.
/ijn
bruine hoge schoenen, maat komt eens de tijd
38, /' 16,50. v. Ostadcstr. 25.
K.J.C. „NOORD"
Pr.: ƒ l,» tot ƒ 4,» (a.i.).
Donderdag 28 Jan. j.l. werd de laat» Ter overname 2 paar
Verk. op speeld. en 2 da»
ste wedstrijd van de maand in onze
gen ervoor van 10*3 uur.
KINDERSCHAATSEN',
competities gespeeld.
compleet, leeftijd 8= Tel. na 12 uur. Coupons
Als nummer l werd geplaatst W. geheel
10 jaar, ƒ 10,=. Burg. Engel» geldig.
Roos, kampioen Januari; 2. Jb. Kees» bertsstraat
62.
man; 3. J. Zwemmer; 4. A. Schaap.
De marsenprijs viel aan de heren H.
Bol en Jb; Koning. Een eindstand dis
na veel heen en weer schuiven on
harde strijd werd bereikt.
f 3,75, f 5.95, f 7,50, ƒ 13,40
ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
ORIGINELE FRIESE NOREN
f 17,40
Na de vierde competitiewedstrijd van Complete SOHAATSGARNITUR'EN.. ƒ 2,40 en ƒ 3,30
de Zandvoortse Bridgeclub is in de SOHAATSBAND, HAKK'ENBANDEN, enz.
A»lijn niet veel Verandering in de
stand ontstaan. Het koppel Fabel»
Sjouwerman bezet nog steeds de
De Goedkope Amsterdammer
eerste plaats met 224.08%, waarna
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974
hrn. Agsteribbe»Schutte volgt met
209.72%, direct gevolgd door de fa»
milie Vulsma met 209.54%.
Het dameskoppel Fabel*Polak, dat Bruiloft op de Appelbloesem
de vorige week naar de 4e plaats in
de B=lijn gestuurd werd, nam danig Vrijdagavond was gebouw Monopole
revanche door de eerste plaats met nagenoeg geheel bezet toen de toneel»
220.77% weer in te nemen. Het kon» vereniging „Op Hoop van Zegen"
pel hrn. Peen=Keur verhuisde van de voor de tweede maal een opvoering
Ie naar de 3e plaats, mevr. Barens» gat van het Ierse blijspel „Bruiloft
Hcldoorn van de 3e naar de 2c, doch op de appelbloesem".
Onder de aanwezigen waren o.m. Heel 't gezin heeft
het damcskoopel Brossois^Hagen van
belangstelling
vertegenwoordigers
van de Goudse
de 2e naar de 7e plaats!
toneelvereniging
„Vires",
de
Zand»
voor de
In de Olijn bleef het dameskoppel
Notterman de eerste plaats bezetten voortse Politie Toneelgroep en de
ZANDVOORTSE
met 230.15%; de familie Kerkman r.k. toneelvereniging „'t Voetlicht".
Na afloop sprak de heer P. Herfst
schoof van de 3e naar de 2c doch
COTJBANT
de familie Spoelder van de 2c naar de namens de spelende groep de heer
J.
G.
Bisenberger,
die
het
blijspel
had
4e plaats. De 3de plaats wordt thans
ingenomen door het dameskoppel geregisseerd, toe en bood hem een Profiteert van de
kistje sigaren aan.
Heldoorn»Versteege.
publiciteitswaarde
Het degradatiespook komt in zicht
die daarin gelegen
voor de koppels van Dartelen»Vader
is
en fam. Bcrrier in de A=lijn en voor Speeltuinnieuws
de families Baarda en Kappalhof, als»
mede voor het koppel heren Reijcr» In het Januarisnummer „De Schakel"
van de speeltuinvereniging „Kinder»
Penaat in de B»lijn
vreugd" deelt het bestuur mede, dat
De clichédienst
er in 1953 op allerlei gebied veel tot staat mede tot uw
DAMES K.J.C. „NOORD"
Woensdagavond j.l. werd voor de stand is gekomen, doch dat er nog
beschikking.
laatste keer om het kampioenschap veel op het programma staat. Wensen
van de maand Januari gespeeld. Als zijn o.m. zaalruimte voor de rijpere
no. l eindigde mevr. A. Kraaijenoord. jeugd en een eigen tehuis voor de
'De volgende dames kwamen achter jeugd.
De belangstelling voor het club» Vraagt inzage van
haar op de ranglijst te staan: 2. mevr.
J. Sjerps; 3. mevr. G. Kerkman; 4. werk steeg, terwijl de belangstelling
de uitgebreide van de overheid groeiende is.
mevr. W. Flipsen.
collectie.
Deze maand wordt de mandoline»
groep uitgebreid, terwijl de verwach»
ting is, dat binnenkort ook met een
mondaccordeongroep
gestart kan
worden.
De lezers van ons
telefoonnummers
blad
weten dat
en adressen
Rijkspostspaarbank
wonen in Zand»
2000 Brandmelding
Aan het postkantoor «Zandvoort en voort mede
2403 Commandant Brandweer
het daaronder behorende ambtsge»
3043, 3044 Politie
bied werd gedurende de maand Ja» betekent: de
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
nuari 1954 ingelegd ƒ 66.826.43 en Zandv.Courant
2345 Gem. Secretarie
terugbetaald /' 58.101,86.
lezen!
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

de

Julianaweg. Brieven onder
no. 902 bur. Zandv. Crt.

Daarom wil
adverteren in de
Zandvoortse Crt
zeggen: in het
middelpunt van
de belangstelling
staan.... en
verkopen....!!

ALBERT HEIJN

1$ nummer g met

PRIJSVERLAGINGEN
Geld. Rookworst

66
124
32
45

met loodje

per stuk
-79-

Gerookt Vet Spek

500 gram'

Mager Ontbijtspek

100 gram
-34-

Mais Rookvlees .. 100 gram
Gelderse Ham

100 gram A$\
.49- tU

Chocohagel

250 gram

Witte Hagel

O Q

200 gram O f\
-29~ £U

Zaanse Beschuit.
GROTE ROL

14 stuks
,29-

Grote Snijkoek

per stuk

Kleine Snijkoek ...

per stuk

25
OQ

UU

-25-

Daisy Biscuits

250 gram

Pepermunt-Ballen

200 gram

25
29
-33- 29

Haverstropitten... 200 gram
Maizena

....

Zelfr. Bakmeel

500 gram

X^_

Zuivere Slaolie

hele fles

149

Krenten

100 gram

1 O

Abrikozen . . . . . . .

100 gram

OO

Hele Siam Rijst

500 gram

|% C

500 gram
-36-

33

J-3-

lL

-25~ L-L.

droogkokend .

Zachte Zeep ...
ZAANSE KOEKEN
3O% GROTER,

EN... TOCH DEZELFDE PRIJS
per bus

55

AlbertHeijn
maakt U het leven

oedkoper!
T>^r

17
18

HORIZONTAAL:
1. zit in een vis; 6. en anderen; 7.
voorwerp, gebruikt bij gymnastiek»
oefening; 8. sta stil! 9. predikant; 10.
zo God het wil; 12. bejaard; 14. kreet;
15. iHaarlemse Ie klas voetbalclub;'
16. Oosters vorst; 17. vulkanisch ge»
steente; 18. gat in het ijs; 19. vis»
snoer.
VERTICAAL:
2. wat iets bevat; 3. betaalmiddel; 4.
hutspot bij de soldaten; 5. leuk; 8. op
welke wijze? 11. pudding; 13. steek»
wapen; 14. ijzeren vlechtwerk.
'

Premiereductie
vrijwillige
ziekenfondsverzekering
Uit een met ingang van l Januari '54
in werking getreden wijziging vaa'de
Kinderbijslagwet vloeit voort, dat tot
de vrijwillige ziekenfondsverzekering
toegelaten personen in de lc:eftijd van
21 tot en. met 26 jaar, wi<;r tijd te»
houdens in geval van zielite of va=
cantie geheel of grotendeelji in beislag

wordt genomen door of in verband
met studie of met opleiding voor een
'beroep, van l Januari 1954 af delen
in het recht op reductie van de pre»
mie der vrijwillige verzekering.
Deze reductie bedraagt vijftig cent
met dien verstande, dat in elk geval
ten minste vijftig "cent moet worden
betaald.
Vroeger bestond het recht op re»
ductie voor studerende vrijwillig ver»
zekerden alleen van hun zestiende tot
en met hun twintigste jaar.

Nu zelfs, hut praten over de Elfste»
dcn»tocht niet bij machte blijkt te
zijn, om aan dit ijs»tijdperk een eindete maken, begint het er hard naar uit
te zien, dat we verder tot in lengte
van dagen zó zullen moeten doortob»
ben. Langzamerhand beginnen alle
leidingen te bevriezen, de directies
van de Gemeentebedrijven klagen
steen en been, dat het met hun ne»
gotie lelijk in-de soep loopt, ze" kunt
nen bijna geen litcrtje water meer
aan de man brengen. Waar moet dat
heen?
Ook ik heb mijn uiterste best ge*
daan om mijn geachte lezerskring
verdere ellende te besparen. Ik heb
n.l. in mijn naaste omgeving de naam,
dat ik een vorstperiode kan bezwe»
ren, een soort zwarte magie dus.
Eigenlijk is het doodeenvoudig, je
moet er alleen1 maar op komen. Ik
heb eens bij strenge vorst mijn
schaatsen aangedaan voor de rood»
gloeiende kachel. Dat lijkt misschien
wel wat vreemd, maar in wezen is
het zo gek nog niet.
U moet dan .weten: om te gaan
schaatsen, moet ik altijd een behoor»
'ijk aanloopje nemen, figuurlijk dan.
Ik kan er nooit toe komen om zo
maar ineens losjes weg heel stoer te
zeggen: „Kom ik ga eens even een
baantje trekken." Nee, zoiets moet
degelijk worden voorbereid.
In de eerste plaats heb ik iets tegen
lage temperaturen. Jammer dat je zp=
iets nooit in de zomer kunt doen, in
je Bikini bijvoorbeeld.
Verder moet u weten, dat ik als de
dood ben voor vallen. Je komt van
zo hoog hè en je valt zo slordig. J<:
ledematen \yeten in de regel helemaal
niet meer van elkaar te zeggen waar
ze gebleven zijn.
.Het is altijd een nobele stelregel:
„laat je ene hand niet weten, wat je
andere doet," maar als je daar nou
met je benen ook nog mee begint,
dan wordt het /o'n ongeordende
troep.
Zoals ik u al zei: ik trok mijn
schaatsen aan voor de kachel om
vast ccn beetje te acclimatiseren met
het vaste voornemen om me de vol»
gendc dag op glad ijs te begeven.
Wat wil echter het geval?
De volgende dag was het niet meer
nodig, want het dooide, dat de stuks
ken eraf vlogen. En daarom gaat nu
van mij het praatje: „als zij 'haar
schaatsen bij de kachel aandoet, kun
jii de jouwe wel vast gaan invetten".
En wat erger is, ik heb het strenge
consigne gekregen daaraan voorlopig
nog maar niet te beginnen. Als
de familie de tijd daartoe gekomen
acht, zullen 'ze me wel een seintje
geven".
Maar, ik doe het toch, stiekum, als
ik alleen thuis ben. Ik voer het zelfs
zó serieus door, dat ik ze hele dagen
aanhoud, terwijl ik mijn huishouding
pleeg. U moest me eens kunnen zien
stuntelen terwijl ik de bedden op»
maak, ik" kras het hele huis door.
De trap op, dat is moeilijk, daar
komt heel wat voor kijken, maar u
kunt zich niet voorstellen wat een
moeite het kost om de trap af te ko»
men. Ook weer niet altijd, soms ben
ik heel vlug beneden.
Al met al, ik doe mijn best, maarhet helpt geen zier. Het lijkt zelfs
wel, of het met de dag kouder wordt.
Ik doe zeker iets verkeerd en daar»
om ben ik vanmiddag mijn licht eens
gaan opsteken 'bij een helderziende.
Nou en die zag direct waar de fout
zat hè.
Ze zei: „Zulke dingen moet je in
het publiek doen, niet stiekum in het
achterbakse, maar open en eerlijk
waar de hele familie bij zit, anders"
wil het niet lukken".
En ziet u. daar zit 'm nou juist de
kneep:
„Ik geloof nooit, dat ik dat durf!"
GELSKE DE NES.

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

WEEK-JiGENDA
Atonapole
Dinsdag 2 Febr. 8 uur: film „Klaar
voor actie".
Woensdag 3 Febr. 8 uur: idem.
Donderdag 4 Febr. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Van 6 t.m. 14 Febr.: Huishoudbeurs
in het R.A.I.sGebouw, Amsterdam.
Dagelijks geopend v. Nk5 en 7*11 u.
Stadsschouwburg
Haarlem
Vrijdag 5 Febr. 8 u.: Hoofdstad Ope»
rette met „Wiener Blut".
Zaterdag 6 Febr. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 7 Febr. 2 uur: idem.
Zondag 7 Febr. 8 uur: idem.
Maandag S Febr. 8 uur: Rotterd. To»
neel met „Gigi".
Donderdag 11'Febr. 8 uur: 'Rotterd.
Toneel met „Voor iedere vrouw'
komt eens de tyd".
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Zandvoortse Muzièkkapel
behoeft instrumenten en ambitie
•De liefde voor de „Muziek", zoals
hier de Zandvoortse Muziekkapel in
de regel kort en krachtig genoemd
wordt, schijnt de Zandvoorters in het
bloed te zitten, hoewel de ambitie de
laatste jaren wel een beetje aan het
tanen is.
Tegen het einde van de vorige
eeuw, bezat pns dorp, dat toen uiter»
aard niet zoveel inwoners telde als
thans, zelfs twee muziekverenigingen.
Ten eerste „Fanfare Korps", op»
gericht in 1899 onder voorzitterschap
van de heer C. Schaap en vodrtge»
sproten uit de toemalige Werklie»
den Vereniging Onderling Hulpbe»
toon, waar steeds op iedere jaarver»
gadering opnieuw een taaie strijd ge»
streden moest worden voor ƒ 25,—
subsidie. Altijd echter na eindeloze
discussies gelukte het weer dit brood*
nodige bedrag „erdoor" te slepen.
Ter ere van zijn 25 jarig huwelijks»
feest in 1908, kreeg de voorzitter een
prachtige notenhouten secrétaire ten
geschenke. Deze secrétaire wordt
thans nog dagelijks gebruikt, door de
oudste zoon van de heer Schaap.
De tweede muziekkapel onder voor»
zitterschap van de heer P. Saaf droeg
de weidse naam van „Paul Krijger".,
In 'het jaar 1917 werd tussen beide
verenigingen een fusie aangegaan en
kwam men tot de oprichting van de
„Muziekkapel Zandvoort", die mo=
men teel als directeur-de heer P. Wild»
schut heeft. Tot voorzitter ' werd
toentertijd gekozen de heer P. E.
Schaap, in het Zandvoort van tegen»
woordig nog een welbekende figuur.
Tegenwoordig
is de heer C. Beekhuis
voorz:t f er
MS ar zoals het dikwijls gaat in het
ver-niginasleven: er was wel liefde
voor de zaak maar geen geld. " Gedurende ' de', oorlogsjaren tou.
'40»'45 werden de instrumenten te»
zamen met de partituren verborgen
in een kelder aan -de Haarlemmer»

Zweden • aanvaardt de uitnodiging van O.S.S.

straat, die daarna werd dichtgemet»
seld. '
Groot was de verbazing van de
dorpsbewoners toen korte tijd na de
Bevrijding een tiental jongens, alle*
maal voorzien van een of ander in»
strument vrolijk door de straten
liepen te toeteren. De straatjeugd die
altijd een fijne neus heeft voor der»
gelijke zaken, had de kelder ontdekt
en de ingang geforceerd.
Onnodig te vermelden dat boven»
genoemde manipulaties niet bevor».
derlijk waren voor. de staat van de
muziekinstrumenten. Men' was lang»
zamerhand dringend aan vernieuwing
toe, maar 'het kardinale punt was
weer het geld.
Toen bedacht men een prachtig
plan. Men vroeg en kreeg van de be»
voegde instanties toestemming om
gedurende de zomermaanden in de
avonduren regelmatig langs de straat
te blazen en tegelijkertijd geld in te.
zamelen voor nieuwe instrumenten.
De eerste zomer was het resultaat
verrassend, de buit bedroeg ongeveer
ƒ 1300,—. De. •volgende zomer was
het iets minder, maar men was toch
nog best tevreden.
Inmiddels hadden zich de „Strand»
jutters" gevormd, als onderafdeling
van de „Muziekkapel • Zandvoort". En
het derde j aar/-rustte op hen de taak
om deze straatconcerten te verzor»
gen, echter met een zeer pover re»
sultaat, dat in hoofdzaak is toe te
schrijven aan gebrek aan ambitie zo»
wel bij de muzikanten als bij de geld»
ophalers.
Na dit fiasco werden de „Strand»
jutters" ontbonden. Maar naar wij
vernemen zijn er al weer plannen om
een nieuwe afdeling ..Strandjutters"
op te richten.
Naast de „Strandjutters" kent men
sinds enige jaren ook de trommelaars,
een" zestiental jeugdige leden onder
leiding vmi mejrRtrdolfus.'
Hoewel dit* trommelkorps een uit»
stekende steun zou kunnen zijn voor
de Muziekkapel hij straatconcerten

Bij de komst van een ballet

Donderdag 11 Februari geeft een deel
van de balletgroep van Sonia Gaskell
een uitvoering in theater Monopole.
In het algemeen wordt het verschij»
ncn van deze groep als een opleving
in de Nederlandse danskunst be»
schouwd. De moderne balletkunst
streeft naar een even veelzijdige uit»
drukking als b.v. de muziek reeds
sinds eeuwen bezit. In vele gevallen
'bleef de dans tot aan het begin dezer
eeuw programmatisch, d.w.z. veelal
werd een .verhaal' als uitgangspunt
genomen en als het ware door de
dans geïllustreerd met behulp van
muziek, schilderkunst en mimiek.
Sedert het begin van deze eeuw
viel bij de choreografen, zij dus die
de bewegingen van een dans ,com=
poneren' — - d e neiging waar te ne=
men om door de bewegingen niet in
de eerste plaats een verhaal uit te
•beelden, maar gedachten en emoties
zelfstandig tot uitdrukking te bren»
gen. De dans kreeg er een volstrekter
karakter door, al bleef in vele geval»
len een omschreven thema als uit»
gangspunt behouden.
iHet spreekt bijna vanzelf dat deze
evolutie eveneens steeds grotere eisen
aan het technisch kunnen der dansers
stelde. 'Er is dan ook .nauwelijks een
Over de kop geslagen
vorm van kunst die lichaam en geest
Toen de familie 'P. Woensdagavond dergelijke zware inspanniagan oplegt.
over de Zeeweg naar Zandvoort huis» In ons land hebben lange tijd de kun»
waarts keerde raakte de wagen door digheid en techniek ontbroken die tot
de gladheid van het wegdek even in een hoge bloei van de danskunst niue»
c!e berm. De bestuurder gelukte het ten bijdragen.
Daarbij komt dat deze kunst toch
met de grootste moeite zijn voertuig
weer op de weg te krijgen. Maar hij niet zo met onze volksaard verweven
was de macht over het stuur toch ! schijnt te zijn als andere uitdruk»
kwijt, de wagen sloeg over de kop kingsvormen. 'Het is Rusland geweest
en belandde voor de tweede maal in dat als leermeester is opgetreden voor
de berm. De gevolgen vielen erg mee, vijwel alle landen waar de danskunst
hoewel de schade aan de bovenkant momenteel 'bloeit, zoals b.v. Frank»
van de wagen groot was. Mevr. P. rijk, Amerika, Engeland' enz., waar
liep een kleine verwonding aan het men nu nog veelvuldig Russische na»
voorhoofd op, die door Dr C. F. M. men' in de balletten tegenkomt.'
Nederland nam tot nu.toe een on»
Robbers werd verbonden. De Bloe»
mcndaalse politie stelde een onder» beduidende plaats in en de achter»
stand is zeker nog niet weggewerkt.
zoek in.
Doch men kan van een verheugen»
de herleving spreken.
Bij die herleving van de danskunst
Loonpolitiek
in ons land gingen dansers en publiek
Op Vrijdag 12 Februari a.s. belegt de wederom uit van het eenvoudige ver»
plaatselijke afdeling van de - Alge» haaltjes vertellende ballet. Maar al
mene Bond
van Ambtenaren in „Ons gauw vroeg men meer; men zocht in
Gebouw'1 een vergadering, waarin een •het ballet dezelfde grote uitdrukkings*
lid van het hoofdbestuur zal spreken kracht als elders.
Op deze vraag'brachten de balletten
. over de gevoerde loonpolitiek. •
De uitnodiging, die enige tijd geleden
door het Koninklijk Nederlands Gym»
nastiek Verbond namens O.S.S. tot
de Zweedse Turnbond werd gericht,
om ter gelegenheid van het 50»jarig
bestaan van deze vereniging een
groep keurturners en keurturnsters te
zenden, -werd met groot genoegen
aanvaard.
In het antwoordschrijven werd
voorts medegedeeld, dat men de na»
men van de dcelnemenden nog niet
kon opgeven, omdat men de ploegen
zo sterk mogelijk wenste te maken.
Het ligt in de bedoeling de dames
te laten demonstreren op een nog
nader vast te stellen toestel, met
vrije oefeningen en op de evenwichts»
balk en de heren met rekturnen,
hoogbrug en oefeningen op de lange
mat.
Inderdaad een prachtige propagan»
da voor de lichamelijke opvoeding,
doch tevens nu reeds reclame voor
Zandvoort in Zweden.
De datum van optreden werd vast»
gesteld op 4 Juli, terwijl op 30 Juni
in Amsterdam wordt gedemonstreerd.
De keuze van OJS.S. viel op Zwe»
den, omdat de turners(sters) uit dit
land verleden jaar 'bij de internatio»
nale turndemonstraties in Rotterdam
de beste indruk hadden achtergelaten.

is daar tot op heden jammer genoeg
nog niet veel van gekomen, daar de»
ze trommelaars bijna allen door hun
arbeid verhinderd zijn, bij andere ge»
legenheden dan uitvoeringen op te
treden.
Toch zullen er in de naaste toe»
komst weer mogelijkheden gevonden
moeten worden, om aan geld te ko»
men, want een plaatselijke muziek»
*vereniging is ontzettend duur en de
Gemeente»subsidie bij lange na niet
toereikend.
Momenteel bezit .men slechts één
saxofoon, terwijl ook de klarinetten
dringend vernieuwd moeten worden,
om van het koper nog maar niet eens
te spreken.
Dan is er nog een kwaal, waaraan
de laatste tijd •veel leden van „de
Muziekkapel Zandvoort" lijden, n.l.
de slechte opkomst tijdens de repe»
titics^ Van de ongeveer 35 leden ko»
men er dikwijls zestien of zeventien
op de oefenavonden.
Onze zegsman, zelf een Zandvoor»
ter in hart en nieren, die ons diverse
inlichtingen verstrekte, voegde hier»
aan nog toe, dat dit een slechte ge»
woonte is, niet alleen 'bii de muziek
maar over de gehele linie: alleen
wanneer er een feestavond in het
vooruitzicht gesteld wordt, zijn ze
van de partij, anders blijven ze liever
thuis.
Hij dacht met weemoed aan de tijd
van het concours in Weesp, om»
streeks 1925, toen men met een com»
plete harmonie van 66 leden onder
leiding van directeur R. v/h (Hoff de
verplichte Peer»Gynt Suite geblazen
had, daarna het vrije nummer „Fran»
coise" en met het hoogste aantal pun»
ten naar huis ging. Dat was de Gou»
den Tijd van de muziek, toen toonde,
de jeugd ook nog zijn interesse.
'Hoewel het toekomstbeeld voor
onze „Muziek'' niet zo heel era roos»
k'eurig is, zal de" gang van zaken in
de eerstkomende jaren toch in hoofd»
zaak afhangen van de doorzettinas»
kracht van de mensen die de touw»
tjes in handen hebben.
Slechts dan, en dat geldt niet alleen
voor de Muziek, maar tegelijkertijd
voor alle andere verenigingen, wan»
neer de personen die de lakens uit»
delen! hard en met volle toewijding
voor hun vereniging "werken, zal het'
bestaansrecht van zo'n vereniginf
verzekerd zijn.
G.H.

o.l.v. Madame Sonia Gaskell een ant»
woord. De leidster zelf is gevormd
door de grote klassieke Russische
dansleraren en in het zo beroemde
Diaghilevsballet.
Maar jarenlange
paedagogische arbeid — vanaf '39 in
Nederland — leerde haar het typische
karakter der Nederlandse danstalen»
ten kennen.
Zo kon zij een groep samenstellen,
die in September '52, met zijn ver»
schijnen een grote verrassing onder
balletkenners veroorzaakte. Binnen
een jaar wist deze groep in binnen»
en buitenland de bewondering op te
wekken door zuivere techniek, door
de vertolkingen, door de muzikaliteit
der dansers en door de veelzijdigheid
van het repertoire.
In haar paedagogisch programma
„•Drie Eeuwen Danskunst" waarvan
— dank zij de culturele kring 't Helm
— een uitvoering in Zandvoort word f
gegeven, illustreert Madame Gaskell
een korte kernachtige causerie met
een aantal dansen en demonstreert zij
duidelijk, hoe de simpele volksdans
verfijnd werd aan het Franse hof en
tenslotte uitgroeide tot een kunst van
onze dagen.
Voor Zandvoort is dus een be»
langrijke kennismaking weggelegd.
Balletten op muziek van Catcha»
turian, Brahms, von Gluck, (Menuet)
van Tschaikowsky „Notenkrakers»
suite'' (Grand pas de deux classique)
„de Stervende Zwaan" van Saint
Saëns, gedeelten uit het beroemde
ballet „Les Sylphides" naar muziek
van Chopin.
Walsen, Mazurka's
Tarantella's,
Czardas, Zigeunerdansen, Russische
dansen, klassieke ballet»oefeningen,
kortom een aantrekkelijk rjrpgramma.
Medewerkenden zijn Marianne Hi»
larides, Louki van Oven, Maria Huis»
man, Willy de Ia Bye, Jeannine van
Thor, Jaap Flier, Conrad van de We»
tering, Rudi van Dantzig. Aan de
vleugel: Peter Rester.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Febr.
'
berijdbaar
7
6.02 13.— 18.18 1.30 10.00»16.00
8
<5.45 13.30 19.02 2.- 10.30»! 7.00
9
7.29 14.30 19.49 3.- 11.30»17.30
10
8.17 15.— 20.44 3.30 12.00»18.30
11
9.15 '16.— 21.55 5.- 13.00»20.00
12 10.29 17.30 23.18 6.30 14.30*21 00
13 12.02 19.
.- ».- 16.00*23.00
Semenaesteld'door P. v.d. Mï]e KCzn.

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

Voor velen zal de uit:
slag van de discussie
over de bevrijdings:
dag die Woensdag j.l.
in de Kamer is gehou:
den niel bepaald be»
vredigend
zijn ge:
weest: De vijfde Mei zal ook dit jaarals herdenkingsdag van de bevrijding
worden beschouwd, zonder dat daar;
bij evenwel vrijaf wordt gegeven. Er
zal wellicht echter een hele dag vrij
worden gegeven op Koninginnedag.
Blijkbaar heeft men het dus toch
niet kunnen laten om deze feestdagen
in één adem te noemen, terwijl ze
toch een lotaal ander karakter c/ra»
l en. Met name van de socialistische
kant is dit laatste nog eens uilvoe:
ng verdedigd, onder het uitspreken
van de vraag of de viering tot zijn
recht kan komen indien het Neder:
landse volk „in de tredmolen van de
dagelijkse arbeid gevangen blijft". Het
pleidooi heeft ^een uitwerking gehad

en de economische motieven hebban
— althans formeel — de doorslag ge»
geven voor: niet vrij op 5 Mei.
Wij zijn van mening dal deze gang
van zaken alsnog te betreuren blijft
en het lijkt ons een vrijwel uitgemaakt
te zaak dat de bevrijdingsdag binnen
niet al ie lange lijd vrijwel geheel zal
zijn verwaterd. Er is daarmee — naar
ons inzicht — dan iets verzuimd. N.l.
het uitdrukken van een algemene er»
kenning voor dal \vut nodig was om
de bevrijding iot stand te brengen in
een algemene, volwaardige feestdag.
Indien de behoefte aan een dergelijke
uitdrukking zou blijven bestaan, is er
wellicht een kans dat het standpunt
van de Regering zich zal wijzigen, zo
is bekend gemaakt. Wij geloven dat
een dergelijk vooruitzicht illusoir is.
De geneigdheid tol een officiële v/e»
ring zal steeds minder spontaan ivor»
den en de dag van 5 Mei zal steeds
meer Jllegaal' worden.

in de Elfstedentocht
Brigadier Van Akooy had moeilijkheden, maar haalde hel
Ondanks de radio en de kranten Voedsel en drank werden hem onder»
schijnen wij — outsiders — ons nau» weg broederlijk verstrekt en na de
welijks een voorstelling te kunnen ^ocht hebben ze hun korpslid naar
maken van de barre beproevingen Zandvoort tcruggereden, waar een
die een Elfstedentocht met zich mee» volle huiskamer wachtte om hem ge»
brengt.
luk te \•\ cnscn met het eervolle resul»
Donderdagmorgen zijn we een bc» taat.
zoek gaan brengen aan de 47»jarige
Korpschef Huysman stak zijn waar»
brigadier D. W. van Akooy die aan dering en zijn trots op xo'n doorzet»
de wsdstrijd van deze zware rit heef! ter in het korps uiteraard niet onder
deelgenomen en nog wat rust nam na sfoclen of banken in een kort woord.
de grote vermoeienissen. De Zand» Brigadier van Akooy ontving als
voortse politieman is er dank zij z'n blijvende herinnering ^en fraai bock.
doorzettin^,.-;re?jnô'4en in geslaagd de En toen werd hoc -slapen en uitrusten.
tocht uit te rijden, zij het ook dat hij
„Het was een prachtige toc'ht", zei
door een zware inzinking tijdens de van Akooy ons, „maar toch is dit de
Jaatste etappen niet meer in staat laatste keer dat ik de tocht als wed»
was binnen do wedstrijdtijd - 2 uur strijd heb gereden. De leeftijd -gaat
na de aankomst van de winnaar — teveel meespreken. Als toer zou ik
in Leeuwarden te arriveren. Onge» hem nog wel willen rijden, dan heb
veer kwart over zes kwam hij in de ie de tijd".
Friese hoofdstad aan. In aanmerking
Dit waren enkele van de ervaringen
genomen dat deze tocht door de jon» van ccn van de oudste — waarschijn»
gere generatie van schaatsenrijders /.o lijk de oudste — wedstrijdrijders aan
enorm snel is verlopen als niemand de Friess monsterrit. Een sportieve
verwacht 'had, mag de prestatie van prestatie, die er zijn,mag en die, wan»
de Zandvoortse politieman met crc neer men hoort hoc hef hij 7o'n Elf»
genoemd worden.
stedcntocht toegaat, nog meer tot de
verbeelding gaat spreken. In ieder
Na de opwindende start m Leeuwar» gevcil een hartelijke gelukwens waard!
den arriveerde Van Alcooy 4 minuten
achter de kopgroep in Sneek. Door
het enorme tempo was dit in Sta\ o»
ren tot 20 minuten aangegroeid. Maar
de man die de Elfstedentocht 2 keer Op Hoop van Zegen
gewonnen heeft, Auke Adema, had speelt Singapore-Kotel
tot dat moment een even grote ach»
De toneelvereniging „Op (Hoop van
terstand....
Het eerste stuk van de tocht is zo Zegen" /al op 14 en 15 April het to»
snel verlopen dat vele rijders dit la» ncels'tiik Singaporc»hotcl opvoeren.
ter is opgebroken. De tocht naar hei Men zal met deze uitvoering weer
Noorden begint dan, met als gevreesd deelnemen aan de wedstrijd vjn de
tiaject de vijf»en»vcertig km van Fra» Nederlandse Amateur Toneel Unie.
neker — in welke buurt v. A. met de Vorig 1.1 d i- werd de vierde prijs bcbekende rijder Lou Geveke reed — haalcl en vanzelfsprekend zal men
naar Dokkum. Het ijs is er niet al te /ich inspannen om een nog beter ie»
best, vaak met veen ondergestoven, sultaat te boeken.
zodat valpartijen er legio waren. Ook
Van Akooy is er lelijk terechtgeko» Aanzienlijke schade
men, de blauwe en opgezette handen
en knieën getuigen daarvan. Het is In 'n bedrijfspand aan 't Badhuisplein
op dit traject dat de vermoeienis en sprong Woensdagmiddag omstreeks
de gevolgen van de vallen — die zijr kwart voor zes een be\rorcn water»
ademhaling gingen bemoeilijken — leidingbuis, tijdens de afwezigheid
Van Akooy ernstig parten begonnen van de bewoners. Twee woonvertrek»
te spelen. In Bartlehiem, tot welke ken op de eerste verdieping kwamen
plaats hij voortreffelijk gereden had 2 a 3 cm onder water te staan, zodat
en nog een theoretische kans had om vrij aanzienlijke schade werd aangc»
binnen de gestelde tijd te arriveren, richt.
leek de energie verbruikt. Na een
rustpauze werd de tocht evenwel B U R G E R L I J K E S T A N D
doorgezet. „Ik heb toen vreselijk ge»
29 Jan.—i Fcbr. 1954
sukkeld", zegt Van Akooy, „en ik
ging door mijn rug heen". In Dokkum Geboren: Joanncs Baptista Maria,
de laatste post voor het eindpunt,
/coon van J. T. van Gcrvcn en A.
adviseerde korpschef Huysman, die
A. Rung; Gerda, dochter van J.
met inspecteur Douma en Brigadici
Koper en G. Koper; Octsina Jo»
Popkema ter assistentie was mcege»
hanna, dochter van M. L. Paap en
gaan, voorzichtig: Van Akoov, zon
O. J. Frank.
ie maar niet beter kunnen opgeven?
Maar Van Akooy, ofschoon moe en
geplaagd door forse pijn in xijn ru" INGEZONDEN
zei: Nee. Hij stond er op de toch'
uit te rijden en in een matig gangetje, Mijnheer de Redacteur,
kalm aan, legde hij ook de laatste Naar aanleiding van uw mededeling
etappe van de 200 kilometer af.
de Zandv. Courant van Dinsdag
En dan zijn er natuurlijk die tal» in Febr.
j.l. over 't spreken van Ds
loze aangename, maar ook uiterst on» 2Oïdcman
voor ',t Bijbelgenootschap
aangename ervaringen. De volstrekte is een misverstand
De rne»
duisternis waarin het eerste gedeelte ning heeft postgevat,ontstaan.
dat
deze
wordt gereden, de scheuren in hc' een gemccntc»avond van de avond
ijs, waardoor de schaatsen onlzet en Kerk zou zijn. De bedoeling 'is Herv.
ech»
verbogen raken, de opeengestapelde ter, dat die gemeente»avond vervalt.
schollen waarover je bii zo'n snel» De bijeenkomst van 't Bijbelgenoot»
heid ongelooflijke smakken kunt ma*
is dus voor iedere belangstel»
ken, maar ook de geweldige ver/o1"» schap
ging die het team van de Zandvoort» lende toegankelijk.
Met dank voor de plaatsing.
se politie, dat ziin man met de auto
Ds R. H. Oldeman, voorz.
volgde, hem heeft gegeven en waar»
A. Hofstra, secr. N.B.G.
over hij niet uitgesproken raakt.

Jit-l

SPORT IN ZANDVOORT (1)

Is het behalen van prestaties
bij sport het belangrijkst?
Het is algemeen bekend dat in Ne*
derland de belangstelling voor de
sport groot is, zowel bij de beoefe*
naars als bij het grote publiek, dat
met veel interesse de prestaties van
de sportlieden' week in week uit
volgt.
Onder de diverse sporten heeft
voetbal ongetwijfeld de grootste aan»
trekkingskracht op de massa en het
aantal 'beoefenaren van deze veld»
sport is verre in de meerderheid.
De laatste tijd wordt nu hier te
lande veel critiek geuit op de pres*
taties van het Nederlands elftal niet
alleen, maar ook op de sobere resul*
taten van diverse club*elftallen. Hier*
mede bedoelen wij vanzelfsprekend
het^ hoogste team ener vereniging.
Deze critiek kan men ook in Zand*
voort vernemen ten aanzien van de
plaatselijke voetbalvereniging Zand*
voortmeeuwen.

taten tevreden wordt gesteld. Om dit
nu te bereiken is het noodzakelijk dat
er getraind wordt. Liefst onder goede
leiding. Het aanstellen van een feoede
trainer is onontbeerlijk, maar brengt
weer hoge financiële offers met zich
mee. Niettemin is dit toch de enige
mogelijkheid om tot betere prestaties
te komen.
Uit het gezichtspunt van het pu*
bliek — dat entree betalen moet —
bezien, moet men op de hiervoor ge*
stelde vragen, of critiek gerechtvaar*
digd is en of men van de spelers be*
tere prestaties mag eisen, bevesti*
gend antwoorden.
'Hiermede beweren wi] geenszins
dat dit een gezonde opvatting is.
Het publiek eist in vele gevallen
meer dan normaal gesproken ge»
presteerd kan worden. Het stelt een
overwinning van de favorieten, koste
wat het kost, boven een goede wed*
strijd waarbij de punten verloren
Wat beoogt sport?
gaan. Er zijn maar weinigen die de
Men kan nu diverse vragen opwer* wedstrijden zuiver als sport, dus als
pen, b.v. of deze critiek gerechtvaar» ontspanning beschouwen.
digd is en of men van de spelers
Hoe staan de spelers tegenover
betere prestaties mag eisen.
Alvorens 'hierop -te antwoorden
dit alles?
moeten we ons goed realiseren wat Nu willen wij de zaak ook eens van
sport in het algemeen beoogt, n.l.: de andere kant bekijken en de spelers
geestelijke en lichamelijke ontspan» onder de loupe nemen. Doen zij al
ning voor de beoefenaars in de eerste ihct
mogelijke om dat "te bereiken
plaats, waarna pas het bereiken van waartoe
zij in staat geacht mogen
een zo goed mogelijke prestatie, in»
dividueel zowel als in clubverband,
volgt.
Maar om de sportlui gelegenheid
te geven hun sport te kunnen beoefe»
nen vervallen de verenigingen in
hoge 'kosten. Terreinhuur, onderhoud
terreinen, aanschaffing materialen,
reisgeld, enz. Deze kosten zijn hoog Vrijdag 12 Februari 1954 zal voor de
en kunnen in de meeste gevallen niet familie van den Bos een bijzondere
uit de contributies worden bestreden.
Daarom zijn practisch alle verenigin* dag zijn. Op 12 Februari 1879 name*
gen genoodzaakt entree te heffen bij lijk kwam J. van den Bos uit Assen»
de wedstrijden. Hoofdzakelijk uit delft en vestigde zich in de in op»
deze entree*gelden moeten nu de hoge komst zijnde badplaats als schilders*
kosten worden bestreden.
Maar -het publiek dat ergens voor patroon. Natuurlijk werd er hier in
'betalen moet, verlangt dan ook waar die tijd wel geschilderd, doch de
voor zijn geld, in dit geval goede schildersgezellen kwamen hoofdzake*
sport en wat het voornaamste is: lijk uit Heemstede en Haarlem.
overwinningen van hun favorieten. Merkwaardigerwijs had geen enkele
Trainen en nog eens tralnenl inwoner hier ter plaatse een schil*
dersbedrijf.
De clubbesturen zijn dan ook ver»
De heer van den Bos pakte de za*
plicht al het mogelijke te doen het
team dat de „centje_s" in het laadje ken flink aan en had binnen enkele
brengt in zo'n conditie te brengen dat jaren een florerende zaak, waarin
het publiek door de verkregen resul» in het voorseizoen soms wel 36 per*
sonen hun boterham verdienden, al
(Adv.)
waren de sociale omstandigheden
toentertijd niet zo gunstig als thans.
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen Geen vrije Zaterdagmiddag en wer*
ken van 6 uur des morgens tot on*
geveer 6 uur des avonds!

worden? In vele gevallen moet hier*
op ontkennend worden geantwoord.
Men beoefent een tak van sport
zuiver en alleen uit liefhebberij, voor
zijn genoegen. Dat houdt echter niet
in, dat men zich niet moet inspannen
om het hoogste te bereiken wat er te
'bereiken valt. Gezonde eerzucht is
prijzenswaardig.
Om een goed sportman .te zijn
moet iemand het spel spelen om
het plezier dat dit spel hem geeft en
hij moet ook over enige natuurlijke
aanleg beschikken. Daarmee geze*
gend, is het enige wat hij te doen
heeft' dezelfde regels toe te passen,
die hij volgt bij zijn werk: zorgen dat
hij de fouten die hij maakt niet her*
haalt. Dat is noodzakelijk om te sla»
gen in de maatschappij en dat is ook
noodzakelijk om te slagen in de sport.
Men moet van zijn fouten leren. Een
betere manier om te leren is er niet.
De helft van het succes bij de
sport, juist als in het grote spel van
het leven zelf, is de wilskracht en de
vastberadenheid om te slagen. Men
kan niet meer uit het spel halen _dan
men er zelf in stopt. Als men'het
beste wil hebben, moet men eerst
het beste geven.
Men moet zich dus veel opoffering
kunnen getroosten om dat te berei»
ken waartoe men in staat is. En dit
niet alleen omdat het publiek of-wie
dan ook, dit wil, maar om zelf vol*
doening te 'hebben. Dan pas -zal men
de sport als ontspanning, als liefheb»
berij kunnen waarderen.
Deze zaak heeft nog vele kanten.
De opleiding van de jeugd, het kwe*
ken van clubgeest, de taak van de
leiding, de opkomst bij de training
enz. Hierover meer in een volgend
artikeltje.
K.

Een bijzonder (75 jarig) jubileum

PUROL GENEEST

de
In een land, hier heel ver vandaan,
stond een prachtig, groot kasteel. Dat
kasteel had zeven torens. 'Het was
niet zo gemakkelijk om in dat kasteel
te komen, je moest over zeven brug*
gen, door zeven poorten en dan pas
stond je op de binnenplaats.
Als je op die binnenplaats was, zao
je pas hoe groot dat kasteel eigenlijk
wel was. En dat was wel nodig ook,
want in dat kasteel woonde een reus
en die reus 'heette Aboem*Hatschie.
,Aboem*iHatschie was een aardige
reus hoor, een heel aardige icus, die
bijna nooit kwaad was en dikwijls
lachte. Als hij lachte, dan deed hij
dat zó hard, dat alle zeven torens er*
van schudden en alle zeven poorten
openvlogen. En als hij moest niezen,
dan nieste hij altijd zeven maal.
Een enkel keertje was hij ook wel
boos en dan moest je maar liever ma*
ken, dat je niet te dicht in zijn buurt
kwam.
iHij was eigenlijk alleen maar boos,
als 'het eten was aangebrand, want
Aboem*Hatschie was een echte lek*
kerbek. En eten dat hij kon! Ver*
schrikkelijk gewoon. ledere morgen
at hij \vel zeven borden havermout
en 's avonds at hij zeven ballen ge*
hakt op.
Je begrijpt wel, dat de kok er al*
tijd goed voor zorgde, dat pr niets
aanbrandde. Maar dat kon de kok
'ook niet helemaal (alleen, want er
was heel veel te doen in die keuken
van AboemaHatschie. En daarom had
de kok een hulpje gezocht, een koks*
maatje en dat koksmaatje heette
Binkie.
Binkie moest allerlei werkjes doen
waarvoor de kok geen tijd had.
's Morgens moest hij in de pap
roeren. En dat was maar niet zo'n
pannetje als bij je moeder op het
vuur staat. Nee, die pan waaruit
Aboem*Hatschie zijn pap moest eten
was zo groot, dat je er wel een bad
in kon nemen.
En Binkie roerde in die grote pan
met een houten lepel, zó groot als
een roeispaan. Hij kon er ook zo
maar niet bij, want hij was nog maar
een klein jongetje. Daarom zette de
kok hem eerst op een tafel en daarna
nog op een stoof en zo stond Binkie
maar te roeren, totdat hij op het
laatst zo moe werd, dat hij zijn
armpjes bijna niet meer bewegen kon.
Maar eens op een morgen, ik weet
niet hoe, brandde de pap toch aan.

Een heel klein beetje maar hoor.
Toch proefde AboemaHatschie het
dadelijk. Hij was al een beetje in een
boze bui, want hij had zo akelig ge*
droomd, weet je. Hij had gedroomd,
dat er een muis over zijn neus liep
en voor muizen was Aboem=Hatschie
vreselijk bang. Dat was nu wel een
beetje kinderachtig 'van zo'n grote
reus om bang te zijn voor een heel
klein muisje, maar het was nu een*
maal niet anders.
Toen nu die aangebrande pap ook
nog op tafel kwam, werd Aboem*
Hatschie toch wel vreselijk kwaad en
hij bulderde zó hard, dat er zeven
mussen van schrik van het dak vielen.
„Wie ter wereld heeft me die pap
laten aanbranden," riep hij heel hard
door de gang.

Een kinderverhaal
door
Gelske de Nes
De kok moest bij hem komen en
die kreeg een vreselijk standje.
„Maar ik heb het niet gedaan, me»
neer AboenwHatschie, heus niet, ik
kan het niet helpen," zei de kok en
hij bibberde van angst. „Dat deed
Binkie, de koksmaal.''
„Luister eens goed," zei Aboem»
Hatschie, „als weer mijn eten is aan»
gebrand, dan jaag ik de schuldige
door alle zeven poorten en over alle
zeven bruggen de wijde wereld in en
idan wil ik 'hem nooit meer terug
zien."
Dat was nte even een vreselijke
straf, want wie wil er nu graag weg»
gejaagd worden.
De kok was zó boos op Binkie, dat
hij 'bij zichzelf dacht: Als die jongen
nu weer wat laat aanbranden, dan
wordt hij weggestuurd. Ik zal hem
vanavond de "ballen gehakt laten bra*
den, dat "kan hij niet want dat heeft
'hij nog nooit gedaan. Dan stuurt
AboemaHatschie hem weg en ben ik
hem lekker kwijt.
Toen hij in de keuken terug kwam,
zei hij: „Binki, jij moet nu vanavond
de ballen gehakt maar eens braden."
„O, baas dat kan ik niet," zei Bin»
kie, en hij begon verdrietig te huilen.

OPERA ALS POPPENSPEL
l.v.A.O, haalt Marionetten'
theater naar Zandvoort
Woensdag 10 Februari geeft het Ma*
rionettentheater van Bert Brugman
onder auspiciën van de afdeling
Zandvoort van,het Instituut van Ar*
beidersontwikkeling twee uitvoerin*
gen. Des middags vindt in Monopole
een kindervoorstelling plaats, waarbij
de roemruchte avonturen van Buftalo
Bill ten tonele worden gevoerd. Des
iVvonds brengt het Marionattcnthc*
ater in Zomerlust Mascagni's ver*
imaarde opera Cavaleria Rusticana.
Niet alleen wegens de bijzondere
combinatie van poppenspel en opera»
muziek lijkt ons deze vertoning i c eds
de moeite wa-iiii, uoch ook omdat Je
opera (op platen) wordt u-Lpevccrd
door het Scala te Milaan met als
solisten Benjamino Giqli, Bruiw Ra*
sa, Guillieta Simionota e.a, welke
namen voor de operaliefhebbers beek»
delen zeggen. Het Instituut hf-eft met
'het organiseren van deze middag en
avond een interessant initiaHef ge*

(Adv.)

Verstopping

onregelmatige
stoelgang

Vlug, zacht en pijnloos w e r k e n
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

straat (thans Burg. Engelbertsstraat
genoemd) hoek Baan, Zijn boterham
verdiende hij al heel spoedig. Na ver*
loop van enkele jaren vestigden zich
nieuwe schilderspatroons, die echt,er
hun opleiding van de 'heer van den
Bos ontvingen. In 1921 trad hij uit de
zaak, doch hij hield zijn bedrijf nog
danig in het oog. Toen men eens op=
dracht had ontvangen om de toren
van de Ned. Herv. Kerk te schilde*
ren, werd het werk — tot aan het
'haantje van de toren! — door de 70*
jarige gecontroleerd!
Vele grote gebouwen (o.m. hotel
d'Orange, Groot Badhuis, de oude
watertoren) en woningen zijn door
deze firma in de loop der jaren van
een nieuwe verflaag voorzien. Van
den Bos was een geziene persoonlijk»
heid en vele jaren opperbrandmees*
ter, die met hulp van zijn vrijwilli»
gers vele grote branden (die komen
in onze gemeente niet meer voor..),
heeft geblust.
Zakenmensen zullen wel begrijpen
dat het niet meevalt een 'bedrijf 75
jaar goed te beheren, vooral in
slappe tijden, die de firma ook niet
gespaard bleven. Onze felicitaties
gaan dan ook naar de jubilerende
eigenaars uit en we spreken de hoop
uit, dat de zaken in de volgende 25
jaar steeds zullen blijven floreren al
zal het dan wel zijn onder leiding
van de kleinkinderen.
J.G.B.

Toen de zonen Jan en Laurens N.
de 12*jarige leeftijd bereikt hadden,
verkreeg hun vader ontheffing van
de leerplicht en moesten de jongelui
aan de arbeid. De oudste is thans 69,
de jongste 63 jaar!
Maar ook is er nog een personeels*
lid, dat reeds 44 jaar in dienst is van
de firma J. van den Bos en Zonen,
namelijk de heer A. Kerkman Jzn-,
wonende aan de van Lennepweg 7.
Deze kwam als- knaap op 13*jarige
leeftijd bij de firma in dienst en ver*
diende v ij f t i g cent in de week.
Toen de huidige oudste firmant in
het huwelijksbootje stapte, ontving
hij van zijn vader veertien gulden per
week.
Over een huwelijksbootje gespro*
ken: er is nog een feest in de familie
en wel op Woensdag 10 Februari als
de familie J. van den Bos 'haar 45*
jarige echtvereniging viert. Dat wordt
in hun woning aan de Burgemeester
Engelbertsstraat de volgende week
een gezellige drukte.
De oprichter van de zaak vestigde bij de bestrijding van kou, koorts,
zich in een perceel aan de Brederode* griep en pijn. Koker 90 en 50 et.

Sanapirin N° 1

„Ja," zei de kok, „of je nu huilt of
niet, je moet toch doen wat ik je
zeg en als je ze laat aanbranden,
stuurt mijnheer At>oem»Hatschie je
weg, zo maar de wijde wereld in. Ga
nu maar gauw naar de tuin en pluk
zeven blaadjes groente voor de soep."
De kleine jongen ging naar de tuin,
maar in zijn ogen kwamen zoveel
tranen, dat hij haast niet kon zien
welke blaadjes hij moest plukken.
Opeens hoorde hij zijn naam roe*
pen door een fijn, hoog stemmetje.
„Binkie," zei het stemmetje, „Bin*
kie waarom ben je zo treurig, waar»
om 'huil je zo?"
.Binkie wreef zich eens flink zijn
ogen uit en wat denk je dat hij daar
zag tussen de plantjes? Een oud
vrouwtje en dat vrouwtje was zó
klein, dat ze met gemak op je hand
zou kunnen staan.
In haar handjes hield ze een tover*
stafje en dat was van zuiver goud.
Binkie begreep direct, dat dit het
tovervrouwtje zijn moest, waarvan
zijn moeder hem verteld had, toen
hij nog maar een heel klein kindje
was.
„O tovervrouwtje," zei hij, „zou je
me willen helpen alsjeblieft? Ik moet
vanavond de ballen gehakt braden
voor de reus Aboem«Hatschie en als
ze aanbranden word ik weggejaagd,
door de zeven poorten, over de ze*
ven bruggen, helemaal de wijde we«»
reld in. En ik kan geen gehakt bra*
den, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik
weet gewoon niet wat ik beginnen
moet." En de arme jongen begon weer
heel erg te huilen.
„Kom," zei het
tovervrouwtje,
„huil jij nu maar niet meer Binkie,
ik zal je wel helpen. Geef me je koks*
muts maar eens en dan moet je heel
goed luisteren, wat ik je ga vertel»
len."
Binkie zette zijn hoge, witte muts
af en 'het vrouwtje streek er drie»
maal met haar staf overheen.
„Als je nu het vlees in de pan
hebt gedaan, zet je de pan op het
vuur en dan draai je driemaal je
muts boven de pan rond en je zegt.
Abina, abona, aboena, vleesje ga
braden!
Daarna doe je de deksel heel ste*
vig op de pan en gaat weg. Als je
dan na een uurtje terug komt, liggen
daar de heerlijkste ballen, die je je
maar kunt voorstellen."
En weg was het tovervrouwtje,
Binkie wilde haar nog heel vriende*
lijk bedanken, maar hoe 'hij ook zocht,
hij kon haar nergens meer ontdekken.
Je begrijpt dat hij heel blij was

met die goede raad en toen hij des
avonds > in de keuken was, deed bij
precies wat het tovervrouwtje hem
gezegd had. Hij deed het vlees in de
pan, draaide er driemaal met zijn
muts boven, zei: Abina, abona, aboe*
na, vleesje ga braden en deed vlug
de deksel op de pan.
En werkelijk, toen hij na een uurtje
weer in de keuken kwam, was 'het ge*
hakt klaar. Zeven prachtige donker*
bruine ballen en wat roken ze heer*
lijk.
•Je begrijpt, dat Aboem=iHatschy
die avond wat lekker smulde en hij
was best tevreden over zijn koks»
maat.
'Maar de kok die alles had gezien
en gehoord wat Binkie gedaan had
dacht bij zichzelf: morgen doe ik dat*
zelfde en dan is Aboem*Hatsehie net
zo tevreden over mij.
De volgende avond deed hij precies
wat hij van Binkie had afgekeken.
jHij draaide driemaal met een van
zijn zeven koksmutsen boven de pan,
hij zei ook: Abina, abona, aboena,
vleesje ga braden, hij deed ook ste*
vig de deksel op de pan en toen ging
hij lekker een uurtje in de tuin zijn
pijpje roken.
Maar toen hij na dat uurtje weer
terug kwam in de keuken en de dek*
sel optilde, schrok hij toch zó ver»
schrikkelijk, dat hij nog witter werd,
dan al zijn zeven koksmutsen bij
elkaar.
Want wat denk je dat hij zag? Hij
Itfag izeven ballen gehakt, helemaal
zwartverbrand. En wat rook dat
naar, bah!
En weet je nu wel hoe dat kwam?
Dat kwam, omdat het tovervrouwtje
zijn muts niet betoverd had. Dat was
dus maar een heel ge-\yone koksmuts
en daarmee gaat het niet, ook al zou
je zeven keer achter elkaar zeggen:
Abina, abona, aboena, vleesje ga
braden.
Je begrijpt natuurlijk wel, wat er
met de kok gebeurde, toen hij die
zeven verbrande ballen gehakt op de
tafel van de reus neerzette. Wegge»
jaagd werd hij, door de zeven poor*
ten en over de zeven bruggen, hele*
maal de wijde wereld in. En nooit
mocht hij weer terugkomen.
En Binkie mocht altijd blijven ko*
ken voor AboemaHatschie en dat
doet hij nu nog iedere dag en je moet
niet geloven dat er ook maar iets
aanbrandt.

Mensen en Zaken
• !l

Macht en veiligheid
Van de week was er dan weer eens
een hoorspclletje, dat —'ondanks het
feit, dat het vrij onbenullig was —
toch het denken even in -beweging
bracht. Niet zo zeer om het, gegeven
of het ten gehore gebrachte'spel, als
wel om de onthulling van een diep*
menselijke onvolkomenheid.
Een ietwat slome kantoorbediende
maakt een slechte beurt bij z'n knor*
rige, onredelijke baas. De knaap
wordt behoorlijk uitgekafferd en ten
overstaan van alle collega[s" belache»
lijk gemaakt. De jongen is totaal
overstuur en gaat — inplaats van m
het park wandelen — een beetje zit;
ten dromen. En in die droom ver*
schijnt hem in een soort blauw licht
een engel, die de jongeman een onbe*
perkte macht verschaft. Zo maar. Hij
(die kantoorbediende) zal kunnen
heersen over leven en dood en al
zijn wensen zullen, op het moment,
dat hij ze uit, vervuld worden. Na»
tuurlijk, een drakerig gegeven. En niet
bepaald oorspronkelijk, want Momus
herinnert zich dat hij als' schooljon*
getje al eens een verhaal heeft gele*
zen, waarin een jongen een „vers
dwijn*machine" had uitgevonden, een
machien, dat de knaap in kwestie
vrijwaarde voor de sterke arm van
veldwachter, bovenmeester en an*
dere, zijn jongensgeluk belagende
wezens.
Om nu op die kantoorbediende te*
rug te komen: die laat z'n baas even
voor gek staan. (De man moet siga*
rettenpeukjes opruimen en verdwij*
nen (voor goed). Vervolgens haalt hij
een slordige 64 mille van de bank,
laat de minister van Financiën voor
de radio bekend maken dat de belas*
tingen zijn afgeschaft, wordt adviseur
van de regering=Drees, heeft een be*
langrijke conferentie met „Ike" en
komt tenslotte in de Verenigde Na*
ties terecht, waar hij een verklaring
afsteekt dat het nu voor goed vrede
zal zijn. Hij heeft de regeringen van
alle landen order gegeven de 'bewas
pening op te heffen, c.q. de geweer»
tjes te breken en alle atoomgeheimen
te openbaren.
En j a . . . . uiteindelijk ""moet hij
weer wakker worden. Dat wordt hij
ook en z'n baas, die hem toch eigen*
lijk maar een slungel blijft vinden,
brengt een soort medelijden - voor
hem op. (De knorrepot wordt wat
toeschietelijker).
r JG,
Het prettige van dit hoo'rspél is dat
je er alles van kunt maken. Malen*
kov had nog een pak voor z'n broek
kunnen krijgen en het circuit had een
splinternieuwe slijtlaag' (voor nop»
pes) kunnen krijgen, met een record
aantal bezoekers en de kou van nu
had een bloed*hete zomer, of nog be*
ter: een verrukkelijke lente, met
ideale temperatuur 'kunnen worden
Maar die slome kantoorfnk kreeg
een heleboel macht en hij liet zich
niet onbetuigd!
De indolente dromer werd een
vent, borrelend van energie, zijn mm*
derwaardigheidscomplex werd over»
hoop gelopen door een igfoot'vertoon
van macht. Macht is alles voor de
schuwen! Je voelt je er veilig'bij, je
kunt heersen en bezit vergaren, je
kunt alles, zonder wie ter wereld ook
rekenschap te geven. Werkelijk, een
benijdenswaardige toestand.
Maar deze compensatie voor ' een
gebrek aan doortastendheid kwam
niet voort uit het innerlijk. De engel
in het blauwe licht was, maar een
verzinsel van een niet al te beste
hoorspel»schrijver. De macht van de
kantoorbediende was niets meer dan
een gesublimeerde minderwaardig*
heid.
Zo nu en dan worden we toch wel
heel erg bij de neus genomen door de
radio»mensen.
MOMUS
C Adv.)

KOU,

GRIEP,

zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzittend slijm,snuift
en wrijft U weg met

D AM PO
Contactavond Z.R.B.

De Zandvoortse Reddingsbrigade
kwarn Dinsdagavond in de bovenzaal
van hotel Keur bijeen. De opkomst
was waarschijnlijk wegens de koude
niet bijzonder groot, doch aan de ge»
zelligheid deed dit geen afbreuk, daar
de stemming er reeds na enkele
nummers van „De Notenkrakers"
uitstekend was. Het dansen werd
met spelletjes afgewisseld, o.m.
hersengymnastiek onder leiding van
de heren P. van der Mije en A. Loos.
De vijf deelneemsters wisten met 15*
14 van de heren te winnen, hetgeen
overigens betekent dat slechts één
vraag niet juist was beantwoord. Een
buitengewoon goed resultaat, daar de
vragen in het algemeen niet gemakke*
lijk waren.
Natuurlijk werd er ook gekiend en
verschillende leden gingen er met
flinke prijzen van door, o.m. een ko»
nijn, een krentenbrood of'een half
mud anthraciet!
Voorts werd er afscheid genomen
van de familie C. Hogen"'Es'eh, die
tegen het einde van deze maand naar
Californië emigreert. D'e voorzitter,
(Adv.)
de heer J. G. Bisenberger, sprak het
echtpaar toe en overhandigde namens
de 'brigade een foto*in»lijst van oud*
Hamea-Gelei voor Uw banden Zandvoort.
'

JDames! Vooral na

o

.ZONDAGSDIENST

DOKTOREN:
Dr, H. K. van Es, Kostverloren*
straat 4. Tclef. 2058.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelmmaw. 19, Humanistisch Verbond
telefoon 2306.
MAANDAG 8 FEBRUARI
VERLOSKUNDIGE:
spreekt om 8 uur in een
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816. Openbare Vergadering in
hotel Keur, de heer C. H.
SCHONK over „Er is toch
PREDIKBEURT-EN
iets".
Vrij entree.
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Gom.huish. voorlichting
Zondagb 7 Februari
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. clc heer geeft DINSDAG 9 FEBR.
W. de Groot.
8 uur in gebouw Gasbedrijf
10.30 uur: Ds C. de Ru.
Tolweg 10 haar
7 uur: Jeugddienst. Ds L. A. F. Ie
laatste kook- en
Mat te Zeist.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 7 Februari
. 10.30 u u r : Ds H. A. C. Snethlage
van Hillegersberg.
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 7 Februari
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
*
Zondag 40.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 9 Februari
8 uur: Samenkomst m „Ons Huis".
Spr. J. H. van Oostveen, evangelist
te Voorburg.
Zondag 7 Febr. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak' (op 402 meter) door Dr J P.
van Praag van het Humanistisch -ver»
hond. Onderwerp: „De wereld waar*
m wij leven".

Gevr. im Zandvoort, omg.
strand,
VACANTIEVERBLIJF
van 14*28 Aug., voor 6 pers.,
zond. pension, met gebr. v.
keuk. Br. m. prijsopg., woon*
en slaapgclegenh. aan Mevr.
v. Bommel, Springweg 121
bis; Utrecht.
NET WINKELMEISJE
gevr. O.H.C.S., Haltestr. 39.
Telefoon 2810.

Openbare verkoping

EXTRA aanbieding!

WINKEL N.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding in haar
filiaal te Zandvoort

een flinke tweede verkoopster
(leeftijd 18—22 jaar).
Zij, die ervaring hebben in on/e branche, ge»
nieten de voorkeur.

ZANDVOORT
Notarissen. Th. HEIMANS
Uitsluitend schriftelijke sollicita*
te Amsterdam en I. JONK
ties vóór of op 10 Februari a.s. aan
te Haarlem zullen op Don*
Bcnsiïorp Winkel N.V. te Bussum
derd. 11 Febr. a.s. des nam.
na 2 u. in het Notarishuis,
Bilderdijkstr. l, Haarlem, in
bakavond
het openbaar verkopen:
Verzuimt niet aanwezig te 1. Vier huizen met erven,
zijn.
schuren en tuinen STA*
TIONSPLEIN nrs 19, 21,
Gevraagd per l Febr. a.s
23 en 25 te ZAND*
HEEFT U IETS OP TE
DAGMEISJE
VOORT, groot ong. resp. Deze week als reclame:
RUIMEN?? Wü kopen alle
van 9 uur v.m.' tot 5 uur
1.52 A, 1.48 A, 1.48 A en
soorten meubelen en inboen.m. of van 9 uur v.m. tot
1.52 A met uitgang naar
dels. Overal te ontbieden.
8 uur n.m. Aanmelden des
de Parallelweg.
P. Waterdrinker, telef. 2164
avonds na 7 uur of na tel.
Afzonderlijk en in com*
250 gram 70 cent
afspraak. Mevr. H. Dorlas,
binatie.
Fe koop z.g.a.n.
Zuidlaan 4, Aerdenhout,
Huur: f 69,— p.m. p.p.; Fa van Staveren
BO'X MET VLONDER.
telef. 26331.
Lasten: ong. ƒ 110,— p.j. Zeestraat 48 Tel. 2684
Hogeweg 18.
p.p.
Hoge beloning
Een huis met erf aan de
KANARIES te koop,
uitgeloofd voor, vinder van
Dr Smitsstraat 12 te
ƒ 10,— p. stuk. Oosterpark*
Woninginrichting
PLATINA BROOHE met
ZANDVOORT, groot
briljanten, in Aug. verloren 99 c.A.
L. Balledux & Zonen straat 58.
op 't strand tussen Rotonde
Huur: f 48,30 p.m. Las* 'laltestraat 27 - Tel. 2596
en Pav. Kiefer. Br. onder no. ten: ƒ 106,65 p.j.
rote sortering
1001 bureau Zandv. Crt.
Aanvaard, bij betaling,
B&LATUM en
uiterl. op 25 Maart a.s.
WONINGRUIL Bezichtig. Di. en Do. 2=4 u.
COCOSLOPERS
A'dam*W.—Zandvoort
Inlicht, bjj not. Jonk, Wil»
Aangeb. ben. huis met 3 k , helminastr. 61, Haarlem, tel.
douchecel, gr. tuin m. ste* 10459.
nen tuinhuis, omg. Surina*
ADVERTEREN
meplein; huur ƒ 45,— p.m.
Gevr. vrij huis te Z'voort.
de Zandvoortse Courant
Br. no. 1002 bur. Zandv. Crt
heeft succes!

Jan Hagel

Sokken wol,
100 gr., van ƒ 1,98 nu f 1,58
Jaeger wol, 100 gr. .. nu ƒ 1,29
Flanellen lakens
van ƒ 5,90 nu ƒ 4,95
Mol f on dekens
~*
van f 3,45 nu ƒ 2,59
Wollen damesdirectoirs
van ƒ 5,85 nu ƒ 3,98
Wollen vesten en pullovers 'i
vanaf ƒ 9,95
Gemengd wollen Jaeger heren:
. hemd of pantalon, nu ƒ 3,95
Wollen sha\vls .. vanaf ƒ 1,45
Alpino .. van ƒ 2,25 nu ƒ 1,85
Wollen kinderkousen
van /" 3,85 nu 1,85
DAMES NYLON KOUSEN
f 2,85
2 paar f 5,Trainingspakken vanaf ƒ 7,58
Broeken
vanaf ƒ 1,98

„DE WOLBAAL"
/Haltestraat 12 a — Telef. 2099

4 PUNTEN

•
6
•
•

VAN

BELANG

Solide kwaliteiten
Perfecte pasvorm>v
Degelijke afwerking
Ruime keuze
..
•ji*~

Dit vindt U bij

Kletiingbedrijf Succes
COSTUUMS in Tropicals en
Kamgaren ƒ 63,— tot ƒ 114,PANTALONS
reeds vanaf ƒ 15,— tot ƒ 35,—
SPORTCOLBERTS v.a. ƒ 29,Verder een uitgebreide sorte*
ring in regenjassen, demijs,
jekkers, windbrekers, Cordufoy
pantalons, jongens plusrfours,
werkbroeken, /oppers, enz. enz.
KERKSTRAAT 20 - Tel. 3136

WED. LOOS & ZOON

Achterweg 5

ILLEEN ZATERDAG:
Heerlijke

Petroleum, klompen, klompsokken,schoonmaakartikelen
Filmmiddag
Op Zondag 14 Febr. organiseert de
speeltuinvereniging
„Kindervreugd"
een'filmmiddag, n.l. om l en 3 uur.
Vertoond worden de films „Het ge*
heim van de loodmijn", „De jongen,
die de Niagara stopzette" en „Zwa*
nenkolonie".

o°

Allerhande
staat een paar warme

van 70 voor

30 cent per 250 gram
'hocolade van Verkade,
Jnion en Droste

Dat kunt ook U zeg*
gen na een adver*
tentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Uw advertentie im*
mers bereikt alle
groepen van Zand*
voorts bevolking !!!!

DAMES K.J.C. „NOORD"
Woensdagavond j.l. werd de 5e wed*
strijd gespeeld voor het seizoenkam*
pioenschap. De stand van deze week
is nu als volgt: 1. mevr. G. Kerkman;
2. mevr. A. Menks; 3. mevr. S. Bol;
4. mevr. A. Kraaijenoord.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 2e wedstrijd om het maandelijkse
Schoenhandel
kampioenschap. De sfand luidt:
Schoolplein 4 - Telef. 2467 i
1. E. Keur; 2. P. Valk, 3. J. Boom;
4. Jac. Versteege.
Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Voor het tournooi om de Noord*
Politie speelt blijspel
man*beker hebhen 20 verenigingen
afd. Zandvoortj
De Zandvoortse Politie*toneelverem*
ingeschreven; de strijd gaat om zeer
. ging speelt op 20 en 27 Februari a.s. _WoensdagJLÖ__EeJbr._om_ 8 uur
fraaie prijzen." het blijspel Zeilschip „De Zwarte in gebouw „-ZOMERLUST''
Woensdag begint het tournooi met
'door
A.
VIRULY
Zwaan" van P. Blackmore. De uit*
de wedstrijd: Vier Azen uit Haar*
voeringen, die gevolgd worden door De beroemde Opera
tegen Vriendenkring uit Zand*
ja, ja, Ism
een laai vinden Jn Zomerlust plaats. „CAVALIERSA RUSTICANA" Wij waren onderweg naar New York, plakken op de - Velu we
voort.
**
wij met zijn tienen bemanning van
" en hij kijkt door het raam
van Pietro Mascagni
een K.L.M.sConstellation en de tach* naar buiten, waar de twaalfduizend
Feestavond
Orkest en Koren van het beroemde tig passagiers, die we er heen moes* paarden van onze Constellation die SCHAAKNIEUWS
Scala te Milaan.
ten brengen. Een voordelige wind had hij commandeert, klaar voor de nieu* De uitslagen van j.l. -*Donderdag zijn
Voor de ouden van dagen
Hoofdrollen: Benjamino Gigli, Bruna ons geholpen om in iets minder dan we grote sprong staan.
als volgt:
" Het comité voor Ouden van Dagen Rasa, Guillieta Simionola, Gino Bechi zeven uren over de Atlantische Oce*
„Dat boekje
" zegt hij nog na*
Kop*Janssen 0*1; Porrenga*v. d
belegt* op Donderdag 18 Februari Uitgevoerd door Bert Brugman's
aan te komen. Wij zaten rond een denkend
„Nu ja, toen de M.T.S.
afgebr.; Termes Sr.*Termes Jr.
voor de Zandvoortse oudjes een feest MARIONETTENTHEATER
1
tafeltje met grote koppen Canadese en toen al die andere boeken, en de Brom
avond waaraan o.m. medewerken ,de Prijzen ƒ 0,80 en ƒ 1,25. Kaarten ver* koffie in de grote wachtzaal van het K.L.M.*opleidmg en... nu ja maar Vj* /»; Giskes*Kroon afgebr.; Kap*
Alpcnjagers' (het bekende Tiroler* en krijgbaar bij de Bestuursleden en stationsgebouw van Gander op New* dat éérste populaire, boekje heeft 't pelhofW. Keule afgebr.; Roskam*Bais
1*0; Slijkermansv. d. Heyden 0=1; El*
boerenorkest van het Tramplein), de Wijkhoofden
Foundland te wachten om verder te 'm gedaan. Ik heb het zuinig be* dering=Schmidt 0*1.
Marilini's, accordeon*trio, De Vrij»
gaan en we waren in het allerbeste waard."
buiters en de conferencier Dick Ree*
In de afgebroken partij Porrenga*
luchtvaarthumeur. Want het eigen*
Een uur later zijn we alweer een
tor. De avond wordt in Monopole ge* Instituut voor Arbeidersontwtkkehng lijke grote werk van de oversteek was kilometer of drie hoog boven de wil* v. d. Brom zijn de stellingen prac*
Zandv. Bestuurdersbond
'houden.
achter de rug en de weerdienst voor* dernis van Kewfouncllaiid met de to= tisch gelijk, zodat v. d. Brom waar*
voor de laatste vijf uren vlie* renhuizen van New York in 't verre schijnlijk de eerste zal zijn die de lei*
Woensdag 10 Febr. half drie spelde
gen,
van
Gander tot New York, blau* verschiet, achter de blauwe horizon. der van de afdeling door remise een
m „MONOPOLE"
we lucht over het hele stuk.
Achter me zit die Gelderse fietsen* halve punt weet af te snoepen. Door
de overwinning op Bais heeft Ros*
KINDERVOORSTELLING We waren het er aan dat beman* makersjongen van lang geleden zorg* kam
in de tweede afdeling momen*
ningtafeltje
over
eens,
dat
een
mens
vuldig
met
een
blik
over
dertig,
veer*
Opgevoerd wordt:
in onze tijd moeilijk een beter vak tig instrumenten zijn grote, verant* teel- de eerste plaats bezet. In de
Monopole
,.
dan 'het onze kon hebben, dat gold woordelijke taak in onze Nederland* strijd m de derde afdeling valt tot
„BUFFALO BILL"
voor
de vliegers, voor de werktuig* se 'luchtvaart te vervulen. Een Con* nog toe geen tekening te "bespeuren.
Vrijdag 5 Febr ^.8 uur: film „Een De ongemeen spannende avonturen kundigen,
A.s. Maandag zullen heide tiental*
voor de telegrafisten, voor stellationstuurhut is nu eenmaal niet
vrouw in gevaar".
van de bekende cowboy, die geassis* de stewards,
len de laatste wedstrijden spelen
voor
de
starwardesses.
de
aangewezen
plaats
om
gedichten
Zaterdag 6 Febr 8 uur: idem.
teerd door zijn collega's en de Indi* Ieder had daar zo het zijne of het in te maken. Jammer, want ik voel me voor de Bondscompetitie. Het eerste
Zondag 7 Febr. S uur: idem.
anen al galoperend op vurige paarden hare
over te zeggen en we vergeleken beslist in de stemming om er een ode tiental speelt in Hoofddorp en het
Zondagmiddag 7 Febr. 2.30 uur: film door de prairie rent, speurend naar de manieren,
ieder van ons in te dichten op die vele kleinere of tweede m (Heemstede.
„De zonen van de pioniers".
onrecht. .
Om nooit te vergeten! in de luchtvaartwaarop
terecht
gekomen was. grotere technische boekjes in onze
Maandag 8 Febr. 8 uur: film „Schans Uitgevoerd door Bert Brugman's
„Ik gewoon door een boekje van Nederlandse boekwinkels die daar be* BRIDGEDRIVE
daal om een kind".
MARIONETTENTHEATER
één*zestig", zei de boordwerktuigkun* scheiden gereed liggen om, op welk
Dinsdag 9 Febr. 8 uur: idem.
Toegangsprijzen ƒ 0,25. Kinderen van dige tenslotte, toen we uitgelachen gebied dan ook, de eerste stoot aan De Zandvoortse Bridgeclub speelt op
Woensdag 10 Febr. 8 uur: idem.
6 tot 14 jaar. Kaarten verkrijgbaar waren over de kunstgrepen, waarmee 'n goed leven en groot werk te gaan Zaterdag 27 Februari in hotel Keur
Woensdagmiddag 10 Febr. 2.30 uur: aan de kassa op de middag van de de
een bridged~ive tegen de Heemsteed*
stewardess haar kantoortjc van geven.
Kindervoorstelling , .Buffalo Bill" voorstelling.
se Bridgeclub „Boekenrode".
vier
bij
vijf
met
één
raam,
had
weten
A.
VIRULY.
door Bert Brugman's Marionetten*
te
verruilen
voer
uitzichten
over
vijf
- theater. Ónder ausp. I.v.A.O.
werelddelen en vier oceanen.
BRIDGE*NIEUWS
Donderdag 11 Febr. 8 uur: „Drie
5
Als ik hem daar zo zie zitten, heb
eeuwen danskunst" p.l.v. Sonia „Wat is een brigade? '
De tweede week van de competitie
ik
aanvechting
om
opnieuw
te
lachen
Gaskell. Onder auspiciën van Cult
van de Bridge*club: „Bridgen^ voor
Daar zit hij, onze eerste technische
De ere*voorzitter van de Zandvoort* man
Kring 't Helm.
Plezier", bracht wel enige verrassin*
boord van een vliegtuig, dat
se Reddingsbrigade, de heer P. van zevenaanmillioen
gen. Zo wist de onderste uit de A*
heeft gekost; hij is
der Maje, heeft als onderwerp voor
jaar, 'hij draagt vier gou*
telefoonnummers lijn naar de derde en de onderste uit
Andere attracties en
zijn lezing op Vrijdag 19 Februari a.s. zesendertig
de B*lijn naar de eerste plaats te ver*
om zijn arm, hij draagt de
nuttigheden
in Hotel Keur gekozen „Wat is een den ringen
huizen. De stand in de A*lijn is nu:
technische verantwoordelijk*
en adressen
brigade?". Het een en ander zal wor* grootste
1. fam. Vleeming; 2. fam. v.d. Klerk;
Van 6 t.m. 14 Febr.: Huishoudbeurs den verduidelijkt met lantaarnplaat» heid, die een rnan in onze luchtvaart*
praktijk dragen kan en heeft een in»
3. fam. v. Straaten; 4. dames Verba*
in het R.A.I.*Gebouw, Amsterdam. jes.
komen,
waar
maar
heel
weinigen
in
3000 Brandmelding
ten*den Beeder; 5. fam. de Jong en
Dagelijks geopend v. 10*5 en 7=11 u.
technische bedrijven aan toekomen.,
6. fam. Snijer.
Maandag 8 Febr. 8 uur: Openbare
2403
Commandant
Brandweer
en is dat allemaal uit een boekje van
vergadering Hum. Verb. in hotel Feestavond „Excelsior"
B*lijn: 1. heren Ploegman*de Haas;
éên*zestig gegroeid!
Keur. Spr. de heer C. H. Schonk.
3043, 3044 Politie
2. fam. Orbaan; 3. fam. Gebe; 4. fam.
„Ja, ja, toch ds dat zo", zegt hij
Dinsdag 9 Febr. 8 uur: Kook* en bak* Zaterdag 20 Febr. houdt de Mond*
v. Wonderen; 5. dames Dirksen*
avond in gebouw Gasbedrijf, Tol* accordeonvereniging „Excelsior" een „Toen ik een jongen was, woonde ik 2100 Politie (alleen v. noodgevallen) Kuijters en 6. mevr. de Haassde heer
in
een
dorp
in
Gelderland,
daar
zou
•weg 10.
Ploegman.
feestavond ter gelegenheid van het
Woensdag 10 Febr. S uur: Opera 20*jarig bestaan. Voor de pauze vindt ik 'bij mijn vader in onze kleine fiet* 2345 Gem. Secretarie
De volgende week Dinsdag wordt
„Cavalleria Rusticana" door Bert een huldiging plaats en speelt , Excel* senzaak komen. Dat wou ik eigenlijk 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la eerst
een avond gespeeld met uitge*
Brugman's 'Marionettentheatcr in sior' muziek uit de periode '24*'54. niet, maar ik wist ook eigenlijk niet,
zochtc spellen door 24 leden om 24
2262 Informatiebureau Vreemdelin
wat
ik
dan
wel
wou.
Toen
liep
ik
op
Zomerlust. Onder ausp. I.v.A.O
Daarna volgt de cabaret*revue „Het
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein prijzen welke 'het bestuur beschik*
middag door Deventer langs een
is toch maar kolder", waaraan mede* een
baar stelt.
ik weet het nog goed, 2887 Stoomwasserij „Hollandia",
werken Martin Rijken, Octave van boekwinkeltje,
Stadsschouwburg
,
het was een Maandagmiddag, om 3
Aersehot,
Lotte
Bartschat,
Peter
Ro*
fijnstrykerü,
J.
H.
G.
Weenink,
Haarlem
uur. 'Daar lagen populair*technische
-i
i>
dam en Barbara Shout.
Pakveldstraat 30 a
boekjes in de etalage en één ging er
Vrijdag 5 Febr. 8 u.: Hoofdstad Ope*
over vliegen en vliegtuigmotoren. Ik 2135 Zandvoortse Courant, Gcrtenrette met „Wiener Blut".
Koperen jubileum
ben binnengestapt, ik heb 't zo'n
bachs DrukkerU, Achterweg l
Nog één avond
Zaterdag 6 Febr. 8 uur: idem.
beetje staan doorbladeren, ik heb het
Zondagmiddag 7 Febr. 2 uur: idem. van de kookcursus
gekocht, ik ben op een bankje bij 't 2424 Autobedrijven „Rinko"
Op Zaterdag 13 Februari a.s. zal de
Zondag 7 Febr. 8 uur: idem.
Oranjestraat en. Stationsplein
station gaan zitten lezen
en om
heer B. Groeneweg 12Va Jaar als be*
Maandag 8 Febr. 8 uur: Rotterd. To* Dinsdagavond 9 Februari wordt door kwart over vier wist ik ineens wat ik 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
drijfsleider van Monopole in dienst
Ide Commissie Vvoor IHuishoudelijlke wou
neel met „Gigi".
Da's bijna twintig jaar ee*
„De Opbouw", Tollensstraat 47. zijn.
Donderdag 11 Febr. 8 uur: Rotterd. voorlichting de laatste kook* en bak* leden, maar ik voel 't nog. Als ik dat
'Het zal hem op deze dag zeker niet
Toneel 'met „Voor iedere vrouw avond georganiseerd in het ge'ooi'w boekje niet was gaan lezen, stond ik, 2465 en 2886 Lichtstoringen. Bel op aan belangstelling ontbreken. Onze
van het gasbedrijf aan de Tolweg.
komt eens de tijd".
denk ik, vanochtend achterbandjes te
Fritc Faap, Prins Mauritsstr. 1. hartelijke felicitatie!
klaar.

Haal ze nu '

Fa,A,v,ti,Mije&lonen

of...

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Fünstrijkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

'l HELM:

THEATER MONOPOLE, 8 UUR

Drie eeuwen
danskunst

Schaatsfoiiniitiiren
Reparatie
Jac. Kuipers, Schelpenplein l

o.l.v. SON1A GASKELL en leden BalleURecital
o.m. De stervende Zwaan (St. Saëns); Les Sylphi»
des (Chopin); Menuet ('Gluck); Notenkraker
(Tschaikowski).
Beperkt aantal kaarten a ƒ 2,— p.p. (b.i.) ver»
krijgbaar op dag v. voorstelling tijdens plaats'
bespr. (11.3O12.30 u.) en ev. 's avonds aan de zaal.
DEZE WEEK

RECLAME

250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
"op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die D niet luééna
kunt betalen;
FINANCIERING van TJw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan net Kennemer Plnancierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als TJ In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
TJv zaken -worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen :
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspon-

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg i Tel. 2135

voor hele dagen.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Aanmelden bij de sociale afdeling van 8.30»10
uur v.m. uitgezonderd Zaterdags.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

ƒ 3,75, ƒ 5,95, ƒ 7,50, f 13,40
ORIGINELE FRIESE NOREN
f 17,40
Complete SOHAATSGARNITUR'EN. - ƒ 2,40 en ƒ 3,30
SCHAATSBAND, HAKKENBANDEN, enz.
Voor plaatselijke verwarming
-k ELECTRA KACHELS
reeds vanaf ƒ 15,95

De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht 5-7 - Tel. 2974

GYMNASTIEKVEB. „O.S.S." De voorbereiding voor onze jubi»
leumuitvoeringen gaat gestadig voort.
Hoewel een wandeling naar het gym»
nastieklokaal in' de avonduren met
de felle Oostenwind niet bepaald
aangenaam is, verheugt het ons, .dat
de meeste leden het belang van het
instuderen der oefeningen inzien en
op de lessen verschijnen. Hoe 't weer
zich ook moge ontwikkelen, alle
leden, ook de ouderen,1 wekken wij
op, de nog van 12 en 13 Maart schei»
dcnde weken geregeld op de lessen te
verschijnen!
Zaterdag 6 Februari vergadert diet
bestuur met de technische commissie
ter definitieve vaststelling van de
programmaspunten van de uitvoe»
ringen. Ook de kledirfg komt ter
sprake.
;
Het is van groot belang voor ons
zomerprogramma, - dat de Zweedse
turnbond on/e uitnodiging tot op»
luistering van 'hét gouden feest met
keurturners(sters) heeft aanvaard.
Met de uitwerking van dit onder»
deel kan nu worden 'begonnen.
Afd. handbal.
Hoewel de veldcompetitie reeds enige
weken stil staat, gaat de activiteit
van de handbalcommissie door. Za=
terdag 13 Februari gaat O.S.S. l hc»
ren naar Aalsmeer waar rnet in een
sterk zaalhandbaltournooi uitkomt.
De verwachtingen voor O.S.S. zijn
niet hoog gespannen, doch uitzonde»
ringen bevestigen de regel. Wie kan
zeggen hoc O.S!S. het eraf brengt?
Reeds nu komen verzoeken en vra»
gen binnen om aan het O.S.S. 7»hand»
baltournooi mee -te mogen doen in»
dien het dit jaar wederom doorgaat.
Hieruit kan men opmaken dat dit
tournooi bekendheid begint te ver»
werven. Dit is een pluim op de hoed
van de organisatoren van dit O.S.S.»
tournooi.
• KAïM'PIOENSVIERTAL
Het tweede viertal van de Zand'
voortse Bridgeclub, bestaande uit de
dames Hagen en Brossois en de hè»
ren Vader en Van Dartelen, wist de»
zer dagen na een spannend duel met
'69*28 punten van Kennemers 3 te
winnen, waardoor het kampioenschap
een feit was.
Tijdens de competitiewedstrijd bood
de heer J. G. Bisenberger dit vier»
tal een aardig geschenk aan. ,

Winkeliers,
in i,*k r re 1-iinc
door middel
van de
Zandvoortse
Courant.
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten'

/' •

j. H. G. WEENINK

de. VA.OJUW
HET KIND IS JARIG
Het kind is jarig.
tHet wordt drie jaar.
Zijn oudere broertjes mochten een
paar dagen tevoren mee, om de ca»
deautjes te -kopen.
_ -_ "
Ondanks al hun wijze raadge'vingen
om voor het kleine kereltje een paar
voetbalschoenen of een Indianenpak
(liefst in hun maat) te kopen, komen
we met een onverwoestbare houten
locomotief thuis. Benevens een "popje,
een karretje, een bal en als enige
concessie aan de groten een vlooien»
spel.
De dagen voor de verjaardag zijn
vervuld van een 'voortdurend ssstttll!
om het geheim van de cadeaux niet
te verklappen voor de pientere oor»
tjes van het feestvarken. , .
Maar o sc'hrik. Op de een of an»
dere manier is de overtuiging in zijn
hoofdje gefladderd dat hij een auto»
bus krijgt. Een autobus.
En de winkels zijn al gesloten. Er
kan niets meer geruild worden.
Maar ach, hij zal het in het laat»
ste nachtje -wel vergeten.
Dé feestelijke morgen breekt aan.
Het ijskoude ochtendkrieken is vol
van lang zal die leven, oh, wat zijn
we heden blij, der isser een jarig
hoera, hoera, dat kun je wel zien dat
is hij l
De jarige glimlacht. 'Hij heeft nat
geslapen, maar dat wordt iemand op
zijn derde verjaardag niet kwalijk
genomen. De cadeaux worden uitgepakt on»
der luide bijvalshetuigingen van de
broers. 'Het vlooienspel is meteen in
gebruik.
Maar als alle pakjes open zijn ge»
maakt kijkt het kereltje zoekend
rond. „De autobus"? zegt hij en barst
in snikken uit.
Wij zijn verslagen.
De hele dag kijkt de jarige job uit
naar de visite. Hij krijgt ~ee"h tank»
wagentje, een 'nieuwe broek, "zuur»
stokken, lollies, repen en .een 'hele»
boel centjes in zijn spaarpot. Maar
geen autobus. Hij is overal blij mee,
zijn wangen zijn 'bietrood.
•Hij heeft een heerlijke dag. Onge»
straft heeft hij van dertig taartjes de
zilveren balletjes afgesnoept. Vier
lollies hebben een zoete ridderorde
op zijn truitje achtergelaten.
De
autobus lijk^ vergeten. Dan wordt
het bedtijd.
Aan tafel valt hij bijna in slaap.
Wat most er mee naar bedje? De
locomoMsf? Hef popje? De bal?
Nee! iHij wil de spaarpot.
Als hij eventjes later met glim=
mend gewassen rode koontjes in /ijn1
bedje ligt, de spaarpot stijf-vast, zeg hij slaperig, op onze vraag waar die
spaarpot toe diefit:
Om een autobus te koüen!
En hij slaapt verheerlijkt in.
' NEEL.

Klein én groot ^ '
eten
v.d. Werff's brood

Magazijn

'f Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
LUXE» en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.
l1 Alle merken Emaille en Alluminium^ Sola artikelen,
Speelgoederen, Boenderwerk, Houtwaren, Cocoshpers
Balatum.
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper *= Telefoon 2550

Wat ze:<_ ~
van mijn behaaglijke warmte?
Ik hoef niet op. brandstof te, bezuinigen, want ik heb ieder jaar
minstens 50 gulden kolengeld van
De Gruyter's cassabons. Zouder dat
ik er iets voor doe of iets voor
laat! Die cassabons komen vanzelf!

/i-V,ï

De Gruyter geeft korting op alle
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.

Vanaf VRIJDAG 5 tot en met
ZONDAG 7 FEBRUARI, 8 uur
Barbara Stanwyck, Barry Sullivan, Ralph Meeker
Lee Aaker in:

Een vrouw in gevaar
Haar man in- levensgevaar en zij overgeleverd aan
de willekeur van een ontsnapte misdadiger.
Toegang 14 jaar,
Vanaf MAANDAG 8 tot en met WOENSDAG 10 FEBRUARI, S uur
Greer Garson en Walter Pidgeon in:

Schandaal om een kind
Na „Mrs. Miniver" een nieuwe warme film van
dit bijzondere filmpaar. (Kleur door Technicolor)
Toegang alle leeftijden.
____,_

_____ __ -KI-"-

ZONDAGMIDDAG 7 FEBRUARI, 2.30 uur

EN BETERE WAAR
EN TIEN PROCENT

-ALLEEN

Gruyter

De zonen
van de pioniers
Schitterende • pracht, 'betoverende ",Hit' -Songs".
Actie en romantiek.
Toegang alle leeftijden.
DONDERDAG 11 FEBRUARI, 8 uur ------gereserveerd voor Culturele Kring „'T HELM"
Zij presenteert U: 3 EEUWEN DANSKUNST

•.540211»
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De Mondaccordeonvereniging
„Excelsior" jubileert
Op 20 Februari hoopt de mondaccor*
deonvereniging „Excelsior" haar 20?
jarig bestaan te herdenken. Dit, beu*
gelijke feit zal .worden gevierd met
een grote feestavond; Excelsior zal
o.a. enige van haar oudste nummers
ten gehore brengen, zoals „Blaze
away" en hef thans weer moderne
„Continental", terwijl een cabaret»
gezelschap de rest van het program»
ma vullen zal.
Wanneer men de ledenlijst van
deze jubilerende vereniging eens
nauwkeurig onder de loupe neemt,
dan merkt men daarbij het typische
verschijnsel op, dat er steeds een
vaste kern van leden is gebleven. ~•
De oprichters waren de heren: VA.
Zijlstra, C. Koper, J. Zwemmer en
A. van Duijn.
Voor men tot de eigenlijke oprich»
ting van „Excelsior" overging, be»
stond er al wel een clubje, waarmee
o.a. na afloop van 't Zaterdagavond»
programma van een aan de Grote
Krocht gevestigde Radio Distributie

Heldere lezing
ran humanist C. H. Schonk
De Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Veroond hield pis'eren
wederom een propagauda=verJadering
met als spreker de heer C. H. Schonk,
die door voorzitter R. drt Jong werd
aangeduid als een typi-scrie vert«;^'en»
woordiger van het practiscn Huma»
nisme.' In een rustig opgebouwd be»
toog belichtte daze de 'hou U»S van
de humanist die zijn levensbeschou»
wing en beslissingen grondt, riet op
een geopenbaarde waarheid doch op
conclusies.waartoe de rede — dat is
een combinatie van denkvermogen en
zedelijk besef — hem in staat stelt.
Vrij uitvoerig ging spreker in op de
onverdraagzaamheid die veelal van
godsdienstige zijde jegens het huma»
nisme aan de dag wordt gelegd. De
godsdienstige is vaak geneigd zijn
waarheden als absoluut geldend voor
alle mensen voor te stellen en ande»
ren, • die deze niet kunnen aanvaar»
den,""deze dogma's op te leggen of
althans een geestelijke activiteit, ge»
grond op een andere mening, onmp»
gelijk té maken. Zoals b.v. gebeurd is
in de Tweede Kamer bij de begro»
tingsdebatten, waarbij humanistische
sociale en geestelijke zorg door de
confessionele partijen werd gediscri»
meerd. Hierop wordt Donderdag niet
een. landelijke protestvergadering ge»
reageerd, , waaraan, ook 10 Zand»
voortse humanisten zullen deelnemen.
Spr. wees op de veelheid van gods»
diensten die alle aanspraak maken op
het predicaat 'enig juiste' en betoog»
de voorts dat een godsdienstige pp»
vatting in het algemeen afhankeiijK
is van vele- factoren als milieu, aard
e.d. M.a.w. godsdiensten en wereldbe»
schouwingen belichten een deel van
de waarheid.
De humanist is zeker niet degene
die geen vragen meer heeft, dit zou
in vele gevallen eerder van de gods»
dienstige gezegd kunnen worden, die
meent door zijn leer een antwoord
op alle vragen te hebben. De huma»
nist heeft zeker een groot gevoel van
verbondenheid met al hetjevende.
'. Spr. concludeerde tenslotte tot de
opdracht die de mens heeft, mens te
zijn, met menselijke verantwoorde»
lijkheid en besef van geestelijke en
zedelijke waarden 'bouwend aan zijn
eigen wereld. Na de pauze werd door
twee toehoorders gereageerd op het
gesprokene, waarbij de eerste de na»
druk legde op het feit dat de onver»
draagzaamheid zeker niet alle chris»
tenen verweten kan worden, hetgeen
spr. beaamde. De tweede merkte op
dat de humanistische opdracht 'mens
zijn' enigszins vaag is en voor vele
uitleggingen vatbaar. M.a.w. dat het
humanisme
nauwelijks richtlijnen
voor het gedrag van de mens geeft.
Spr. sprak — na enige discussie —
als zijn mening uit dat het hurnanis»
rne de mens tot denken brengt, do:
dat déze toch zélf in concrete situ»
aties een beslissing moet nemen.
De belangstelling op deze avond
kwam dit keer ook van niet»humanis»
tische zijde.
'"'(Adv.)
R u w e h,u i'd
Ruwe handen
Ruwe lippen
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Centrale enige malen werd opgetre»
den. Toen echter de exploitant van
deze centrale zijn schone belofte'n
tot het maken van een foto van het
ensemble niet nakwam, staakte men
dit optreden al ras.
De eerste uitvoering gehouden in
Monopole en geleid door de heer G.
Drommel, was nog niet die van het
eigenlijke „Excelsior", maar tijdens
dit optreden, ontstond deze vereni»
ging achter de schermen van Mono»
pole met als dirigent de heer J. A.
Paap, die tot heden de leiding nog
altijd heeft.
Het repeteren was toentertijd niet
zo' heel eenvoudig. Men speelde
op één soort mondorgel, n.l. „de C"
en daarom was het nodig muziek te
zoeken die in die toonaard stond.
Tegenwoordig speelt men ook in G
en F.
Hét eerste optreden was voor het
Comité „Trein 8.08",'een comité dat
ijverde voor een betere verbinding
met Amsterdam.
De- leden van toen zullen zich on»
getwijfeld nog wel herinneren, dat
dirigent Paap niet over een dirigeer»
stok beschikte, maar gebruik maakte
van een geel potlood. Dat de afwe»
zigheid van die dirigeerstok van geen
invloed was op de groei "en bloei der
vereniging wordt wel bewezen door
het feit dat men op het eerste- con»
cours te*Muiden een eerste prijs be»
haalde met 305 punten. Tevens werd
er een damesafdeling opgericht die
echter spoedig weer sneuvelde.
Bij een uitvoering in het „Groot
Badhuis" van weleer beschikte men
zelfs over 120 leden. Het toneel was
te klein om dit gehele ensemble te
herbergen, hetgeen wijlen de heer G.
Kiefer de suggestie ontlokte, dat bij
een volgend maal beter het publiek
op het podium kon plaats nemen en
de spelers in de zaal.
- /De oorlog maakte, zoals voor zo»
.veel verenigingen ook het verdere be=
staan voor „Excelsior" onmogelijk.

•Maar na de bevrijding werd met
frisse moed begpnnen. De eerste ja»
ren wilde het echter niet te best
'vlotten en in 19J19 telde „Excelsior"
nog slechts vier leden, t.w. J. A.
Paap; A. van Dujjn, W. Koper en H.
van'Zeijl. Deze-vier heren' hebben
het gepresteerd'om gedurende veer»
tien dagen iedere avond oude leden
te gaan 'bezoekeh, nieuwe contacten
te leggen. Het is dan ook aan hun,
verbeten arbeid te Janken en aan de
steun van''"dé Stichting van Neder!.
Bond van Mond Accordeon Vereni»
gingen, dat Excelsior spoedig weer
ccn vereniging werd waarmee reke»
ning gehouden diende te worden.
Al enige maleri'heeft men pogingen
aangewend om als zusterafdeling een
Accordeon club pp te richten, steeds
echter liepen dezje pogingen weer op
niets uit. Eigenlijk is het zeer te be»
treuren, want de'ze beide takken die
min of meer pa'rallel lopen zouden
tezamen een sterke vereniging kun»
nen opleveren. Het mocht tot nu toe
niet zo zijn, maar hopelijk liggen in
de naaste toekomst hiervoor nog mo»
gelijkheden verborgen.
De laatste jaren zijn wel de sterk»
"ste voor „'Excelsior" geweest. Men
denke bijv. aan de succesvolle con»
coursen te Rotterdam, Geldermalsen,
Utrecht en -Hilversum.
.Ook voor. de .a.s. zomer zijn er weer
grootse plannen,' lo.a. staat er een
concours te Leeuwarden op het pro»
gramma.
G.H.

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten kantore van
de Dienst van Publieke 'Werken een
aanbesteding plaats voor het binnen»
(schilderwerk v#n vijf klasselokalen
van de Karel Doormanschool aan de
Parallelweg.
Ingeschreven werd door: S. Veen»
stra ƒ 3720,-; P.. Geusebroek en Zo»
nen voor ƒ 3768,—; Aug. van der Mije
ƒ 3955,—; fa J. van den Bos en Zo»
nen ƒ 4180,—; fa. Keur en Zoon
ƒ 4290,-; fa. K. van der Mije en Zo»
nen ƒ 4360,— en fa. J. Otter voor
ƒ 4535,-.
De begroting was vastgesteld op
ƒ 4250,—. 'De gunning werd aange»
houden.

Houdt
(Ik citeer, de jaarrede 1954 van
onze burgemeester: In 1953 werd
wederom ca. 3000 ton huisvuil via
het laadstation naar Wijster af»
gevoerd, overeenkomende met de
inhoud van ca. 7600 vuilnisem»
mers per week. Toch komt nog
te veel afval op de openbare
straten terecht. Een
actie „Houdt
Zandvoort schoon1' wordt over»
wogen. Men moet ons geen vuile
badplaats kunnen noemen!)

maken is en over een poosje is het
voorjaar, de badgasten beginnen naar
de Zandvoortse pittoreske geveltjes
te lonken, zodat de gedachte vanzelf
geleid wordt naar alles wat met
schoonmaken te doen heeft. \ , ,
B. en W. moeten beginnen met
warjn te lopen voor het plan (c.q. de
plannen). Een aanmoedigings»subsidie
van ƒ 4500,— ware op z'n plaats. Na»

U begrijpt het natuurlijk al weer: Op
mij kwam de aangename en zeer de»
licate plicht te rusten de schoon»
heids»actie voor te bereiden. Ik kom
hier straks op terug. Ik moet eerst
even vertellen hoe deze opdracht tot
stand kwam. Met 8»7 werd hiertoe
besloten in een besloten, nac1it»zittin<.
van de voltallige Raad.^Tja
ik
geef 't toef pijnlijk, mét de hakken
over de sloot. De acht waren: de vol»
ledige oppositie (ik bedoel nu de nor»
male oppositie) plus mijnheer Gosen.
Inderdaad, een verrassing. Maar
mijnheer Gosen — die eerst tegen
mijn benoeming was — zwichtte later.
Nou dat was mooi. Hij. zei dat hij
mij -niet competent achtte een derge»
lijke actie te leiden, omdat ik altijd
roet in het eten van mevrouw en de
heren gooi. De burgemeester heeft
mij met gloed van overtuiging verde»
digd en mijnheer Gosen was zo spor»
tief overstag te gaan. Ik voo'r mij
vind de nieuwe creatie („op=de»wip")
van dit raadslid een daverend succes.
Zij schept nieuwe mogelijkheden in
de toekomst en kan in zekere zin een
doorbraak genoemd worden. Ik kan
hier niet verder pp ingaan,' vanwege
de lange tenen, die ook in de verste
verte niets met de actie a,ls zodanig
te maken hebben.
De damesstroepen beginnen bij
Hoe ik mij nu de gang van zaken
hef Raadhuis.
voorstel, als straks de actie ontke»
tend wordt? Wel, dat. is niet in e'n=
kele woorden te^ zeggen, maar weel tuurlijk nader te regelen bij supple»
moet ik mij om wille van de goede toirc begroting. (In dit bedrag is het
relatie, die ik met de redactie onder» salaris ad ƒ 4250,— van de geestelijke
houd, drastisch beperken. Althans in vader der plannen — dat ben ik —
het uiteenzetten van mijn plannen. verdisconteerd. Ik vermoed dat dit
Ik sta uiteraard open voor suggesties. - uw instemming heeft).
Mits ze mij maar in vriendelijke vorm
Deze actie is trouwens te subtiel
meegedeeld worden. Ik heb een hekel om te redetwisten of zelfs maar
aan ongezond sarcasme, .omdat ik mij woorden.vuil te maken over het wal»
er altijd een.'beetje weerloos tegen gelijke geld.
voel. •
,
Mevrouw Mol»v. Bellen, als the
Ik wil nu wel in- korte trekken en right man in' thé right place, moet
in grote lijnen vertellen hoe ik mij ere»voorzitster worden van het op te
het hele geval voorstel. Ik ben van richten Schoon»schip=comité. (Ik ben
mening ,dat. de, grondtoon- van de voorzitter; omdat ik per se een vin»
actie door-vrouwen aangegeven moet ger in de pap .wens te houden); (Het
worden.- Vrouwen weten'wat schoon» Comité»van»actie worde voornamelijk

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

Voorstel van B. en
voor nieuwe deklaag Circuit
,Exploitatie niet staken9, zegt het College.
Op
Juli 1947 besloot de gemeen*
tcraad met algemene stemmen een
crediet te verlenen van ƒ 589.000,=»
voor de aanleg van een autotoerweg,
de „Burgemeester van Alphenweg".
Zo begint het Raadsvoorstel van
B. en W. dat de Raad vraagt om
ƒ 160.000,— voor het circuit.
Volgens het'plan van Ir Krijn zou de
toen reeds aanwezige puinfundering
worden .voorzien van een tussendek
van hoogovenslakken en daarop een
deklaag van asphaltbeton, ter dikte
van 5 cm.
Later bleken nog verschillende
voorzieningen voor de accomodatie
nodig en daarom werd bij raadsbe»
sluit van 14 Nov. 1947 het toegestane
crediet verhoogd tot ƒ 780.000,=.
Door de rijksoverheid werd bezwaar
gemaakt tegen deze investering en
uiteindelijk werd ƒ 480.000,= ge»
investeerd.
Op het oorspronkelijk plan moes»
ten verschillende bezuinigingen wor»
den toegepast, o.a. moest de deklaag
van asphaltsbeton vervallen. Op de
aarden baan werd een puinfundering
aangebracht en een tussenlaag van
Ihoogovenslakken, wiaarop een dek»
laagje van teersteenslag (Porfier
Bristar) met een dikte van ongeveer
2Vs cm. Deze deklaag heeft het be»
zwaar, dat daarop periodiek een zo»
genaamde slijtlaag van teer en split
moet worden aangebracht.
' .Mede doordat de klimatologische
omstandigheden tijdens het aanbren»
gen van de huidige slijtlaag zeer on»
gunstig waren, zijn de risico's, welke
aan dit werk verbonden zijn, in de
zomer van 1953 duidelijk aan de dag
getreden.
Het' wegdek gaf tijdens de auto»
races op 7 Juni 1953 reeds aanleidine
tot ernstige klachten en de verwach»
ting, dat de conditie van het wegdek
geleidelijk beter zou worden, bleek
ijdel._De .organiserende _vereniginger.
hèbben -de Burgemeester van Alphen»

gerecruteerd uit de Vrouwen Con»
tact=commissie en de afdeling Zand»
voort van de Nederlandse Vereniging
van huisvrouwen. Zo spoedig moge»
lijk na de instelling van het Comité
' gaat dit over tot het oprichten van
vrouwengroepen, die uitgerust wor»
den met vergrootglazen, stofdoeken,
sponzen en zemen. Hier of daar zal
men zich verbazen over de vergroot»
glazen, maar deze zijn onontbeerlijk
voor het signaleren van vuil, in welke
vorm zich dit ook voordoet in onze
gemeente. Als de dag is aangebroken,
waarop de actie aanvangt, — dit
wordt met affiches op de aanplakbor»
den bekend gemaakt — begint de
actie ook onmiddellijk. Dus geen tijd»
rovend gesnap in de ruimte.
De troepen beginnen hun werk»
zaamheden bij het Raadhuis. Niet
omdat dit een gemakkelijk te her»
kennen punt is, n.l. de immer vuile
fontein van de hele burgerij in het al»
gemeen en van de water»ballet»schof»
fies in 't bijzonder. De Schoonheids»
commissie krijgt ook een nieuwe taak.
Dit College bezinne zich op geheel
nieuwe vormen. Men moet op de dag
van de actie (Dag»S) speciaal letten
op de werkelijke betekenis van het
woord SCHOON. De rest is dan kin»
derspel. Als de fontein goed is
schoongemaakt, verspreiden de da»
mes zich waaiervormig over het hele
dorp, overal het vuil in zijn kern
aantastend. (De honden moeten op
Dag=S binnen gehouden -worden; om
begrijpelijke redenen. Niets mag de
actie doorkruisen). In principe moe»
ten de vrouwen en meisjes ongehin»
derd hun werkzaamheden kunnen
verrichten. De bevolking wordt opge»
wekt huizen, schuren en opstallen
wijd open te zetten. Dit voor het ge»
val dat in dergelijke optrekjes even»
tueel vuil moet bestreden worden.
Midden op de dag heeft een symbo»
lische hulde plaats van de bescherm»
heer van de actie. Daartoe wordt op
het Raadhuisplein een levensgroot
portret opgesteld van Philips de
Schone. (Serieuze informaties hebben
aan het licht gebracht dat de nabe»
staanden van deze bij uitstek'heldere
man geen hinderpalen in de weg zul»
len leggen).
Aan de Schone Kunsten is ook ge»
dacht. Door de gezamenlijke amateur»
toneelverenigingen wordt 's avonds
(in de open lucht, in het schone dorp)
een mysterie»spel opge_voerd: „Zwart
is zwart en wit is nooit schoon". Pu»
bliek en recensenten moeten zich bij
voorbaat mild ten opzichte van de
tonelistische prestaties gedragen. Het
gaat ten slotte om de idee, niet om
het spel.
En dan zal het' waerachtig wel gaen.
BARTJE.

weg wegens de gevaren voor de cou»
reurs en motorrenners voor auto» en
motorwedstrijden afgekeurd.
Naar de mening van B. en W. bc»
horen thans afdoende maatregelen te
worden genomen, opdat een constan»
te exploitatie van de Burgemeester v.
Alphenweg met accomodatie, waarin
de gemeente in de loop der jaren
ƒ 830.000.» heeft geïnvesteerd, verze»
kerd mag worden geacht. Ook hier
is weer gebleken, dat — het in 1947,
onder de druk der omstandigheden
toegepaste — .goedkoop' niet anders
dan .duurkoop' is, aldus het College.
In nauwe samenwerking met Ir
Krijn heeft de directeur van publieke
werken nagegaan, welke maatregelen
ten aanzien van het wegdek van de
Burgemeester van Alphenweg moeten
worden genomen. Men adviseert de
constructie van de weg zodanig te
verbeteren, dat daarop geen slijtlaag
meer behoeft te worden gelegd. Dat
is mogelijk door op de weg, welke
een oppervlakte heeft van pl.m. 40
duizend m2, een nieuwe deklaag aan
te brengen ter dikte van 4 a 5 centi=
meter, waarvan de levensduur kan ge=
steld worden op tien jaren.
De gemeente staat derhalve op=
nieuw voor een belangrijke investe»
ring ten behoeve van de Burgemees=
ter van Alphenweg: een nieuwe dek»
laag van ƒ 16^.000,». Er is, zeggen B.
en W. evenwel geen andere mogelijk*
heid om de rendabiliteit van het in
deze weg en zijn accomodatie gesto»
ken 'belangrijke gemeentelijk kapitaal
te blijven verzekeren. Zou de ge=
meente niet tot deze investering over=
gaan, dan zullen de auto» en motors
races te Zandvoort tot het verleden
behoren. Voor de jaarlijkse uitgaven
wegens rente en afschrijving ,in to=
taal rond ƒ 67.000.» zou dan geen dek=
king meer aanwezig zijn; dit zou een
ernstige verstorende invloed op dë.~.
geme.entefinanciën_b.ebben,
„X .
Voorts verlieze men niet uit het' •
oog, de uit een oogpunt van propas
ganda funeste indruk, welke zou uit=
gaan van een besluit vans,de-.gemeen=
teraad om het circuit, dat^yudéroiatis
onale» en wereldpers herhValdélijk de
aandacht op Zandvoort doet vallen,
prijs te geven, aldus het College.
Evenals in 1947 bij de aanleg van
Alphenweg geschiedde, is ook thans
van gemeentewege met de vereniging,
welke de belangrijkste wedstrijd op
het circuit organiseert: de K.NA.C.,
contact opgenomen teneinde zoveel
mogelijk zekerheid te hebben, dat
deze te Zandvoort ook in de toe»
komst zal worden gehouden. De K.N.
A.C. gaf de verzekering, — gezien
het probleem der investeringen waar»
voor Zandvoort zich ziet geplaatst —
thans niet te zullen aandringen op be=
langrijke investeringen, zoals b.v. voor
de verlenging van het circuit. Alleen
dringt men aan op het stichten van
een redelijke restauratiempgelijkheid.
Een punt van overleg is ook ge»
weest, de wijze waarop ds kiuring
van het wegdek plaats vindt. De K.ÏJ.
A.C. heeft zich bereid verklaard om,
alvorens in de toekomst een besliss
sing te nemen inzake de keuring van
het circuit, de Hoofdingenieui-fdi'-ecs
teur van de provinciale waterstaat
in Noordholland te horen.
Het ontbreken van een restauratie»
gelegenheid is volgens B. en W',
steeds als een ernstig gebrek van de
accommodatie van de Burgemeester
van Alphenweg gevoeld; ƒ 10.000,—
wordt van particuliere zijde daarvoor
gefourneerd. De nettpmitgave voor
de gemeente zal dan hiervoor een be»
drag van ƒ 15.000,—• belopen.
'De penningmeester van de stich»
ting „Touring Zandvoort", aan welke
het beheer en de exploitatie van de
Burgemeester van Alphenweg is op»
gedragen, heeft verstrekt een over»
zicht van de tengevolge van deze
nieuwe investeringen te verwachten
exploitatieresultaten van het circuit
in 1954. Dit overzicht wijst een na»
delig saldo aan van ƒ 69.591,61.
Gelet op de inkomsten ter zake in
de jaren 1949 t.m. 1953 en het uitge»
breide programma van wedstrijden,
welke in 1954 op het circuit zullen
worden georganiseerd, verwacht de
penningmeester dat dit nadelig saldo
geheel zal worden gedekt door de
opbrengst van vermakelijkhedenbes
lasting wegens op het circuit te orga»
niseren wedstrijden.

(Adv.)

D «mves
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FAMILIEBERICHTEN
De Heer en Mevrouw DE JONG»
CAMPAGNE geven met vreugde
kennis van de geboorte van hun
dochter
HENDRIKA WILHELMINA
Zandvoort, 6 Februari 1954
WONINGRUIL
Burg. Engelbertsstraat 58
A 'damsZ.—Zandv. of omg.
Aangeb. 3 k. flat, c.v., w.w.,
vrij uitz., omg. Haarlemmers
mecrstation.
Gevr. vrij tuis m. tuin, liefst
Brederodestr. (duinkant).
Br. no. 1101 bur. Zandv.Crt.

ALBERT

SIGARENZAAK te koop
gevraagd, zonder woning.
Br. no. 1102 bur. Zandv.Crt.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEXJWEN"

De strenge vorst was oorzaak, dat
ook j.l. Zaterdag en Zondag alle
wedstrijden werden afgelast.
Het programma is in zijn geheel
opgeschoven naar het a.s. weekend.
Zolang veldtraining onmogelijk is,
wordt er des Vrijdagsavonds door
beide groepen in de zaal getraind.
A.s. Vrijdagavond worden de leden
weer verwacht in het gymnastiek*
lokaal van de Wilhelminaschool. Men
rekent er op dat de leden van deze
indoortraining gebruik zullen maken.
ZANDV. HOCKEY CLUB

Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren:
Z.iH.C. l»IJsvogels, 14 uur.
Hermes»Z.H.C. 2.
Z.H.C. 3»H.H.IJ.C. 4.
Dames:
Z.H.C. 2»D.E.M. 2
ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
De vierde competitiewedstrijd van de
Zandvoortse Bridgeclub was in de
A»lijn voor het koppel hrn. Fabel»
Sjouwerman succesvol, daar het zich
door een. mooie overwinning van de
eerste plaats verzekerde en — met
nog één wedstrijd te spelen — zeker
kampioen in deze afdeling zal wor»
den. De voorsprong op de familie v.
Eckelt bedraagt reeds^ 26,40%. Het
koppel hrn. Agsteribbe»Schutte ver»
huisde van de 2e naar de 4e plaats,
doch de familie Vulsma wist zich met
257.04% op de derde plaats te hand»
haven. JHet koppel hrn. Vader/Van
Dartelen verliet de gevaarlijke zone,
die thans ingenomen wordt door de
koppels hrn. Brugman»Elzinga en fa»
müie Berrier. De fam. Prins maakt
ook nog een kans naar de B»Iijn te
degraderen.
In de B»lijn bezet het dameskoppel
Fabel»Polak de eerste plaats met
278.65%. Hrn. Peen»Keur verbeterden
hun positie en nemen nu met 270.21%
de tweede plaats in. Het koppel
mevr. Barens»hr. Meidoorn volgt dan
met 264.93%.
(Het koppel hrn. Reijer=Penaat wist
zich 'door een goede plaats (l en 2)
uit de degradatiezône te verwijderen,
waarvan hrn. Notterman»Stor voor*
lopig de dupe werden. De drie laagste
plaatsen worden thans bezet door
fam. Baarda met 232.53%, hrn. Not=
termansStor met 225.25% en familie
Kappelhof met 219.32%.
In de C»lijn kwamen veel verande»
ringen voor, doordat verschillende
koppels in de middenmoot opeens
uitschieters noteerden. Een koppel
b.v. sprong van de 13e naar de 6e
plaats! Het dameskoppel Notterman»
Stor moest genoegen nemen met de
derde plaats met 272.28%, waardoor
het dameskoppel Heldoorn»Versteege
met 289.79% de eerste plaats kon in=
nemen. De fam. Kerkman 'bleef met
279.35% op de tweede plaats staan.
A.s. Woensdagavond wordt de
laatste wedstrijd van de 2de compe»
titie gespeeld.

Vul in

prijsverlaging

en

win/

Er was weer werk aan de winkel,
want U hebt het er deze week weer
niet bij laten zitten. Sinds de betrek»
kelijk korte tijd dat onze Rubriek
„Vul in en win" bestaat, heeft ze
zich in een belangstelling mogen ver»
heugen, die eerlijk gezegd, onze ver»
wachting heeft overtroffen. Dit zeg»
gen wij niet om U te vleien, maar
omdat U als geregelde of ongeregelde
puzzelaar van deze kant misschien
wel eens wilt horen hoe deze rubriek
zich, dank zij uw speurzin, heeft in»
geburgerd.
Zoals U wel gemerkt hebt, streven
wij ernaar om de puzzles niet met al
te vreemde woorden vol te stoppen,
zodat ze sommigen misschien wel
eens wat gemakkelijk voorkomen,
maar aan de andere kant het voor»
deel hebben dat velen meedoen. En
zo met z'n allen is wel zo gezellig,
althans voor ons die via uw inzending
met U kennis maken. Wij hebben
het al eens gezegd, op» en aanmer»
kingen zijn natuurlijk altijd welkom.
Wij willen niet nalaten er — wan»
neer dat wenselijk lijkt — lering uit
te trekken.
Ja, en daar gaan we dan met de
oplossing van vorige week, die er als
volgt uitzag:

Onmiddellijk nadat ik in de
krant las, dat Albert Heijn
had besloten de prijzen van
de belangrijkste levensmiddelen met 10 tot 20% te
verlagen, ben ik er mijn
boodschappen gaan doen.

EEN LEUK
EN VLOT JURKJE

gemaakt door gedipl. erva»
ren coupeuse. Deze -maand
voordelige prijzen.
Tevens bruidstoiletfen naar
maat.
Mevr. I. de Nijs, Emmaw. 8,
telefoon 3095.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 13 Febr. 8 uur
Toneelgr. THEATER

ANASTASIA
Pr. 1,25 tot ƒ 4.50 (a.i.)
Zondag 14 Febr. 8 uur
Toneelgr. THEATER

t/m 20 Februari bij aankoop van
100 gram verpakte
HEIJN's THEE

l 100 gram RUftKONEN

l

Een greep uH onze verlaagde prijzen

Vet

LA BOHÈME

Spek
RijSt

DON CAMILLO

Pr. ƒ2,- tot ƒ 6-(a.i.)

Een van de (mde

Fijne Snij worst . . . . 100 gram 39
Geld. Rookworst m.t loodjeP. «uk 66

Pr. ƒ 1.— tot ƒ 4- (a.i.)
Maandag 15 Febr. 8 uur
ITALIAANSE OPERA

Nu, men heeft niets te
veel beweerd, want de meeste
artikelen zijn beduidend goedkoper
dan waar ook en de naam
Albert Heijn is mijn 'volledige
garantie voor de beste kwaliteit.

gerookt

500 gram

124

droogkokend . . 500 gram

56

100 gram 44-41

36

Zaansche Beschuit gr.roi 14 stuks 25
Grote Snijkoek
perstuk 39
Hippodrome b i s c u i t s . . . 250 gr*™ 39

Vrijdae 19 Febr. 8 uur
iHAAGSOHE COMEDIE
COLOMBE
Pr. ƒ l,- tot ƒ 4- (a.i.)

dingen in het leven
Mevrouw
Klaver zegt
Hulsvrouw
zffn Is een
zwaar beroep. Van
's morgens
vroeg tot
's avonds laat '
ben ie in de weer. Maar
ledere morgen tegen half
elf gun ik mö 'n„vrtJ kwartlertje"omop mtjnremak
te genieten van 'n hteritf k
kopje BOFFIK KOFFIE.
BOFFIE: het woord voor
de lekkerste KOFFIE.

Spaart Albert Heijn's Boffie-slrips en Panor«ma-pfaaf/es

AL BERT HEIJN

Voorverk. op speeld. en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Telefonisch na 12 uur.
K.J.C. „NOORD"

>VOORKWAUTEIT<

Interessante lezing

De eerste speelavond van de maand
Februari, Donderdag 4 Febr. j.l. ge»
houden, bracht als eerste vier de vol*
gende spelers op de lijst: 1. P. A. C.
van Voorlichtingsdienst Psychiatrische Inrichtingen
Paap; 2. 'H. Bol; 3. E. Paap; 4. H.
Paap.
De Paaps zijn dus wel sterk verte»
over de goede resultaten, doch uitte
genwoordigd in dit veld. De maand De Zandvoortse Bestuurdersbond or» de
wens dat de Nederlandse be»
is echter nog pas aangevangen en er ganiseerde Vrijdagavond in Ons Huis volkmg
zich l!f t lot van de-geestelijk
in samenwerking met de Vrouwen» gestoo-dcti
kan dus nog heel wat gebeuren.
tu-j rr>eer zou gaan aan»
bond van het N.V.V. een lezing met trekken. „Verwelkom deze mensen
film, die werd verzorgd door de hartelijk tijdens bun proefverlof, geef
Stichting Voorlichtingsdienst van de ze een plaats" in uw midden en de re»
-.zullen niet uitblijven", zo
Algemene Psychiatrische Inrichtin» pultaten
toesloot spr. h'aar in(teresante inlei»
ding, welke direct gevolgd werd door
telefoonnummers gen.
De heer A. Molenaar sprak zijn vertoning van e_en belangwekkende
en adressen
grote teleurstelling uit over de min» film, die haar^lezing nog verduidelijk»
Na de^pauze bestond gelegenheid
der goede opkomst — er waren on» té.
2000 Brandmelding:
tot het stellen van vragen.
geveer vijftig belangstellenden.
2403 Commandant Brandweer

Belangrijke

3043,
2100
2345
2499
2262

3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gern. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
fijnstrijkerü, J. H. G. Weenirik,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedröven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
297S Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Fiits Paap, Prins Maiiritssfcr. 3.

De prijs was voor
J. v. d. MIJE,
Dr C. A. Gerkestraat 35.
En nu dan maar weer de volgende,
waarvoor weer ƒ 2,50 beschikbaar is.
Oplossingen als gewoonlijk tot a.s.
Maandag 12 uur 's middags "bij de
ZANDVOORTSE COURANT,
Achterweg' 1.

11

10
13

12

H

15
16

17

HORIZONTAAL:

*

1. zit om een boom; 6. en omgeving;
7. half kapot; 12. demonstratieve op»
tocht; 15. vet vlees; 16. gewas; 17.
Horizintaal: 1. visgraat; 6. e.a.; 7. gemakkelijke zetel.
halter; 8. ho; 9. Ds.; 10. D.V.; 12. VERTICAAL:
oud; 14. gil; 15. Edo; 16. aga; 17. 2. lichaamsdeel; 3. moeder (Fries);
lava; 18. wak; 19. sim.
4. vissersschuit; 5. goedzak; 8. ge»
Verticaal: 2. inhoud; 3. geld; 4. neesheer; "9. gal; 10. boomsoort; 11.
rats; 5. aardig; 8. hoe; 11. vla; 13. vlak, gelijk; 13. werk (muziek); 14.
dolk; 14. gaas.
zoogdier.
,

Op eenvoudige wijze sprak Zr F.
Meiboom over de ;ontstellende, van
onkunde getuigende houding, die de
gemeenschap - in het algemeen aan»
neemt tegenover geestelijk gestoor»
den. In onze gemeenschap zijn «ge»
zonden en zieken. "De laatste groep
kan men splitsen in lichamelijk» en
geestelijk zieken. De laatsten — dit
zij nadrukkelijk vastgesteld — zijn
óók-" patiënten en onze taak is het
deze mensen te genezen en met lief»
de tegemoet te treden. _
,, In vroegere tijden 'bestond er uit»
sluitend onkunde en, men volgde on»
juiste behandelingsmethoden. De ge»
zonden beschouwden de geestelijk ge»
stoorden met angst, i vrees en wan»
trouwen, maar ook andersom kwam
dit vaak voor. De z.g. passieve ver»
plegingsmethode, die we'rd toegepast,
verdween'in 1926 "oin plaats te ma»
ken voor de actieve methode. Een
nieuwe,' •wetenschappelijke behande»
ling werd in alle inrichtingen toege»
past. -Het Provinciaal ziekenhuis te
Santpoort nam hierbij een vooraan»
staande plaats in. De" patiënten ont»
vingen in vele gevallen een „herop»
voeding", en kregen, bepaalde arbeid,
waarbij vanzelfsprekend rekening ge»
houden werd c met de persoonlijkheid
v:m de zieke. Qeze outvangt ook een
beloning, niet gemeten naar de hoe»
veelheid verrichte arbeid, doch hoofd»
zakelijk naar de ambitie, die wondt
getoond. Veel wordt tevens gedaan
aan sport en culturele therapie (schil»
deren, tekenen, boetseren), "térwijl
voorts grote aandacht wordt besteed
aan ontspanning op allerlei gebied.
De patiënten worden als volwaardi»
gen behandeld en ongeveer 70 tot 80
pet keert 'geheel hersteld''of zeer
vooruitgegaan in de maatschappij
terug.
Verantwoordelijkheidsbesef
wordt aangekweekt,! saamhorigheids»
gevoel gewekt en dikwijls met veel
succes.
ledere inrichting "behoort uiteraard
over voldoende goede- verpleegsters
te beschikken, daar^anders meer ge»
sproken moet woeden van „bewa»
ring'' van de patiënten dan van een
goede behandeling. , Jongeren geven
zich echter te weinig op als verpleeg»
ster, zodat het personeelsverloop vrij
groot is. Hierin dient-zo spoedig mo»
gelijk verandering in te komen, te»
_meer daar de sociale voorwaarden
'voor verpleegsters tlijans goed te noes
men zijn.
Zr. Me>boom sprak met blijdschap

Jaarfeest .
Zandvoorts Mannenkoor
Zaterdag j.l. hield het Zandvoorts
Mannenkoor zijn jaarfeest in. Zomer»
lust. Het cabaretsgezelschap Euterpe
uit Amsterdam verzorgde de- avond
met een non»stop programma. Na en»
kele zwakke plekjes_in het begin ver»
liep de voorstelling uitstekend, zo»
dat deze feestavond als een-van de
geslaagdste van na de oorlog kan
worden-beschouwd. Na afloop werd
gedanst.

E E N ZWALUW
!
Ja, dat is waar, één zwaluw maakt
nog geen zomer en zelfs die ene heb»
ben we nog niet gezien. Maar al staat
ons misschien nog heel wat te wach»
ten, voordat het zover is, ik heb toch
al weer de onmiskenbare symptomen
opgemerkt, die getuigen van een na»
derend zomerseizoen. En dan bedoel ik niet de katten,
die je met hun naargeestig gemauw
en gejank uit je slaap houden, zodat
je soms zou denken dat ze een heel
regiment hongerige vondelingen op je
stoep hebben laten vallen. Volgens
mij zijn die katten ook niet wel bij
het hoofd, ze zijn minstens een
maand op hun tijdschema ingelopen,
want het is nog niet eens Maart en
dan al zo'n herrie.
Nee, ik bedoel de witte bordjes, u
kent ze wel: „gedeeltelijk gemeubi»
leerd" en de diverse variaties op dit
thema. Eerst was het een enkeling,
maar zo heel schuchtertjessweg komt
er telke_ns een nieuwe bij, net een be»
smettelijke ziekte.
De sneeuw mag nu nog op de stra»
ten liggen, de ZandVoorter heeft een
bijzonder fijne neus voor de opening
van het verhuurseizoen.
Verhuren is net als vissen, er staat
een bepaalde periode voor, in die tijd
moet je zien beet te krijgen, anders
loop je kans niets meer aan de haak
te slaan dan misschien zo'n heel pie»
terig ondermaats katvisje.
Plotseling, je -weet niet wie, je weet
niet waar, of hoe of wat, maar je
weet met onfeilbare zekerheid,-dat de
eerste gesignaleerd is.
Fantastische verhalen doen de ron»
de: reuze prijzen » sof prijzen. Hoe
het ook zij: de verhuurkoorts heeft
ons te pakken, en net als de visser
hebben wij ook onze latijn, onze ver»
huurlatijn: niet zulke, maar zulke
prijzen.
We zitten als een spin bij ons web,
gereed om toe te slaan. De eerste de
beste vreemdeling, die zich in ons
gezichtsveld durft te vertonen, wordt
met argusogen bekeken: zou het er
eentje zijn?
.
/Van een langzaan^ rijdende auto
krijg je kippevel en" bij een onver»
wachte bel lopen de griezels over je
rug.
Ja, de koorts heeft ons weer te pak»
ken. Je vraagt aan je beste
vriendin:
„Heb jij al wat gezien?'1 en als het
antwoord ontkennend luidt, bekijk je
haar meewarig, alsof ieder ogenblik
een duistere ziekte haar kon besprin»
gen.
Die gasten toch, ze bezorgen ons
heel wat sensatie. Eerst vóór ze ko»
men, doen ze je in een doorlopende
spanning leven. Dan als ze er zijn,
och mensenlief wat hebben- we dan
een reden voor zelfbeklag: nee hoor
vqpr je lol hoef je het heus niet te
doen, je boeltje „veririneweert" er
maar van en altijd die vreemde ge»
zichten om je heen, is ook zo lekker
niet. »Ten'slotte als ze weg zijn; dan
merk je pas goed, hoe ze je hele huis
in verregaande staat van vervuiling
hebben achtergelaten. Jonge toch, wat
een nare toestand. Nee, als je het
niet hoefde te doen, dan wist je hét
wel, dan kregen ze je niet zo gek.
Maar ieder voorjaar begint het weer:
komen ze nou, of komen ze niet. Én
dat zouden we toch beslist niet kun»
nen missen. Nee, Zandvoort zou 'er
gek uitzien, zonder badgasten. Waar»
over moesten we ons dan druk ma*
ken?
't Is toch een vreemde zaak: Zo»
mergasten verschaffen ons in alle sta»
dia plezier en we krijgen nog geld op
de koop toe.
Eigenlijk moet het andersom zijn,
wij moesten voor al die sensatie be»
talen. Maar ja , zo is het nu eenmaal
in het leven, de paardjes die de haver
verdienen, krijgen ze niet.
GELSKE DE NES.
MELKERU '

VIERTALLENWEDSTRIJDEN
Het kampipensviertal van de Zand»
voortse Bridgeclub besloot de com»
petitie j.l. Donderdagavond de serie
overwinningen met een 52*28 zege op
Boekenrode 5.
(ook Bulgaarse)
Zandvoort 5 verloor echter met
Heerlijk, verfrissend en last not least
62=49 van Boekenrode 8.
gezond
Werkloosheid in Januari
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
Het aantal werkloze mannen nam
in de loop van Januari voornamelijk
als •gevolg van het winterseizoen toe
van 91.229 tot 101.070. Het aantal
Monopole
personen, werkzaam op door de Rijks Dinsdag .9-Febr. 8 uur: film „Scharr»
dienst voor de Uitvoering van Wer»
daal om~~een kind".
ken gesubsidieerde objecten steeg Woensdag 10 Febr. 8 uur: idem.
van 20.403 tot 22.502. Het direct be» Woensdagmiddag 10 Febr. 2.30 uur:
schikbaar aanbod nam derhalve toe
Kindervoorstelling., .Buffalo ,Bill"
van 111.632 tot 123.572. Het aantal
door Bert Brugman's Marionetten»
zgn. vorstwerklozen is hieronder niet
theater. Onder ausp. I.v.'A.O.
begrepen.
Donderdag 11 Febr. 8 uur: „Drie
Behalve door hst winterweer ver»
eeuwen danskunst" o.l.v. Sonia
minderde de ws 'kjJelecenheid eniger»
Gaskell. Onder auspiciën van Cult.
mate ten gevolge van het aflopen van
Kring 't Helm.
de werkzaamheden t - - het dijkher»
stel. In de meeste bedrijfstakken
Andere attracties en
evenwel handhaafde de werkgelegen»
nuttigheden
heid zich op een behoorlijk neil, het» Dinsdag °9 Febr. 8 uur: Kook» en bak»
geen blijkt uit het feit, dat de werk»
avond in gebouw Gasbedrijf, Tol»
Iposheidsstijgiug in de seizoengevoe
weg 10. ,
lige bedrijven gering was en dat het Woensdag 10 Febr. 8 uur: Opera
aantal openstaande aanvragen voor
„Cavalleria Rusticana" door Bert
mannelijke arbeidskrachten toenam
Brugman's Marionettentheater in
van 21.019 tot 24.633.
Zomerlust. Onder ausp. I.v.A.O.

MARIËNBOSCH

YOGHURT

WEEK-AGENDA

7NST. v. ARB.
Voor de Opera

ONTWIKKELING

Stadsschouwburg
Haarlem
Donderdag
11
Febr. 8 uur: Rotterd.
„CAVALLERIA RUSTICANA
Toneel met „Voor iedere vrouwv
op WOENSDAG 10 FEBR. 8 uur in
komt eens de tijd".
„Zomerlust", uitgevoerd door ,. '
Zaterdag 13 Febr. 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Anastasia".
Bert Brugman's
Zondag 14 Febr. 8 uur: Toneelgroep
Marionettentheater
Theater met „Don Camilo".
zijn, een beperkt, aantal kaarten a 80 Maandag 15 Febr. 8 uur: 'Italiaanse
en 125 et. .verkrijgbaar aan de. zaal .Opera met. „La Bohème". '.
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Bezoek van Ballet-Recital
aan Zandvoort
INSTRUCTIEF

„DRIE EEUWEN DANSKUNST"
PROGRAMMA MET BOEIENDE
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voor de Openbare vergadering
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de

Als betrekkelijk on»
dergeschikt
nieuws
kwam gisteren in de
1. Ingekomen stukken.
pers de mededeling
dat Pres. Eisenhower
2. Voorstel tot vastselling van het
op zijn persconferem
getal wekelijkse lesuren, betreffende
tie heeft verklaard
het vakonderwijs in 1954.
dait de V.S. buiten de oorlog in Indo
3. Voorstel tot vaststelling van de China wensen te blijven.
3e suppletoire begroting voor 1954.
Toch zal deze uitspraak verstrekt
4. Voorstel tot vaststelling van het kende gevolgen kunnen hebben wan*
bedrag ex art. 55 bis der lager-onder* neer zij inderdaad consequent toege;
past blijft.
wijswet 1920 voor 1954.
De president zei zich geen grotere
5. Voorstel tot het doen atmbren*
gen van een nieuwe deklaag op de tragedie te kunnen voorstellen dan
dat Amerika in de oorlog in Indo
Burgemeester van Alphenweg enz.
China verwikkeld zou raken. Men
(t. Voorstel betreffende verltnpng heeft inderdaad weinig voorstellingss
van de met de gemeente Ha.ii.Jem ge* vermogen nodig om vast te stellen
sloten overeenkomst m.b.t. de keu» dat er een tweede Korea zou onf»
ringsdienst van vee en vlees.
s f aan.
Een tweede dergelijk front in Azië
Voorstel tot verhuur va i een perceel grond, gelegen aan de Boulevard zou uiteraard nog rampzaliger gevoh
gen met zich meebrengen.
de Favaugc aan J. M. >H. Bluijs c -•
Een andere vraag is welke uitwerz
8. Voorstel tot wijziging van het king
de pertinente uitlating van
raadsbesluit van 19 Jan. j.l., betiuf* Amerikaanse
in Frankrijk, dat
fende het verstrekken van een rente» in Indo Chinazijde
toch zeker voor een
loos voorschot aan de „Tennisclub groot deel de vruchten
plukt van zijn
Zandvoort".
9. Rondvraag.

De danskunst is in ons land lang de invloed zal blijken op de verdere
stiefmoederlijk bedeeld geweest. In evolutie van de dans. De grand pas
de eerste plaats was dit te wijten aan de deux uit der Schwanensee, ge*
het feit dat Nederland op dit gebied maakt door Petipa op muziek van
in het algemeen weinig heeft gepres» Tschaikowsky werd zeer gevoelig ge*
teerd en volkomen zonder tradities danst door Marianne iHila'rides en
was. Vooral na de oorlog is in -deze Jaap Flier, waarbij vooral het tech*
toestand een verheugende verbetering nisch kunnen en de sterke expressie
gekomen. Het bleek dat het Neder* van Marianne 'Hilarides opvielen. Ook
landse publiek wel degelijk belang» het verder optreden op deze avond
stelling had voor de dans. In de eer» stempelde haar ongetwijfeld tot de
ste plaats viel dit af te leiden uit de meest begaafde danseres die het en*
volle zalen die bezoekende buiten» semble gisteravond 'bij zich had.
landse balletten trokken. Onmisken» Overduidelijk bleek dat direct na de
baar trad die interesse eveneens aan pauze toen een van,, de befaamdste
de dag toen Nederlandse krachten repertoirstukken van het klassieke
zelf balletgroepen formeerden. Deze ballet 'De stervende zwaan' — inder»
belangstelling heeft zich ook in Zand» tijd gedanst door Pavlona — van
voort gemanifesteerd, want een vrij» haar een misschien niet geheel even»
wel geheel bezet Monopole heeft de wichtige maar toch doorleefde ver»
verrichtingen gevolgd van het ensem» tolking kreeg.
In sterkere mate gold dat nog voor
bl-e Ballet*Recital onder leiding van
Sonia Gaskell, dat gisteravond met de gedeelten uit Sylphides in de cho»
een voornamelijk instructief program» reografie van Pokinc, waar Marianne
ma voor het. voetlicht trad onder Hilarides voor zeer gave, van behoor* Zandvoorts Politietoneel
lijke techniek en prachtige spanning in de „Clara-Stichting"
auspiciën van 't Helm.
Het is ongetwijfeld een goede ge» getuigende momenten zorgde.
dachte om het Nederlandse publiek Het sluitstuk van deze avond kwam Het ligt in de bedoeling van de Zand*
dat tenslotte geenszins volledig ver» wel als een min of meer bizarre ver* voortse Politie*toneelgroep om op 2
trouwd is met de danskunst met een r)issing na 'de (meer vergeestelijkte Maart a.s. voor de patiënten -van de
dergelijk programma >te benaderen. passages uit de grote balletten. Het Clara=Stichting een opvoering te ge»
Men krijgt een globale indruk van de was Ragtime van Strawinsky — naar ven van het blijspel „'Het zeilschip de
geschiedenis van de Europese dans wij menen in de choreografie van So» Zwarte Zwaan".
door de causerie van Sonia Gaskell, nia Gaskell zelf — dat een uitdagen*
De outillage in de ,Clara»Stichting'
die met de uitvoering de'r dansen de en ironische atmosfeer ademde. is echter wat primitief en daarom Ie»
Het
stuk
dreef
niet
in
de
laatste
zelf wordt geïllustreerd. Als inleiding
verde een en ander nogal wat moei»
maakte Mme Gaskell summier 't ver» plaats op een tikje goedkope effec* lijkheden op; o.a. was daar de kwes»
ten,
maar
betekende
toch
een
spec*
schil -en de verwantschap -duidelijk
tie van de decors.
tussen de volksdans en de z.g. klas» taculair einde van een uitstekende
Met de hulp van de 'heer P. Wa»
sieke dans. Dezelfde basis»bewegin* avond. Het publiek toonde zich dan terdrinker, die zijn decors gratis be*
gen werden aan de barre gedemon» ook dankbaar met een langdurig ap» schikbaar stelt, zijn deze moeilijkhe*
streerd waarbij men duidelijk kon plaus.
den echter uit de "weg geruimd en
waarnemen dat de klassieke dans*
Het is overigens toch wel betreu» kan de Zandvoortse Politie*toneel*
kunst 'die bewegingen heeft gestyleerd renswaardig dat Zandvoort eigenlijk groep zijn mooie doel verwezenlijken,
en verfijnd. _ .
geen zaal-» heef t-waar-deze en soort» n.l. de_ patiënten van de Claja*Stich*
(Het publiek had daarbij ook eens gelijke uitvoeringen tot hun rccivt ting een prettige avond bezorgen.
de gelegenheid te ontdekken wat nu kunnen komen. 'Het hoge podium en
•b.v. namen als ronde de jambe, grand een opstaande rand maakt het in» Bezoek aan Circuit
of~petit battement, pirouette e.d. be* mogelijk om de -voetbewegingen van
tekenen.
de dansers te volgen. 'Het is toch In de maand Januari werd het Cir»
Als -Voorbeeld van leen ispecifiek wel hoog en hoog tijd dat men de be* cuit door 496 auto's bezocht. Sinds de
Russische volksdans zag men daarna schikking krijgt over een gelegenhe'd sluiting van de baan in April 1951
de Gopak op muziek van Catchatu» die aan de voor deze avonden te =f2t* toen de vaste bewaking werd inge»
Tian. Invloeden en karakteristieken len eisen voldoet. Speciaal in ee-. steld, is dit het hoogste aantal uit
werden besproken aan de hand van piaats die zoals Zandvoort — zijnde de maand Januari.
een coquette en uitgelaten zigeuner» in her* en opbouw — daartoe moge»
dans door Willy de la Bye, die de •lijkheden heeft. V/aar wij honderd
helaas ziek geworden Louki van Oven duizenden besteden aan Circuits heb» Geslaagd
— een van de beste krachten van het ben wij een morele verplichting te» Onze plaatsgenoot G. J. Sterrenburg
ensemble — in dit nummer verving. meer jegens de niet zelden met slaagde dezer dagen voor zijn candi»
Een plezierig elan sprak uit de ver» schouderophalen bejegende cultuur. daats examen bouwkunde aan de T.H.
tolking van de Czardas door Maria Ja, inderdaad, cultuur.
te Delft.
Huisman en Conrad van de Weete»
ring en speciaal uit de Tarantella,
eveneens gedanst door Maria Huis»
man.
Interessant waren de betrekkingen
die Sonia Gaskell duidelijk maakte
tussen de oude Commedia delF»Arte
en de daaruit langzamerhand ont»
- staande — speciaal op virtuoziteit af»
gestemde — Italiaanse dansschool,
die de ontwikkeling van de Europese
danskunst later nog zo ingrijpend zou
De afdeling Zandvoort van het Nederlandse Kruis deelt mede dat
beïnvloeden. De decadente, galante
op 19 Maart a.s. in Zandvoort de gelegenheid wordt geboden om
mentaliteit van de koningshoven
vond zijn belichaming in een met
bloed af te staan voor 't Rode Kruis. Zoals wij reeds eerder meld:
bijna welkende gratie gedanst menu»
den hoopt men dit jaar op een groot aantal donors.
et. Het begin van het klassieke bal»
Het mag bekend worden verondersteld dat het geven van bloed de
let begint zich geleidelijk te consoli»
redding of genezing van mensen kan betekenen! Het is dus zeer be:
deren in tradities. Naast de Italiaan»
se school komt de Franse school op.
langrijk dat zich veel bloedgevers melden. Laat het Rode Kruis op
Klassieke balletoefeningen, uitgevoerd
Uw medewerking kunnen rekenen. U. kunt zich direct opgeven bij
door Janine van Thor en Conrad v.d.
de 2e secretaris, de heer J. Maarsen, Tollensstraat 11, die U dan
(Weetering gaven het publiek nog*
omgaand het aanmeldingsformulier doet toekomen.
maals de gelegenheid een indruk te
krijgen van de dans='taal' d.w.z. de
elementaire bewegingen en attitudes
waarmee het klassieke ballet werkt.
De betekenis van Rusland, waar de
Franse en Italiaanse school geruime
tijd om de voorrang streden — het
pleit werd tenslotte ten gunste van
de eerste beslecht — komt naar vo»
wordt ook in Zandvooxt gebonden ,
ren. De Russen adopteren de Franse
school maar scheppen tegelijkertijd
een nieuwe stijl die van ongeëvenaar» Verleden jaar heeft zich, op uitnodi»
•Het comité nodigt alle vrouwen
ging van het Ned. Comité Vrouwen» uit, die zich afhankelijk weten van en
wereldgebedsdag, in ons dorp een co» haar vertrouwen stellen op de Almité gevormd, bestaande uit vrouwen machtige 'God, om op Vrijdag de
AANBESTEDING
van verschillende godsdienstige over» 5 Maart 's avonds 8 uur in de Gcre=
Woensdagochtend had ten kantore tuigingen, dat zich ten doel stelt, het formeerde Kerk, alhier, aanwezig te
van de Dienst van Publieke Werken organiseren en leiden van een gebeds» zijn.
een^ aanbesteding plaats voor het ver* samenkomst voor wereldvrede.
Mevr. M. C. van Fenema»Brantsma;
lengen van een scheidingsmuurtje
tussen de machinistenwoning en 'het Deze gebedsdag die in 1953 in 118 mevr. A. Blaauboer»Zwart; Zuster
Lien van Dijk; mevr. F. M. H. de
maken,van een voetmuurtje om de landen werd gehouden, heeft plaats
Haan=Bückmann; mej. A. H. Jans*
watcrkelder op het terrein bij het
op de eerste Vrijdag in de Lijdens»
sen; mevr. M. van der Mije*van deipompstation te Bentveld.
Zee; mevr. S. Oldeman=Met; mevr.
Ingeschreven werd door:
weken, dus dit jaar op 5 Maart.
M. A. van der Poll»Kornman;
'P. Korstenbroek ƒ 1175; Fa M. Kp* Als plaats van samenkomst koos
mevr. T. IH. de Ru»Offeringa;
ning en Zonen ƒ 1190; Fa Luyendijk het Zandvoortse comité de Gerefor*
mevr. G. J. de Ruiter=van Gelder;
en Bisenberger ƒ 1250; Fa D. Berk* meerde Kerk aan de Julianaweg. om»
mevr. M. C. Sterrenburg»van de
hout ƒ 1281; L. Hommels ƒ 1297,80;
Sande; mevr. J. G. Verheul»van der
dat deze kerk waarschijnlijk juist het
C. Boon ƒ 1320; C. Keur ƒ 1508.
Leeden; mevr. A. A. WagtendonR»
De begroting was vastgesteld op verwachte aantal bezoeksters kan be»
Gerritsen; mevr. T. A. Wesselius»
vatten.
Verleden
jaar
waren
hier
bij»
een bedrag van ƒ 1400,—. De gun»
Bijenhof; Zuster S. M. de Wilde;
ning werd aangehouden.
na 300 vrouwen bijeen.
mevr. J. W. van Zeijl=van Eeken.

GEEF BLOED
voor het Rode Kruis

Vrouwen Wereldgebedsdag

d&&it mee
koloniaal beleid, zal hebben.
Misschien niet zo'n overdreven ne*
gatieve omdat de V.S. toch altijd nog
hun medewerking aan de Fransen
verlenen in de vorm van een groep
technici. Dit is opzichzelf reeds een
vrij halfslachtige situatie. In ieder ges
val zullen de woorden van Eisenhows
er een zekere ontspanning teweeg
brengen omdat tenslotte altijd nog de
mogelijkheid bestaan heeft dat het
min of meer besloten conflict tussen
Frankrijk en Vietminh door intern
ventie van een andere mogendheid
tot een strijd van grotere omvang zou
uitgroeien. Ook de toekomstige houding van China zal daarbij uiteraard
gewicht in de schaal leggen.
Ofs-hoon er toespelingen zijn temaakt op de eventuele inmenging
van Chir ese zijde, schij'if deze toch
definitief achterwege te blijvi'-,
Ook dit kan het aantal gevaren die
in de kwestie Indo China voor de
wereld verborgen liggen slechts ver:
minderen. Het is wel een sombere ge*
dacht dat deze labiele situaties zo
nauw samenhangen met 'het grote
lof.

Marionettentheater in Zandvoort
met
CAV&LLERIA RUSTICANA én PAULUS DE BOSKABOUTER
Het Instituut voor Arbeidersontwik» Woensdagamiddag j.l. gaf het ensem»
keling heeft Woensdag j.l. weer eens ble van Bert Brugman met zijn Ma*
rionettentheater een kindervoorstel*
een uitstekende avond georganiseerd. ling
in Monopole onder auspiciën van
Het bestuur van deze instelling heeft het I.v.A.O. Opgevoerd -werd „Pau*
een bijzonder goede greep gedaan lus de Boskabouter", in tegenstelling
door het Marionetten»theater van tot wat de advertenties aankondigden
Bert Brugman in Zandvoort te bren» n.l. de komst van „Buffalo Bill".
Bij informatie bleek een en ander
gen. Het werd een avond van hoog
een klein misverstand te berusten.
kunstzinnig genot, want de heer Bert op
Niettemin hebben de kinderen, die
Brugman had met -.zJjn poppenspel, de -zaal van Monopole tot de laatste .
waarmede hij niets minder dan Pietro plaats bezet hadden, zich kostelijk
Mascagni's bekende opera „Caval» geamuseerd, op een paar kleintjes
na, die het te angstig om het hart
leria Rusticana" opvoerde, een ge» werd
en het maar beter vonden Moe*
lukkige combinatie tot stand ge» ders veilige bescherming op te zoe*
bracht. Hij liet n.l. „het spel" van ken.
zijn poppen begeleiden door een
De geschiedenis van „Paulus de
reeds op zich zelf staande uitsteken» Boskabouter" is gabaseerd op 't the*
ma, dat het kwade gestraft dient te
de uitvoering van Mascagni's muziek worden
en het goede zegeviert. Het
door koor en orkest van het Scala* kwade werd vertegenwoordigd door
theater te Milaan, met bekende so» Eucalypta, de boze heks, die verqe*
listen, zoals Beniamino Gigli, Bruna zeld van bliksem en donder over het
vloog. Paulus was het manne»
Rasa, Guillieta Simionola, Gino toneel
t j e, dat alles ten goede deed keren,
Bechi e.a.
wat Eucalypta bedierf. Geen won»
(Het horen van deze muziek en zang der dus dat het tussen die twee tot
alleen was een gang -naar „Zomer* een botsing moest komen. Na veel
lust" ten volle waard en ofschoon de spannende momenten dronk de oude
weersomstandigheden en de toestand heks de toverdrank, die voor Paulus
van het wegdek verre van aange* bestemd was en die hem in een
naam waren, was men toch tevreden schildpad had moeten veranderen,
over de belangstelling, die deze avond met het gevolg dat zij er nu zelf een»
ten deel viel.
tje werd tot grote voldoening van 't
Nadat de heer S. iHoreman de aan» jeugdige publiek, dat haar die tegen»
wezigen -verwelkomd had, bracht hij slag van harte gunde.
alsnog dank aan mevr. Brugman (die
Het verhaal is geschreven door
op het podium naast hem stond)
voor de geslaagde middag in „Mono» Jeau Dulieu, de schrijver van de be»
pole", waar het poppentheater de ge» kende1 stripverhalen uit „Het Vrije
schiedenis van „Paulus de Boska» Volk ' en ook de poppen zijn door
bouter" had gebracht. (Zie hiernaast). hem vervaardigd.
Mevr. Brugman gaf hierna in een
Bert Brugman die gedurende een
korte uiteenzetting de geschiedenis twintigtal jaren met dxaadsmarionet*
•weer van de opera Cavalleria Rusti* ten werkte, heeft een eigen systeem
cana, welke genoeg bekend mag ver* bedacht, waardoor de pop van de
ondersteld worden.
grond af wordt bediend, terwijl het
'Het viel ons op hoe mooi alle de* toch geen z.g. handspeelpop is. Dit
tails in de uitvoering verzorgd wa» systeem voldoet, naar ons verzekerd
ren en hoewel de bewegingen van de werd, zeer goed.
„actrices" en de „acteurs" uiteraard
niet zo soepel en vloeiend zijn als
Het geluid en het gesproken woord
bii een „menselijke" uitvoering, toch zijn van te voren op de band vast»
wist Bert Brugman, met zijn kleine
staf, een indrukwekkend spel te ge* gelegd, waardoor alles tot in de
ven. Het decor was zeer goed: Een verste hoeken van de zaal duidelijk
marktpleintje van een dorp op Si» verstaanbaar is, hetgeen een groot
cilië, rechts een kerk en links een voordeel betekent, vooral 'bij een
herberg.
Treffend was het licht=effect tij» kindervoorstelling. Technisch vereist
dens de ouverture, waarin Beniamino dit natuurlijk een grote vaardigheid,
Gigli een volkslied zingt. Het lang* daar de handeling met het geluid
zame aanbreken van de dag, iemand moet samenvallen.
blaast de brandende lantaarn voor de
Tevens werd met suggestieve licht»
herberg uit en een ander steekt zelfs
devoot een kaars op voor de kerk» effecten gewerkt, hetgeen de span*
ingang.
ning voor de toeschouwers belangrijk
De dramatische effecten kwamen verhoogde.
bijna overal tot hun recht. De aan»
Het was een tot in alle onderdelen
passing met de muziek van de bewe»
gingen der figuren was zeer juist ge» goed verzorgd programma, waarvan
troffen. Het niet al te talrijke publiek de kinderen ten volle genoten.
ging zeer voldaan huiswaarts.
H.W.
G.H.

Ned. Chr. Vrouwenbond

Filmavond

Vrijdagavond 19 Februari hoopt de
afdeling Zandvoort van de N.C.V.B.
haar jaarvergadering te houden; ook
ditmaal weer in de nieuwe consistorie
der Ned. Herv. Kerk.

De Vrouwenbond van de Partij van
de Arbeid heeft mej. Bakels bereid
gevonden om hedenavond in „Ons
'Huis1' filmpjes over oud*Zandvoort
te vertonen.

SPORT IN ZANDVOORT (2)

Waarom is de training
noodzakelijk?
In ons vorig artikel hebben we o.m.
de mening naar voren gebracht dat
om een goed sportman te zijn men
het spel moet spelen om het plezier
en daarbij al het mogelijke moet
doen om dat te bereiken waartoe
men in staat is. Men moet zich dus
ten volle inzetten om een "zekere
hoogte in. de sport te bereiken. Dit
moet geheel vrijwillig geschieden,
echter met een zekere bezieling en
morele plicht om gezamenlijk tot re*
sultaten te komen.

gebrek aan offervaardigheid, plichts*
betrachting en clubliefde. Men is
vaak te gemakzuchtig. Ook de over*
tuiging dat men een „crack" is en
dus toch niet gemist kan worden
voor het hoogste team, speelt som*
migen parten. Men wil de wedstrijd
wel meespelen en zijn best doen,
maar hiermee houdt het dan ook op.
Het is wel begrijpelijk dat men na
een zware dagtaak vaak weinig lust
heeft om 's avonds nog eens een
zware training te volgen en liever
met een boek of bij de radio zijn
avond doorbrengt of een andere aan*
gename bezigheid verkiest. Hier schiet
men echter in .doorzettingsvermogen
te kort.
'Wil men inderdaad iets presteren
en bereiken, dan zal men: a. toch
eerst de/e laksheid van zich moeten
afschudden en de training trouw die*
nen te bezoeken; b. trachten mee te
werken een gezonde clubgeest te be*
vorderen en vriendschap in het team
te kweken; c. voorts sportief moeten
zijn tegenover tegenstanders en res*
peet hebben voor de scheidsrech*
ter; d. bij een kleine tegenslag niet
versagen, maar volhouden en steeds
proberen het beter te doen; e. de no*
dige beheersing tijdens de wedstrij*
den aan de dag te leggen en geen
eigen rechter willen spelen waardoor
men zijn team en de vereniging in
discrediet brengt. Beheersing is een
schone zaak en siert de sportman.
Om deze dingen te bereiken heb*
ben besturen, clubleiders en trainers
geen gemakkelijke taak. Zij moeten
trachten de spelers aan zich te bin*
den en over veel tact beschikken.
Hieraan hapert het helaas ook nog
wel eens.
Over spelsystemen — vooral bij
voetbal een twistpunt — willen we
het hier niet hebben, omdat we de
mening zijn toegedaan, dat onver*
schillig welk systeem men ook speelt,

iHoe staat het nu in Zandvoort met
deze drang en bereidheid naar be*
tere prestaties bij de leden van de
meeste sportverenigingen? Wordt
de geboden gelegenheid ten volle be*
nut om tot spèlverbetering te ko*
men?
Helaas is het niet zo dat we deze
vragen met een volledig „ja" kun»
nen beantwoorden.
Zeker, er is bij de verenigingen een
vaste kern waarop te rekenen valt,
rnaar deze kern is in "het algemeen
te klein. Te veel topspelers geloven
het wel en bezoeken de training te
onregelmatig of in het geheel niet.
Dit gebeurt vooral in een periode
datLhvm team uit de running is en
geen kans meer maakt voor de bo*
venste plaats op de ranglijst. Hier»
door is 't in de meeste gevallen onmo*
gelijk een sterke ploeg te vormen en
een goede teamgeest — die onont*
beerlijk is voor het behalen van suc*
cessen — te kweken.
Men zal nu kunnen tegenwerpen,
dat men dan maar die spelers in het
hoogste team moet opstellen, die
voldoende clubliefde hebben en wél
geneigd zijn de training te bezoeken.
Hiervoor is wel iets te zeggen. Het
eigenaardige hierbij echter is, dat dit
juist de spelers zijn met minder ca*
paciteiten, dus met onvoldoende
techniek en taktiek. Een team, gro*
tendeels uit dergelijke spelers samen»
•gesteld, zal niet in staat zijn, zich
boven de middelmaat te verheffen,
waardoor het publiek wegblijft en 3e
inkomsten der verenigingen danig
gaan dalen. Het gevolg hiervan is dat
de clubs in financiële zorgen komen
en geen oefenmeester meer kunnen Donderdagavond 11 Februari sprak
aanstellen, waardoor het spelpeil nog* in de kerk van de Ned. Hervormde
meer zal zakken.
Gemeente Ds R. H. Oldeman over
de sensationele vondsten die in 1947
gedaan nabij Jericho in de on*
Hoe hierin verbetering te zijn
middellijke omgeving van de Dode
brengen ?
Zee.
'
.~
Deze uiteraard' belangrijke avond
We zullen nu trachten na te gaan
wat de oorzaken zijn van deze lauw* werd ingeleid door Ds A. de Ruiter
heid en het gebrek aan interesse voor die de aandacht vestigde op het feit
dat dit jaar het Bijbelgenootschap
de training bij vele spelers.
Voorop willen we stellen dat er 150 jaar zal bestaan. Ds de Ruiter ge*
inderdaad gevallen zijn dat de spe* dacht de woorden van Petrus: „De
Iers de training niet kunnen bezoe* Bijbel is een vast woord". Juist in
ken. B.v. als men in militaire dienst deze tijd waarin zoveel woorden ge*
is, wegens werkzaamheden, om stu* broken worden en de mens aan 20*
dieredenen of familie*omstandighe* veel teleurstellingen blootstaat, on*
den. Sport is geen broodwinning, dus derstreepte hij de grote "waarde van
dergelijke redenen zal men vanzelf» de Bijbel, want zo zei hij: „De Bijbel
stelt nooit teleur".
sprekend moeten accepteren.
Hierna vertelde Ds Oldeman een
Maar in de meeste gevallen is het
en ander over de grot, bij toeval door
een schaapherder ontdekt, waarin
(Adv.)
zich een aantal -aarden kruiken be*
die allen een handschrift be*
M . U N H A R D T J E S : sterke "L vond,
vatten. Zo vond men o.a. een rol met
bestrijders van kou en griep. TI
de 66 hoofdstukken van Jesaja, twee

de resultaten bevredigend zullen zijn
indien de teamgeest, goed is /en de
spelers zich voor de volle 100% voor
de door hun gekozen sport inzetten.
Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst
De opleiding van de jeugd voor de
sport is zeer belangrijk. Weinig ver*
enigingen zijn in staat hun jeugdige
leden die opleiding te geven die be*
vorderlijk voor ze is en waarvan Ia*
ter profijt kan worden getrokken.
Men beschikt in de regel niet over
voldoende jeugdleiders. Het pro*
bleem „jeugd" is in Zandvoort de
laatste tijd nogal veel besproken
weest, ook bij andere gelegenheden
dan de sport.
De sportverenigingen hebben een
mooie maar moeilijke taak om de
jeugd die de schoolbanken verlaat
op te vangen. Het aankweken van
gemeenschapszin, offervaardigheid,
plichtsbetrachting,
aanpassingsver;
mogen, vriendschap, respect, enz.
vormen de geestelijke ontwikkeling,
welke samen gaat met de lichame*
lijke ontwikkeling en de nodige ont*
spanning. Hoe meer de jeugd door
drongen wordt met de goede eigen
schappen van een sportman, des te
beter men zijn plaats in de maat*
schappij kan innemen. Jammer dat
de'verenigingen deze taak met weinig
of in het geheel geen financiële steun
van de overheid moeten trachten te
volbrengen.
De jeugd bij Zandvoortmeeuwen
verkeert momenteel in de gelukkige
omstandigheid onder ervaren leiding
te kunnen oefenen. Dit heeft men na
veel inspanning en steun van particu*
liere zijde kunnen bereiken. Meestal
zijn bij de oefeningen een 70 a 80 pu*
pillen aanwezig, die niet alleen voor
het spel worden opgeleid, maar ook
in paedagogisch opzicht in de goede
richting worden gestuwd. Wellicht
zal men hiervan in de toekomst de
vruchten kunnen plukken.
K.

Er stond een sneeuwman in de voor*
tuin. Pimmie en Pommie hadden hem
samen gemaakt. Hij was heel groot
geworden, zijn neus was een lange
winterwortel, zijn ogen twee zwarte
kooltjes. In zijn mond had hij een
pijp, "die was van Pommies vader en
op zijn hoofd droeg hij een oud petje,
dat was van Pimmies vader. Dat pet*
je stond een beetje scheef en hij zag
er heel-,grappig mee uit.
Iedereen die langs de tuin kwam,
moest naar hem kijken. Dat vond die
sneeuwman wel gezellig. Sommige
kindertjes riepen: „dag Sneeuwman!"
en dan zei de sneeuwman: „dag, kin*
dertjes". Maar dat kon geen kind ver*
staan, want dat zei hij in de sneeuw*
mannentaal, helemaal diep in zijn
sneeuwbuik.
De sneeuwman vond, dat hij het
wel leuk had, daar in die voortuin.
Soms kwam er een kouwelijke mus
op zijn hoofd zitten, die zijn pootjes
even probeerde te wannen aan zijn
petje van Pimmies vader. Dat mocht
hij wel van de sneeuwman. „Als je
maar niets op mijn hoofd doet, hoor,
want dat vind ik niet prettig," zei hij
dan.
Maar de mus zei: „Tsjiep, tsjiep en
vloog weer weg. En wat tsjiep*tsjiep
blekende, dat wist de sneeuwman
niet.
Toen het donker werd, en alle kin*
dertjes naar bed waren gebracht en
ook de grote mensen slapen gingen
en in de huizen één voor één de lich*
tjes werden uitgedaan, stond daar nog
alleen de sneeuwman.
iHij voelde zich nu toch wel een
beetje eenzaam, nu er niemand meer
langs hem kwam en ook de kouwe*
llijke mus niet meer op zijn petje
kwam zitten. Die zat onder een dakS
pan weggedoken en probeerde een
beetje te slapen.
Niets leuk zo helemaal alleen in de

voortuin, dacht de sneeuwman. Hij
kreeg koude voeten ook. Ja, dat kan
ook niet anders, als je zo aldoor maar
in de sneeuw moet staan.
Door een kiertje van het gordijn
kon hij net naar binnen kijken in het
huisje van juffrouw Tureluur. Daar
brandde de kachel lekker warm en
hij had ook gezien, hoe juffrouw Tu*
reluur voor het vuur zat in een grote
leunstoel, met aan de ene kant Poes

Een kinderverhaal
door Gelske de Nes
Petronella en aan de andere kant het
hondje Kef*Kef.
En nu was juffrouw Tureluur naar
bed gegaan, maar de kachel brandde
nog, hij kon de rode gloed buiten zien.
„Hè", dacht hij, „wat zou ik daar
graag eens eventjes in die stoel voor
die kachel willen zitten, om mijn
koude voeten te warmen. Veel gezel*
liger, dan hier zo in mijn eentje te
moeten staan. Weet je wat, ik blijf
hier ook niet langer, ik ga naar bin*
nen".
En daar liep hij met grote stappen
door de tuin naar het huisje van juf*
frouw Tureluur, die vergeten had de
keukendeur op slot te doen.
Op zijn tenen sloop hij heel zacht*
jes door de keuken en de gang naar
de kamer. En met een "zucht liet hij
zich in de grote leunstoel zakken, die
voor de kachel stond.
He, hè, wat was dat lekker warm
overal om hem heen, heel wat beter
dan buiten. De kachel straalde op
zijn voeten, op zijn benen, hij werd
zo moe.... zo slaperig.... zijn ogen
vielen toe
Toen juffrouw Tureluur de volgen*
de morgen beneden kwam in haar
kamer, zag ze dadelijk die grote plas

voor
Zandvoortse
Midd«nstands-show
Zoals wij onlangs reeds uitvoet
riger meldden wordt in Hotel
Bouwes op 30 en 31 Maart als:
ook l April een grote show ge*
houden, waar een aanzienlijk
aantal Zandvoortse winkeliers
zullen demonstreren.
De Commissie
„Zandvoorts
Middenstands Belangen", die
deze " tentoonstelling
organi*
seert, maakt bekend dat zij een
goede naam voor deze exposf*
tie zoekt.
Er is wellicht keus genoeg uit
slagzinnen, namen e.d., doch
de commissie wil de gehele
Zandvoortse bevolking inschas
kelen om de beste en meest
doeltreffende benaming te vm*
den. Daarom is er dus een
wedstrijd uitgeschreven, vaars
aan een ieder kan meedoen.
Degene, die de beste benaming
mzendt ontvangt een prijs van
f 25,—. Inzendingen dienen
schriftelijk te worden gestuurd
— voor l Maart a.s. — aan
administratiekantoor
A. F.
Heuft, Zandvoortselaan 117.
In het nummer van 5 iMaart
zat in dit blad de naam van de
tentoonstelling en die van de
prijswinnaar worden bekend
gemaakt. "'Hef is ongetwijfeld een aardige
gedachte geweest om de~expo*
sitie op deze wijze in de be:
langstelling van de inwoners
van Zandvoort te brengen.
Niet zonder nieuwsgierigheid
vragen we ons dan ook af hoe
deze show uiteindelijk zal gaan
heten.

(Adv.)

van zenuwen?

met een aantal lichtbeelden van de
Dode Zee, de bewuste grot enz.
iHet Kerkkoor onder leiding van de
heer 'H. Dees zorgde voor een stem*
mingsvolle omlijsting door op zeer
gevoelvolle wijze enige gezangen ten
gehore te brengen.
De belangstelling was niet groot,
mogelijk was de slechte gesteldheid
van de wegen hieraan schuld. Ook
de temperatuur die in het kerkge*
bouw heerste, was verre van aange*
naam te noemen.
Wij hopen, dat Ds Oldeman, die
er ondanks een aanval van spit toch
hoofdstukken van -Habakuk met prijs op stelde' deze lezing doorgang
commentaar, een rol van de sekte te doen vinden, hiervan geen verdere
van de Kinderen des Lichts en vijf nadelige
gevolgen zal ondervinden.
fragmenten van het boek Daniël.
G.H.
Uit de scherven en een
aantal dek*
1
sels die zich eveneens" in deze grot
bevonden, heeft" men opgemaakt, dat Jhr Dr MOLLERUS vertelt...
er in totaal 50 van deze kruiken ge*
Gezellige avond van de Zandv.
weest moeten zijn, zodat het zeer
Handelsvereniging
wel mogelijk is, dat deze ook in de
*t
^
•
loop der tijden nog opgespoord kun*
In een buitengewone vergadering
nen worden.
Men heeft aan de hand van che* kwam de Zandvoortse Handelsver*
mische onderzoekingen kunnen vast* eniging gisterenavond in hotel C.
stellen, dat deze handschriften date* Keur bijeen. De opkomst was vrij
ren van omstreeks onze jaartelling, groot. De „hoofdschotel" van de
dus ongeveer duizend jaar jonger zijn avond werd gevormd door 'n praatje
dan de hoofdstukken van Jesaja uit
de Bijbel. En nu is het belangrijke van de bekende verteller van reisver*
van deze vondsten, dat gebleken is, halen, Jhr dr J., C. Mollerus, over zijn
dat de teksten nagenoeg gelijk zijn verleden jaar gemaakte reis naar de
aan elkaar. Hoewel de kerkelijke
van Afrika.
waarde van deze ontdekkingen niet Westkust
Jhr Mollerus is ongetwijfeld een
zo groot is, zijn ze voor de weten*
bereisd man en hij getuigt daar gaar*
schap van zeer veel waarde.
Ds Oldeman lichtte zijn lezing toe ne van. Zijn causerie over Nigeria en
de Goudkust zou zeer zeker interes*
sant geweest zijn, ware 't niet dat Rij
zijn toehoorders bijna altijd „bombar*
voor de kachel liggen. En toen ze deert'1 met een' serie al dan niet be*
nog een beetje beter keek, «ag ze ook, langrijke feiten, die hij in een der*
dat de grote leunstoel helemaal nat
mate rad tempo op de zaal afvuurt,
was.
Ze keek heel streng naar het dat zijn gehoor ofwel murw gemaakt
hondje Kef=kef en zei:
wordt en in slaap valt of lichtelijk
„Hondje Kef*kef, kom jij eens even
bij het vrouwtje. Heb jij soms een geïrriteerd wordt.
plasje in de kamer gedaan?"
Dit was gisteren ook het geval. Dit
Maar het hondje Kef *kef blafte moet ons eens van 't hart, want wij
heel hard en heel schel, net alsof hij kunnen niet ontkomen aan de indruk
zeggen wou: „Kom nou Vrouwtje, dat dit soort „staccato*reisbeschrij*
hoe kun je zoiets van mij denken, vingen" toch enigszins hun doel voor*
daarvoor ben ik toch zeker veel te bij schieten. Nu kan dit voor een
groot".
groot deel liggen aan de omstandig*
Daar zag juffrouw Tureleuur een heid dat Jhr Mollerus deze lezingen
oud petje op de grond liggen en een zeer frequent houdt. jfDit keer was
lange winterwortel en naast de ene het de 282ste maal — zoals hij zeide
tafelpoot een pijpje en naast de an* — dat hij z'n verhaal deed over de
dere tafelpoot twee zwarte kooltjes. Westkust van Afrika).
„Wat is dat nou", zei juffrouw Tu*
De spreker hoede zich voorts voor
reluur, „zou er misschien een inbre* het al te kwistig gebruik van termen
ker zijn geweest?"
als „kop en poten" (als hij menselijke
„Ajakkes, een inbreker", gilde ledematen bedoelt) en „smoel", om
Poes Petronella aanstellerig. „Mens van andere krachttermen maar te
hou op, wat vreselijk eng" en ze zwijgen. Het is mogelijk dat het be*
sprong met een dikke staart pardoes zigen van dergelijke uitdrukkingen
op de tafel.
voor een enkel keertje hier of daar
Juffrouw Tureluur begreep er niets een glimlach teweeg brengt, maar
van ,ze raapte het petje, de winter* wordt een lezing er als 't ware mee
wortel, de pijp en de twee zwarte doorspekt, dan is dit geen elegant ge*
kooltjes voorzichtig op en liet ze met baar ten opzichte van de toehoorders.
een vies gezicht in de vuilnisbak Maar.... wie een zo grote populari*
vallen.
teit bezit als Jhr Mollerus, kan blijk*
Ook Pimmie en iPommie begrepen baar een potje breken!
er niets van, toen zij de volgende
De causerie werd geïllustreerd met
morgen wakker werden en nergens lantaarnplaatjes, welke combinatie
de sneeuwman meer konden vinden. een indruk moesten geven van zeden,
Ze hebben nog heel lang gezocht.
gewoonten en huisvesting der bewo*
En pok de kouwelijke mus begreep ners van de Westkust van Afrika.
het niet, toen ze haar pootjes wilde
Voor de weergave van zelfs maar
warmen op het petje van Pimmies een gedeelte van het.gesprokene mo*
vader. „Tsjiep", zei ze, „tsjiep, waar gen wij ons ontslagen achten. Daar*
kan hij nou toch ineens gebleven voor ging 't ons te vlug! Bovendien
zijn?"
verwijzen wij naar desbetreffende
Maar wij, wij begrijpen het wel hè? uiteenzettingen in de prospectussen
Wij weten er alles van, wij weten wel van reisbureaux.
dat een sneeuwman niet voor de ka*
Na afloop van het geïllustreerde
chel kan gaan zitten, omdat hij dan reisverhaal bleven de leden van de
smelt.
Z.H.V. met 'hun dames nog geruime
Maar die sneeuwman
oh, wat tijd in een gezellig onderonsje bijeen.
een domoor!
H.W.
Mijnhardc's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

Ds Oldeman sprak voor het
Nederlands Bijbelgenootschap

Die domme sneeuwman

NAAM GEVRAAGD

Mensen en Zaken
Wisselvalligheden des winters.
Wij mensen vonden de zachte winter
van December j.l. erg zacht. Té zacht,
zeiden wij onder elkaar, 't Is onna*
tuurlijk.... nee hoor, 't kah"° beter
normaal vriezen in een .'winters-dan
krijgen we ook een mooiéi zjôftrër. En
het gras bleef groen, de bloejnen_sta»
ken hier en daar hun verbaasde kop»
jes boven de grond en struiken en
heesters droegen bloesenj. Jö1,! wat 'n
winter! Verschrikkelijk akelig eigen*
lijk. Goed we'er om dood*ziek-te wor*
den.
. „fjitoN
Toen begon 't te vriezen1: «Eerst
langzaam*aan, zodat de helft van de
voetbalwedstrijden
nog doorging.
Maar de winter zette z'n grimmige
kaken in het zachte fondantje van
December j.l. 't Ging vriezen ......
4 graden. ... 8 graden, 11 graden, . . .
o wee ---- 16, ja 17 graden! Een ijzige
Noord*ooster bracht Siberische lucht*
lagen in beweging en die kwamen
onze richting uit. Zijn ze nou hele*
maal be. . . . De winter lachte scham*
per om- onze wanten, dassen en oor*
warmers. Hij sloeg z'n tenten op in
de rivieren, de .kanalen en — hoe
krijgt*ie 't in z'n hoofd — in onze
w&terleidingsbuizen. Ho ...... stop:
geen water meer, geen thee 's mor*
gens, (of wij moesten er onze trein
voor willen missen) geen goedkoop*
stoken meer. Eigenlijk nestelde de
winter zich ook in onze portemon*
naie. Wij wasten ons 's morgens met
twee vingers in een kopje water, dat
wij de vorige avond zorgvuldig bij de
kachel hadden gezet. Twee vingers..
voor onze slaapogen. Wat een tijd!
O, er waren er, die hun pyama on*
der hun kleren aan hielden. Bespotte*
lijk natuurlijk, maar lekker warm.
Voor een poosje. Wij deden alles in
één kamer. Als 't even kon, sliepen
wij voor de kachel, die niet bij mach*
te was de ijsbloemen van onze ruiten
'te verjagen. Mensen, dit was «en
zeldzaam koude winter. Toevallig pu*.
bliceerde een van onze niet genoeg te
prijzen dagbladen in die dagen dat
statistieken schenen te kunnen bewij=
zen dat de winters op ons halfrond
zachter worden. (Dat was kopij, die
van December was blijven overstaan.
Niet verder vertellen.)
Toen kregen wij de hele geschiede»
nis van de autotochten over de
Gouwzee en onze grootouders begon*
nen weer te zaniken over de winter
van 1890. Wij spraken met elkaar . .
ietwat weemoedig," -over de zachte,
heerlijke, malse lentedagen van D.e*
cember j.l. Nee, zo'n tijd zouden wi)
deze winter niet meer beleven
. jtn^Zf wM». V.....
*
Jammer. '
De dooi kwam. Eerst langzaamaan,
zodat er wat sneeuw viel en het ijs
wat donkerder werd. Later ging
het
harder, 't ijzelde, 't regën'tfè«ierf1?het
sneeuwde nat.. Goeie genade, wa.fc krijs
gen we nou?! De straten en we&en
werden spiegelgladde ijsmassa's' V
zeulden ons geschokte lichaam_voet=
je voor voetje over de glibberige >dre*
ven en menigmaal werdem.cWjj be*
dreigd met been* of armbreuk.: De
gladde massa werd pap en modder.
Grote plassen dwongen ons tot het
maken van omwegen, zodat wij 's
morgens onze trein misten. Het wa*
ter sopte in onze schoenen en ui*
dakgoten druppelde het straalsgewijs
in onze nek. Wat een ellende. Het
ene lek na het andere openbaarda
zich in onze ontwrichte waterleiding.
Wij hoosden keukens, kelders en an*
dere vertrekken leeg. De ijlings ont*
boden minister van Waterstaat, alias
de loodgieter, moet nóg komen....
Wij doen 't nog maar met afgesloten
kranen. Zo is 't beter ____
Dagelijks kwamen wij thuis met
onherkenbare kleren, die besmeurd
en bemodderd waren door de heren
van het verkeer, alias de automobi*
listen. (Met nadruk: schrijf onderge*
tekende geen b'oze brieven. iHij haast
zich te verklaren: „de goeden niet te
na gesproken ....").
Nee ---- .- • , in een normale winter
moet 't vriezen. En dan moet 't droog
dooien. Droog dooien, voelt U?
MOMUS.
T

(Adv.)

Snuif
en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst

Herziening begroting
Bij de raming der verschillende pos*
ten voor het openbaar gewoon lager
onderwijs in de begroting voor 1954
werd slechts rekening gehouden met
twee scholen, t.w. de 'Hannie Schaft*
school en de Karel Doormanschooi.
Uiteraard zou het mogelijkozijö ge*
weest ook gelden uit te trekken*iv-oor
de inmiddels geopende Dr Albert
Plesmanschool. Aangezien echter ten
tijde van de samenstelling dierftbbgro*
ting niet bekend was, wanneer5 deze
school geopend zou worden,'besloten1
B. en W. de voor deze school nood*
zakelijke ramingen tot een later tijd*
stip uit te stellen.
Nu de Dr Albert Plesmanschool op
l Februari j.l. in gebruik is genomen
dient tot een herziening der begro*
ting te worden overgegaan.
Door toename van het aantal leer*
lingen bij het openbaar gewoon lager*
en voortgezet gewoon lager onder*
wijs is mede de wenselijkheid geble*
ken nog enkele andere x 'begrotings*
posten te herzien.

ZONDAGSDTENST
FAMILIEBERICHTEN
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l, JOH. VISSER en L. VISSER*MUYS*
KENS geven met grote blijdschap
telefoon 2181.
kennis van de 'geboorte van hun
WIJKZUSTER:
dochtertje ,
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer*
ANNA CORNELIA
ö straat 7, telefoon 2720.
Deurne, St. Jozefstraat 13
VERLOSKUNDIGE:
7 Februari 1954
'Me~j> G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Nederlandse Protestanten Bond

Zondag 14 Februari, 's avonds 1 u.
Spr. Ds H. J. KATER

JEUGDDIENST
Meubel-, gordijn- en
tapijthandel

van Amsterdam.

Gevraagd:
STRIJKSTERS
MANGELSTERS

Woninginrich ting

;D>IKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 14 Februari
»
-•'•I9.30^üur: Jeugdkapel. Spr. de heer
N.-H. van Wijk.
,;'
10.30 uur: Ds R. H. Olcfórnan.
7 uur: Ds A. J. van 'Rhijn, pred. te
Haarlem.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 14 Februari
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Amsterdam.
.7 uur: Jeugddienst. Ds H. J. Kater
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 Emmawec
Zondag 14 Februari
10 en 17 uur: Ds A. de Ruiter.
Z. 41.
Ned. Chr. Gemeenschapabond. ;
Dinsdag 16 Februari
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Mej. J. E. C. Kunne.
Zondag 14 Febr. 9.25 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door D. Th. F.
d'Angremond van het .Humanistisch
Verbond. Onderw.: „Onze balans".

Schoonheidssalon

ANNY B O D A M È R
Hogeweg 42, telef. 2313
• Gezichtsmassage * epileren
* ontharing s ontwratten s
verwijdering agné f pedicure
„"_ * manicure * hoogtezon

Heden overleed;tot onze diepe
droefheid onze lieve Vader,
Grootvader en .Overgrootvader

Anton Leimer
in de ouderdom van bijna
85 jaar.
C. D. M. O ptenfLeimer
J. Opten
F. W. Almerood
E. S. AlmeroodfVan Bael
Ariana en Boudewyn
Zandvoor.t, 11 Februari 1954
Zandvoortselaan 33a
De begrafenis zal plaatsvinden
Zaterdag 13 Februari a.s. 11 uur
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek sterf*
huis 10.30 uur. ,

"L. Balledux & Zonen

Tandarts
Van der.Meulen
Hogeweg 76

Maandag
geen spreekuur

Haliestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks*
credietbank.
Vraagt inlichtingen.
Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Speciaal vertrouwd adres
WONINGRUIL
voor.
A 'damsZ.—Zandvoort.
Aangeb. in Govert Flinck*
Haarverven
straat vrije woning, 2 kam.,
Blonderen
keuk. en zold., ƒ 5,25 p.w.
Gevr. eenv. arb. woning te
Kleurspoelingen
Zandvoort. Br. onder no.
etc.
1202 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL
Aangeb.: vrij huisje bij de
Magazijn
_^
Haltestr., 2 kam., keuk., kelt Dames* en herenkapper
der, gr. beschoten zolder en Zeestraat 30, telefoon 2718
voortuin. Huur ƒ 4,20 p.w.
Gevr.: groter vrij huis of
ben. huis. Hogere huur geen
De goedkoopste zaak
bezwaar. Event. gedeelte
Zeemlappen
[
v.a. ƒ 1,10 meubelovername.
Sponzen
v.a. ƒ 0,70 Br. no. 1203 bur. Zandv.Crt.
Boenders
:
v.a. ƒ 0,20
Kop en schotels
v.a. ƒ 0,55 Te koop compleet
POPPENHUIS.
3 Pansponzen
voor ƒ 0,25
Handstoffers
v.a. ƒ 0,55 Br. no. 1201 'bur. Zandv.Crt.
Dweilen
v.a. ƒ 0,65 WEGGELOPEN:
Tornado droogrek
ƒ4,40 rode kater, lidtcken op de Cocosmoppen, o zo fijn.
Moet nu. het koekje
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418neus. Brederodestraat 1.
Gevr. per l Maart of eer* voor de Zondag zijn \
der
HANDIG MEISJE voor 60 cent per 250 gram
Stomerij „KEYSER"
de ochtend, middag of hele
dagen. Lief voor kinderen. Chocolade van Verkade,
Tijdelijk
Indien voor halve dagen, Union en Droste
werkster aanwezig. Mevr.
20 pCt K O R T I N G
Muller, Julianaw. 5, tel. 2334
op de stoomprijzen
(chemisch reinigen')
Gevr. GEMEUB. HUIS, be* Schoolplein 4 - Telef. 2467
vattende l kam. en 2 slaap*
KEYSER
kamers, m. vrije keuk., voor PEDICURE
de maand Mei. Br. onder
Gr. Krocht 27a tel. 2653
no. 1204'bur. Zandv. Crt.
MANICURE

Maison „Gerrits"

en een

MEISJE voor de STRIJKPERS
Aanmelden 's avonds na 8 uur. Grote Krocht 14.

WASSERIJ MEULMAN

Wij vragen voor spoedige indiensttreding-jt!
a-fts'"

Nette meisjes

Het Wonder van Zaodvoort

voor verpakkingswerkzaamheden.

Overeenkomst met Haarlem October 1922 ter uitvoering van de
Vleeskeuringsw&t^-eiLjjfbcstaandc tus*
inzake-Vleeskeuring '
" 'sen Haarlem en Zandvoort, te reke*
,_jw 11-

•-.-

Reiskosten van buiten de stad -worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
'l
Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m., uitgezonderd
Zaterdags.

V
cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

Fa.A.v.d, Mije&Zonen

ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

Brugstraat 15

Einde van het Schaatsfestijn,
Nu moet het thuis
weer gezellig zijn.

Schoonheidsspecialiste
Philips RADIOTOESTELLEN
M. VAN B O R K U M meest moderne uitvoering met
Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812ingebouwde antenne, drukknop*
Jarenlange ervaring!
systeem e.d.
/ 268,- of ƒ 4,- per week.

Fijvoor
ne deVleeswaren
BOTERHAM

Maak van Uw Radio een gramofoon* combinatie!
PHILIPS platenspeler vanaf ƒ 74,** of ƒ 1,= p. week.
nen
met
ingang
van
l
'Januari
1954
Bij' besluit'" van 17 December 1952,
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 50,*. Het restant kunt
100
gr.
nogmaals
met
l
jaar
te
verlengen,
verleende de Raad 'B. en W. machti*
U dan sparen terwijl U kijkt.
Schouderham
ƒ
0,55
met
dien
verstande,
dat
die
overeen*
ging 3öhi' de met de gemeente Haar?
PHILIPS BIOSOL Hoogtezon ƒ 198,*
Boterhamworst
ƒ
0,36
komst
zal
vervallen
zodra
de
te
tref*
lem gesloten Overeenkomst, betref*
Rookworst
ƒ 0,34 PHILIPS ULTRABHIL, kleine Hoogtezon .... ƒ 76,50
fende' de *aansluiting bij de keurings* fen gemeenschappelijke regeling in Het juiste adres voor aan* Kip's
Dames, denkt U aan de schoonmaak?
leverworst
ƒ
0,37
werking
treedt.
diëtist van" vee en vlees der gemeente
leg en onderhoud van
Beste! nu reeds een STOFZUIGER.
Saksische
smeerworst
ƒ
0,36
Haarlem, welke overeenkomst op 31
Diverse merken op slee v.a. ƒ 2.* p.w.
Gekookt
ontbijtspek
„
0,46
Ongeval
December 1952 afliep, te verlengen
Bloedworst
ƒ
0,24
Wij
leveren:
koelkasten, wasmachines, zeilwrijvers e.d.
voor de tijd van ten hoogste een jaar. Wbensdagmiddag brak mevr. v.d. W.,
Jong belegen kaas .. ƒ 0,30 huishoudelijke apparaten.
Deze overeenkomst zou — zo werd wonende aan de JVlarnixstraat, tij*
bepaald — vervallen met ingang "van dens werkzaamheden in de keuken
Komt U eens kijken en luisteren?
de datum, waarop in werking trad de haar linker bovenbeen. Met de ge*
is
Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.
gemeenschappelijke regeling inzake meentelijke zikenauto'werd zij naar
Haltestraat 37 - Tel. 2891
Erkend Philips Service Dealer
de uitvoering van* en het toezicht op
'Diaconessenhuis te Haarlem over*
RADIO * TELEVISIE
de naleving van «de bij of krachtens het
/Z *t£
TWEE MAAL PER WEEK ELECTRA
de Vleeskeuringswet gestelde bepa* gebracht.
J. •ƒ€„
Loodgietersbedrijf
lingen, alsmede met betrekking tot
brengt de
Kostverlorenstraat
7
—
Telef.
2534
Koninginneweg 43
de exploitatie en instandhouding van Men gaat Badminton
Zandvoortse Courant
Wilhelminaweg 20
het openbaar slachthuis te Haarlem beoefenen in Zandvoort
en de destructie van dieren, vlees en
U al het plaatselijk nieuws!
Telefoon 2070
vleeswaren.
De Zandvoortse Tennisclub zal een
iHet is evenwel ook nu niet moge' — althans voor Zandvoort — nieuwe DEZE WEEK RECLAME
lijk gebleken om de besprekingen sport gaan_ 'beoefenen: badminton.
voor de a.s. jubileumuitvoering van de
over laatstbedoelde regeling in het Zoals men wellicht weet is dit een
250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
afgelopen jaar zo tijdig te doen bes soort tennis dat vooral als zaalsport
Gymnastiekvereniging O.S.S.
voor 60 cent
eindigen, dat deze op l Januari j.l. wordt beoefend. 'Het wordt gespeeld
is verkrijgbaar bij:
-1
kon ingaan.
met een kurk*met*veren 'als bal en H. GORTERprinsenAojfa/raaf hk Brugstr, Tel. 2153
Het laat zich aanzien, dat de ge* eist een groot reactievermogen van
meenschappelijke regeling niet een de spelers. Dinsdagmiddags zal door Het dagelijks bestuur van de stichting „TOURING
Haltestraat 35 - Telefoon 2131
der dan in de loop van 1954 tot stand dames gespeeld worden, Dinsdag* ZANDVOORT" zal verpachten het
zal kunnen komen. De Raad der ge* avonds door dames en heren. Dit zal
Turnblouses voor kleutermeisjes
ƒ 3,50
meente Haarlem heeft met het oog gebeuren in Ons Huis.
Turnblouses voor dames en meisjes
ƒ 3,95
alleenverkooprecht van consumptiedaarop op 9 December j.l. een be*
Turnrokjes voor dames en meisjes
ƒ 4,50
artikelen op het circuit van Zandvoort
sluit genomen, strekkende tot verlen* Films
Turndirectoirs, wit, vanaf maat O
ƒ 1,60
ging van de bestaande overeenkomst
Turntrico's vanaf maat 2
.... ƒ 2,25
met. l jaar, terwijl burgemeester en 25 Maart zal 't Helm een voorstelling van l Mei 1954 tot en met 31 December 1958.
Turnbroeken, wit, vanaf maat l
ƒ 3,25
Inschrijvingen,
uiterlijk
op
8
Maart
a.s.
in
te
dienen
bij
geven
van
de
Amerikaanse
film
wethouders van die gemeente ges
Gymnastiekschoenen m. versterkte neus v.a. ƒ 2',75
het
bestuur
voornoemd
(secretariaat
Raadhuis
te
Zand*
Citizen
Kane,
geregiseerd
door
Orson
vraagd 'hebben te willen bevorderen,
Rhythmische schoenen
dat door de Raad een dienovereén* Welles, die tevens de hoofdrol hierin voort). De voorwaarden van de verpachting worden op
schriftelijke
aanvrage
toegezonden.
vervult.
Men
heeft
voor
deze
avond
komstig besluit wordt genomen.
In verband hiermede geven B. en eveneens beslag weten te leggen op
W. de Raad in overweging hen te 'twee tekenfilms van Bustusof —
machtigen de overeenkomst d.d. 13/9waarvan op de vorige filmavond Ge*
raid Mac Boing Boing werd vertoond.
In een van onze volgende nummers
hopen we nog een uitgebreider film*
beschouwing te wijden aan deze op*
merkelijke films. „
Monopole
Vrijdag 12 Febr. S uur: film „Het Zeepost
grote geheim".
Zaterdag 13 Febr. 8 uur: idem.
Met de volgende schepen kan zee*
Zondag 14 Febr. S uur: idem. ' -.
brengt, niet gelezen maar
wanneer U de goede hoedaworden verzonden. De data,
Zondagmiddag 14 Febr. 2.30 uur": film post
waarop de correspondentie uiterlijk
„gespeld".... van A tot Z.
nigheden van uw artikelen
„1% 3e -penarie".
ter post moet zijn bezorgd, staan,
onder de aandacht van het
Maandag? JS'Febr. S uur: film „Som* achter de naam van het schip ver*
brero"'.
In die sfeer genieten ook
kopend publiek wilt brenmeld:
Dinsdag 16 Febr. 8 uur: idem.
uw advertenties méér dan
gen. Daarvoor staat de ZandWoensdagrl? Febr. 8 uur: idem.
gewone belangstelling en..
voortse Courant te uwer beDondèrdagïlS Febr.: Feestavond voor Ned. Antillen: m.s. „Oranjestad"
(16 Febr.).
de resultaten bewijzen dat.
schikking. Dit nieuwsblad
de j Ouden van Dagen.
Suriname: m.s. „Nestor" (17 Febr.).
-b-nnr. [«
Steek voor uw reclameplanwordt, door dat het plaatseInlichtingen betreffende de verzen*
T
nen uw licht eens op bij de
Hjk- en regionaal nieuws
• ''Stadsschouwburg
dingsdatal van postpakketten geven
Haarlem
de postkantoren.
"*
*,
Zaterdag 13 Febr. 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Anastasia".
Zondag 14 Febr. 8 uur: Toneelgroep FLINKE WERKSTER
Theater met „Don. Camilo".
GEVRAAGD
Maandag 15 Febr. 8 uur: Italiaanse voor halve dagen'.
Achterweg l - Telef. 2135
Opera met „La Bohème".
Vrijdag 19 Febr. 8 uur: Haagsche Co*
•Zich te .vervoegen > Postkantoor,''
med.ie met „Colombo".
.
Zandvoort.

sanitaire
installaties I. J. Knotter
Spolders'

De officiële turnkleding

„Sporthuis Zandvoort"

WEEK-AGENDA

U kunt het toch niet
afschreeuwen . . .

Zandvoortse Courant

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

STOOMWASSERIJ „HOLLAND!A" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Ftfnstrijfcerij - Snelte aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG

Sport

Telefoon 20085, Haarlem

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Nu de dooi is ingevallen is de mo*
gelijkheid niet uitgesloten dat ,er a.s.
Zaterdag en Zondag gevoetbald zal
kunnen worden. In dat 'geval wordt
door de elftallen van Zandvoorts
meeuwen het volgende programma
afgewerkt:
Zondag 14 Februari:
Zandvoortm. ^Wilhelmus 2.30 u.
V.S.V. 3*Zandvoortm. 2
12 u.
Zandvoortm. 4=T.Y.B.B. 3
12 u.
R.C.H. ll*Zandvoortm. 7
9.45 u.
•Haarlem t>*Zandv.m. jun. a 9.45M1.
Schoten b=Zandv.m. jun. b 9.45 u.
Zaterdag 13 Februari:
S.V.J. l*Zandvoortm. l
3 u.
Zandvoortm. 2=V.E.W. 2
3 u.
Zandv.m. adsp. d*R.C.H. l
3 u.
De indoortraining vindt hedenavond
(Vrijdag) plaats in het • gymnastiek*
lokaal van de Wilhelminaschool.
GYMNASTIEKYER. „O.S.S."
De -'technische commissie van de
Kennemer Turnkring heeft het voor*
nemen bij voldoende deelname een
cursus rythmische gymnastiek te or=
ganiseren van 6 lessen.
Deze cursus omvat 6 Zaterdagavon*
den, beginnende 27 Februari a.s. en
wordt geleid door mevr. van Manen*
Seters in Haarlem. Opgave tot deel*
name tot 15 Februari a.s. bij het se*cretariaat.
Nu de programma's voor onze ju*
bileumuitvoering van 12 en 13 Maart
definitief zijn vastgesteld, heeft ook
de indeling van de adspiranten over
beide avonden plaats gevonden.
Op de lessen hangen de lijsten hier
van voor een ieder ter inzage.
Indien men het werk van zijn/haar
kinderen wenst te zien, dient men
hiermede rekening te houden bij het
bestellen van de plaatsbewijzen.
•BRïDGEsNlEUWS
Zelden zal een bridge*avond met uit*
gezochte spellen zo feestelijk en ge*
zellig zijn verlopen als Dinsdagavond
het geval \vas met de Bridge*club:
„'Bridgen voor Plezier" in Zomerlust.
De drie hoogsten uit de H=Z en O=W
*lijn lieten de waardevolle prijzen lig*
gen voor hun zwakkere broeders en
zusters en stelden zich met iets min*
der tevreden. De hoogste scores wer*
den gemaakt door fam. v. Straateh
en fam. Orbaan, waarvoor zij resp
104,iSpeelkaarten en een cocoskoek
van 25 pond ontvingen. De poedel
prijzen gingen resp. naar dames Ver
baten*den Belder en fam. Snij er.
Voor slem*bieding ontvingen de
fam. Orbaan en de heren Ploegman
de Haas eveneens een prijs.
De volgende week Dinsdagavom
wordt de derde wedstrijd voor d
competitie gespeeld om de „Jan en
Pietdijn".
K.J.C. „ZANDVOORX"
Dinsdag speelde K.J.C. „Zandvoort
de tweede wedstrijd voor het maan
delijkse kampioenschap. Er kwam
weer een totaal andere stand aan d
kop: 1. D. Visser sr.; 2. E. Keur; 3
P. Valk; 4. A. Ottho..
Woensdag werd de eerste wedstrij
voor de Noortman*beker gespeeh
KUJ.-C. Vriendenkring (Zandvoort
speelde tegen „Vier Azen" (H'lem'
„Vier Azen'' won deze wedstrijd me
19851 punten en H marsen tege
„Vriendenkring" 19368 punten en l
marsen.
Op 13 Feür. speelt „Zandvoort" A
tegen „Stormv'qgels" (IJmuiden). O
17 Febr. komt "„Zandvoortmeeuwen
tegen „G.E." (Zaandam) uit.
DAMES K.3.C. „NOORD"
'Woensdag j.l. speelden de dames voo
de 6e keer in de competitie. Na vee
strijd kwam er een grote veranderin
in de kopgroep. De stand is nu a
volgt: 1. mevr. S. Bol; 2. mej. A
•Manders; 3. mevr. W. Flipse; 4. mev
M. Visser.
SCHAAKNIEUWS
Van de wedstrijden die onze bek
tientallen j.l. Maandagavond voor <
bpndscompetitie moesten spelen,
die van het Ie tiental niet doorg
gaan.
Het 2e tiental speelde in Heemsl
de tegen „Het Oosten". De vöorl
pige uitslag van deze match is 4*3
het voordeel van Zandvoort. Tw
van de drie afgebroken partijen sta
voor ons tiental gewonnen, terw
de derde afgebroken partij • o.i. i
remise zal eindigen, zodat de 1defii1
tieve uitslag waarschijnlijk 6 /a*3'
voor Zandvoort zal worden. De ui
gestelde wedstrijd van het Ie tien
zal op Maandag 22 Februari plaa
vinden.
De uitslagen van de onderlinge
competitie zijn:
T?orrenga*F. de Jong 1*0; Termes jr=
v. d. Brom 1=0; Verhaert*Kop 0*1;
'Kroon*Kappelhof
Va'Va; 'E. Molenaar
*Roskam 1/2=1/2; W. de Jong=Slijker=
man 0*1; Schmidtsv. d. Heyden 0*1;
afgebroken
partij Kappelhofsv. Keu»
len Va*l/2. .

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

BEKENDMAKING
De Kapperszaak voorheen

SCHMITZ, POEKE en SCHAAP
zal door ondergetekende worden voortgezet. Hij
hoopt door vlotte en coulante bediening evenzeer
het vertrouwen te mogen behouden.
Beleefd aanbevelend,

I. SCHAAP
Haltestraat 31

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
-+

Het geheim der moderne lijn.
Lange, onberispelijk afkledende Gaine van origineel
Tfaf&f tweedraads tule elastiek met prachtig geborduurd voorpand en ritssluiting
39.^0

Wala Onderjurk met perfecte Bustevorm in 4 vers<;hillende cups vanaf
7.95
De verkoop staat geheel onder leiding van Mevr.
Peters-Smit, ontwerpster der Wala-modellen
en corset-specialiste

Vanaf VRIJDAG 12 tot en met
ZONDAG 14 'FEBRUARI, 8 uur
Robert Taylor, Eleanor Parker en James White;
more

Het grote geheim
Hartstochtelijk, spannend, teder, onvergetelijk,
feiten, geen fantasie.
' Toegang 14 jaar
Vanaf MAANDAG 15 tot en met.
WOENSDAG 17 'FEBRUARI~S uur '
Ricardo Montalban, Pier Angeli, Vittoria Gass:
man, Yvonne de Carlo, Cyd.Charisse

tel. 10605
Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

Sombrero
Een brillante -Techriicolór Musical uit Mexico.
Serenades en schone Senonta's. Gevechten en
veten. Drama en durf.
. . ' J ..Toegang 14 jaar:

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten
ZONDAGMIDDAG 14 FEBRUARI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
koningen van de lach Stan Lau'rel'en Oliver Hardy

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIEXEN voor .noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van TJw Inkopen bij deelnemers' (winkeliers)
aan het Kennemer Plnancterinss-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 correspon-

Gevonden voorwerpen
Aanwezig ten burele;
Doublé handschoenknijpcr; porte*
feuille, t.n.v. Egten; kinderportemon*
naie met inhoud; rode kinderporte*
monnaie; l paar 'bruine kinderwan*
ten; . l paar grijze wollen handsch.;
l paar bruin=gele kinderwanten; l pr
grijze wanten; l paar bruinsgeele kin=
derwanten; l paar blauw linnen da*
meswanten; l paar rode wollen hand*
schoenen; l paar groene herenhand*
schoenen; l paar geel*bfuine wanten
(Noors); l pr groene dameswanten;
diverse soorten kinderwanten; da*
meswanten (Noors, bruin*wit); l pr
rode kinderhandschoenen; l paar bei*
ge kinderhandschoenen; l pr groen»
geel*bruine kinderwanten; beige=rode
kinderhandschoen; l rood*groene kin*
derwant; l blauwe kinderwant;
l blauwe dames nappahandschoen;
l blauw*met wit dames nappahand*
schoen; l oude herenwant; diverse
enkele herenwanten; l blauwe kinder
handschoen; l groen kinderwantje;
rechter dames glacé handsch.; l jae*
ger kinderwantje; l rood gebloemde
shawl; l groen=\vollen shawl; l geel*
zwarte shawl; groen=bruin geblokte
shawl; groene ceintuur; grijze cein=
tuur; rood*bruin manteltje; blauwe
sportkous; l paar geelbruine sokken;
'blauw colbertjasje; grijze balpoint;
linker blauwe damesschoen; rozen*
krans; zilveren oorbel; oorbel vorm
klaverblad; 4 sleutels aan ring; lips*
sleutel; 2 sleutels aan ring; lipssleu*
tel; huissleutel; kastsleutel^ benzine*
dop;
2 Friese kinderschaatsen.
Aanwezig bij de vinder:
Kunstschaats, Koningstraat 10; rij*
wielpenning N.S.no*15416, Gr. Krocht
17; 'hond, zwart*wit, Schejpenplein 10;
zwarte poes, Herenstraat 3; l munt=
biljet van ƒ l,—, Burg. Beeckmanstr.
12; 2 muntbiljetten. van f 2,50 en l
van ƒ l,—, Kostverl.straat 28;1 munt*
biljet' van ƒ 2,50, Burg. Engelb.str.
62; kinderportemonnaie met inhoud,
Zandv.laan 177; kinderbeursje met
inh., Julianawcg 14; l paar kinder*
wanten, Tollensstraat.35; l paar kin*
derharidschoenen, grijs,- Stationsstr.
17; 2 paar kinderwanten, grijs*groen,
Hogeweg 34; l . gebreide, h.handsch,,

In de penarie
Toegang alle leeftijden.

j. H. G. WEENINK

Koot de Ifaauw
'k denk dat ze aan het
'.,?;.'
lauseren -zijn
• '
''''"'
J
• •-./tuqtpv
-leeft U ook op de radio gehoord dat
we de vogeltjes niet moeten vergeten
In de kou?
•
' "
Ik ook, en ik' ben het er roerend
mee eens.
Al was je het zelf, nietwaar. Daar*
)ij is het ook /o paedagogisch.
Dus strooiden we naarstig korrel*
:jes suiker en kruimeltjes brood, net
als in het liedje.
Maar ze kwamen niet.
Nu zegt Dr 'Portielje dat we de
vogels moeten wenken. Ze plegen te
merken dat het uitkloppen van een
:afellaken betekent: daar is wat te
lalen.
Ik heb nooit kruimels op een tafel»
aken want ik heb daar een plasticje
over heen. Maar goed, ik ben. geen
immens, dus -wat doe ik:, ik veeg alle'
sruimeltjes op een' bordje, leeg dat
suiten en ga dan demonstratief' een
tijdje met het tafellaken staan wap*
peren.
Geen vogel.
Ik zet een bakje water neer, met
een beetje suiker erin. Dat laatste
weet ik weer van Barend Bluf. U ziet
k leer al mijn lesjes.
-,
Ik hang aangeregen pinda's aan de
waslijn.
Ik zet schoteltjes met 1vet neer.
Geen schimmetje van e'en vogel
te zien.
Laatst ..waren er meeuwen.
Aha, dacht "ik, nu zul je eens wat
zien. Ik maakte een bord vol blokjes
brood en zette dat buiten.
;
Ze kwamen niet.
Ik gooide de blokjes omhoog, vol*
gens recept van een bevriend vogel»
vorser.
Ik gooide stukjes brood uit het
dakraam, telkens wanneer een meeuw
langs scheerde.
Lauw loene.
Wel krijsten ze oorverdovend langs
de ramen. Het kan verbeelding zijn
maar ik hoor in hun geschreeuw
steeds maar: Vreettetzelf! vreettet*.
zelf!'
•En daar denk ik nu hard over.
NEEL. ••

BURGERLIJKE. STAND
5*11 Februari 1954
Geboren:
••>.'.•
•Hendrika Wilhelmina, dochters-van
H. C. de Jong en E. W. Campagne;
iHermanus Gerardus, zoon van C.
Pellerin en 'F. Koning; Peter,' zoon
van W. A. Entzinger en F. M. T.
van der Goot.
,-ft-;. '\/.
Ondertrouwd: J. Leggio en E. Sie»
verts.
.
•
. .">.;,.,.,. •
Overleden: J; Boudewijn, oudrSO'jr.,
echtgenote van J. van Dijk.

W A T E R G E TIJ D E N
DONDERDAG 18 FEBRUARI gereserveerd"voor
de Feestavond voor „Ouden van Dagen". Een
beperkt aantal entreekaar,ten zijn bij de "Co*
mité=lcden verkrijgbaar.

grijs, Dr Gerkestraat' 48 zw.; 2 Noor*
se kinderhandschoenen, v. Speijkstr.
1; l bruine rechter glacé h.handsch"..
Potgieterstraat 16; l blauwe glacé
dameshandsch., Marisstr. 14; groen*
rood want j e, Bilderdijkstr. 30; beige
handsch., rode strepen, Haarlemmer*
straat 30; capuchon, Prinsenhofstraat
12; shawl, groen gebloemd, Tollens*
straat 7; capuchon, groen, Prinsen*
hofstraat 12; shawl, beige wol, Hoge*
weg 34; shawl, wit, Boulevard Paulus
Loot 101; wollen das, gem. Remise;
wollen kindershawl, groen, Hobbe*
mastraat 17; bontkraag, Nassauplein
1; pol. regenjas, Mourits, Kinheimweg
19, Bloemendaal; donkerblauw col*
bertjasje met ceintuur, Beeckmanstr.
40; vulpen, grijs geblokt, Haltestfaat
56; vulpen, zwart, Kostverl.str: 58=11;
vulpotlood, klein, Hobbemastraat 17;
bruin laag kinderschoentje, W.park"*
straat 8; oorbel, soort goud, Gast=
huishofje 2; bobslede, Westerpark*
straat 21; actetas, Koning, Helmers*
straat; damestas, zwart' plastic met
inh., Pakveldstraat 13; kinder drie=
wieier, rood, Favaugeplein 53; oud
damesrijwiel, Kostverlorenstraat 123.
babyschoentje, •Haarlemmerstr. 21.

Voorschot
„Tennisclub Zandvoort*
Bij een Raadsbesluit van 19 Januari
werd aan de vereniging „Tennisclub
Zandvoort" alhier ten behoeve, van
de aanleg van tennisbanen enz. een
renteloos voorschot verstrekt van
ƒ 5000.—.
Gedeputeerde Staten dezer provin=
cie — aan wie dit besluit ter goed=
keuring is gezonden — deelden ech=
ter mede, dat naar hun oordeel het
voorschot rentedragend behoort te
zijn en hebben B. en W. uitgenodigd
te - bevorderen, dat 'het raadsbesluit
worde herzien. '
'Zij stellen voor aan het verlangen
van Gedeputeerde Staten te voldoen
en nader te bepalen, dat de vereni*
ging over het geleende een rente is
verschuldigd van 3%. Dit percentage
komt overeen met het gangbare per=
centage, dat' door de gemeente zelf
voor een 10*jarige -geldlening zou
moeten worden betaald.

Garni in de toekomst
„kiosk" ?
•De grond aan de Boulevard de
vauge, waarop het. „Paviljoen Garni"
is gesticht, is ingaande l April 1947
door de heer J. M. H. Bluijs, alhier
gehuurd van het Commissariaat voor
Oorlogsschade. Sedert 29 Augustus
1950 is o.m. deze grond aan de ge*
meente in eigendom overgedragen,'zo*
dat thans de gemeente als verhuur*
ster optreedt.
. •Blijkens het huurcontract bedraagt
de huurprijs ƒ: 476,= per jaar of wel
ƒ 1,= per jaar-per m2. Voorts wordt
de huur, die aanvankelijk voor 3 jaar
was aangegaan, telkens stilzwijgend
van jaar tot "jaar verlengd, tenzij opzegging plaats. vindt.
In het contract ontbreekt echter de
gebruikelijke bepaling, dat de zake*
lijke lasten uit hoofde'van de op het
verhuurde gestichte opstallen (grond*
belasting enz.) voor rekening van de
'huurder komen. B. en W. 'hebben
daarom de huur per l April a.s. op*
gezegd, met de bedoeling per die da»
turn een nieuw contract te sluiten, in
hét algemeen gelijk aan het oude
doch aangevuld, met een bepaling als
hiervoor bedoeld. •
Dit is voor de exploitanten van hè
Paviljoen aanleiding geweest zich tot
B. en W. te- wenden met het verzoek
om de onderhavige grond voor 5(
jaar te mógen huren, met het rech
van koop binnen deze termijn. Tegen
inwilliging van dit verzoek heeft het
College bezwaren. Het Paviljoen is
gebouwd op de grond, die volgens hè
wederopbouwplan is bestemd voor
het „ovale plein". Wanneer t.z.t. de
omliggende bebouwing, tezamen vor
mende- heit „zomercentrum", is ge
realiseerd, zal het Paviljoen het ka
rakter hebben -van één kiosk op de
openbare weg. IVoorts is hét zeer
goed mogelijk,, dat het' ,bij de uitvoe
ring van het wederopbouwplan nodig
zal 'blijken, in de begrenzing van hè
gehuurde wijziging te brengen. Op
grond van deze overwegingen achten
B. en W. het noodzakelijk, dat de ge
meente deze grond volledig in-ëigei
ha'nd houdt. •
'

Febr.
14
15 •
16
17
18
19
20

H.W. L.W. H.W. L.W. Stemittd
• •
berijdbaar
0:54 8.- 13.24 20.30 5.00*11.30
2.02 9.- 14.23 21.30 6.00*12.30
2.56 10.— 15.10 22.- 7.00=13.00
3.39 10.30.15-.50 23.- 7.30*14.00
4.15 11.— 16.23 23.30 8.00*14:30
4.47 11.30 16.54 24.-8:30=15.00
5.17 12.— 17.24 0.30 9.00*15.30
**r f. v.d. M*t JCCzn.

Ook wij
verlagen onze prijzen!
3 rol Closetpapier
;.. ƒ
4 stalen Pannensponzen
„
Plastic sponzen
nu „
Straatbezems
ƒ 0,89, „
Kopjeskwasten
„
Vatenkwasten
„
Kop en schotels, zeer mooi
-„
Klerenhangers
„
Nagelschuiers
„

0,25
0,25
0,30
1,10
0,19
0,39
OJ59
0,l4
0,T4
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bracht blijspel
Zaterdag 13 Februari verzorgde de
Zandvoortsé Politie»Toneelgroep haar
tweede uitvoering „van dit seizoen
voor donateurs en1 genodigden. Opge»
voerd" werd Zeilschip „De' Zwarte
Zwaan", blijspel in vier bedrijven van
PV Blackmore.
De Korpschef, de heer H. P. Huys»
man, sprak een openingswoord en
heette 'daarbij alle aanwezigen, in 't
bijzonder de beide wethouders, de
'raadsleden en doktoren met hun
'dames, van harte welkom. De heer
Huysman.'maakte bekend dat burge»
meester Mr H. M. van Fenema door
zéér- bijzondere omstandigheden ver»
hinderd was. aanwezig te zijn.
Tevens maakte de korpschef, van
deze gelegenheid gebruik om belang»
stelling te vragen voor de bloedaf»
name Tdoor het Rode Kruis op 19
Maart a.s. Voor bloedgevers bestond
reeds" nu ' "gelegenheid zich op te
' geven.
•
'•De zaal .van Zomerlust was deze
avond eivol -.en daarin zal dan ook
wel de ^oorzaak hebben gescholen, dat
de -pers een" plaats was toebedeeld in
.de uiterste hoek van de zaal, zodat
het 'Jinkergedeelte van het toneel
slechts voor de -helft te zien was.
Zulks is natuurlijk bij het beoorde»
len van een toneelstuk minder pret»
tig. Bij „Goud en Antiek" was dat
ook reeds-het .geval, maar toen wer»
den wij op ons verzoek na de pauze
verplaatst, zodat we "het derde be»
drijf van uit een'-andere hoek konden
zien.
Voor iemand die komt om een re?
censie te schrijven, is het wel wense»
lijk, dat hij (zij) zich een oordeel van
"het geheel kan vormen en we hopen
dan ook, dat daarmee een volgende
keer rekening gehouden zal .worden.
/"En nu .wat het stuk betreft: Zeil»
schip'.„De Zwarte Zwaan"'is een alt
leraardigst-blijspel,: waarin'de. schrij»
' ver tal'van Tzôtte en""geèstig'e-invalien
heeft • verwerkt, die 'door regisseus
Dröse en1 zijn groep tenvolle zijn uit*
gebuit.'
•' . .
- De'gehele geschiedenis speelde zich
af ten huize van de familie Portal, de
gemeenteontvanger met zijn vrouw
en twee dochters.
.".-Louise de jongste. is niet zo 'heel
erg muzikaal, maar .de moeder en
Ann,'de oudste dochter en verloofde
van de -burgemeester, zijn eenvoudig
bezeten van de Operette, waarin ze
een belangrijke rol te vervullen heb»
bén. 'Ieder moment van de dag onder»
zoeken zij of ze wel bij stem zijn. Bo»
vendien is Ann geheel vervuld van
de positie die ze straks als burge»
meestersvrouw zal hebben te be»
kleden.
Doordat het zeilschip „De zwarte
Zwaan" in hun baai voor anker gaat,
verschijnt de.beroemde zeiler Richard
Hardy ten tonele, die het al spoedig
met dochter Louise op een accoordje
gooit. - . Tussen dit alles door loopt', op zee»
mansbenen de weduwe van een admi»
raal, terwijl om de kolder te comple»
teren de figuur optreedt van de bur»
gemeester, alias jockey*begrafenison»
derhemer.' ..
. Gelukkig zijn er ook nog enige rus*
tige typen" in dit blijspel zoals Henry
Portal een goedige heer, die edelweiss
kweekt . in de koelkast en Charlie
..Rodgers een kantoorbediende.
'Mevrouw Kok»de Graaf was deze
keer eens een gewoon persoontje, n.l.
de dienstbode van de familie Portal,
Margaret, een eenvoudig rolletje waa.r
ze. een aardig creatie van wist te
maken. .• .
.'
,_.
, .'Charlie Rodgers, de-ib'ediende op
het kantoor van de gemèente=ontvan»
ger.-werd" op zeer aanvaardbare wijze
gebracht.door-de heer W. Th. Kok.
Mevrouw C. van PoeIgeest»Schaap
had de taak de geëxalteerde Elisabeth
Portal tot leven te brengen en ze
slaagde., hierin op knappe wijze. Een

Dieven namen geld
en sieraden mee
De familie Erdtsieck heeft- zich Za»
terdagavond uitstekend geamuseerd
bij - de verrichtingen van de Zand»
voortse Politie Toneelgroep. Maar na
haar thuiskomst was dit geenszins
het .geval. Onbekenden hadden zich
door, verbreking van het slot van de
keukendeur toegang verschaft tot de
woning aan de Zandvoortselaan' en
letterlijk alles overhoop -gehaald.
Geen enkel meubelstuk stond meer
<?p"zijn plaats. Nadat weer enige orde
was aangebracht bleek dat een be»
drag van; ruim tweehonderd gulden
verdwenen was,- alsmede enige siera»
den.'Dezelfde nacht stelde de rechèr»
ch'e nóg" een. onderzoek in, doch tot
heden zonder resultaat.

bijzonder aardige "en goed volgehou»
den typering, waarmee ze de zaal
meermalen deed schudden van het
lachen.
De dochter Ann werd gebracht
door mej. I. Doornekamp. De opvat»
ting van 'haar rol was zeer goed en
de scène waarin zij het lintendoor»
knippen' beoefent kostelijk weerge»
geven. 'Een kleine onvolledigheid was
het feit, dat zij in het eerste bedrijf
de enige was,.die zich niet voor tafel
kleedde, terwijl ze toch zo gesteld
was op conventie.
Mej. Anneke van -Poelgeest had
met haar rol als Louise niet de
minste moeite, . ze speelde vlot en
luchtig. Alleen moet ze er voortaan
wel aan denken, als ze zich voor de
ramen koelte toewuift met een
waaier, dat men in de zaal van de
veronderstelling uitgaat, dat er in de
ramen glas zit, zodat daar niet met
die. waaier .doorheen gestoken wor»
den kan..
De 'admiraalsweduwe, mevrouw
KeppelsPiggot van mevrouw Meems»
Stoovelaar was enig. Zoals ze als een
Kenau over het tone'el baande en met
een zware stem haar conversatie met
zeemanstermen, doorspekte, droeg ze
veel bij tot het succes van de avond.
Van de gemeente»ontvanger Henry
Portal maakte de heer A. N. Willem»
sen een prettige oude heer, die rus»
tigjes tussen zijn opgewonden. fami»
liéleden door laveerde. Zijn grime
was uitstekend .en het beetje geaf»
.fecteerde spraakje deed het heel
goed. Precies ,wat het zijn moest. Al»
leen was het wat onwezenlijk, dat hij,
als hij in het derde bedrijf in storm
en regen uitgaat om zijn dochter te
helpen, redden," daarna niet in het
minst verwaaid of verregend terug
komt. Of kon dat niet vanwege het
rokcostuum?
De-heer A. Meems, die de figuur
van Richard Hardy voor zijn - reke»
niiig had genomen slaagde er zeer
'fl'ël in;- deze - onconventionele-" sport»
man uit. te beelden. Een sympathieke
figuur.
-De heer A. van der Wal speelde
Hubert Briggs, de .jockey»begrafenis»
ondernemer»burgemeester. . Hij -had
warempel van - zijn eerste loopbaan
nog een paar kromme benen overge»
houden. Behoudens een kleine hape»
ring in de scène, waarin hij Richard
zijn levensgeschiedenis vertelt, een
uitstekende vertolking, vooral in de
beide laatste bedrijven wanneer hij
behoorlijk boven zijn theewater is.
Tenslotte nog een nieuwe ster aan
het firmament, de 'heer 'H. Schraa, die
we wel eens er achter, maar nog niet
eerder óp' het toneel hadden. gezien.
Het was slechts een kleine rol, maar
zijn optreden was royaal en duidelijk.
Kapper Hartman alle lof voor de
prachtige grime, al menen wij te moe»
ten opmerken, dat zijn type met die
grote snor 'en de, zij het. dan opge»

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

rolde staart, meer weg had van een
Chinees, dan van een Japanner, maar
dat is dan voor. rekening van'de heer
Hartman. Misschien betrof het hier
een grensgeval. •
Overigens, waren de dames Van
Poelgeest en Doornekamp uitstekend
Slechts de randbedtijven hebben het moeilijk
geschminkt als Geisha's.
Tal van maatregelen aangekondigd
Het was zoals, we reeds zeiden een
alleraardigste: avond en ook de aan»
kleding was zoals gewoonlijk weer De voornaamste conclusie, die door in de middenstand betreffen veelal
tot in de puntjes verzorgd.
staatssecretaris Veldkamp in zijn het randbedrijf, waardoor men in die
Rest ons nog te vermelden,-dat de de
vorige week verschenen, zeer gedo» bedrijven verstoken blijft van vak»
heer Fr. Penaat.' de verlichting voor cumenteerde
wordt litteratuur en voorlichting. Zelfs is
zijn rekening nam, terwijl mevrouw getrokken, is middenstandsnota
dat de situatie in men, aldus de nota, veelal niet op
Barends met haar wirerecorder het de middenstandwelniet
zo slecht is als de hoogte van de mogelijkheden van
geluid van de storm' en 't geschreeuw veelal wordt beweerd.
Het randbe» crediethulp en andere bijstand. Er is
der zeemeeuwen ''weergaf.
(de bedrijven met een zeer klei» hier vaak sprake van een bepaalde
. Zeilschip „De' 'zwarte Zwaan" is drijf
omzet) verkeert echter inderdaad mentaliteit, die doet vermoeden, dat,
een grappig stuk, waarbij ons, zoals ne een
ongunstige positie. Zo is ge» voorlichting noch crediet gewenst
korpschef Huysman in zijn slotwoord in
dat in het jaar 1950 bijna de wordt, omdat niet de ontwikkeling
opmerkte „van'tijd tot tijd de spiegel bleken,
helft
van
de ondernemers in het van de onderneming het doel is, doch
werd voorgehouden".
bijna een derde in het de traditionele sleur overheerst. Er
Na afloop een bloemetje voor de kruideniersvak,
en bijna een kwart in de wordt echter niet ontkend, dat het
dames, een rokertje voor de heren en slagersvak
textielbranche een jaarinkomen van randbedrijf geen nuttige functie kan
een cadeau plus huldigingswoord voor minder
dan ƒ 3000,— uit de ondernes vervullen. Het zal dikwijls de onder»
regisseur Dröse, terwijl de zusterver» ming trok.
al deze gevallen heb» nemer als nevenbedrijf aan een vol»
eniging „'t Voetlicht", die tezamen ben op hetNiet
betrekking, doend gezinsbestaan kunnen -helpen.
met vertegenwoordigers van „Op doch met eenr,andbedrijf
deel is dat wel
Hoop van Zegen" was uitgenodigd, zo. Het betreft groot
dus meestal on»
voor 'het gehele ensemble' een bloem» dernemingen diehier
een kleine omzet
Wat wordt er nu gedaan?
hulde verzorgde.
hebben, waardoor zij enerzijds geen
G.H.
volledige dagtaak eisen, doch waar» 'Het grote winstpunt van deze nota is
door zij anderzijds de mogelijkheid ongetwijfeld, dat er nu eens-eindelijk
hebben om door neveninkomsten objectieve gegevens over de midden»
haar totale inkomen te verhogen. Het stand • bekend zijn geworden, br kan
30-JARIG BESTAAN
blijkt dat dit laatste in feite ook op in den vervolge tenminste aan de
aanzienlijke schaal geschiedt.
hand van feiten worden gesproken.
De ^plaatselijke afdeling van'de Ned.
Beziet men daarnaast de volwaar»
groot nadeel is altijd in het ver»
Protestantenbond 'hoopt op Dinsdag dige middenstandsonderneming, dan Een
geweest, dat cijfermateriaal
6 April a.s. haar 30»jarig bestaan te moet men concluderen, zo vervolgt leden
ontbrak. Daarom zullen' regelmatig
vieren.•
de middenstandsnota, dat er geen statistische onderzoekingen worden
aanleiding tot pessimisme behoeft te verricht. Het onderzoek naar de feite»
zijn. Om de gedachte te .bepalen is lijke situatie in de middenstand wordt
Toneelvoorstelling .
men ervan uitgegaan dat een onder» daardoor bevorderd. Verder zullen
„Wim Hildering" uitgesteld neming met een inkomen van ƒ 3000,» binnenkort specifieke productiviteits»
doorgaans een volwaardige onderne» onderzoekingen worden verricht.
De .toneelvereniging „Wim Hildering" ming is, hetgeen uiteraard niet steeds
Daarmede doet een nieuw element
die oorspronkelijk haai- volgende'uit» het geval behoeft te zijn. Van de vol» in de middenstandsproblematiek zijn
voering had bepaald op 17 Februari. waardige ondernemingen in de krui» intrede. Indien zij tot goede en prac»
a.s., heeft deze door omstandigheden deniersbranche had 35% een gemid» tische resultaten leiden, is het te ver»
buiten haar schuld moeten uitstellen deld inkomen van ƒ 3 a ƒ 4000.—; wachten, dat de productiviteitsge^
65% lag .boven de ƒ 4000,-; 45% bo» dachte, zo belangrijk voor -de vol»
tot 5 Maart a.s. in Zomerlust.
Opgevoerd zal .worden- het blijspel ven 'de ƒ 5000,-; 25% boven de waardige ondernemingen, ook in de
„Achter de "Wand" 'doo_r Johann ƒ 6000,-; 15% boven de f 7000-. middenstand zal gaan leven, waarmee
De slagers en textieldetaillisten ver» zowel ondernemer als consument ge»
Vaszary en Alvaro Laiglesia.
tonen een nog gunstiger beeld. Aan* diend zal zijn. De middenstander in
genomen kan worden-dat zich in de jhet_randbedrijf,- die-tracht zijn on»
middenstand'-sinds' 1950 nog. zekere derneming' levensvatbaar te maken,
inkomensstijgingen hebben voorge» moet op- de helpende,- hand van de
daan, waardoor het huidige beeld der overheid kunnen rekenen. Behalve de
inkomens nog gunstiger is. Verwacht op stapel staande wettelijke maatre»
mag worden, dat deze gunstige lijn gelen, valt er voor de Regering ook op
zich ook in 1954 zal voortzetten.
ander gebied nog voldoende-te doen.
van de politie
Een andere belangrijke conclusie Hoewel de credietverlening — wat
is, dat de ondernemers, die zijn de grondslag betreft — geen wijzi»
*
zal ondergaan, -is er bijv. toch
gevestigd zonder vakopleiding, on» ging
wel in de toekomst een verbetering
gunstiger resultaten boeken dan van de borgstellingsfondsen te ver»
Degenen die Zaterdag 13 Febr.
zij die wel een .vakopleiding heb» wachten. Wanneer een betere werk»
j.l. mef de tram van 20.35 uur
wijze en organisatie van de fondsen
ben genoten.
zal zijn tot stand gebracht, zal het
uit Zandvoort in de richting
Dit geldt zowel landelijk als plaatse» verantwoord zijn aan deze instituten
lijk.
Een
onderzoek
in
Friesland
heeft
Haarlem hebben gereisd, wordt
grotere bedragen te besteden dan tot
uitgewezen, dat van de ondernemers dusver het geval was. Hulp op andere
door de korpschef van politie
me.t een winst beneden ƒ 2500,— dan op economische gronden zal
82% geen vakopleiding had genoten.
gevraagd zich te vervoegen, aan
worden verleend door in»
Daarentegen had van de onderne» moeten
stanties, die zich met de sociale hulp»
het Zandvoortsé ^politieibureau
mers met een winst boven de ƒ 5000,» verlening bezighouden.
63% een opleiding achter de rug.
voor 't geven van inlichtingen.
De klachten van de middenstands»
bonden over de organisatielauwheid
"Geen"apart'fiscaal beleid

Is de Middenstand
te pessimistisch?

voor de Middenstand

.... /n Zandvoortsé

sfeer....

show georganiseerd van, alle facies
die er in. Zandvoort te vinden zijn
(u weet uit ervaring dat daar hele
mooie onder zijri) en waarbij ieder
zjjn keuze kan bepalen. Speciaal
Raadsgezichten zullen worden aanbe»
volen om een zekere eenheid te sug»
gereren in de gemeente. Wat deze
zullen gaan kosten is bij benadering
nog niet te zeggen. Hiervoor zal de
Raadzitting van vanavond moeten
worden afgewacht.
Met 'het versieren van de water»
toren, het opbreken van het Raad»
huisplein, 't organiseren van Apachen»

Op deze trieste dag, waarop van» meester uit de" wintersportcentra
avond door Mevrouw en de Heren werd meegenomen; Op vertoon van
van • kostbare gedachten zal worden de distributiebon- C159 -uit 1942 zal
gewisseld omtrent het Circuit, heeft ieder Zandvoorts' inwoner uit deze
Bartje zijn luidruchtige stem niet dur» milde bron -kunnen drinken.
ven verheffen. Wel heeft hij geïnspi»
Ook de middenstand blijft' nietreerd door de gedachte aan de ko» achter, want er worden voorberei»
mende Carnaval — d.w.z. de echte, ' dingen getroffen tot het stichten .van
die niets met het Circuit te maken
heeft — de tekeristift ter hand willen
nemen.
De ideeën die hij heeft over een
toekomstige Carnavalviering, die vol»
gens hem-elk half jaar in Zandvoort
moet plaatsvinden, zijn dusdanig dat
ik mij .geroepen voel er een kleine
greep uit te doen.
Er dient een grote Carnaval=sub»
sidie gegeven te worden, waarbij kan
worden volstaan met één procent van
het bedrag dat aan slijtlagen wordt
gespendeerd, het zal dan nog altijd
•ruim voldoende zijn.
Er dient een Prins Carnaval te wor»
den gekozen uit de ambtenaren van
Publieke Werken en .een prinses uit
.de Vrouwen»Contact»Commissie. De»
ze zullen de opdracht ontvangen om
speciaal een montere stemming te.
brengen bij leden van Touring Zand»
voort en verhuurders, die zoals be»
Show van gezichten.
kend allen neiging tot zwartgalligheid
vertonen. (Er zal tevens
een
psyche»
logisch onderzoek ;naar de oorzaak een Lijsterstraat/vereniging. 1 Welis» bals in de burelen van de gemeente»
van deze bitterheid moeten worden waar zijn-.daar geen winkels of win» ontvanger (inderdaad een nogal
ingesteld door Prof. Mor). . keliers, maar „op alles voorbereid" is boertig idee) en een existentialisten»
De fontein van 'het Raadhuisplein het devies. '
" "~ fuif in het Gemeentelijk badhuis zijn
zal -voor het eerst in zijn bestaan een
U voelt wel dat de viering van de dit ongeveer de voornaamste Carna»
nuttige functie gaan vervullen: het Carnaval niet zonder het opzetten . valssuggesties. Er zijn er nog wel
bassin wordt gevuld' met een- cocktail van de bekende maskers kan geschie» meer,, maar daarvoor moet je in het
waarvan het recept door de Burge» den. Daarom wórdt dan ook een Zuiden wonen.
TEKENAAR.

Uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat
de Overheid geen afzonderlijk fiscaal
beleid voor de middenstand kan vpe»
ren. Men moet bedenken, zo schrijft
de staatssecretaris, dat het fiscale be»
leid van de Overheid niet voor alle
delen van de middenstand een gelijke
betekenis heeft.
Tijdens het onderzoek is ook de
vraag gesteld of het onderwijs wel
voldoende is afgestemd op de eisen
die worden gesteld. Deze vraag
kon bevestigend worden beantwoord.
Maar de eisen zijn soms te hoog. Het
opvoeren van de omvang der leerstof
kan niet -worden getolereerd. Het
stellen van te hoge eisen leidt tot het
geleidelijk sluiten van een branche.
Dit is uit maatschappelijk» en econo»
misch oogpunt ongewenst. Een be»
langrijk bezwaar is, dat de midden»
standsopleiding tot nu toe geen vaste
plaats in het onderwijsstelsel in»
neemt. Wil deze tak van onderwijs
zich in de toekomst beter ontwikke»
len, dan is dit echter wel noodzake»
lijk. Een commissie zal worden inge»
stéld, aan welke de vraag zal worden
voorgelegd, op welke wijze dit onder»
wijs in het gehele onderwijsstelsel kan
worden ingepast. Deze commissie is
'een studietermijn van één jaar ge»
geven.
Dit waren enige grepen uit deze
lijvige middenstandsnota over het te
voeren beleid.
Volgens deze nota staat' het dus
vast, dat de randbedrijven het
grote knelpunt vormen. Maar deze
bedrijven verdwijnen geleidelijk. Een
bewijs, zo kan men in deze nota
lezen, dat het vestigingsbeleid, het'
onderwijsbeleid en het credietbeleid
voor de middenstand van grote be»'
tekenis zijn. Wat dit betreft kan Ne»derland een vergelijking met andere
landen in West»Eüropa glansrijk
doorstaan.
(Nadruk verboden).

Doe Uw walde deur uit!

Kant en klaar thuis!
Zandvoort Zeesfraaf 2'8, tel.

Gedipl. onderwijzeres geeft
ENGELS
voor beginners en gevorder»
den. Ook bijles. Mej. Heep,
Zeestraat 71.

Sport
ZANDV. HOCKEY "CLUB
Voor Zondag j.l. werden alle wed*
strijden afgelast.
Bet programma voor a.s. luidt:
Heren: Z.H.C. l*Amsterdam 2 2 uur
Alliance 2*Z.H.C. 2
iH.G.C. 4=Z.H.C. 3
Z.H.C. 4*Strawberries 4
Jongens: Strawbcrries a*Z.H.C. a
Dames: Alkmaar*Z.H.C. l
Z.H.C. 2=Alkmaar 2

Echtpair m. schoolg. kin=
deren zoekt voor dir. GEM.
HUIS v. pl.m. 10 mnd.
Gevr. HULP in de HUIS= VRIJ
m. uitv. ml. en prijs ond.
HOUDING. 17 a 18 jr., in Br.
«ezin met l kind. Termes, no. 1302 bureau Zandv.Crt.
Brederodestraat 65.
TWEE MAAL PER WEEK

Gevr.
aank. verkoopster

brengt de
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Bekendmaking!
Vrijdag
19 Februari 1954
van 2—6 uur en
van 8—10 uur n.m.
m

Zomerlust

Kosterstraat 5
Zandvoortse Courant
Gelieve zich schriftelijk
te
x
melden.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
U al het plaatselijk nieuws!
GROTE
De O.S.S.*heren hebben een prach* Tevens gevr. WERKSTER
voor
2
halve
dagen
p.
week.
tige prestatie geleverd in het Zater*
van de „FIRE*KING"-dagavond gespeelde tournooi van
Aalsmeer, dat zeer sterk bezet was.
O.a. hoorden Aalsmeer, Rapiditas en
HAARLEM
.
Vriendschap tot de tegenstanders,
welke teams reeds drie jaar in de
Zondag 21 Febr. 8 uur
eerste klasse zaalhandbal uitkomen.
Grote voordelen:
Brandstof besparing
VRIJE TONEEL
De eerste wedstrijd tegen Rapiditas
Zindelijk
had een zeer spannend verloop.
Volksvoorstelling
Gemak
O.S.S. kreeg direct te zien wie de Ja* Welk groot gezin wil ruilen
Reukloos
'
GRAAG OF NIET
kens uitdeelde, want voor de O.S.S.» met WONING, zonkant, 5
Safety First
ers in de gaten hadden dat de wed* kmrs en zolderk., badk. enz., Pr. ƒ l,- en ƒ 2,- (a.i.).
Warmte terwijl U wacht
strijd begonnen was, hadden zij reeds ƒ 65,— p.m., te A'dam voor
Sierlijke uitvoering
een 1=0 achterstand. Betrekkelijk kleine woning, 2 pers., te Dinsdag 23 Febr. 8 uur
Groot circulatie vermogen
ROTT. TONEEL
spoedig was deze tot 4=0 opgelopen, Zandvoort? Br.: A. Broek=
De ideale verwarming voor uw woning
zodat het erop begon te lijken dat dit man. Maasstraat 138=11,"Am= Muizen en mensen
een grote nederlaag zou worden. sterdam-Z.
Vertegenwoordiger voor Heemstede en Omgeving
Pr. ƒ 1,_ tot ƒ4,-(a.i.).
O.S.S. wende echter aan het spel van
Verk. op speeldag en 2
Gevr.
liefst
van
15
Juli—•
de tegenpartij en scoorde een tegen*
dag. ervoor van 10=3 u.
punt. Eerst toen kwamen de „Kana* 15 Aug., event. Juli of Aug., Tel. na 12 u. Coupons
GEMEUBIL.
KAMERS
D Zandvoortselaan 138
ries" los. De score werd opgevoerd
Heemstede
Tel. 27000 D
geldig.
en liep op tot 4=4. De stand werd voor gezin met 3 kinderen.
DDDQDDDGD
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Br.
no.
1301
bur.
Zandv.Crt.
vervolgens 5=4, 5*5, 6=5, 6*6 etc. etc.
Naarmate de tijd verstreek steeg de
MELKERIJ
spanning. Met het eindsignaal was de
ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
stand 12=12. Drie minuten verlenging. EEN NEDERLAAG
In hoog tempo ging de wedstrijd ver= In de strijd om de Visser*beker ver* In de laatse wedstrijd van de tweede
der. Aan het eind van de extra=tijd loor de Zandvoortse Bridgeclub Don=
van de Zandvoortse Brid=
was de stand 13=13. Weer was ver= derdagavond in een thuiswedstrijd competitie
geclub behield in de A*lijn het kop*
lenging noodzakelijk. Nu nam Rapi= met 89=107 van de Bloemendaalse pel
Hrn Fabel=Sjouwerman zijn voor=
ditas een 14=13 voorsprong en zo Bridgeclub.
'(ook Bulgaarse)
sprong en eindigde op de eerste
bleef het. De Zandvoorters hadden
plaats met 342.60%, derhalve met een Heerlijk, verfrissend en last not least
echter een uitstekende prestatie ge= VIER TWEEDE PRIJZEN
gemiddelde van 57.10% per wedstrijd! gezond
leverd en waren zeer populair bij het
familie Vulsma eindigde op de
publiek. De hoofdklasseswedstrijd die Tijdens een bridgedrive voor het De
plaats met 316.30% en de fa* HOGEWEG 29 -TELEFOON 246n
hierna kwam, tussen Veloc en Atilla Joods Nationale Fonds te Haarlem tweede
milie
Van
Eckelt op de derde plaats
was een stukje mat handbal vergele= wisten vier koppels van de Zand» met 311.11%.
De koppels Hrn Brug*
ken bij de voorgaande match. Ook vooitse Bridgeclub met tweede prij= man=Elzinga en
Berrier wisten Twee filmvoorstellingen
tegen Vriendschap bleek O.S.S. de zen huiswaarts te keren. Het waren hun positie niet tefam.
verbeteren en ver=
mindere. Hiervan werd verloren met de families Kerkman, Van Eckelt huizen naar de B=lijn.
Hun plaatsen Zondagmiddag gaf de speeltuinver*
7*5. In ieder geval heeft het Zand= Paardebek en het koppel Notterman* zullen nu ingenomen worden
door de enigmg „Kindervreugd" in het Patro*
voortse handbal zich gunstig onder= Stor.
naatsgebouw weer een filmmiddag,
koppels
Dames
Fabél*Polak
(325.77%)
scheiden. O.S.S. ging ondanks de
en dms v. Dartelen«Penaat (323.38%). dit keer twee voorstellingen voor een
sombere voorspellingen toch nog met
Op de derde plaats legde het dames= stampvolle zaal.
een prijs naar huis.
Allereerst werd een aardige en leer=
koppel Brossois=Hagen met 317.77%
Tegen een boom gereden
zame film vertoond over het vogel*
beslag.
-'
TAFELTENNIS
Zaterdagnacht reed een 30=jarige
In de B*lijn degraderen de koppels leven („Zwanenkolonie"), waarna een
Het tafeltennisteam van de Zand= automobilist uit Amsterdam, in de Kappelhof, Baarde en Schulze.
fantastische film volgde, waarin een
voortse Politie Sportvereniging wist Kostverlorenstraat tegen een boom,
In de C*lijn werd hevig gestreden jongen droomt, dat hij de Niagara*
dezer dagen een 7*3 overwinning op waardoor de wagen aan de voorkant om de drie eerste plaatsen. De fam. waterval stopzet met als gevolg dat
Columbia 2 te behalen. Z.P.S.V. be= ernstig werd beschadigd. Later trof Kerkman werd hiervan de dupe, daar de aan deze watervallen gebouwde
zet nog steeds de eerste plaats en men de bestuurder, die waarschijnlijk het 1,44% onder de fam. Spoelder electnsche centrale niet meer kan
maakt een goede kans — door de te diep in het glaasje had gekeken bleef, die door dit 'resultaat met de functioneren. Als hoofdfilm werd
resterende vier wedstrijden te winnen en aan het hoofd was gewond, in de koppels dames Heldoorn=Versteege vertoond „Het geheim van de lood*
— op promotie.
omgeving van bet politiebureau aan. (334,69%) en dames Notterman*Stor mijn", een verhaal waarin padvinders
Hij werd liefderijk opgenomen.
(330.62%) naar de B*lijn promoveert. een waardevol document weten te
K.J.C. „ZANDVOORT"
redden na de nodige avonturen in een
oude loodmijn.
Zaterdag j.l. speelde K.J.C. Zand=
voort voor de Noortman=beker tegen
Stormvogels uit-IJmuiden. De strijd
Loonpolitiek
was spannend. Bij de tweede ronde
had Stormvogels de leiding met drie
Vrijdagavond organiseerde de plaat*
punten. De derde ronde eindigde m
selijke afdeling van de Algemene
'maar bovenal
het voordeel van Zandvoort dat deze
Bond van Ambtenaren in Ons Ge=
strijd won met 22442 punten en 9
bouw een vergadering, waarin de
marsen. Stormvogels behaalde 20705
hoofdbestuurder, de heer P. Smeets
Hofleverancier
punten en 9 marsen.
uit Rotterdam sprak over het onder=
Woensdag speelt Zandvoortmeeu=
De sterke prijsverlaging van een aantal prima kwaliteit. Hier wordt alles gecon- werp „De salariëring van het over=
wen tegen G. E. (Zaandam).
heidspersoneel en de loonpolitiek". In
belangrijke levensmiddelen door Albert itrôleerd" wat binnenkomt on wordt afeen gloedvolle rede gaf spr. in korte
Heijn
aan
het
Nederlandse
publiek
gegeleverd
en
is
men
'steeds
rusteloos
K.J.C. „NOORD"
trekken een duidelijk overzicht van
bracht, zijn op duidelijke wijze begrepen bezigdekwaliteit nog hoger op te voeren.
de voorbesprekingen en hun resulta*
Donderdag 11 Febr. werd de 2e ronde
en gewaardeerd. Het is geweldig druk Door een enorme productie en grote
voor het maandkampioenschap ge=
ten. Na de pauze werden vrage'n be*
omzet kan Albert Heijn zijn prijzen
in de A. H. winkels.'
antwoord.
speeld. Na een zeer gezellige speel=
De vraag werd echter gesteld, kan dit lager stellen. Het is dus niet alleen zo,
avond is de volgende stand bekend
nu wel tegen deze lage prijzen, gaat dit dat men veel voordeliger winkelt bij
gemaakt:
niet ten koste van de kwaliteit? Da»r Albert Heijn, het kopen in de bekende
Waarom een
1. J. Molenaar; 2. 'H. Bol; 3. P.
is maar één antwoord op, n.l. Albert A. H. -winkels geeft de Nederlandse
Kerkman; 4. Alb. Zwemmer.
Reddingsbrigade ?
Heijn met zijn meer dan 65 jarige re- huisvrouw bovendien de zekerheid
putatie, garandeert U de prima kwa- „steeds de beste voeding voor. haar
De heer P. van der Mije spreekt a.s.
VIERTALLENWEDSTRIJDEN
liteit van ieder artikel.
gezin" te ontvangen.
Vrijdagavond in 'hotel Keur voor de
Vrijdagavond wist het eerste viertal
In het grote A.H. fabriekscomplex
Zandvoortse Reddingsbrigade niet
van de Zandvoortse Bridgeclub ms<
waakt een uitgebreid laboratorium met
over het onderwerp „Wat is een red*
48=34 te winnen van Haarlem NBB 6
een staf van bekwame deskundigen
dingsbrigade",
maar over „Waarom
daarmede op de tweede plaats emdi=
over Uw belangen voor een constante maakt U het leven goedkoper»
een reddingsbrigade?"
gende. Ook Zandvoort 4 boekte een
48=40 overwinning op Haarlem=Noord i

DEMONSTRATIE

STADSSCHOUWBURG

Oliestook
Hetelucht-haard

W. JANSEN

MARIËNBOSCH

YOGHURT

da
KINDEREN ZIJN HINDEREN .zei Vader Cats eens en hij had
schoon gelijk.
In lijn l van - de Haarlemse bus»
dienst, stapte op Zondagmorgen een
keurig echtpaar met drie kindertjes,
twee meisjes, kennelijk een tweeling
van omstreeks zes jaar en een jon*
gentje van een jaar of vier.
Nu wilde het ongelukkig toeval,
dat de halte tevoren een dame in de
bus was gestapt, met een zeer bijzon*
dere neus. Niet alleen dat hij van rés=
pectabele afmetingen was, de kleur
was ook' zeer uitzonderlijk en hield
'het
midden tussen aardbeien* en
rodekool*rood.
Of dat nu kwam door de felle win*
terkou, die -we zo juist achter deTrug
hebben, of dat de dame in kwestie
zich met vaste regelmaat te buiten
gaat aan een zeker geestrijk vocht, of
dat er iets met haar bloedsomloop
niet in orde was, dat zijn allemaal
veronderstellingen waarop we -wel
nooit het antwoord zullen weten. Maar hoe het ook zij, die neus
mocht er wezen en wat erger was:
hij trok onmiddellijk de aandacht
van het joch. Zeer tot ongerief -van
de ouders en tot grote woede van de
eigenaresse begon hij er direct naar
te wijzen en- riep opgewekt alsof- hij
een oude kennis zag: „Neus, neus".
De vader, die met de tweeling op
het bankje voor hem zat keek be*
straffend om, de zusjes gniffelden:
„Hij zegt neus".
. <:
De hele bus leefde in gespannen af*
wachting van de dingen,' die komen
zouden, want het was duidelijk, 'dat
er nog een en ander stond te-gebeu*
ren, voordat zijn belangstelling- -in
deze formidabele voorgevel enigszins
aan het tanen zou slaan.
* " >•'
Na een tersluikse schermutseling
met zijn moeder, die naast hem zat,
begon hij het 'gesmade woord te ver*
voegen, eerst fluisterend om. dan in
een daverend fortissimo te eindigen:
neusje, neus, neusdertje, kleine neus,
grote neus, dikke neus, gekke neus. .
Voor de vader, die zich kennelijk
inwendig had zitten verscheuren van
woede, was dit laatste te veel van
zijn zelfbeheersing gevergd.
. -Zijn arm schoot uit met een -vin*
nige haal rakelings langs Moe's Zon*
dagse hoedje en zijn hand kwam met
een klinkende slag op zoons wang
terecht.
,
, „Zal het nu eindelijk eens uit zijn?"
siste hij de boosdoener toe, bijna
stikkend van schaamte, omdat een
dergelijk schanddaad door een lid
van zijn gezin werd bedreven.
Dit lid nu, zakte in elkaar en be=
gon zachtjes te janken, als een hond
wiens jong men zojuist verdronken
heeft.
En de zusjes, in innige verbonden*
heid, constateerden tevreden: „Net
lekker goed, moet hij maar niet al*
door neus zeggen".
•'•
GELSKE DE NES.

Prijsverlaging levensmiddelen

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

Handhaving van de kwaliteit

ALBERT HEIJN

INGEZONDEN
Horizontaal:
Proces tegen E.M.M.
1. moment van beslissende wending;
Vorig jaar werd door de econo»
5. ruimte in muur; 6. hert; 7. kleding*
De oplossing van vorige week luidde: stuk; 9. trekdier; 10 mak; 12. insect; mische recherche processverbaal op*
gemaakt tegen het bestuur van de
Horizontaal: 1. boombast; 6. e.o.; 13. vervelend, hangerig.
woningbouwver. „Eendracht maakt
7. gammel; 12. betoging; 15. spek; 16.
macht" wegens het laten schilderen
ui; 17. ligstoel.
Verticaal:
Verticaal: 2. oog; 3. mem; 4. bom;I. Bepaald telefoonnummer; 2. klem= van gemeentewoningen door eigen
5. sul; 8. arts; 9. edik; 10. abeel; 11. mend verzoek; 3. tijdsduur; 4. God* ersoneel. In ieder geval had men
iervooj* geen toestemming aange*
egaal; 13. opus; 14. geit.
geleerde;
7. rivier;
8. lekkernij; vraagd.
Een goed deel van de puzzelende II. groeve; 12. verwijderd.
In eerste instantie vroeg de o_fficier
schade heeft zich weer trouw be=
van justitie een boete van vijftig gul*
toond. Het spijt ons nu eenmaal niet
den, doch de rechter sprak het be*
alle inzenders te kunnen honoreren.
stuur vrij, omdat E.M.M. het schil*
Maar goed onze traditionele rijks=
derwerk zonder enige extra kosten
daalder vindt deze keer toch ook •
liet verrichten.
weer zijn weg. En wel naar
In de juridische wereld wilde men
MEVR. C. J. J. ZWAAG
blijkbaar wel eens weten wie gelijk
Oosterparkstraat 4
had, vandaar de eis van de officier
van vijftig gulden boete, waardoor
Inmiddels hebben we voor wie maar
hij de gelegenheid kreeg om in hoger
wil een nieuw kruiswoordraadsel, dat
beroep te gaan.
wij U gaarne ter oplossing voorleg*
Vorige week eiste de.openbare aan*
gen. Ook dit keer weer ƒ 2,50 als
klager een boete van -tien. gulden. De<
prijs. Inzendingen als altijd voor
uitspraak volgt op 28 Februari a.s.
Maandag a.s. 12 uur 's middags
Zoals bekend beheert „EendraoBt
ZANDVOORTSE COURANT
maakt macht" de -146 igemeentewo*
Achterweg 1.
ninge^zonder enig-winstbejag.

Vul in

en

Mfffi

S

Door de oorlog staan de Duitsers bij
ons in het krijt voor 14 milliard,
waarvan bijna l milliard is vergoed.
We zijn dus 13 milliard armer ge*
worden. Het verlies van Indië 'heeft
ons pok wel enige milliarden gekost
terwijl door de oorlog in Korea de
door ons — van onze vrienden —
betrokken goederen duurder zijn ge*
worden dan onze leveranties aan het
buiteenland. Daar komt nog bij dat
de sociale voorzieningen belangrijk
zijn toegenomen ten opzichte van het
vooroorlogse peil. Dit alles vindt zijn
uitdrukking in langlopende, laagren»
tenbeleningen en
duurte. De la*
ge rente is onbillijk en een misbruik
van de toestand door het Vaderland
ten opzichte van 'haar leden, terwijl
de duurte ook zodanig had behoren
te zijn voorkómen dat zij geen on=
recht werd voor degenen die de duur*
te niet kunnen opvangen door inkom=
stenverhoging. Enerzijds is gestreefd
naar betere sociale verhoudingen,
maar anderzijds worden deze weer
ontwricht.
Er mag nooit „duurte" zijn en het
bestaan ervan kenmerkt het zedelijk
peil van dat deel van de Natie dat
de duurte niet draagt.
B.

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer " 3044 Politie .
Politie (alleen v. noodgevallen)
~Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserq „Hollandia", i . -""
fijnstrykerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
"^ - Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerg.-Achterweg l ~
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen. -Bel-op
Frits Paap, Prins Maurltsstr.~3.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 16 Febr. 8 uur: film „Som*
brero".
Woensdag 17 Febr. 8 uur: idem. —
Donderdag 18 Febr.: Feestavond'voor
de Ouden van Dagen.
Stadsschouwburg Haarlem
- '
Vrijdag 19 Febr. 8 uur: Haagsche Cti>
medie met „Colombé". Zondag 21 Febr. 8 uur: Vrije Toneel
met „Graag, of niet".
" , -M'
Dinsdag 23'Febr. 8 uur: RpttT'Ton.eel
met „Muizen en mensen"._ •• r - r "'*""•
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GEMEENTERAAD
geniet uitzonderlijke belangstelling
i

Drie knaleffecten en vijf hamerstukken )
Circuit krijgt een nieuwe deklaag (f 160.000,-)
De Zandvoortse gemeenteraad, dieDmsdag j.l. vergaderde, had een zelfs
voor deze tijd enorme belangstelling. Aan de/e toeloop was natuurlijk de
behandeling van de circuit=deklaagniet vreemd en men zag dan ook tal=
rijke leden en officials van K.N.M.V. en K.N.A.C., die de discussies met
stijgende
belangstelling volgden.Wanneer het in de/e geest doorgaat,
d.w.z. -wanneer de Raad in de toekomst meer van dergelijke „monster=
voorstellen" krijgt te behandelen, dan zal extra bouwvolume voor de pu*
blieke tribune moeten worden aangevraaagd. Intussen is het verheugend
dat de Gemeenteraad in zo wijdekring belangstelling heeft.... gehad!
Met zichtbare verbijstering keken
raadsleden en publiek naar de om:
hoog geheven hamer van de Voor:
zifter, die — toen het Circuit aan de
orde kwam — lakoniek de vraag
stelde: „Accoord
?!" Het duurde
ruim twee uur voordat de Raad
eenparig „ja" zei.
De heer TATES constateerde dat dit
voorstel een 'hele kluif was en zei
o.m. dat de slijtlaag (ƒ 40.000,-)
welke in 1953 was aangebracht, een
volslagen teleurstelling is geworden.
En men is geneigd zich af te vragen
of e.v. nieuwe en grotere investerin*
gen wel mogelijk zijn. Spr. bracht in
herinnering dat -de Voorzitter inder*
tijd had medegedeeld dat het een
dwingende eis was het circuit met 2
km te verlengen. Dit is dan een werk,
dat 6 a 7 ton kan gaan kosten! De
suggestie ging uit van de K.N.A.C.,
die thans medegedeeld heeft haar eis
te laten vallen, wanneer het circuit
van een geheel nieuwe deklaag wordt
voorzien. Maar hoe lang zal de K.N.
A.C. • haar wensen hierna onuitge=
sproken, laten? vroeg spr. Dan t is het
best mogelijk dat" wij vanavond niet
over Wa, maar over 8 ton moeten
praten! aldus spr. De K.N.A.C. heeft
de accommodatie* van het circuit
„armoedig" genoemd en de noodzaak
van een restauratie bepleit. „Is dit
wel in overeenstemming met de men=
taliteit van sportmensen?" aldus de
heer Tates, „om zich druk te maken
over een restauratie=gelegenheid? Bo=
vendien: waar houden de eisen van
de K.N.A.C. op?" Spr. drong aan op
de nodige voorzichtigheid met het
omspringen van de gelden, welke
door belastingbetalers bijeen gebracht
zijn en hij achtte het van 't grootste
belang garanties van de K.N.A.C. te
vragen, opdat deze instelling zeker
niet binnen 5 jaar met nieuwe eisen
kome. Spr. kon zich vooralsnog
slechts voor de aanbrenging van de
deklaag verklaren. — indien de K.N.
A.C. de garantie kan geven — en een
restaurant achtte hij geen dwingende
noodzaak.
De heer SLEGERS kon het niet an=
ders zien dan als een noodzaak dat
het wegdek van het circuit verbeterd
wordt. Indien dit niet gebeurt, dan
zullen belangrijke evenementen uit=
vallen en de gemeente zal hierdoor
financiële schade lijden. Het torpe»
deren van dit voorstel zou voor an=
dere gemeenten aanleiding kunnen
/ijn een circuit aan te leggen. Het. is
spr. na het inwinnen van uitgebreide
informaties, gebleken dat verschillen*
de methoden kunnen toegepast wor=
den, zoals het aanwenden van grint,
porfier, kalksteen, doch slechts een
weg van beton zou afdoende zijn.
Doch dit is een zeer kostbare ge:
schiedenis. Spr. achtte de oplossing,
die dit voorstel .geeft en waarbij B.
en W. zich hebben laten leiden door
Ir Krijn (Hoofd=Ir en dir. van Prov.
Waterstaat v. Noord'holland), in alle
opzichten de meest aanvaardbare.
Ir VAN KUIJK was van oordeel
dat men dit moest aandurven. Het
had aanvankelijk (1947) zeker in de
bedoeling gelegen het circuit te voor*
zien van een duurzame deklaag, (as*
phaltïbeton) maar op grond van be=
zuinigingsoverwegingen, welke van de
overheid uitgingen, moest naar een
goedkopere oplossing gezocht wor*
den. Deze nieuwe investering achtte
spr. onontkoombaar en hij sprak zich
tevens uit voor de stichting van een
restaurant.
De heer GOSEN drukte zich zeer
pessimistisch uit. Spr. zeide: „Am=
sterdam heeft zijn niet*remmende
trams, Den Haag zijn „Haboma" en
Zandvoort zijn circuit! Wat doen we
in de kou met dit circuit?!" Spr.
vond dat een overheidslichaam als
het gemeentebestuur is, geen risico's
moest lopen met de exploitatie van
een' dergelijke dure renbaan. Ook
sprak spr. nog zijn ergernis uit over
het feit dat nog nimmer een „proef=
race" op een Zaterdag was gehouden,
zoals hij meer dan eens verzocht had.

iHij was nu eenmaal om principiële
redenen tegen wedstrijden op Zon*
dag. De afkeuring van het circuit
door de K.N.A.C. — die volgens hem
met „schroevendraaiers" was .geko=
men, — kon ook al niet spr.'s be=
wondering oogsten 'en dat de ge=
meente nu -weer in zee ging met een
adviseur, (Ir Krijn) die de vorige keer
toch min of meer gefaald heeft, vond
hij niet gelukkig. Spr. pleitte voor in*
schakeling van de Orde van Ned. In*
genieurs, welke instelling mogelijker*
wijs met een geheel nieuw advies
zou kunnen komen. Met de heer Ta*
tes was spr. het eens. De K.N.A.C.
zou zeker geen nieuwe eisen tot ver=
lenging van het circuit mogen doen
binnen vijf jaar.
De heer KONING twijfelde ook
al. Hij zeide dat enkele leden van de
Comm. van Publieke iWerken op uit=
nodiging van Ir Krijn, een bepaalde
verkeersweg bij Soesterberg hadden
bezichtigd. Dit wegdek is zeer goed,
ongetwijfeld, maaj het wordt niet in
die mate bereden'als het circuit. Het
is daarom zeer riskant te zeggen: dit
of dat wegdek is goed voor het cir=
cuit. Spr. zou de-dcci do-heren-Tates
en Gosen gevraagde termijn van vij,
jaren willen verlengen tot 10 jaar. De
restauratiegelegenheid van ƒ 25.000,—
ontmoette critiek van deze spr. Voor
dit geld zou men ten hoogste een
schuur kunnen bouwen! „Voorlopig"
kon spr. slechts tegen dit voorstel
zijn, besloot hij.
De 'heer BREURE zeide dat de ge=
meente wel moest. Het is „pompen
of verzuipen", maar hij achtte hét
niet ondenkbaar dat dit verkeert in
„pompen én verzuipen"! Spr. deed de
enigszins -verrassende suggestie om
van het circuit een paardenrenbaan
te maken! Dit levert ook volop span*
ning, veel bezoek en — om in Voor*
zitters*straatje te komen — door de
instelling van een totalisator zou te*
vens aan de goklust kunnen worden
voldaan! In ieder geval, hoe men ook
de kwestie van het circuit bekijkt —
aldus spr. — de gemeente moet niet
de dupe worden.
De heer SLAGVELD sprak in de
eerste plaats zijn bewondering uit
voor de redactie van het voorstel, dat
prachtig in elkaar zat. Spr. bracht in j

herinnering dat hij — toen hij no.g
wethouder was — zich in het College
reeds verzet had tegen de votering
van de beruchte ƒ'40.000,— voor de
slijtlaag. Hij had hierover een diep*
zinnig grapje: Er was eens een ka=
juitsjongen, die op zekere dag aan
zijn kapitein vroeg: „Kap, als je iets
kwijt bent, maar je weet waar 't is,
bén je 't dan kwijt?!" „Nee, natuur*
lijk niet, stomme hond!" moet die
ouwe geantwoord hebben. „Nou dat
is dan maar gelukkig", zei de ka=
juitsjongen, „ik heb net je zilveren
eetservies overboord gegooid!" (Een
beetje wrange vergelijking met de
„overboord gegooide" veertig mille!
Verslagg.). Over de afkeuring van het
circuit door de K.N.A.C. zei spr. dat
de heren niets anders hadden kun*
nen doen. Op de wedstrijddag van
verleden jaar hebben de coureurs met
levensgevaar gereden. („Dat doen ze
altijd!" aldus de heer Koning). Het
circuit is wel eens een „kasplanr/je"
genoemd, maar het is uitgegroeid tot
een wanstaltige boom, die geen
vruchten draagt, zeide spr. En het
speet hem dat hij 't zeggen moest,
maar Touring Zandvoort heeft niet
de belangstelling van de inwoners. Of
spr. daar nog even op door mocht
gaan.
„Nee, liever niet!" zei de VOOR*
ZITTER, „bij een volgend gelegen*
heid maar eens!"
Spr. vond de zekerheidstelling, die
gegeven was door de K.N.A.C. der=
mate onzeker — hij twijfelde of de
K.N.A.C. niet spoedig met een her*
haling van haar eis tot verlenging
van het circuit zou komen — dat hij
zich tegen dit voorstel moest ver=
klaren.
De heer LINDEMAN becijferde
even dat het circuit al met al de ge*
meente een slordige ƒ 70.000,— per
jaar kost. (D.i. onderhoud, rente en
aflossing)." iHët zou daarom een ge*
weldige strop voor de gemeente b e*
tekenen, wanneer hier niets tegen*
over stond en het circuit niet geëx*
ploiteerd zou worden. De exploitatie
heeft doen zien, dat wij — aldus spr.'
— met 't circuit nagenoeg „quitte ge=
speeld" hebben. Over de gevraagde
garantie, door verschillende leden
naar voren gebracht, moest spr. eer*
lijk zeggen dat, -wanneer hij bestuurs*
lid van de K.N.A.C. was, hij geen
verdere garantie zou geven. Het cir=

Verzoek van de Politie
Degenen die Zaterdag 13 Febr.
j.l. met de tram van 20.35 uur
uit Zandvoort in de richting
Haarlem hebben gereisd, wordt
door de korpschef van politie
gevraagd zich te vervoegen aan
hef Zandvoortse politiebureau
voor 'r geven van inlichtingen.

Met de Ouden van Dagen
in Monopole
Het Comité voor Ouden van Dagen
heeft de Zandvoortse oudjes Donder*
dagavond j.l. weer een recht gezel*
lige avond bezorgd.
De voorzitter, de heer Joh. C. Jung,
die deze bijeenkomst opende met een
hartelijk woord van welkom, deelde
o.a. mede dat 'burgemeester Mf H. M.
van Fenema tot zijn spijt verhin*
derd was aanwezig te zijn, maar
dat hij had verzocht de Ouden van
Dagen uit zijn naam een prettige
avond toe ve wensen.
„Oud zijn", zo zeide de heer Jung,
„betekent uit de mode zijn. Maar dat
is niet het geval hier op Zandvoort.
Hoe ouder onze oudjes worden, hoe
meer waarde ze voor ons krijgen", en
na deze charmante uitspraak wenste
hij allen een genoegelijke avond toe.
Hierna volgde een vrolijk program*
ma met medewerking van „de Alpen*
jagers" met als jodelzangeres Mizzy
Waller, de Marilini's en de Vrij=
buiters.
Dit programma werd door de con*
ferencier Dick Rector op een vlotte
manier aan elkaar gepraat, terwijl
deze heer zich ook nog ontpopte als
een knap manipulator, o.a. in zijn
toer met een aantal gekleurde vinger*
hoedjes, die hij op bijzonder handige
wijze aan zijn vingers toverde.
.„,0e Alpenjagers, die na de pauze
optraden als de boerenkapel „de

Hooijschelf" toonden bij dit tweede
optreden meer actie dan in hun kwa*
liteit van' Tirolerband. Vooral de
drum=solo van de dirigent oogstte
veel bijval.
De „Marilini's" brachten voor de
pauze een Franse wals, een tango van
Malando en een potpourri van be*
kende melodietjes.
Na de pauze hadden ze veel succes
toen ze uit het publiek twee heren
vroegen om hun te assisteren als
guitarist. Deze nieuwe artisten kwe*
ten zich met bewonderenswaardige
soepelheid van hun taak. Ook hun
laatste potpourri „De Oudjes doen
het nog best", waarbij het publiek
verzocht werd mee te zingen, viel
zeer in de smaak.
„De Vrijbuiters", twee mannen met
één guitaar, ontpopten zich als een
goed op elkaar ingespeeld duo, dat
met zijn geestige liedjes en beschaafd
optreden veel succes had.
In de pauze werden de Ouden van
Dagen vergast op een kopje koffie
met een gebakje, terwijl ook de si*
garen niet ontbraken.
iHet was een gezellige, uitstekend
georganiseerde avond in Monopole
— royaal beschikbaar gesteld door
de heer Koper — waaraan het co*
mité zowel als de oudjes nog dikwijls
metyvreugde zullen terug denken.
G.H.

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

cuit wordt met „motorisch materiaal"
bereden en met de voortschrijdende
techniek weet men nooit ,zeker niet
in deze eeuw, waar men de volgende
jaren aan toe is. Spr. vestigde ten*
slotte de aandacht van het College
op de aanbieding, welke was gedaan
door een Duitse firma, die zich be*
reid verklaard heeft een proefstuk
aan te leggen en die de volgende aan*
trekkelijke betalingsvoorwaarde heeft:
de helft van het bedrag bij oplevc*
ring en de andere helft in vijf jaar*
lijkse termijnen. „We zitten nu een*
maal in het schuitje en we moeten
meevaren!" aldus spr. Hoewel hij nie;
meeging met de kwalificatie „schuur*
tje", die de heer Koning voor het
restaurant had, zeide spr. tenslotte
dat het 'bedrag van ƒ 25000.— toe*
reikend was voor een niet bepaald
bijyondere restauratiegelcgenheid.
Spr. verklaarde zich eens met het
voorstel.
De heer WEBER achtte zichzelf en
het merendeel der raadsleden volko*
men leek op dit gebied. Daarom moe*
ten wij veel overlaten aan 'het inzicht
en het advies van anderen. Wanneer
dit voorstel wordt aangenomen, vroeg
spr., voteren wij dan alleen het be*
drag, dat noodzakelijk is, of kunnen,
de heren technici nog allerlei verras*
singen in petto houdenl?
Weth. v. d. WERFF verklaarde
eerlijk dat men niet van hem kon ver*
wachten dat hij dit voorstel met hart
en ziel zou verdedigen! Maar hij wil*
de toch even in het midden brengen
(Lees verder op pagina 2).

Busverbinding
Heemstede-Zandvcort

(Indrukken uit de Raadzaal)
was niet het aannemen van het
voorstel om ons circuit van een
nieuwe deklaag te voorzien, want dit
was inderdaad — zoals het populair
werd gezegd — een kwestie van
„pompen of verzuipen".
Wat ons deze avond wél opviel
waren de vergelijkingen, die op aller:
lei gebied werden gemaakt. Bij he't
circuitvraagstuk kwamen o.m. aan de
orde aanhalingen van Shakespeare,
diverse nautische problemen, alsmede
spoken, koningen en zelfs de Paus.
En tenslotte nog: de grote opkomst
van officials van K.N.A.C., K.N.M.V.
en de RAC=West. Er viel een grote
stilte na hun vertrek om 11 uur. . . .
B.
....was de parate citatenkennis van
de heer Breure die zijn betogen iets
geeft van een tafelrede aan het eind
waarvan hij het (water)glas zal hef:
fen.
P.
....was de enorme drukte in de hall
van het Raadhuis, vóór de aanvang
van de raadszitting. Wat mij bijzon;
der (pijnlijk) trof, was het vergeten
van mijn perskaart, zodat de ambte:
naar van de secretarie, die zijn plicht
deed om al te veel belangstelling te
weren, niets anders kon doen dan het
vergeetachtige persmuskietje de toe:
gang tot de heilige hallen te weiges
ren. ('t Werd bijna een onverwachte
vrije avond voor de muskiet en ......
een hoop ,,-wit" in de krant van van:
daag ---- )
Tenslotte liet de genoemde amb:
tenaar sportief genade voor recht
gelden!
W.
. . . .was de wijze waarop de Raads:
leden elkaar en zichzelf herhalen in
de discussies die daardoor veelal zo'n
eentonig karakter krijgen. Voorts de
interruptie van de heer Koning toen
de heer Slagveld aan het woord was
en zei dat de coureurs in Juni vorig
jaar met levensgevaar hadden gere:
den. 'Dat doen ze altijd', zei mijnheer
Koning, hetgeen overigens later nog
eens door burgemeester Van Fenema
werd bevestigd.
--L.

De N.Z.H. heeft bekend gemaakt dat
deze zomer de bus*seizoenverbin=
ding van Heemstede naar Zandvoort
(waarover wij reeds eerder uitvoerig
schreven) zal lopen van het Valken*
burgerplein naar de Grote Krocht.
De bus zal in Zandvoort via de
Oranjestraat gaan rijden.
Voorts komt er een latere tramver=
binding naar Amsterdam, n.l. om
23.35 uur.
' "
Er zal een gedeeltelijke tariefwijzi*
ging plaats vinden onder invloed van
de 5% loonsverhoging. Zo zal b.v.
een retour naar Amsterdam ƒ 1,45
WATERGETIJDEN
gaan kosten (nu ƒ 1,35), de prijs van
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
een enkele reis (ƒ 0,85) blijft gehand* Febr.
berijdbaar
haafd.
5.47 12.30 17.57 1.— 10.—=16.Het blijkt dat de N.Z.'H. tevens
6.17 13.— 18.28 1.30 10.30=16.30
gereed is met een plan voor de om*
6.49 13.30 19.01 2.- 11.—=17.schakeling van tramverbinding in
7.22 14.30 19.39 2.30 11.30=17.30
busdienst, zoals die na de opheffing
S.— 15.— 20.20 3.30 12.—=18.30
van de tram zal plaatsvinden. Wel*
8.47 15.30 21.20 4.30 12.30=19.30
licht zijn hierover op korte termijn
9.50 17.— 22.36 5.30 14.—=20.30
mededelingen te doen.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Weinig bekende films
komen naar Zandvoort
Met de film Citizen Kane (Burger
Kane) haalt 't Helm op 25 Februari
een van de merkwaardigste filmwer*
ken naar Zandvoort die de laatste
jaren m Amerika gemaakt zijn.
Een z.g. éénmansfilm — met als re*
gisseur en hoofdrolspeler Orson Wel*
les — die in de Verenigde Staten niet
nagelaten heeft een grote beroering
te wekken. Daar was in de eerste
plaats het feit dat Welles' film afs,
een grote verrassing kwam en boven*
dien met een thema dat — ook al
door de stormachtige wijze waarop
het is uitgewerkt — geheel uit de
toon viel, waaraan het regelmatig
producerende Hollywood nu eenmaal
gewend is en waarvan het niet meer
schijnt te, kunnen loskomen.
Citizen Kane is een heftig, geladen
werk dat het leven van de grootmag*
naat, de krantenkoning en millipnair,
de sfeer van grootscheepse „business"
met alle minder fraaie zijden daar*
van, tot onderwerp heeft. Citizen
Kane is echter meer; het is de karak*
teristiek van de Amerikaanse maat*
schappij van Ford, Rockefeller en
Hearst — de krantenkoning die wel*
licht als model voor deze film heeft
gediend.
En het is tevens de indringende blik
op 't leven van een financieel macht*
hebber die achter zijn invloed, heers*
zucht en maatschappelijk succes het
gekwetste kind verbergt, dat zal
sterven als een verbitterde en vers
eenzaamde oude man temidden van
zijn opeengestapelde, protserige rijk*
dom.
Kane's laatste woord wanneer hij
sterft is: „rosebud" (rozeknop) en
vergeefs vragen de journalisten die
een overzicht van het leven van de
overledene moeten geven zich af wat
deze uitspraak te betekenen heeft.
Werpt dit woord misschien licht op
de mens die Kane was?
Een onderzoek wordt ingesteld, na*
vraag -wordt gedaan bij de mensen
die met hem omgingen en geleidelijk
rolt het bestaan van Kane vanaf zijn

jeugd voorbij. Een kind dat uit zijn
milieu wordt weggehaald door de
bank welke zijn fortuin beheert en die
ook zijn opvoeding ter hand zal ne=
men. Een kind dat speelt in de sneeuw
met 'n slee, die hem afgepakt wordt.
De carrière van Kane, stormachtig en
succesrijk — wordt k belicht. Zijn mis*
lukkende huwelijken, zijn machtsmis*
bruik, zijn politieke loopbaan die op
het toppunt door intriges wordt on=
derbroken, zijn verbittering en een*
zaamheid wanneer hij zich terugtrekt
in zijn landhuis temidden van zijn
opeengehoopte prullaria en rijkdom*
men. Tenslotte zijn dood. Maar zijn
laatste woord: rozeknop, is nog steeds
onverklaard. Het huis wordt leegge*
ruimd. De camera glijdt langs de gi*
gantische inventaris in een beklem*
mende reeks opnamen. Wat geen
waarde heeft "wordt m het vuur ge*
worpen, oude stoelen, rommel en ook
een sleetje, waarop als het reeds
brandt nog even de blik van de lens
valt. Het draagt een merk: rozeknop.
Het aansluitingspunt met het ge*
kwetste kind dat uit zijn ouderhuis
werd weggehaald is gevonden. Het
onbevredigde kind dat achter de
machthebber schuil gaat, de innerlijk
geknauwde mens die onzichtbaar
werd achter zijn machtsdrift.
Orson Welles heeft dit thema met
indringende scherpte, indrukwekkend
door verrassende vondsten vorm ge=
geven. Ook aan zijn spel is het te
danken dat Citizen Kane een van de
opvallendste filmwerken werd die de
laatste jaren verschenen. Dat deze
film die zo maar kort in Nederland
gedraaid heeft, naar Zandvoort komt,
achten wij geen geringe gebeurtenis.
Niet minder interessant lijkt ons
de komst van twee tekenfilms die tot
het beste werk van Bostuzow beho*
ren, n.l. de werkjes over Mr Magoo.
Het programma vermeldt voorts de
documentaire Glamour Street, een
film over New York en de Fifth
Avenue in het bijzonder.
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Amendement Tates i.z. Circuit
verworpen

\'/

mits de K.N.A.C. een garantie^ zou
geven om niet binnen vijf jaar^met
een eis tot verlenging van het circuit
te komen of met andere wensen, wel»
ke grote investeringen met zich zou*
den brengen. Spr. sloot hier e.v. eisen
uit, welke er op gericht zouden zijn
de veiligheid der coureurs te waar*
borgen. Voorts stelde spr. voor door
het aanleggen van z.g. proefstukken
verschillende procedé's van wegbe*
dekking te toetsen.
Dit amendement werd met 5 tegen
10 stemmen verworpen. (Voor; de hè*
ren Tates, Breure, Slagveld, Koning
en Weber).
Ofschoon de heer Koning had ver*
klaard zijn stem afhankelijk te ma»
ken van het ingediende amendement,
gaf hij evenwel toch zijn accoordver*
klaring toen het voorstel van B. en
W. even later met algemene stemmen
werd aangenomen.
De heer SLEGERS had voordien
nog geopperd om — teneinde het
circuit druk te laten berijden (het*
geen de baan, vooral onmidellijk na
de aanleg ten goede komt) — geen
entreesgelden te heffen.
Dit moest de VOORZITTER ont*
raden, omdat hiermede pl.m. ƒ 5000,»
per jaar inkomsten verloren zouden
gaan. 'Bij deze gelegenheid bracht de
Voorzitter hulde aan de gemeente»
ontvanger, de heer Schouten, voor
diens bij het voorstel gevoegde fin»
nanciële overzicht. (Zoals men weet,
is de heer Schouten penningmeester
van Touring Zandvoort).
„Bedankt voor de belangstelling!"
zei de Voorzitter toen het voorstel
was aangenomen en talrijke „gasten"
de publieke tribune verlieten.

Accordeonvereniging
Zandvoort ,
geeft uitvoering

\

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

SPREEKUUR BURGEMEESTER
Burgemeester zal op Woensdag
De accordeonvereniging „Zandvoort" De
geeft op 27 Februari een uitvoering 24 Febr. a.s. geen spreekuur houden.
in Monopole. Na de pauze volgt het
optreden van een cabaretgezelschap,
dat men bij de allereerste besprekin* porfier schijnt wel de meest aanrie*
waaraan o.m. hun medewerking ver*
melijke
toepassing
te
zijn.
De
K.N.A.
gen in 1947, toen het voorstel de aan*
lenen André' Meurs en Tonny Huur*
leg van 'het circuit betrof, niet ver* C. is bereid om bij de keuring van
deman. De avond wordt besloten met
Reus met kinderziel
legen was om bijna 8 ton te voteren. het circuit in 't vervolg mede het ad»
een bal op muziek van de Moonlight
Nu spreekt men over allerlei risico's, vies in te winnen van Ir Krijn. Spr.
De Zweedse zakenman, Albert Kin*
Serenaders.
-~•
maar die zijn er met, volgens spr., moest met de meeste nadruk beklem*
berg, die de ogen van de gehele we*
reld op zich vestigde, door op de
want de rendabiliteit van het circuit tonen dat deze adviseur uiteraard
Humanistisch Verbond
is gebleken: er is thans ongeveer 33 nog altijd op 't volle vertrouwen aan*
openingsdag van het Grote*Vier*ge*
mille overgehouden. We mogen wel spraak kan maken. Races op Zater*
doe te Berlijn vijf politiemannen (van
Op Woensdag 24 Februari a.s. — de de Oost*Duitse volkspolitie wel te
dankbaar zijn, aldus de Weth., dat dag? Spr. vond dit nog steeds 'n moei*
derde
besloten
bijeenkomst
in
dit
lijk probleem. Met eerbiediging van de
wij er zo zijn afgekomen.
verstaan) neer te boksen om met Mo*
jaar van de Gemeenschap Zandvoort lotov over de vrede te praten, heeft
Weth. KERKMAN stelde de vraag wensen van bepaalde confessionele
van
het
'Humanistisch
Verbond
—
of de verlenging van het circuit na groepen, achtte spr. races op Zater*
ongetwijfeld een ontactische daad ge*
zou mevr. A. Mol*van Bellen spre* pleegd om zijn vredesboodschap voor
vijf jaar weer acuut zou worden af* dag vooralsnog onmogelijk. Er zou
ken
over
„Humanisme
en
communis»
hankelijk van de rendabiliteit. Hier* dan veel te weinig publiek komen,
te bereiden. Hij had natuurlijk veel
me".
over was spr, wel gerust, ofschoon omdat dan lang niet iedereen, die wil,
beter een palmtak kunnen opeten of
Door haar gezondheidstoestand is een korf met duiven aan de Russische
hij zijn ambts*coüega moest wijzen een dergelijke wedstrijd kan bijwo*
mevr. Mol evenwel verhinderd aan Ambassade moeten zenden en dan
op Ket feit dat men nog niet kon nen. Men is al zo bereidwillig ge*
haar voornemen gevolg te geven. In beleefd vragen: Kan ik Molotov een
spreken van een overschot van 33 wecst om de wedstrijden 's Zondags
haar plaats zal de heer R. de Jong, ogenblikje spreken?
mille. Spr. had voldoende vertrou* te doen aanvangen nadat de kerk*
voorz. van de Gemeenschap Zand*
Maar dat gaat nu eenmaal niet.
wen in de K.N.A.C. dat deze niet diensten zijn afgelopen. Twaalf uur
voort, dit onderwerp inleiden.
met onredelijke eisen ter tafel zal des middags is echter al het uiterste
Niemand kan zo maar vragen of hij
aanvangsuur. Men heeft, gesproken
de Sphinx zo es eventjes onder vier
komen.
VOORZITTER constateerde dat over een dalende lijn in het bezoek
ogen kan ontmoeten. Hetzelfde kan
Het leven van de vrouw
de Raad in deze kwestie hoofdzake* aan de wedstrijden. Inderdaad ver*
wel ongeveer gezegd worden van de
lijk bevreesd was voor een mogelijke mindert het bezoek — aldus spr. —
andere drie.
in Amerika
Nu hebben ze inmiddels die arme
eis van de K.N.A.C. tot verlenging en dit zal geheel ophouden, als er nu
Kinberg bij een Oost*Duitse psychia*
van het circuit. Deze kwestie is ech* niets gebeurt! Het circuit wordt uit»
ter tHfflis niet aan de orde. Indien het stekend beheerd, vond spr. Van een
Op de Vrouwenmiddag van 25 Febr. ter gebracht. Die pil moet een onder*
noodzakelijk is dat te zijner tijd het „schip van bijleg" is geen sprake. De
in de Ned. Prot. Bond zal de Direc* zoek naar 'Kinbergs geestvermogens
circuit verlengd wordt, dan kan de door de heer Breure gesuggereerde
trice van de Landelijke Commissie instellen. Als de Zweedse regering
Raad hier altijd over beslissen. Zou paardenracebaan is niet eenvoudig,
voor Huishoudelijke en Gezinsvoor* niet heel gauw tussenbeide komt —
de Raad „neen" zeggen, dan wil dit zeide spr. Dat kost ook geld!
lichting, mej. T. 'Duyvendak iets ver* en dan moet de interventie nog suc*
volstrekt niet betekenen dat het cir*
tellen over het leven van de vrouw ces hebben ook — zal dit „onder*
Nadat verschillende leden nog in
cuit ophoudt te bestaan. Dan zou tweede instantie hadden gesproken,
in enkele delen, van Amerika. Mej. zoek" waarschijnlijk gelijk staan met
alleen de „Grand Prix" in gevaar ko* waarbij zij in grote lijnen hun stand»
Duyvendak maakte deel uit van een een „Russisch verhoor". De Russen
(Adv.)
men, omdat verwacht mag worden punt 'handhaafden, diende de heer
{Regeringscommissie die een studie* hebben er een hekel aan dat vijf van
hun wakkere ordebewakers worden
dat in de naaste toekomst de snel* TATES een amendement in, waarin GRIEP? <
reis naar Amerika heeft gemaakt.
«
+
,
heden wel opgevoerd zullen worden. genoemd raadslid voorstelde dat de Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et,
Met een film zal zij haar inleiding neergeslagen, hoewel zij gevleid
Buitenlandse deelname zou dan (met' Raad accoord ging' met het voorstel,
moesten zijn dat er een man, die vrij*
illustreren.
dit circuit) twijfelachtig worden.
wel zeker niet aan politieke com*
Overigens zal de K.N.A.C., die een
plexen lijdt, met Molotov wil praten.
Daarom wordt Kinberg een „reus met
fatsoenlijke organisatie is en die het
praedicaat „Koninklijk" voert, geen
een kinderziel" genoemd. En wordt
<ende er op dat de Raad er niet buis hij „behandeld" bij een psychiater,
eis stellen, doch hoogstens de wense*
ten gehouden zou worden. 'Hij -ver» die er naar alle waarschijnlijkheid
lijkheid bepleiten van een verlen*
wachtte althans dat het voorstel als» Russische methoden op na zal
ging. Wij spreken dus niet, aldus
nog ter tafel zou gebracht •worden, houden.
Voorz. over 5, 6 of 8 ton, maar over
Controverse(?) in P.W. nogmaals aan de orde
opdat de Raad zich hierover zou
f 160.000,- plus ƒ 25.000,- maxi»
Momus moet er min of meer tot
kunnen uitspreken.
maal! Een verlenging van het circuit
'"Zilveren jubilaris (Hr Tates)
zijn spijt onmiddellijk op laten vol*
is niet door spr. „voorbereid", maar
De heer SL'EGERS was verwon* gen dat de gezagsdragers van het
'hij heeft wel interesse opgewekt om
derd dat de Commissie v. Publieke Westen precies hetzelfde zouden
de voor dit doel benodigde grond aan De Raad was voltallig. Na de ope*
5. Voorstel tot herziening van de Werken met 4=1 geadviseerd had dit doen als er een Oost=Duitser onder
te kopen.
ningshamerslag wendde Mr van Fe* 18e suppletoire begroting voor 1953. stuk niet meer in de Raad te bren» gelijke omstandigheden tot Dulles of
Over de „eisen" van de K.N.A.C. ncma zich onmiddellijk tot de heer
Accoord.
gen, terwijl toch verschillende frac* Eden zou willen doordringen.
nogmaals sprekend, zeide spr. dat de* TATE§, met een gelukwens bij gele*
Maar daar gaat 't niet om. Kinberg
ties in de Raad van mening waren
6.
Vaststelling
van
de
Ie
supple*
ze organisatie geen speciale eisen genheid van diens zilveren jubileum
dat de verhouding bij Publieke Wer* wordt gekleineerd, hij wordt voor ab=
toire
begroting
voor
het
dienstjaar
stelt ten aanzien van de hoedanig* als firmant bij Ruijs & Co. Spr. re*
ken (tussen de, directeur en de ad» normaal en geestelijk geschokt |e=
heid van het circuit, waar zij echter leveerde in een kort, geestig speechje 1953 van het Woningbedrijf.
ministrateur) niet in orde was. Zoals houden.
Accoord.
wel eisen stelt is op het terrein van de toeristische werkzaamheid van de
Niemand, die er aan denkt, althans
de kwestie nu verloopt — aldus spr.
de veiligheid der coureurs. De restau* heer Tates en wenste hem nog vele
— zou de administrateur kunnen ver* niemand in „Berlijnse Conferentie»
7.
Voorstel
om
aan
Gedeputeerde
ratiegelegenheid achtte spr. wel de* jaren.
Staten mede te delen, dat de raad onderstellen dat hij in deze functie kringen", om Kinberg -werkelijk met
gelijk noodzakelijk. Het „prullig ge*
De ingekomen stukken, welke hier* accoord gaat met de ontwerp*rege* en onder deze omstandigheden „goe~a Molotov in contact te brengen. Een
knoei" met kartonnen bekertjes, die onder volgen, hadden — min of meer ling, betreffende de bezoldiging van zit". En -dat is beslist onjuist. De ver* verschrikkelijk zot idee, natuurlijk.
over de hoofden van de mensen op buiten verwachting — een vrij lang* de ambtenaren van de burgerlijke houding is niet goed!
Maar als die Zweedse zakenman in
de tribune, 'aan elkaar moeten toe* durige discussie tot gevolg, doordat stand,
de gelegenheid /ou gesteld worden
toegezonden
bij
circulaire
van
.Weth.
v.
d.
WERFF
sprak
met
gereikt worden, moet een einde ne* de mededeling v;in het College in 27 Januari 1954.
dat tegen Molotov te zeggen \vat_hij_
"
'
;
;
klem!
tegen
dat
ef
ook&naar
iets
aan
men. Spr. zou met nadruk willen zeg* zake de intrekking van de beheers*
op z'n 'hart heeft en men zou' wel*
de
verhoudingen
bij
Publieke'
Wer*
Accoord.
gen dat men zeker niet moet spreken verordening van,•, Publieke Werken,
licht daarna pas tot de conclusie ko*
ken
zou
mankeren.
Als
de
beide
hè*
van „restaurant". Dit is te wijds, zo hier en daar critie'k ontmoette.
8. Concept*antwoord aan Gedepu* ren, die hierbij betrokken zijn, ac* men: die vent is gek, dan was de
groots van opzet wordt dit niet. Het
teerde Staten naar aanleiding van de coord gaan met de situatie, wat moet zaak iets redelijker.
is een eenvoudige restauratie. Spr.
Maar men huivert er gewoon voor
circulaire van 20 Januari 1954, no. de Raad zich er dan nog in. mengen?
verdedigde het voorstel met klem en Ingekomen stukken
om een dood*nuchtere vent zelfs
256, onderwerp: wijziging bezoldi*
Weth. KERKMAN zeide spitsvon*
zeide in dit verband dat de gemeen*
over vrede te horen praten.
1. Koninklijk Besluit van 18 Janu* gingsregeling secretarissen en ont* dig dat het stuk tóch in de Raad is, maar
ten Eindhoven en Arnhem met grote
Och, dat de man vijf politie*agenten
vangers.
ari
1954
no.
28
waarbij
Mr
H.
M.
van
belangstelling de uitslag van deze
want er wordt immers over gesprp* neerslaat, getuigt nog niet direct van
Accoord.
Fenema opnieuw werd benoemd tot
avond afwachten, want zij zullen on* burgemeester
ken! Het College kan echter altijd gekrenkte geestvermogens. Er zijn er,
dezer
gemeente.
een voorstel terugnemen.
middellijk stappen ondernemen om
die tijdens hun ondermaanse bestaan
9.
Mededeling
van
burgemeester
en
Voor
kennisgeving
aangenomen.
zelf een circuit te bewerkstelligen,
heel wat meer neerslaan dan vijf po*
De
heer
WEBER
bracht
in
herin*
wethouders
betreffende
raadsvoorstel
heer SLAGVELD feliciteerde
indien de Zandvoortse Raad met de (De
litiemannen. Maar die bekleden hoge
nering
dat
Weth.
Kerkman
had
ge*
146, onderwerp: wijziging beheers*
afwijzing van dit voorstel het circuit burgemeester vantFenema met diens no.
functies in de wereldpolitiek en die
zegd:
Vanzelfsprekend
komt
dit
voor*
verordeningen
publieke
werken
en
zou opheffen. Want daar komt het herbenoeming).
stel terug in de'Raad. Nu kan er al* praten in officiële Viermogendheden
2. Verslag van de,verrichtingen van grondbedrijf.
op neer! Spr. vond de gevonden op*
tijd twijfel zijn aan de woorden van conferenties over de vrede.
Voor kennisgeving aangenomen.
lossing, zoals die is vervat in het het Strandschap over 1953.
Alleen maar praten, soms sarcas*
de Weth. en dat mag niet, aldus spr.
Voor kennisgeving aangenomen.
voorstel, de beste. Kalksteen wordt
Nu moest spr. wel de mening koes» tisch, soms fel*vijandig.
En
toen
kwamen
de
tongen
los.
op den duur spiegelglad, beton kost
En elkaar wantrouwen en beglu*
3. Besluit van Gedeputeerde Staten
teren dat het voorstel indertijd was
een half millioen, doch de door Ir d.d. 21 October 1953, houdende na*
De heer WEBER opende de score!: teruggenomen met de vooropgezette ren: wat is je volgende zet.... ?
Krijn geadviseerde aanwending van dere vaststelling van de jaarwedde Spr. had destijds (l Dec.) toen het bedoeling het niet meer in de Raad
Maar in de koffiekamer lachen ze
en vertellen elkaar politieke moppen,
der wethouders op ƒ 1500,— per jaar. voorstel tot wijziging van de beheers* te brengen.
'
waarbij ze notabene met elkaar
Voor kennisgeving aangenomen.
verordening werd teruggenomen, uit*
De heer SLEGERS schetste in een
(Adv.)
4. Voorstel tot het opnieuw voor* drukkelijk gevraagd of het toch zeker uitvoerig betoog ,de verhouding tus» toasten.
Geen mens ter wereld, die hen naar
vaststellen van de gemeentere* in de Raad zou terug komen. Hierop sen administrateur en directeur en
!>ai!ae§! Vooral nu ,lopig
'kening over 1949.
werd bevestigend geantwoord. Belof* zeide dat de eerste een dienende taak een psychiater sleept....
MOMUS.
Hamea-Gelei voor Uw banden Accoord.
te maakt schuld, zeide spr. en hij re* behoort te hebben.
De heer VAN KUIJK zag de wijzi*
(Adv.)
ging van de beheers verordening als
een
„tussenvorm"
tussen
onderges
zich niet moest binden aan de details, schiktheid en gehele zelfstandigheid.
Ruwe Handen?
doch slechts aan het grote geheel. Het Spr. was van mening dat deze re*
is ten enemale onjuist om verschil» dactiewijziging niet zo belangrijk was.
lende stukjes van het Ovale Plein
De heer WEBER: Twee kapiteins
Verschil van mening omtrent bestaansduur van het gebouw
hier en daar te gaan verhuren of in
op één schip is fout!
erfpacht
te
geven.
Deze
contracts»
De Raad wil nog geen besluit nemen
wijziging beoogt geen benadeling van
De heer LINDEMAN meende dat B U R G E R L I J K E S T A N D
12—18 Februari 1954
de belanghebbende.
het advies van ( de Commissie van
De' heer TATES was het in 't ge* ook dat „Garni" een vast object in
De heer WEBER zeide dat hij nog Publ. Werken yvel heel eigenaardig Geboren: Willcm Jan, zoon van W.
heel "niet eens met de voorgestelde het Zomercentrum was.
steeds van mening was dat de eige* was. Want het was geheel in tegen* • de Roode en S. Molenaar; Theresia
Maria, dochter van P. A. Duin en
wijziging van het bestaande huur*
De heer SLAGVELD verzuchtte: naar van „Garni" door deze gang van stelling tot het advies van het Bur.
M. T. C. Behrens; Marion Helene,
contract om dit van jaar tot jaar te „Help dat Ovale Plein nu eens uit de zaken wel degelijk gedupeerd zou van Verificatie en Financiële controle.
dochter van T. M. Harder en A. L.
maken. „Garm" zou gaan fungeren wereld!" (VOORZITTER: „Wat zegt worden. Fatsoenshalve zou dus de ge* Welke dunk moet men dan wel van
Frank; Aleida, dochter van J. G.
als „'garnering" van het Ovale Plein U?!!") „Dan zult U mij achter U vin» meente voor ogen moeten houden dat deze functionarissen 'hebben? >De
Dalman en A. G. Geusebroek.
(de kern van 'het „Zomercentrum") den", besloot spr.
het paviljoen van permanente aard is. „tussenvorm" die de heer van Kuijk
Getrouwd: P. E. van der Ploeg en
en dit paviljoen is dus ook altijd als
Er zijn reeds credieten verleend door bedoelt, kent spr. niet, zeide hij.
De
heer
SLEGERS
sprak
zich
in
M. P. van Staveren.
een permanent gebouw gezien. Waar* ' dezelfde geest uit als de heren Tates brouwerijen enz. Maar nu heeft deze
VOORZITTER zeide dat het niet Overleden:
S. van der Schaaf, oud 57
om kon dan de heer Pomper wel en Weber hadden gedaan.
eigenaar geen zekerheid meer.
zijn
bedoeling
was
zijn
handen
in
on*
jaar, echtgenoot van C. M. S. Gath*
grond in erfpacht krijgen voor zijn
schuld
te
wassen,
maar
tijdens
de
De heer LINDEMAN bepleitte de
De heer LINDEMAN pleitte om
eigendom? Wat men de een toestaat,
ontwikkeling van deze gang van za* mann.
kan een ander niet geweigerd worden, de eigenaar van „Garni" de grond in uitgifte van deze grond voor de tij c ken
was hij afwezig! Spr. was oven*
van 2p of 25 jaar.
erfpacht te geven.
aldus. deze spr.
van mening dat de voorgestelde Mr Cremers opent de
Ir Friedhoff heeft indertijd welis»
De",heer WEBER zeide zelf ook
De heer TATES zeide dat er nu gens
"wijziging N van 'formele aard is. De
met dit "bijltje gehakt te hebben. Het waar gezegd: Dat wat ik hier laat met twee maten wordt gemeenten verhoudingen worden alleen een 12e Haarlemse Voorjaarbeurs
gebouw „Garni" zou inderdaad per* zien, komt er toch niet!, maar dat (Pomper kreeg een erfpachts*contrad beetje verduidelijkt. Hier moest de voor de vrouw 1954
manent zijn. Dit blijkt duidelijk uit neemt niet weg dat paviljoen „Garni" voor 99 jaar, zeide spr.).
Raad toch niet te zwaar aan tillen!
de brief van de heer Zietsma d.d. 14 een vast punt in het wederopbouw»
VOORZITTER zeide wel de in* Van een verslechtering der verhou* Naar wij van welingelichte zijde ver»
plan
was.
Thans
lijkt
't
er
op
alsof
Oct. 1946: Garni behoorde tot het
druk te krijgen dat het merendeel van ding na een e.v. aanneming van de nemen, heeft de burgemeester van de
ontworpen Zomercentrum en de men de eigenaar de grond onder de de Raad deze kwestie nog nader wensl gewijzigde
'beheersverordening, kan gemeente iHaarlem, de heer Mr P. O.
voeten
weg
graaft!
plaats was door Ir. Friedhoff aange»
te
onderzoeken.
Er
mag
geen
sprake
volgens
spr.
geen sprake zijn.
F. M. Cremers, zich wederom bereid
Weth. v. d. WERFF zeide dat de zijn van enige onbillijkheid ten op*
wezen. Een contract, zoals nu voor»
Weth.
v.
d.
WERPF herhaalde met verklaard de 12e 'Haarlemse Voor*
gesteld wordt (van jaar tot jaar) eigenaar van „Garni" erfpacht van zichte van wie ook. Indien de Raad
voor de Vrouw, die gehou»
biedt '3e exploitant geen enkele ze» het gehele complex 'had gevraagd. Dit het voorstel en de beslissing wil op* nadruk dat er nooit iets is geweest jarbeurs
tussen de heren bij Publieke Werken. den van 12 t.m. 19 Maart a.s. te ope*
kan om begrijpelijke redenen niet.
kerheid.
schorten,
dan
wordt
het
gaarne
te*
nen.
"Weth. KERKMAN zette uiteen dat
Mevr. MOL*v. BELLEN meende
Toen zei de heer WEBER: „Laten
Men deelde ons voorts mede, dat
het verstrekken in erfpacht van deze ruggenomen door het College.
we er over stemmen. Wat er gebeurt, de belangstelling van de zijde der ex»
Aldus geschiedde.
gronden voor de tijd van 50 jaar, zo»
gebeurt er! Maar dan zijn we er ten* posanten zo groot is, dat aan deze
als de eigenaar van „Garni" gevraagd
minste van af!"
(Adv.)
Beurs een Paviljoen zal worden toe*
had, onmogelijk was. Natuurlijk is
VOORZITTER vond dit een pracht gevoegd en dat de gehele beschikbare
het niet de bedoeling om de man te
(Adv.)
idee en bracht het oorspronkelijke standruimte is volgeboekt.
duperen. Maar de grond moet kun*
Vele nieuwe attracties zullen de
voorstel haastig in stemming. Het
en rheumatische ponen
nen
verhuurd
worden,
de
gemeente
huisvrouw uit Kennemerland gebracht
wrijft U weg met
moet althans deze zaak in de hand Verkouden en hoestende kinderen werd verworpen met 7*81
worden en men verwacht, dat de be=
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop
houden.
De beheersverordening van Publiés langstelling voor dit jaarlijkse eve*
VOORZITTER betoogde dat men Verzachtend, Losmakend, Hoeststlllend ke Werken blijft dus ongewijzigd.
nement weer heel groot zal zijn.

Mensen en Zaken

Veel gepraat over ingekomen stuk

Huurcontract Paviljoen „Garni"

Ook Spierpijn

PUROL

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Z O ND A G S D I E N S T

2000 deelnemers

DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la (w.o. Motorclub Zandvoort)
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
aan
WIJKZUSTER:
K.N.M. V.-verkeerscoxnpetitie
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27.
telefoon 2791.
Woensdag 24 Februari a.s. houdt de
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6. tel. 2816. K.N.M.V. in bijna 80 plaatsen in ons
land haar jaarlijkse Verkeerscompe»
titie voor motorclubs. Deze competi»
PREDIKBEURTEN
tie, welke wat het eerste deel betreft,
het karakter draagt van een vefkeers»
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
examen op papier, heeft tot doel, de
Zondag 21 Februari
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mevr. motorrijders te testen op hun kennis
>H. H. Visser»Fransen.
van de verkeersvoorschriften. Een
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
tachtigtal vragen, gericht op de prac»
Medewerking Kerkkoor. .
Hjk, moet door de deelnemers wor»
7 uur: Ds C. de Ru. Jeugddienst.
den beantwoord, waarna aan de hand
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 van de resultaten provinciale kam*
pioenen worden uitgeroepen. De elf
Zondag 21 Februari
beste clubs op de ranglijst zullen in
10.30 uur: Ds C. P. iHoekema van een
tweede ronde nogmaals'uitkomen,
Haarlem.
waarna de beste 3 clubs uit deze ron»
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
de in de finale komen. De finale, wek
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur ke vermoedelijk in de loop van Mei
wordt gehouden, bestaat uit een the*
Hoogmis.
oretisc'h gedeelte, een machinekeuring,
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. een rijproef op de weg, alsmede een
rijvaardigheidstest.
's Avonds 7.30 uur Lof.
De landskampioen ontvangt behal»
Gereformeerde Kerk,
ve de door de K.N.M.V. uitgeloofde
Julianaweg hoek Emmaweg
kampioensbeker, een prachtige wissel»
prijs, beschikbaar gesteld door het
Zondag 21 Februari
10-uur: Ds S. J. Dokter van Bloe» Verbond voor Veilig Verkeer. Voor
de tweede en derde prijswinnaar is
mendaal.
eveneens een beker uitgeloofd, waar»
5 uur: Ds A. de Ruiter.
van de laatste wordt aangeboden
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
door de Vereniging voor Alcoholbes
strijding bij Snelverkeer.
Dinsdag 23 Februari
De examens staan onder toezicht
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Joh. 'H. v. Oostveen, «vange» van Rijks» of Gemeentepolitie, bij
welke instanties een groot enthousiast
list te Voorburg.
me bestaat voor deze wijze van ver»
Zondag 21 Febr,. 9.45 uur: Radiotoe» keersonderricht door de K.N.M.V.
De uitstekende resultaten van de
spraak (op 402 meter) door Dr J. C.
Brandt Corstius van 't Humanistisch provinciale kampioensclubs van het
Verbond. Onderwerp- „Ondeugdelijk vorige jaar rechtvaardigen het ver»
moeden, dat dit jaar binnenskamers
wisselgeld".
een bijzonder spannende strijd zal
worden gevoerd door de motorrij»
ders, een strijd, welke een veilig weg»
verkeer ongetwijfeld ten ^ goede zal
op gunstige voorwaarden
komen.
J. H. KONING, Haltestraat 62 Ook de Motorclub Zandvoort, daar»
Makelaar — Taxateur toe zorgvuldig voorbereid o.l.v. Insp.
Douma, zal 24 Febr. bij de Vijverhut
Agent:
aan de competitie deelnemen.
FrieschsHollandse Hypotheekbank

HYPOTHEEK

BROSSOIS Schoenhandel, tel. 2106
Annex Reparatie-afdeling

>f-

De Rondvraag
Het komende seizoen een Italiè:festival in Zandvoort?
De heer Koning is bang dat het „Zuiderbad" in de ijskast zit!
men, maar dat er in dit stadium nog
bitter weinig van was te zeggen.
De heer KONING informeerde be»
langstellend naar de stand van za»
ken met het „Zuiderbad" en kreeg
ten antwoord dat er vrij veel bereikt
is en dat de onderhandelingen met
de betrokken instanties no'g lopen.
De heer WEBER miste .nog steeds
bij de ingekomen stukken een bepaal»
de brief van de heer Looman. „Komt
binnenkort" aan de orde, "zei VOOR»
ZITTER.
Vervolgens vestigde de heer WE»
BER de aandacht van Voorzitter op
de suggesties betreffende . het eind»
punt van de bushalte, welke in en»
kele dagbladen waren gepubliceerd.
VOORZITTER zeide dat het een
en ander nog niet rijp was voor het
uitlokken van een raadsbesluit.
De heer GOSEN sprak nogmaals
Monopole
zijn ergernis
uit over de desolate toe»
r
Vrijdag 19 Febr. 8 uur: film „With a stand van het Stationspleinsplaveisel
en de VOORZITTER zeide nogmaals
song in my 'heart".
Zaterdag 20 Febr.: Jubileum»Feest» dat dit een zaak was, die in de eerste
avond Mondacc. Ver. „Excelsior". plaats de Ned. Spoorwegen aangaat.
Zondagmiddag 21 Febr. 2.30 uur: film
„Kermisvreugd".
Kerko Gable-shirts
Zondag 21 Febr. 8 uur: film „With a
song in my heart".
in wit, beige, grijs, zand ƒ 12,90
Maandag 22 Febr. 8 uur: idem.
Dinsdag 23 Febr. 8 uur: film „Diplo»
matic courier".
" Sinds 1874
Woensdag 24 Febr. 8 uur: idem.
Kerkstraat 29=31 » Telef. 2513
Donderdag 25 Febr. 8 uur: film „Ci=
tizen Kane", onder auspiciën Cul=
turele Kring 't 'Helm.

De heer VAN KUIJK vroeg of er
iets gedaan kan -worden tegen de ver»
vuiling van het terrein bij de Wilhel»
minaweg, dat oorspronkelijk bestemd
was voor garageboxen. Een nauwge»
zetter naleving van art. 331 van de
Alg. Politieverordening was wel ge»
wenst.
VOORZITTER zegde toe de zaak
eens te bekijken.
De heer SLAGVELD vroeg of het
College iets bekend was omtrent
plannen van de heer Carel Briels om
•de komende zomer in Zandvoort een
„Italië Festival" te geven.
VOORZITTER zeide dat er in
deze geest wel iets was binnengeko»

WEEK-AGENDA

'n Betere bril!
van Brillenspecialist

Ned. Prof. Bond en
Ver. v. Vrijz. Herv.

VROUWENMIDDAG
op DONDERDAG 25 FE»
BRUARI in Gebouw Brug»
straat 15, aanvang half 3.
Spreekster Me}. T. Duyvem
dak, directrice van de lan»
delijke Commissie Huish.
Voorlichting te Den Haag.
Onderw.: Hei leven van de
vrouw in enkele delen van
Amerika. Met een film!
Ieder is welkom!
VACANTIERUIL
Maastricht:Zandvoort. ~
Aangeb. voor de mnd. Aug.
vrij huis in villapark, dicht
bij St. Pietersberg en bus»
halte, voor gezin v. 3 volw.
pers. en 4 kinderen. Br. no.
1401 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL
A msterdamsZandvoort.
Aangeb. ben. huis, 4 k., tuin,
ƒ 46,40 p.m.
Gevr. huis, met minstens 5
kamers, h.h.g. bezw. Br. M.
Langbroek, Amaliastr. 7 hs,
A'dam=W., tel. 81543.
WONINGRUIL.
Aangeb. vrij huis te Haar»
lem=N., bev. 6 kamers.
Gevr. vrij huis te Zand=
voort, 6 kamers enz. enz.
Br. no. 1402 bur. Zandv.Crt.
Gevr. voor de mnd. Juni,
Juli en Aug. voor 4 pers.
ZITKAMER en 3 slaapk.
en vrije keuken, tel.
Br. met prijsopg. onder no.
1403 bur. Zandv. Courant.
GEM. TE HUUR GEVR.
van 15 Juli tot 14 Aug.,
voor echtpaar en 3 kind.
Br. no. 1407 bur. Zandv.Crt.
VACANTIEVERBLIJ'F ge»
vraagd, vrije keuken, 24/7»
7/8 of 31/7=14/8. Echtpaar,
2 kinderen. Br. met prijs»
opg. no. 1408 Zandv. Crt.

Te koop:
KINDERWAGEN, ƒ 50.
Tollensstraat 27.
Te koop prima HAARD in
goede conditie. Te bez.: H.
Gansner, Schelpenplein. Te
bevragen: B. R. Pietersen,
Zandvoortselaan 5.
Te koop z.g.a.n.
BROMFIETS met dubbele
tassen. Paradijsweg 20.
Te koop: GITAAR, z.g.a.n.
Te zien Kostverlorenstr. 129,
na 7 uur.
B.z.a. JONGE VROUW
voor alle voork. seiz.werkz.s
heden. Liefst koffiekamer.
Br. no. 1404 bur. Zandv.Crt.
Flinke MANN. KRACHT
b.z.a. voor de keuken o.i.d.
evt. seiz. 'Br. no. 1405 bur.
Zandv. Courant.
NETTE, WERKSTER .gevr.
Dr Gerkestraat 26.
ALS RECLAME
Alleen deze week
de bekende

VAN STAVEREN

SPRITS

70 et per 250 gram
Zeestraat 48 — Tel. 2684

Mr Opticien,
Erkend. Fondsleverancaer
Haltestraat 58 - Telef. 2174

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

Nette meisjes
voor verpakkingswerkzaamheden.

Woningbouwvereniging

Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

„Eendracht Maakt Macht"

Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m., uitgezonderd
Zaterdags.

Oproep tot een

op 24 Februari 1954
in „ONS HUIS"

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

Dorpsplein, 's avonds 8 uur
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Grondverkoop aan de Nic.
Beetslaan.
5. Sluiten overeenkomst met
de Gemeente Zandvoort
aangaande de gemeente»
woningen.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Namens het Bestuur,
D. v. DIJK, secretaris.

CORODEX N.V. te Zandvoort
vraagt voor direct

ADM, KRACHT (vrl,)

tot 20 jaar.
Zij die ervaring hebben op een boekhoudafdeling
en behoorlijk kunnen factureren genieten de
voorkeur.
Schriftelijke sollicitaties.

Bij sterk vooruitgaande maatschappij
teAmsterdam kunnen worden geplaatst:

Middenstandspolitiek
in 14 punten

ENIGE TYPISTES
(stenq niet vereist)
Leeftijd van 16-28 jaar %
Brieven aan het bureau van dit blad onder

140fi

^H

'

4

wordt keurig -verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Telefoon 2135

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein • Dir. Gebr. Koper « Telefoon 2550
VRIJDAG 19, ZONDAG 21 en
MAANDAG 22 FEBRUARI, 8 uur
Susan Hayward, David Wayne, Rory Calhoun in:

With a song in
my heart
Een cavalcade van de beroemdste songs in de
schitterende revuefilm, die reeds millipenen ont»
roerde! Het verhaal van Jane Froman in prachtig
Technicolor.
Alle leeftijden.
DINSDAG 23 en WOENSDAG 24 FEBR., 8 uur
Tyrone Power, Patricia Neal, Hildegard
Neff,
Stephan McNally in:

Diplomatic courier
Gebaseerd op het spionnage»verhaal „Sinister
Errand" van Wijlen Peter Cheyney! In Parijs,
Salzburg en Triest is hij omringd door vijandelijke
agenten.... en vrouwen met bedwelmende, dode»
lijke charmes.
Toegang 14 jaar.

„CITIZEN KANE"
Toegang 18 jaar. — 'Plaatsbespreken Donderdag»
ochtend 11.30—12.30 uur.
ZONDAGMIDDAG 21 FEBRUARI, 2.30 uur
Jeanne Grain, Dana Andrews, Dick Haymes in
de schitterende Technicolor
Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Uw advertentie im»
mers bereikt alle
groepen van Zand»
voorts* bevolking !!!!

'

Ledenvergadering

DONDERDAG 25 FEBRUARI, 8 uur
Onder auspiciën van Culturele Kring 't HELM
wordt U gepresenteerd de uitzonderlijke creatie
van Orson Welles

Zeepost

''

LOOM&N

DELFT KINDERWAGEN
(ook als wandelwagen) te
koop, ƒ 25. Te bevr. Mevr.
Kater, C. Huygensstraat 7.

A. BAKELS

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:
t
Indonesië: m.s. „Wonosari", 25 Febr.
Ned. Nieuw Guinea: m.s. „Kota
Agoeng", 4 Maart.
Ned. Antillen: m.s. „Castor", 24 Febr.
Stadsschouwburg
Suriname: m.s. „Stentor", 3 Maart.
Haarlem
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Vrijdag 19 Febr. 8 uur: Haagsche Co»
m.s. „Edinburgh Castle", 20 Febr.
medie met „Colombe".
Canada: s.s. „American Judge" 22
Zondag 21 Febr. 8 uur: Vrije Toneel
Febr. en n\s. „Westerdam", 25 Febr.
met „Graag of niet".
Zd. Amerika: s.s. „Andes", 27 Febr.
Dinsdag 23 Febr. 8 uur: Rott. Toneel Australië: s.s. „Himalaya", 27 Febr.
met „Muizen en mensen".
Nw.'Zeeland: via Engeland, 20 Febr.

j. H. o. WEENINK
Vermoeide ogen?

Te huur:
GROOT GEBOUW, zeer
geschikt voor opslagplaats.
Makelaar W. Paap, Kost»
verlorenstraat l, -telef. 2965.

KOMT HET VOORJAAR
Reeds nu nieuwe voorjaarsmodellen!

Andere attracties en
nuttigheden
Woensdag 24 Febr. 8 uur: Ledenver»
gadering Woningb.ver. - „Eendracht
Maakt Macht" in Ons 'Huis.
Donderdag 25 Febr. 2.30 uur: Vrou»
wenmiddag Ned. Prot. Bond en Ver.
v. Vrijz. Herv. in geb. Brugstr. 15.
Spreekster mei. T. Duyvendak uit
Den Haag.

FJjnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

Kermisvreugd
Alle leeftijden.
ZATERDAG 20 FEBRUARI gereserveerd voor de
grote Jubileum»Feestavond van de Mond»
accordepnvereniging „EXCELSIOR" ter ge»
legenheid van het 20»jarig bestaan. Plaatsbe»
spreken Zaterdagochtend 11.30—12.30 uur.

In de middenstandsnota, die
172 foliotpagina's telt — bijla:
gen inbegrepen — vindt men
veertien belangrijke, concrete
conclusies. Zij vormen chet slot
van 344 kolommen, waarin op
duidelijke wijze een inzicht is
gegeven 'm de middenstands*
problematiek en in het te voe*
ren beleid. Deze conclusies
luiden als volgt:
1. Er dient beter cijfermate*
riaal over de middenstand
te komen.
2. Er moet onderscheid ivor»
den gemaakt tussen rand:
bedrijf en volwaardige mid:
denstandsonderneming.
3. De productiviteit
moet
worden opgevoerd.
4. Het middenstandsbeleid
moet zoveel mogelijk a/ge»
meen zijn.
5. Het vestigingsbeleid zal op:
nieuw worden herzien.
6. Er zal meer aandacht wor»
den geschonken aan de
middenstandsopleidingen,
examens en kadervorming.
7. De grondslagen van het
huidige credietbeleid blij:
ven gehandhaafd.
8. Voor de opvoering van de
productiviteit zal een voor*
lichtingsdienst in het leven
worden geroepen. Speciale
middenstandsconsulenten
zullen voorlichting geven
over verbetering van de be:
drijf suit oefening.
9. Er komen wettelijke maat:
regelen ter regeling van het
cadeaustelsel, het uitverko:
pen en opruimen, terwijl
een technische wijziging van
de winkelsluitingswet in
voorbereiding is.
10. Bekeken zal worden of het
huidige afbetalingssysteem
een nadere wettelijke aam
vulling of wijziging behoeft.
11. Er zal aandacht worden ge»
schonken aan de wensen
van de middenstand inzake
de vereenvoudiging van het
belastingstelsel.
12. De Regering zal zich bera»
den over de vraag op wel:
ke wijze de zelfstandigen
kunnen worden betrokken
bij de toekomstige ouden
voorziening en de kinder:
bijslagverzekering.
13. De ontwikkeling van de
Publiekrechtelijke
Bedrijfs:
organisatie is in eerste aan:
leg een aangelegenheid van
het
middenstandsbedrijfs:
leven.
14. Er wordt nog gestudeerd
over de vraag op welke
wijze de vestiging van mid:
denstandsondernemingen
in nieuwe wijken door het
verlenen van faciliteiten
kan worden bevorderd.

Sport

"De Haarlemse Voorjaars-

isss
met Paviljoen!

Van 12 tot en met 19 Maart 1954

totaal anders

Met geheel nieuwe attracties

\'/

1. De Mocteibowvan Stoutenbeek onder de nieuwe
leiding van Mevr Sierenberg met haar mannequins (w.o. grote maat).
2. Rok- en bloiiseshow van de fa De Groot (gratis),
3. ledere middag een lezing over zeer ictuele en belangrijke onderwerpen
voor de huisvrouw! lgrati<; toegankelijk).
4. Een theetuin van Kremer's Koffie- en Theehandel waarin U een gratis kopje
' thee geserveerd wordt,
5. Een Nescafé-har in Oosterse trant waarin U gratis een kopje Nescafé aangeboden wordr,
6. ledere bezoeker krijgt als souvenir aan de beurs gratis een stukje
Klaverblad-z«/>,
7. Het Radio-Orkest o.l.v. Frans Popne. bestaande uit B pers., met zang van
Eddy Cbnstiant en Mirjam,
8. Van 10-11 uur 's avonds dansen waaronder prijsdanben voor jongeren en
ouderen o.l.v. de bekende dansleraar H jan dei Mooltn te Heemstede;
9. In de filmzaal de bekende A.V R O Bedri|fs- en Geluidsfilm (o a. met Snip
en Snap), gratis .
10 Peter Piekos, de bekende Radio-Imitator, die zich tevens belasten zal
met het uitreiken der grote prijzen
Voorts de bekende atttacties als • Bak- en Kookdemonstraues, Grote prijzen,
Make-up-demonstratie, Keuren en proeven. Glasblazerij, Wasserij in bedrijf
en vele andere verrassingen
De Beurs is geopend \an 12 t/m 19 Maart m het Krelage Huis, Lcidsevoart, Haarlem. Dagelijks
van 10 uur v m tot ? uur n m Des avonds van 7-11 uur. Zondag H Maart open van 1-5 uur
en 's avonds van 7-11 uur Entree f l— pl.r. en kinderen tot 14 jaar f O 50 pi r.

BRIDGE*NIEUWS
De derde speelavond van de compe*
titie bracht weinig verandering in de
stand van de Bridgeclub: „Bridgen
voor Plezier". In de JanJijn moest
fam. Snijer de 6e plaats afstaan aan
het koppel Dcukers*Bakker. In de
Piet*lijn moest fam. Orbaan de 2c
plaats afstaan aan fam. Gebe en wist
het koppel mevr. de Haassde heer
VOETBALVERENIGING
Ploegman de dames Dirksen*Kuijlers
„ZANDVOORTMEEUWEN"
van de 5e naar de 6e plaats te ver*
De stagnatie in het afwerken van het dringen. De volgende week Dinsdag
voetbalprogramma duurde ook het wordt de laatste wedstrijd van deze
afgelopen weekend voort. Alle wed* eerste competitie gespeeld.
strijden werden wegens onbespeel*
SCHAAKNIEÜWS
baarheid der •terreinen afgelast.
•Hetzelfde programma blijft echter Voor de onderlinge competitie, waar*
geldig voor a.s. Zaterdag en Zondag. van het einde inmiddels in zicht is
Mocht dit doorgaan, dan speelt Zand' gekomen, werden de volgende par*
voortmeeuwen l dus thuis tegen Wil* tijen gespeeld:
heimus uit Voorburg.
F. de Jongsv. d. Brom
af.gebr.
Kroón*E. Molenaar
1—0
v. Keule=Giskes
O—l
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Weber*W. de Jong
l—O
Op de vergadering van de convnissie,
die de voorbereiding voor onze feest* De afgebroken partij Janssen*Termes
avond van 6 Maart regelt, bleek, jr. werd na 3 uur spelen voor de
dat verschillende leden van 16 jaar tweede maal in onbesliste stand af*
en ouder het benodigde formulier gebroken.
A.s. Maandag zal het Ie tiental de
nog niet ingevuld hadden ingezonden.
Aannemende dat, door welke om* wedstrijd spelen tegen Hoofddorp,
standigheid dan ook, tot nu toe vet* welke 14 dagen geleden moest wor*
zuimd werd voor terugzending aan den uitgesteld. Dit zal dan de laatste
de heer C. Schaap zorg te dragen, bondswedstrijd zijn.
heeft de commissie gemeend, de inle=
veringsdatum tot 22 Februari te moe* TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Heden ontving de T.C.Z. bericht, dat
ten verlengen.
De jaarvergadering van de Kenne* haar statuten de Koninklijke goed*
mer Turnkring vindt op Zaterdag 20 keuring hebben verkregen.
Voorts vernemen wij, dat er voor
Februari a.s. des avonds om 7 uur in
gebouw „Dependance" te Haarlem kinderen van 12 tot 16 jaar gelegen*
heid zal bestaan op Woensdagmid*
plaats.
Behalve de behandeling van de ge* dagen van 14 tot 17 uur door een
bruikelijke jaarvereslagen, vermeldt bonds*trainer in de geheimen van de
de agenda tevens de in te dienen tennissport te worden ingewijd.
voorstellen voor de bonds*contribu*
—o—
tiewijziging, een nadere bespreking
over 'het dames*jeugdcorps en een Vorige week Vrijdag meldden wij de
toelichting op de plannen voor de toekomstige beoefening van Badmin*
ton in Zandvoort. Deze sport wordt
openluchtuitvoering te Zandvoort.
echter reeds als wintertraining ge*
speeld. Bedoeld was dat het komend
DAMES K.J.C. „NOORD"
winterseizoen waarschijnlijk in com*
Woensdag j.I. was het een geanimeer* petitieverband zal worden gespeeld.
de 'avond. Alle leden waren aanwezig
plus 5 nieuwe dames. Eén van deze
nieuwe leden begon al goed door zich
bovenaan in de kopgroep te plaatsen.
De stand is nu als volgt: 1. Mevr.
A. Bakker; 2. mevr. G. Kerkman; 3.
mevr. A. Menks; 4. Mevr. S. Bol.
telefoonnummers

cte
WiHISKEY

Eigenlijk wilden we geen hond. Drie
jongens maakten al herrie genoeg en
dat in een te Idein huis. Geen hond
dus.
Maar op xekere dag kwam Papa
geheimzinning met een schoenendoos
aanzetten.
Het was een kleine schoenendoos,
maar het hondje kon er nog wel in*
woning bij hebben.
Het was een zwart=wit gevlekt bol*
letje angora wol. Dus noemden wc
hem Whiskey, als u de associatie
snapt.
W'hiskey was schattig, zolang hij
in zijn mandje lag. Een kanon kon
hem niet wekken wanneer hij sliep,
maar wel één tikje tegen de koek*
trommel, al was dat in de keuken.
Dan stond hij er onmiddellijk met
een scheve kop bij.
's Avonds en 's morgens was
Whiskey een verschrikking.
Hij wilde wel overdag slapen, maar
niet 's nachts. Dan wilde hij alleen
maar piepen en tegen de deur krab*
ben. Het begon met lieve woordjes
en het toedekken met kleine zachte
dekentjes.-Maar hij piepte voort.
Nu kun je je dat niet veroorloven
in een in revolutiebouw opgetrokken
driekamerwoning met overal buren,
die we als het ware kón-den horen
woelen in hun bed.
Toen Papa twaalf keer zijn bed uit
was geweest hoorde ik hem sissen.
En nou je bek dicht of je gaat naar
het gashokkie.
Dat klinkt natuurlijk barbaars,
maar het behelsde de stille hoop dat
het hondje het zou verstaan en bang
worden. Verder had het geen enkele
betekenis en trouwens geen uitwers
king ook.
Tegen tweeën ging het hondje sla*
pen en met hem het hele huizenblok.
's Ochtends was het zo mogelijk
nog erger. Als een furie sprong hij
op onze blote voeten af, vooral als
we daar kousen en schoenen aan wil*
den doen, zodat de hele familie zich
boven op stoelen moest aankleden.
En toch was hij lief. Ons verstand
zei ons echter dat we hem niet kon*
den houden en geen ruzie met de
buren krijgen.
We zouden naar een geschikt te*
huis voor 'hem uitkijken.
en adressen
Maar het was weldra niet meer no*
dig. Op een dag liep hij de kinderen
Brandmelding
achterna naar school en geen vijf mis
Commandant Brandweer
nuten later kwam een jongen vertel*
3044 Politie
len dat Whiskey dood was. .
Politie (alleen v. noodgevallen)
Een klap van een auto.
Gem. Secretarie
Toen hebben we allemaal dikke
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
tranen gehuild en dagenlang _ met
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein rode ogen gelopen.
Zo gaat dat met hondjes.
Stoomwasserij „Hollandia",
Dat gashokkie,' dat stak ons nog
fünstrijkerij, J. H. G. Weenink,
het meest.
Pakveldstraat 30 a
NEEL.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Klein en groot
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
eten
„De 'Opbouw", Tollensstraat 47.
v.d.
Werff's brood
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap. Prins Mauritsstr.' 3.

Belangrijke

Meubel-, gordijn- en
tapijthandel
DEZE WEEK RECLAME
Woninginrichting
250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
L. Balledux & Zonen
voor 60 oent
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks* H. GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153
credietbank.
Vraagt inlichtingen.

ZANDVOORTS

Fongers rijwielen . . . . . f 139,75
Locomotiefrijwielen . . . . f 141,00
Locomotiefsportrijwielen . . f 162,25
Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden

PUBLIEK

Henk Schuilenburg

BEREIK

met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.I. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 3e ronde voor het clubkampioen*
schap. Stand: 1. E. Keur; 2. P. Valk;
3. G. Meijer; 4. oudkampioen Jac.
Versteege.
Woensdag speelde K.J.C. Zand*
voortmeeuwen tegen G.E. (Zaandam)
om de Noortmanbeker. Deze wed*
strijd werd door Zandvoortmeeuwen
gewonnen met 21282 pt. en 7 marsen
tegen 19154 pt. en 11 marsen.

2000
2403
3043,
8100
2345
2499
2262
2887

2135
DISTRICTSWEDSTRIJDEN
Op Zondag 7 Maart worden in hotel 2424
Keur door het district Kennemerland
van de Ned. Bridgebond open bridge* 2975
wedstrijden georganiseerd. Voor de
organisatie is de Zandvoortse Bridge* 2465
club aangezocht.

De' Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Tal. 2974

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder wln«t)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (wlnkellws)
aan het Kennemer Flnanclerlngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U t» zware lasten te draeen
krijgt en HULP als TT In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspond«aten.

Deze keer alles reclame!
Alleen Zaterdag:
Heerlijke

citroen sprits
van 70 et voor

60 cent per 250 gram

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

(dat

'n Kilo wasgoed
's een hele berg!)

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wö kopen alle
soorten meubelen en inboedeii. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

SCHITTERENDE
TAPIJTEN
Koopt bij ons op maga*
zijn. Wij leveren aan par*
ticulieren tegen engros*
prijzen
b.v.:
Wiltons,
waarde ƒ 109 v. ƒ 79,50;
M. Smyrna's van ƒ 185
voor ƒ 125. Ook leveren
wij exceptioneel grote
maten 275 x 375 voor
slechts ƒ 198 en nog gro*
tere. Verkoop Zaterdag
;n komende week in onze
toonkamer.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bü Grote
Markt, Haarlem.

Uw was keurig verpakt in
de Nieuwe, Frisse Haak-in doos!

Daar aoef U het
zè/f niet voor!

^)ad4age-o0£eftteH davert 1868

Géén schoon wasgoed meer in dezelfde zak of
mand, waar eerst 't vuile goed inzat! HAAK Wasverzorgers brengen Uw' was heerlijk fris en schoon
verpakt thuis. In de nieuwe HAAK-IN DOOS! Al Uw
was zit keurig naar maat gevouwen in die doos. U
kunt 't goed zó in Uw linnenkast leggen ! En 't kost
helemaal niets extra!

Ha(a)k de knoop door t

HAARLEM -KRUISSTR. 43
TELEF.: 2 0 6 7 9 ' - 2 0 6 8 0
0/|icicc( erkend boekingèkantoor
ooor Scheept- en i£.ucA*p«aaage«
BROCHURE GRATIS OP AANVRAAG
desgewenst ook bezoek aan hu/s.

HAAK Watvariorgers

Zandvoort: Zeestraat 28

telefoon 2760
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BADEN EN ZWEMMEN
aan hef ,niet vrije strand'
nu toegestaan
. . . Reddingspos t in de Rotonde . . .
H,et bestuur van het slrandschap Zandvoort heeft na langdurig beraad be»
sloten uit de „Verordening ordemaatregelen" te schrappen de bepaling,
welke verbiedt om nabij hef centrale strandgedeelte in zee ie baden of te
zwemmen. Deze maatregel vormt a.h.w. het sluitstuk in de evolutionaire
ontwikkeling van het bad; en strandleven.
In 1920 nog was in de algemene politieverordening van Zandvoort de
bepaling opgenomen, dat het, buiten de badinrichtingen, verboden was,
voor personen boven de leeftijd van 16 jaren om „pootje te baden".
Eerst in 1932 werd, na veel aandrang van de zijde van het publiek, het
z.g. zonnebaden op de -terreinen'der badinrichtingen getolereerd, nadat de
politie dit reeds vanaf 1928 oogluikend had toegestaan.

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

„EXCELSIOR"
vierde zijn 20-jarig bestaan
Geen stoel in Monopole bleef Zater»
dagavond onbezet toen de mond»
accordeonvereniging „Excelsior" haar
twintigjarig bestaan vierde. Eerst te»
gen half negen verwelkomde de voor»
zittcr, de heer J. Spierieus, de aan»
wezigen, doch gaf, ^onmiddellijk 'het
woord aan de ere»voorzitter, de heer
C. A. Groos, die de vereniging vele
jaren heeft gediend. Burgemeester
Mr H. M. van Fenema werd gefeli»
citeerd met zijn herbenoeming, wet»
houder A. Kerkman en de gemeente»
secretaris, de heer W. M. B. Bosman,
alsmede verschillende
raadsleden
werden verwelkomd, waarna de heer
Groos nog enige minuten sprak over
het verleden, toen met slechts heel
eenvoudige instrumentjes getracht
werd een concert te geven. De mond»
accordeon werd inmiddels sterk ver»
beterd en zal binnenkort nog meer
geperfectionneerd worden. Een van
de oprichters van de vereniging, wij»
len Anne Zijlstra, werd in enkele
eenvoudige woorden herdacht, terwijl
zijn moeder even later een ruiker
bloe'men werd aangeboden.
De heer Groos wekte de aanwezi»
gen tenslotte op mede te werken de
jongeren lid te doen worden van de
jeugdafdeling.
De heer Mr Merens fungeerde als
ceremoniemeester, die direct het
woord gaf aan de bondsvoorzitter,
de heer Versloot, welke mededeelde,
dat zijn bestuur vol trots is over deze
bloeiende afdeling, die reeds een paar
maal op buitengewone wijze een con»
cours heeft verzorgd. Hij bood de
voorzitter van de feestcommissie, de
heer A. Drommel, een enveloppe met
inhoud aan.
Ook de heer C. Koper, voorzitter
van de accordeonvereniging „Zand»
voort", die jarenlang lid was van
,,'Excelsior", sprak -waarderende woor»
den tot bestuur en leden van de zus»
tervereniging, evenals tot de dirigent,
de heer J. A. Paap.
De heer A. Cluwen, secretaris van
de speeltuinvereniging 'Kindervreugd'
liet zich met" onbetuigd en bood de
jubilaresse een namaak»mondaccor»
deon aan, waarin echter waardebon»
nen tot een bedrag van twintig gul»
den verborgen waren! Tenslotte sprak
nog de heer Wijnbeek namens de
culturele kring „'t Helm". Evenals de
heer-Koper liet hij zijn woorden ver»
gezeld gaan van een leuke attentie.
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" zond voorts een bloemstuk.
De heer .Merens beantwoordde op
aardige wijze de sprekers, waarna het
woord wederom werd gegeven aan de
heer Groos, die vier oprichters, t.w.
de heren A. van Duijn, J. A. Paap,

W. Koper en 'H. van Zeijl een hcrin»
neringsmedaille en bloemen voor de
echtgenoten aanbood.
De woordenstroom nam een einde
nadat de heer A. Drommel de heer
J. Broers gehuldigd had voor de enor»
me verkoop van lootjes. Deze had na*
melijk kans gezien meer dan 2500
lootjes aan de man te brengen! Hem
werd — het was een treffend ogen=
blik — een horloge aangeboden, dat
naar de omstandigheden was aange=
past. Maar ook de jongste telg van
„Excelsior", Truus van Duijn, werd
in het zonnetje gezet, juist nog op
haar verjaardag; haar werd als twee»
de lotenverkoopster een map postpa*
pier overhandigd.
Om half tien kwam de groep van
„Excelsior" in actie onder leiding van
de heer Paap. Eerst werd ten gehore
gebracht muziek van twintig jaar ge»
leden, waarna vervolgens de succes»

nummers der diverse afdelingen wer»
den vertolkt. Dit optreden werd een
groot succes en elk nummer — nage»
noeg feilloos gebracht — werd met
een daverend applaus ontvangen door
het welwillende publiek.
Juist dit publiek moest de verricht
tingen volgen van het cabaretgezel»
schap van Martin Rijken met als ver»
dere medewerkers Octave van Aen=
schot, Lotte Bartschat, Peter Rodan
en Barbara Shout. We zullen de ge»
beurtenissen niet op de voet volgen,
doch over het algemeen stond het
programma, dat het publiek werd
aangeboden, niet op bijzonder hoog
peil, hoewel om „Het is toch maar
kolder" soms hartelijk werd gelachen.
Jammer was het alleen, dat de kol»
der er soms te dik oplag.
'De stemming had er echter niet
onder te lijden, 'hetgeen wel duideliffc
bleek tijdens het gezellige bal. Om
4 uur waren toch nog zeker driehon»
derd personen aanwezig, wel een be»
wijs, dat „Excelsior" met veel genoe»
gen op dit geslaagde festijn mag te»
rugzien. En nu maar weer „Op naar
de 25 jaar".
J.G.B.

In de jaren daarop volgend nam het men nabij het centrale strandgedeeltc
kamperen op het strand zó'n omvang, geen gevaren oplevert. Deze zijn ge»
dat allengs voor het zogenaamde vrije lijk aan die welke zich overal elders
strand 'hét baden en zwemmen in zee, bij het baden en zwemmen in zee
alsmede het zich in badcostuum ver» voordoen. De baders en zwemmers
gaan op eigen risico in zee. Men be»
tonen, werd toegelaten.
Toen in 1947 het strandschap werd trachte dus, waar men zich ook in
De heer P. v. d. Mije hield boeiende lezing over
opgericht en de -verordenende be» zee begeeft, de nodige voorzichtig»
vOegdheid voor het strand en de heid. Alleen bij het gebruik maken
kuststrook aan het bestuur van dit van een badinrichting kan men ver»
publiekrechtelijk lichaam werd opge» zekerd zijn van een permanent toe»
dragen, was het dus zelfs verboden zicht en bewaking door deskundig en
om op het centrale strandgedeelte in ervaren badpersoneel.
Een klein gezelschap heeft Vrijdag»
De heer van der Mije beschouwde
badcostuum of zwembroek te ver»
avond de lezing gevolgd, die de heer het als vanzelfsprekend, dat er in de
toeven.
In 1948 werd dit verbod door het
P. van der Mije in hotel Keur voor de wereld zeer vele verdrinkingsongeval»
len plaats vinden, daar zeker twee»
strandschap ingetrokken en de sedert Gegund
Zfandvoortse (Reddingsbrigade bield derde van de aardoppervlakte door
dien opgedane ervaringen hebben aan»
over het onderwerp: „Waarom een water is bedekt. In ons landje vinden
getoond, dat dit een goed besluit is Het gemeentebestuur heeft het schil»,
ongeveer 500 a 600 mensen jaarlijks
reddingsbrigade?"
geweest. De bezoekers van het strand derwerk in vijf klassen van de Karel
In zijn openingswoord deelde de de verdrinkingsdood, een ontstellend
hebben de hun toegestane grotere 'Doormanschool gegund aan de firma
aantal, dat zo snel mogelijk naar be»
vrijheid zeer gewaardeerd en de ge» P. Geuzebroek en Zonen voor een
heer J. G. Bisenberger mede, dat neden gedrukt dient te worden. Het
dragingen van het publiek hebben bedrag van ƒ 3500,—.
momenteel gewerkt wordt aan het eerste middel is natuurlijk het leren
nimmer tot klachten aanleiding ge_»
samenstellen
van een alarmsysteem, zwemmen, maar het blijft nog maar
geven.
waardoor het mogelijk is binnen een een begin, want zo lang nog niet
Uiteraard oefent de zee op de in Associatie-examen
iedere Nederlander de zwemkunst
bad» of zonnebadcostuum geklede
kwartier ongeveer vijftig werkende machtig is dient elke zwemmer red»
strandbezoekers een grote -aantrek» Geslaagd voor het Associatie»diplo=
leden
op
een
bepaald
punt
verzameld
dend zwemmer te zijn.
kingskracht uit. Het verbod om nabij ma practijk»boekhouden onze plaats»
te hebben. De vier vletten worden
het centrale strandgedeelte in zee te genoten Loes van Ast en R. Lenter»
De reddingsbrigaden bestaan nog
_ .
in deze -wintermaanden volledig_her» niet zo lang. De eerste werd in 1913
-baden^of te -zwemmen werd -dan. ook-j .man. door een grote categorie strandbe»
steld, terwijl eveneens gewerkt wordt door de heer Meijerink opgericht
zoekers als een hinderlijke beperking Speeltuinvereniging wil
aan het vervaardigen van seinborden, naar aanleiding van een verdrinkings»
in hun bewegingsvrijheid gevoeld.
„Palmpasen"
organiseren
die in de praktijk hun voordelen heb» geval ,dat in een gracht midden in
'Deze door het strandschap uit een
de stad plaats vond. In vroeger jaren
ben bewezen.
oogpunt van openbare veiligheid vast» De speeltuinvereniging 'Kindervreugd'
gelukte het uiteraard wel eens dren»
gestelde verbodsbepaling werd her» wil trachten in Zandvoort de vie=
Nieuwe reddingsrapporten zullen kelingen nog tijdig uit het water te
haaldelijk overtreden en de politie ring van Palmpasen te organiseren.
in gebruik genomen worden, waarin halen, maar de primitieve hulp, die
stond op dagen, waarop het strand Zoals men weet wordt dit feest in
talrijke gegevens van reddingen of de slachtoffers vervolgens werd ge»
een enorm bezoek te verwerken vele delen van ons land gevierd,
reddingspogingen vermeld dienen te boden, was oorzaak dat de dood
kreeg, voor een schier hopeloze taak. waarbij dan de jeugd op straat ver»
worden. Tenslotte zullen de bezitters meestal spoedig volgde. Het is der»
Aanvankelijk werd de bepalina schijnt met versierde Palmpaastak»
van diploma's in het bezit gesteld halve niet alleen de taak van een
streng gehandhaafd en het aantal ken.>'Dikwijls gaat het dan in optocht
worden van een oranje cap, waardoor brigadelid een drenkeling uit het wa»
processen=verbaal, ter zake van over» door de straten en voor de mooist
het publiek onmiddellijk de leden ter te halen, doch ook om direct na
treding van de verbodsbepaling liep versierde takken wordt dan een prijs»
van de kustbrigaden zal kunnen her» de redding allerlei verzorgingsmaat»
jaarlijks op tot pl.m. 500. Waar de je gegeven.
regelen te treffen teneinde ernstige
kennen.
reden van het voorschrift voor de
gevolgen te voorkomen.
strandbezoekers niet duidelijk was,
De hulp die vijftig jaar geleden
vormde deze gang van zaken een
geboden werd, was vrij pover, daar
verstorend element in de strandsfeer.
men alleen maar reddingsboeien,
Hier kwam bij, dat het openbaar mi»
omdat»ie z'n perskaart vergeten had. zwemvesten
reddingshaken kende.
nisterie bij het kantongerecht en de
O, mensen . ^mensen, wat een ver» Maar na het eninitiatief
wijlen de
kantonrechter niet ten vollen over»
schutting! Ai, wat moet er wel in de heer Meijerink volgde van
de oprichting
tuigd waren van de juridische ver»
man
zijn
omgegaan,
op
het
moment
Dit moet eens gezegd worden:
de ene brigade na de andere, tot»
bindbaarheid' van de^ bewuste bepa»
dat»ie z'n hand in z'n binnenzak stak van
in 1917 de oprichting van de Kon.
ling. Immers wat voor het ene strand»
en opeens tot de ontdekking kwam dat
gedeelte werd toegestaan, werd voor U snapt zeker de betekenis van die een enkele keer laat merken dat=ie dat z'n paspoort (om in de gewijde Ned. Bond tot het redden van dren»
het andere verboden. Deze opvatting dubbele punt wel. Als ik die niet neer eigenlijk geen wire»recorder is en conferentiezaal van mevrouw en de kclingen een feit werd. In de loop der
van de rechterlijke macht uitte zich zet, kon U wel denken dat ik 't eens daarom op een onmogelijke manier heren tekomen) in zijn Zondagse pak jaren wijzigden de reddingsmethoden
in veroordeling van de overtreders ben met dat honen. En die gedachte de wind van voren kreeg. Die men» zat. (Dat had=ie notabene aangetrok» zich steeds, terwijl nieuwe werden
tot een minimale geldboete.
moet U heus niet koesteren. Daar sen worden compleet in stukken ge» ken, toen»ie een paar dagen van te ingevoerd, in het bijzonder voor red»
Allengs ging de politie bij de hand» komen misverstanden van. Ik neem 't scheurd. De hemel zij dank alleen voren een toneelvoorstelling had bij» dingen bij het te water rijden van
having van het zwemverbod soepeler echt een beetje op voor de koningin. maar figuurlijk en symbolisch. Maar gewoond!) Hij kwam er in, dat weet auto's. Momenteel maken inzitten»
te werk en in het seizoen 1953 wer» Tussen twee haakjes: 't is me nooit hè» zo'n geestelijke lynch»partij kan even ik, natuurlijk op z'n eerlijke gezicht den van een te water geraakte auto
den alleen diegenen geverbaliseerd, lemaal duidelijk geworden waarom ze gemeen aankomen als de tik op het en z'n mooie blauwe ogen, maar nog negen minuten een kans om er
die eigen of anderer veiligheid opzet» de pers „de koningin der aarde" noe» hoofd van Jut. De kunst is om de ambtshalve werd de pers toch maar levend vanaf te komen, althans in»
telijk in gevaar brachten.
men. 'Een koningin laat zich meestal openbare mening voor je standje te even gehoond. O, o.... en dat ten dien er met tegenwoordigheid van
Het Bestuur van het strandschap niet in de boot nemen. Laat staan activeren. En als 't ingezonden stuk overstaan van een twintig»koppige geest wordt opgetreden.
is dan ook na ampele overweging tot honen. En ik kan toch ook niet aan» (tegen de arme krantenman) onge» menigte in de hall van het raadhuis.
In Noordwijk werd de eerste kust»
de conclusie gekomen, dat thans hét nemen dat de pers zo genoemd wordt zouten genoeg is, dan is meestal het' Foei, wat een situatie.
brigade opgericht naar aanleiding van
moment is aangebroken om de vers omdat ze altijd en overal de eerste merendeel der lezers pal voor de in»
Om deze kopij zijn waarde als do» een ernstig ongeval, een Katwijkse
ordeningsordemaatregelen aan te pas» viool speelt, 't Zal wel ergens anders zender. En de recensent c.q. verslag» cument te laten hebben, heb ik de af» logger overkomen, waarbij vier per»
sen aan de toestand, zoals deze zich aan liggen, maar daar kom ik toch gever gaat voor de bijl en wordt op» gelopen Zondag wat in de archieven
sonen verdronken. Na de verdrinking
sinds 1948 geleidelijk heeft ontwik» niet achter.
van de krant gegrasduind. Daar trof van een jongen in 1920 werden de
keld. 'Het ,t6elaten van het baden en
Waar ik vandaag heen wil? In ge»
ik nog een ellendig geval in aan: Een Zandvoorters wel wakker, doch een
zwemmen in zee bij het centrale moede: ik weet 't zelf niet! O, wacht
verslaggever, die aan de poort van nieuw ongeval, n.l. van de „Katwijk
strandgedeelte maakt echter het ne» even. U denkt dat ik denk dat U
het Walhalla (in dit geval een feest» 47" op 6 Nov. 1920, moest de defi»
men van bepaalde veiligheidsmaatre- denkt dat ik altijd maar weet waar
zaal, geloof ik) bruut de deur werd nitieve stoot geven tot oprichting van
gelen nodig. Met het bestuur van de iets op uit gaat draaien in mijn krant,
gewezen. Kijk, dit was 't moment, de Zandvoortse Reddingsbrigade op
Zandvoortse Reddingsbrigade is con» Uw krant, onze krant. Komt U maar
waarop het bloed in mijn aderen be» 21 Maart 1921. Ds Posthumus Meijes
tact opgenomen opdat deze — even» es met Uw benen uit de wolken. (Ik
gon te verstenen. U moet zich es in» nam het initiatief hiertoe, nadat het
als op het noordelijke en zuidelijke ben al lang „gedropt" en 't kwam
denken: een verslaggever wordt weg» schandaal met de drenkelingen van
vrije strand — ook een reddingspost hard aan). Nee hoor, 't zal U teleur»
gestuurd. En waarom? Omdat de ke» de „Katwijk 47" wereldkundig was
zal inrichten op het centrale strand» stellen, ik vermoed dat zo — maar
rel te laat was
geworden.
gedeelte; gedacht wordt aan een lo» ik zit soms zo maar in de ruimte te
Ik had aanvankelijk de bedoeling
kaal van de Rotonde. Omtrent andere praten en dan ben ik zelf ontzettend
De taak van een reddingsbrigade is
om hier mijn geschrift te beëindigen.
veiligheidsmaatregelen zal overleg benieuwd naar het einde.
Maar ik wil er nog slechts aan toe» veelomvattend, doch richt zich in het
met de betrokken gemeentelijke in»
Het enige, wat ik wel weet is dit:
voegen dat jaar=in jaar»uit alle ver» bijzonder op het voorkomen van ver»
stanties worden gepleegd, mededelin» Diep in mijn hart heb ik de overtui»
enigingen, instellingen, instanties, or» drinkingsgevallen en directe hulp bij
gen ter zake zullen nog worden be» ging dat zij, die de pers honen, onge»
ganisaties, culturele» en grof»stoffe= scheepsongevallen. De huidige leden
De page van de koningin wordt
kend gemaakt.
lijk hebben. En dat niet alleen, maar
lijke, minuten en kwartieren te laat hebben de plicht de Z.R.B, groot te
(symbolisch) verbannen.
Het bestuur van het strandschap ze zijn nog gek ook. Als iedereen wist
beginnen. (Nee, U met uw vereni» maken, de inwoners hebben de taak
nam de bovengenoemde maatregelen wa| de pers weet, nou dan
ziet
ging niet, die laat ik er buiten). En deze brigade vooral financieel te steu»
in het vertrouwen, dat 'het publiek U 't nu ook
? Dit houdt na» gepeuzeld. O nee, U bent zo niet. Wij toen er eens een mannetje kwam, die nen, opdat alle nieuwe hulpmiddelen
ook van deze verdere vergroting van tuurlijk het „koningin der aarde" in.
onmiddellijk kunnen worden aange»
elkaar glimlachend aankijken. de tact had om zich aan te passen, schaft.
zijn bewegingsvrijheid aan de Zand» Ik ben nog tevreden ook over deze blijven
Lekker hoor. Ik bedoel altijd iemand kreeg»ie een verschrikkelijke trap (een
voortse kust een gepast gebruik zal vondst.
anders, moet U geloven. Ü bent' er symbolische gelukkig weer) tegen
Na deze interessante lezing liet de
maken. Mochten onverhoopt onge»
't
'Kan
zijn
dat
't
elders
anders
is,
nauwelijks
bij betrokken, want ik z'n zitvlees. Arme, gehoonde Konin» heer van der Mije lantaarnplaatjes
wenste toestanden ontstaan, dan zou maar hier in ons koele dorpje»aan»zee
gin
der
aarde
die vele oude herinneringen uit
het bestuur op zijn besluit moeten wordt de koningin steeds gehoond. weet dat U de pers in 't algemeen en
En klim nou niet in de pen met zien,
Bartje in 't bijzonder een goed hart
de jaren 1920»'30 ophaalden. Het werd
terugkomen.
een
woedend
„ingezonden",
want
de»
i
Ach, U weet dat zo niet, maar ik, die toedraagt.
een zeer geslaagde avond, die echter
'De aandacht wordt er op gevestigd, een gevoelig hart heb, kan wel huilen
Ik kan ook medelijden hebben met ze keer laat ik niet over de koningin voor een groter gezelschap herhaald
lopen.
dat het opheffen van het zwemverbod met die recensent, die 't nooit goed die stakkerd van een raadsversl ag»
moest kunnen worden. De wegblijvers
niet betekent, dat 't baden en zwem» zegt of met die verslaggever, die es gever, die op z'n nummer gezet werd,
BARTJE. hebben veel gemist!

i de*, oah.de

Waarom een Reddings-brigade ?

FAMILIEBERICHTEN

ZAND VOORTS BRIDGENIEUWS
De eerste wedstrijd van de derde
competitie van de Zandv. Bridgeclub
bracht reeds direct hevige strijd om
Op 16 Februari overleed onvers
de eerste plaatsen, doch in de Aflijn
wacht te Antwerpen onze lieve
moest deze gereserveerd worden voor
zoon, broer en zwager
het koppel Fabel*Sjouwerman me't
Cornelis Schaap
een percentage van 58.93%! Het kop*
in de ouderdom van 49 jaar.
pel van der Wijde»Spiers bezet de
tweede plaats met 57.74%, terwijl de
Uit aller naam:
fam.
van Eckelt zich met 55.36% als
Wed. L. SchaaptPaap
derde klasseerde.
In de B»lijn eindigde het dameskop*
Zandvoort, 23 Febr. 1954
pel Brossois*Hagen met 58.63% op de
Kanaalweg 15
eerste plaats, gevolgd door het da*
De begrafenis heeft hedenmid»
meskoppel Notterman*Stor met 54.76
•dag plaatsgehad op de Alg.
% en heren Pachter*Versteege met
Begraafplaats te Zandvoort
54.17%.
In de Olijn behaalde het koppel
heren Lansdorp*Lorenz met 62.96%
een fraai resultaat, evenals mevr.
OFFICIËLE
MEDEDELINGEN Libergïheer Heuft met 60% en fam.
Schulze met 58.52%.

Gemeente Zandvoort

VIERTALLENWEDSTRIJD
Het tweede team van de Zandvoortse
Bridgeclub speelde Vrijdagavond de
eerste promotiewedstrijd tegen Drie*
huis 1. Er werd een fraaie 70*32 over*
winning behaald, waardoor er een
goede kans bestaat op promotie. Drie
van de vier clubs zullen namelijk
promoveren.

^•^

Humanistisch Verbond
WOENSD. 24 FEBR. 1954
spreekt in besloten bijeen*
komst in Hotel Keur de heer
R. DE JONG over; Huma>
nisme en Communisme.
Aanvang 8 uur. Introducties
verkrijgbaar bij het bestuur

-^tfl~%L

Gevr. tot 15 April
NET MEISJE van 9*17.30 u.
Thorbeckestraat 36.
NETTE WERKSTER gevr.
voor l dag p.w. Mevrouw
Slaap, Kostverlorenstr. 127.
B.z.a. zelfst. WERKSTER
voor de schoonmaak, 38 jr.
Br. no. 1503 bur. Zandv.Crt.

Met ingang van Maandag, l Maart
a.s. zal het bureau huisvesting worden
Te koop i.g.st.z.
overgeplaatst van het raadhuis naar
WANDELWAGEN.
het gebouw van Publieke Werken,
Oelbers, Parallelweg 15.
Raadhuisplein 4, het voormalige ont»
vangerskantoor.
TE KOOP AANGEB.:
Vanaf die datum zal dit bureau teles
4 pits gasfornuis, herenfiets
fonisch uitsluitend bereikbaar zijn
en winterjas. Bred.str. 101.
onder nummer K 2507—2638.
K.J.C.
„ZANDVOORX"
Te koop: RADIO PICK UP,
In verband met deze overplaatsing
zal het bureau op Vrijdag, 26 Februs
Vrijdag j.l. speelde K.J.C. Dames Philips, in salonkast; licht
ari en Zaterdag, 27 Februari, voor het Klaverblad A tegen K.J.C. Dames MOTORRIJWIEL (klein de*
publiek gesloten zijn.
Noord A in het tournooi voor de fect), spotkoopjes. Burgem.
Noortmanbeker. Dames Noord -won Beeckmanstr. 36, na 19 uur.
met 20262 punten en 20 marsen tegen
LINGAPHONE gevr.
VERLOTING
18478 punten en 5 marsen.
Spaans en Russisch.
Mondaccordeonver.Excelsior Vrijdag speelde ook de B 'ploeg Frans,
van K.J.C. Zandvoort tegen de da* Br. m. prijsopg. onder no.
1419, 2678, 1299, 3626, 1394, 3851, 2536, mes van Klaverbloem B. Zandvoort 1502 bur. Zandv. Courant.
1534, 2042, 1158, 3841, 0027, 1298, 3157, B won met 21973 punten en 9 marsen
1078, 879, 3448, 912, 421.
WONINGRUIL
tegen 18644 punten en 8 marsen.
Prijzen kunnen afgehaald -worden bij
Zaterdag j.l. speelde Vriendenkring Zandvoori-omg. Bentveld.
H. van Vliet, Burg. Beeckmanstr. 37. B uit Zandvoort tegen K.J.C. Harten Aangeb. vrij bovenh., l min.
Aas uit Haarlem. Harten Aas won van strand, bev. 4 k. enz.,
met 20649 punten en 10 marsen tegen vóór* en achterbalcon.
Gevr. vrij huisje te Bentveld
19285 punten en 9 marsen.
Woensdag aanstaande: K,J.C. Edo* of omg. Br. onder no. 1501
K.J.C. Ruitenvrouw, beide uit Haar* bureau Zandv. Courant.
lom; 26 Febr.: K.J.C. Papegaai (be* Gevr. voor half Juli half
kerhouder 1953). uit Haarlem tegen Aug. of Aug. GEM. ZITK.,
heren K.J.C. Noord A uit Zandvoort. 2 slaapk. en keuk. voor 2
volw. en 3 kind. Prijsopg.
K.J.C. „NOORD"
no. 1504 bur. Zandv. Crt.
Op de clubavond van 18 Februari j.l.
heeft na een spannende strijd de Te koop:
stand in de maandkampioenschappen AIRDALE TERRIËR, 7V*
VOETBALVERENIGING
zich als volgt gewijzigd: H. Bol, op maand, teef, met stamboom.
..ZANDVOORTMEEUWEN"
11 Febr. no. 2, werd nu leider, ter* Schut, v. Speijkstraat 26.
Voor de vierde achtereenvolgende wijl A. Zwemmer zich van de 4e
maal werden alle voetbalwedstrijden plaats naar de 2e wist op te werken. Laat thans Uw
j.l. Zaterdag en Zondag wegens out De derde plaats wordt nu ingenomen
bespeelbaarheid der terreinen afge* door W. Paap, de 4e door J. Zwem* Voorjaars- en Zomerlast. iHet oude programma is ditkeer mer.
Vrijdag 26 Februari spelen ver*
niet opgeschoven, maar wordt ver»
schillende deelnemers aan het door
vangen door een nieuw.
Nu de vorst en de sneeuw verdwe* K.J.C. Zandvoort uitgescreven tour* maken.
Deze maand voordelige prij*
nen zijn, vindt de training weer nor» nooi tegen K.J.C. De Papegaai.
zen. Mevr. DE NIJS, Em»
maal op het veld plaats, op de be*
maweg 8, telefoon 3095.
kende tijden. De leden worden ver» Lezing over Korfbal
zocht in grote getale te komen.
Morgenavond zal de voorzitter van
de 'Haarlemse Korfbalbond, de 'heer
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Kion, in hotel Keur een lezing hou*
den over de korfbalsport.
Abonneert u
Ter inleiding van de feestelijkheden
en technische gebeurtenissen ter ge*
op de
legenheid van het 50=jarig bestaan,
ZANDVOORTSE
houdt de gymnastiekver. „Oefening
Staalt Spieren'' op Vrijdagavond 26
COURANT
telefoonnummers
Februari a.s. haar 50e jaarvergade*
ring in gebouw „Zomerlust". Na het
en adressen
afwikkelen van een korte agenda zal
op gezellige wijze de avond verder 2000 Brandmelding
worden doorgebracht.
2403 Commandant Brandweer
MEL'KERIJ
Reeds werden uitnodigingen ver* 3043, 3044 Folitie
zonden naar leden en donateurs, ter*
wijl ook oudheden waarvan de te* 2100 Politie (alleen, v. noodgevallen)
genwoordige adressen niet alle be» 2345 Gem. Secretarie
kend zijn, van harte welkom, zijn.
2499 Gem. Geneesheer, Juliaixaweg la

Sport

JAPONNEN

Belangrijke

h

Nu kun je het zelf eens
vergelijken... ALBERT HEIJN is
stukken goedkoper !^

Ook in vleeswaren geeft
Albert H ei j n de toon aan.
Toen ik zelf pas getrouwd was, haalde ik mijn
boodschappen ook dan eens hier, dan eens
daar. Maar al spoedig had ik mijn definitieve
keus bepaald en nu doe ik al 33 jaar trouw
mijn boodschappen bij ALBERT HEIJN. Daar
heb je de zekerheid, de beste kwaliteit te
krijgen tegen de laagste prijzen... en dat die
prijzen lager zijn dan waar ook, is de laatste
weken nog eens extra duidelijk gebleken.
H/er
Een van de goede
dingen in het leven. ;:,r
Trein- mac h\n is t'"-\
Verbrugge zegt: ^
In de winter- v*
maanden is ons
beroep veel inspannender en
is vooral de mist
onze grootste
vijand. Maar na verrichte >
dagtaak (soms wel nacht- "
taak) weet ik dat thuis een
heerlijk kop Boffie-koffle
voor mij klaar staat.
BOFFIE: het woord voor
de lekkerste KOFFIE. _

GELDERSE HAM

AR

100 gram"***

FIJNE SNIJWORST QQ
100 gram »*3

GELD. ROOKWORST CC
met loodje per stuk

volgt weer een aantal lage

UU

prijzen:

Zelfrijzend Bakmeel . Per Pak 34
Slaolie

..........

grote f ies

Krenten

.........

100 gram
100
gram 1 2
100 gram

A.H.

Pudding - 7 smaken

. per pak

heerlijk koekje 250 gram

149

13
1 7
59

Choc. Croquantjes 100 gram 49
Zoute Drop
zware roi 1 5
Spaart Albert Heijn's Bottie-sirips en
Panorama-plaatjes.

ALBERT HEIJN
STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 27 en
Zondag 28 Febr. S uur
ROTTERD. COMEDIË
Oost West,
Egypte best
Maandag l en
Dinsdag 2 Maart 8 uur
TOON HERMANS
Theater Ballot
Pr.: ƒ 1,= tot ƒ 4,= (a.i.).
Verk. op speeld. en 2 dg.
ervoor van 10'—3 u. Tel.
na 12 u. Coupons geldig.

MAR1ËNBOSCH

2262

Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasseiïj „Hollandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

ZANDV. HOCKEY CLUB

l

Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
'Heren: ZjH.C. I*Amsterdam II 2 uur
Alliance IkZ.H.C. II
H.G.C. rWZ.H.C. III
Z.H.C. IV*Strawberries IV
Oranjestraat en Stationsplein
Jongens: Strawberries a»Z.H.C. a
2975 Joh. Sijlsma's Leesbibliotheek
Dames: Alkmaar»Z.H.C. I
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Z.H.C. II*Alkmaar II
2465 en 2886 Lichtstoring-en. Bel op
Frits Paap. Prins Maurltsstr. 3.

Vul in

win

Er moet in de mens een vreemd
trekje zijn dat maakt dat wij ons ver*
heugen als de dingen blijken te klop*
pen. We beginnen op een vlak met
witte en zwarte hokjes lettertjes in
te vullen en wanneer dit gebeurd is
en de woorden die wij gevonden heb*
ben, komen niet in de knel door an*
dere woorden, dan zijn wij tevreden.
Ons streven naar volmaaktheid dat
in de dagelijkse werkelijkheid vaak
schipbreuk lijdt kan zich in het klein
uitleven op het terrein van de puzzle.
Wij geloven dat hierin mede de reden
ligt voor het feit dat puzzels zo in
trek zijn, al zal het plezier van het
„zoeken en vinden" op zichzelf ook
wel een woordje meespreken.
En na deze zwaarwichtige inleiding
dan eerst onze dank voor uw belang*
stelling deze week.
De uitslag van onze vorige puzzle
luidde, zoals de meesten van U dat
weer onderschreven:
i
Horizontaal: 1. keerpunt; 5. nis; 6.
ree; 7. pij; 9. os; 10. tam; 12. vlo; 13.
landerig.
Verticaal: l. kengetal; 2. eis; 3.
uur; 4. theoloog; 7. Po; 8. ijs; 11. mijn;
12. ver.
De rijksdaalder verhuist deze keer
naar
P. J. WOLFFRAM
Kostverlorenstraat 30*1.

YOGHURT

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

Filxnmiddag
Zondag 7 Maart geeft de speeltuin»
vereniging „Kindervreugd" weer een
filmmiddag voor de jeugd met als
hoofdfilm De geheimzinnige tunnel.

WEEK-AGENDA

De nieuwe puzzle vindt U hier*
onder dan weer. Dezelfde voorwaar*
Monopole
den als van ouds: prijs ƒ 2,50, oplos*
singen tot Maandag a.s. 's middags Dinsdag 23 Febr. 8 uur: film „Diplo=
matic courier".
12 uur bij de
Woensdag 24 Febr. 8 uur: idem.
ZANDVOORTSE COURANT
Donderdag 25 Febr. 8 uur: film „Cv
Achterweg 1.
tizen Kane", onder auspiciën Cul=
turele Kring 't Helm.

HORIZONTAAL:

Winkeliers,
maakt reclame
door middel
van de

Thim_bezorgd in h y g i ë n i s c h e doos!

Zandvoortse
Courant.
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten.'

HAAK wasverzorgers ZANDVOORT:
Zeestraat 28 • telefoon 2760

Schoorsteenbrandje
Enige leden van de brandweer rukten
Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur uit
naar het perceel Julianaweg 18, waar
een schoorsteenbrandje woedde. Het
vuur werd snel geblust.

1. wonen van vogels; 5. schoenma*
Andere attracties en
nuttigheden
kerswerktuig; 6. groente; 7. onlangs
(afk.); 9. spil; 10. onbetekenend per* Woensdag '24 Febr. 8 uur: Ledenver= Zeepost
soon; 12. dof; 13. dobbelsteen.
gadering Woningb.ver. „Eendracht
Met de volgende schepen, kan zee»
Maakt Macht" in Ons Huis.
worden verzonden. De data,
VERTICAAL:
Woensdag 24 Febr. in H,otel Keur, post
waarop de correspondentie uiterlijk
1. leegloper; 2. noodsein; 3. water*
8 uur: de hr R. de Jong, voorz. v.h. ter post moet zijn bezorgd, staan,
plant; 4. ijverig; 7. bevestiging; 8. de
iHum. Verbond, Gem. Zandvoort,achter de naam van het schip ver»
lezer heil; 11. water bij Haarlem; 12.
over: Humanisme en communisme. meld:
maand.
Donderdag 25 Febr. 2.30 uur: Vrou» Indonesië: m.s. „Oranje", 11 Maart
wenmiddag Ned. Prot. Bond en Ver.
Nieuw Guinea: m.s. „Kota
v. Vrijz. Herv. in geb. Brugstr.„15. Ned.
Agoeng", 4 Maart.
Spreekster mej. T. Duyvendak uit
Ned. Antillen: m.s. „Maas", l Maart
Den Haag.
Suriname: s.s. „Baarn", 3 Maart
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Stadsschouwburg
m.s. .Winchester Castle", 27 Febr.
Haarlem
Dinsdag 23 Febr. 8 uur: Rott. Toneel Canada: s.s. ..Waterman, 27 Febr.
s.s. „Averdijk", 3 Maart
met „Muizen en mensen".
s.s. American Counseler", 4 Maart
Zaterdag 27 Februari 8 jiur: Rotter»
damse comedie met „Oost West, Zd. Amerika: s.s. „Andes", 27 Febr.
11
10
12
Egypte best".
Australië: s.s. „Himalaya", 27 Febr.
Zondag 28 Februari, 8 uur: idem.
Nw Zeeland: via 'Engeland, 27 Febr.
Maandag l Maart: Toon Hermans Inlichtingen betreffende de verzen»
'met „Theater Ballot".
13
dingsdata van postpaketten geven de
Dinsdag 2 Maart, 8 uur: idem.
postkantoren.

Cijfers over verkeersmisdrijven
In een door het Centraal Bureau voor
de Statistiek samengestelde publica*
tie betreffende de toepassing van de
Wegenverkeerswet in de jaren 1951
en 1952 zijn uitvoerige gegevens op*
genomen voor de onherroepelijke ver»
oordelingen ter zake van „misdrijven"
en „overtredingen" in genoemde wet
strafbaar gesteld.
Het totaal aantal onherroepelijke
veroordelingen wegens misdrijven
was in 1952 veel hoger dan in het
eerste jaar van het van kracht zijn
der wet n.l. 6.109 tegen 3.981. Verre»
weg de meeste veroordelingen wer»
den uitgesproken ter zake van rijden
onder drankinvloed: in 1951 3.488, in
1952 5.002 (resp. 88 en 82 pet. van
het totaal). Verder leidden tot vrij
veel veroordelingen doorrijden na on»
geval, dood of lichamelijk letsel door
schuld en joyriding (1952 resp. 367,
268 en 364).
Van de 10.090 onherroepelijke ver»
oordelingen in 1951 en 1952 wegens
misdrijven Wegensverkeerswet had»
den er slechts 51 (0,5 pet) betrekking
op feiten, gepleegd door vrouwen.
Daarvan hadden zich 37 vrouwen
schuldig gemaakt aan rijden onde,r
drankinvloed.
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SLECHTE MANIEREN

van Zandvoorts C.P.N.-orgaan
Wie tegenwoordig „De Omroeper",
uitgave van de afdeling Zandvoort
van de Communistische Partij Neder»
land redigeert, is ons onbekend, maar
dat die redactie ietwat onbehouwen
gevoerd wordt, is wel duidelijk.
Dit zou ons overigens slechts maf
tig interesseren wanneer het onlangs
verschenen orgaan van de C.P.N. afd.
Zandvoort niet een tirade tegen de
Zandvoortse Courant had bevat. De
onbekende steller ervan heeft het
daarin over de gebeurtenissen in de
2e Kamer rond de viering van de be»
vrijdingsdag op 5 Mei, waarop, zoals
men weet, wederom niet officieel
wordt vrijgegeven. „De Omroeper"
meent ten aanzien van de houding
van de Z. Crt. in deze te moeten op*
merken:
„Ondanks dat we gewend zijn aan
de „neutrale" voorlichting van de
Zandvoortse Courant, heeft haar
reactie op dit alles, vervat in een ar»
tikeltje in haar Vrijdagnummer van
5 Februari j.L, ons wel heel diep te»
leurgesteld. Niet alleen dat haar
neutrale voorlichting hier weer zeer
eenzijdig was, doch het hele artikel»
tje ademt een geest uit, de nagedach»
tenis van de verzetstrijder Wim Ger»
tenbach wel zéér onwaardig".
„De Omroeper" doelt hier op een
z.g. „Potlood»artikeltje", waarin in
sterk afkeurende zin commentaar ge»
leverd wordt op de 'houding van de
overheid, die besloten heeft op 5 Mei
geen vrijaf te geven....
Het is ons niet duidelijk waarom
dit „de nagedachtenis van Wim Ger»
tenba'ch onwaardig" (een overigens
wel zeer aanmatigende en onkiese
omschrijving van de onbekende schrij»
ver) genoemd dient te worden.
Dat wij in ons commentaar de Com»
munistische activiteit in de 2e Kamer
niet betrokken hebben, waarvan de
schrijver gewaagt, ligt voor de hand.
Een commentaar als ons „Potloodjs'-'
is geen kamerverslag van 3 of 4
kolom.
Voorts_ schijnt de C.P._N.»auteur
niet erg~op de hoogte te zijn met het
standpunt dat de Z. Crt. inneemt ten
aanzien van de bevrijdingsdag. Toch
had hij dat nog in het nummer van
8 Januari in een vrij fel hoofdartikel'
kunnen lezen. Teneinde zich het kin»
keiachtige van zijn verwijten aan ons
adres te realiseren, raden wij hem
aan dit alsnog te doen.
„In een artikel van het Haarlems
dagblad", aldus nog steeds „De Om»
roeper"," „vinden wij vermeld een
volledig programma -van de viering
van de 5e Mei te Haarlem op initia»
tief van het Centrumcomité ,,Kó»
ninginnedag", terwijl deze viering
mogelijk met een vuurwerk besloten
zal worden. Hierin ligt ook een taak
weggelegd voor de redactie van de
Zandvoortse Courant" (cursivering
Red. Z. Crt.), merkt onze onbekende
•schrijver dan op, die \ve hier toch
even willen wijzen op het verschil
tussen een Koninginnedagcomité en
een nieuwsblad. Het is niet de taak
van een nieuwsblad om festiviteiten
op bevrijdingsdag te gaan organiseren.
Bovendien gaat het ons trouwens niet
zo zeer om feestelijkheden als wel
om de principiële erkenning van onze
regering dat bevrijdingsdag een of»
ficiële vrije dag dient te zijn. Ver»
schillende gemeenten zijn deze me»
ning toegedaan en dat juichen wij
uiteraard toe. Wij geven zeer in het
klein reeds sinds de bevrijding blijk
van deze opinie door ons bedrijf op
. 5 Mei te sluiten.
Zoals gezegd ons standpunt inzake
de kwestie der bevrijdingsdag heboen
wij meermalen — de ene keer uitvoe»
rig, de andere minder uitvoerig —
uiteen gezet. Dat de Redactie van
de communistische „Omroeper" dat
verkeerd of helemaal niet heeft ge»
lezen, kunnen wij tenslotte niet hel»
pen. Het feit dat zij niet op de hoog»
te is, geeft haar echter nog niet 'het
recht tot onbekookte critiek die ner»
gens op slaat en door zijn ongemoti»
veerdheid nog eens extra ongema»
nierd is in zijn verwijzing naar de
nagedachtenis van Wim Gertenbach.
Red. Z. Crt.

Gemeente-avond
Hervormde Kerk
De Nederlandse Hervormde Gemeen»
te te Zandvoort belegt Donderdag 4
Maart een Gemeente»avond in „Ons
Huis". Als sprekers treden op de
heer en mevrouw Hinlopen»Nanninga
die zullen vertellen over „Twee
reizen dwars door de woestijn van
llsraël". Deze lezing .zal met licht»
beelden worden geïllustreerd. " ^

Drie aspecten van Amerika's geest
in filmprogramma
De tekenfilm is-een genre dat door
het grote bioscooppubliek voorname»
lijk als een onbeduidend gekleurd
grapje wordt opgevat, hetgeen ener»
zijds misschien ten dele wel juist is,
maar aan de andere kant toch een
gebrek aan belangstelling voor het
wezen en de mogelijkheden van dat
grapje verraadt. Dat is jammer, want
zo blijft de tekenfilm aangewezen op
het Cineacsprogramma en de min ot
meer toevallige omstandigheid dat
een bioscoopdirectie nog net een
gaatje heeft in zijn programma, dal
dan wel opgevuld kan worden met
zo'n filmpje.
Wij hebben al eens getracht door
het opnemen van diverse artikelen
over het karakter van de tekenfilm,
voor dit stiefkind interesse te kwe»
ken. Ook elders gebeurt dat. Dat
deze deze activiteit bepaald vrucht»
dragend is, zouden wij niettemin
niet gaarne beweren. Want al zou
men er in slagen bij het publiek diep»
gaander interesse voor deze tak van
filmkunst te kweken, het feit, dat de
smaak van een werkelijk belangstel»
lend publiek practisch van geen in»
vloed is op de keuze van films door
de bioscoopdirecties, kan men onmo»
gelijk negeren.
Het contact tussen filmliefhebbers
en bioscoopdirecties bestaat eigenlijk
niet dan in zeer bijzondere gevallen;
bij het theater „De Uitkijk" in Am»
sterdam en Den Haag zou men er
misschien enigszins van kunnen spre»
ken. Hoe het ook zij, bepaald ple»
zicrig was het dat 't Helm in zijn
filmprogramma van gisteravond twee
tekenfilms had opgenomen van de
Amerikaan Bostusow, die bewijzen
dat een ontwikkeling in de tekenfilm
nog steeds aan de gang is. Hieraan
zou men namelijk hard gaan twijfelen
doordat men op dit gebied vrijwel
nooit iets ziet en ware dit wel zo,
dan alleen onder de onvermijdelijke
naam 'van de tedere Walt Disney.

Bostusow 'heeft onmiskenbaar een
eigen stijl — over het feit of hij een
eigen humor heeft zou men verschrik»
kelijk lang kunnen discussiëren om
tenslotte waarschijnlijk tot de conclu»
sie te komen dat de aard van zijn
grappen niet zeer s'terk van de tra»
dities op dit gebied afwijken.
Dit neemt echter niet weg dat de
twee vertoonde filmpjes over de bij»
ziende Mr Magoo een zeer oorspron»
kelijke indruk maken, zowel door de
listige keuze der onderwerpen als de
reeds genoemde stijl die sterk aan
een bepaalde richting in de Ameri»
kaanse schilderkunst doet denken;
een soort primitief realisme, dat voor»
heen in de tekenfilm nog maar wei»
nig tot zijn recht is gekomen.
Wat men zeer zeker in deze film»
pjes moet bewonderen is de uitste»
kende compositie van het filmbeeld
dat speciaal in 'Mr Mogoo laat zich
verzekeren' opviel en daarbij het ge*
smeerde tempo waarin de vondsten
worden afgewikkeld. Kortom een aan»
gename hernieuwing van de kennis»
making met deze Amerikaanse teke»
naar.
Als schakel tussen het voorgaande
en de hoofdfilm, was de veelbetekc»
nende keuze gevallen op 'Glamour
street', een documentaire over de be»
langrijke Fifth Avenu in New York.
Mededelingen als 'Dit gebouw kost
vijftig millipen dollar' e.d. waren hier
mooi op zijn plaats.
Een niet opvallend filmpje, zeer be»
hoorlijk van fotografie, dat een beeld
geeft van de letterlijke en figuurlijke
buitenkant van wolkenkrabbers en
verdwaalde bouwwerken die in de
verte aan de renaissance doen den»
ken, wat in dit milieu - altijd iets
raars is. Verder van mensen, want
het is nogal druk in Fifth Avenue.
Na de pauze dan de hoofdfilm Ci=
tizen Kane, die wij reeds eerder vrij
uitvoerig .bespraken.

Vijftig jaar
Oefening Staalt Spieren
Initiatief in 1904 leidde tot intensieve sportbeoefening
in Zandvoort
Op vijf Maart a.s. zal het vijftig jaar
geleden zijn, dat de Zandvoortse
Gymnastiekver. „Oefening Staalt
Spieren", het levenslicht aanschouw»
de. Wie de eigenlijke oprichter is, wie
op één gegeven moment heeft gezegd:
kom ik ga eens een gymnastiekver»
eniging oprichten, is niet meer na te
gaan.
Eigenlijk zou men O.S.S. kunnen
vergelijken met een te vondeling ge»
legde baby: plotseling was hij er en
niemand kan de herkomst vaststellen.
Wel kunnen we het bestuur noemen
dat de eerste wankele schreden van
de baby geleid heeft. Het waren de
heer J. Hollenberg, voorzitter, vice
voorzitter de heer J. Snijer en de ver»
dere bestuursleden waren de heren T.
Paap, G. Keur, Corn. Zwemmer, S.
Weber en H. Driehuizen.
Als directeur 'werd benoemd de
heer H. Dreyer uit Haarlem, die deze
functie gedurende dertig jaar be»
kleedde.
En ook weten we, dat deze vonde»
ling uitgroeide tot een gezonde,
krachtige vereniging, die momenteel
ongeveer vijfhonderd leden telt en in
zijn lange leven al heel wat binnen»
en buitenlandse tropheeën heeft buit»
gemaakt.
Het behoeft geen betoog, dat het
huidige bestuur deze mijlpaal niet
zonder ir eer wil passeren. Een lange
reeks van festiviteiten staat dan ook
voor de komende maanden op het
programmaa
Het ere»Comité bestaat uit de vol»
gende heren: Burgemeester Mr H. M.
van Fenema, Oud»Burgemeester H.
van Alphen, Wethouder A. Kerkman,
de heer Corn. Slegers, Ds C. de Ru,
de korpschef de heer H. P. Huysman
en Jhr P. Quarles van Ufford.

Het feestprogramma
Deze reeks wordt op Zaterdag 6
Maart geopend met des middags een
receptie in „Paviljoen Kiefer" en des
avonds een besloten feestavond in
„Monopole".
Op 12 en 13 Maart zullen in ,,Mo»
nopole" de beide jaarlijkse uitvoe»
ringen van O.S.S. plaats vinden, die
in dit speciale geval een zeer bijzon»
der karakter zullen dragen. Deze

avonden staan onder leiding van de
heer W. H. Linterman.
Voor de allerjongste leden wordt
een Kleutermiddag georganiseerd op
Zaterdag 13 Maart ,waar ze in de ge»
Icgenheid zullen worden gesteld, hun
kunnen te tonen, terwijl zij daarna
op hun beurt weer aangenaam bezig
gehouden zullen worden door Prof.
Antonini.
Voor de adspirant»leden staat op
16 Maart een cabaretavond op het
programma, met medewerking van
o.a. Roland Wagter Sr en Jr en Dick
Harris.

Zomerplannen
Men stelt zich voor op 16 Mei een
groots opgezet Volley»ball tournooi
te 'houden op een van de Zandvoort»
se sportvelden.
•Dan volgt op 29 en 30 Mei een
'Bondswandeling, georganiseerd door
het Kon. Ned. Gymnastickverbond.
Wandelmarsen van 15 km voor de
jeugd en van 30 km voor de minder
jeugdigen. De tour zal gedeeltelijk
lopen door de prachtige Waterlei»
dingduinen over de 'betonwegen (dit
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Een bepaald spectacus
'air einde van het con»
flict tussen senator
McCarthy en de /Ime»
rikaanse minister van
het leger Robert T.
Stevens, doet nog»
maals de aandacht vallen op de
eigenaardige macht van het McCarz
thyisme in de V.S. De senator roept
de een na de ander voor zijn com=
missie om getest te worden op _zijn
Amerikaanse zuiverheid. Het verzet
daartegen is er, inderdaad, het valt
niet te ontkennen. Het verzet is echs
ter zonder effect, meer ideëel dan
practisch. Wanneer dan eindelijk een
minister de senator een keer trots
seert, is dat een reden om zeer hard
op de grote trom te slaan, omdat er
dan inderdaad iets bijzonders ge»
beurt. Na enkele etmalen laat de
minister echter zijn manlijkheid va»
ren en verzoent zich met zijn fegen»
stander.
Bij dit toch wel heel bizarre en

naargeestige verloop, valt in ieder ge»
val één positief ding op te merken,
n.l. dat de Amerikaanse pers vrijwel
unaniem critisch gereageerd heeft.
(Of dit van betekenis is, vraagt men
zich uiteraard af). Een van de Ameris
kaanse bladen heeft daarbij een pa»
ra//e/ met de opkomst van H,itler ge»
trokken, die vóór zijn politieke
machtspositie een feit werd, eerst zijn
invloed in het leger veilig stelde. De
vergelijking is bitier, maar voor een
deel helaas voor de hand liggend. Het
feit dat de situatie van het Ameri:
kaanse volk niet dusdanig is, dat het
in sociale ellende wacht op de ui/»
komst die een sterke man zal fcren»
gen, is wellicht een factor die het ge»
vaar voor een algehele McCarthyi
dictatuur nog enigszins afzwakt.
Maar in wezen lijkt ons de senator
McCarthy er een man naar om met
sensationele middelen en geduld een
een putsch a la 2933 voor te bereiden
of iets wat daarvan niet veel ver»
schilt.

Eendracht'Maakt Macht '7

Bloedtransfusiedienst
Nederlandse Rode Kruis

De woningbouwvereniging „Eendracht
maakt macht", welke Woensdagavond
in Ons Huis vergaderde, besloot
1659 m2 grond aan de Nic. Beetslaan
aan de gemeente te verkopen voor
een bedrag van ƒ 4,50 per m2. De
grond is~ bestemd voor de bouw van
een openbare kleuterschool, waarmc»
de inmiddels een aanvang is gemaakt»
Tevens werd besloten de overeen»
komst met de Gemeente Zandvoort
aangaande de gemeentewoningen zo»
danig te wijzigen, dat thans ook niet»
leden een woning kon worden toege»
wezen.

E. M. M. vrijgesproken

Het bestuur van de woningbouwver»
Help het Rode Kruis aan bloed, op»
eniging „Eendracht maakt macht" is
Woensdag door hef gerechtshof vrij» dat dit op zijn beurt de zieken en
gesproken inzake het laten schilderen
van gemeentewoningen door eigen zwakken kan helpen weer gezond* te
personeel.
worden!

laatste om de adspirant»tippelaar niet
af te schrikken). Start en finish zul»
len beiden in Zandvoort liggen.
4 Juli zal de grote dag zijn, in deze
reeks van festiviteiten. Een sportdag,
gehouden in 't Gemeentelijke Sport»
park van Zandvoort. In de morgen
wedstrijden uitgeschreven door de
Kennemer Turnkring met o.a. de
Olympische»Dag oefening voor da»
mes. Daarna een optocht door het
dorp, waarin alle deelnemers zullen
meelopen. En 's middags een massaal
optreden van alle dames en meisjes,
terwijl als bijzondere attractie een
aantal Zweden, zowel mannelijke als
vrouwelijke, hun kunnen zullen to»
nen. Het lijdt geen twijfel, dat hier
bijzondere prestaties geleverd zullen
worden, daar deze Zweedse ploeg, te»
zamen met een Hongaarse, op de
verleden jaar gehouden Gymnastrade
te Rotterdam, het beste werk leverde.
Ook deze Hongaarse ploeg werd uit»
genodigd, maar het ziet er naar uit,
dat zij de uitnodiging niet zal aan»
nemen, hoewel een definitieve weige»
ring tot op heden nog niet werd ont»
vangen.
'Deze sportdag zal besloten worden
met een Gala»avond, waarvoor de
nadere plannen echter nog niet zijn
uitgewerkt.
En om de lange rij van sportevene»
menten te besluiten, staat voor 22
Augustus een Handbaltournooi op 't
programma, te houden op eigen veld.
De feestcommissie bestaat uit de
dames Van Poelgeest, Romkes en
Visser en de heren Hermarij, Schaap,
Van Noort, Wardenier, v. d. Bos Sr,
Petrovitch, M. Weber, terwijl dokter
J. v. d. Meer als voorzitter fungeert.

De levensloop van O.S.S.
Volgen wij O.S.S. door de jaren heen,
dan zien we, dat het verloop steeds
in stijgende lijn is gegaan.
De eerste zes jaren was O.S.S. uit»
sluitend een vereniging voor heren,
maar in 1910 ging men over tot de
oprichting van een afd. voor dames
en meisjes. In dit jaar sloot men zich
aan bij de toenmalige K.T.B, en het
N.G.V.
De mobilisatiejaren '14»'1S lieten
niet na een zware druk op de vereni»
ging te leggen. Daar bijna alle manne»
lijke leden onder de wapenen waren
geroepen, bleven er, buiten de dames
en meisjes nog slechts drie heren
over.
Het is wel grappig, hier te vermei»
den, dat de heer Dreyer toentertijd
ƒ 2,— per week ontving, waar dan
zijn reisgeld nog af moest "en dat dit
bedrag later werd verminderd tot

Dezer dagen zal huis aan huis een
folder worden bezorgd van de bloed»
transfusiedienst. Hieraan is een aan»
meldingsformulier gehecht en het
Bestuur van de afd. Zandvoort van
het Ned. Rode Kruis hoopt, dat
iedere gezonde Zandvoortse ingeze»
tene dit aanmeldingsformulier zal in»
zenden aan het daarop vermelde
adres.
*

ƒ 1,50 per week. (Het komt ons voor,
dat het bestuur van O.S.S. best weer
een leider zou willen hebben voor
dat salaris. Aanmelden na zeven uur,
bij „Het Wonder van Zandvoort".
Dat zou dan een wonder bij een won»
der zijn).
Na de oorlog ging het echter weer
beter en onder voorzitterschap van
de heer L. N. van den Bos en later
van de heer D. van Noort, kreeg O.
S.S. een dergelijke goede naam, dat
bijna voor iedere gelegenheid haar
medewerking werd gevraagd.
Elk jaar werd er door de dames
aan wedstrijden deelgenomen en
steeds kwamen zij zegevierend uit de
strijd.
Geen wonder dus, dat het ledental
steeds toenam, bij het 20»jarig be»
staan bedroeg dat reeds 150.
In 1926 en '27 ging de haast be»

roemd geworden damesploeg resp.
naar Luik en Ostendc en bereikte
daar een uitstekend resultaat. Niet
alleen de naam van O.S.S. maar ook
de naam van Zandvoort, werd op die
manier ver buiten onze grenzen be»
kend.
Sinds 1929 dateerden ook de suc»
cessen voor dames en heren op het
gebied van toestelturnen. Mej. N.
Binnerts en de heer D. van Noort
openden de lange rij en behaalden
beiden de Ie prijs in de K.T.B, wed»
strijden.
Ook bij de K.T.B.»graadwcdstrijden
werden belangrijke resultaten ge»
boekt en leden zoals de dames C. van
Koningsbruggen en C. van der Mije
en de heren M. Castien en O. Brink
bevonden zich haast altijd in de kop»
groep.
Tegen het dertigjarig bestaan maak»
te de vereniging een ernstige crisis
mee, tengevolge van een meningsver»
schil dat werd gevolgd door het ont»
slag van de heer Dreyer. Toch werd
er een feestcommissie ingesteld on»
der leiding van de heer J. A. B. van
Pagée ter voorbereiding van dat zesde
lustrum, die zich in die moeilijke
omstandigheden kranig van haar taak
kweet.
Met twee feestuitvoeringen en na»
tionale wedstrijden in de zaal werd
ook dit jubileum op waardige wijze
gevierd. Op één der uitvoeringen
nam de heer Dreyer afscheid van de
vereniging. Hij werd opgevolgd door
de heer en mevrouw Van Pagée.
In 1937, ten tijde van het zevende
lustrum telde de vereniging 300 leden.
De oorlogsjaren en de evacuatie
maakten het bestaan voor O.S.S.
practisch onmogelijk, temeer daar de
heer en mevrouw Van Pagée naar
elders moesten vertrekken.
De heer M. Castien was echter be»
reid de leiding in Zandvoort over te
nemen, terwijl onder leiding van de
Gebr. Brink, geassisteerd door enige
energieke voorturnsters, een tweede
turnccntrum werd gesticht in Heem»
stede.
Halen wij letterlijk aan, wat de
huidige voorzitter, de heer J. H. B.
Brink over deze donkere dagen in dp
notulen der vereniging schreef:
„Met ongeveer 100 werkende leden
in totaal bereikten wij zo onze veer»
tigste verjaardag en ik ben ervan
overtuigd, dat wij eendrachtig samen»
werkend ons ook door deze moeilijke
tijdsomstandigheden zullen heen»
slaan".
En •we weten nu, dat de heer Brink
met zijn voorspelling volkomen ge»
lijk kreeg. Ze hebben er zich door»
heen geslagen. Onmiddellijk na de
bevrijding werden de lessen volledig
in Zandvoort voortgezet. De heer en
mevrouw 'Van Pagée, namen weer de
(Lees verder pag. 2 bovenaan.)
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Jaarvergadering

Schoorsteenbrandje

De plaatselijke afdeling van liet In*
In perceel Potgieterstraat 40 ontstond stituut voor Arbeiders Ontwikkeling
''Woensdagmiddag omsttreeks half 2 houdt 'hedenavond haar jaarvergade*
een schoorsteenbrandje. Enkele leden ring in „Ons Huis". De penningmees*
van de brandweer rukten uit en wa* teres, mej. G. Bokma en de secreta*
In 1951 werd voor het eerst door ren het vuur spoedig meester. Schade ris, de heer C. H. Hassink, stellen
een heren* en damesteam aan de werd nagenoeg niet aangericht.
zich niet meer herkiesbaar.
Volleyaball competitie deelgenomen.
Ongeslagen behaalden de dames in
Open parenkampioenschap
dit eerste jaar reeds het kampioen* Verstopte schoorsteen
schap.
In
een
perceel
aan
de
Kostverloren*
7 Maart wordt in ho*
Door de iHandbalafdcling werd in straat liet men Donderdagmiddag om* Zondagmiddag
tel
Keur
een
open
ge*
1952 voor de eerste maal een 7*hand* streeks half drie twee afgedankte houden, waarvoor parenwedstrijd
de
Zandvoortse
baltournooi georganiseerd, dat een gymnastiekschoenen in een haard ver* Bridgeclub op verzoek van de propa*
groot succes werd.
van een kleine ganda*commissie van de Ned. Bridge
iHet afgelopen jaar stond geheel in branden. Tengevolge
van de schoorsteen kon* Bond de organisatie op zich heeft ge*
het teken van de voorbereiding voor verstopping
de vlammen en de grote hoeveel* nomen.
de viering van het vijftigjarig bestaan. den
heden rook geen voldoende uitweg
Tot nu toe werden deze open paren
Tijdens deze voorbereidingen nam de vinden
langs het rookkanaal en moes* wedstrijden door de A.V.R.O. geor*
heer Peeman na een meningsverschil ten daarom
rechtstreeks via de be*
doch deze omroepvcrenis
zijn ontslag 'en werd opgevolgd door kende kleine openingen in de'haard ganiseerd,
is hiermede gestopt. De N.B.B,
de heer W. H. Linlerman, die met een uitweg zoeken. De brandweer ging
deze wedstrijden nu voortzetten,
veel enthousiasme de voorbereidin* rukte met twee leden uit en wist een wil
juist om die bridge*liefhebbers, die
gen heeft voortgezet.
en ander in goede banen te leiden. niet zijn aangesloten bij een vereni*
En zo staan we dan nu vlak voor Schade werd niet aangericht.
ging of bij de N.B.B., de gelegenheid
de viering van dit halve*eeuw*feest.
te geven eens wedstrijden te spelen.
Allerwege heersen er grote activi*
Voor elke groep van acht paren wor*
teit en spanning voor de komende Auto tussen de rails
den twee prijzen beschikbaar gesteld.
gebeurtenissen.
Bovendien is aan bovengenoemde
Maar het gaat hier niet in de eerste De bestuurder van een auto werd wedstrijden
een districts* en een
plaats om de herdenking van dit in* toen hij Woensdagavond omstreeks landskampioenschap
De
derdaad zeer heugelijke feit.^ de half tien de spoorwegovergang aan leiding berust bij de verbonden.
heer Joh. Fabel
grondgedachte die hierbij voorligt, is de Noorderduinweg wilde oversteken te (Haarlem.
propaganda te maken voor de licha* door de dichte mist misleid en ge*
melijke opvoeding in de ruimste zin raakte met zijn voertuig tussen de
rails. De politie verleende assistentie.
des woords.
WATERGETIJDEN
De wagen liep geen schade op.
G K.
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Febr.
berijdbaar
(Ad v.)
Ongeval
28 11.20 18.30 -•
4.30* 9.30
)it*Sn (Mljnhardt) Een dochtertje van een inwoner aan Maart
1
0.14
7.30
12.50
20.—
4.30*11.00
veelvoudige geneeskracht door veel- de Kerkstraat viel Woensdag tegen
2
1.27 8.30 13.50 21.— 5.30*12.00
veelvoudige samenstelling. Bij kou, een brandende kachel en liep vrij
3
2.17 9.30 14.36 21.30 6.30*12.30
koorts, griep en pijn. Koker90 en 50 et. ernstige brandwonden op. Het kin,d
4
3.03 10.— 15.17 22.30 7.00*13.30
moest onder geneeskundige behande*
5
3.42 10.30 15.54 23.- 7.30*14.00
ling worden gesteld.
6
4.20 11.30 16.33 23.30 8.30*14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

50-jarig bestaan O. S. S.

\?

technische-terding op zich. Het leden*
aantal steeg geweldig en de vereni*
ging telde eind 1947 reeds meer dan
600 ,leden.
Dé eerste sportweek op initiatief
van''voorzitter Brink die in overleg
met de plaatselijke verenigingen tot
stand kwam, werd een groot succes.
le'ts nieuws was de sportuitwisse*
ling tussen ,iDe nieuwe Turnkring"
uit Apeldoorn en O.S.S., waarbij in
eeruiturnwedstrijd beide verenigingen
elka'at bekampten en verder het
weekeinde genoegelijk bij de Apel*
dporners doorbrachten. Later werd
dit "experiment in omgekeerde rich*
ting herhaald, tot grote voldoening
van gasten en gastheren.
In het begin van 1948 werd door
burgemeester Van Alphen afscheid
genomen als beschermheer, in ver*
band met het feit, dat hij gepension*
neerd werd, terwijl enige weken la*
ter ( zijn opvolger Mr 'H. M. van Fe*
neina als zodanig door de voorzitter
ten overstaan van alle leden werd ge*
installeerd,.
Daar 't veertigjarig bestaan slechts
in een réunie was herdacht, werd het
45 jarig bestaan, in 1949 op grootse
•wijze gevierd.
Nadat reeds in 1949 een gedeelte
der lessen in handen van de 'heer
Peeman was overgegaan, ging door
het afscheid van de heer en mevr.
Van Pagée in 1950 de gehele leiding
op hem over.
De heer en mevrouw van Pagée
werd het ere*lidmaatscliap aangebo*
den.

Mej. Duy vendak sprak over

't Leven van de vrouw in Amerika
Op de Vrouwenmiddag van de Ned.
Prot. Bond, gehouden op Donderdag
25 Februari in „Ons Gebouw" aan de
Brugstraat, sprak Mej. Duyvendak,
directrice van de landelijke Comm.
voor Huishoudelijke Voorlichting te
Den Haag.*;*
Voordat echter het woord aan Mej.
Duyvendak gegeven werd, bracht
mevrouw M."Sterrenburg de Vrou*
wen*gebedsdag, die op 5 Maart a.s.
in 118 verschillende landen gehouden
zal worden, onder de aandacht van
de aanwezigen.
Mevrouw Sterrenburg is de mening
toegedaan, dat een gebed alleen niet
voldoende is om de vrede te bewaren.
"We moeten ook in eigen milieu
trachten deze te handhaven, een
voornaam punt daarbij is de opvoe*
ding" der kinderen. „Laten we als
Christenvrouwen van vele landen
foberen één te zijn", aldus mevrouw
tefrenburg.
M.ej. Duyvendak vertelde hierna
een en .ander over haar drie maanden
lange;i:Teis door de 48 staten van
Arneïika.- Van Washington reisde ze
langs de zuidkust van Canada, de
Rock~ëy Mountains naar Oregon, om
zuidelijker.rvja Okla'homa en West*
Virginia teïüp te keren naar Was=
hington.
"•Om,, de Amerikaanse huisvrouw
enigszins teï'kunnen begrijpen, is het
noodzakelijls|fi,ets van de geschiede*
nis van heï'Jand onder de loupe te
nemen.
In 1790 telde Amerika vier millioen
inwoners, voornamelijk pioniers. Nu
zijn er 150.000.000, samengesteld uit
alle delen en lagen der gehele wereld,
die tezamen de „Amerikaan" vormen.
Mej. Duyvendak noemde 3 mannen
die in deze grote heterogene groep een
zekere binding brachten: Washing*
ton, Jefferson (Onafhankelijkheids*
verklaring), Abraham Lincoln (af*
schaffing slavernij).
Een Amerikaan is vertrouwd met
grote getallen. Een treinreis van drie
dagen verbaast 'hem niet, een hotel
met 3000 kamers vindt hij heel ge*
woon enz. Daarom heeft hij zich an*
dere normen aangemeten dan wij en
lijkt hij ons vaak wat oppervlakkig,
wat echter niet het geval is. In te*
gendeel, een Amerikaan heeft een
goed hart, is zeer gastvrij en bezit
een zeer snel, maar kinderlijk waar*
nemingsvermogen.
Ruim een derde deel van de Ame*
rikaanse vrouwen zijn z.g. werkende
vrouwen. En dat moeten ze ook wel,
want de levensstandaard is zeer hoog,
ze zijn veeleisend en men treft in hun
woningen de meest ingenieus bedach*
te machines, jzoals bakovens, was*
machines, enz.
Nagenoeg alles, ook lingerie, wordt
gekocht op afbetaling en de regering
stimuleert deze afbetalingssystemen.
Mej.. Duyvendak is tot de conclusie
gekomen dat de plattelandsvrouw in
Amerika ontzettend hard moet wer*
ken. Ieder van de 48 staten bezit een
soort „Wageningen", een universiteit,
die via de voorlichtingslerares in
voortdurend contact staat met de
huisvrouw.
Typerend voor de Amerikaanse
vrouw is, dat ze zeer leergierig is op
he£ gebied van nieuwigheden, in te*
genstelling met bijv. de Hollandse
huisvrouw, die alles nog maar liefst
doe'tV zoals „mijn moeder het ook
deed-", i
De kerkgemeenschap in Amerika is
zeer groot, in ieder huis is de Bijbel
het Boek bij uitstek.
De Amerikaanse jeugd is zeer vrij*
moedig, dit'wordt op de scholen aan*
gekweekt dóo'r het geven van spreek*
beurten. De" kinderen gaan er over
het. alg'emeep graag naar school, om*
dat'er' slechts een beperkt aantal ver*
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plichte vakken zijn en de rest keuze*
vakken. In Amerika kent men geen
huishoudscholen.
De omgang tussen het meisje en de
jongen is er zeer vrij.
Wat de architectuur betreft, op dat
punt heeft de Amerikaan niet veel
fantasie, die is door geheel Amerika
vrijwel hetzelfde.
Toen mej. Duyvendak haar lan*
taarnplaatjes wilde gaan vertonen,
sloeg een zekering van het electrisch
licht door en daardoor ook de lamp
van haar toestel, zodat de aanwezi*
gen tot hun grote spijt dit gedeelte
van deze leerzame en interessante
voordracht in het water zagen vallen.
Echter heeft mej. Duyvendak afge*
sproken om op 18 Maart a.s. deze
lichtbeeldenvertoning alsnog te zullen
komen geven, zodat men .dan in de
maand Maarfr -t>vee •Vrouwenmidda»
gen zal hebben,-één op 18 Maart en
de volgende op 25 Maart.
G-H.

Tweede Jaarvergadering
Ned. Christenvrouwenbond

Vrouwenbond P.v.d.A.

Vrijdag 19 Februari hield de afdeling
Zandvoort van de N.C.V.B. haar 2e
jaarvergadering.
Uit het verslag van de secretaresse
bleek, dat er een opgewekt leven in
de afdeling heerst: 't ledental be*
weegt zich in stijgende lijn, de leden*
vergaderingen worden goed bezocht.
Ook 't verslag van de penningmeestc*
res was optimistisch: 't batig saldo
waarmee de kas sluit is een bewijs
van goed beheer. Na een kort ver*
slag van de „bezoekcommissie" werd
er gepauzeerd.
Daarna volgde het „gezellige" ge*
deelte van de avond. Verschillende
leden gaven wat ten beste: er werd
gedeclameerd, voorgedragen, toneel*
gespeeld, „Onvermoede talenten" tra*
den aan 'het licht.
De avond vloog om; om elf uur
ging men huiswaarts.
De afdeling Zandvoort van de N.C.
V.B. ,ziet met dankbaarheid terug op
het voorbije verenigingsjaar en hoopt
dat ook in het nieuw begonnen jaar
de lijn stijgende zal blijven.

Verstopping
Vlug, zacht en pijnloos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

de zon" is, want dergelijke vergun»
ningen kennen we nu nog.
Voorts besprak spr. de opkomst van
de badplaats.
Tot slot vertelt de heer Van der
Mije enige grappige anecdotes die be*
trekking hebben op het leven, zoals
het hier vroeger was.
Hierna volgde een schets, van het
Zandvoortse leven zoals het vroeger
was. Deze schets bestaat uit drie de*
len is genaamd „Vissersleven" en sa*
mengesteld door mej. E. Bakels, of
„Juffrouw Bets" zoals de meesten
liaar beter kennen.
Men kan hier eigenlijk niet spre*
ken van een toneelstuk, men kan niet
zeggen: mevrouw Die of Die speelde
goed. Hier wordt niet toneelgespeeld.
hier wordt een brok ,oud Zandvoort'
tot leven geroepen met een devote
liefde en eerbied voor het verleden.
De gebeurtenissen zijn ontleend aan
de werkelijkheid, de costumes, het
vislopershoedje, de lange kap, de uit*
drukkingen die worden gebezigd, ds
bedstee met de beddekwast, de ruzie*
tjes en het medeleven met elkaar, al*
les is echt Zandvoorts in de beste zin
van het woord.
Wij zien in de „Wurf" niet in de
eerste plaats een buurtvereniging, die
enige malen per jaar een gezellige
contactavond organiseert. De „Wurf"
is allereerst een groepje mensen dat
de Zandvoortse Folklore weet te be*
waren en daarom is het bestaan van
deze vereniging van zoveel waarde
voor Zandvoort.
Nadat de „doopstoet", compleet
met dopeling en voorzien van prach*
Itige oude kerkboeken enige malen
door de zaal was gegaan, kwam aan
dit gedeelte van de feestavond een
einde, maar niet nadat Mej Bakels
en de heer P. Keur hartelijk waren
gehuldigd voor het vele werk dat ze
hadden verzet, om dit alles tot st'and
te brengen.
Een gezellig dansje onder leiding
zeer geslaagde Wurf»avond.

K.J.C. „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn laatste wedstrijd van de maand
Februari. De strijd was zeer span*
nend. Schijff die op de 8e plaats
stond werd kampioen. E. Keur ver*
huisde naar de 3e plaats. De slot*
stand van de kopgroep luidde:
1. P. Schijff 17591 pnt; 2. P. Valk
17584 pnt; 3. E. Keur 17566 pnt; 4.
G. Meijer 17512 pnt.
Woensdag j.l. speelde E.D.O. te*
gen Ruitenvrouw, beiden uit Haar*
lem, voor de Noortmanbeker. De-uit*
slag was: E.D.O. 20198-pnt. en 3
marsen tegen Ruitenvrouw 19828 pnt.
en 8 marsen.

(Adv.)

„DE WURF"
herdacht zijn 6-jarig bestaan
Donderdagavond 25 Februari her*
dacht de buurtvereniging „De Wurf"
haar zesde verjaardag roet een feest*
avond voor leden en introducees in
„Zomerlusf.
Na het welkomstwoord uitgespro*
ken door de voorzitter de heer G.
Suurlandt en een inleidend woord
van de heer M. Weber, werd het
woord gegeven aan de heer P. van
der Mije, chef van de afd. Bevolking
ter Gemeente*secretarie.
Deze vertelde in grote trekken een
en ander over de groei van Zand*
voort, van Mullevoorde in het moe*
ras tot de badplaats zoals we die
heden ten dage kennen.
De heer van der Mije begint zijn
praatje met de woorden: „Hij die be*
lang stelt in het verleden, heeft een
open oog voor de toekomst".
En dan zet hij meteen even recht
dat Zandvoort dit jaar niet 650 jaar
bestaat, maar dat het op 26 April a.s.
650 jaar geleden zal zijn dat Witte
van Haemstede hier landde bij paal
69 nabij Sandevoerde. En waar Melis
Stoke in 1300 al van Zandvoort
spreekt, moet men dus van de veron*
derstelling uitgaan, dat onze plaats
al ouder is dan 650 jaar.
In oude kronieken wordt hier al
vroeg gesproken van Kerkstraat, Het
Gasthuis, Kruisstraat en Zuidbuurt
en de rest wordt aangeduid met „wil*
dernis".
Om de Wurf concentreerde zich
het dorpsleven.
Oorspronkelijk was Zandvoort een
pleisterplaats voor de zich langs het
strand verplaatsende kooplieden en
legers. Verder had men hier geen en*
kei middel van bestaan. Visserij werd
nog niet beoefend, hoofdzakelijk om*
dat toen het haringkaken nog niet
was uitgevonden en aan de landbouw
deed men niet omdat men nog niet
van bemesting had gehoord.
Omstreeks 1600 begon men de vis*
handel te beoefenen en in die tijd
ontstond het Vispad, dat grotendeels
ten N. van de tegenwoordige spoor*
baan gelopen moet hebben.
De ambachtsheer Paulus'Loot pl.m.
1700 heeft veel gedaan om Zandvoort
groter te maken. Hij stelde o.a. ver*
gunningen in voor de vestiging als
bakker, kleermaker, voerman enz.. De
heer Van der Mije legde er de nadruk
op dat er nooit „iets nieuws onder

De Vrouwenbond van de Partij van
de Arbeid houdt hedenavond in Ons
Gebouw een bijeenkomst, waarin o.m.
gesproken zal worden over een te or=
ganiseren bazar, de ledenwinactie,
terwijl mevr. Poots*van Popta na de
pauze een inleiding zal houden over
het belang van de Provinciale Staten,

ZAND V. BRIDGECLUB
In de A*lijn noteerde het koppel hrn.
Fabel=Sjouwerman
Woensdagavond
een percentage van 75.46, een resul*
taat -dat nagenoeg nimmer wordt be*
haald, daar percentages tussen 60 en
70 reeds als „uitstekend" beschouwd
worden. Dit koppel bezet vanzelf*
sprekend de eerste plaats en staat
bijna 30% boven de fam. Van Eckelt,
die de tweede plaats inneemt. Fam.
Vulsma volgt dan met 101.45%.
iHet dameskoppel Brossois=Hagen
wist zich te handhaven en heeft thans
113.22 %. -Het kortgeleden gepromo*
veerde dameskoppel Notterman*Stor
doet het uitstekend en bezet thans de
tweede plaats met 106.85 %. Doch ook
de fam. Spoelder, die zo juist uit de
C*lijn promoveerde, deelde Woens*
dagavond rake klappen uit en steeg
van de lle naar de 3e plaats'met een
totaal van 106.32 %J
Het koppel Hrn. Lansdorp=Lorenz
wist zich niet te handhaven door een
uitzonderlijk slecht - resultaat, doch
ook aan het koppel Liberg*Heuft
werd de tweede plaats ontnomen.
Thans bezet de fam. Schulze met
110.60% de 'bovenste plaats, direct
'hierop gevolgd door het dameskoppel
Draijer*Lansdorp met 109.13%. Het
dameskoppel van der Werff*Jacobs
staat als no. 3 geklasseerd met 109.13
%, doch de verschillen zijn zo klein,
dat in deze stand elk ogenblik veran*
dering kan komen.
Zaterdagavond wordt een vriend*
schappelijke wedstrijd tegen „Boeken*
rode" uit Heemstede gespeeld met als
inzet een wisselbeker, uitgeloofd door
de Zandvoortse Bridgeclub. Aan deze
ontmoeting nemen van beide vereni*
gingen zestig spelers deel.
DAMES K.J.C. „NOORD"

Na een spannende en gezellige strijd
om de Ie plaats voor deze maand,
kwam toch, na veel tegenslag mevr.
S. Bol als Ie uit de bus; 2. mevr. I.
deze Hagen; 3. mevr. R. Roest; 4. mevr.
G.H. A. Menks.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
KEURING EN HERKEURING
VAN MATEN EN GEWICHTEN
Op Maandag l Maart 1954 van 10*12
uur en van 13*16 uur, op Dinsdag
2 Maart 1954, van 9*12 uur en van
13*16 uur en' op Woensdag 3 Maart
1954 van 9 tot 12 uur, zal in het ge*
bouw „Ons Huis" aan 'het Dorpsplein
alhier, zitting worden gehouden voor
de keuring en herkeuring van maten
en gewichten en wel op Maandag
voor hen wier namen aanvangen met
een der letters A t/m I; op Dinsdag
voor hen wier namen aanvangen met
één der letters J t/m P en op Woens*
dag voor de overigen.
OPHALEN HUISVUIL
De directeur van de Dienst van
blieke Werken maakt bekend dat
ingang van Maandag l Maart a.s.
het ophalen van huisvuil reeds
7 uur wordt begonnen.

Mensen en Zaken
Vrij en blij.
Er is een vaderlands liedje dat ge*
tuigt van 'het feit dat we zo vrij en
zo blij leven aan „Neerlands dierb're
kust".
Door de jongste maatregel van het
Strandschapsbestuur wordt dit nog es
even extra geaccentueerd. Hoera, we
mogen weer vrij en blij baden en
zwemmen langs de hele Zandvooitse
kust!
Nu begrijpt Momus niet, waarom
de vlaggen niet uitgestoken zijn in
het dorp, waarom de sirene niet ge*
loei d heeft, want wij hadden dit b e*
vrijdingsfeest toch wel een beetje mo*
gen vieren. Het is misschien alsno?
mogelijk de dag van de afkondigii ,van dit besluit tot een regionaal fes*
tijn van de eerste orde te verheffen.
Want U moet zich eens even voor*
stellen wat het betekent: vrij zwem*
men, vrij poedelen, vrij pootje baden
in de hele Zandvoortse zee
De wijze heren van het Strandschap
zijn er zelf wel van overtuigd dat het
een ingrijpende maatregel was, want
zij maakten er een uitgebreid pers*
bericht van, zo, uitgebreid zelfs, dat
het bijna op een uitvoerig geformu*
leerde verontschuldiging ging lijken.
Men begint bij 1920 (toen was het
voor personen boven de 16 jaar ver*
boden om pootje, te baden buiten ^üe
badinrichtingen) en dan volgt de me*
dedeling dat het in 1932 al werd ge*
tolereerd dat het publiek op de ter*
reinen van de badinrichtingen zonne*
baadde. Trouwens — dit ter gerust*
stelling — sedert 1928 stond de po*
litie dit al o'ogluikend toe. Dus even
resumeren: In 1928 stond de politie
„oogluikend"- toe dat er bij de bad*
inrichtingen gezonnebaad werd. Mo*
mus vindt dit al 'n bar revolutionaire
ingreep. De trossen los in 1932 was
natuurlijk een rechtstreekse moord*
aanslag op een goede, oude gewoonte.
Men verviel van kwaad tot erger.
Luister maar:
In de jaren, die volgden (dus na
1932) werd Zandvoort zo populair mede door het feit dat je er in de
badinrichtingen zo rnaar mocht zonne*
baden, dat er een zware run op het
verbaasde badplaatsje ontstond. De
overheid ging nog verder:Men.mocht
zich aan 'het z.g. vrije strand in bad*
costuum vertonen en.... men mocht
desgewenst de plomp in.
Toen kwam er een rampjaar. Ne*
gentienhonderd zeven en veertig
Men weet het nog: Een akelig hete
zomer — wat doe je er mee — en....
een stevig verbod van het pas opge*
richte Strandschap: Afgelopen was
het, geen gebaad in de zee van 'het
„centrale strand", geen gebaad van
pootjes of van complete lichamen,
niks van dat alles. Ga maar naat de
'badilnrichtingen, wa'nt daar is toe*
zicht, daar zijn vertrouwde " lieden,
die je wel uit de zilte golven opdie*
pen, zo je er in mocht onder gaan.
Er waren in 1947 heus wel eens
mensen, die de euvele moed hadden
vlak voor de kop van het dorp, bui*
ten de badinrichtingen in zee te gaan.
O, gaat dat zo? vroeg ^e overheid.
„Nou, we zullen ze
"
Daarna mocht niemand meer in een
badpak, een zwembroek of een zon*
nepak aan het „centrale strand" ver*
toeven. Enfin, het arme detachement
Rijkspolitie kan er van meepraten. En
de Kantonrechter in Haarlem ook.
Toen kregen we weer een „ooglui*
kende periode" (wat natuurlijk nooit
goed te praten is!) en in het'seizoen
1953 werd de bestaande situatie wer*
kelijk redelijk geacht. Door de bad*
gasten.
En nu is1 alles over.. Vrij en blij..
Hiep hoi, voor 't Strandschap!
Alleen één zinnetje in het persbe*
richt doet een tikje wrang aan: „De
baders en zwemmers gaan uiteraard
op eigen risico in zee".
Uiteraard.
MOMUS.

(Adv.)

Enorme vraag naar IVOROL - tandpasta !
" ••
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= Dat doet de Goede kwaliteit.

Nederlandse Protestanten Bond

JEUGDDIENST

Brugstraat is
uit IJmuiden

Speciale verkoop

DEGRUYTER

Dame, m.L, zoekt zonnig
GEM. KAMER m. vr. kook»
gel. (l Apr. tot pl.m. l Oct.)
Br. m. prijsopg. onder no.
1606 bureau Zandv. Crt.

Deze tafellakens, verkrijgbaar in diverse
ftaaie pasteltinten, brengen wij vanaf morgen
in de verkoop tegen onderstaande

/verrassend lage prijzen !
130 x 200 cm

450

550

690

WONINGRUIL
HaarlenrZandvoorf.
Aangeb. lief ben. huis met
:uin, Z.B. Spaarne aan druk
vis» en x vaarwater, of vrij
riuis, 2 min, v. Haarl. Hout.
3evr. woning m. minstens 5
P. de Gruyter & Zoon K[,V.
•camers te Zandvoort.
Br. no; 1604 bur. Zandv.Crt.
kunnen plaatsen voor filiaal Zandvoort
WONINGRUIL.Zandvoort.
Aangeb. vrij huis, 5 k. enz.,
garage, v. en a. tuin, Zand»
voor opleiding wordt gezorgd en
""
voortselaan. Gevr. vrij huis
of vrij bovenhuis in of bij
dorp (geen Noord). Br. ond.
no: 1602 bureau Zandv. Crt. voor magazijn en bezorging, leeftijd tot 30 jaar. Pers.
aanmelden 's middags tussen 12=2 en van 4.30 tot 5.30
WONINGRUIL
uur op ons kantoor Barteljorisstraat 40,^<Haarlem
A msterdamtZandvoort.
(ingang Winkel).
Aangeb. vrije belsétage in
Z., bev. 4 kam., keuk. (m.
w.w.), badk. en bov. slp.k.
mui
en bergzold. Huur ƒ 57,—.
Gevr. vrij huis (geen bov.h.)
te Zandvoort.
Br. no. 1601 bur. Zandv.Crt.

een flinke jongeman

Onze inkoper van de afdeling „Huishoudtextiel" kocht een grote partij rayon damast
tafellakens in tegen abnormaal lage prijzen,
alléén omdat deze tafellakens soms kleine
vlekjes of 'n technisch foutje vertoonden.

130 x 170 cm.

Garage Smit, Parallelweg 32-34

een nette winkeljuiFronw

RAYON
DAMAST
TAFELLAKENS

130 x 130 cm.

Gevr, Tweede monteur

Zondag 28 Februari, 's avonds 7 u.
Spr. Ds J. B. ASSENDORP

Gevr. voor JUNI op goede
stand, dicht bij zee, voor
3 volwassenen, l GEMEUB.
ZITKAMER, l gr. en l kl.
slaapkamer en vrije keuken.
Br. met prijsopg. onder no.
1603 bureau Zandv. Crt.
Te huur gevr. v. half April»
eind Aug. HUISK. met 3
sl.p.k. met bad en telef. Br.
no. 1609 bur. Zandv. Crt.

Sak voor Uw kuisboudgoed!

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr C. F. M.. Robbers, Koninginne*
weg 34, telefoon 2813
WIJKZÜSTEB:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19.
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

SPORT

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEtJWEN"
Het is thans vrijwel zeker dat er a.s.
Zaterdag en Zondag weer gevoetbald
zal kunnen worden. Tot veler verba»
zing heeft de K.N.V.B. voor Zondag
een inhaalprogramma ingelast, waar»
door verscheidene clubs vrij zijn voor
de competitie. Ook met het Ie elftal
PREDIKBEURTEN
van Zandvoortmeeuwen is dit het ge»
val. Om deze dag voor het Ie elftal
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 28 Februari
> weer niet geheel verloren te laten
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer gaan, wordt er, een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld thuis' tegen de
C. J. A. Antonides.
10.30 uurf Ds C.~ de Rn. Bediening 3e klasser, E.H.S. uit Haarl.em. Deze
wedstrijd wordt om 12 uur gespeeld.
H. Doop.
De overige elftallen komen weer
7 uur: Ds R. H. Oldeman.
voor de competitie in actie. Zand»
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 voortmeeuwen 2 krijgt des middags
•Bloemendaal 2 op bezoek. We ver»
Zondag 28 Februari
10.30 uur: Ds J. iHeidinga van Haar» wachten dat de reserves na de lange
rustperiode in staat zullen zijn deze
lem.
ontmoeting te winnen, hetgeen hard
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht nodig is om van de onderste plaats
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur af te komen.
;
Hoogmis.
De uitwedstrijd van het Ie Zater»
's Avonds 7 uur Lof.
dagmiddagelftal tegen S.V.J. is ook
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. van veel belang voor de onderste
's Avonds 7.30 uur Lof.
plaats. Beide elftallen zijn de candi»
daten voor deze plaats. Het is dus
Gereformeerde Kerk,
nodig dat er alles op alles gezet
Julianaweg hoek Emmaweg
•wordt om de punten te veroveren.
Zondag 28 Februari
10 uur: Ds A. de Ruiter. Voorbef. Programma voor Zondag 28 Febr.:
IH.A.
Zandvoortmeeuwen 1»E.H.S. 12 u.
5 uur; Ds A. de Ruiter. Zond. 43.
(vriendschappelijk).
Zandv.m. 2=Bloemendaal 2 2.30 u.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Zandvoortm. 3*V1.Vogels 2 9.45 u.
Dinsdag 2 Maart
H.F.C. 5=Zandvoortm. 4
9.45 u.
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". iHillegom
6=Zandvoortm. 6
12 u.
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
Bloemendaal 7»Zandv.m. 7
12 u.
12 u.
Zondag 28 Febr. 9.30 uur: Radiotoe» Zandv.m. jun. a»V.S.V. b
spraak (op 402 meter) door Dr A. L. Programma voor Zaterdag 27 Febr.:
Constandse van het Humanistisch
S.V.J. IsZandvoortm. l
3 u.
Verbond. Onderwerp: „Over goed en
S.S.H. l»Zandvoortm. 2
3.30 u.
kwaad".
Schoten a»Zandv.m. adsp. a
4 u.
Schoten b»Zandv.m. adsp. b 4 u.
Zandv.m. adsp. c»D.C.O. b
3 u.
BURGJERLIJKE STAND
19—25 Februari 1954
Geboren: Wilhelmina Petronella, d.v. R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOTS"
Na enige weken gedwongen rust zal
B. Sietsema en W. P. Ketelaar;
Martine Johanna, -d.v. J. Kemp en het voetbalprogramma eindelijk weer
'J. Koper; Jan Willem, z.v. J. Steets» worden voortgezet.
Voor onze elftallen zijn slechts
kamp en S. Jacobsen.
Ondertrouwd: J. A. Lanting en W. twee wedstrijden vastgesteld en wel:
T.Z.B. adsp. a»T.Y.B.B. b
3 uur
Kuik:
H.B.C. adsp. d»T.Z.B. b
3.30 uur
Overleden: D. M. Keesman, oud 88 j.,
Adsp. a heeft slechts één punt nodig
weduwe van A. Kraaijenoord.
om het kampioenschap te behalen.
Jongens, we rekenen op beide punten.
A'dsp. b kan zijn mooie tweede
plaats behouden door <le punten mee
Monopole
naar huis te nemen.
Vrijdag 26 Febr. S uur: film „'t Gou» Voor Zondag zijn. geen wedstrijden
vastgesteld.
den zwaard".
Zaterdag 27 Febr.: Uitvoering door
Accordeonver. „Zandvoort".
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Zondagmiddag 28 Febr. 2.30 uur: film Afd. handbal.
„A & C in Alaska".
Voor a.s. Zondag 28 Februari is
Zondag 28 Febr. 8 uur: film „'t Gou* vastgesteld:
den zwaard".
Dames: O.S.S. l»Rapiditas
12 u.
Maandag l Maart: „Walsdroom" door
Heren: O.S.S. l»Vriendschap
2 u.
de Zandv. Operette Vereniging.
O.S.S. 2*B.G.V. 2
10.30 u.
Dinsdag 2 Maart: idem.
Als de weergoden ons a.s. Zondag
Andere attracties en
gunstig gezind zijn, zullen alle O.S.S.»
nuttigheden
elftallen thuis spelen. De dames zul»
Donderdag 4 Maart 8 uur: Gemeente» len hun eerste wedstrijd spelen om
avond Ned. Herv. Gem. in „Ons de bekercompetitie.
Huis". Spr. de heer en mevr. Hin*
•Het 2e herenteam speelt tegen B.
lopen*Nanninga.
G.V. 2. Het kan hierbij .zeker beide
Stadsschouwburg
punten thuis houden.
Haarlem
O.S.S. l speelt tegen Vriendschap.
Zaterdag 27 Februari 8 uur: Rotter* Wil dit team haar tweede plaats op
damse comedie met „Oost West, de ranglijst behouden, dan moet liet
'Egypte best".
alle zeilen bijzetten, v.ooral omdat
Zondag 28 Februari, 8 uur: idem.
O.S.S. met 2 invallers • in 'het veld
Maandag l Maart: Toon Hermans komt, voor doelverdediger en rechts»
met „Theater Ballot".
buiten. Men dient ,dus op zijn qui
Dinsdag 2 Maart, 8 uur: idem.
vive te zyn.

WEEK-AGENDA

UITSLAG VERLOTING
Zandv. Operette Vereniging

Gezocht voor de mnd Juni
BEN. ETAGE of vrij huis,
bev. zitk. en 2 of 3 slaapk.,
vrije kookgel. en bad of
douchecel, voor 4*5 volw.
pers. Br. onder no. 1607 bur.
Zandv. Courant.

3542, 2127, 794, 3964, 757, 2467, 2820, TE KOOP: Skuns bontstel,
3899,, 3292, 295, 2742, 1629, 55, 1982, 2 struisveren, 2 lampen, l
238, 489, 1254, 684, 1466, 1113, 2425, pottenrek, 2 luidsprekers, l
2456, 3900, 1087, 2702, 2999, 2572, 566, gascomfoor, l gasoven, l
2487, 13, 2281, 2100, 2921, 1751, 1115,electr. kookplaat, l rookta»
256, 3035. De prijzen zijn af te halen fel, 2 schemerlampen,,2 rol»
bij Het Wonder van Zandvoort, len linoleum, wastafel met
lampetstel, paraplui's, stof»
Swaluëstraat 9.
zuiger (Electrolux), bruine
damesschoenen mt. 39.
HUIS-, DECORATIE- EN
Gevr. divanledikant.
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
Haarlemmerstraat 64.

aangeb. Gloed»
Fa J, v, d, BOS & Zonen Tenieuwekoopgeëmailleerde
electr.

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
SNELWASMACHINE
Burg.'Engelbertsstraat 22 en 54 (ongebr.), 65 liter inhoud.
GLAS-ASSURANTIE
Model 1954. Prijs slechts

ƒ 184,-. Br. onder no. 1605
bureau Zandv. Courant.

Ned. Hervormde Gemeente, Zandvoort

Gemeente - avond
op Donderdag 4 Maart a.s.
om 8 uur in „Ons Huis9'
Spr.: de heer en mevr. Hinlopen^Nanninga.
Onderwerp:

Twéé reizen dwars door de
woestijn van Israël
(met lichtbeelden).

Toegang vrij

co
is eenparig het oordeel als
men onze schoenen past.
De leest is zo belangrijk, terwijl de
modellen met uiterste zorg,.zijn saamgesteld uit de keur der besjj?. fabrieken
Schoenhandel
annex reparatieafdeling4J.

TRIOMF DER TECHNIEK

PHILIPS TELEVISIE, niéuwste type,
groot beeld, ad. ƒ 895.,- 'of ƒ 90,-,
TE KOOP: old finish huis»
het restant kunt U danWparen, ter»
kamer compl., kinderstoel,
wijl U kijkt. Weldra—ontvangst uit
hobbelpaard, 2 stapelbed»
België.
Hevealaarzen
den (z.g. kribben), 2 één»
pers. opklapbedden. Boda» PHILIPS RADIO, de meest
Knielaarzen, 40—47 .. ƒ12,50
mer, Hogeweg 42, tel. 2313.moderne apparaten met in»
Dijlaarzen, 40—47 .... ƒ20,50
gebouwde antenne, 2 luid»
Lieslaarzen, 40—17 .... ƒ22,95
sprekers, drukknopsysteenï,
Te koop: Complete
gesch. voor F.M. ontvangst,
Vredesteinlaarzen
Strandexploitatie
ƒ 535,- of ƒ 54,-. Het
(Rupax)
Te bevr.: Wed. C. Paap, restant kunt U dan sparen
Knielaarzen, 40—47 ... ƒ13,50
Van Ostadestraat 16.
terwijl U luistert.
Dijlaarzen, 40—47
ƒ20,95
Radiotoestellen
Lieslaarzen, 40—47 .... ƒ23,75
Gevonden wit»zwarte POES. PHILIPS
vanaf ƒ 98,— en hoger.
(franco huis)
Bisenberger, Van Ostade*
Uw oude Radiotoestel heeft inruilwaarde! Ook bij aan»
straat 25.
Alleen bij
schaffing van Uw T.V. toestel.
PHILIPS PLATENSPELER
vanaf ƒ 74,Wat voor feest of party?
PHILIPS HOOGTEZON BIOSOL
ƒ 198,Alles verhuren wS!£
BAKENESSERGRACHT 79
Glaswerk, porcelein, bestek- PHILIPS ULTRAPHIL, kleine Hoogtezon-l... ƒ 76,50
HAARLEM - TEL. 21426
ken, tafels, stoeien, enz.
MOEDERS BESTE HULP BIJ DE SCHOONMAAK
Hevea Ploeglaarzen
ƒ 10,50
P. Waterdrinker, telef. 3164 Een prima STOFZUIGER op slee. Diverse modellen
ledere laars garanderen wij
en merken
vanaf ƒ 2,— p.w.
6 maanden
Meubel-, gordijn- en VADERS rechterhand: een PHILISHAVE":... f 49,75
Wij leveren: Wasmachines, Koelkasten, Droogmachines,
tapijthandel
Fornuizen e.d. huishoudelijke apparaten.
Woninginrichting
Komt U eens kijken en luisteren?
L. Balledux & Zonen
H.altestraat 27 - Tel. 2596 Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.
Aangesloten bij de Volks» Wij repareren alle apparaten van diverse merken.
RADIO » TELEVISIE
<C
credietbank.
Manchester, Wauwe en Engelslcren
Vraagt inlichtingen.
ELECTRA
J«
broeken; witte, blauwe en khaki
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534
overalls; lange en korte stofjassen;
jongensplusfours enz.
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360
Aangeb. te HAARLEM*C.
Abonneert u
buurhuis, 5 k., ƒ 50,— p.m.
Te koop of te huur gevr.
KORFBALNIEUWS
HUIS in Zandvoort.
op de
Nu de mogelijkheid niet is uitgeslo»
Br. no. 1610 bur. Zandv.Crt.
ten, dat er a.s. Zondag weer veld»
sporten beoefend kunnen worden, is Dames» en Herenkapper
ZANDVOORTSE
NET MEISJE of werkster
voor de Zandvoortse Korfbalclub net
gevr. van 9»! uur. Br. onder
(volgende programma vastgesteld:
COURANT
no. 1608 bur. Zandv. Crt.
Zaterdagmiddag: Z.K.C. a»Oosters
kwartier d adsp. om half vier op liet Zeestraat 30 - Telef. 2718
terrein aan de Zomervaart; Zondag»
middag 2 uur op het terrein Velsen»
Hoogovens: Watervliet 4=Z.K.C. 1.
POLITIE»TAFELTENNIS
— indien vanavond gewonnen wordt
— onbereikbaar zijn voor de andere
In de afgelopen week, te weten op
SCHAAKNIEUWS
gegadigden.
Maandags en Dinsdagavond, werd
J.l. Maandag is de bondswedstrijd
door het team van de Zandvoortse
Hoofddorp l=Zandvoort l gespeeld
Politie Sportvereniging gespeeld te»
BRIDGE-NIEUWS
,~,~,,"
met de voorlopige uitslag 31/2=21/2gen resp. Columbia l en D.S.B. 2,
Waarschijnlijk zal nog een gelijk spel
beide verenigingen uit Haarlem en
Na de vierde en laatste wedstrijd
uit het vuur worden gesleept, doch
ernstige candidaten voor de kampi*
van de eerste competitie van de
met een verliespunt is de kans op de
oenstitel in afdeling 4e klasse E. De
Bridgeclub „Bridgen vftoï Plezier",
eerste plaats in het klassement ver»
Zandvoortse politiemannen ontnamen
welke. Dinsdag is gespeeld, kwam er
keken. De kampioens»aspiraties zul»
hen echter de wellicht gekoesterde
weinig verandering in de stand, die
len derhalve tot het volgend seizoen
illusies door de o ntmoetingèn met
als volgt luidt: Jan=lijn: ,1. fam. Vlee»
bewaard moeten worden.
overtuigende cijfers, namelijk met 9»!
ming 142; 2. fam. v. d: Vlerk 112; 3.
De partijen, die Donderdag voor de
en 8»2 te winnen.
fam. v. Straaten 89Vs'v".
onderlinge competitie zijn gespeeld,
Hedenavond moet door het ZPSV»
Pietslijn: 1. Dames' Verbaleneden
eindigden als volgt:
team gestreden worden tegen Togido
Belder 86; 2. mevr. Denkers»de heer
Termes Jr»Porrenga, 0*1; Termes Sr»
10. Indien vrouwe Fortuna de kustbe»
Bakker 75; 3. fam. Snijer 68Va.
Janssen, afgebr.; F. de Jong»Kop, 1=0;
woners goed gestemd blijft, kan het
Over twee weken vangt de tweede
KroonsBais, 0*1; Schmidt»Sliikerman,
team als kampioen huiswaarts keren.
vierweekse competitie aan. De vol»
afgebr.; Tevens nog enige afgebroken
Uiteraard zijn nog enkele wedstrfj»
gende week Dinsdag is,,er eerst een
partijen 'beslist: <3iskes*Kroon,
1»0;
den te spelen, doch het politieteam
wedstrijd van de marine/i tegen het
1
Porrenga»v.d. Brom, Vs' /»
bleef tot dusverre ongeslagen en zal
zwakke geslacht.'

Speciale aanbieding

Ge Hilterman

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten

Atelier voor
alle soorten
haarwerken

Maison „Gemis"

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper • Telefoon 2550

Autorijschool K. OFFENBERG

't Gouden zwaard

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

WOENSDAG 3 en DONDERDAG 4 MAART,
8 uur - ZONDAGMIDDAG 28 FE'BR., 2.30 uur
Bud Abbott en Lou Costello in:

A & C in Alaska
Het zal veel graden onder nul zijn bij „A & C in
Alaska", maar de lachsalvo's zullen U warm
houden. De gekste Poolexpeditie die U ooit zag.
Toegang elke leeftijd.

\?

ZATERDAG 27 FEBRUARI gereserveerd voor
de 2e uitvoering door de ACCORDEON VER.
„ZANDVOORT". O.m. treden voor U op
André Meurs en zijn bekende gevierde artisten.
Na afloop groot bal.
MAANDAG l en DINSDAG 2 MAART
gereserveerd voor de Zandvoortse Operette
Vereniging. Zij brengt U WALSDROOM.
Muziek- van Oscar Strauss.

Fongers rijwielen

f 139,75

Locomotiefrijwielen . . . . f 141,00
Locomotiefsportrijwielen . . f 162,25
Vraagt onze gemakkelijke

betalingsvoorwaarden

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer

Grofe Krocht 5:7 - Tel. 2974

- FHnstrJjber jj — Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

VRIJDAG 26 FEBRUARI en
ZONDAG 28 FEBRUARI (2 dagen), aanv. 8 uur
Piper Laurle, Rock Hudson en Gene Evans

Het zwaard van Damascus maakt 'hem onover*
winnelijk behalve tegen haar. Een veelbewogen
film -vol romantiek, sensatie en schoonheid. Opge=
nomen in schitterend Technicolor. Toegang 14 jr.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasvvrzorging

Wat krijgen de bezoekers
nu gratis op de

Telefoon 20085, 'Haarlem

DEZE WEEK

Haarlemse Voorjaars-

RECLAME

250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153

met Paviljoen?

Tennis-enthousiasten!!

(V»n 12 t/m 19 Maart a.s. in het Krelagc-Huis aan de Leidsevaart
te Haarlem)

Inschrijving voor volwassenen en kinderen weder*
om geopend. Clubs, zowel voor geoef. als beginne*
lingen, o.l.v. trainer, op banen in Bentveld en
Overveen.
Inl. en aanm.:

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

N. F. P. MAX
bondsoefenm. K.N.L.T.B.,
Molijnstraat 10, Haarlem, telef. 17614

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op ioclaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
leunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Financierings-Inatltuut;

TOOESCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat 17 ta zware lasten te draeen,
krijgt en HULP *U U In moeilijkheden, bent geraakt
(sanering).
T7w zaken worden, vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en. bij de plaatselijke correspondasten.

een
één
een
een
een
een

kopje Thee
kopje Neicafè
kopje Soep
kopje Bouillon
Bok- en Bhnseshow
Stukje Zeep

GRATIS een Pilmvoorstellmg
GRATIS een LEZING met
lichtbeelden
GRATIS keuren en proeven
GRATIS dansen en prijsdansen
(het laatste uur) enz. enz enz.

Uw entree krijgt U dubbel en dwars teiug m
allerlei prettige verrassingen, die U door
de exposanten en de beursdirectie geboden
worden. Om nog niet te spreken van de vele
andere attracties zoals de steeds even boeiende
Modeshotv van Stoutenbeek, de kans op grote
prijzen, uitgereikt door de bekende RadioImitator Peter Piekos, Radio-Orkest o.l.v. Frans
Poptie met zang van Eddy Christtant en Mirjam.
Bak- en Kookdemonstraties, /Waiéf-»/>-demonstratie. Glasblazerij, Wasserij in bedrgf, enz. enz.,
die Uw bezoek aan de beurs tot een voorjaarsfeest maken.
De Beurs is geopend van 12 tlm 19 Maart m het
Krelage-Huis. Leidsevaarr. Haarlem. Dagelijks van
10 uur v.m. tot 5 uur n.m. Des avonds van 7-11 uur.
Zondag 14 Maart open van l-? uur n.m, en 's avonds
van 7-11 uur. Entree C ».- pl.r. en kinderen tot
14 jaar f O.50 cl.r.

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste JA
M. VAN BORKUfl' Je

„

.

totaal andera/

de,

JA l
zit bij de kapper met de laatste
Gerkestr. 21 - Tel. 2812„Vogue" op je knieën, vol beeld»
Jarenlange ervaring!
schone vrouwen en zegt, zo losjes
mogelijk: Als u een grijze haar te»
*enkomt, trekt' u hem er maar uit
hoor!
Hij antwoordt echter, p schrik, nou
mevrouw, dat zou u pijn doen, het
ïijn er zo veel!
Dan word je oud.
Er komt een marskramer aan de
deur met elastiek en veters. Als hij,
on een eerste weigering niet" zegt:
„Zus, ga je moeder eens halen",
maar rustig doorgaat met zijn han*
del, dan word je oud.
Als een voorbijgaande slagersjon*
gen niet olijk naar je fluit; als een
be=bop knulletjc in de Grote 'Hout*
Het juiste adres voor aan* straat niet meer: „dag lekkere schat"
!eg en onderhoud vaa
tegen je zegt, al was dit altijd ver be=
neden je waardigheid, dan word je
oud.
Als de vriendjes van je zonen je
niet meer voor een .oudste zuster
aanzien, dan.word je oud.
Als je advertenties gaat lezen over
is
kraaienpootjes en vermageringspillen,
dan word je oud.
Als je je op 'het strand liever vers
Loodgietersbedrijf toont in shorts met een bloesje dan
in badpak en nog liever in een zonne=
Koninginneweg 43
jurk, reken der op dat je dan oud
Wilhelminaweg 20
wordt!
Wanneer in de tram niet meer de
Telefoon 2070
jongetjes van om en nabij de twin»
tig, maar wel de heertjes van over de
veertig voor je opstaan (die van deis
SCHITTERENDE
tig staan zelden op), dan word je
TAPIJTEN
oud.
Koopt bij ons op raagaAls je stiekum meedoet aan de
zijn. Wij leveren aan pars ochtendgymnastiek, met de kamer»
ticulieren tegen engros» deur op slot, om je niet onsterfelijk
prijzen b.v.: Wiltons, belachelijk te maken, dan word je
waarde ƒ 109 v. ƒ 79,50; oud.
M. Smyrna's van ƒ 185
Als een onbekend winkelier -het
voor ƒ- 125. Ook leveren niet in zijn hoofd haalt om: „En,
wij exceptioneel grote jongedame?", tegen je te zeggen,
maten 275 x 375 voor maar vastberaden mevrouwt, dan
slechts ƒ 198 en nog gro» word je oud.
tere. Verkoop Zaterdag
En ga zo maar door.
3n komende week in onze
Onherroepelijk.
toonkamer.
Stokoud.
TAPIJTHANDEL
NEEL.
„MABO" N.V.
Jansstraat 85, bjj Grote
Markt, Haarlem.

sanitaire
installaties

Spolders'

Wat zeg je van mijn tafelkleed?
Ik had er al lang op gevlast, maar
het kon er steeds niet af. Toen ben
ik klant van De Gruyter geworden
en kijk nu eens! Gekocht van liet
geld van De Gruyter's cassabons.
pie cassabons komen vanzelf als
je klant bent.
EN BETERE WAAR
EN TIEN PROCENT

Belangrijke

Oe Gruyter geeft korting op alle
.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 l

ALLEEN

de Gruyter

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
Uleen Zaterdag als reclame

2887

leerlijke

Zandmoppen

2135

van 70 et voor

2424

60 cent per 2SO gram

2975

-.340225.

Fa.A.v.d, Mije&Zonen 2465
Schoolploin 4 - Tolef. 2467

Brandmelding
^ .
Commandant Brandweer '.t3044 Politie
'•• '
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fjjnstrijkervj, J. Hl'tó'.,-Weenink,
Pakveldstraat 30 a" T' '.""''
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l '
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en, Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886. Lichtsboringen. Bel op
Fritg Paap. Prins Mauritsstr. 3.

55e Jaargang no. 17 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags i

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

•

Opgericht 1900

DINSDAG 2 MAART 1954

RTSE CDU RA

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Feestverlichting Haltestraat
gedeeltelijk vernieuwd

GESLAAGD CARNAVALBAL
van 't Voetlicht
Het is een goed idee geweest tfan de
r.k. toneelvereniging „Het Voetlicht"
om een carnavalbal in Zandvoort te
organiseren. Het was j.l. Zondag*
avond tenminste in het Patronaats*
gebouw gezellig druk. De stemming
•was uitstekend en liet -derhalve niets
te wensen over. Veel „zittenblijvers"
waren er niet, terwijl zeker 70% ge*
costumeerd was verschenen. Men zag
allerlei costuums: Chinezen, ex*
koning Faroek, zigeunerinnen, boeren
en boerinnen, clowns, enz. De jury,
bestaande uit mevr. Slegers, mevr.
Veltkamp en de heer Van Locnen,
had een zeer zware taak om tot een
juist oordeel te komen. De dank, die
de juryleden des nachts om ongeveer
één uur werd gebracht, was volko*
men verdiend.
De wanden, het balcon (omgeto*
verd in een bierkelder(l) en het zij*
zaaltje waren van alle kanten -ver*
sierd en ook het orkest (Orchestre
les Cranckjores
) deed dapper
mee. Prins Lol werd door een groot
gezelschap verwelkomd, waarna hij
op zijn beurt een gemalin (mevr. C.
Veltkamp) uitkoos.
Er was rvoor een afwisselend pro*
gramma zorggedragen, bestaande uit
muziek, dansen, al dan niet om prij*
•zen en het optreden van de gooche*
laar Stirza, onze oud*plaatsgenoot
Rids van der Zee. Vooral de laatst*
genoemde, die laat op de avond twee*
maal optrad, boekte buitengewoon
veel succes en bracht iedereen tot be*
wondering. Het is nu begrijpelijk Sc»
worden, dat juist hij werd uitgekozen
om zijn staaltjes in het Koninklijk
Paleis te Soestdijk te demonstreren.
De uren vlogen om en zo was het

ACCORDEONVERENIGING
„ZANDVOORT"

gaf tweede voorstelling
in dit seizoen
'Zaféfdagavôrfdr "27~ Februari" j:l.*,~~ gaf
de Accordeonvereniging „Zandvoort"
het tweede concert in dit seizoen, te*
vens het tweede onder leiding van
haar nieuwe directeur Jan Davids.
De zaal was, hoewel niet geheel
bezet, toch behoorlijk gevuld, toen
het bestuurslid de heer M. Weber
het welkomstwoord uitsprak, dat te»
gelijk een opwekking werd om lid te
worden van de accordeonvereniging
„Zandvoort". De heer Weber propa*
geert enthousiast 'het kunnen bespe*
len van een accordeon. Hierna geeft
hij het muzikale woord aan de ac*
cordeonvereniging en besluit met de
aanwezigen een prettige avond toe te
wensen.
Bij het programma, dat een grote
verscheidenheid bood, viel het ons
op, dat het gedeelte voor de pauze
beter tot zijn recht kwam, dan daar*
na. Vooral het driestemmige „La Co»
londrina" van N. Serrodell werd mooi
en zuiver weergegeven, terwijl „Bala*
laika Souvenir'' van Joh. B. Kok,
vooral rhythmisch zeer goed werd
vertolkt.
„Offenbach Melodieën", dat na de
pauze aan de beurt kwam, was vooral
in het begin wat onnauwkeurig, lateiging het veel beter. Met het „Inter*
mezzo uit Cavaleria Rusticana" kre*
gen we de indruk, dat hier wat te
hoog gegrepen was. Men had met de
loopjes nogal wat moeite, terwijl er
ook te weinig op de dirigent werd
gelet, waardoor vooral het eerste ge*
deelte zeer ongelijk werd gespeeld.
'We veronderstellen, dat hier met se*
rieus repeteren veel bereikt kan
worden.
Met het laatste nummer „Dapper
en Vrij" had men echter weer niet de
- minste moeite.
Over het geheel genomen was'het
een zeer geslaagde avond en het or*
kest, bestaande uit achttien leden (na
de pauze was de bezetting enigszins
gewijzigd) maakte in de keurige geel*
blauwe kleding met mooie emblemen
met de letters A.V.Z. een uitsteken*
de indruk. ,
~~
Na afloop bood de heer Weber de
dirigent mooie bloemen aan van de
donateurs als blijk van waardering
voor zijn vele werk.
Met het engageren van het cabaret*
gezelschap waaraan medewerkten
André Meurs, conference, Tonny
Huurdemans met aardige uitstekend
vertolkte liedjes, de Wevro's (par*
terre acrobaten) en de clown*gooche*
laar Up Kiki, heeft het bestuur wel
een zeer goede greep gedaan.
Vooral André Meurs was deze
avond buitengewoon on dreef en
deed met zijn geestige opmerkingen
en malle fratsen de zaal meermalen
daveren van het lachen.
'Een gezellig bal onder leiding van
W. Hildering besloot deze uitstekend
geslaagde avond.
' .
.
G.H.

Donderdagavond 25 Februari heeft de
Haltestraatvereniging besloten tot een
gedeeltelijke vernieuwing van het ver*
lichtingsmateriaal.
Voorts bestaan er plannen om aan
beide ingangen van de Haltestraat
een grote verlichte ere*boog te doen
verrijzen. Men had zich de vernieu*
wingen veel grondiger voorgesteld,
maar stuitte hierbij op zoveel bezwa»
ren, dat men het voorlopig alleen
maar bij clc gloeilampjes wil laten.

voor velen nog veel te vroeg toen
om 2 uur het klokje van gehoor*
zaamheid tikte. Maar het carnavalbal
was geslaagd en dit betekent voor
Zandvoort een compliment aan „Het
Voetlicht".
De jury had vijf prijswinnaars aan*
gewezen, n.l. 1. mej. Bep Kruijff en
de heer P. Geuzebroek als „echtpaar
1954"; 2. mevr. C. Veltkamp als „Bal*
kandanseres"; 3. mevr. van Luijk als
„Canasta" (naar het Zuid*Amerik.
kaartspel); 4. Floor Bluijs als „bad*
man" en 5. echtpaar de Reus als Vo* G emeenter aad
lendammerpaar.
Bij het prijsdansen gingen 't echt*
paar Kater en mevr. van Luijk*de De gemeenteraad van Zandvoort
hr Versteege met de prijzen strijken. komt op Dinsdag 23 Maart in open*
bare vergadering bijeen.

Z.O.V. gaf succesvolle uitvoering van

„Een Walsdroom"
Deze operette in drie bedrijven van
Felix Dörmann, Leopold Jacobson en
de componist Oscar Strauss, is er een
met geestige en soms wat pathetische
momenten, die de nodige spanning
geven; met een muziek, die vloeiend,
fris en tot en met melodieus is.
Het werk dateert van 1907 en heeft
toentertijd veel opgeld gedaan. En nu
bijna 50 jaar later is ze nog lang niet
verouderd te noemen.
De rollen waren in goede handen.
Henny 'Petrovitch*Nijman als Prinses
Helene sloeg zich met haar frisse
stem dapper door de muziek van haar
>artij heen en haar hofdame Rie
>luys*van Dijk als Friederike von In*
sterburg wist met ~haar bescheiden
stemmmiddelen van haar rol iets te
maken. Chris Overweg, die reeds zo
gunstig opviel in een voorgaande rol,
kon^zich thans- als 'lüitcnani-Niki nogvollediger ontplooien. Hij heeft een
stralend tenorgeluid en een zekere
vastheid in zijn spel. Enfin, hij droeg,
met zijn vriend Will Tervooren (als
luitenant Montschi) het gehele stuk.
Het duet in het eerste bedrijf moest
gebisseerd worden! Beide heren kun*
nen als een grote aanwinst voor de
Z.O.V. beschouwd worden.
Wim van der Moolen als Joachim
XII, vorst van Flausenthurm, boeide
vooral door zijn uitstekend spel en
Henk Bol, als Graaf Lothar (neef
van de vorst) viel bijzonder op door
zijn komische en schalkse manier van
doen. Zijn (toch niet overdreven) ge*
hippetippel over het toneel deed het

heel goed. Ten slotte noem ik nog
gaarne Nel Wiener^Klugt als Franzi
Steingrüber (dirigente dameskapel
die haar rol zeer goed vertolkte en in
haar zang evenals in haar spel een
echte Weense sfeer wist te geven.
Het koor was uitstekend (behalve
in de aanvang van het eerste bedrijf
waarin enige onzekerheid viel te be=
speuren). Het orkest met Annie We*
ber aan de piano was zeer ad rem.
De algehele leiding was weer in be=
kwame handen bij Henk Steenkist.
De regie werd verzorgd door Kick
Steenkist — zoals we dat gewend zijn.
De balletten, ingestudeerd door
Diny Schagen deden ietwat stijf j es
aan in het kader van deze Weense
„chic". De decors van Wim Sluys
waren goed getroffen, vooral de aar*
dige tuin in het tweede bedrijf deed
't heel goed.
•Na de finale sprak de voorzitter
•der Z.O.-V.-, de~heer- 'Schaap,- enkele
hartelijke woorden van dank tot de
voornaamste medewerkers en aan de
traditionele bloemenhulde ontbrak
het niet.
Laat ik besluiten met te vermelden
dat deze opvoering, afgezien van en*
kele tekortkomingen, tot de beste
kan worden gerekend, die de Z.O.V.
ons bracht.
Burgemeester van Fenema en echt»
genote woonden de uitvoering bij.
Wegens grote belangstelling over*
weegt het bestuur van de Z.O.V. een
derde avond te geven, zo vernemen
we.
JAC. BONSET.

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

Gemeentesecretaris hield lezing
over Provinciale Staten
Vrijdagavond j.l hield de heer W. M.
B. Bosman, gemeente*secretaris, voor
de Katholieke Volkspartij in het Pa*
tronaatsgebouw voor een klein ge*
hoor een lezing over de samenstelling
van de Provinciale Staten en het oe*
lang hiervan bij de komende verkie*
zingen.
Na de opening door de heer J. L. C.
Lindeman wees de heer Bosman op
het feit, dat de Prov. Staten niet be*
paald in de belangstelling van het pu*
bliek staan, in tegenstelling met do
gemeenteraad en de Staten*Generaal.
De directe binding met de burgerij is
afwezig, maar dit provinciale orgaan
is toch wel van belang, een zelfs niet
te verwaarlozen factor in ons demo*
cratisch stelsel. Er zijn markante bij*
zonderheden aan te wijzen. Aan het
hoofd van een gemeente staat de
burgemeester, bij de Prov. Staten is
dat de Commissaris van de Koningin.
'Het bestuur van dit orgaan wordt
gevormd door Ged. Staten (te ver*
gelijken met het college van B. en
W.). Voor elke provincie is het aan*
tal leden in de wet geregeld; voor
Noordholland bedraagt dit aantal b.v.
77. Ged. Staten telt zes leden, mo*
menteel bezet door drie vertegen*
woordigers van de Partij van de Ar*
beid, twee van de K.V.P. en één van
de C.H.U. Tegen deze samenstelling
zal wellicht in de toekomst bezwaar
gemaakt worden nu tot commissaris
van de Koningin een vertegenwoordi*
ger van de P.v.d.A. is benoemd. Een
politiek steekspel is te verwachten,
daar de meerderheid in dit bestuurs*
college door de P. v. d. Arbeid ge*
vormd zou worden.
De Prov. Staten komen beslist
tweemaal per jaar bijeen (de gemeen*
teraad in ieder geval zes keer), doch
voor extra vergaderingen moet toe»
stemming van de Kroon gevraagd
worden. De Prov. Staten kunnen
meestal het tempo van het maat*
schappelijk leven niet bijhouden,
maar er is de laatste jaren in ver*
schillende- provincies--» verbetering tebespeuren, o.m. inzake gezondheids*
zorg, wegenbouw, cultuur en woning*
bouw. Het kiezen van leden tot Ged.
Staten is derhalve uitermate belang*
rijk, daar deze leden voor vier jaar
gekozen worden. Ook het toezicht op
de gemeenten behoort tot de taak
van Ged. Staten, doch in Noord*
holland heeft men altijd een open oog
gehad voor vooruitstrevende gemeen*
ten. Bij de behandeling van uitbrei*
dingsplannen zou men wel eens wat
meer tempo willen hebben, doch men
dient niet uit het oog te verliezen,
dat elk besluit nauwlettend bekeken
moet zijn.
-Een zeer belangrijke taak is ook

fr de maedeb v.an de* klant
Ik laai er geen gras over groeien
Vrienden, ik ben furieus. Voor 't over grassoorten, in verband met tekening bij kan maken. „Nou," zei
ik, „wil je 't nog gemakkelijker heb*
eerst van mijn leven: ongezouten fu* drankmisbruik wil schrijven
rieus, om niet te zeggen: door 't dolle
Tussen twee haakjes: dat was waar. ben? Je tekent een bleekveld, waarop
heen.
Ik heb inderdaad over grassoorten kleine sprietjes staan, kleine, lieve
'Week in week uit sloof ik me uit willen schrijven en over het drank* grashalmp jes...."
U hoort 't: ik wilde de grove scha*
om de overigens niet te beste teke* misbruik. Maar niet op de manier,
vuit nog vertederen met belletristische
ningetjes van de tekenaar te om*
en lieflijke woordjes. Maar hij bleef
kransen met — ik ben een beschei*
onhebbelijk en gooide me tenslotte
den man — goede teksten. Week in
voor de -voeten dat ik 't altijd ge*
week uit pluk ik de wrange vruchten,
weest was, die zijn artistieke neigin*
die deze samenwerking mij oplevert,
gen gedwarsboomd had. Enfin, toen
in de vorm van zure critiek en onge*
liet ik me ook niet onbetuigd en slin*
motiveerde bedilzucht. Nogmaals:
gerde hem naar 't hoofd dat*ie naar
mijn karakter laat geen buitensporig*
de pomp kon lopen met z'n gestun*
heden op het gebied van woede*uit*
tel. Zie zo, daar kon*ie 't voorlopig
barstingen toe, maar tweemaal heb
mee doen.
ik de onverlaat gemoedelijk te ken*
Hij liep weg, maar kwam na twee
nen gegeven, dat hij es moest schrij*
uur terug om opnieuw met z'n hate*
ven en ik tekenen. Beide keren is hij
lijkheden te beginnen. Hij had een
er op ingegaan. Nu de reacties van
grote hoeveelheid bewijsmateriaal
de duizenden zo is geweest dat men
verzameld, zo noemde hij 't zelf, om
unaniem van oordeel was dat ik
aan te tonen dat ik een dilettant was,
eigenlijk nog beter tekende dan de
een kwasiskomische figuur, een Don
man, die zich Tekenaar noemt, is de
Quichotte yan de armzaligste soort.
man*in=kwestie gaan malen. Kan ge*
Moest ik dit op me laten zitten? Ik
beuren, maar hij maakt er mij 't Ie*
ben van mening dat ik dat niet doen
ven lastig mee. Tot dusverre heb ik
mocht. Ik kon toch tegenover dat
er U niet mee verveeld.
stuk
(laat ik maar netjes blij^
Och, U hebt Uw eigen problemen
ven) mijn prestige niet te grabbel
en er waarschijnlijk Uw handen vol
Het ingezaaide bleekveld.
gooien?
aan. Maar zo nu en dan moet een
Ik heb 'm enkele dingen gezegd, die
mens eens eerlijk de slagschaduw van
het leven onder de ogen durven zien. zoals hij dacht. Hii dacht natuurlijk niet prettig waren en die ik niet in
Jawel, de slagschaduwen, zei ik. En dat ik over zijn drankmisbruik wilde de krant mag zetten.
Na dit onderhoud was hij lijkbleek
U zult 't met me eens zijn dat het schrijven en dat vond^ie bij voorbaat
ontzettend kan opluchten als je je niet leuk. Nou, het idee: ik zou er en zei moeilijk: „Goed.... ik zal
een boek over kunnen schrijven. over je grashalmen en je grassporten
problemen eens uit, stomweg uit.
doe jij maar wat je niet
Ik dwaal af, want ik zou U deel* (Want er zijn, naar ik gehoord heb, tekenen
jij krijgt je bleekveld".
genoot maken, niet zo zeer van Uw twaalfhonderd grassoorten). In ieder laten kunt
Ik was tevreden dat hij de kwestie
eigen problemen als wel van mijn geval, het ging zo: Toen ik hem dan
woede. De tekenaar heeft mij deze vroeg of hij 't met me eens was dat zo sportief opvatte en bedankte hem
week te kennen gegeven dat hij 't mevrouw en de heren geactiveerd hartelijk.
Maar nu ben ik furieus en door
vertikt om mijn slechte teksten te moesten worden om de grassoorten
versieren met zijn uitstekende teke* in te perken, begon hij (de tekenaar) het dolle....
ningen. 't Is uit. Ik ben een lankmoe* lelijk te doen. „Loop naar de (hij ge* Want hij bracht me vanavond een
dig mens, daar niet van en ik heb de bruikte hier de naam van een voor* blanco velletje papier, met de woor*
barre bruut vreselijk kalm gevraagd: werp, die ik vergeten heb) zei hij, den: „Hier is je bleekveld. Ik heb net
„Waarom doe je dat?"
„je moet es tot je verzande hersens gezaaid".
Toen antwoordde hij: „Omdat' je laten doordringen dat ik daar geen
BARTJE.

nog, dat de Provinciale Staten het
kiescollege vormt voor de Eerste Ka»
mer. Indien men dit in de gaten
houdt, moet elke kiezer begrijpen,
dat de a.s. verkiezingen zeer belang*
rijk zijn en 'n graadmeter vormen van
de politieke ontwikkeling. De door*
braak van de Partij van de Arbeid
staat in het middelpunt van de be*
langstelling, hoewel spr. van mening
was, dat hieraan een halt zal worden
toegeroepen.
Voorts besprak de heer Bosman de
Katholieke gemeenschap in de Partij
van de Arbeid en ging op dit onder*
werp vrij diep in, evenals op het Hu*
manistisch Verbond, de bezetting vu n
de departementen en de priester*ar*
beiders in Frankrijk. Spreker hoopte
tenslotte dat de bespreking tussen
K.V.P., K.N.P. en de Katholieke Ge*
meenschap vruchten zou dragen en
dat de samenwerking tussen alle
rooms*katholieken spoedig geheel
hersteld zal zijn.
Na een korte pauze werden enige
interessante vragen gesteld, die door
de heer Bosman naar genoegen wer*
den beantwoord.
J.G.B.

Filmvoorstelling
De plaatselijke afdeling van de'Alge*
mene Bedrijfsgroepen Centrale orga*
niseert a.s. Donderdagavond in Zo*
merlust een filmvoorstelling. Ver*
toond wordt „Op Hoop van Zegen".
Artsenpaar uit Zandvoort
vestigt zich in Gelderland
Onze beide vroegere plaatsgenoten,
de heer B. Honhoff en mevrouw J. C.
Honhoff*van den Aarssen, hebben
na onlangs hun studie beëindigd te
hebben, een artsenpractijk geopend
in Türborg-(G.)
Een dubbel feest
Op dertien Maart a.s. zal de heer J.
de Muinck, wonende Bilderdijkstraat
13, het feit herdenken, dat hij 25 jaar
geleden bij de Gemeente Zandvoort
in dienst trad. Op deze dag viert hij
eveneens zijn veertigste verjaardag.
Onze gelukwensen!
Vergadering Volksonderwijs
Vrijdag 5 Maart houdt de afd. Zand'
voort van Volksonderwijs een leden*
vergadering in „Ons Gebouw", waar
de heer Hofstra een inleiding zal hou*
den over „School, kind, gezin, maat*
schappij". Er wordt gelegenheid tot
gedachtenwisseling en discussie ge=
boden.
Dr Prins spreekt voor

Humanistisch Verbond
Voor de gemeenschap van het Huma»
nistisch Verbond zal Dr D. H. Prins
op Dinsdag 9 Maart een spreekbeurt
vervullen in hotel Keur. Het onder*
werp van deze spreker — die ook
vorig jaar in Zandvoort sprak — is
„Vrijheid".
Een stevige nederlaag

In een „massastrijd" heeft de Zand*
voortse Bridgeclub j.l. Zaterdagavond
in hotel Keur een flinke nederlaag
tegen de Heemsteedse Bridgeclub
„Boekenrode" geleden. Op initiatief
van Z.B.C, worden twee jaarlijkse
ontmoetingen tegen „Boekenrode" ge*
speeld met als inzet een wisselbeker,
welke driemaal achtereen of vijf maal
in totaal gewonnen moet worden om
definitief eigendom te worden. Uit
de woorden van de heer D.aniëls,
voorzitter van „Boekenrode", bleek
dat men deze geste waardeerde en
hij bood uit sympathie bloemen aan.
De viertallenwedstrijd verliep voor
Zandvoort — zoals reeds algemeen
verwacht werd — minder gunstig; be*
grijpelijk, daar Boekenrode als een
van de sterkste clubs bekend staat.
Reeds na de eerste helft had Boeken*
rode een 19*11 voorsprong (361*304
matchpunten), maar deze werd in het
tweede gedeelte nog vergroot, zodat
Z.B.C, met een 23*7 nederlaag (760=
585 matchpunten) genoegen moest
nemen.
In een vrije lijn won het dames*
koppel Rckké*Berkhout met 45*41
punten en ontving een klein prijsje.
De wedstrijden stonden onder leiding
van de heer Joh. Fabel, die na afloop
de dank van beide voorzitters in ont«
vangst had te nemen.

Sport

NET MEISJE gevr. voor de
ochtenduren (9*12.30 uur).
Frielink, Brederodestr. 134
Te koop:
KINDERWAGEN,
Dr Gerkestraat 47 zw.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORÏMEEUWEN"

Na vijf weken stagnatie werd
weer gevoetbald.

j
IS'

J.l. Zaterdag en Zondag waren de
velden weer enigszins bespeelbaar,
zodat er na ee.n onderbreking van
vijt weken weer gespeeld kon worden.
De natte sneeuw die Zondag om*
steeks twaalf uur in grote vlokken
neerdwarrelde, gooide echter weer
roet in het eten. Vele wedstrijden
moesten worden gestaakt omdat de
velden m modderpoelen veranderden.
De wedstrijden op het terrein van
Zandvoortmeeuwen werden echtei
alle uitgespeeld.
Zanavoortmeeuwen l speelde een
vriendschappelijke thuiswedstrijd te*
gen de Haarlemse 3e klasser E.H.S.
Van goed voetbal was op het gladde
veld geen sprake. Hier kwam nog bij
dat het enthousiasme en de juiste
spelopvatting bij Zandvoortmeeuwen
geregeld zoek waren. E.H.S. toonde
meer vechtlust en wist spoedig een
1*0 voorsprong te nemen. Na een
doorbraak bracht Zandvoortmeeuwen
de stand op 1*1. Nog voor de rust
profiteerde de voorhoede van de be*
zoekers van een fout in de achter*
hoede van Zandvoortmeeuwen en
hernam de leiding (1=2).
Zandvoortmeeuwen slaagde er in
de tweede helft ook niet in een over*
wicht te verkrijgen. Er werd te kort
en te ondoordacht gespeeld. E.H.S.
scoorde nog één maal en behaalde
een niet onvoldoende 1=3 zege.
De competitiewedstrijd Zandvoort*
meeuwen 2*Bloemendaal 2 werd door
de bezoekers met 2*4 gewonnen. .Het
was geen mooie wedstrijd. Door de
vele onjuiste beslissingen van de niet
onberispelijk leidende scheidsrechter
ten nadele va~n Z-andvoortmeeuwen
werden de gemoederen bij de thuis*
club danig verhit. Enkele spelers
raakten geheel van de kook, waardoor
de wedstrijd in een onaangename
sfeer eindigde.
Een deel van het aanwezige publiek
heeft zich tijdens deze wedstrijd heel
onbehoorlijk gedragen. Onfatsoenlijke
opmerkingen aan' het adres van de
scheidsrechter werden op luidruchtige
wijze kenbaar gemaakt. Het bestuur
kan dit niet tolereren. Personen die
zich niet behoorlijk kunnen gedragen
tijdens de wedstrijden zullen onher*
roepelijk van het terrein worden ver*
wijderd en de toegang voorgoed wor*
den ontzegd.
Zandvoortmeeuwen 3 speelde een
vlotte wedstrijd tegen het niet al te
sterke VI. Vogels 2 en won met flink
verschil. —Het 5e elftal had in de
uitwedstrijd tegen H.F.C. 5 tot één
minuut voor 't einde nog de leiding,
maar kon de gelijkmaker niet voor*
komen. — De wedstrijden van het 6e
en het 7e, resp. uit tegen Hillegom 6
en Bloemendaal 7, moesten nog vóór
de rust wegens de sneeuw worden
gestaakt.
•Het jun. a elftal kon niet spelen
doordat V.S.V. b jun. verstek liet
gaan.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal be*
haalde een gelijk spel tegen zijn me*
degegadigde voor de onderste plaats
S.V.J. De strijd voor het ontlopen
van degradatie .duurt dus onvermin*
derd voort. — Het 2e Zaterdagmid*
dagelftal bleef verre in de meerder*
heid uit tegen S.S.H.
De adspiranten hebben goed werk
geleverd en behaalden 5 punten uit
de drie gespeelde wedstrijden,

Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvoortm. 1=E.H.S.
Zandvoortm. 2*Bl'daal 2
Zandvoortm. 3=Vl'Vogels 2
H.F.C. 5*Zandvoortm, 4
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
S.V.J. l*Zandvoortm. l
S.S.H. l*Zandvoortm. 2
Schoten a*Zandv.m. adsp. a
Schoren b*Zandv.rn. adsp. b
Zandv.m. adsp. c=D.C.O. b

1*3
2*4
8*0
2*2
1*1
1*6
2*2
1*6
6=0

ZANDV. HOCKEY CLUB
Door de slechte toestand der terrci*
nen werden alle wedstrijden afgelast

Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Z.H.C.=Amsterdam III.
Alliance TI*Z.H.C. II.
Dames: AIkmaar=Z.H.C. L
Z.H.C. IkAlkmaar II.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Folitie
Folitie (alleen v. noodgevallen)
Gem, Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein
Stoomwasserij „HoIIandia",
fijnstrykerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frits Faap. Prins Mauritsstr. 3.

MEISJE GEVRAAGD
voor telefoon en lichte adm. werkzaamheden.
Br. onder no. 1703 bureau Zandv. Courant,

SIGARETTEN

Op Maandagmiddag schijnt de stad
een merkwaardige aantrekkingskracht
uit te oefenen op vele huisvrouwen.
Ook de grote lunchroom eiste tegen
Gezellig
vieren een deel op van deze drukte.
FAMILIEPENSION
BEREIK
gezocht te Zandvoort, van
Het gelukte mij, zij het met moeite,
17 Juli t.m. 25 Juli, door ge*
een plaatsje te krijgen in een diepe
nis, waar aan een tafel reeds een
zin 5 pers. (2 j. en l m.),
ZANDVOORTS
dame met een kind en een oud*achtig
dicht bij 't strand. Br.: W.
Wagenaar, Irisstr. 11, Zwolle
heertje hadden plaats genomen.
PUBLIEK
Nu heeft die dame met haar zoom
Vrij GEMEUB. WONING
tje met dez.e hele geschiedenis verder
te huur gevr. voor pl.m. 11
niets te maken, ik vernield' haar
met advertenties
mnd., bij voorkeur Zand'
slechts compleetsheidshalve.
in
de
voort=Noord. Br. met prijs
Even later schoven, met een vari*
no. 1702 bur. Zandv. Crt.
ant op het thema van de makke
schapen in één hok, een luidruchtige,
ZANDVOORTSE
Nette jongeman, P.G., zoekt
vrolijke militair met zijn meisje hun
een NET KOSTHUIS, liefst
benen onder onze tafel.
250 gram U U
COURANT
opname in gezin. Br. onder
Met een daverende slag plantte de
no. 1701 bur. Zandv. Crt.
militair een tinnetje met sigaretten
Achterweg l, Telef. 2135
op de tafel en begon het te openen,
NET MEISJE gevraagd van
waarbij de oude heer, door de slag uit
8.30 tot 2 u. Mevr. Folkers,
zijn middagdutje opgeschrikt, belang*
Thofbeckestraat 17.
stellend toekeek.
En toen de militair hem even later
NET MEISJE gevr. voor de
DaïSy
Bl'SGUitS
250
gram
2
5
een sigaret offreerde met de woor*
huishouding. Banketbakkerij
den: „Ga gerust uw gang, ik heb er
Steenken, Gr. Krocht 20 b.
thuis nog meer, want ik kom net uit
HAARLEM
Duitsland," kreeg zijn vogelachtig
Gevr. WERKSTER, Vrij*
kopje een uitdrukking van weiwils
dagsmorgcns of 's middags. Zaterdag 6 Maart 8 uur
Rottcrd. Comedie
lendheid, zoals een peetoom die kan
Oosterparkstraat 62.
Volksvoorstelling
opbrengen voor zijn naamzeggertje.
Gevr. WERKSTER,
„Zo, zo wat je zegt, ben je in Duits»
Moord bij open doek
3 ochtenden per week.
land geweest. Tjonge, tjonge da's
Pr.:
ƒ
l,-en
ƒ
2,(a.i.)
'DEZE W E E K :
Burg. Engelbertsstr. 17 zw.
ver," en hij ging er eens echt voor
zitten.
Zondag
7
Maart
7.30
uur
WERKSTER gevraagd voor
„Ja, ik was er in dienst."
Nederl. Comedie
enige ochtenden of midda*
„Was je in Duitsland in dienst, kijk
gen per week. Mevr. Muller,
De vuurproef
daar hoor ik nou echt van op."
Julianaweg 5.
„Ik was er voor oefeningen."
Woensd. 10 Maart 8 uur
Geld. Ham . . . 100 gram
45
„Wat je zegt, voor oefening, kan
Haagsche Comedie
Ook UW adres voor
je dat dan hier niet doen?"
„Nee, onze schietbanen zijn niet
Staatszaken
lang genoeg en daarom moesten we
Pr.: ƒ ],- tot ƒ4,- (a.i.)
naar Duitsland."
en Parfumerieën
Voorverk. op speeld. en
„Nou gelijk heb je hoor, in Duits»
Beleefd aanbevelend
2 dag. ervoor van 10=3 u.
land schiet je gerust maar een end
weg. Geeft niks. Ja, dat heb je zo
Jb. SCHAAP Tel. na 12 uur. Coupons
MAAKT U HET LÉVEN GOEDKOPER!
geldig.
tegenwoordig. In onze tijd kwam je
Haltestraat 31
zo ver niet."
Op dat moment vond het meisje,
MELKERIJ
dat ze ook een duit in 't zakje moest
AFGEKEURDE VELDEN
Veltkamp, mej. H. Koper, M. Castien
doen, ter meerdere glorie van haar
De twee wedstrijden, die het adspi* en A. van Duijn.
galant: „En hij was er al voor de
In de commissies werden enige
ranten* en eerste twaalftal van de
tweede keer."
Zandvoortse Korfbalclüb j.l. Zater* kleine veranderingen aangebracht,
„En," wilde het heertje weten, „hoe
dag en Zondag moesten spelen, gin* waardoor deze thans bestaan uit de
was het daar nou, merkte je nog veel
(ook Bulgaarse)
gen wegens terreinafkeuring niet navolgende personen:
van politiek zo langs de straat. En
door. Ook de korfbalcompetitie komt
Gymnastiek: D. Spaans en J. Pie* Heerlijk, verfrissend en last not least ben je d'r nog uit geweest," en met
zo langzamerhand danig in gedrang. ters, gecompleteerd door twee be» gezond
sluwe blik op het meisje, voegde
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 een
stuursleden en de leider.
lij er gauw aan toe, „Naar de
50e JAARVERGADERING O.S.S.
Athletiek: M. Wardenier, H. Gans*
schouwburg of zo?"
Vrijdag 26 Februari j.l. -vond in ge* ner, G. Halderman.
Maar de jongeman maakte hem
bouw „Zomerlust" de 50e jaarverga*
deelgenoot van het feit, dat het stad»
Handbal: A. v. Duijn, 'H. Warde*
dering van de gj'mnastiekvereniging nier, mevr. G. Wardenier=Flietstra.
e waar hij geweest was, geen schouw*
„Oefening Staalt Spieren" plaats.
Wie wel eens in. de gelegenheid is jurg rijk was,
Volleybal:
Mej.
A.
Mattern,
mej
In zijn uitvoerige inleiding heette
„Wel danstentjes, och en dan weet
geweest een kijkje te nemen achter
voorzitter J. H. B. Brink de leden M. Heijink, F. Pimentel.
de schermen van een der vele kinder* u er alles van," zei de jongen en
Propaganda:
J.
Hermarij,
H.
Visser,
welkom en betrok hierin ook de aan*
maakte een vaag gebaar.
Th. Wardenier, mevr. C. Poelgeest* huizen die ons land telt, komt daar
wezige ere*leden en oudheden.
„Zo, zo wel danstentjes, nou of ik
diep onder de indruk vandaan.
Schaap.
Voorzitter gaf in beknopte zin een
•Diep onder de indruk, omdat naast er alles van -weet, asjeblieft."
overzicht over de afgelopen 50 jaren
Financieel: H, Gansner, W. v. Lier, het vele goede dat de kinderen wordt
„Ja en deze sigaretten koop je heel
en constateerde daarbij tenslotte dat mevr. G. v. Lier*Roorda, J. Hermarij. geboden er nog zo ontzettend veel is goedkoop in de kantine," vervolgde
door de vereniging veel op het gebied
Na nog enige mededelingen te heb* dat deze kinderen moeten missen. de jongen op het tinnetje wijzend.
van de lichamelijke opvoeding in de ben gedaan over het jubileum=pro» Het
is nu eenmaal onmogelijk om elk Je krijgt er negen in de drie weken."
ruimste zin des woords was gedaan, gramma, huldigde de voorzitter een kind afzonderlijk die liefde en zorg
„Negen in de drie weken, 't is toch
waarvoor aan allen die daartoe had* aantal leden die 12Va jaar en 30 jaai te geven die in een goed gezin van* vat. En as je nou niet rookt, mag je
den bijgedragen 'hulde en dank werd lid waren. Het waren de dames: L. zelfsprekend elk kind ten deel vallen. e dan allemaal mee naar huis ne*
gebracht.
v. d. -Mije, W. Paap, R. Visser, mevr
En tegenwoordig ziet men dan ook men? O, d'r ben d'r zat, die niet ro*
De jaarverslagen van secretaris en G. v. Duijn=Koningsbruggen en de meer
en meer in, dat kinderhuizen een, je moet ze alleen maar weten te
penningmeester werden goedgekeurd. heer H. Gansner, allen 12Va jaar en nuttige instellingen zijn om als door* inden. Negen bussies 't is toch wat,"
Het bestuur bleef ongewijzigd en is mevr. G. Luijte*Paap en M. Castien gangshuis te dienen op de weg van n voor zijn geestesoog doemde waars
zodoende samengesteld uit: J. H. B. beiden 30 jaar. Op zijn beurt werd dz het
ontredderde gezin of het a*sociale chijnlijk die hele voorraad op, ergens
Brink, voorz., S. v. d. Bos, secr., J. L. voorzitter door de secretaris toege* milieu
naar een prettig en geschikt naangcroerd in de kast van die sol*
de Bas, penningm., mevr. E, v. Luyk* sproken in verband met zijn SO^jarig pleeggezin,
waar het kind beschouwd aat die niet rookte.
„Roke is anders niet gezond," ver»
lidmaatschap.
wordt als een eigen kind.
olgde hij. „Je krijgt er de kanker
De aan deze jubilea verbonden in*
Laten wij toch allen eens nadenken
signes werden aan de desbetreffende of er in ons gezin niet ook nog een an zegge ze. Maar die sigarette*fa*
leden uitgereikt.
plaats is in te ruimen voor zo'n jrieke die benne ook niet op derlui
en
Na deze vergadering bleef men noe pleegkind, dat in veel gevallen nog chterhoofd gevalle, die bedenke daar
vel weer een of ander foefie op. Ja,
enige uren gezellig bijeen met het
De oplossing van vorige week luidde: maken van een dansje en het draaien nimmer ware liefde heeft gekend en oké is niet gezond, niet is beter, dat
dat is gestrand omdat het óf geen aat net zo as met je borreltje."
Horizontaal: 1. nestelen; 5. els; 6. van enige culturele films.
begrip ontmoette voor zijn moeilijk*
Toen, terwijl hij zijn peukje in de
sla; 7. j.l.; 9. as; 10. nul; 12. mat; 13.
heden óf ondec zulke onhoudbare
doofde, zei hij een beetje yin*
teerling.
toestanden moest leven, dat het wel sbak
ig: „'t Kost anders wat, nege bussies,
Verticaal: 1. nietsnut; 2. S.O.S.; 3. GEPROMOVEERD
spaak moest lopen en er ingegrepen
maar ja, ze motte meedoen met de
lis; 4. naarstig; 7. ja; S. l.s.; 11. Lie; In de promotiewedstrijd tegen R.K. diende te worden.
efensie, anders lepge ze onder. As ik
12. Mei.
Niet iedereen die zich daarvoor op* ou
Haarlem 5 wist het tweede viertal
was, dan zou ik tege de sergeant
De prijs van een rijksdaalder werd van de Zandvoortse Bridgeclub een geeft komt in aanmerking om een zegge: Je ken gerust dopdvalle, voor
flinke overwinning te behalen. Bij de pleegkind te verzorgen; alle vóór* en mijn part als je d'r zin in heb, maar
na loting gewonnen door:
eerste helft bedroeg de voorsprong nadelen voor kind en pleegouders
doe niet mee, mij niet gezien."
G. WESTERS,
al ruim 20 punten. Door deze uitslag worden zorgvuldig onderzocht en er ik "Waarop
de jongeman enigszins
A. J. v. d. Moolenstraat 68a.
— 72*24 — is promotie naar de eerste wordt gewikt en gewogen om teleur* stijfjes antwoordde:
dan viel
klasse voor Z.B.C, zeker, daar drie stellingen te voorkomen. Het spreekt ik al heel gauw dood, „Nou
want ik ben de
van de vier clubs promoveren. Het n.l. vanzelf dat 'het een afschuwelijke sergeant."
De puzzle voor de volgende week is team heeft nu vier punten.
ervaring is, indien later blijkt dat de
Hierop viel een pijnlijke stilte,
als volgt:
genomen maatregelen niet in hè- be* slechts
onderbroken door een scham*
lang van kind en pleegouders zijn ge* per gefluister:
HORIZONTAAL:
weest.
1. iedere dag; 5. zonder moed; 6. in* K.J.C. „ZANDVOORX"
Nege bussies omdat ze hier niet
U kunt U o.a. opgeven als pleeg* kenne oefene
sect; 7. reeks; 9. kleintje; 10. speel* Vrijdag j.l. speelde K.J.C. Noord A
f
goed; 12. groene vlakte; 13. feeste» uit Zandvoort tegen K.J.C. Papegaai ouders aan de onderstaande adressen
GELSKE DE NES.
uit Haarlem om de Noortmanbeker. en aan het adres van de Ver. voor
lijkheden.
K.J.C. Noord won met 22100 punten Maatschappelijk Werk op Humanis*
VERTICAAL:
1. materiaal dat uitgegraven wordt; en 10 marsen tegen 17736 punten en tische Grondslag „Humanitas" Vont
delstraat 61 te Amsterdam*W. welke
2. kwalijke stof; 3. wordt door af* 8 marsen.
"Woensdag a.s. speelt K.J.C. Sier* vereniging officieel is aangewezen als
grijzen bevangen; 4. in druppels uit*
gieten; 7. jongensnaam; 8. merk in kan uit Haarlem met 2 ploegen, resp. voogdijvereniging; terwijl de bestuurs*
gewicht; 11. ongebonden; 12. mand tegen K.J.C. Centrum (Haarlem) en leden van de afdeling Zandvoort U
gaarne alle mogelijke inlichtingen zul=
K.J.C. Noord B (Zandvoort).
om koren te zuiveren.
Monopole
len verstrekken of Uw eventuele aan*
melding aan het hoofdbestuur zullen Dinsdag 2 Maart: idem.
K.J.C. „NOORD"
doorgeven.
de Zandv. Operette Vereniging.
Het tehuis „Ellinchem" te Ellekom Woensdag 3 Maart 8 uur: film „A &
Donderdag 25 Febr. werd de laatste
C in Alaska".
wedstrijd van deze maand gespeeld van Humanitas is overvol en vele kin*
en bracht als kampioen: l A. Zwem* deren wachten op opname in een Donderdag 4 Maart 8 uur: idem,
mer; 2. W. Paap; 3. H. Bol; 4. A. pleeggezin. Wilt U er Uw. gedachten
Drommel. De marsenprijs werd ge* eens over laten gaan of dat niet Uw
Andere attracties en
gezin zou kunnen worden? Humani*
wonnen door G. van Veen.
nuttigheden
In de eerste wedstrijd om de Noort* tas ziet met belangstelling Uw op*
Donderdag 4 Maart 8 uur: Gemeente*
manbeker, uitgeschreven door K.J.C. gave tegemoet, i
Laten de buitenkerkelijken tonen
avond Ned. Herv. Gem. in „Ons
Zandvoort en gespeeld op Vrijdag 26
Huis". Spr. de heer en mevr. Hin*
Febr, j.l. tegen K.J.C. Papegaai uit dat ook zij hun plicht verstaan ten
10
11
lopen*Nanninga.
'Haarlem, werd de 2e plaats in het al* opzichte van deze kleine gestranden,
gemeen klassement bezet met 22100 die daardoor in eigen kring kunnen
Stadsschouwburg
pnt. en 10 marsen. Een mooi succes! worden opgenomen en opgevoed.
Voor degenen die alleen financiële
Haarlem
13
steun kunnen of willen verlenen: het
Dinsdag
2
Maart
8 uur: Toon Her=
Gironummer is 615914 ten name van
mans met „Theater Ballot".
de Stichting Kindertehuizen van Hu*
Zaterdag 6 Maart 8 uur: Rotterd. Co=
De prijs is als gewoonlijk weer
manitas Amsterdam.
ƒ 2,50. Oplossingen in te zenden vóór Rijksspostspaarbank
medie met „Moord bij open doek".
Het bestuur v.d. af d. Zandvoort:
a.s. Maandagmiddag 12 uur aan het Aan het postkantoor Zandvoort werd
Zondag 7 Maart 7.30 uur; Nederl. Co»
J. Koper, Dorpsplein 11
bureau van de
medie met „De vuurproef".
gedurende de maand Februari 1954
G. Schrader, Bilderdjjkstraat 20
ZANDVOORTSE COURANT,
C. W. de BruijnsEdeling,
ingelegd ƒ 63.548,47 en terugbetaald
Woensdag 10 Maart 8 uur: Haagse
Achterweg 1.
ƒ 46.668,28.
v., Speykstraat l r.
Comedie met „Staatszaken".

Grote Snijkoek perstuk
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Fijne Snijworst 100 gram 3 6

heren kapper

ALBE RT HE IJ N

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Pleegouders

Vul in

w/n f

WEEK-AGENDA

55e Jaargang no. 18 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs öe Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
30 cent per mm-hoogte

Opgericht 1900

VRIJDAG 5 MAART 1954

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

. . . . Geen geluk met het Circuit

Grand Prixe-race te Zandvoort
gaat naar het zich laat aanzien
niet door
Zandvoort heeft de laatste tijd geen
geluk met de exploitatie van het Cir»
cuit; dat ds bekend. Alle hoop was
nu gericht op de onmiddellijke toet
komst, waarin het beter nou gaan,
hetgeen ook wel nodig was na de
investering van ƒ 160.000,— die in de
vorige Raadsvergadering van 16 Fe*
bruari j.l. voor een nieuwe deklaag
werd gedaan, hetgeen uiteraard een
ware aderlating voor de Zandvoortse
kas betekende. Deze hoop is voor een
deel al weer de bodem ingeslagen. iHet
is namelijk vrijwel zo goed als zeker
dat dit jaar «een Grand. Prix=race in
Zandvoort zal plaatsvinden. Waar
deze race eigenlijk de belangrijkste
van het seizoen pleegt te zijn, die
Zandvoort ook financieel het meeste
oplevert, is het niet -doorgaan van
deze wedstrijd uiteraard een geduch»
Ie tegenvaller. Wat is hiervan de
oorzaak?
Het blijkt dat de nieuwe racewa=
gens van de fabrieken Mercedes en
Lancia hoogstwaarschijnlijk niet op
tijd in de running komen en dan op
7 Juni niet zouden kunnen deelne»
men. De K.N.A.C. heeft daarop ge»
oordeeld dat, wanneer deze wagens
niet meerijden, de wedstrijd niet in=
teressant genoeg zal zijn omdat er
niet voldoende spanning is. Dit
brengt uiteraard, naar de K.N.A.C.
vreest, met zich mede dat de belang»
stelling van de zijde van liet publiek
ook niet maximaal zal zijn. Wel zou
men trachten in Augustus dan nog
een Grand Prix te organiseren, maar
deze zou dan niet voor het wereld»
kampioenschap gelden. Men kan vrij»
wel met stelligheid aannemen dat de
belangstelling voor een dergelijke
race van de zijde van de fabrieken
niet zo bijzonder zal wezen. Hierdoor
verschijnt dan niet het beste mate»
riaal op de baan, waardoor dus ook
de wedstrijd voor de liefhebber» geer
speciale attracties zal bezitten. Min»
der publiek zal daarvan dan weer
vrijwel onvermijdelijk het gevolg
zijn etc. etc.
Indien in de Augustusmaand niet
een dergelijke „Grand*Prix" (die deze

naam dan eigenlijk niet eens ver»
dient) zou kunnen worden georgani»
seerd, /pu er misschien nog een mo»
gelijkheid zijn voor een internatio»
nalc sportwagenrace. Hiervoor zal
misschien wel een behoorlijke be»
langstelling bestaan. Het is echter
duidelijk dat zijn betekenis niet ge»
lijk staat met de Grote*Prijs wed»
strijd.
Inmiddels is deze gang van zaken
wel zeer betreurenswaardig. In de
eerste plaats voor de gemeente Zand»
voort die nog zo pas besloot een
nieuwe deklaag aan te 'brengen. Hoe»
wel deze laag dus nog niet eens ligt,
heeft men de eerste strop eigenlijk al
te pakken. De K.N.A.C. heeft schijn»
baar nog wel geprobeerd om later in
het seizoen, dus wanneer Mercedes
en Lancia eventueel wel zouden kun»
nen deelnemen — een Grand Prix te
organiseren, die voor het wereld»
kampioenschap meetelt, — dit laatste
is namelijk dus eigenlijk de voor»
waarde voor de belangrijkheid van
een dergelijke wedstrijd — maar dit
kon blijkbaar niet geregeld worden.
Uit een en ander blijkt echter nog»
maals hoe groot du afhankelijkheids»
positie van de gemeente Zandvoort
is. In de eerste plaats van de organi»
serende lichamen als b.v. de K.N.A.
C., welke organisatie op haar beurt
weer afhankelijk is van de plannen
die de fabrieken, welke racewagens
maken, erop nahouden. Plannen die
kennelijk moeilijk te doorgronden zijn
en waarvoor speciale beweegredenen
gelden van interne, maar waarschijn»
lijk ook zakelijke aard. Het spreekt
vanzelf dat Zandvoort daar eigenlijk
niet de minste invloed op kan uit»
oefenen.
Wij vernamen nog dat de komende
Grand Prix dit jaar voor de auto*
sport*liefhebbers zeer aantrekkelijk
beloofde te wordenj tittïieer- daar eni»
ge nieuwe merken wagens in de strijd
zouden komen. Met een belangstel*
ling die niet van ongerustheid ont»
bloot.is, vraagt men zich af wat voor
verrassingen ons nog te wachten
staan.

Na het seizoen opruiming
van bunkers
Het Hoogheemraadschap van Rijn*
land zal binnenkort een aanbesteding
houden voor het slopen van verschil*
lende bunkers, die zich nog in de zee*
reep bevinden. O.m. staat de sloping
op het programma — en dat zal
iedereen verheugen — van de grote
'bunker tegenover 'de flats aan de
Boulevard de Favaüge. Met het slo»
pen zal echter na het zomerseizoen,
dus na 15 September a.s. een aan»
vang worden gemaakt.
De bunkers ten zuiden van de Bou»
levard Paulus Loot blijven evenwel
staan, daar niemand hiervan hinder
ondervindt.

In Januari en Februari
kwamen geen woningen
klaar
Noch in Januari, noch in Februari
kwamen in Zandvoort woningen ge»
reed, waaraan dn laatstgenoemde
maand natuurlijk m het bijzonder de
vorstperiode schuldig was.
Plet aantal woningen in aanbouw
bedraagt derhalve nog steeds 172.

Wellicht
derde operette-avond
Wegens de grote belangstelling voor
de uitvoeringen van „De Walsdroom"
van Oscar Strauss, wil de Zandvoort*
se Operette Vereniging trachten in
Monopole een derde opvoering te
geven op 17 Maart. 'Het blijkt name*
lijk dat velen teleurgesteld moesten
worden toen men op de avonden van
l en 2 Maart j.l. uitverkocht was.
Inmiddels blijkt hieruit ook dat de
belangstelling voor Operettes in
Zandvoort nog steeds groeiende is.

Sportieve geste
Zondag a.s. speelt Zandvoortmeeu»
wen — ijs en •weder dienende — een
-vriendschappelijke wedstrijd tegen
Zilvermeeuwen uit Zaandam. Het is
een sportieve geste van Zandvoort»
meeuwen om de baten van deze wed»
strijd af te staan aan de jubilerende
gymnastiekvereniging „O.S.S.", die
dezer dagen, zoals welbekend, 50 jaar
bestaat.

Geslaagd

Gemeente-avond Hervormde Kerk
Belangwekkende lezing over Israël

Onze plaatsgenoot J. Raaff slaagde
voor het Laborantexamen van de
Ned. Fotovakschool te Den Haag.

Schots en scheef
Op de gisteren gehouden Gemeente»
avond van de Hervormde Kerk in
„Ons Huis", vertelden de heer en me»
vrouw Hinlopen over hun verblijf ge»
durende drie maanden in Israël.
Of eigenlijk was het zo, dat de heer
Hinlopen na een inleiding, waarin hij
er o.a. zijn verbazing over uitsprak,
dat er gedurende de laatste vijftig
jaar door de pioniers in Jeruzalem zo
veel en zo belangrijk werk was ver*
richt, het woord gaf aan zijn vrouw,
die zo vol enthousiasme en zo boei*
end vertelde over hun verblijf aldaar,
dat ze nauwelijks tijd vond om te
pauzeren.
Ze zijn n.l. in staat gesteld deze
prachtige reis te ondernemen, door»
dat de heer iHinlopen, die gedurende
de bezettingsjaren veel voor Joodse
landgenoten heeft gedaan, van ver*
schillende vrienden in Israël de uit»
nodiging ontving eens een kijkje te
komen nemen in hun nieuwe vader»
land. Mevrouw vertelde hoe ze met
de Oriënt Express tot Athene waren
gereisd, om daarna per boot over te
steken naar Haifa. Ze bezochten vele
nederzettingen en steden, o.a. Jeru»
zalem, Tel Aviv enz.
Ze deden op hun tocht zoveel stot
op, dat ze in totaal zeven lezingen
samenstelden.
Op deze avond vertelde mevrouw
van hun uitstapjes naar Sodom en de
Dode Zee, waar potas, asphalt en
zout wordt gewonnen en naar de Ro=
de Zee, via de woestijn van Israël.
Ze liet haar causerie vergezeld
gaan van talrijke lichtbeelden, die
een duidelijk 'beeld gaven van de
prachtige, vaak woeste, omgeving,
maar ook een indruk van de manier
waarop de Joden daar werken en
trachten steeds verder in de woestijn
door te dringen en 'deze door be*
vloeiing vruchtbaar en bewoonbaar
te maken.
Mevrouw Hinlopen heeft een bij»
zondere, we zouden willen zeggen,
huiselijke manier van vertellen, waar»
door het een genoegen was naar haar
te luisteren.
Vooral toen zij een handleiding gaf

aan de heren (de vrouwen tellen niet
mee) voor het geval ze eens een Be»
douin ontmoeten.
Geeft hij hun koffie met veel sui»
ker, dan is dat een teken, dat men
welkom is, maar is de koffie bitter,
dan is het maar het beste zo spoedig
mogelijk te verdwijnen, 't Is maar een
.weet.
Mevrouw .Hinlopen liet o.a. een aan»
tal lichtbeelden zien van Oude Bij»
belse plaatsen, zoals de Berg Moria,
waar Abraham zijn zoon wilde offc»
ren, de bron der Barmhartigheid enz.
Voor deze lezing was veel belang»
stelling, de grote zaal van „Ons
Huis" was nagenoeg geheel gevuld.

Programma
Instituut voor Arbeider sontw.
In het programma van het Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling zijn
enige wijzigingen gekomen. De aan»
gekondigde lezing door de heer Blan»
kestein van het Parool is enige tijd
Verschoven, ievenals ide Surinaamse
avond, welke op 25 Maart was vast»
gesteld. De slotavond met Willem
van Capelle kan waarschijnlijk geen
doorgang vinden.
*
Naar ons wordt medegedeeld is het
bestuur van het Instituut nu als volgt
samengesteld: S. Horeman, voorzit»
ter; A. J. van der Moolen, secr.; D.
Zuiddam, penningmeester; Mr H. M.
Porenenga, 2e voorzitter; A. J. van
der Reijde, 2e secretaris; G. Schra»
der, 2e penningmeester; R. Sijtsma,
bestuurder.

Ernstig ongeluk
Mej. W. Elzinga is Woensdagochtend
in Amsterdam een ernstig ongeval
overkomen. Bij het uitstappen van
een tram — even voor een halte —
stelde deze zich juist weer in bewe»
ging, waarbij mej. E. gedeeltelijk on*
der de bijwagen terecht kwam en on»
geveer dertig meter werd meege*
sleurd. Met vrij ernstige verwondin*
gen werd het slachtoffer naar een
ziekenhuis overgebracht. Haar toe»
stand was gisteren gelukkig redelijk.

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

De r.k. toneelvereniging ,'t Voetlicht'
zal in April a.s. in het Patronaatsge*
bouw enige uitvoeringen geven van
de revue „Schots en scheef".

Voor de „stille armen"
Wij maken bekend, dat na Kerstmis
1953 nog zijn binnengekomen de vol»
gende bijdragen:
A.E.tB. ƒ 5,~ en I.B. ƒ 5,- ,in
totaal dus ƒ 10,—.
In het geheel is ontvangen ƒ 684,72,
voor Zandvoort een prachtig resul»
taat. Vele gezinnen kon zodoende in
de vorstperiode hulp worden gebo*
den.
Het Comité.
Mr H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.
Mevr. KRAAN--MEETH

BEDACHT

Naam Zandvoortse
Middenstandsshow
Zoals men weet schreef de Com*
«missie „Zandvoortse Middenstands*
belangen" onlangs een wedstrijd uit
voor het vinden van een goede naam
voor de show die eind Maart in ho»
tel Bouwes wordt gehouden. Naar
het oordeel van de jury is de beste
naam gevonden door onze abonnee
Mevrouw C. E. KraansMeeth.
Zandvoortselaan 52
die dus de uitgeloofde ƒ 25,— heeft
gewonnen. Met deze naam hebben de
organisatoren van de Middenstands»
expositie nog bepaalde plannen, zo»
dat hij hier nu nog niet bekend kan
worden gemaakt. Binnenkort zal U
hem echter kunnen vernemen.

BURGERLIJKE

STAND

26 Febr. t.m. 4 Maart 1954
Geboren: Margaretha Johanna, doch*
ter van C. L. A. Klinkcrt en J. J.
'Weber; /Helena, dochter van M.
'Faber en H. van der Eyk.
Ondertrouwd: H. Kaufmann en F.
van der Linde; C. H. M. Bruyns en
J. iHoreman; J. iHoekema en D. J.
Hollestelle.
Getrouwd: C. A. Wijckerheld Bisdom
en J. van Meurs.

Zoah elders in ditl van „garanties geven" van de zijde
blad reeds is gecon»! van de K.N.A.C. zonder meer heeft
slatserd, kan men hen \laten vallen. De mededeling dat een
niet doorgaan van del \dergehjke vereniging zich niet kan
Grand Prix wel als\ binden is toch eigenlijk wel wat vaag.
n geduchte tegenval:} Men vraagt zich af of er geen vorm
Ier beschouwen, om:'! van zakelijke overeenkomst tussen de
dat het een van de wedstrijden is die\ gemeente en de organiserende ver:
door hun opbrengst de grote uitgaf enigingen ware te sluiten geweest,
ven van de laatste tijd aan het Cïr* waardoor althans niet steeds de ge:
cuit moeien goedmaken. liet hache: meente de dupe is. Want hier komt
lijksle ,'T deze affaire is voor de ge f hel (och op neer.
meente dat zij er niets aan kan doen.
/.ij investeert wel, maar invloed op
Men vraagt zich inmiddels af hoe
de exploitatie van het Circuit heeft de uitslag van de stemming was ge:
zij eigenlijk in het geheel niet. Dit is weest in de laatste Raadsvergadering,
gebleken toen de K.N.A.C. de slijtt die over hef aanbrengen van een
laag afkeurde, dit blijkt nu weer, nu nieuwe deklaag van f 160.000,— de
c(e K.N.A.C. geoordeeld heeft dat de beslissing moest brengen, wanneer
Grand Prix maar niet moet doorgaan men geweten had dat om te begin:
omdat verschillende merken wagens nen de belangrijkste wedstrijd van
niet meerijden. Op zichzelf is het het seizoen niet zou doorgaan. Men
toch wel een rare gedachte dat de kan eraan twijfelen of men met al:
gemeente tegen de millioen gulden gemene stemmen accoord gegaan
voor een object besteedt, waarvan ze was. In ieder geval worden de goede
het rendement totaal niet in de hand bedoelingen van onze Raadsleden wel
heeft.
op negatieve wijze gehonoreerd....
En dan wordt het in dit verband Een risico dat echter — men zal dit
toch wel opmerkelijk dat men tijdens eerlijkheidshalve moeten toegeven —
de laatste raadsvergadering het idee altijd aanwezig is geweest.

14 Maart wederom een

Kerkmuziekavond te Zandvoort
De Kerkmuziekavonden in de Her»
vormde Kerk van Zandvoort hebben
terecht volledig burgerrecht gekre*
gen. De inhoud en het niveau van de»
ze avonden is zodanig, dat men het
slechts betreuren/kan, dat wij niet va»
ker in de gelegenheid gesteld worden
om dit soort muzikale gebeurtenissen
te bezoeken. Het is toch immers zo
dat de aandacht die hier ter plaatse
wordt besteed aan het uitvoeren van
klassieke muziek gerust klein ge»
noemd mag worden. Daarbij komt,
dat, indien het sporadisch al mogelijk
is om een solistiSolö of orkestraal
programma te beluisteren, de keuze
van de muziek niet dat speciale ka»
rakter heeft, 'dat juist de Kerkmu»
z'iekavonden beklemtonen.
Deze aantrekkelijke eigenschappen
vertoont echter weer volledig 't pro»
gramma van de Kerkmuziekavond die
Zondag 14 Maart in de 'Hervormde
Kerk wordt gehouden.
Een speciale voorkeur voor de gro»
ten van de 18e eeuw Johann Sebas»
tiaan Bach en George Friedrich
Handel spreekt er uit. Door het feit
dat deze avond, die wordt georgani»
seerd door het Kerkkoor (dat zelf
evenwel niet optreedt) vier medewer»
kers telt n.l. To Dees»Kion, sopraan,
Aric Butter, hobo, Ds R. H. Olde»
man, viool en Herman Dees, orgel,
heeft het programma ook in ander
opzicht een bijzonder karakter.
Immers van 'Bach kent men over
het algemeen wel de Passion(s), vele
Cantates en eventueel de grote com»
posities als bijv. Hohe Messe en das
Musikalische Opfer, maar de gelegen»
hcid om composities voor viool en
orgel of sopraan, hobo, viool en or*
gel en dergelijke bezettingen te bc»
luisteren doet zich niet zo vaak voor.
Ditzelfde geldt eigenlijk voor Han»
del tot wiens Messiah of Water Mus
sic men nog wel komt, maar wiens

prachtige trio's of sonates men — af»
gezien van de radio»uitvoeringen dus
— toch ook niet overdadig hoort in
een directe weergave.
Het zwaartepunt van deze avond
ligt wel op de orgelmuziek, die men
hetzij solistisch, hetzij als begeleiding
kan beluisteren. Een uitstekende ge»
legenheid om nu eens in alle opzich»
ten gewaar te worden wat de resul»
taten van de betrekkelijk onlangs
tot stand gekomen restauratie van
dit instrument zijn. Er is in zekere
.zin natuurlijk, al eerder een de^ge»
lijke mogelijkheid geweest, maar dit
is eigenlijk de eerste keer na het her»
stel, dat het orgel genoodzaakt zal
zijn zich in alle opzichten te doen
gelden. Er is naar het ons wil voor»
komen een gerede aanleiding om
deze eerstvolgende kerkmuziekavond
met veel belangstelling tegemoet te
zien. De Hervormde Gemeente kan
verheugd zijn met deze waardevolle
inlitiatievcn en
natuurlijk ook
met een predikant die tegelijkertijd
violist blijkt te zijn. De muziek die
14 Maart ten gehore wordt gebracht
is de volgende:
Toccata in F gr. t., orgel, van Dietr.
Buxtehude; Recitatief en Aria uit
Theodosia Angels ever bright and
fair, sopraan en orgel, van G. F.
Handel; Adagio uit de sonate in D
gr. t., viool en orgel, van G. F. Han»
del; Air uit de suite in D, viool en
orgel, van J. S. Bach; Sonate in G
kl. t., hobo en orgel, van G. Ph. Te»
lemann; Adagio uit de sonate in C
kl. t., viool, hobo en orgel, van J. B.
Loeillet; Flammende Rose, sopraan,
hobo en orgel, van G. F. Handel;
Süszer Stille, sopraan, viool en orgel,
van G. F. Handel; Schafe können si»
cher weiden, sopraan, hobo, viool en
orgel, van J. S. Bach; Toccata et fuga
in D kl. t., orgel, van J. S. Bach.

Feestavond
in de Clara-Stichting
De Zandvoortse Politietoneelgroep
heeft in samenwerking met de heer
P. Waterdrinker de 32 patiënten en
het verplegend personeel van de
„Clara Stichting" op Dinsdagavond
2 Maart een avond bereid, die nog
lang in de gedachten van spelers zo*
•wel als van de toeschouwers zal
voortleven. Enerzijds omdat dit dank*
bare werk ondanks de vele voorbe»
reidingen een grote voldoening geeft,
anderzijds omdat de sleur waarin
men in een sanatorium, ondanks alle
goede zorgen, toch ongetwijfeld leeft,
op zo'n bijzonder prettige wijze ver»
broken werd.
Men voerde n.l. op het blijspel
„Zeilschip de Zwarte Zwaan" endoor
de bereidwilligheid van de heer Wa*
terdrinker om alle daarvoor benodig»
de attributen beschikbaar te stellen,
de offervaardigheid van de heren A.
Paap en Ben Waterdrinker om een
snipperdag te besteden aan de op»
bouw van het toneel en de technische
hulp van mevrouw Barends en. de
heer Penaat, kon dit toneelstuk op

nagenoeg dezelfde wijze worden ge*
bracht als in „Zomerlust". Alleen de
piano kon niet op het toneel worden
geplaatst, maar een kleine verande*
ring in de tekst onderving ook deze
moeilijkheid.
En dat het uit ongeveer 60 persp»
nen bestaande publiek zich met dit
kostelijke blijspel heeft geamuseerd,
behoeft geen betoog.
In de pauze zorgde de heer Water*
drinker voor een grote verrassing n.l.
voor iedere patiënte een bakje gevuld
met bonbons, koekjes en een gebak*
je, smaakvol verpakt in cellophaan
met een rood satijnen lint omwonden
en voor iedere zuster een gebakje,
gegarneerd met een marsepeinen
koortsthermometer
Na afloop bedankte een der ver*
pleegden voor het genotene en had
op haar beurt voor alle medewerken*
den een presentje.
Men kan hieruit zien, dat met wat
moeite ook in de „Clara Stichting"
veel voor de patiënten kan worden
bereikt.
Wie van de Zandvoortse amuse*
mentsverenigingen volgt dit mooie
voorbeeld?
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-wijl ook in aankleding, illuminatie en
de naar lagere regionen. De fam.Prms
ledere bezoeker ontvangt bij het
versiering niet onbelangrijke wijzi»
kwam daarentegen stevig opzetten én spraak (op 402 meter) door Dr J. P.
betreden der Beurs een nummer»
gingen zijn aangebracht.
steeg door het behalen van 58.SCF% van Praag van het Humanistisch Ver»
De belangstelling van deelnemers» kaartje. Mogelijk valt pp dit nummer
van de zesde naar de tweede plaats. Bond. Onderwerp: ,,'n Vereniging
een
grote
of
een
kleine
prijs.
Laat
/ijde is dit jaar bijzonder groot. Er
bij Vader, Moeder en Kind
In de B»lijn handhaafde zich het voor Veilig Verkeer".
men
dit
kaartje
goed
bewaren,
want,
hebben 72 standhouders ingeschre»
dameskoppel Brossois#Hagen met
ven, terwijl de totale standruimtc is
173.22%. Het dameskoppel Notter»
man»Stor en de fam. Spoelder ver»
opgevoerd tot 1600 m2.
Om tot vergroting van de expositie»
dwencn resp. v,an de 2e en 3e plaats,
ruimte te komen is een speciaal voor
welke thans worden ingenomen door
„Trek aan de bel
"
dit doel gebouwd paviljoen naast het
de fam. Berrier en het koppel Pach»
Dat is de titel van een gezelschaps»
Krelagehuis geplaatst,
dit
keer
niet
ter»Versteege
met
resp.
162.04
en
spelletje, dat de AVRO Dinsdag
afgedekt met: zeildoek, maar voorzien
159.32%.
van een eternit dakbedekking waar» Er is op het oog wellicht niets on» voort er als totaal enorm bij winnen,
De fam. Schulze, die vorige week 's avonds organiseert -voor de lieden,
door een volmaakte afsluiting tegen interessanters en troostelozers dan wanneer veel meer straten van bo» in de C»lijn op de bovenste plaats die er nog zin in hebben de Bonte
alle weersomstandigheden en isolatie een badplaats als Zandvoort op een men werden voorzien. Het manco van eindigde, was slecht op dreef en komt trein te bekijken en te beluisteren.
De radio»omroep»verenigingen doen
van de warmte is verkregen, wat in» regenachtige winterdag. De functie begroeiing valt natuurlijk in deze tijd voorlopig niet-meer in het stuk voor.
derdaad zowel voor bezoekers als „recreatiesoord'' is geheel weggeval» het meest op, maar toch treft ook in De familie de Jong daarentegen steeg tegenwoordig nogal wat moeite om
voor'standhouder een grote verbete» len en schijnt omgeslagen in zijn te» de zomer het schaarse aantal bomen van de vijfde naar 'de eerste plaats zieltjes te winnen en het programma
ring„,t}étekent.
maar het verschil met het bevat daarom een flink stuk propa»
omdat dit winderige dorp waarmee Zandvoort het moet doen. (165.74%),
Bif"dëze Beurs, de enige in Neder» gendeel,
dameskoppel Draijer»Lansdorp be» qanda. Nu is er eigenlijk geen kunst
Voor
de
volksgezondheid
—
een
re»
alleen
nog
geschikt
lijkt
om
er
ste»
land die staat onder auspiciën van de vige griep op te lopen. Maar toch: den om in steden bomen te planten draagt slechts 0.7%. De derde plaats aan om propaganda voo,r jezelf te
„Vereniging voor Huisvrouwen" en hij die zijn laatste gevoelens voor en plantsoenen aan te leggen — hoeft wordt nog steeds ingenomen door 't voeren, want je zegt eenvoudig: „Zie
ook de enige, die is opgebouwd met
dameskoppel *.Iacobs»van der Werff en hoor hoc goed ik ben, kom bij
het onverbeterlijke romantiek de badplaats het niet zozeer te doen, met
mij!" De AVRO 'is hier wel van door»
medewerking van de gehele Midden» noem
163.57%.
doch
uit
het
oogpunt
van
verfraaiing
weet
uit
te
tillen
boven
zijn
benauwd»
drongen waarschijnlijk en zij doet
stand, wordt ten strengste toegezien heid om verkouden te1 worden, vindt hoeft men het zeker niet te laten.
naarstig mee met het getimmer aan
welke-zaken aan deze expositie me» Zandvoort op zo'n winterse regendag
(Adv.)
de weg. De een vindt dit uit en de
dewerken. Daardoor is het bijna on» niet zonder sfeer en schoonheid. (Het
In de duinen is het doodstil en
dat, maar het stramien waar
mogelijk, dat lieden, die er niet ho» isolement van de plaats lijkt volko» daarom mag een duinwandeling in
Onrustig, gejaagd? ander
beiden op borduren is van dezelfde
ren, een kans krijgen te exposeren.
deze
tijd
van
het
jaar
een
groter
ge»
M
i
j
n
h
a
c
d
t
'
s
Z
e
n
u
w
t
a
b
l
e
t
t
e
n
men — temeer daar aan het eind van
makelij: Win met een programma,
sterken en kalmeren Uw zenuwen.
de Gerkestraat een enorme barrière noegen heten dan in het hartje van
dat de aandacht trekt, een maximum
Mqdeshow
het
seizoen.
Het
is
nog
wel
geen
tij
van zandhopen de uitgang belet —
aantal leden.
Ten aanzien van de Modeshow is en als men niet wist dat de Zand» om de eerste bloeiende planten te
Nou, als de AVRO ergens in is
dit jaar ook een belangrijke veran» voortselaan de verbinding met de zoeken, maar lang zal dat nu ook wel
geslaagd dan is 'het wel in het trek»
dering aangebracht. De conferencière 'buitenwereld onderhoudt, zou |men niet meer duren. Wat weten wij als BRIDGE-NIEUWS
ken van de aandacht. Ja, we moeten
mevrouw Hans Smit is dit jaar n.l. zich weer in die afgesloten gemeen» bewoners van het duingebied eigen» De bijnaam voor vrouwen mag dan Dinsdags luisteren, dat is zo'n leuk
lijk
van
duinflora
en
»fauna?
We
we»
vervangen door mevrouw Maggy schap wanen, die Zandvoort inder»
het „zwakke geslacht" zijn, maar met
je lacht je dood.
ten dat er in „'t duin" bramen en bridgen hebben zij zich Dinsdag niet programma,
Sierenberg. Mevrouw Sierenberg stelt tijd geweest is.
Momus zich natuurlijk laten ver»
brem
groeien
en
dat
er
konijnen
en
steeds* bij iedere modeshow voorop,
de zwaksten getoond. De Bridgeclub leiden. Hij luisteren.
Dit is het inderdaad wat die stilte
dat de bezoeksters het meest gebaat in de plaats teweegbrengt: een zeker hagedissen rondlopen. Voor velen be» „Bridgen voor Plezier" had een wed»
Enfin, dit voorop: hij hééft de
tekent
dat
echter
het
einde
van
de
zijn bij wel modieuse maar practische gevoel 'Van verbondenheid met het
strijd uitgeschreven van de heren te» Dinsdag»avond overleefd.
|
kennis
op
dit
gebied.
De
duinflora
is
kleding waarvan de prijzen en duur» verleden. Nu kan men daar natuur»
gen de damesy \yelke de laatsten.met
Een mevrouw ,en een^'heer melden
zaamheid in overeenstemming dienen lijk -meer en 'minder sentimenteel l enorm rijk en wie er interesse voor 212 matcKpunteri wisten te winnen en zich als eerste paar voor 'het wèii» *
1
l
heeft
of
krijgt
kan
er
wat
je
noemt
te zijn met de financiële draagkracht over doen, maar een feit is het dat
de eersten niet 1S4 /» moesten ver»
„Trek aan de bel". Me»
tussen viooltjes, honds» liezen. Deze .wedstrijd heeft er veel strijdje:
der gemiddelde bezoeksters.
vrouw moet haar schoenen uittrek»
Ide aanknopingspunten met vroeger grasduinen
draf,
zuringsoorten,
Salomonszegels,
Tevens zal er een Rok en Blouse» onmiskenbaar in het oog springen.
toe bijgedragen elkander beter te Ie» ken en mijnheer volgt dit voorbeeld.
show zijn. Daar „rok en blouse" te» Eventueel in het oor. Want wanneer Hoefbladen, netels, mossen, ranon» ren kennen en te waarderen, vooral Mooi. Waarschijnlijk hebben zij er
kels,
grassen
en
struiken.
Om
maar
men door die stille straatjes 'de om» een paar van de onschuldigste na» wat betreft de verschillende conven» wel op gerekend dat dit nodig was.
roeper hoort rondgaan, dan is er iets men te noemen die nog eigenlijk geen tics en biedsystemen. De volgende Dan mogen ze beiden hun plaats
week Dinsdag is er ongeveer weer
innemen en wachten tot de heer
dat een merkwaardige sympathie op»
idee geven van de rijkdom van zo een wedstrijd. Dan mogen de spe» weer
Palla zijn eerste melodie speelt. (O,
roept voor het simpele feit dat in een flauw
de
duinflora.
Hetzelfde
geldt
voor
de
Iers uit de Piet»lijn voor één avond
kent dit amusante spelletje toch?)
moderne tijd met radio's en telefoons
die in de duinen huizen, een nieuwe partner kiezen uit de U
Nauwelijks heeft ^Pierre zeven of
telefoonnummers toch ook die oude instelling van het vogelsoorten
die
eveneens
veel
gevarieerder
zijn
Janslijn.
acht toetsen van z'n pierement aan»
omroeperschap gewaard bleef. Een
menigeen denkt.
en adressen
geraakt, of er klinkt een akelig
instelling die da'teert uit de tijd toen dan
Als het voorjaar is — en dat is het X.J.C. „ZANDVOORT"
schorre
stem rauw door de luidspre»
er voor de bewoners van een ge» tenslotte
2000 Brandmelding
zo — valt er in het duin
ker:
„Jézebelü"
En nóg een keer:
meenschap geen andere mogelijkheid eigenlijk enorm
2403 Commandant Brandweer
Dinsdag
j.l.
speelde
K.J.C.
Zandvoort
te beleven. En
„Jezebelü"
Dan
een duet in onge»
was om snelle bekendmaking van iets de belangsteller veel
de
Ie
ronde
voor
het
3e
maandelijkse
3043, 3044 Politie
kan dat ook nu.
liktheid:
„Jezebel...
- Jezebelü"
kampioenschap.
De
strijd
was
als
ge»
2100, Politie (alleen v. noodgevallen) te garanderen.
opzichzelf is de jacht van een
'Het publiek ligt dubbel, het giert
Men herinnert zich onwillekeurig Want
woonlijk zeer spannend. No. l werd
3345 Gem. Secretarie
torenvalk
of
een
sperwer,
die
al
van vroegere omroepers on» „biddend" het duingebied afstroopt A. Ottho; 2. J. Boom; 3. Van Sta» en brult en schatert.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la verhalen
Tja, wie was nu de eerste. Waar»
der wie in achttienhonderd zoveel om
2262 /Informatiebureau Vreeradelin
in duikvlucht een kleinere veren; 4. D. Visser Jr.
schijnlijk is de jury te 'beduusd om
een Molenaar "was, ook Puur ge» vogeldan
Woensdag
werd
er
gespeeld
om
de
Jgenverkeer,
Kiosk
Raadhuisplein
te
verschalken
een
boeiende
ge»
noemd. Hoe komt het dat tot in de beurtenis. Zoals broedende fazanten Noortmanbek'er door 40 dames en dit vast te stellen, want er mag een
2887"1' Stöomwasserij „HoIIandia",
gespeeld wor»
tijd nog die uitspraak
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink, tegenwoordige
patrijzen, het nestelen van eksters, heren. K.J.C. Noord B uit Zandvoort „reserve»melodietje"
den. (Tjonge, wat een uithoudings»
bekend is als „Ei, ei zei 'Puur, een en
speelde tegen K.J.C. De Sierkan uit vermogen
uilen,
graspiepers,
lijsters
of
kuif»
Fakveldstraat 30 a
heeft die zaal). Als de rust
droge tak". Hoe komt het dat deze
gebeurtenissen zijn, wel 'Haarlem en K.J.C. Centrum uit Haar» enigszins is
2135" -Zandvoortse Courant, Gertenweergekeerd gaat Pierre
woorden een halve eeuw of langer leeuweriken
lem tegen De Sierkan B. De uitslag
niet
van
wereldschokkend
belang,
bacbs Drukkerij, Achterweg l
Palla weer z'n gang: Leuk klinkt dat.
nog bewaard bleven? Redevoeringen maar toch van zoveel belang om er was:
2424 Autobedrijven „Kinko"
van staatshoofden, toespraken van dankbaar voor te zijn dat je in een
Noord B 20969 pnt. en 5 marsen; Wat is 't?
Oranjestraat en. Stationsplein
mevrouw zonder schoenen zal
vooraanstaande persoonlijkheden, men plaats met natuur om je heen woont,
Sierkan A 19355 pnt. en 5 marsen; hetDeantwoord
2975 Joh. Sijtsma's teesbibliotheek
wel geven. Struikelend
vergeet ze tot en met de laatste let»
Centrum 22349 pnt. en 15 marsen; over haar woorden
„De Opbouw", Tollensstraat 47. ter, maar een typisch genoegen blijft inplaats van in een hoofdstedelijke
en misschien ook
Sierkan B 16052 pnt. en 10 marsen. wei over haar schoenen,
derde
etage
van
de
Jan
Pietcr
Heye»
3465 en 2886 Stofzuigerspecialist;
die onder de
bestaan om zich af en toe dat voor straat of zo. Het duingebied waaraan
Vrijdag
speelt
K.J.C.
Dames
Noord
Lichtstoringen. Bel op
stoel staan, tiert ze in de microfoon:
ons bijna onbegrijpelijke stopwoord
Frits Paap. Prins Mauritsstr. 3. te herinneren: „Ei, ei zei Puur, een door circuits en nieuwbouw eigenlijk B tegen K.J.C. Corodex, beide uit „O, kom eris kijken!!!" Vreselijk
onvermijdelijk getornd wordt, dient Zandvoort.
hard zegt ze dat weer. Veel te hard
droge tak".
in ere gehouden te worden ,dat is je
\yoor een mevrouw. Wéér ontstaat
door
dit
soort
overdenkingen
weer
er een lach»paniek in de zaal. Er
Over de Zandvoortselaan rijden drie eens extra duidelijk. En en passant Veroordelingen
nog aan de bel getrokken ook
haringkarretjes in de regen, op weg
men zich af wat er toch van Veertien dagen gevangenisstraf en wordt
mevrouw voelt zich gedrongen om
naar de verkoop»wijken. Langs het vraagt
negen maanden intrekking van het en
een
in
Zandvoort
op
te
richten
na»
nieuwe sportveld, langs het in aan» tuurwacht terecht is gekomen, waar» rijbewijs was de uitspraak tegen de nog maar es te schreeuwen: „Kom
Monopole
bouw zijnde tehuis voor bejaarden. toe het initiatief genomen werd na heer J.J.M.F. van L. uit Zandvoort, eris kijken!" Ze heeft zeker uit het
Vrijdag 5 Maart 8 u.: film „Rebecca". Op de duinen na is de omgeving ver» een lezing van de Natuurbescherming die met zijn auto betrokken is ge» zwijgen van de onthutste omroeper
Zaterdag 6 Maart: Grote Jubileum» anderd sinds de tijd dat een zeer be» en waaraan de herinnering al haast weest bij het auto»ongeluk, dat in de afgeleid dat deze niet verstaan heeft
wat ze heeft gebruld. Uit het ge»
langrijk deel van Zandvoorts bevol» weer geheel vervaagd is.
zFeestavond van „O.S.S."
nacht van 12 op 13 Januari op de stommel
op 'het podium moet de op»
Zondagmiddag 7 Maart 2.30 uur: film king — een paai honderd jaar gele»
Zandvoortselaan gebeurde.
merkzame luisteraar haast wel op»
den — van de visverkoop bestond en
„Achter de tralies".
Het echtpaar C.P.v.d.L., dat in 1953 maken
Nee
het
mag
dan
koud
ziin
en
re»
dat de stakkerd. van een om»
Zondag 7 Maart 8 u.: film „Rebecca". manden vis vervoerde langs een genen in de badplaats, een dergelijke op een Zondag zijn 4 maanden oude
mul duinpad dat naar de stad Haar» dag waarop je eens rondneust in het baby in de woning aan zijn lot over» roeper onder de voet (de kousevoet)
Maandag 8 Maart 8 uur: idem.
Dinsdag 9 Maart S uur: film „Op= lem leidde. De Zandvoortse visserij dorp brengt toch allerlei overpein» liet, werd gestraft met een maand is gelopen. Dit is met het geval, want
werd opgedoekt, maar de verkoop zingen met zich mee, waarvoor men, voorwaardelijk en een proeftijd van zijn stemgeluid klinkt — zij 't iets
stand in de SingsSing".
gewijzigd — door de microfoon. Hij
vtm visserijpro'ducten bleef zich in als het seizoen eenmaal gekomen is, drie jaar.
Woensdag 10 Maart 8 vur: idem.
geeft enige aanwijzingen, maar 't kan
dezelfde richting bewegen. En toen geen
Donderdag 11 Maart 8 uur: idem.
tijd
meer
heeft.
De
genegenheid
hem niet zo veel meer schelen. De
in negentienhonderd zoveel een be» voor dit dorp, dat nog zo eenzaam
dames, en heren in de zaal zijn een
woner van Zandvoort in Haarlem tussen zijn grijsbruine duinen en 'de Gevonden voorwerpen
bezwijming nabij. (Het horen alleen
Andere attracties en
werkte en buiten de roep klonk muisgrijze zee ligt, wordt er weer' Aanwezig bij de vinder(ster):
maakt al vermoeid). De derde me»
nuttigheden
„Garnael", „Garnael", zeiden zijn eens duidelijk door en men weet dat
Haarlemse collega's: „Hoor jô, je die genegenheid berust op eenvoudi» Handboortje, Dr Gerkestraat 53 zw.; lodie komt aan bod. Zelfde toneel:
Maandag 8 Maart 3 uur: Filmmiddag volkslied". Zijn antwoord om het
lepeltje, Amerik. wapen, O.Parkstr.l; Een wilde ruk aan de bel en dan
in Zomerlust onder ausp. Comm. Haarlemse „volkslied" aan te duiden ger en dieper dingen dan het feit dat onderdeel van driller, Gasthuispl. 4; twee ,rauwe stemmen door elkaar:
wij
„het
breedste
strand
van
Europa
Huish. en Gezinsvoorlichting.
was niet minder prompt, het luidde: hebben'1 of andere typische reclame» hond, hazewind wipp., Kostverloren» „Blauwe Donau.... Mooie blauwe
Dinsdag 9 Maart S u.: Openbare ver» „Voddô, voddô".
straat 45; konijn, wit»zwart, Paradijs» Donauü!
"
gadering Hum. Verbond in Hotel Laten wij de- haringmannen hun argumenten. Dingen die niet zo voor weg 9; poes, zwart»wit, v. Ostadestr.
Gekrijs, gedaver en gebonk in de
de
hand
liggen
misschien,
maar
onge»
Keur. Dr D. H. Prins spreekt over weg laten vervolgen en hen een goe»
25; eend, bruin, Agnetastraat 5;munt= zaal. O, o
't is leuk. Tja
je
sfeerbepalend zijn, zoals spe» biljet ƒ l,», Hpgeweg 29; bruine kin» lacht
hef"onderwerp „Vrijheid".
je
dood....
de verkoop toewensen. Wij kunnen merkt
Van Vrijdag 12 f.m. Vrijdag 19 Mrt.: ons dan misschien bezig houden met ciaal op zo'n regenachtige kille dag derportemonnaie m. inh. Haltestr. 32
De omroeper zegt witjes: „Nou, u
S.P. l paar heren»glacé's, Julianaweg 17; hoeft 'de microfoon niet omver te lo»
Twaalfde Haarl. Voorjaarsbeurs de vraag waarom alleen de Kostver» kan 'blijken.
voor de Vrouw in het Krelagehuis. lorenstraat in Zandvoort een zo ple»
l paar rode wanten, Boulevard Paul. pen....!" Nee, dat hoeft niet.
Loot 63; muts, blauw gebreid, De
iHet wedstrijdpaar mag de schoe»
zierige indruk maakt als bomenlaan. Wieier wedstr^j den
Stadsschouwburg
Wittstraat 5; vulpotlood, blau\v»zwart nen weer aan trekken.
Zelfs in de winter geven de kale
' .
Haarlem
Mevrouw 'heeft een theepot, een
stammen en takken deze straat zijn De 'H.S.V. „De Kampioen" uit Haar» Haltestraat 54; vulpen, Zandv.laan
houdt Zondagmiddag op ons cir» 339; l paar gymschoenen, wit, Halte» melkkan, een suikerppt en wat kop»
Zaterdag 6 Maart 8 uur: Rotterd. Co» begroeid karakter en daarmee een lem
belangrijke streep vóór op vrijwel cuit een wielerwedstrijd om het club» straat 48; 5 schakels van armband, jes gewonnen en mijnheer ook iets
medie met „Moord bij open doek". alle
andere Zandvoortse straten (een kampioenschap lange afstand. Ver» Dr Gerkestraat 53rood; kinderarm» dergelijks.
Zondag 7 Maart 7.30 uur: Nederl. Co» stukje Zandvoortselaan, Haarlem» schillende bekende rijders, o.m. Piet bandje, geel metaal, Nassauplein 9;
En de AVRO heeft misschien wat
medie met „De vuurproef".
merstraat en 'Raadhuisplein uitge» Peters, Arend van 't Hof, Adri en broche, Dr Gerkestraat 44 rood; leden gewonnen.
Heel misschien.
Woensdag 10 Maart 8 uur: Haagse zonderd). Er wordt aangeplant, ze» Gerrit Voorting, alsmede Cor Bijs» haarkam, Zandv.lnan 234; mistlamp,
MOMUS.
'Helmersstraat 25.
Comedie met „Staatszaken".
ker, maar naar onze smaak zou Zand* ter zullen om 12 uur/starten.

Voorjaarsbeurs voor de Vrouw

GENEEST
verkoudheden

Mensen en Zaken

fri

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren*
straat 4. Telef. 2058.
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraai 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

FAMILIEBERICHTEN
w

es

f) Op Donderdag 11 Maart a.s. j|
«? hopen onze geliefde ouders
B. GROENEWEG
en
T. GROENE'WEG.v. d. MIJE
hun 121/» jarige echtvereniging
te gedenken.
Dat zij nog lang gespaard moe
gen blijven is de wens van hun
liefhebbende kinderen.
Bastiaan Jan
Jan Basliaan
Zandvoort, Stationsplein 11
(Theater Monopole)

In verband met
onze a.s. VERBOUWING
xijn wij genoodzaakt onze voorraad tegen

abnormale prijzen
op te ruimen.
Wij moeten bovendien plaats maken voor de VOORJAARS* en
ZOMERGOEDEREN, die wij voor de heropening zullen ontvangen.
Diverse artikelen zoals WONINGTEXTIEL (vitrages, handweef*
stoffen, dekens)

verkopen wij geheel uit.

Deze artikelen nemen svij niet meer op na de verbouwing.
VITRAGES van ƒ 2,95
".
per meter NU f 1)35
VITRAGES van ƒ 1,50
per meter NU f l,—

Stichting „Witte Kruis"

Wijkzuster
S. M. DE WILDE
is verhuisd van
Haarlemmerstraat 7

naar ZEESTRAAT 67

Telefoon blijft 2720.
Spreekuur dagelijks 2»3 uur

Ook het Kxaamcentrum.
is thans aan dit adres ges
vcstigd. Zitting, iedere 1ste
en 3de Dinsdag van de
maand van 10:11 uur.

Humanistisch Verbond

Zeldzame koopjes op allerlei gebied
Profileert allen mede. Diverse WINTER* en
voor bespottelijke prijzen.

ZOMERJAPONNEN

Alle restanten moeten er uit!!

Holland-Engelanti
per
PHILIPS TELEVISIE.
Dat kunt U thuis zien.
Vanaf ƒ 495,-.
PHILIPS RADIO: De meest moderne
apparaten. Vanaf ƒ 98,—.
PHILIPS «OOGTEZON v.a. ƒ 76,50
VOOR DE SCHOONMAAK
Diverse merken STOFZUIGERS op
slee. Vanaf ƒ 2, — per week.
Wij leveren: Wasmachines, koelkast
ten, fornuizen e.d. huish. apparaten.
Wij repareren alle merken radiotoe*
stellen en andere apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be:
taling met U.
RADIO * TELEVISIE * ELECTRA

D

Niet getalmd, doch komt U eens kijken in de enorme

VERBOUWINGS OPRUIMING
van Textiel* en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087
Ook in HERENOVERHEMDEN, DASSEN, SPORTKOUSEN enz.

Geweldige koopjes.

Er is iets voor U bij!

Offic. vergunning verleend door de Kamer van Koophandel.

# H.

Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

QEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg ! Tel. 2135

DINSDAG 9 Maart spreekt
Dr D. H. Prins in een open;
bare vergadering over het
onderwerp „Vrijheid".
Hotel Keur. Aanvang 8 uur
Comm. Huish. en
Gezinsvoorlichting

FILMMIDDAG

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Telefoon 2135

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
M A A R DAN NAAR WASSERIJ M E U L M A N

Voorjaarshoeden

op MAANDAG 8 MAART
1954 in „ZOMERLUST"
onder de titel:
„Rayon een product van
Nederlandse speurzin en
energie".
CAFÉ OOMSTEE
Een juiste en aangename
voorlichting betreff. -de fa* Gevr.: een FLINKE HULP Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
bricage van rayongaren en v. hele of halve dagen.
Tot 1.30 uur geopend
rayonvezel, de kunstmatige Julianaweg 31.
textielgrondstoffen, waarvan
zovele artikelen vervaardigd
en gekocht worden.
DEZE WEEK RECLAME
Aanvang 3 u. Toeg.pr. 15 et.

250 gr. ALLERHANDE KOEKJES

TE KOOP AAN GEB.:
kinderledikant m. bedje, 3=
wieier kinderfietsje, Tanden
stoel,, onbekl. wieg (donker*
br. pitriet). Alles in g. st.
Emmaweg 15a.
NETTE JONGEN voor de
banketbakkerij gevraagd.
Kuneman, Haltestraat 33

wordt keurig verzorgd door

WONINGRUIL
Te koop: KINDERWAGEN
A msterdamsZandvoort
Van Lennepweg 29.
Aangeb. vrij ben.huis, 3 ks,
keuk., gr. 'badk., tuin met Te koop: KIPPEN m. hok.
Potgieterstraat 31.
schuur, A'dam^Z.
Gevr. WONING te Zand*
voort. Br. no. 1802 Z. Crt. PIANO TE KOOP.
Van Kinsbergenstraat 12.
WONINGRUIL
IJmuidemO.—Zandvoort
Afbraak, glazen deuren,
Aangeb. vrij huis, 5 kmrs, glas in lood, dakpannen en
gr. v. en a.=tuin.
tegels enz. De Jong, Brede*
Gevr. WONING te Zand= rodestraat 21.
voort. Br.: Velserduinweg
178, Umuiden O,
CHEMISCH REINIGEN
VAN UW KLEDING!
WONINGRUIL
Aang. woning HaarlemsN., Uiterlijk Dinsdagmorgen bij
nette st., bev. suite, 2 gr. 2 ons afgegeven, Zaterdag
kl. slaapk., keuk., vest., v. weer thuisbezorgd. Prima
en achtertuin, schuur, ko» afwerking, lage prijzen.
lenhok en poort. Goed on= T. C. v.d. Schelde, Haltes
straat 7.
derhouden. ƒ 8,45 p.w.
Gevr. HUIS met zolder, evt
m. garage. (Hoge huur geen
ELECTRISCHE NAAI*
bezw. Br. no. 1803 Z. Crt. MACHINES TE HUUR
ƒ 5,= p.w. Voor de Ie week
Gevr. VRIJ HUIS met bad, wordt ƒ l,* transportkosten
Juli en Aug. Br. m. pr.opg. berekend, doch dit wordt
aan Minderhoud, Jac. van na de 3e week weer afge*
Lennepkade 219, A'dam. trokken. T. C. v.d. Schelde,
Haltestraat 7.
Dame op leeft, en zoon
zoeken per l April als per» Elisabeth Donye
manent inwonend gemeub. biedt u een mooie collectie
zit= en slaapkmrs m. geheel
of ged. pension. 'Br. m. pr.=
opg. enz. no. 1801 bur. v.d.
Zandv. Crt, Achterweg 1.
aan.
MEISJE GEVRAAGD v. Pakveldstr. 30 - Tel. 2739
huish. en winkel. Banketb.
Steenken, Gr. Krocht 20 b.

Te koop aangeb. POST*
ZEGELALBUM Nederl. en
Kol. Billijke prijs. Geenhan*
delaren. Br. 1804 Zandv.Crt.

voor 60 cent
H.

GORTERprins«nftofsfr«af hk Brujitr. T.»l. 2153

Gevraagd een vrouwelijke kracht
leeftijd ong. 22 jaar, voor lichte administratieve
werkzaamheden en correspondentie. In het bezit
van H.B.S.*diploma. Schriftelijke sollicitaties met
uitvoerige inlichtingen aan Ingenieursbureau
J. Goedkoop, Thorbeckestraat 16, Zandvoort.

9

vrijdag 12 Maart opent
de twaalfde Haarlemse Voorjaars-

voor de verzorging van iedere gewenste wasbehandeling
WIXDDROOG .. a ƒ 0,29 kg. MANGELWAS .. a ƒ 0,44 kg. PERSOPMAAK .. a ƒ 0,65 kg.
DROOGWAS .... a ƒ 0,38 kg. KASTKLAAR .... i ƒ 0,54 kg. FIJNE WAS
STOMEN - VERVEN

WASSERIJ MEULMAN

Grote Krocht 14
Telef. 2919

Voor direct gevraagd:

Ie en 2e monteur
GARAGE SMIT, Parallelweg 32, telef. 2391

met Paviljoen!
Dames let op de Beurscourant,
die een dezer dagen in Uw brievenbus
is of zal worden gestoken met de
GROTE PRIJSVRAAG van

f. 1OOO.--

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

Nette meisjes
brengen wij U de mooiste snitten
in allerbeste kwaliteit en vanzelfsprekend tegen zo laagmogehjke
prijs !

voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m., uitgezonderd
Zaterdags.

BROSSOIS

SCHOENHANDEL
Annex Reparatie-inrichting

Let op!

HOOGSTE WAARDE
voor LOMPEN

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

30 et p.- kg, tijdschriften en couranten 4 et p. kg, kar*
ton 3 et p. kg, geel koper ƒ l,— p. kg, lood, zink en
brons tegen de hoogste beursprijzen.

Automobielbedrijf BARNHOORN
Official General Motors Dealer
voor Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en omgeving

Oldsmobile, Vauxhall en Bedford
Roemer Visscherplein 21 'HEEMSTEDE,
Tel. K 2500 - 26416

A. AKERSLOOT
Westerparkstraat 7 - Telef. 2845
Pakhuis: Schelpenplein 7, geopend van 9—5 uur.
HERBOUWPLICHT
aangeb. Den Haag. Gevr.
Herbouwplicht Zandvoort.
Makelaar K. C. v. d. Broek,
Van Speijkstraat 2.

Doe Uw was de deur uit!

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

en ^~=-*3!K»^w~^ 0

totaal ander» ƒ

Een eenvoudige prijsvraag waaraan iedere
huisvrouw mee kan doen. Grijp de kans
van Uw leven ! U kunt net zo goed de
gelukkige zijn als ieder ander!
Alle inlichtingen over de beurs vindt U voorts in deze krant.
Dagelijkse uitreiking op de Beurs van GROTE PRIJZEN waaronder Karpetten, Naaimachines. Stofzuigers, Rijwielen, ElectrischeStrijkbouten, Wasmachines, Radiotoestellen, enz. enz enz,
Attracties: Modeshow, Rok-en Blouseshow, Lezmgen.Theetuin.Nescafébar,
Wasserij in Bedrijf, Glasblazerij, Radio-Orkest o.l.v. Frans Poptie met
zang van Eddy Chnstiani en Mirjam, de Radio-Imitator Peter Piekos,
Bak- en Kookdemonstraties, Make-up-demonstratie, enz. enz. Het Uaute
uur dansen!
De Beurs is geopend'van I2tlra 19 Maart in het Krelage-Huis, Leidt»
vadrt. Haarlem. Dagelijks vtn 10 uur v m. tot 5 uur run. Des avonds
van 7-11 uur. Zondag 14 Maart open van l-) uur n.m. «n 's tvoods
van 7-11 uur. Entree f 1.— pi r en kinderen coc 14 jaar f O.50 pl.c.

W
GRATIS VOORRANGSBEWIJZEN
\, W
T
Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de Vrouw ~ T ~
Voor de bezoeksters uit ZANDVOORT en omgeving. Indien U verzekerd wilt
zijn van toegang tot de Beurs en de Modeshow vraagt dan aan
Bureau ZANDVOORTSE COURANT, Achterweg l
een even groot aantal voorrangsbewijzen gelijk aan het aantal reisgenoten, dat
met U de Beurs wil bezoeken. Deze voorrangsbewijzen worden U gratis ver»
strekt en op vertoon hiervan kunt U een entreebewijs aan een speciaal daarvoor
gereserveerde Cassa in het Beursgebouw kopen. Aan diezelfde Cassa zijn tevens
de kaartjes voor de Modeshow verkrijgbaar. U behoeft dan niet lang in de file te
staan terwijl U van te voren verzekerd zijt, dat U geen vergeefse reis maakt om
de 'Beurs te bezoeken.
Voorrangsbewijzen gaan altijd voor!

Kant en klaar thuis !
Zandvoort Zeeslra.il 28,

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DEUR

WAS
ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING

Secr.: Kleine Krocht 5 - Telef. 2602
Wegens enorm succes 3e Voorstelling van
EEN WALSDROOM Muziek Oscar Strauss
op WOENSDAG 17 MAART 8 uur in „Monopole"
Met het oog op het definitief vastleggen van de zaal
moeten de kaarten
vóór a.s. Dinsdag 9 Maart besteld zijn.
Kaarten verkrijgbaar a-ƒ 2,50 en ƒ1,75 (bel. inbegr.) bij: Alleen Zaterdag als reclame
C. Schaap, KI. Krocht 5, tel. 2602; 't Wonder van Zand*
Heerlijke
voort, Swaluëstr. 9, tel. 2418; R. Schaap, Potgietcrstr. 36;
J. Wind, Haarlemmerstr. 94; P. Kist, Emmaweg 11; J.
v. d. Werff, v. Ostadestr. 22a; J. iHoogevorst, Brede»
rodestr. 98a; Theater „Monopole", tel. 2550.
Flaatsfaespreken op de dag der voorstelling van 11.30
van 70 et voor
tot 12.30 uur aan de xaal.

Ftjnstrijkerjj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2882

Scherp zien bij autorijden

de.

Sport

is een eerste vereiste.
Zorgt daarom voor een

goede bril
LOOIvmN

Brillenspecialist

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOOBTMEEtJWEN"
Zandvoortmeeuwen l speelt ten
bate van jubilerend „„O.S.S."
Uw ADRES voor Vogelzaden
In verband met de interlandwedstrijd
Fa I. J. KNOTTER
Nederland»Engeland (amateurs) a.s.
Haltestraat 37 - Telefoon 2891 Zondag te Rotterdam, zijn voor de
60 cent per 250 gram.
K.N.V.B.=elftaIIen geen wedstrijden
Kanariezaad
Papegaaien voer
vastgesteld.
Parkietenzaad
Tortelduivenvoer
Het Ie elftal van Zandvoortmceu»
Kippenvoer
Tropisch zaad
wen
speelt nu a.s. Zondagmorgen om
Schoolpletn 4 - Telet 2467
Kanai'ie krachtvoer elf uur een vriendschappelijke wcd=
Duivenvoer
Haver
Ochtendvoer
strijd tegen het sterke Zilvermeeuw
wen uit Zaandam. De baten van deze
Voor de Kuikens:
SCHITTERENDE
Opfokvoer, Kuikenzaad wedstrijd zijn bestemd voor de jubi=
TAPIJTEN
Warmwaters en koudwatcr vis voer lerende gymnastiekvereniging O.S.S.
Koopt bij ons op maga»
Felix Kattenbrood * Flora Mopjes * Leden en scizoenkaarthouders van
zijn. Wij leveren aan par»
Zandvoortmeeuwen hebben tot deze
Terriervoer.
ticulieren tegen engros»
wedstrijd geen vrije toegang.
prijzen
b.v.: Wiltons, 'WancUwil, per bus
75 et
Zandvoortmeeuwen 2 speelt even»
waarde ƒ 109 v. ƒ 79,50;
Opfokvoer voor kanaries . . . . 90 et eens een vriendschappelijke wedstrijd
M. Smyrna's van ƒ 185
Opfokvoer voor kuikens .... 91 et en wel tegen Zilvermeeuwen 2.
voor ƒ 125. Ook leveren
De elftallen 3 t.m. 6 en het jun. b
wij exceptioneel grote
elftal spelen voor de competitie.
maten 275 x 375 voor
Van de Zaterdagmiddag afdeling
slechts ƒ 198 en nog gro»
spelen a.s. Zaterdag slechts twee elf*
tere. Verkoop Zaterdag
m
tallen voor "de competitie.
sn komende week in onze
HOOVER
ƒ 195,»
Programma Zondag 7 Maart a.s.:
toonkamer.
EXCELSIOR
Zandv.m. l^Zilvermeeuwen l 11 u.
TAPIJTHANDEL
ƒ
120,
ƒ
125,
ƒ
139,
ƒ
155
Zandvoortm. 2=Zilverm. 2 12.45 u.
„MARO" N.V.
RUTON
ƒ
135,»
Jansstraat 85, bij Grote
Zandvoortm. 3=D.I.O. 2
9.45 u.
Markt, Haarlem.
HOLLAND ELECTRO ƒ 145
Stormvogels 5»Zandvoortm. 4 l O u.
H.B.C. 4»Zandvoortm. 5
12 u.
Ziet onze enorme collectie.
Geel Wit 4*Zandvoortm. 6
12 u.
Vraagt vrijblijvend demonstra»
Meubel-, gordijn- en
Zandv.m. jun. bdiillegom b 12 u.
tie. Tevens op gemakkelijke
tapijthandel
betalingsvoorwaarden.
Programma Zaterdag 6 Maart a.s.:'
Zandvoortm. 2»V.E;W. 2
4 u.
Woninginrich ring
Zandv.m. adsp. d*R.C,'H. l
3 u.
Haltestraat 58 - Telef. 3174

Fanillewafeltjes

Fa, A, v,d, Mija & Zonen

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein « Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
VRIJDAG 5 MAART, ZONDAG 7 iMAART en
MAANDAG 8 MAART, 8 uur
Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders,
Gladys Cooper en Judith Anderson dn

REBECCA
REBECCA is gebaseerd op de populaire roman
van Daphne Du Maurier, die over de gehele we«
reld werd en nog steeds -wordt gelezen! Bekroond
met de „Academy Award".
Toegang 18 jaar.
Vanaf DINSDAG .9 MAART tot en met
DONDERDAG 11 MAART, 8 uur
Glenn Ford, Broderick Craurford, Millard 'M.it>
chell en Dorothy Malone in:

Een machtig, realistisch drama zich afspelend
achter de muren van Amerika's meest beruchte
gevangenis. — Spanning — Sensatie — Romantiek.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 7 MAART, 2,30 uur
Speciale Matinee. Wij presenteren U de koningen
van de lach Stan Laurel en Oliver Hardy in:

^

L. Balledux & Zonen

Haftesfraaf 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks=
credietbank.
Vraagt inlichtingen.

Achter de tralies

Alleen Zaterdag:
2SO gram.

Een oer»komisch filmwerk, welke U zal doen
schateren.
Toegang alle leeftijden.

Margrieten
f 0,20

ZATERDAG 6 'MAART gereserveerd voor de
Grote Jubileum=Feestavond van „O.S.S." ter
gelegenheid van het 50»jarig bestaan.

Pencée gebakjes
16 cent
VAN STAVEREN

Zeestraat 48 - Tel. 2684

HEEFT TJ IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen alle
Zeer belangrijke MEUBEL- en
soorten meubelen en inboeTAPIJTENVEILING te HAARLEM
dels. Overal te ontbieden.
DEURWAARDER C. H. ERBRINK te Haarlem is voor» P. Waterdrinker, telef. 2164
nemens op DONDERDAG 11 en VRIJDAG 12 MA ART
1954, telkens v.m. 10 uur in de grote zaal van café»
restaurant „De Leeuwerik", Kruisstraat 30 aldaar,
publiek a contant te verkopen:

Pracht collectie meubilair en tapijten
w.b. ant. Poortkast, Ranken» en Kussenkasten, Spaans
Goth. Eetkamer, Satijnhouten Porccleinkast, ant. Hal»
kist, gecappitonneerd en zwanehals Bankstellen en fant.
Franse Wapen» en Ridderfauteuils, idem Tabourettes,
Staart», Zaanl.» en Stoeltjesklokken, wortelnoten Dames»
bureau, Commode's, Salontafels, Mimi's, Ladenkastjes,
Kleinmeubelen, koperen Kronen, Theestoof m. ketel,
koper, tin, porcelein, kristal, blauw, curiosa enz. Schil»
derstukken, w.b. zeer mooi Italiaans stuk schitterende
verzameling Tapijten, w.b. Chin. tapijten 5.75x4.75, S.SOx
2.80, Herez, Afghanistan, Sirahz, Beloutchistan, mach.
Deventer 4x3 m., id. 2.30x3.30, Aubison 3.50x2.50 m., Is»
tanboel, Wilton enz. in vele maten en dessins. Goud,
Zilver, Brillant, w.b. 12:pers. zilveren Cassette, id. 6»
pers., Kandelaars, Broodmand, Bestek, Colliers, Broche's,
Horloges.
Kijkd. Dinsdag 9 Maart 1954 van 2—10 uur, Woensdag
10 Maart 10—6 uur. Op de kijkdagen gelegenheid voor
het opgeven van eventuele kooporders.
P.S. Maandag 8 Maart gelegenheid tot het inbrengen van
eventueel nog enkele exclusieve stukken, van 9—4 uur.
Voor inl. v.a. 9 Maart tel. 10514 (K 2500).

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-Verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIEXEN voor noodzakelijke aankopen, die 17 niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIEEIN» van Uw Inkopen WJ deelnemers (winkelier»)
aan het Kennemer Flnancierlngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TT te zware lasten te dragen
krijgt en HULP al* U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
TJw zaken, worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondwaten.

j. H. o. WEENINK

Henk Sdiuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Tel. 2974

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten
Manchester, blauwe en Engelsleren
broeken; witte, blauwe en khaki
overalls; lange en korte stofjassen;
jongensplusfours enz.
KRUISSTRAAT 12 ~ TELEF. 2360

R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Adspiranten a kampioen !
Adsp. a wist Zaterdag j.l. door een
2=1 overwinning op T.Y.B.B. b het
kampioenschap te behalen.
Adsp. 'b klopte H.B.C, d met 5»2.
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B.»GecI Wit
12 uur
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a»D.S.S. b
3.30 uur
T.Z.'B. adsp. b*Hfd. Boys b 2.30 uur
Adsp. b ontvangt de leider van de
afdeling. Het moet dus een overwin»
ning worden wil de ploeg in de run»
ning blijven.
DAMES K.J.C. „NOORD"
Met frisse moed gingen de dames de
3e maand J voor het clubkampioen»
schap in. De stand na deze avond is
als volgt: 1. mevr. G. Kerkman; 2.
mevr. S. Bol; 3. mevr. R. Roest.

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

VOOR

DOE HET EENS
Ga eens naar de R.A.I. Met uw man.
U zult er verrukkelijke auto's zien.
Dromen van zachtgcel met chroom
en hemelsblauw met chroom en knal*
rood met chroom.
En een verrukkelijk publiek: Def»
tige, eenvoudig geklede echtparen die
serieus prijs vragen bij -.Mercedes
Benz. Boers uitziende mannen met
petten op, waarvan je verwacht dat
ze op een Land=Rover uit zijn. Maar
ze gaan naar huis in een Buick. Leuk
is dat.
i
Oude heren met buikjes, Eden=
hats, en aan hun arm, vlinderachtige
jongedames, vol ogenschaduxv en
hakgetrippel.
Mooie jongens op fluwelen schoe*
non, Pola Negri's met wrongen yan
drie decimeter op 'hun hoofd, glim»
men d bazaarsgoud in de oren en dart
telc nylonsvlindertjes op hun hielen.
Deze categorieën plegen het zeer
druk te hebben met het in» en uit»
stappen van bloedrode Cadillacs, ge=
heel vrijblijvend natuurlijk.
Verder de zakenmensen die zo
voordelig mogelijke auto'tjes lopen
uit te zoeken voor hun vertegenwoor»
digers.
En de ware enthousiasten, die des=
noods hun hele familie willen ver»
panden om in een autootje te kun»
nen rijden.
Ik zag een héél chique dame, wer»
kelijk, zij was volmaakt van ont=
werp en uitmonstering. Zij was van
nerts en platina aan de buitenkant.
Zij stapte elegant in de Nash, leunde
kwijnend achterover, draaide liet
raampje omlaag en sprak tot haar
echtgenoot: „Nee Sjors, ik fin de
kluir niet maui, so goor. Assie nou
raud was!"
George ging zuchtend met haar
naar de Chevrolets.
Zo dwarrelde dat door elkaar, de
kijkers en de kopers en de hunkc»
raars en de snobs.
De man bij het bordje: „Autorfi»
nanciering" kijkt dit alles wijsgerig
aan. Dan gaat de eindbel.
Wat zegt de man die de zaal ver»
laat tot zijn vrouw? Dat hij nodig
een nieuwe automobiel moet hebben.
En wat zegt de vrouw? Dat zij nodig
eens was nieuws moet hebben.
Ja, ga eens naar de R.A.I. Maar
met uw (eigen) man.
NEEL.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
' berijdbaar
l
4.58 12.— 17.14 24.- 9.00»15.00
8
5.39 12.30 17.58 1.— 9.30»16.00
9 6.23 13.30 18.45 1.30 10.30*16.30
10
7.10 14.— 19.36 2.30 11.00*17.30
8.02 15.— 20.30 3.30 12.0IMS.30
11
9.02 16.-, 21.44 4.30 13.0tM9.30
12
13 10.26 17.30 23.22 6.30 14.30»21.30

Maart

PRESBURG brengt weer iets bijzonders, zowel
voor de kleintjes als voor jongens en
meisjes. En natuurlijk tegen prijzen, die
*"meevallen. Ziet U maar!

Sportieve
JONGENSMOLIÈRE

Pittig bruin
KINDERSCHOENTJE

met oer-sterke
rufcber-prof iel zool
en leder tussenzool. In bruin
rundbox. Maten:

met dikke crêpezool.
Maten:
l 24-27. 5.50 31 . . 9.95 34-35 11.95
21-23 . 4.95 28-31. 5.95 32-33 10.95 36-40 12.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Sportief
MEISJESSCHOENTJE

met gespsluiting en sierstiksels. In bruin of
bordeaux rundieder.
Met dikke crêpezool.
Maten:
l 30-32 10.95
29. . : 9.95 33-36 11.95

AMSTERDAM • ALKMAAR - HAARLEM • LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

show-expositie

op Zaterdag 6 Maart
in HOTEL C. KEUR

Zeestraat hoek Stationsplein, tel. 2023, Zandvoort
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
»DE-WE" PELTERIJEN U e e n collectie BONTWERK tonen tegen prijzen, die U nog nimmer heeft aangetroffen.
Zeer fraaie soorten als MINK-BISAM, PERSIANER, PATTES enz., maar ook U zult in de gelegenheid worden gesteld onze beroemd geworden 3/4 BONTMANTELS a ƒ 65,-~
en ƒ 85,- te zien en te passen. - SEAL en BIBBERETTE MANTELS voor f 120,--.
Vele dames hebben m allerlei dagbladen gelezen over die Bontmantels a ƒ 65,-, maar hebben dan gemeend, „och, dat kan niets zijn". Welnu dames, na onze expositie bij LIOND OR te Haarlem en Restaurant DREEFZICHT te Heemstede, komen wij U Zaterdag alhier laten zien dat de Mantel zeer fraai, wijd klokkend en van prima kwaliteit is U gaat
Zaterdag 6 Maart even naar Hotel KEUR (voor U allen bekend), waar in de benedenzaal van 10 tot 18 uur de Bontwerker met 25-jarige ervaring U alle inlichtingen zal geven over
Uw Bontreparaties. Breng Uw oude Mantel eens mede, wij maken daarvan een wijd klokkend jasje voor ƒ 25,—. Van oud bont moderne stola maken voor ƒ 15,—. Cape maken ƒ 17,50.
&QT
„Dé-We" Pelterijen is een zeer vertrouwd adres, jaren gevestigd te Hilversum, Langestraat 50, Tel. 5787. Privé-adres: Nassaukade 64, Amsterdam, Tel. 87569.
Dus dames, komt Zaterdag even naar onze Bont-Show-Expositie, waar U een zeer fraaie collectie Mantels en Bontwerk zult aantreffen. Was U wel eens ontevreden óver Bontwerk? Geeft ons dan eens Uw vertrouwen, en het komt in orde. Tot Zaterdag dames, bii C. KEUR, Zeestraat hoek Stationsplein.
Hier zal de Firma
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opende rij van feestelijkheden

Camera's
draaien op het
Gasthuisplein
Een voor Zandvoort ongebruikelijke
gebeurtenis deed zich vandaag voor
toen een Amerikaanse maatschappij
verscheen met opnamesapparaten en
een uitgebreide hoeveelheid materiaal
om filmopnamen te maken voor de
Amerikaanse
televisieprogramma's
'over Nederland in de bezettingstijd.
Het opnamecentrum lag voornamelijk
bij het Gasthuisplein -waar hoofdrol:
spelers en vele figuranten uit 't Zand'
voor/sc leven hun rol vervulden. In 'i
nummer van Vrijdag a.s. hopen wij U
meer over deze bijzondere gebeurfe:
nissen te vertellen.

Afscheid
Zaterdagmorgen werd in 't kantoor»
tje van de Dienst van Publieke Wer»
ken in de remise aan de Noorder»
duinweg afscheid genomen van de
heer C. Koper, die wegens het berei»
ken van de 65*jarige leeftijd de dienst
ging verlaten.
De opzichter van de reinigingsdienst,
de heer D. van Noort, sprak zeer
waarderende woorden namens alle
werkers en overhandigde de heer
Koper een tabakspot, een tabaksdoos
en een plant voor mevr.-'Koper.

Slecht bezochte ledenvergadering
van „Volksonderwijs"

In de ledenvergadering van „Volks»
Stap voor stap, aan de hand van tal
onderwijs", die op Vrijdag 5 Maart van jaartallen gaat de heer Hofstra
j.l. werd gehouden in „Ons Gebouw", het verloop van het onderwijs na,
sprak de heer A. Hofstra over de be» noemt de naam van v. d. Brugge in
ginselen der Christelijke School en verband met de oprichting der Vri,'e
die der Openbare School.
School, bespreekt de strijd tussen de
Haarlem, de heer Jacob Snijer, als
Op de agenda stond als onderwerp verschillende richtingen om uiteinde»
oud»voorzitter, de heer Corn. Slegers
vermeld: „School, Kind, Gezin, Maat» lijk zijn persoonlijke mening over het
als voorzitter van de Hanze en Zand»
schappij", maar om redenen, die ook Openbaar onderwijs uiteen te zetten.
voortmeeuwen, de heer O. A. Brink
tijdens de vergadering op een vraag
„Niet de Kerk, maar de ouders
als voorzitter van de Heemsteedse
van de voorzitter niet geheel duide» moeten beslissen waarheen ze hun
Gymnastiekvereniging, de heer Slot»
lijk werden, week spreker van dit on» kinderen zullen zenden, maar ze moe»
houwer namens G.V.A.Z. ie Haar»
derwerp af.
ten voordien volkomen worden inge»
lem, de heer Van 'Pagée als oud»di»
De heer Hofstra begon zijn cau= licht".
recteur en ten slotte pud»burgemees»
serie met- zijn teleurstelling uit te
De heer 'Hofstra ging in zijn en*
ter Van Alphen, die in een geestige
spreken, over het feit, dat deze ver»
zó ver, dat hij in de Open»
speech tal van oude O.S.S. herinne»
gaderingen altijd zeer slecht bezocnt thousiasme
scholen, waarin de jeugd een ge»
ringen ophaalde.
worden door de leden. Als het zo bare
afspiegeling is van de inwo»
Des avonds om 8 uur volgde op
doorgaat ,vreest hij, dat het op de trouwe
in een betreffende plaats, onder»
deze zeer geslaagde receptie een be»
duur niet alleen met Volksonderwijs, ners
zou willen zien, uit o.a.
maar met het gehele openbare onder» wijskrachten
sloten feestavond in „Monopole".
Gereformeerde, Hervormde en Ka»
wijs in 'Zandvoort snel bergafwaarts tholieke
milieu's, iets dat althans
zal gaan.
voorlopig nog wel tot de vrome wen»
Om tot zijn eigenlijke onderwerp te sen
zal blijven behoren.
komen, 'haalde hij de woorden aan
Na een uitgebreide gedachtenwis»
van Vondel: „Gij zijt onwetend, maar seling,
vooral door de colle»
gij en weet het niet", zulks in ver» ga's 'vanwaaraan
heer Hofstra werd deel»
band met het feit, dat de meeste genomen, de
werd deze vergadering be»
mensen het verschil niet kennen tus» sloten.
sen de principes die aan het bijzon»
der onderwijs ten grondslag liggen en
Buiten het bestuur waren er slechts
waarop het openbaar onderwijs is een achttiental belangstellenden aan»
Ten bate van de jubilerende gymnas» stand brak de rust aan en konden die
wezig.
tiekvereniging „O.S.S." werd j.l. Zon» de spelers zich tevens van droge kle* gebaseerd.
dagmorgen een vriendschappelijke ren voorzien.
voetbalwedstrijd gespeeld tussen de
In de tweede helft domineerde
elftallen van Zandvoortmeeuwen en Zandvoortmeeuwen lange tijd, maar
Zilvermeeuwen uit Zaandam. Het de goed verdedigende achterhoede
„Wizn Hildering" bracht
weer werkte niet mee, want practisch van Zilvermeeuwen liet zich niet pas*
tijdens de gehele wedstrijd regende seren. Ook van Koningsbruggen in
het. De belangstelling was dan ook het Zandvoorts doel'trad menigmaal
zeer klein.
reddend op. Na een half uur spelen
"Wegens verhindering van verschil» was een*vdiagonaal schot van de
lende spelers verscheen .de thuisclub rechtsbuiten hem toch te machtig en
met een drietal invallers. Niettemin de stand kwam op 2»2. Hierna kreeg De zaal van „Zomerlust" was Vrij» Hildering" en haar regisseur, de heer
werd er over het algemeen aardig ge» Zandvoortmeeuwen nog menige goe» dagavond flink bezet toen de toneel» A. Mourik, zo'n keus hebben kunnen
voetbald. Zilvermeeuwen dat momen» de kans. Schoten van Castien en de vereniging „Wim Hildering" een op» doen. Een „Wim 'Hildering", dat heus
teel bovenaan in de 4e klasse staat, jeugdige E. Koning werden dooi de voering gaf van het blijspel „Achter wel wat beters kan opvoeren; want
dat heeft het recente verleden wel
beschikte over een technisch goede doelverdediger uitstekend gestopt.
ploeg. Partijen wogen goed tegen el» Niemand verwachtte meer wijziging de wand" (of het drama der onzicht» geleerd!
kaar op en ondanks het zeer gladde in de stand toen kort voor het einde bare familie) in drie bedrijven van De repetitietijd, aan dit smaakloze en
veld werd er goed^ gecombineerd. de rechtsbuiten van Zilvermeeuwen Johann Vaszary en^Alvaro de Laig» onlogische blijspel 'besteed, kan als
verloren worden beschouwd, hetgeen
Het schieten, was Jb5j__de, bezoekers -van_verre- afstand- een schot-loste. datte betreuren is, daar deze vereniging
beter dan bij de thuisclub en hieraan doel trof (2*3). In deze kwam kwam lesia.
Eerst om half negen ging het beslist wel "vvat in haar mars heeft.
was het vooral te danken dat deze in deze sportief gespeelde wedstrijd
scherm op nadat de heer Van der Inderdaad, 'het valt niet mee om goe»
ontmoeting in het voordeel van de geen verandering meer.
Tijdens de- rust dankte Dr van der Storm had medegedeeld dat de souf» de stukken uit te kiezen, maar met
Zaandammers eindigde.
Na tien minuten spelen had de Meer, voorzitter van het jubileum» Heuse, mevr. Hofslag van de verenis een beetje goede wil lukt het toch
midvoor van de bezoekers succes comité van O.S.S., het bestuur en de ging „Gezellig Samenzijn" uit Hoofd» wel. Ik zou liever zien, dat „Wim
toen hij even werd vrijgelaten en on» spelers van Zandvoortmeeuwen voor dorp, mej. "W. Elzinga, die j.l. Woens» Hildering" eens te hoog greep. lm»
houdbaar inschoot. Zandvoortmeeu» hun bereidwilligheid dat zij deze dagochtend een ongeval is overko» mers elke poging om het amateurto»
neel op beter peil te brengen — en
wen bleef het antwoord niet schuldig wedstrijd voor de jubileumkas van men, verving.
„Achter de wand" is een zouteloos dat is mogelijk! — moet worden aan»
en het gelukte Castien eindelijk zich O.S.S. wilden spelen en nodigde de
vrij te maken en hard in te schieten. spelers als tegenprestatie uit tot het blijspel, waaraan zelfs door de beste gegrepen. Met „Achter de wand"
(1»1). Nadat de achterhoede van de bijwonen van de grote openluchtuit» toneelverenigingen of door beroeps» heeft men het paard evenwel achter
thuisclub verschillende malen op het voering op 4 Juli a.s. waar ook de toneel geen eer te behalen zou zijn. de wagen gespannen.
En nu stond 'de groep voor een
nippertje onheil kon voorkomen werd Zweedse gymnasten van de partij Dit z.g. Spaanse blijspel is wel het
drie minuten voor het einde een goe» zullen zijn. Vanzelfsprekend werd slechtste wat ik tot nu toe op dit ge» zware taak om van een slecht blijspel
de aanval opgezet die goed door Cas» deze vriendelijke geste van O.S.S. bied heb gezien en daarom is het voor iets dragelijks te maken. En dat dit
tien werd afgewerkt (2»1). Met deze door de spelers zeer op prijs gesteld. mij totaal onbegrijpelijk, dat „Wim niet is gelukt staat vast. De eerste
twee bedrijven bleven ver onder de
maat, hoewel het derde het geheel
enigszins ophaalde. Ko Reurts als
Ernesto, de huisvader, trachtte te
stellen. En dat geeft me een heerlijk redden wat er te redden viel, plaatste
gevoel van macht. (Ik ben ook maar zich zelf en daardoor de anderen bui»
ten de tekst, maar bracht zo nu en
een mens).
In deze positie kan ik mezelf ver» dan nog eens een glimlach op het ge»
tuurgetrouw weergegeven, hoe ik op oorloven je thans te zeggen dat ik je laat van de welwillende toeschou»
Waarde Collega,
rampzalige middag ruggelings geen kwaad hart toedraag. Ik kan wers. Ali Bol als Cecilia, zijn vrouw,
Je moet 't me maar niet kwalijk zekere
de trappen van het Raadhuis niet aan de indruk ontkomen dat je is meer voor een serieuzer toneelspel
nemen, maar ik ben een beetje bui» van
gesmeten. En nu zou ik weer mij van je af hebt willen schudden. dan voor een blijspel/klucht geschikt,
ten mezelf, na de kool, die je me vo» werd
staan te druilen aan de een of andere De kans dat je dat lukt, is zeer ge» doch viel niet uit de rol. Tilly Door»
rige week gestoofd hebt. Och, m'n idiote
puzzle.... 'De boom in! Ik ver» ring, baasje, want ik weet te goed nekamp als Luisa, de dochter, bleek
grootste woede is al weer voorbij, het
onze lezeressen en de lezers ook dat je toch niet kunt tekenen zonder een aanwinst en stak met haar spel
gezond verstand heeft gezegevierd en tel
natuurlijk, dat jij die vent bent. Jij mijn inspiratie. Ik zou hier nog veel boven de anderen uit. Kees Bruyn»
ik trek me eigenlijk niet zo veel meer staat
te dreinen aan de puzzle» meer over kunnen zeggen, maar mijn zeel als Gerardo, haar verloofde, had
van de zaak aan, me_rk ik nu. Alleen tafel, daar
omdat
geen raad weet met aangeboren bescheidenheid verbiedt het niet gemakkelijk, maar sloeg zich
de nare nasmaak blijft nog wel een je figuur. Je jegeweten
knaagt en je me dat. Bovendien wil ik je niet nog in het algemeen goed door de moei»
poosje, denk ik. Je weet niet hoeveel
meer kwetsen dan je al door je eigen lijkheden hean. Zijn grime was in een
brieven ik gekregen heb ...... Alle»
domheid gekwetst bent. Om je een woord slecht, maar vooral onnatuur»
maal in de trant van: ,Néém je dat
beetje op te kikkeren deel ik je ten» lijk.
nou?' En: ,Zou je die knaap nu es
Lies Berton, de vrouwelijke con»
slotte mede, dat ik o.a. een brief
niet op z'n luiken timmeren?' enz.
kreeg van de burgemeester. Mr Van cierge, speelde een weinig te over»
Je begrijpt dat de .verleiding —
Fenema was bijzonder hartelijk en zag dreven, maar meestal te onstandvas»
vooral na vorige week — bijzonder
onze controverse blijkbaar niet zo tig. Uit dit rolletje had met meet toe»
groot is. Inderdaad verdien je op z'n
somber in. Hij schreef o.m.: „Jongens, wijding meer gehaald kunnen worden!
minst een paar dichtgeslagen ven»
blijft elkaar glimlachend aankijken!" En dan waren er nog vier zeer kleine
sters. Maar of ik daar de juiste per»
Zo'n magistraal hart onder de riem rolletjes, te weten Arie Mourik als
soon voor ben, betwijfel ik. Je kent
politie»agent, die rustig een geh'eel
doet je goed.
mijn afkeer voor het teisteren van
En Mevr. Mol»v. Bellen uitte haar diner aannam(!), Johan Berton als
weerloze schepselen. Ik kan geen mug
bezorgdheid in een essay van twaalf loopjongen en Henny Hildering en
kwaad doen, laat staan een tekenaar.
kantjes, waarin zij ons allerlei goede Nol van Adelbcrg, resp. als eerste en
Mijn spreekwoordelijke gemoedelijk»
raadgevingen meende te moeten ken» tweede kellner.
heid heeft je van een al te schielijke
Na afloop dankte de heer 'Reurts
baar maken. Haar ontroerend ge»
ondergang gered, geloof dat maar.
de heer Van Mourik voor zijn regie,
schrift eindigde met de woorden:
Van de andere kant moet je niet
„Kom bij ons
bij ons is 't zó!" mevr. Hofslag voor haar souffleren
denken dat de kwestie hiermee uit de
Ik, heb haar opgebeld, omdat ik en 'huldigde de dames met bloemen.
wereld is. Ik heb je gezegd dat ik tal»
J.G.B.
even zeker wilde weten waar 't zó
loze brieven heb gekregen van min of
was. Toen antwoordde ze mij dat ze
meer verbijsterde lezers en gelukkig
de Speeltuinvereniging bedoelde.
ook lezeressen. (Ik heb, zoals nog
'Werkelijk, beste jongen, ik heb je
steeds, een zwak voor lezeressen).
al eens eerder gezegd: Zij is een Derde Operettevoorstelling
Wat doen we er mee? Moeten wij
vrouw, die in precaire situaties een gaat door
die mensen in het onzekere laten om»
ongelofelijke fijne tact aan de dag
trent onze toekomst? Jij hebt, met je
De Zandvoortse Operette Vereniging
De tekenaar puzzelt
legt.
misplaatste grap, de knuppel in het
'En nu puzzle je maar verder, snug» deelt mede dat zij definitief een derde
hoenderhok geworpen. Tot voor kort
gerling. Dacht je mij in 't schip te uitvoering van Een Walsdroom geeft
nam men ons nog au serieux, maar bent 'helemaal in de war. Daar zie je nemen?
(Laat ik asjeblieft niet op Woensdag 17 Maart in Monopole.
nu denkt iedereen dat we maar halve naar uit, zeg nou •zelf. En moet je ook opnieuw kwaad worden, daar is 't nu
niet toegeven, dat het ventje dat jij geen gelegenheid voor).
gekken zijn. Of nog erger.
Ik moet je voor deze week om. te hier uit je tekenstift hebt laten
Alleen wil ik nog o_nze eminente Afzwemmen ,Zeeschuimers'
beginnen maar vast een illusie ont= vloeien, in geen enkel opzicht zelfs wethouder Kerkman citeren — om»
nemen. De tekening, die je mij gis» maar een surrogaat van mij is?
dat dit in mijn kraam te pas komt: In het Sportfondsen'bad te Haarlem
Weet je wat zo leuk is? Ik heb „Je kan me wel blij, maar niet bang heeft voor de Zandvoortse Zwem»
teren bracht, stelt mij voor, heb je ge»
club „De Zeeschuimers" op 16 Maart
zegd. Wel, mijn beste jongen, daar ga toch altijd het laatste woord. Ook al maken!"
het afzwemmen voor het Ie diploma
ik niet op in. Jij hebt my te dikwijls geef je nog zo veel suggesties en in<
D&S,
Jongt
en op 30 Maart het afzwemmen voor
afgebeeld in de onzinnigste situaties structies bij je plaatjes.... als puntje
het tweede diploma plaats.
en z«lfs «ion k»«r h«b j* vrijw»! na» 'bij paaltje komt, zeg ik wat e» voor*
BARTJE.

Voorzitter J. H. B. Brink
ontving Koninklijke onderscheiding
De Zandvoortse Gymnastiekvereni»
ging „O.S.S." is de reeks van festivi»
teitcn, die gehouden zullen -worden
ter ere van het vijftigjarig bestaan
der vereniging, begonnen met een
zeer druk bezochte receptie in „Pa=
viljoen Kiefer" op 6 Maart j.l. Deze
werd geopend door de voorzitter der
feestcommissie dokter J. van der
Meer, die de aanwezigen van harte
welkom heette, in het bijzonder Mr
H. M. van Fenema, in zijn kwaliteit
van burgemeester van Zandvoort, be»
schermheer van O.S.S. en voorzitter
van het ere»comité.
Tal van Zandvoortse autoriteiten
en vertegenwoordigers van het sport»
leven waren aanwezig, evenals afge»
vaardigden van zusterafdelingen.
Burgemeester van Fenema noemde
de oprichting van O.S.S. op 5 Maart
1904 van bijzonder groot belang voor
Zandvoort, de doelstellingen der ver*
eniging werden volkomen verwezen»
lijkt. O.S.S. streefde er naar, de phy»
sieke weerstandsvermogens der Zand*
voorters te bevorderen. O.S.S. is in
Zandvoort een begrip geworden.
De burgemeester bracht de geluk"
wensen over van het Gemeentebes
stuur. Hierna overhandigde hij voor»
zitter J. H. B. Brink namens H.M. de
Koningin, de gouden medaille, -vers
bonden aan de Orde van Oranje
"Nassau, een bijzondere onderschei»
ding, waarvoor de heer Brink ont»
roerd dankte.
Namens het Gemeentebestuur over»
liandigde burgemeester Van.'Fenema
een gouden medaille, beschikbaar ge»
steld als prijs voor de komende wed»
strijden, terwijl hijzelf hier nog twee
medailles aan toevoegde-: een in zijn
kwaliteit van beschermheer en de an»
dere als voorzitter van het ere»
comité.
'Hierna nam de heer J. Th. Sommer
het woord als voorzitter van het Ko»
ninklijk Nederlands Gymnastiekver»
bond, die uit dank en waardering de
zilveren medaille van het K.N.G.V.
overhandigde en aan het bestuurslid
de heer M. Castien het diploma van
Verdienste aanbood, voor het vele
werk, in dienst van O.S.S. gedaan.
De heer Th. Fortgens, als voorzit»
ter van de Kennemer Turnkring,
bood de heer Brink hierna als eerste
in deze Kring de Speld van Ver»
dienste der Kennemer Turnkring aan
en schonk de vereniging tevens een
fraaie plaquette.
Tal van sprekers volgden elkaar op
en boden geschenken aan. Achtereen»
volgens namen het woord: de heer
C. Beekhuis namens de Zandvoortse
Muziekkapel, de heer J. Dreyer, die
gedurende de eerste dertig jaar cli»
recteur was van de vereniging, de
heer Jansen namens Concordia Haar»
lem, de heer Koningh namens Bato

Dokter van der Meer heette ook nu
weer alle aanwezigen van harte wel»
kom, in het bijzonder burgemeester
Mr H. -M. van Fenema, oud»burge»
meester Van Alphen, de korpschef de
heer H. P. 'Huysman, de beide wet»
houders en ere=voorzitter L. v. d. Bos
met hun dames.
„Dit jaar", zo zeide dokter van der
Meer, „is een belangrijk jaar voor
O.S.S." Hij memoreerde het feit, dat
de burgemeester namens Hare Ma»
jesteit de Koningin aan voorzitter de
heer J. 'ïi. B. iBrtnk de gouden me»
daille had aangeboden verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, hetgeen
de aanwezigen een spontaan applaus
ontlokte, een hulde die door de heer
Brink staande in ontvangst werd ge»
nomen.
Het programma, dat hierna volgde,
werd verzorgd door het gezelschap
van Willy Vervoort en stond kwali»
tatief zeer hoog. De genodigden heb»
ben zich dan ook buitengewoon ge»
amuseerd, terwijl een geanimeerd 'bal
deze zeer geslaagde feestavond van
O'.S.S. besloot.

Abonnemeiitsprys ƒ B,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Zandvoortmeeuwen
speelde ten bate van O. S. S.

„ACHTER DE WAND"

Op&n.

aaft de

ö

Sport

Gevr. HULP' IN DE HUIS*
HOUDING voor tijdelijk;
middelbare leeftijd. Sigaren*
mag. Corona, Oranjestr. 9.

Gevraagd: JUFFROUW Koov de

voorde inlichtingendienst van
Touring Zandvoort -

Gevr. ZEUFST. MEISJE v. tevens bekend met liclit administratief werk, van 15
d. of d, en n. in kl. gezin met April tot l 'October, tegen een vergoeding .van ƒ 105,-l 'baby. V.g.g.v.. Mevr Stut* per maand. Brieven met uitvoerige inlichtingen aan Bu=
met 20% korting. Iets smoes terheim, Brederodestr. 130. reau Touring Zandvoort, 'Raadhuisplein te Zandvoort.
zelig Showmateriaal. Volle
gar. Geïll. Gat. op aanvr.
THE INDIANA, Hfd.kant.
v.Ned. Haarlem, Zijlweg 111,
tel. 17877; R'dam, Mathenes*
serlaan 30, tel. 24034.
WiONINGRUIL
HaarlemsZandvoort.
Aangeb.: Huis, ruim uitz.,
6 k., zolder, keuk., 2 W.C.'s,
tuin. Huur ƒ 67,30 p. mnd.
Gevr.: kleiner huis te Zand*
voort. Br. onder no. 1901
bureau Zandv. Crt.
omdat
WONINGRUIL
1 bij Albert Heijn de prijzen steevast
lager zijn dan waar ook.
IJmuidensQ.—Zandvoort
Aangeb. vrij huis, 2 kamers
2 Albert Heijn nooit en te nimmer tornt
aan de kwaliteit en daardoor zorgt .
en suite, 3 sl.k., gr. keuk.,
voor de beste voeding voor ons gezin
gr. v. en acht. tuin.
3 hij Albert Heijn de sortering zo
Gevr. woonhuis Zandvoort.
uitgebreid is. dat iedere huisvrouw
Brieven Velserduinweg 178,
daar alles van haar gading vindt.
Umuiden*Oost.
4 Albert Heijn het leven niet alleen
goedkoper maakt, maar met zijn
Te koop:
vele extra aanbiedingen, albums,
KINDERWAGEN.
plaatjes en strips voor kinderen,
Oosterparkstraat 58.
voor jong en oud de kruidenier is.
Gevr. DAGMEISJE van 9*5
uur. Aanm. na 17.30 uur
t'm Zaterdag 20 Maart
Cohen, Emmaweg 10.
EDAMMER KAAS
Flink net MEISJE gevraagd
jong
500 gram
voor hulp in de huishouding
tot 3 of 5 uur, netjes kunn.
GOUDSE KAAS
Nergens zulke lekkere
werken, hulp van • werkster.
Jong
500 gram
KAAS als bij ALBERT HEIJN
Aanm.: Haarlemmerstr. 76.

waterd.kampeertenten

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

De vriendschappelijke voetbalwed*
strijd tussen het' eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen en Zilvermeeu*
wen werd j.l. Zondag na een vrijwel
gelijkopgaande strijd door de bezoe*
kers met 3=2 gewonnen. Zandvport*
meeuwen 2 speelde eveneens vriend*
schappelijk en wel tegen Zilvermeeuw
wen 2. In deze ontmoeting 'bleven de
Zandvoorters met 3*2 in de meerder*
heid.
Voor de competitie speelde het 3e
elftal thuis tegen D.I.O. 2 en legde
beslag op beide punten. Zandvoort*
meeuwen 4 bracht een bezoek aan
Stormvogels 5 en wist een gelijk spel
uit het vuur te slepen nadat het met
2*0 had achter gestaan. Het 5e elftal
had in de uitwedstrijd tegen H.B.C.-4
een sterk veldoverwicht maar -slaagde
er niet in dit uit te buiten en verloor
deze ontmoeting.
Zandvoortmeeuwen 6 was op be*
zoek bij Geel Wit 4 maar keerde on*
verrichter zake huiswaarts daar de
scheidsrechter niet was opgekomen.
Het jun. b- elftal bleef in de thuis*
wedstrijd tegen Hillegom b in de min»
derheid.
J.l. Zaterdagmiddag werden slechts
twee wedstrijden gespeeld. Het 2e Za*
terdagmiddagelftal liep thuis tegen
VE-W. 2 spoedig een 2=0 achterstand
op, maar herstelde zich tijdig en Loopjongen gevr.
won uiteindelijk toch nog met groot
Banketbakkerij RINKEL,
verschil.
•Het adsp. d elftal speelde een vlot . Raadhuisplein 1.
partijtje thuis tegen R.C.H. l en be*
•hield beide punten.
Uitslagen van j.l. Zondag:
HAARLEM
Zandv.m. l*Zilvermeeuwen
2*3
Zandv.m. 2*Zilvermeeuwen 2 3*2 Zaterdag 13 en
Zandvoortm. 3*D.I.O. 2
3*1 Zondag 14 Maart, 8 uur
RQTTERD. TONEEL
Stormvogels 5*Zandv.m. 4
2*2H.B.C. 4*Zandvoortm. 5
3*1
Het Geiteneiland
Zandv.m. jun. b*Hillegom b
0*2
Woensdag 17 Maart, 8 u.
Uitslagen van. j.l. Zaterdag:
Toneelgr. THEATER
Zandvoortm. 2*V.E.W. 2
6=2
Anastasia
Zandv.m. adsp. d*R.C.'H. l
4=0
Vrijdag 19 Maart, 8 uur
TOON HERMANS
ZANDV. HOCKEY C1TJB

STADSSCHOUWBURG

U vraagt nog
waarom

ALBERT HEIJN?

GOUDSE KAAS

belegen en extra belepen 5 00 gram
Hier volgt v/eer een aantal lage prijzen:

Heerlijke Jams Pe.r W 69-53-41
Appelstroop . ....
. . . per beker 42
Pindakaas . . ''f^f\. per grote pot 85
Witte Hagel .***: . 200 fl™ 25
Z.3ltT9f Fancy Pink, moot . " ' . " .

. per blik

95

Sardines m olijfolie . . Per buk vana( 36
Tomatensoep m. rijst Per pot 54

Een van de goede
dingen in het leven
Als tandarts
Kelck uren
achtereen ingespannen bezlg; is geweest,
komt hem' een
ogenblik van
verademing
toe. Even de
rug strekken en, voordat
de volgende p a t i ë n t
plaats neemt, rustig: genieten van zijn kop krachtige, geurige Boffie-Koffie.
.Daar-komt hij van bij!

Hele Sïam-RijSt droogkokend SOOgr.. 50
Spaarf Albert Heijn's Boftie-strips en Panorama-plaatjes.

Theater Ballot
Na enige weken gedwongen rust is
Zondag j.l. de de competitie weer ge* Pr.: ƒ l,- tot'f 4,- (a.i.) .
start. De strijd werd aangebonden Voorverk. op speeld. en
tegen Amsterdam III. 'Een belangrijke 2 dag. ervoor van 10=3 u.
wedstrijd -voor Zandvoort wat betreft Tel. na 12 uur. Coupons
de onderste plaats.
geldig.
Met 3=2 werd verloren. Jammer,
vooral als we bedenken dat Zand*
voort steeds de leiding wist te nemen.
Het is niet de eerste keer in dit- sei* K.J.C. „ZANDVOORT"
zoen dat door een foutieve beslis» Vrijdag werd de laatste ronde ge*,
sing van de scheidsrechter Zandvoort speeld in 'het tournooi om de Noort*
met een oneven goal verloor.
manbeker, met dien verstande dat de
De eerste tien minuten waren voor 4 prijswinnaars nu in een laatste
.Zandvoort. Dit overwicht werd dan strijd zullen moeten uitmaken wie
ook in een doelpunt uitgedrukt door deze wisselbeker dit jaar in zijn bezit
E. Vleeming. Hierna golfde het spel krijgt.
r.
•
steeds heen en weer met aan beide
Het gaat tussen de vier volgendekanten vele kansen. Inderdaad ge= verenigingen, die als eerste vier eins
lukte het Amsterdam de gelijkmaker digden: 1. Zandvoprt A 22442 pnt. en
te scoren. Met de stand 1=1 ging de 9 marsen; 2. Centrum 22349 pnt. en
rust in. In de tweede helft nam Zand= 15 marsen; 3. Noord 22100 pnt. en
voort wederom de leiding. Dit doel* 10 marsen; 4. Zandvoort B 21973 pnt.
punt werd eveneens door E. Vlee= en 9 marsen. De finale wordt a.s. Za*
ming gescoord. Nadat vier, vijf spe* terdag gespeeld'.
Iers gepasseerd waren werd ook de
keeper op een technisch uitstekende K.J.C. „NOORD"
wijze het nakijken gegeven.
ronde van de maand Maart,
Wederom -lukte het de tegenpartij De eerste
is gespeeld op Donderdag 4
gelijk te maken. Beide elftallen stel* welke
j.l., heeft weer een aantal
den alles in het werk om de overwin* Maart
namen aan de top gebracht.
ning te behalen. Tien minuten voor nieuwe
A. Schaap; 2. W. Visser; 3. P. A.
tijd beging;spil J. v. Meurs buiten de C. 1.Paap;
4. G. van Veen.
cirkel een overtreding. Echter niet
opzettelijk. De scheidsrechter gaf toch
een strafcorner die in een doelpunt OPEN PARENWEDSTRIJDEN
werd omgezet. Een gelijk spel had de Een groot aantal bridgers 'heeft de
regenachtige 'Zondagmiddag aange*
verhouding beter weergegeven.
Het tweede leed een 2*1 nederlaag grepen om deel te nemen aan de open
tegen Alliance II. Ook voor dit elftal parenwedstrijden welke door de pro*
pagandascommissie van de Nederl.
ziet het er somber uit.
Het tweede dameselftal speelde in Bridge Bond in hotel Keur werden
een goede wedstrijd gelijk tegen Alk= georganiseerd. Voor de organisatie
werd de Zandvoortse 'Bridgeclub door
maar II (1*1).'

BOPFIE: het woord voor
de lekkerste KOFFIE.

ALBERT HEIJN
de'-heer H. J. N. Bakker Hartelijk
dank gezegd.
De uitslagen luiden:
A*lijn: 1. hm. Polak*Polak, Zand*
voort, SóVa p.; 2. fam. Bakker," Haar*
lem, 53 p.
AA*lijn: 1. hrn. Notterman*Stor,
Zandvoort, 53 pnt., 2. fam. van Dijk,
Beverwijk, 52 pnt.
B=lijn: 1. hrn. •KosteixKalfveld, Sant*
poort, 53 pnt.; 2; dames Kroon*Jan*
sen, Haarlem, 48 pnt.
,BB*lijn: 1. hrn. 'Bakker=Hart, Bever*
wijk, 521-/» pnt.; 2. fam. Vader, Zand*
voort, 48Va pnt.
C=lijn: 1. dames Keur*Schutte, Zand*
voort, 50 pnt.; 2. 'hrn. 'Rosies*Slansky,
Heemstede, 46 pnt.
D*lijn: 1. hrn. JBrugman=Peen, Zand*
voort, 48 pnt.; 2. hrn, Nathans* Groen,
Beverwijk, 45Va pnt.
E*lijn: 1. hrn. Kleffer»Zandbergeri,
IJmuiden, 50 pnt.; 2. dames van Dar*
telen*Hagen, Zandvoort, 47Va pnt'.
F=lijn: 1. fam. Brossois, Zandvoort,
48 pnt.; 2. mevr. v. Holwerffehr. Zijl*
stra, 'Haarlem, 47 pnt.
Opmerkelijk is, dat in deze wed*
strijden de 'Zandvoortse koppels de
boventoon voerden.
'• A.s. Zondag hebben in ,,'Dreefzicht"
te Haarlem de 'kwart*finales plaats.
We wensen de Zandvoorters alvast
veel succes!

Wielerwedstrijden
óp het Circuit
Tijdens een ^hevige regenval, gepaard
gaande met een., stevig stormpje, werd
Zondagmiddag pp liet circuit een wie*
lerwedstrijd verreden, georganiseerd
door de Haarlemse Sport Vereniging
„De Kampioen" met als inzet het
kampioenschap lange baan.
De slechte , weersomstandigheden
waren oorzaak, dat de afstand van
honderd kilometer werd terugge*
bracht tot 67 km.
Opmerkelijk was, dat de kampioen
van vorig jaar, Wim Rusman, ook dit
keer als eersté^over de eindstreep
reed in een tijd van l uur 49 min. 48
seconden.
De overige uitslagen waren: 2. P.
Steenvoorden; 3. T. Peters; 4. T.
Mathot; 5. W. Groeneveld; 6. B. v.d.
Eyhof; 7. P. de 'Bie; 8. P. Schell; 97
J., v. d. Wel en 10. J. Hoppenhouwer.
Ook de junioren reden nog een
wedstrijd over 25 >km, welke door
Koger werd gewonnen in een tijd van
46 minuten en 50 seconden. Voorts:
2. ,P. de Jong; 3. Haarsma en 4. v. d.
Aar.
. •, .

Circuit eerstvolgende tijd '
voor publiek gesloten

ADVERTENTIE.
. Ik. 'heb .me eens proberen te vérdie*
pen in .de gedachtengang van lieden,
die de advertentiestekst opstellen bij
allerlei artikelen, die voor de vromv
nu eenmaal van grote 'betekenis zijn'.
En daarbij ben ik tot mijn grote
schrik tot de. minder plesante. ontdek*
king gekomen, dat die lui niet zo'n
heel hoge pet van ons schijnen op te
hebben Ze denken, geloof ik, dat er
een of ander niet met ons in orde is.
Vaak beginnen ze zo: „De vrouw,
die zichzelf respecteert," o'f „de
vrouw- -die modern is doet haar ge*
zinswas met Rodia, het verhoogt' 'haar
charme en bewaart haar jeugdige
'tcint," .
Als je dat nou eens even heel se*
rieus onder de lóupe neemt, -dan zul
je al gauw tot de -conclusie komen,
dat je verplicht bent je lakens en slo*
pen met Rodia te wassen, want waste
je bijvoorbeeld met. Radio, dan had
je kans, dat je 'je zelfrespect verloor,
of niet meer modern was, of, nog er*
ger, je jeugdige teint verspeelde. En
dat is een risico, dat je tot geen.enkele prijs lopen mag.
Ook op' het gebied van nylonkou*
sen kunnen de heren ze bruin bak*
ken. Stel u voor: Een bepaalde soort
tovert een sluier van schoonheid om
je benen en zodra je ze aantrekt, ben
je een wonder van .elegance. En dat
allemaal voor ƒ 3,95, ik vind het maar
een koopje.
Maar ik zal 'het u nog sterker ver*
tellen: Als je de Favoriet Nylon aan»
trekt, 'krijg je onmiddellijk het ge*
voel, alsof je aan het kunstrijder! was.
In je verbeelding draai je pirouette"
na pirouette. Gelukkig zetten ze er
bij: in je verbeelding, want stel eens,
dat je het werkelijk ging doen. Wat
er van je pirouette terecht komt, als
je kous laddert, vermeldt de geschie* .
denis niet. Mogelijk verlies je dan ie
evenwicht. Ik zie mezelf al de Kerk»
straat -neerfladderen, aan mijn ene
arm een tas met drie kilo aardappe*
len en aan mijn andere een mandje
met eieren.
Dan zou er natuurlijk een agent
aankomen, die me aanhield, omdat ik .
op die manier gevaar opleverde voor
't verkeer. Op één been om hem heen
cirkelend zou ik hem toehijgen: 'kan
het niet helpen, 't zit in mijn kousen.
Wel een 'beetje vermoeiend lijkt me
dat. Die Icous zal ik me maar niet
aanschaffen, je kunt nooit' es "weten.
Dan 'heb je natuurlijk de massa's
advertenties die toiletzeep aanprijzen
en tandpasta: „Vroeger vermeed ie*
dêreen het, haar aan te zien, maar
sinds ze onze Seringenzeep en onze
Hagel\vit=pasta gebruikt, wemelt het
van de aanbidders."
Dat kan wel leuk worden, behalve
als je al__getrouwd bent, dan brengt
het gebruik van dergelijke artikelen
vele consequenties met zich mede.
Zo ziet u maar weer,- kijk goed uit,
wat je koopt.
Het' mooiste vind ik toch altijd de
advertenties over dat kleine onont*
heerlijke satijn, u weet wel. .. . Daar*
mee kun je toch wel zoveel bereiken,
wonderlijk gewoon. Je figuur behoudt
eeuwig zijn ongeëvenaarde lijn. Aha!
Verder worden kleine tekortkomin*
gen van Moeder Natuur volledig aan*
gevuld, de grote overcompleten daar»
entegen vakkundig verdonkeremaand.
Een noodzaak voor de moderne
vrouw (dat willen we allemaal zo
graag zijn), Verhoogt uw charme, in
wit, blue, zalm of rose • voor slechts
luttele guldens.
Nou, dat was het dan.
Alleen nog dit: ik heb ook adver*
tenties nagekeken van 'herenkleding
en daarbij is hét me opgevallen, dat
je nooit ziet: Mannen, draagt wollen
sokken, het verhoogt uw charme en
omfloerst uw kuit met een betove*
rend twee recht*twee averecht waas.
•Of: Koopt Meyer's onderkleding
en
men zal om u vechten. :Of: Snuit uw
neus in een Walrus*zakdoek • en alle
vrouwen liggen aan uw voeten.
Waarom zijn dié bijzondere teksten
toch . alleen voor • ons vrouwen be*
stemd, zijn mannen daar niet -zo ont*
vankelijk voor? Of zijn wij misschien
wat ijdeler?
' GELSKE DE NES.

In verband met de herstelwerkzaam*
heden aan het' Circuit, zal de baan
vanaf vandaag,. 9 Maart, voor het pu*
bliek gesloten zijn tot nader order.
Wanneer de weersomstandigheden
gunstig zijn, -hoopt men omstreeks
Monopple
'half April met het nieuwe wegdek
(ook Bulgaarse)
gereed
te
zijn.
iHet
werk
werd
door
Heerlijk, verfrissend en last not least B. en W. opgedragen aan de Kon. Dinsdag 9 Maart 8 uur: film „Op*
gezond
stand in de Sing*Sing".
Wegenbouw N.V. te Utrecht.
HOGEWEG'29 - TELEFOON 2464 Mij.
Gedeputeerde Staten van Noordhol* Woensdag 10 Maart 8 uur: idem.
land 'hebben het besluit van de Ge* Donderdag 11 Maart 8 uur: idem.
meenteraad om een nieuw wegdek
te laten aanbrengen r£eds goedge*
keurd.
Andere attracties en, .
nuttigheden
telefoonnummers
Filmavonden
Dinsdag
9
Maart
8 u.: Openbare ver*
en adressen.
gadering
Hum.
Verbond in Hotel
'Onder auspiciën van Garage Rinko
3000 Brandmelding
'
Keur. Dr D. H. Prins spreekt over
wordt vanavond een filmavond ge*
2103 Commandant Brandweer
het onderwerp „Vrijheid".
houden in Zonierlust',' die o.m. de ver*
3043, 3044 Politie
Vrijdag 12 t.m. Vrijdag 19 Mrt.:
2100 Politie (alleen v. noodgevallen) toning vari één chauffeursinstructie* Van
Twaalfde ' Haarl. Voorjaarsbeurs
film, films over verkeersveiligheid en
234S Gein. Secretarie
voor de Vrouw in het Krelagehuis.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la motorproblemen zal brengen. Tevens
2262 Informatiebureau Vreemdeliii- zal „Argentina to day" worden ge*
Stadsschouwburg .
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein draaid.
2887 Stoomwasserfl ,-,Hollandia",
Haarlem
^fönstrykerö, J. H. G. Weenink, Filmvoorstellingen
"Pakveldstraat 30 a
Woensdag 10 Maart 8 uur: Haagse
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- De speeltuinvereniging Kindervreugd
Comedie met „Staatszaken".
bacbs Drukkerij, Achterweg l
gaf j.l. Zondagmiddag in het iPatro* Zaterdag 13 M&art 8 uur: Rotterdams
;
3424 Autobedrqven „Rinko"
naatsgebouw twee filmvoorstellingen,
Toneel met „Het Geitenland".
Oranjestraat .en. Stationsplein
die zeer-druk waren bezocht. Ne twee Zondag 14 Maart 8 uur: idem,
3975 Joh. Sqtsma's Leesbibliotheek tekenfilmpjes en een sport'film werd
„De Opbouw", Tollensstraat 47. de spannende .rolprent' „De geheime Woensdag 17 Maart 8 uur: Toneel*
groep Theater met „Anastasia".
246S en 2886 Stofzuigerspecialist; . tunnel" vertoond., • ..
. Op (Zondag '28 Maart volgt de laat* Vrijdag 19 Maart 8 uur: Toon Her*
Lichtstoringen. Bel op • ..
Frit». Paap, Prins Maurltsstr.. 3. ste voorstelling van dit winterseizoen.
mans.met „Theater 'Ballot"..
MEL'KERIJ .

Vul in

win!

Dit keer hebben wij u op een — in
vergelijking tot andere keren — ma*
tige activiteit moeten betrappen. Aan*
gezien we niet kunnen aannemen dat
we het u nu opeens zo moeilijk had»
den gemaakt, zijn wij geneigd om ons
af te vragen of men anders wellicht
. zit te puzzelen op de tijd waarop ver*
leden Zondag Nederland*£ngeland
werd gespeeld'. Het is natuurlijk zo
ma'ar een gedachte. Niettemin, wij
vergeven u deze kleine inzinking in
uw werkzaamheid natuurlijk graag.
Temeer daar wij weten dat een onbe*
kende oorzaak ons opeens weer tot
overwerk zal noodzaken om al uw in*
zendingen te sorteren. Zo bent' u nu
eenmaal, grillig en onberekenbaar.

ij leggen u hieronder onze nieuwe
puzzle voor, waarvoor oplossingen
tot Maandag a.s. 12 uur 's middags bij
ons welkom zijn. De prijs is weer. een
bedrag van ƒ 2,50.
ZANDVOORTSE COURANT, .
Achterweg 1.
HORIZONTAAL:
1. bek; 3. enigszins ijzige weersge*
steldheid; 4. boom; 5. gebruik, ge*
woonte; 6. steen; 7. laagte; 8. soort'
peer; 9. alras; 10. paard; 11. groet; 12.
kleine zeilboot; 13. clown.
VERTICAAL:
1. gevoelig voor klanken; 2. zangen.

'Welnu de oplossing van vorige
' week luidde:
Horizontaal: \. dagelijks; 5. laf; 6.
tor; 7. rij; 9. uk; 10. tol; 12. wei; 13.
festijnen.
Verticaal: \. delfstof; 2. gif; 3. ijst;
4. sproeien; 7. Ru;.8. ijk; 11. los; 12.
wan.
De prijs van ƒ 2,50 kwam te*echt bij
12
•H. ZUIDEMA,
Oranjestraat 16.

10
11
13
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ZANDY

Eedactie: E. Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent, per mm-hoogte

Bij het filmen van verzet
in Zandvoort

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

Zandvoort ruikt het (voor)seizoen

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

anefc fi&m en.

[^oensdagavond werd loos uil. Hei is echler begrijpelijk dat
Met een paar uitdagende trippelpas* en op vrachtauto's naar het strand
in Haarlem een lezing ' de film op het voor een deel nog on:
'Het is -een wonderlijk, bijna schok* sen zijn enige .zonnige dagen achter vervoerd'. Als de een begonnen is,
gehouden over „De in: gevormde kind een veel ingrijpender
kend gezicht: een gebouw met een de jichtige rug van de . winter van* blijft de ander niet achter en zo staan
vloed van film en invloed kan uitoefenen, al schijnt het
hakenkruisvlag .er op. Wanneer dit; daan gekomen. Met het gebaar van momenteel op het strand al weer ver*
bioscoop op de jeugd" daf deze invloed ook weer niet. moet
beeld wordt aangevuld m'et bordjes „daar zijn we weer". Nog 'wat onze* schillende tenten, zij het nog in on*
door de secretaresse worden overschat. Niettemin heeft
,Orts*Kommandantur', een groot bord. ker misschien als 'bclletrekkende jon* voltooide staat. Hier en daar werden
/
van het instituut film het Instituut aanleiding gevonden om
.Organisation Todt' en heen en weer getjes die bij het eerste verschijnen ook de strandstoelen al weer naar de
lopende S.S.*ers, dan is de -herinnering van een politieagent hard weglopen. kust getransporteerd. Het zou over* en Jeugd dat nu 7 jaar bestaat. In van 500 getoetste film 100 als onges
aan ons bezettingsvcrleden weer even Maar niettemin was hun komst ge* dreven zijn om te zeggen dat er over* 1949 is een opdracht aan dit Instituut schikt voor de jeugd af ie wijzen.
klaar wakker.
noeg om het leven en met'.name het vloedig gebruik van wordt gemaakt, gegeven om een onderzoek in Ie stel: Reeds het kennis nemen van de mo:
'Regisseurs, cameramensen en spe* Zandvoortse. leven te infecteren met maar hun aanwezigheid is al evenzeer len naar de bioscoopgewoonten van tieven die lot deze afwijzing hebben
Iers uit Amsterdam en de V.S. kwa* blijmoedigheid en activiteit.
een symptoom van de neiging tot op* de jeugd, dal. binnenkort in de boek: geleid zou een dieper inzicht van de
volwassenen, die het vaak niet zo
men filmopnamen maken over de
Dé plaats waar dat het eerst merk* schik en toerusting die zich van de handels verkrijgbaar zal zijn.
nauw nemen met de programma's die
bezettingstijd in 'Nederland. Bijna baar is, is zonder twijfel 'het strand. badplaats meester maakt. Reëler ge*
Ofschoon er nog slechts enkele con: hun kinderen worden voorgezet, kun:
9 jaar na de bevrijding. Verschillende Als men bulldozers Top het strand ziet zegd, het lenteweer biedt mogelijkhe*
Zandvóorters 'hebben als figuranten verschijnen -die het zand' tot een soort den tot zakendoen en hoe vroeger het clusies van dit rapport bekend zijn is nen bewerkstelligen.
een aardige 'bijverdienste geïncas* platform ophogen, dan wil dat zeg* seizoen wat dat 'betreft inzet, hoe het duidelijk dat een dergelijk onder: In het midden latend met welke
seerd, het publiek dat vrijwel 'dooi' gen dat de strandpach'ters het tijd beter.
zoek waaraan vier jaar besteed is, een conclusies hel rapport voor de dag
•lopend aanwezig was, heeft geïnte* vinden-.om 'hun tenten te .gaan op*
Tot de eerste cat'agorie die het belangrijke bijdrage kan vormen tot komt, lijkt het ons noodzakelijk dat
resseerd toegekeken.
slaan. Dit is e ensóort eerste appèl strand komt 'bezoeken, behoren de een algemeen inzicht over de verhout althans de interesse voor dit 'onder:
Kortom de Amerikanen maken een van het seizoen in iZandvoprt.' In het moeders met hun kroost, dat al te ding tussen jeugd en film: Dat een al: werp wordt vergroot.
vérzetsfilm voor 'hun televisiepro* begin van de week "begon het. De de*, lang is aangewezen geweest op de gemeen inzicht gewenst is moge zon: Daarom wilden wij ook niet na/a*
gramma's en velen verlenen enthousi* len van de strandténten werden uit huiskamer en nu behalve levertraan der meer duidelijk zijn. Reeds vele ten op deze komende publicatie te
volwassenen gaan volkomen critiek: wijzen in de hoop dat een en ander
ast hun medewerking.
hun opslagplaatsen -,— en dat zijn er wat voorjaarsvitamine kan slikken.
Is dit iets om verder over na te nogal wat in dé badplaats — genaaid
De Zandvoortse schooljeugd liet loos naar de bioscoop en komen er tot een positievere houding van de
denken? Vinden .wij 't een goed idee,
ook niet lang op zich wachten en — wat erger is -,— volkomen critiek: volwassene mag leiden.
iets gewoons of is er reden om deze
voetbalde een chaotisch wedstrijdje
gebeurtenis met een zeker gevoel van BOTSING
op het 'brede en harde zandveld onder
onbehagen te beschouwen? Voor zo*
leiding van „meester" Van Pagee.
LAATSTE AVOND VAN 'T HELM '
ver het ons betreft, is dit laatste in* op de Zandyoortselaan
Inderdaad het begin is er. De vraag
derdaad het geval. Men moet niet al*
alleen of de winter het uit zijn
VOORDRACHT DOOR &1BERT VOGEL
leen stil blijveri staan 'bij het aan* Dinsdagmiddag hadiop de Zandvoort* is
grieperige hoofd laat om roet, resp.
trekkelijke. van de filmstudio*sfeer, sclaah een ernstig ongeval -plaats bij kou
..en- regen in het eten te werpen.
bij de bijzonderheid van dit voor één botsing tussen twee auto's. Uit degoed beschouwd is het nog niet Het einde van de serie kunstavonden, langstelling voor het werk van Tsje=
Zandvoort onbekende gebeuren, bij richting Haarlem, kwamen een zand* Want
eens 21' 'Maart en' bevinden we ons die 't Helm dit winterseizoen aan een chow is speciaal de laatste tijd sterk
de inschakeling van Zandvoortse mes wagen en een personenauto. De be* wellicht
volkomen wederrechtelijk in talrijk publiek in Zandvoort heeft ge* groeiende in Nederland, waar nu ook
despelers. Dit is. slechts de buitens stuurder van de eerstgenoemde wa* een , lefïté=stemmi.hg.
De verandering boden, is in zicht. Op Donderdag 18 onlangs een aanvang is gemaakt met
kant van de zaak. Men dient zich af gen verklaarde tijdig zijn richting* van
Zandvoort als „slapende" plaats Maart a.s. is de laatste van de acht de uitgave van zijn verzameld werk.
te vragen wat een Amerikaanse tele* aanwijzer te hebben uitgestoken om tot badplaats
is echter ingezet en wie avonden, die' wordt gegeven in Zo* Pierre H. Dubois typeerde Tsjechow
visiemaatschappij ertoe 'beweegt om de inrit naar de Amsterdamse Water* die wil tegenhouden
in een artikel onlangs op de volgende
moet van goede merlust.
in Nederland een' vérzetsfilm te gaan leidingduinen te nemen. Tijdens het huize komen.
wijze: „Met het eerste gezicht gelezen
-.
opnemen. Is het om het Amerikaanse nemen van de bocht reed de perso*
•Het is een voordrachtsavond van is hij geniaal verteller, charmant,
publiek nu eens in te lichten wat hè t- nenauto met een harde klap -tegen de
Albert Vogel j r die over het alge* geestig en melancholiek, met het
WATERGETIJDEN
verzet in Nederland eigenlijk geweest zandauto op. De bestuurder, G. W.
meen als een van de vooraanstaande tweede gezicht — of in laatste in*
.is? iHeel misschien komt deze opzet uit Haarlem, werd uit zijn wagen 'ge*
H.W. L:W. H.W. L.W. Strand
kunstenaars op dit gebied in Neder* stantie - is hij even geniaal, eyen
er gedeeltelijk aan te pas. Of tracht slingerd en liep verwondingen aan Maart
berijdbaar
wordt beschouwd. Het program* geestig en veroverend, maar van me*
men-een zo boeiend en spannend en het gelaat en rechterhand op. Ver* 14 -.- -.~ 12.12 19.— 3.30*10.00 land
ma valt in twee duidelijk te onder* lancholiek wordt hij dan plotseling
sensationeel mogelijk .programma in moedelijk is zijn pols" gebroken, even* 15 0.58 8.- 13.27 20.30 5.00*11.30 scheiden
helften uiteen. Vogel zal ge* essentieel tragisch".
elkaar te zetten? Dit • is veel waar* als een sleutelbeen. ~Het slachtoffer 16 2.- 9.- 14.18 21.30 6.00*12.00 dichten voordragen
van Gorter, A. Me.t grote belangstelling zien wij
werd naar het 'St. Elisabethgasthuis 17
schijnlijker.
.
•
2.41 9.30 14.55 22.- 6.30*13.00 Roland Holst, Bloem, Nijhoff en Va* behalve naar de voordracht van de,
te
'Haarlem
overgebracht..
De
perso*
Wie - iets van televisie weet, weet
18 3.16 10.— 15.27 22.30 7.00*13.30
Verder de novelle ,De Vlinder' verschillende belangrijke Nederland*
evenzeer dat het zowel in Nederland nenauto liep vrij aanzienlijke schade 19 -5.46 10.30 15.57 23.- 7.3Q* 14.00 salis.
van
een
van de. grootste verhalen* se dichters, dan ook' uit naar de
op,
de
zandauto.
werd
licht
bescha*
als -in- Amerika een heksentoer voor
20 4.16 11.— 16.27 23.30 8.00*14.30 schrijvers die de litteratuur kent, de weergave van een van de meesterlijke
digd.
De
verkeersoo'litie.,
stelde
.on*
de .- televisiemaatschappijen is om
-- Samengesteld:door P. v.d.' Mije KCzn. Russische --auteur-Tsjechow. De. be* novellen"-van
• steeds weer metiïéts nieuws, iets pak» middellijk een . önderircëk- in.kends te voorschijn te komen dat het
publiek kan bevredigen. Een goed Collecte-comité
televisiesscenarioschrijver kan goed
van de z.g. verzetsman, die echter een
verdienen, wanneer hij maar met iets gezamenlijke militaire fondsen
dochter heeft, die wél „goed" is en
bijzonders, iets opzienbarends komt. opgericht
liefde voor de officier heeft opgevat.
Welnu het verzet in Nederland — dat Op 9 Maart j.l. werd opgericht een
De verradersrol werd gespeeld door
immers zo'n goodwill bij het Ameri*
Collecte' Comité van de
Jan Apon, de rol van de -dochter door
kaanse publiek geniet — is iets bij* plaatselijk
Gezamenlijke
Militaire
Lies Franken.
ponders en pakkends in Amerikaanse Stichting
De man wordt gemarteld, doch ver*
ogen. Het verzet is een onderwerp Fondsen. Het Comité stelt zich ten
raadt niets en wordt zonder vorm
doel inzamelingen te houden ten be*
dat tot spannend en'pakkend amuses hoeve
van de gezinnen der gesneu*
van proces ter dood veroordeeld. De
ment kan leiden. Daarom valt in de velde en
GASTHUISPLEIN „OPENLUCHT-STUDIO"
invalide militairen.
fusillade heeft op een plein plaats,
eerste plaats de keuze op dit gege* •Het Comité
werd als volgt samen*
maar juist op het moment, dat het
ven. Haast om het Amerikaanse pus gesteld:
'' '
peloton zal schieten wordt uit het
bliek op de hoogte te stellen heeft de
De
invasie
van
een
groot
aantal
cameramensen
in
de
badplaats
was
voor
A. Cramwinckel, Kol., der Art. b.d.,
publiek op de vier Duitsers gescho*
televisie bepaald niet gehad. We Ie» voorzitter;
Mevr. S. Hennis*Dorre* het grootste gedeelte van onze inwoners een ware verrassing. J.l. Dins* ten. Er volgt een hevige verwarring,
ven in 1954 terwijl het verzet bijna boom, secretaresse;
Mevr. C.'Romkes* dagmorgen trokken twee grote vrachtauto's en twee autobussen Zandvoort waarin de held kan vluchten, tezamen
9 jaar geleden kon eindigen.
penningmeesteresse; J. J. binnen
met zijn rcdster, doch achtervolgd
Er zijn andere argumenten voor de Wellenziek,
en kozen hun standplaats in de omgeving van het Gasthuisplein. door
een Duitse officier. Wederom
Kol. der Genie b.d., lid;
gedachte dat het hier louter om het Sparenburg,
bij de duikboot* en benzine*
amusement gaat, waarvoor men de H. P. Huysman, Korpschef, v. Politie, Een aggegraat werd naar 'het Kerkplein gebracht en een flink aantal ka* ontstaat
bels werd via de Kerksteeg naar het plein geleid. Dit aggegraat. was nood* basis een hevig vuurgevecht, waarbij
uiterlijke, bijkomstige kanten van het lid:
zakelijk om de diverse opnamelampen voortdurend van stroom te voorzien. het meisje in de armen van haar held
~ verzet gebruikt. Men leze het scena*
Ook de Duitse officier verliest
rio dat vermeld wordt in een afzon» Toewijzing woningen
Het aggegraat werd op het Kerkplein geplaatst om het geluid van dit op* sterft.
het leven, waarna de geallieerde offi*
derlijk verslag van de filmopnamen. Het bestuur van de~-woningbouwver* wekkingstoestel niet tot op het Gasthuisplein te laten doordringen.
cier mét de benodigde gegevens in
Een officier wordt gedropt, verraden, eniging „Eendracht Maakt Macht"
een roeibootje naar zijn schip terug*
door de Duitsers gearresteerd, heeft heeft dezer dagen aan de leden mede*
in de gauwigheid liefde opgevat voor deling gedaan, dat vóór 24 Maart a.s. Ruim zestig personen begonnen toen heren A. Bos, J. -Bos, Jb Bos, H. keert.
Vele belangstellenden zullen thans
de dochter van zijn verrader, wordt bij het secretariaat de aanvragen voor voorbereidingen te . treffen voor de Schutte en C. Kuijper) naar .„Ons verschillende
herkennen, sce*
•bijna gefusilleerd, ontsnapt. Er volgt de zestig woningen aan de Tolweg, opnamen van de vérzetsfilm „The Huis", zich maar steeds afvragend nes, die soms scènes
vijf, maar ook wel
een hevige schietpartij, het meisje Piet Leffertsstraat' en Zuster Dina mission of the wcstwall".' Deze film wat er zou gaan gebeuren. iZij moes* vijftien maal wel
moesten
sterft in de armen van haar. held enz. Brondersstraat moeten zijn ingediend. wordt gemaakt als een van de 26, die ten op hun „Paasbest" komen, doch worden. Warenovergenomen
repetities eindelijk
enz. We vinden hier 'het gewone pro»
in opdracht van een Amerikaanse te* mochten geen witte kledingstukken vlot verlopen endewerd
er „stilte'1 ver*
levisiemaatschappij door de filmmaat* dragen.Spoedig waren zij geschminkt, zocht, dan begon er juist
cedé dat bij het publiek zo enorm in Bezichtiging tunnel
een motor
de smaak valt' en dat Amerika op
schappij Cinetone in Nederland wor* door de Amerikaanse regisseur getest te draaien, een kind te huilen
of mis*
grote schaal- toepast: wat liefde, veel De .plaatselijke afdeling van de Alge* den vervaardigd. Vele personen na* en toen opeens opperde de leiding 't lukte
door een technische storing de
sensatie; schieten, sneuvelende snood* mene Bond van Ambtenaren organi* men bezit van „Ons Huis" en werden denkbeeld, dat het wel aardig zou opname.
hebben geleerd met
aards, de dood van dé in de armen seert op 'Zaterdag 20 Maart een ex* door drie kappers van de nodige zijn, indien de bevolking van 't denk* welk een Velen
geduld een regisseur soms
beeldige vissersplaatsje in dorpskle* behept moet
van haar. minnaar stervende geliefde. cursie naar de uitgebreide tunnel* schmink voorzien.
zijn, voordat hij tevre*
De vraag dringt zich onweerstaan* werkzaamheden onder het Noordzee*
De politie was tegen half negen al ding zou verschijnen. De Zandvoor*
is. Vanzelfsprekend was van in*
baar aan ons op of met dit" alles de kanaal in Velsen. Het aantal deerne* gearriveerd om voor de afzetting van ters werden er op uit gestuurd en den
materiaal iets van to*
zin, de aard en de beweegredenen van mers bedraagt 90!
de diverse zijstraten te zorgen. Een binnen een uur waren velen terug vloed of zijnafwist.
De Zandvoortse
aantal straatmakérs, die juist Maan* met kleding óf met 'Zandvoortse neelspelen
het verzet wordt uitgedrukt. Want
maakten een uitstekende
'het is toch duidelijk dat~.men, wan»
dagmiddag aan het trottoir waren be* vrouwen, die ook wel veel voor film* ingezetenen
in tegenstelling tot vele Am*
neer men het aandurft' om het verzet niet als amusement voor een groot gonnen maakten alles voorlopig dicht opnemen voelden! Zo tegen een uur indruk,
die tot het gezelschap
als' onderwerp te nemen, — dat duit publiek geschikt, niet voor sensatio* en zochten hun 'heil elders.
of elf kwam er beweging in de menig* sterdammers,
zenden slachtoffers heeft gekost, zo* nele weergave vatbaar. Hij heeft de
In de 'bedoeling lag het • om reeds te van spelers, cameramensen, mon* behoorden.
het publiek was het jammer,
veel lijden en innerlijke strijd, — dat besten van ons volk het leven'gekost Maandagochtend met de filmopna* teurs enz. De eerste opnamen werden datVoor
op 't laatst om strenger toe*
men dan de xverplichting op zich en zij zouden 'het 'beeld dat - een men te beginnen, doch de weersom* geënsceneerd en boven .'het tuinhek zichtmen
de politie moest verzoeken,
neemt de diepere oorzaak van het Amerikaanse televisiemaatschappij 9 standigheden waren niet bepaald gun* van het hofje verscheen het bordje daar van
verschillende geluidsopnamen
verzet en de diepere werkelijkheid er* jaar na de bezetting van hun strijd stig en .Zondagnacht werden de nodi* Ortscommandantur.
telkens mislukten door de bijgeluiden.
van duidelijk te maken. Komt de geeft, niet met met instemming aan* ge telegrammen gezonden: dat 'het
Eerst zal ik U echter de inhoud
Amerikaanse televisiemaatschappij de* zien.
werk een dagje werd uitgesteld. Ge* van de vérzetsfilm vertellen (tussen Wat erg opviel was, dat de camera*
ze verplichting na? Wij geloven 't niet.
Dit is de. andere kant van op zich* lukkig begon Dinsdag een zomerse haakjes: die wisten de spelers des mensen uiterst vriendelijk waren en
In de gauwigheid worden voor 'be* zelf aantrekkelijk lijkende_ .gebeurte* dag, zodat de medespelenden en de avonds nog niet eens precies!).
zeer behulpzaam voor de figuranten.
paalde scènes oude 'Zandvoortse cos* nissen. Deze werd.niet belicht omdat werkers met volle toewijding aan hun
Voor de inwendige mens werd
tumes tevoorschijn gehaald. Niet om* wij er persoonlijk behoefte aan zou* opdrachten werkten.
In het denkbeeldige plaatsje Zui* eveneens goed gezorgd en al was het
dat dit nodig is om een beter beeld den hebben het verzet als zodanig
Zaterdagmiddag werd een inwoner derdam in Nederland is een benzine* wel 's avonds half negen voordat
van het verzet te geven. Nee, omdat weer eens op te rakelen, maar'omdat uit Amsterdam opgebeld met het basis van de Duitsers gevestigd en men in „Ons Huis" aan het diner
d'c ervaren regisseur wel weet dat dit gebeuren in het hartje van'Zand* verzoek voor een achttal personen geniet 'hierdoor de belangstelling van ging, iedereen was uiterst tevreden en
' klompen en typische klederdrachten voort ons ertoe dwingt. 'Eeri critisch (drie dames en vijf heren) te zorgen, de geallieerden. Een officier (gespeeld voldaan, ondanks het soms lange
bij het Amerikaanse publiek wel zul* toeschouwer zal zich aan het onwaar* dat vooral iets af moest weten van 't door de beroepsspeler Robert Alda) wachten. Tegen tien uur vertrok het
len inslaan. "We vinden het element achtige,.— omdat het zich bezighoudt amateurtoneel. Twee uur later keerde wordt boven Zuiderduin gedropt en gezelschap \veer naar de hoofdstad,
amusement hier letterlijk in vol met .uiterlijkheden — van de Ameri* de heer Sternheim van de Cinetone meldt zich met de nodige papieren waarna de stilte op het Gasthuisplein
ornaat. Het is een kwestie van exploi* kaanse visie niet kunnen onttrekken. Filmmaatschappij naar Amsterdam bij de Ortscommandant, die natuur* weer inviel. Woensdag zouden bpna*
tatie, van commercieel inzicht die bc* En het is voor een belangrijk deel de terug, met de zekerheid, dat de aan* lijk niets in de gaten heeft en blij is, men voor „The mission of the West*
langrijker wordt dan 't wezen van de onwaarachtigheid' waartegen de ver* gezochten tijdig ter plaatse zouden dat deze knaap in de basis werk wall" in Scheveningcn worden opge*
illegale strijd. Daarom het oppervlak* zetsstrijd gericht is geweest. Hier zijn. De bewuste filmspelers wisten zoekt. Aan enige spelende kinderen nomen, doch de kans is vrij groot,
kige verhaaltje; daarom het gemis wordt dus op pijnlijke wijze -de aan* échter alléén maar, dat er een monu* vraagt, de officier het adres van een dat het gezelschap dezer dagen nog
aan werkelijke, menselijke' bewogen* sluiting gemist.
ment onthuld zou worden en dat zij verzetsman, dat hem door zijn supe* eens naar Zandvoort komt.
heid. Daarom veel sensatie en -een .Het leek ons, ondanks-h'et enthou* als publiek zouden moeten optreden. rieuren is opgegeven. Deze ontvangt
Het 'bezoek bracht interessant leven
tikje -romantiek. Omdat het ^publiek siasme waarmee velen in 'Zandvoort
Vol spanning ging dit Zandvoortse 'hem hartelijk, houdt hem echter aan in de brouwerij en voor vele Zand*
dat lust, verorbert als iets smakelijks. dit filmg_ebeuren hebben begroet, gezelschap (de dames Bisen'berger* de praat en verraadt hem meteen bij •voortse ingezetenen nog een aardige
Onze bezetting en zijn gevolgen wa* noodzakelijk om ook" hierop de aan* Kromhout, • Bos*van Koningsbruggen de Duitsers. Deze aarzelen geen mo* bijverdienste. Het ongemak heeft' men
ren niet romantisch, niet smakelijk, dacht te vestigen.
en van DuijnsSchilpzand, alsmede de ment en slepen hem uit de woning maar op de koop toegenomen!'

Vijftig jaar Fotografe

Liturgisch spel
in Jeugddienst

Sport

De jongeren*commissie van de'Neder*
Jarenlang heeft mej. Bakels nu „in landse Protestantenbond in Zand*
de donkere kamer" doorgebracht, ja* voort komt a.s. Zondagavond met een
renlang met veel • liefde voor dit „novum". Tijdens de Jeugddienstr die
mooie vak. In.dit vertrek is, verge* om 7 uur begint, wordt door een
leken met 1904, slechts weinig veran* groepje jongeren uit Beverwijk een
derd ,hoewel de moderne Snstrumen* bijbels spel opgevoerd, getiteld: „De VOETBALVERENIGING
ten natuurlijk wel hun intrede deden, Sleutel". Dit stuk is geschreven door „ZANDVOORTMEEUWEN"
want de fotografe ,ging vanzelfspre* Ds J. Wit van Nijmegen en bedoeld
A.s. Zondag:
kend wel met haar tijd mee. Het fo* om gespeeld te worden tijdens een
Zandvoortmeeuwen I
tograferen zit in het bloed van de Jeugddienst.
familie Bakels. Vader, dochter, 'broer
Genoemde commissie is enkele Het is reeds acht weken geleden dat
en neef, allen zijn fotografen die ver* maanden geleden begonnen om de het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
rassende resultaten leverden.
veertien dagen een Jeugddienst te or* zijn laatste competitiewedstrijd heeft
•Het archief is vrijwel nog geheel ganiseren voor jongeren m het ge* gespeeld. Voor -a.s. Zondag staat de
compleet en met veel genoegen gras* bouw Brugstraat 15. Deze diensten reeds meermalen uitgestelde thuis*
duint mej. 'Bakels' in de oude foto's blijken in een behoefte te voorzien. wedstrijd tegen Wilhelmus uit Voor*
en maakt van diverse oude of ver* Men wil evenwel nog veel meer jon* burg op het f programma. Zoals uit
dwencn gebouwen, alsmede van be* geren trekken en tracht zulks te be* onderstaande^" ranglijst blijkt be?
momenteel
kende Zandvoorters, lantaarnplaatjes, reiken door deze diensten meer in te zet Zandvooftnieeuwen
:
plaats. Er zal a.s.
die regelmatig door haar voor diverse stellen op deze tijd. Behalve een spel geen al te beste
t
verenigingen vertoond worden.
als bovenomschreven zal ook worden Zondag dani'ó ôk"flïnk aangepakt die*
Voorts heeft de jubilaresse enige geprobeerd eens een film te laten nen te worden" om verbetering in deze
toneelstukjes over oud*Zandvoort ge* draaien om daarna de toespraak door positie té brengen.
2
' 15 12
schreven, o.a. „Kopjesdag", „De win* de predikant hierop te doen aan* Wassenaar
2
Lugdunum
13 9
kei van Japie" en kort geleden „Vis* sluiten.
3
T.Y.B.'B.15 7
sersleven", dat weldra door de buurt*
In de dienst van Zondagavond MH-.B.C."
15 9
5
vereniging „De Wurft" nog eens zal spreekt de Voorganger van de Vrij»
15
9
5
^
-AlpTien'
<"
worden opgevoerd.
zinnig Hervormde Gemeente uit Be*" lPastduivën.
13e
6
4
Mej. Bakels wil van deze feestdag verwijk, de heer Termaat.
~ i • ?' Wilhelmus
6
15 6
niet veel horen, zelfs eigenlijk niet over
/.' i
7
13 6
.
haar 50*jarige praktijk vertellen, maar Minister-President W. Dreesj r
9
15 4
*- yïï:O.S.de tijd in haar gezelschap gisteimid*
14 3
9
dag in haar werkkamer doorgebracht in Zandvoort
'f \/~' "^ -Zaridv.meeuwen
11
'Hillegom
- 15 4
was uiterst gezellig en vele herinne*
13
B.M.T.
, 14 l
ringen en prachtige, interessante 'Bij het huwelijk van de lithograaf
Aart van Dobbenburgh en J. P. Bout.1 De positie van Zandvoortmeeuwen 2
foto's passeerden de revue.
Het zal haar zeker a.s. Maandag dat vandaag in het Raadhuis te'Zand* is ook niet rooskleurig. Dit elftal be*
niet aan belangstelling ontbreken, voort werd voltrokken, gaf o.m. Mi* zet de laatste plaats, maar krijgt in
daarvoor is zij te *onverbrekelijk met nistersPresident Dr W. Dre'es, die aan de nog te spelen wedstrijden volop
het Zandvoortse x leven vertonden. de Zandvoortse kunstenaar is gepa= de gelegenheid deze oneervolle plaats
Van deze plaats onze hartelijke feli* renteerd, van zijn belangstelling blijk. te verlaten.' A's. Zondag speelt dit
elftal uit tegen; V,S.V. 3 te Velsen en
citatie!
zal ongetwijfeld alles dn 'het werk
J.G.B.
Ned. Padvindstersgilde
stellen een eervol resultaat te be*
, "*l SWi'É
Zaterdagmiddag waren de kabouters halen.
Voor de Zaterdagmiddagcompetitie
en padvindsters van de Zeedistelgroep zien
we met veel belangstelling de
bij elkaar; 5 kabouters vlogen over. wedstrijd
Zandvoortmeeuwen l=Tele*
Nadat ze door enkele kabouters uit fonia-1 tegemoet
'Het Ie Zaterdag*
de kring waren toegesproken en ze middagelftal voert een harde strijd
Dr D. H. Prins sprak te Zandvoort
plechtig afscheid genomen hadden om degradatie te ontlopen. Of het a.s.
van de wijze bruine uil, verlieten ze Zaterdagmiddag er in zal slagen van
voor het Humanistisch Verbond
het kabouterland. De padvindsters het sterke Telefönia één of beide pun*
stonden met hun leidster klaar om de
nieuwe leden te ontvangen en hen in ten af te snoepen dient te worden af*
Dinsdagavond, sprak Dr D. H. Prins selwerking tussen de mogelijkheden 't vendel te verwelkomen. Nadat het gewacht. In ieder geval zal men zich
in eerjt, openbare vergadering van de en onmogelijkheden van de mens, is officiële gedeelte was afgelopen werd ten volle inspannen om een gunstig
gemeenschap Zandvoort van het Hu* het gebied waar de conflicten, maar nog een spannend Indianenspel ge* resultaat te boeken.
manistisch Verbond over Vrijheid. ook de belangrijke aanknopingspun* speeld.
Programma voor a.s. Zondag:"
Spreker belichtte een zeer speciale, ten liggen. Door dit te omzeilen is
Zandvoortm. l*Wilhelmus 2.30 u.
Op de kabouterkring van Woens*
12 u.
principiële kant van dit onderwerp. het 'besluit vóór een principiële vrij* dagmiddag kunnen nu weer enkele
V.S.V. 3*Zandvoortm. 2
N.l. de vraag of het menselijk han* heid van de mens een practisch on* nieuwe kabouters worden aangeno* ..Zandvoortm. 4*T.Y.B.B. 3
12 u.
delen en het nemen van beslissingen hanteerbare (om niet het woord men. Aanmelden 'bij mevr. Paap, Nas*
9.45 u.
Zandvoortm. 6=E.D.O. 9
12 u.
volkomen gebonden is aan de wetten steriele te gebruiken) conclusie ge* sauplein 5, of Woensdagmiddag om
R.C,H. ll=Zandvoortm. 7
van oorzaak en gevolg. Er is een tijd worden, naar onze mening onvoldoen* 2 uur in de Nieuwe Consistorie ach*
Haarlem b*Zandv.m. jun. a 9.45 u.
geweest dat deze oorzaak*en*gevolg* de gefundeerd en nauwelijks bruik* ter de Herv. Kerk.
Schoten b*Zandv.m. jun. b 9.45 u.
leer" overheerste - in het menselijk baar is in de levende realiteit waarin
Programma voor a.s. Zaterdag:
denken onder invloed van de. groei wij ons bevinde'n en die onze beperkt*
Zandvoortm. r^*Telefonia l 4.15 u.
der natuurwetenschap - speciaal de heid —• door allerlei oorzaken, steeds Opening -•'
4 u.
'Zandvoortm.*
2*S.I.Z.O. 4
natuurkunde — in de 19e eeuw. In de weer accentueert. Wij zien dan nog Naar wij vernemen zal 27-Maart des
Zandv.m.
adsp.
b=Haarlem
d
2.30 u.
natuurkunde jjleek dat men — wan* af van de — naaf "o'nzé opinie — be* middags^ de officiële opening plaats
Zandv.m.' adsp. c=V.E.W. a 2.30 u.
r sar men oyjaf een" aantal -gegevens langrijkere vraag wat wij met onze vinden van het nieuwe 'restaurant
beschikte — ptecjes van te voren kon dubieuze vrijheid*$oen.' "
L. „De Rotonde" dat tegenover hotel
' ,.
E /i
*' * -.
vaststellen •• wat "er bij een bepaalde
Bouwes^werd opgetrokken..
A.s. Zaterdag speelt het adspiranten*
proef zon gebeuren. Een bepaalde ge*
twaalftal
van'
de
Zandvoo'ise
Korf*
beurtenis oader die en die omstan*
balclub op het terrein aan de Schalk*
digheden leidde onvermijdelijk tot Doopsgezinde 'Kring
Schorsingen
wijkerweg te Haarlem een wedstrijd
dat en dat resultaat. Volgens Dr Prins
hebben de niet=natuurkundigen deze Ten behoeve van r het steeds groter Het bestuur v£n de voetbalvereni* tegen Oosterkwartier d. riet eerste
strenge gebondenheid van oorzaak en wordende aantal leden van de Doops* ging „Zandvoortmeeuwen" heeft vo* twaalftal volgt^ dan Zondagmiddag
gevolg al te oppervlakkig op andere gezinde Kerk in Zandvoort, is men rigé week vier spelers geschorst we* om 12 uur op het 'terrein aan- de Ver*
levensterreinen toegepast. Wat voor overgegaan tot oprichting van een gens wangedrag tijdens en na de wed* "gierdeweg in een ontmoeting tegen
strijd Zandvoortmeeuwen 2*Bloemen* Aurora 4.
de natuurkunde geldt, geldt niet
Kring". Alle" leden daal 2 op Zondag 28 Februari j.l.
noodzakelijk voor het menselijk le= „Doopsgezinde
van
deze
Kerkelijke
gemeenschap
zijn
Hoewel het geval bij de K.N.V.B. K.J.C. „ZANDVOORT"
ven. De latere natuurkunde — die uit hier lid van. Het' secretariaat is ge*
nog in onderzoek is, zijn door het Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
de 20e eeuw — leerde dat niet alle na= vestigd: Zandvoortselaan 41.
bestuur de spelers P. van Loon en zijn 2e ronde voor het 3e maande*
tuurkundige verschijnselen van te vo=
Alb. Koning voor twee competitie* lijkse kampioenschap. Na spannende
ren vexklaarbaar en voorspelbaar wa=
ren, zodat het niet meer mogelijk is B U R G E R L I J K E S T A N D wedstrijden geschorst. Over de schor* strijd werd de stand:
sing van P. Paap zal nog een nadere
met recht een deterministische — op
1. J. Boomf 2.'~A. Ottho; 3. E. Keur;
beslissing volgen, doch Ch. Keur 4. Kamphuis, 1
oorzaak en gevolg gebaseerde — le=
5 t.m. 11 Maart 1954
j - -<
vensleer uit de natuurkunde af te Geboren: Johnny, zoon van S. Terol blijft uitgeschakeld totdat de uit*
spraak van de hoogste instantie be* DAMES K.J.C/ ,'jfOOBD"
leiden.
en A. A. M. Mulder; Adriaan Jo* kend is.
Spreker constateerde bij de mens
j.l. speelden de da*
hannes, zoon van P. A. C. Paap en
Het bestuur waarschuwt spelers én Woensda'gavond
een aantal routine*handelingen, maar
mes
voor
de
2e^maal
voor de maand
G.
J.
Nederstigt;
Arnold
William
publiek,
dat
voortaan
zeer
streng
zal
schreef hem toch ook een vrije keuze
Maart.
In
de
kopgroep
kwam niet veel
Richardson,
zoon
van
L.
H.
R.
Da*
worden
opgetreden
tegen
elke
wan*
toe die niet onmiddellijk verklaarbaar
verandering. De stand is nu als volgt:
vies
en
N.-L.
Binti
Ladian;
Arthur
ordelijkheid.
is uit beschikbare gegevens. De mens
1. Mevr. R. Roest; 2. mevr. G. Kerk*
Roland Lodewijk, zoon van A. R.
i
geniet dus een zekere mate van vrij*
man;
3. mevr. A. Mulder; 4. mevr. S.
Todd
en
J.
Balledux;
Paul
Johan
heid. Hij wil de verantwoording voor
Bol.
Pieter Ferdinand, zoon van J. P. Phoenix brengt blijspel
en het risico verbonden aan bepaalde
J.l. Dinsdagavond ging het eerste
Beek en J. J. Mèisner.
handelingen dragen. De mens is in
J. Wilhelm en J. Loos: De toneelvereniging iPhoenix geeft op koppel naar Bentveld om voor de per*
staat tot scheppende handelingen uit Ondertrouwd:
J. Kroon en A. Duivenvoorden.
Zaterdag 20 Maart een uitvoering soonlijke prijs te spelen. Mevr. Kerk»
het diepst van zijn zelf die niet uit Overleden:
L. Backer, oud 77 jaar van „Per luchtpost", blijspel in 6 ta* man had het geluk de 2e prijs te be»
zijn verleden of uit bijzondere om*
machtigen. Tevens was het die avond
ferelen door Norman Krasna.
echtg. van J. W. 'Over de Linden.
standigheden als een onontkoombaar
uitreiking van prijzen. De dames kre=
gevolg voortkomen.
gen hier een grpte beker als 2e prijs
van het tournooi. Een mooie aanwinst
voor onze prijzenkast!
Wij geloven hiermede het betoog van
Dr Prins in zijn voornaamste lijnen
te hebben samengevat en zouden
Het ging Dinsdagavond weer gezellig
graag nog een paar persoonlijke no*
toe bij de bridgeclub „Bridgen voor
tities maken. In de eerste plaats dit:
Plezier". De spelers uit de Piet=lijn
de nietsvoorspelbaarheid van -een
....ook rondvluchten vanuit de badplaats....
mochten voor één avond een nieuwe
menselijke handeling is opzichzelf na*
partner kiezen uit de Jan*lijn en de
tuurlijk nog geen bewijs voor het feit
aardigste combinaties ontstonden metv
dat deze,handeling niet volgens een Het blijkt dat* de plannen om in Zand* eens tussenlandingen worden gemaakt verrassende resultaten.
— misschien nog onb'ekende — wet* voort een landingsplaats voor Heli* en voor de passagiers gelegenheid be*
Dinsdagavond houdt deze club haar
matigheid verloopt. Dit daargelaten, copters van de Belgische Maatschap* staat voor de bezichtiging van be* eerste --ledenvergadering, waar een
is het toch volstrekt onmogelijk grote pij Sabena te krijgen, in een verge* paalde attracties. Deze dienst zou dan officieel bestuur gekozen zal worden
causale verbanden in de historie van vorderd stadium verkeren. D_e be* gedurende de eerste twee weken van en de statuten» en huishoudelijk re*
de mens in het algemeen'xrr de' mens slissing omtrent de geschiktheid van Mei worden onderhouden.
glement ter" goedkeuring zullen wor*
persoonlijk zonder meer. Huit'en" be* een terrein in verschillende plaatsen
Van half April tot half Mei zullen den aangeboden. Na afloop hoopt
—
waaronder
in
Zandvoort
—
ligt
schouwing te laten of van hun bete*
eveneens dergelijke trips worden ge*
momenteel in handen van de Rijks* houden tot Haarlem. Terwijl daar het men nog een - uurtje gezellig te
kenis te ontdoen.
bridgen.
luchtvaartdienst,
aldus
luiden
onze
Het wil ons voorkomen dat men
Frans Halsmuseum wordt bezocht, de
*
voorlopige
informaties.
door de mens zonder meer een zekere
lunch wordt gebruikt door de passa*
Tijdens'.de
competitiewedstrijden
van
mate van keuze*vrijheid te laten, zich
Naar wij vernemen zou het lan* giers, zullen de helicopters in Lisse
wel wat "al te abstract en gemakkelijk dingsterrein komen te liggen aan de en Zandvoort een aantal londvluch* de Zandvoortse Bridgeclub is Woens*
van dit enorm complexe vraagstuk Noordboulevard ongeveer op de ten van 10 km maken (duur 5 minu* dagavond weer hard , gestreden, maar
afmaakt. De verhouding tussen de plaats waar vroeger'het Casino stond. ten). 'Het aantal opstijgingen in Zand* de leiders Fabel'Sjouwerman in de
menselijke geest en zijn eigenschap* Aanvankelijk was door de Gemeente voort zou dan 20 per das bedragen. A*lijn profiteerden ervan door weer
pen, verleden, milieu, tijd etc. die zijn een terrein bij de watertoren aange* De kosten van een dergelijke vlucht op de familie Van Eckelt uit te lopen.
scheppende daden zo niet totaal be* wezen. Dit is echter door de Rijks* zijn ƒ 12,*. De trip vanaf Brussel — Het verschil bedraagt thans 25.68%.
palen, dan toch veelal overheersend luchtvaartdienst afgekeurd. Deze waarvoor reeds veel belangstelling Op de derde plaats volgt de fam.
Prins met 204.04%.
beïnvloeden is eigenlijk niet aan de dienst, die bij zijn bezoek aan Zand* schijnt te bestaan — kost ƒ 100,—.
Ook het dameskoppel Brossois*Ha*
orde'geweest, waardoor de conclusie voort was vergezeld van officials van
Het behoeft nauwelijks betoog dat gen wist zich in de Bijlijn, op de eerste
van Dr Prins naar onze smaak veel de Sabena, koos toen het terrein aan deze voornemens voor Zandvoort niet
plaats té handhaven met 238.03% en
van zijn waarde verliest. Juist de wis* de Noordboulevard.
zonder belang zijn.
promotie naar de A*lijn staat nu -wel
De definitieve regeling van een en vast. Op de tweede plaats volgt het
'Het is daardoor'zo goed als zeker
dat Zandvoort'de" eerste veertien da* ander zal waarschijnlijk eerst na de koppel 'Pachter^ersteege met 217.47
(Adv.)
gen van Mei als lahdingsstation zal beslissing van de 'Rijksluchtvaart* % en op de derde heren Brugman*
fungeren van een helicopter*dagtrip dienst worden bekend gemaakt. Er Heidoorn met 213.57%, welke van de
SPROETEN**
' -*
komen v r o e g in 'b v o o r j a a r die vanuit Brussel wordt begonnen en bestaat echter goede hoop dat deze vijfde plaats kwamen.
In de Cslijn 'keerde 't koppel Lans*
via
Rotterdam
en
Keukenhof
ver*
zich
met
de
plannen
zal
kunnen
ver*
'ijdig SPRUTQL. loopt, op welke plaatsen dan even* enigen,
dorp*Lorenz weer naar de eerste
Bij de familie Bakels zal a.s. Maandag
een bijzonder jubileum gevierd wor*
den. Vijftig jaar geleden — 15 Maart
1904 — werd mej. B. Bakels voor de
keus gesteld: terug als volontair naar
het buitenland of in de zaak van va*
der als fotografe.
De keus is, haar niet moeilijk ge*
vallen: zij bleef in Zandvoort.
In Juni 1886 in Zandvoort geboren
was de1-kleine Bèts- regelmatig bij haar
vader in het "atelier te vinden. Zij
hielp hem btfSÏIlerlei kleine werk*
zaamheden, , maar leerde daardoor
zeer~ve6l, vooral omdat haar vader
een zeer goed fotograaf was. Op 13*
jarige leeftijd werd zij naar de Kunst*
en Nijvèrheidsschool in Haarlem ge*
zonden ,!è(n na deze met goed gevolg
doorlopen' tt> hebben werd zij als vo*
lontair naar het buitenland gestuurd.
Hieraan kwam vrij abrupt een einde,
want''liaar ouders waren namelijk in
1904 25__jaar getrouwd, maar aanvan*
kelijk kreeg zij geen verlof om naar
Zandvoort te gaan om het feest mee
te vieren: 'Zij ging toch, maar na veer*
tien dagen was zij nog in de bad*
plaats en voelde er niets voor om te*
rug te gaan. Op de avond van 14
Maartlwerd zij door haar vader voor
de keiis.»g.esteld: terug of werken. Zo*
als gezegd, het werd werken, met een
strenge maar kundige vader als leer*
meester,
'Het fotografievak was toen nog voor
een groot deel in opkomst, maar de
foto's in die jaren genomen bereikten
reeds een grote hoogte. Ik heb foto's
gezien van 1890, zo zuiver en zo mooi,
dat men er niet op uitgekeken raakt.
Het ontwikkelen geschiedde nog met
de hand en de verlichting bestond
uit een petroleumlamp.

Landingsplaats hGlicopters
verwacht in Zandvoort
-f-

plaats terug en bezit momenteel
219.76% .gevolgd door de fam. De
Jong met 215.74%. De derde plaats
wordt bezet door mevr. Liberg*heer
Heuft met 213.72%.
SCHAAKNIEUWS

A.s. Donderdag zullen de laatste par*
tijen van de onderlinge competitie
worden gespeeld, waarmede deze com*
petitie dan definitief ten einde zal
zijn. Deze week werden nog de vol*
gende uitslagen genoteerd: Kappel*
hoMJais 1*0; F. de Jong*Verhaert 1*0
Dat vooral in de 2e en 3e afdeling
de strijd om de eerste plaats zeer fel
is, blijkt wel uit het feit, dat pas na
het beëindigen van de laatste nog te
spelenx partijen de winnaars bekend
zullen zijn; het is in beide afdelingen
een nek aan nek race geworden, die
eerst op de eindstreep wordt beslist.
Als besluit van de competitie zul*
len dan a.s. Donderdag de prijzen aan
de winnaars van de afdelingen wor*
den uitgereikt, terwijl tevens een be*
gin zal worden gemaakt met de pro*
motie*
en
degradatiewedstrijden
waarin de hoogst* en laagstgeplaats*
ten van de verschillende afdelingen
elkaar zullen ontmoeten.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdagavond .19 Maart hoopt de af*
deling Zandvoort van de N.C.V.B.
haar maandelijkse bijeenkomst te
houden in de Nieuwe Consistorie der
Ned. Herv. Kerk.
Mevrouw Ir T. de Boer*van der
Hoek uit Den Haag zal een lezing
houden „ over „Glas", waarna de be*
drijfsfilm van de Nederl. Glasfabriek
„Leerdam" vertoond zal worden. Het
belooft een interessante avond te
worden.

Propagandafilxnavond
'De automobielbedrijven „Rinko"
bood Dinsdagavond aan een „groot
aantal autobezitters en *bestuurders
een filmvoorstelling aan, waarin zes
films te bewonderen waren. Zomer*
lust was tot de laatste plaats bezet
toen een aanvang werd gemaakt met
de vertoning van een film over het
tankschip „Delaware". Men zag de
aanbouw, het vullen van de tanks en
de tocht van Port Arthur naar New
York tijdens fraai weer, doch ook tij*
dens een hevige storm. „Masters of
molecules" was een kleurenfilm, wel*
ke op vrij populaire wijze het raffine*
ren van tientallen aardolieproducten
in beeld bracht. Ook een chauffeur*
instructiefilm was zeer interessant en
zelfs voor niet*autobezitter of =be*
stuurder erg leerzaam. O.m. werd be*
handeld, hoe men een „slip" met een
wagen kan opvangen.
Het komische filmpje „Monkey
tale" bracht de lachspieren in bewe*
ging. De hoofdrollen waren n.l. 'toe*
bedeeld aan apen, die eerst lieten zien
hoe men met een rijwiel de veiligheid
van 'het verkeer in gevaar kan bren*
gen. Doch na het zien van een apen*
fee had de chimpansee geleerd hoe
het wél moest en dit had de aanwc*
zigen ook nog eens in herinnering ge*
bracht welke verkeersmaatregelen
men in het dagelijkse leven heeft op
te volgen.
„Riding the film" was een uiterst
technisch product en liet het inwen*
dige van een draaiende automobiel*
motor1 zien en legde de nadruk op de
smeerproblemen.
Nadat tijdens de pauze een ver*
versing was aangeboden werd nog
vertoond de fraaie kleurenfilm „Ar*
gentina to*day". Hoofdzakelijk zag
men van Buenos Aires, de hoofdstad
van Argentinië, de grote regerings*
gebouwen en de -mooiste villawijken;
voorts werd men meegenomen op een
trip langs de Rio Pararia en werd een
bezoek gebracht aan de adembene*
mende Iguazu=watervallen,
Alle films werden in het Neder*
lands gesproken, zodat elke bezoeker
niets van deze boeiende filmvoor*
stelling ontging. Het was een interes*
santé avond met slechts weinig pro*
paganda*praatjes.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 12 Maart: Uitvoering door
Gymn. Ver. O.S.S.
Zaterdag 13 Maart: idem.
Zondagmiddag 14 Maart 2.30 uur:
film „De vechtjas".
Zondag 14 Maart 8 uur: film „Woes*
tijnratten"..r
Maandag 15 Maart. 8 uur: idem.
Dinsdag 16 'Maart: Uitvoering door
Gymn. Ver. O.S.S.
Waensdag 17 Maart 8 uur: Zandv.
Operettever, brengt „Walsdroom".
Donderdag IS Maart 8 uur: film „Le*
gershow in Tokio".
Andere attracties en
nuttigheden
Van Vrijdag 12 t.m. Vrijdag 19 Mrt.:
Twaalfde Haarl. Voorjaarsbeurs
v voor de Vrouw in het Krelagehuis.
Zondag 14 Maart 8.15 uur: Kerkmu*
ziekavond in de Herv. Kerk.
Donderdag 18 Maart 8 uur: Voor*
drachtsavond door Albert Vogel Jr
in Zomerlust, onder auspiciën Cult.
Kring „'t Helm".
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 13 Maart 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Het Geitcnland".
Zondag 14 Maart 8 uur: idem.
Woensdag 17 Maart 8 uur: Toneel*
groep Theater met „Anastasia".
Vrijdag 19 Maart 8 uur: Toon Her*
mans met „Theater Ballot".

i

Zat ohak u
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZUSTER:
' Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
J
telefoon 2791.
'
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

FAMILIEBERICHTEN
-

,

EXTRA aanbieding!
*

>), Donderdag 25 Maart; hopenr
l w ónze geliefde ouders.,,
B
S
|

E. KOPER
en
L. KOPERsKONING' u

i de dag te gedenken dat/ zij
? voor 45 jaar in lieti huwelijk
traden. Dat zij nog ' lang-ge*
PREDIKBEURTEN
spaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kin*
deren en kleinkinderen.
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 14 Maart (2e Lijdens/ondag)
Zanclvoort, 11 Maart-1954
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Drs J. L.
Kruisweg 16
'Feijten.
10.30 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Ds R. H. Oldeman.
8 15 uur: Kerkmuziekavond.
Gevestigd:

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 1'4 Maart
10.30 uur: DS J. de Graaf van
Arnhem.
7 uur: Jeugddienst. De 'Hr. Termaat
van Beverwijk. Opvoering van het
s
Bijbelse spel: „De Sleutel".

Afgepaste glasgoi dijnen
90 x 160
vanaf ƒ 2,45
Vitrage per meter vanaf f 0,69
Vitrage met ruche, p. mtr ƒ 1,95
Marquisette, 90 breed,
wit - écru ƒ 0,98
Brabants bont, 80 breed, ƒ 1,35
Ontbijtlakens
vanaf ƒ 3,65
Graslinnen lakens vanaf ƒ 3,95
Slopen
vanaf ƒ 1,38
Ontvangen de nieuwste KANT*
WOL, per bol 50 gr. f 1,85

„DE WOLBAAL"
/Haltestraat 12 a - Telef. 2099

komt

i
r

LKJ

WON1NGRUIL Zandvoort
Aangeb. gr. mod. vrij bov.*
luis, 6 kmrs, badk., zolder,
Brumzeel keuk., geyser; l
min', v. h. strand. Gevr. huis
of vrij bovenh., goede gezell.
stand. Br. 2001 Zandv. Crt.

WONINGRUIL
A 'dam-W.—Zandvoort.
Aangeb. vrij ben.huis, 3 k. m.
tuin. Gevr. woning te Zand*
voort. Br. 2003 Zandv. Crt.
Te huur VRIJ GEMEUB.
BENEDENiH., van l April»
l Aug. Telef. 2689.

Depot Haagse Pinda Handel

Zandv. Operette Ver.PEDICURE
Wegens enorm succes
MANICURE
3e opvoering van
„EEN WALSDROOM" Schoonheidsspecialiste
Muziek Oscar Strauss
M. VAN B O R K U M
op Woensdag 17 MAART

in Theater „Monopole"
Dr Gerkestr.iZL- Tel. 2812
Aanvang S uur precies.
Jarenlange ervaring!
Nog enkele plaatsen ver»
krijgbaar a ƒ 2,50 en ƒ 1,75
11
^'TAPIJTEN
(bel. inbegr.) bij Het Won»
Zaterdag
(de gehele dag)
der van Zandvoort, Swalue»
straat 9, tel. 2418; Theater aanbieding piachtige ex»
Dorttapijten,, direct aan
„Monopole", tel. 2550 en de
leden. Plaatsbespreking a.s. particulieren^ , tegen fa»
Woensdag van 11.30—12.30 brieksprijzen'lwo. Wil»
uur aan de zaal.
tons, waa'fM.3' f 12°voor ƒ 97,50! M.Smyrna's
waarde ƒ J9?,.,- voor
Uitslag verloting O.S.S. f 125,—. .Exceptioneel
jrote maten 275x375 van
Zaterdag 6 Maart.
f 350,- voor ƒ 198,- en
Nog niet afgehaalde prijzen
nog grotere.
vielen op: 2596, 2274, 2229,
TAPUIHANDEL
2236, 2883, 2656.
„MABO" IN.V.
Prijzen afhalen bij C. Schaap,
Toonkamer Jansstraat 85
Kleine Krocht 5.
bij Gr. Markt,, jHaarlem.

Gevr. van 26 Juni t.m. 9 Juli
VRIJ HUISJE v. 4 volw.
ZEESTRAAT 55, Zandvoort=Bad
pers. en l kind, liefst' met
Verpakte gezouten en ongezóulen
jadgel.heid. Br. Timmering,
pinda's in zakjes, alsook per kilo ver*
Hoofddorpplcin 16 bel, Am= SCHOONMAAK l
krijgbaar voor H.H. winkeliers, strand»
sterdam*W, tel. 1239-25.
Kastpapier
exploitanten, Horecabedrijven, "enz.
TWEE MAAL PER WEEK
div. kleuren
Gezocht van l April ,tot l
Steeds vers, steeds voorraad.
brengt de
Oct,
ZOMERHUISJE
of
Neemt
proef,
wacht
niet.
-Doe
het
nu!
Kastranden
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
andere ruimte geschikt voor
Wij
plaatsen
ook
Pindasautomaten
in
Punaises
enz.
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur luxe uitvoering.
Zandvoortse^ Couran t
4 pers. Huurprijs ƒ 100,—
r
Hoogmis.
Kantoorboekhandel
per mnd. niet te boveng.
U al het plaatselijk nieuws!
's Avonds 7 uur Lof.
van diverse meubilaire goederen op Br. no. 2004 bur. Zandv.Crt. F. v. HERWIJNEN
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
GEBOORTEKAARTJES
Haltestraat
12
's Avonds 7.30 uur Lof.
WERKSTER gevr.
Donderdag 18 Maart FLINKE
voor enige dagen per week.
Gertenbachs Drukkerij
's morgens 10 uur. Grote zaal
Spechtlaan 9, Bentveld.
Gereformeerde Kerk,
„Zomerlusi" (ingang Gasthuisplein)
Julianaweg hoek Emmaweg
Achterweg l Tel, 2135
WERKSTER gevr.
w.o. uit evacuatie, zoals eiken» en NETTE
Zondag 14 Maart (2e Lijdenszondag)
voor enkele dagen p. week. voor consultatiebureau en kleutei school Herenstraat.
mah. slaapkamer ameubl., cretonnen Laamens,
l O "en 5 uur: Ds" E. de Jong van
Boul. P. Loot 103. Loon per week ƒ 25,—. Schriftelijke aanmeldingen voor
bankstel, zwaar old fin. huiskamer
Grand Rapids.
17 Maart bij de Dienst van P.W, Raadhuisplein
ameubl.,' inzinkbare trapnaaimachine, Voor direct gevraagd ^
gardérobekast,
ledikanten,
bedstellen,
Ned. Chr. Gemeenscfaapsbond
Broodbezorger
telefoonnummers clubjes, kinder commode, rieten serre
Dinsdag 16 Maart
Let op!
stoelen, ijskastje, serviezen en andere RINKEL, Raadhuisplein 1.
8 uur; Samenkomst in „Ons Huis".
en adressen . . huishoudelijke goederen.
Spr.: G. B. van Prattenburg, evan» 2000 Brandmelding
Koksleerling gevr.
KIJKDAG: Woensdag 2—8 uur.
gelist te Driebergen.
2403 Commandant Brandweer
,
Goederen voor deze veiling kunnen E. KEUR. «Hogewcg 25.
dagelijks worden opgegeven.
Telef. 2092. ct Pcr g
Zondag 14 Maart 9.45 uur: Radiotoe* 3043, 3044 Politie
Veilingmeester
Tijdschriften en couranten 4 et p. kg; karton 3 et p. kg;
2100
Politie
(alleen
T.
noodgevallen)
Te
koop:
spraak (op 402 meter) door Dr Kwee
P. WATERDRINKER
geel koper ƒ l,— p. kg; lood, zink en brons tegen de
Swan Liat van het Humanistisch Ver» 2345 Gem. Secretarie
KINDERWAGEN.
Telefoon 2164
hoogste beursprijzen.
Dr Gerkestraat 2.
;
--bond. Onderwerp: „'t Wezen van het 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
geluk".
2262 Informatiebureau Vreemdelin
A. AKERSLOOT
Te koop 4=pits Kuperbusch
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
GASFORNUIS, in g. staat.
Westerparkstraat 7 - Telef. 2845
2887 Stoomwasserij „Hollandia"7
Oosterparkstraat 66.
Hervormde Gemeente Zandvoori
Pakhuis:
Schelpenplein
7, geopend van 9—5 uur.
fijnstrijkery, J. H. G. Weenink,
Te koop tegen spotprijs
Pa&veldstraat 30 a
ï VLOERKLEDEN, grote
Zandvoortse Courant, Gertenop Zondag 14 Maart a.s. 2135 bachs
maat, ƒ 35,— tezamen.
Drukkerij, Achterweg l
40'jarige ervaring
S.15 uur in de Hervormde Kerk
Schoolplein. 3a.
2424 Autobedrijven „Kinko" <
Medewerkenden:
Oranjestraat en Stationsplein
Te koop aangeb. WONING,
To Dees'Kion, sopraan
2975 Joh. Sijtsma's Lee^biftljotlieek,.
waarvan benedenhuis' per l
Arie Butter, hobo- " Zee'straarSO - Telefoon 2349
„De Opbouw", Tollensstraat ^47.
Mei vrij te aanvaarden is.
Ds R. H. Oldeman, viool
Eigen grond. Prijs ƒ 10.000,».
2465 en 2886 Stofzuigerspecialist;
Herman E. Dees, orgel
Br. no. 2002 bur. Zandv.Crt.
Lichtstoringen. Beloop ^
Toegang vrij. Programma's aan de
kerk verkrijgbaar.
Frits Paap. Prins Maurltsstr. ST
ETALEUR; moderne ver»
zorging voor Uw etalage.
Bill. pr. Tel. K 2500»21161.

VEILING

WERKSTER GEVRAAGD

Belangrijke"

HOOGSTE WAARDE
voor LOMPEN ^ k

Behangen, stofferen
Markiezen

Kerk muziekavond

E, vl Vliet & Zonen

EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUW GELUID.

Ballerina's

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten

op 27 Febr.
Manchester, blauwe en Engelsleren VERLOREN
met donker montuur.
broeken; witte, blauwe en khaki BRIL
op een NIEUWE PHILIPS RADIO overalls; lange en korte stofjassen, Teg. bel. terug te bez. L.
Paap, Hobbemastraat 8.
uit 'de NIEUWE PHILIPJ3 SERIE
jongensplusfours enz.
De lezers van ons
RADIOTOESTELLEN. ;'
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 Af te halen
blad weten dat
PHILIPS RADIO v.a. ƒ 98,=
CYPERSE KATER (gecastr.)
wonen in Zand=
of vanaf ƒ 1,36 p.w.
voort mede
Brederodestraat 26.
betekent: de
PHILIPS TELEVISIE
Zandv. Courant
v.a. ƒ 495,lezen!
Zeer boeiende programma's.
Men wil pp de
NIEUWE BEZEMS
hoogte zijn, niet
Dat is een BROCON JAS
VEGEN SCPIOON! ......
alleen van
Zuiver wollen gabardine.
Maar een NIEUWE STOF*
al het plaatselijk
ZUIGER doet het beter!
Perfecte pasvorm.
f Qt
nieuws, maar ook STOFZUIGERS div. merken
Kleurecht
van de aanbie»
op slee vanaf ƒ 135,—, vanaf ƒ 2,— p.w. "
dingen der Zand»
Wij leveren: Koelkasten, Wasmachines, Drobgmachines,
voortse winkel
Fornuizen e.a. electrische apparaten.
stand!
Wij repareren ..diverse " merken radiotoestellen en stof»
Daarom wil
zuigers.
, '^ adverteren in de
Komt U eens kijken en luisteren?
Zandvoortse Crt
Wij regelen op prettige wijze de betaling met U. ~ zeggen: in het
middelpunt van
RADIO * TELEVISIE /£ «*/
de belangstelling .
Origineel kamgaren.
ELECTRA
Q> fC»
staan.... en
Moderne tinten.
„
Kostverlorenstraat
7
Telef.
„2534
verkopen
!!
Elegante coupe

BROSSOIS

'/a f
SCHOENH
Annex

DEL
™
Reparatie-inrichting

Adverteert in de Zandvoortse Courant

Een jas voor jaren

uames tailleurcostuums

de twaalfde Haarlemse Voorjaars-

f95,-

MEDEDELING!
Maandag 15 Maart zal een begin gemaakt worden met. de verbou»
wing, doch wij gaan door met onze geweldige
''"

OPRUIMING
van alle restanten
U kunt voorlopig geen gebruik maken van de ingang• Haltestraat.doch van onze

noodingang - x
Ie deur Diaconiehuisstraat
f
Ook kunnen wij niet meer etaleren, doch komt U rustig binnen,
want U kunt ervan profiteren.

--

'

'...V.
* , •> ''-'_

ƒ 1,95
ƒ 1,45
f 1,15
^ r't

REUZE KOOPJES! ALLES MOET WEG!

MOOIE NYLONKOUSEN
FIJNE LINKSGEWEVEN KOUSEN
BRABANTS BONTJE, 80 cm breed
enz. enz.
Textiel* en Confectiemagazijn

*•"

'i

''• -^ -f"Y

„DE WAAG'/

HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087

Tropical
costuums
Exclusieve dessins. Vorm=
houdend 'binnenwerk. £ IflO
Moderne coupe
l IUO|~

met Paviljoen!,
Hebt U reeds een voorrangtkaartje voor de Beurs? U weet-het, die-"kunt U graftt halen bij
~.v,-i

Kledingbedrijf

SUCCES
De speciaalzaak van Zandvoort
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J, v, d, BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Bur?. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

l

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

l

Adm.
ZANDVOORTSE COURANT , ^,
i

Dit kaartje geeft U het recht om aan de „VOORRANGSCASSA".
Uw entree tot de Beurs en de Modeshow te kopen. Geen teleur-*
stellingen meer voor de dames in de provincie
1R1C

Voorrangskaartjesgaan altijd voort

•\V

Deze kaartjes gelden zowel voor de ochtend, middag
als avond maar als het even kan komt vooral des
morgens en des middags U kunt dan „rustig" beurzen en alle attracties meemaken. U kunt zelf Uw
lunchpakketje medenemen en onder het genot van
een kopje koffie in het Restaurant even Uw beurswandeling aangenaam onderbreken. De beurs is dit
iaat „geheel nieuw en totaal anders". Wat een
nieuwe attracties wachten U! Het voorjaar komt!
Brengt U zelf in een voorjaarsstemming op de
Haarlemse Voorjaarsbeurs!
Geopend van 12 tlm 19 Maart m het Krelage-Huis. Lcidse. mutc, Haarlem. Dageluks van 10 uur v.m. tot 9 uut n.m.
Des avonds van 7-11 uur. Zondag 14 Maart open van 1-5
uur, en 's avonds van 7-11 uur. Enttee f 1.— pl.r. CD kinderen tot 14 iaat f 0.50 pl.r.

ander»/

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
pynstrykeri) - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887 . j. H. G. WEENESTK

Op veelvuldig versoeh herhaling van de

Wij vragen voor spoedige indiensttreding
Het juiste adres voor aan»
leg en onderhoud van

MEViROUW PETERS-SMIT,
!

heeft het genoegen U te inviteren >.

sanitaire
installaties

op Maandag 15 Maart te Z a n d v o o r t
Gebouw Zomerlust Kosterstraat 5, 's middags
half 3, 's avonds 8 uur.

is

Loodgietersbedrijf
Koninginneweg 43
Wilhelmina-weg 20
Telefoon 2070

Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m., uitgezonderd
Zaterdags.

De leiding berust bij Mevrouw Peters-Smit, de
ontwerpster der Wala modellen. Als specialiste
zal zij de vragen en de adviezen, die U wenst,
persoonlijk met U behandelen!
Ook de Wala-onderjurken met de perfecte bustevorm, in 4 verschillende cups, worden getoond.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

Voor Haarlem:
Toegangsbewijzen afhalen Lij Wala Corsetterie Peters-Smit,
Grote Houlstraat 110, telefonisch 'of schriftelijk bestelde
kaarten worden U franco toegezonden.

met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT

voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van buiten de atad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

Op D i n s d a g 16 M a a r t te H a a r l e m
Gem. Concert Gebouw 's morgens 10.15 uur,
's middags half 3, 's avonds 8 uur. Uitsluitend toegankelijk voor Dames
Gelieel gratis.

Spoldesrs'

Nette meisjes

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

DEZE WEEK

RECLAME

250 gr. ALLERHANDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTERPrinsenhofstraat hk Brugsfr. Tel. 2153

Voor Zandvoort:

MESTER „MONÖPOLE"

Behoeven geen plaatskaarten afgehaald te worden, de zaal
is een half uur voor de aanvang geopend.

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550

De Dames tvorden versacht uiterlijk 5 min. voor
het begin van de show aanwezig te sijn.

ZONDAG 14 MAART en
MAANDAG 15 MAART, 8 uur (2 dagen)
Richard Barton, Robert Newton, Robert Douglas
en James Mason

Achterweg l, Telef. 2135

Woestijnmtten
CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend

Tel. 1O605

GROTE HOUTSTRAAT 11O

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten
ALLEEN ZATERDAG:

Allerhande

helpt U

op •oclaal-verantwoorda voorwaarden, (louder wlnrt)
Van 70 et voor
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, dl» TT niet Inéén»
kunt betalen;
60 cent per 250 gram FINANCIERING van uw Inkopen bij deelnemer» (winkelier*)
aan liet Kennemer Ftaanclerings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U t» zware lasten t* dragen,
krijgt en HULP al* U In moeilijkheden bent geraakt
Schoolplein 4 - Telef. 2467
(sanering».
Wat voor feest of partö?
Uw zaken worden rertrouwelUk behandeld. Inlichtingen:
Alles verharen w8'.!
KI. Houtstraat 70, Haarlem, en bij de plaatselijk» correipon.Glaswerk, porcelein, bestek- danten.
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Fa,A,y,d,Mije&lonen

Voor gevoelige voeten
naar een

Pedicure met
ervaring
Dit is

Maison Gerrits
Dames- en. Herenkapper
Zeestraat 30 - Telef. 2718

/Wbestijnratten" brengt Dp onvergelijkelijke wijze
de acties van Australische Commando's in beeld
gebracht tijdens de critieke strijd om Tobroek.
James Mason als Veldmaarschalk Rommel.
Toegang 14 jaar.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkes'traat' 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Zeg, wat voor margarine heb jij toch?
Die van jou vind ik beslist lekkerder l

HAARLEM t.o. Cinema Palace

Legershow in Tokio

RIJWIELEN
FONGERS .. ƒ 139,75;' LOCOMOTIEF ƒ W,LOCOMOTIEF SPORT
ƒ L62.25
RUDGE met 3 versnellingsnaaf.
Uit voorraad leverbaar

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

't Helm: Zaal Zoxnerlust
8 uur

ALBERT VOGEL Jr
Voordracht
Programma: Gedichten en „de Vlinder" van
Tsjechow. 'Beperkt aantal kaarten a ƒ 1,50 (r.i.)
verkrijgbaar tijdens plaatsbespr. Woensd. 17 Mrt
7*8"uur aan de zaal alsmede op de avond zelf.
N.'B. Laatste avond van het Kunstabonnement!

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

DONDERDAG 18 MAART, 8 uur (l dag)
Befty Grable, Dan Dailey en Danny Thomas in:

(Call me Mister).
Toegang alle leeftijden.
Een deserteur maakt een slippertje in Tokio en
valt buiten de Krijgstucht. Een muzikale wonder*
show. O, wat een cadeau
Legershow in Tokio.
ZONDAGMIDDAG 14 MAART, 2.30 uur
SPECIALE FAMlLIEtMATINEE. Wij presenteren
U de prachtige Cowboyfilm

DE VECHTJAS
In het' Voorprogramma de komische film
LIEVE SCHIPPER en TREINPERIKELEN
Een uitzonderlijk programma.
Alle leeftijden
VRIJDAG "12, 'ZATERDAG 13 en DINSDAG
16 MAART gereserveerd voor de GYMN. VER.
O.S.S. t.g.v. het 50=jarig bestaan. Plaatsbe*
spreking op de dag der voorstelling van 11.30
tot 12.30 uur.
WOENSDAG 17 MAART gereserveerd voor de
Zandv. Operettever. Wegens enorm succes
wordt voor de 3e keer. de prachtige operette
„WALSDROOM1' opgevoerd. Een beperkt
aantal plaatsen is nog verkrijgbaar aan -Thea=
ter Monopole en Mag. „'Het wonder van Zand»
voort". Plaatsbespr. Woensdagochtend 17 Mrt
van 11.30*12.30 uur.
Aanvang 8 uur precies.

Ik haal-'m bij de Gruyter, daar is de
margarine altijd vers. Kersverse margarine
smaakt beslist
het lekkerst.
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Stxandbezoekers let op !

Na een kort gesproken woord door
de heer S. v. d. Bos .voorzitter van
het Kerkkoor, opende .Herman Dees
de kerkmuziekavond Zondag met
Buxtehude's Toccata in F gr. t. voor
orgel. Deze componist was de groot*
sic Noord»Duitse organist vóór Bach's
tijd. Zijn werk muntte uit door fan»
tasie en vormschoonheid. Dees speels
de dit stuk in vast tempo en met ge*
hruik van heldere stemmen. Hierna
zong To Dees»Kion met haar fraaie
stem, Ree. en aria uit Theodosia (An*
gels ever bright and fair) van G. F.
Handel. Een kleine indispositie (lich*
te verkoudheid) viel echter niet te
ontkennen.
Vervolgens liet Ds R. H. Oldcman
zich horen in twee delen, Adagio en
Larghetto uit de Sonate in D gr. t.
van iHandel en de bekende Air uit
de suite in D van J. S. Bach. Deze
stukken werden op zeer verdienste*
lijke wijze gespeeld, al zouden wij een
meer expressieve toon verlangd heb*
ben. De hoboïst, Arie Butter, bracht
ons met succes een Sonate in G kl. t.
van G. Ph. Telemann. In een leven»
dig tempo speelde hij de finale, die
zeer insloeg.
Nu volgde een mooi Adagio uit de
sonate in C kl. van J. B. Loeillet
voor viool, hobo en orgel, waarmede
de spelers een goed samenspel ie ho*
ren gaven.
In het daarop volgende trio „In
den angenehmen Büszen" van Han*
de] voor sopraan, hobo en orgel,
vielen bij de sopraan_vele mooie mo»

inenten waar te nemen. 'Zeer voldeed
/-ij in „Süszer stille" van G. F. Han*
del, voor sopraan, viool en orgel,
waarbij ook een heel goed ensembles
spel opviel.
Als slot, de prachtige en bekende
Toccata en fuga in d kl, t. voor orgel
van J. S. 'Bach. „Wir befinden uns",
schreef Schweitzer, „im Tpben des
klassischen" — lies romantischen —
„Sturms". Een machtig werk ver bo*
ven 't louter verstandelijke verheven
en — specifiek voor orgel gedacht!
Daarom alleen, acht ik het nonsens,
dit werk voor orkest te arrangeren,
(L. Stokowsky) hoe kolossaal zulks
ook voor groot orkest moge klinken,
men mist de kracht van het orgel,
het eigenaardige instrument, waar»
voor Bach het schreef.
Dees wist alle eigenschappen van
het herstelde orgel in al zijn luister
naar voren te toveren, waarvoor wij
hem zeer dankbaar zijn. De Toccata
speelde hij in rustig tempo, hoewel
het stuk vlugger tempo best kan ver*
dragen. De ècho*effecten konden nog
meer tegen het eerste klavier con*
trasteren, afgezien van deze opmer*
kingen een gave prestatie, en een
waardig slot.
De heer S. v. d. Bos wekte de aam
wezigen op, meer en meer belangstel»
ling te tonen voor de Kerkmuziek in
het algemeen en spr.'hoopte weer op
een dergelijke avond binnen niet te
lange tijd.
De kerk was goed bezet.
'JAC. BONSET.

Zandvoortmeeuwen versloeg Wilhelmus
in aantrekkelijke strijd
De al enkele malen uitgestelde ont*
moeting Zandvoortmeeuwen»Wilhel»
mus heeft onder vrij gure weersom*
standigheden j.l. Zondagmiddag plaats
gehad en is voor de thuisclub in een
fraaie 4*2 _ overwinning geëindigd.
"Mb"ch"t~~3ezé~"uitslag reeds eeri "ver*
rassing betekenen, de sensatie van
deze middag was het samenspel in de
veranderde ploeg. Geen Jan Visser,
geen Water, maar verschillende an*
dere gezichten. Op de rechtsbuiten»
plaats zagen we nu G. Keur opge*
steld, cue o.m. voor een doelpunt
zorgde, voorts op de linksbuitenplaats
Henk Koning, die vooral in de eerste
. helft opviel. In het tweede deel
speelde moeheid waarschijnlijk par»
ten. Voorts zagen we weer eens Siebe
Keuning, die dikwijls van zich liet
spreken en twee doelpunten voor
zijn rekening nam na goede voorzet»
ten van Koning. Ook Piet Keur was
opgesteld, een harde werker, hoewel
geen geraffineerde voetballer.
De sterke, gure wind stond dwars
over het veld, maar Zandvoortmeeu*
wen scheen hiervan geen hinder te
ondervinden. Opvallend was het en»
thousiasme waarmede gespeeld werd,
het goede samenspel en het schieten
op het vijandelijk doel. Toen Koning
op een moment 'unfair werd aange»
vallen mocht hijzelf de vrije schop
nemen, die bij Keuning terecht kwam,
die met een tam schot — waarnaar
de doelverdediger van der Ham geen
hand uitstak.... — zijn club de lei»
ding gaf (1=0).
De thuisclub bleef aanvallen, het»
geen door het zwakke tegenspel van

Wilhelmus niet zo moeilijk was, doch
prachtige aanvallen en schoten van
Koning en Zwemmer liepen voorlo*
pig op niets uit, totdat enige minuten
voor rust Siebe Keuning uit een voor»
zet^ van Zwemmer metseen vliegend
schot de voo"rsprong~vërhoogde (2*0).
Met deze veilige stand werd ge*
draaid, doch in de iweede helft
pakte Wilhelmus toch steviger aan,
hoewel de thuisclub in het begin no
enigszins in de meerderheid bleef.
Wederom maakte v. d. Ham een blun»
der toen hij niet reageerde op een
schot van Zwemmer (uit een voor*
zet van Keuning) en zonder meer een
doelpunt toeliet (3»0). Geheel onver*
wachts kwam een tegenpunt tot stand
uit een achterwaarts gericht schot
van G. Halderman, dat in eigen doel
terecht kwam, omdat Van Koning;*
bruggen zijn heiligdom had verla*
ten (3*1).
Een kwartier voor het einde kwam
een schot van Keuning 'bij v. Steen*
brugge terecht, die de bal voor de
voeten van G. Keur bracht. Deze
aarzelde op zijn beurt geen moment
om v. d. Ham voor de vierde maal
het nakijken te geven' (4*1). 'M'aar
nog geen minuut later was de stand
reeds 4»2, omdat de linksbinncn H.
Boting na de aftrap een doelpunt
maakte, dat Kerkman nog — echter
vergeefs — door 't maken van hands
trachtte te voorkomen.
Het bleef een aantrekkelijke wed*
strijd, niet hoogstaand, maar dit deed
aan de spanning niets af. Het einde
kwam met een verdiende 4*2 over*
winning voor de Zandvoorters.

TWAALFDE VOORJAARSBEURS
voor de Vrouw
In aanwezigheid van tal van autori»
teiten en genodigden uit 'Haarlem en
de naaste omgeving, opende Haar»
lem's burgemeester Mr P. O. F. M.
Cremers Vrijdagavond j.l. de twaalf»
de Voorjaarsbeurs voor de Vrouw,
die van 12 tot 19 Maart a.s. in het
Krelagehuis te Haarlem wordt ge»
houden.
Burgemeester Cremers legde er de
nadruk op, dat de Beurs steeds de
warme belangstelling geniet van het
gemeentebestuur van Haarlem en
sprak aan het einde van zijn rede de
wens uit, dat ze in het belang van de
Middenstand en van het oudste be»
roep ter wereld, n.l. dat van de huis*
vrouw, een groot succes mag worden.
Vervolgens begaf het gezelschap
zich naar de hall van het Krelagehuis,
waar, zoals ieder jaar gebruikelijk,
Mr Cremers de groen»witte vlag van
de Vereniging van Huisvrouwen hees,
ten teken dat de officiële opening
was geschied.
Hierna volgde een rondgang over
het expositieterrein, waarbij het ons
al dadelijk opviel, dat er verschillen»
de stands wederom zeer aantrekke»
lijk waren opgebouwd, terwijl het or=
kest van "Frans Poptie met zang van

Eddie Christiani in letterlijke zin voor
de vrolijke noot zal zorgen.
Weliswaar een beetje verstopt, in
de uiterste hoek van het paviljoen,
dat direct aan het Krelagehuis grenst,
ontdekten we de stand van het Voor»
lichtingsbureau van de Voedingsraad.
En het is speciaal op deze stand, dat
we even de aandacht willen vestigen,
omdat een goede voorlichting bij de
voeding ons nog belangrijker voor»
komt, dan bijv. het nieuwste type
stofzuiger of wasmachine.
Ook de modeshow is dit jaar weer
de moeite van een bezoek ten volle
\vaard. Missen wij enerzijds de gees*
(ige conference van mevrouw Hans
Smit, die door contracten elders, ver*
hinderd was deze show te leiden, an*
derzijds hebben wij grote waardering
voor de wijze waarop mevrouw Maggy
Sierenberg uitleg geeft aan naam en
samenstelling van vele der verwerkte
materialen, iets dat voor het koop*
lustige publiek uiteraard van grote
belang is.
Naar wij vernemen mocht de
twaalfde Voorjaarsbeurs voor de
Vrouw zich in het afgelopen week*
einde reeds in een grote 'belangstel*
ling verheugen.
G.H.

Om na te gaan uit welke zeegebieden
de stookolie naar de Europese kusten
drijft, svorden dit jaar duizenden
plastic»cnveloppcn door het Britse
instituut voor Oceanografie in zee
geworpen. Voor de eerste maal is
dit in Januari gebeurd, zodat de ver»
wachting is, dat met half Maart te
beginnen de eerste enveloppen onze
kust zullen bereiken. De vinders die»
nen een kaart in te vullen en zullen
na inzending een beloning van twee
en een half shillin'g (ongeveer •ƒ 1,25
ontvangen. Het is dus zaak voor de
strandbezoekers om enigszins op hun
qui vive te zijn.

Vereniging voor Chr.
Gezondheids- en vacantiekoloniën opgericht

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

JUBILEUMUITVOERINGEN
van O. S. S.
Vrijdagavond werd in Monopole de
eerste der beide 'jubileumuitvoerin»
gen gehouden door de leden van
O.S.S. onder leiding van de heer
W. H. Linterman.
Om klokslag acht uur marcheerden
in een indrukwekkende opmars alle
leden van O.S.S., voorafgegaan hun
hun vaandels en begeleid door trom»
geroffel en hoorngeschal de zaal
binnen.
Vervolgens opende de voorzitter,
de heer J. H. B. Brink, deze avond
met een welkomstwoord aan allen,
in het bijzonder aan mevrouw Van
Fenema»Brantsma, de afgevaardigden
van Zusterverenigingen, de directie
van„Groot Kijkduin" en diverse
hoofden van scholen.
De heer Brink memoreert het feit,
dat O.S.S. vijftig jaar op de bres
staat voor de lichamelijke opvoeding.
De leden zullen in deze uitvoeringen
tonen, wat er met lichamelijke op*
voeding te bereiken is en het grote
nut laten zien,' van lichaamsscholing
als grondslag voor elke tak van sport.
iHet Gymnastenlied werd hierna
door allen staande gezongen, terwijl
de vaandels hun groet brachten.
Het was een groot programma, dat
hierna in een vlot tempo werd ge*
bracht.
Aardig was de spring*riet oefening
voor meisjes van 11»13 jaar. Mooi
maar moeilijk werk werd door de hè»
ren geleverd aan de hoogbrug. De in»
dividuelé oefening van dames en he=
ren maakte een goede indruk, terwijl
ook op de evenwichtsbalk door da*

mes en meisjes knap werk werd ver*
richt. Een bijzonder vermelding ver»
dient het ringzwaaien voor de dames,
hoewel het afspringen hier en daar
nog wel iets te wensen overliet.
Trouwens bij meerdere oefeningen
was de afwerking niet helemaal cor*
reet. Daarom kregen we de indruk,
dat soms wat te hoog gegrepen was.
Bij meer eenvoudige oefeningen en
daardoor een meer geperfectionneer*
de lichaamsbeheersing hadden deze
jubileumuitvocringen ongetwijfeld een
beter effect opgeleverd.
Toch kunnen we niet anders zeg*
gen, dan dat deze feestavonden met
hun zeer gevarieerd programma over
het algemeen een uitstekende indruk
maakten.
Bij de kleuteruitvoering ,die Zater*
dagmiddag 13 Maart, eveneens onder
leiding van de heer Linterman, ge*
houden werd in 'Monopole, merkten
we op, dat O.S.S. over een zeer goe*
de jeugdgroep beschikt. Vooral het
toestelturnen van meisjes van 8*9
jaar en het paardïbank»springen van
jorigens van 8»!l jaar was uitstekend.
De Teddey Bears Picknick en de
teken»estafette resp. voor de kleinste
meisjes en jongens, waarvan we trou»
wens op de voorgaande feestavond
ook al hadden kunnen genieten, wa*
ren alleraardigst.
Professor Antonini, een oud be»
kende van de Zandvoortse tentoon»
stelling in 1935, hield de kleintjes en
de ouderen nog lange tijd aangenaam
bezig met zijn goochelen, buikspre»
ken en poppenkast.
G.H.

Sport

beging bijna alles door het midden
te spelen. En juist het middenveld
was door H.B.S. zeer sterk bezet.
Na de rust paste Zandvoort een
andere tactiek toe en ging nu over
de vleugels spelen. Een kwartier voor
tijd begon deze 'speelwijze haar
vruchten af te werpen. J. v. d. Bergen
gaf een goede voorzet en het was E.
Vleeming die door een soloren de
stand ^ op gelijke voet bracht. ^Even
hierna was het wederom E. Vleeming
die een doelpunt scoorde. Nu uit een
strafcorner.
Zandvoort bleef aanvallen, goed
gesteund door middenlinie en achter*
hoede. Even voor tijd was het G. Al»
lebes die de stand op 3*1 'bracht en
hiermede de zege veilig stelde. Het
was een door Zandvoort goed ge»
speelde wedstrijd, waarin het back*
stel Nussink*v. Pagee goed werk deed.
Ook het tweede heeft de laatste
kans niet voorbij laten gaan. Met 2*0
werd van 'H.B.S. II gewonnen. E.
Schmidt opende de score met een
mooi doelpunt. Met deze stand gmd
de rust in. Zandvoort was gedurende
de gehele verdere wedstrijd sterker.
Het was P. Hennis die de score op
2*0 bracht.
Het derde verloor met 6*0 van Lei»
den III en zal wel moeten degraderen.
Het vierde won met 4*1 van kam*
pioenscandidaat Strawberries IV. Een
keurige prestatie.
Het eerste dameselftal leverde even»
eens een goede prestatie door met 4=1
te winnen van het heus niet zwakke
Laren II.
Het tweede verloor met 2»! van
Strawberries III.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Z.H.C. WJsvogels, 2 uur.
Hermes*Z.H.C. II.
Z.'H.C. III*H.H.IJ.C. IV, 12.45 u.
Strawberries V»Z.H.C. IV.
Jongens: Z.H.C. a»B.M.H.C. b.
Dames: Z.H.C. IMD.E.M. II, 12.45 u.
Meisjes: Rood Wit c=Z,H.C. a.

Te Zandvoort is thans opgericht een
afdeling van de Vereniging voor
Christelijke Gezondheids» en Vacan*
tiekoloniën in Nederland.
Deze vereniging, die een interker*
kelijk karakter draagt, en welks ko*
loniehuizcn gevestigd zijn te Hellen*
doorn. Nunspeet en Egmond aan Zee,
stelt zich ten doel: voor uitzending
zorg te dragen van die kinderen, tus*
sen de leeftijd van 5 t.m. 14 jaar,
waarvan de huis* of schoolarts uit*
zending adviseert en: voor de ouders
van deze kinderen, indien nodig, een
tegemoetkoming in de kosten te be*
werkstelligen.
Zij die menen dit werk met een
jaarlijkse bijdrage in geld, te willen
steunen, worden gaarne verzocht
daarvan mededeling te doen aan één
der onderstaande bestuursleden.
Het afdelingsbestuur is als volgt
samengesteld:
S. Rijper, voorzitter, 'Zandvoortse*
laan 14; M. 'C. Warnink, secretaris,
Oosterparkstraat 25; 'Mej. A. H.
Jansen, Dr Gerkestr. 18 rd, penning»
meesteresse; leden: Mw.-A. Blaau»
boer»Zwart, Haltestr. 48; Mw. N. L.
Bulthuis*v.d. Bosch, Dr Gerkestr. 111;
Mej. Zr., C. W. van Dijk, Gasthuis*
hofje 27; C. Kuyper, Zeestr. 57 rd.;
Mw. A. A. Wagtendonk»Gerritsen,
Wilhelminaweg 33; Mej. Zr. S. M. de
Wilde, Zeestraat 67.
VOETBALVERENIGING

Benoemingen
Door het college van Burgemeester
en Wethouders is per l Mei a.s. tot
hoofdcommies van de afdeling finan*
ciën benoemd de heer J. Hogendoorn
uit Gorcum.
*
Onze vroegere plaatsgenoot, toen in*
spcctcur van politie, de heer W.
IJzendoorn, thans hoofdinspecteur te
Velscn, is benoemd tot commissaris
van gemeentepolitie te Zaandam.

Viering dienstjubileum.

„ZANDVOOKTMEEUWEN"

Overwinning tegen Wilhelmus
In een behoorlijk en enthousiast ge*
speelde wedstrijd heeft het Ie elftal
van Zandvoortmeeuwen j.l. Zondag
kans gezien op beide punten beslag
te leggen in de ontmoeting thuis te*
gen "Wilhelmus. Het puntenaantal is
hierdoor tot tien gestegen.
In de uitwedstrijd tegen V.S.V. 3
leed het 2e elftal een te grote ne*
derlaag. Lange tijd waren de reserves
in de meerderheid maar wisten de ge*
boden kansen niet- te benutten.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal wist
in de thuiswedstrijd tegen Telefonia
gelijk te spelen en veroverde hier*
•uoor een kostbaar puntje.
De wedstrijd van het 2e Zaterdag*
middagelftal ging niet door daar de
tegenpartij, S.I.Z.O. 4 niet was opge*
Komen.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. l*Wilhelmus
4*2
V.S.V. 3*Zandvoortm. 2
4*1
Zandvoortm. 4*T.Y.B.B. 3
0*1
Zandvoortm. 6*E.D.O. 9
4*1
R.QiH. ll»Zandvoortm. 7
2*4
Haarlem b=Zandv.m. jun. a
4»2
Schoten b»Zandv.m. jun. 'b 10»0
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. l*Telefonia
0»0
iZandv.m. adsp. b*Haarlem d 2*1
Zandv.m. adsp. c*V.E.W. a
1»1

Zaterdagmiddag had ten kantore van
de gemeentebedrijven in de waterto»
ren een huldiging plaats van de heer
Jb. de 'Muinck, die 25 jaar in gemeen*
tedienst was.
Burgemeester Mr H. M. van Fene*
ma sprak de jubilaris in hartelijke
woorden toe en bood hem de gebrui*
kelijke enveloppe namens het ge*
meentebestuur aan. Ook de heer A.
A. Cense, directeur, alsmede de heer
A. Kalff en de heer W. van den Ban
staken hun lof niet onder stoelen en
banken. De heer Cense overhandigdDe Muinck een electrisch scheerap*
paraat en mevr. De Muinck bloemen
De heer F. de Jong, voorzitter van de
plaatselijke afdeling van de Algeme»
ne Bond van Ambtenaren, bood als GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
laatste de jubilaris een rookstandaard
Hedenavond (Dinsdag 16 Maart)
aan, terwijl zijn vrouw voorts een geeft de gymnastiekvereniging O.S.S.
plant werd overhandigd.
voor haar jeugdleden van 10*16 jaar
een feestavond in gebouw Monopole.
verzorgd door het gezelschap Roland
Lezing over Amerika
Wagter en Dick Harris. De turnles*
wordt voortgezet
sen in de gymnastiekzaal staan deze
Op de Vrouwenmiddag van de N.P. avond stil.
B., die op 18 Maart a.s. in gebouw
Brugstraat 15 gehouden zal worden, KORFBALNIEITWS
zal mej. Duyvendak haar lezing m°t
Het adspirantentwaalftal van de
lichtbeelden, die de vorige maand Zandvoortse Korfbalclub wist Zater»
door een defect aan de lichtleiding dagmiddag een daverende overwin*
moest worden onderbroken, alsnog ning te behalen door met 8*0 te zege*
houden.
vieren op Oosterkwartier d. Het
Ze zal spreken over het leven van twaalftal behoudt een goede kans om
de vrouw in Amerika.
op de eerste plaats te eindigen.
Ook het eerste twaalftal heett nog
Z.O.V. neemt
goede papieren, daar Zondagmiddap
De Zigeunerbaron in studie een 3*1 overwinning op Aurora 4
werd behaald. Jammer is, dat dit
Nadat Woensdagavond voor de der» team nog zo weinig wedstrijden heeft
de maal „Een walsdroom" zal zijn gespeeld. Een goede vergelijking met
opgevoerd, zal de Zandvoortse ope* de koplopers is hierdoor niet mose*
rettevereniging in studie nemen „De lijk. Op papier bezet Z.K.C, l echter
Zigeunerbaron".
de eerste plaats.

Duinbrandje
Kwajongens vonden in de duinen na»
bij de Paradijsweg een oud vloer»
kleed, staken het in brand en lieten
het smeulend geval achter. Toen de
huurder van een landje het geval
wilde oppakken vloog echter een
flink stuk beplanting in 'brand. Ruim
tachtig vierkante meter ging in vlam*
men op. De brandweer behoefde •vrij»
"wel niet in te grijpen,

ZANDV. HOCKEY CLTJB

Het eerste herenelftal heeft de laatste
strohalm met beide handen gegrepen,
hoewel het in de eerste tien minuten
tegen H.B.S. er niet op leek. H.B.S.
wist reeds na twee minuten de lei*
ding te nemen. Geen goed begin voor
Zandvoort.
Na tien minuten herstelde Zand*
voort zich langzamerhand. In de eer*
ste helft kwam het echter niet • tot
doelpunten, daar Zandvoort de fout

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 16 Maart: Uitvoering door
Gymn. Ver. O.S.S.
Woensdag 17 Maart 8 uur: Zandv.
Operettever, brengt „Walsdroom".
Donderdag 18 Maart 8 uur: film ,,Le»
gershow in Tokio".
Andere attracties en
nuttigheden
Van Vrijdag 12 t.m. Vrijdag 19 Mrt.:
Twaalfde Haarl. Voorjaarsbeurs
voor de Vrouw in het Krelagehuis.
Donderdag 18 Maart 8 uur: Voor»
drachtsavond door Albert Vogel Jr
in Zomerlust, onder auspiciën Cult.
Kring „'t Helm".
Donderdag 18 Maart 2.30 uur: Vrou*
wenmiddag Ned. Prpt. Bond en
Ver. v. Vrijz. Herv. in geb. Brug*
straat 15. Spr. mej. T. Duyvendak.
Stadsschouwburg
Haarlem
Woensdag 17 Maart 8 uur: Toneel»
groep Theater met „Anastasia".
Vrijdag 19 Maart 8 uur: Toon Her*
mans met „Theater Ballot".
Zaterdag 20 Maart 8 uur: Toneelver*
eniging met „De dominee van Urk".
Zondag 21 Maart 8 u.: Toneelvereni*
ging met „Miss Sherlock Holmes".

°

FAMILIEBERICHTEN

de,

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, plotseling, onze ge»
liefde zoon, broeder, behuwd»
broeder, oom en verloofde,
de heer
HENDRIK 'PETRUS
GEKARD MANESCHIJN
in de leeftijd van 54 jaar.
Wed. M. VierdagiCorba
H. Maneschijn
A. W. Buy s:Maneschijn

Stukken voordeliger dan waar
ook. En bij Albert Heljn b«n {•
er zeker van, dat dli abnormaal
lage prijspeil niet ten koste van
de kwaliteit gaat. Van leder
artikel wordt de kwaliteit zeer
uitdrukkelijk gegarandeerd.
Je kunt nergens beter terecht.

E. C. Buys

Zandvoort:
J. M. Meerman
E, Paap
en verdere familie
Amsterdam, 11 Maart 1954
Van Woustraat 82=1
De teraardebestelling heeft
plaatsgehad Maandag 15 Maart
op de Nieuwe Oosterbegraaf*
plaats te Amsterdam.

Nog 3 dagen t/m Zaterdag 20 Maart

EDAMMER KAAS
Jong

Hiermede betuigen wij onze harte»
lijke dank aan Dr Entzinger en 1 zus»
ter De Wilde voor hun goode zorgen
tijdens de ziekte van onze Moeder
CORNELIA (HOOGENDIJK»KUYT
Uit aller naam:
J. MolenaarsHoogendijk
Zandvoort, 16 'Maart 1954
l'Amistraat 11

lang ,

GOUDSE KAAS
Hier volgt weer een «ante/ lage prijzen:

Zuiver Run d vet l £*« soo gram
Gerookt Vet Spek soo gram
Maizena
Per pak
Hllishoudzeep

YOGHURT

2 dubbele stukken

Zaanse Beschuit grote ro\ u stuks

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

Koeken per bus 20 koeken
100 gram vanaf

Spaart Albert Heijn's Boftie-Strips en Panorama-plaaijes
Strip-album BOFFIE EN BUIKIE !N DE KNOOP;1.-}| PANORAMA-ALBUM fl.25

Bij de VEILING van
Donderdag 18 Maart
in de grote zaal „Zomerlust", ingang
Gasthuisplein, werd nog bijgevoegd
pl.m. 100 rieten terrasstoelen en tafels,
brandkast, koffieketel.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER

ALBERT HEIJN
TAPIJTEN

Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding prachtige ex=
oorttapijten, direct aan
particulieren, tegen fa=
brieksprijzen w.o. Wil»
tons, waarde ƒ -120,—
voor ƒ 79,50. M.Smyma's
waarde ƒ 198,— voor
ƒ 125,-. Exceptioneel
grote maten 275x375 van
ƒ 350,- voor ƒ 198,- en
nog grotere.
TAPUTHANDEL

„MARO" N.V.
Poonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.
2 snoezige jonge CYPERSE
KATERTJES vragen lief te*
huis. Haarlemmerstraat 78.
Gevr. GARAGE v. kleine
auto; omg. Dr Gerkestraat.
Br. no. 2101 bur. Zandv.Crt

Jonge vrouw b.z.a. v.h. sei*
zoen als HULP i.-d. keuken
of v. bediening in Hotel of
Pension. Tel. 18755, Haar*
lem, tussen 6=8 uur.
Echtp. m. l kind zoekt voor
de mnd. April/Mei GEM.
ZIT.EETKAMER, slaapk.
m. vr. keuk. of kookgel. Br.
m. prijsopg.: Berkey, Henr.
Ronnerplein 6, A'danvZ.
en

Een van de goede
dingen In het leven
Leerling-vlieger Bttrets zegt:
„Ondanks alle
Iheorielessen.
zijn die eerste
vluchten maar
een benauwde belevenis.
Zodra de kist
echter weer behouden aan
de grond staat, laat ik mij
altijd extra verwennen met
een heerlijke kop Bofflekoffie"
BOFFIB - het woord voor
de lekkerste KOFFIE.

OntbïjtWOrSt M Ulk . . 200 gram

MARIËNBOSCH

Vul in

. . . SOO gram

belegen en extra belegen 500 gram

MELKERIJ

Ned. Prot. Bond en
Ver. v. Vrijz. Herv.
Vrouwenmiddag
op Donderdag 18 Maart in
Gebouw Brugstraat 15,
aanvang half 3.
Spreekster Mej. T. Duyveni
dak, directrice v. d. lande*
lijke Comm. Huish. Voor?
lichting te Den Haag.
Vervolg van de lezing:
Hei leven van de vrouw in
enkele delen van Amerika.
Met lichtbeelden.
Ieder is welkom.
Gevr. van 9=2 uur net zelfst.
MEISJE in klein gezin.
Brederodestr. 132, tel. 3114.
Direct gevraagd
nette broodbezorger
Bakkerij RINKEL, Raad*
huispl. Loon volgens C.A.O.
LOOPJONGEN gevr.
Bakkerij RINKEL, Raad*
huispl. Loon ƒ 18,— p. wk.

50O gram

GOUDSE KAAS

WERKSTER gevraagd.
Mevr. Stutterheim Jr.
Brederodestraat 130.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterd. 20 Maart 8 uur
Toneelvereniging
De dominee van ITrk

Zondag 21 Maart 8 uur
Toneelvereniging
Miss Sherlock
[Holmes

ONTGOOCHELING
Nee, als iets me ooit is tegengeval*
len, dan was het wel 't maken van
die filmopnamen op het Gasthuis»
pleintje. Ik ben er helemaal teleur*
gesteld van thuis gekomen. Vroeger,
in mijn bakvisjarén, die tijd van
dweperijen, toen je als een onbegre»
pen /iel, boordevol met problemen,
door de harde werkelijkheid trachtte
heen te bijten, had ik altijd hel stie*
kumme verlangen eens een filmster
te worden. Een schat van toiletten,
de hele wereld aan je voeten, je beel*
tenis op alle aanplakzuilen .en dan in
een of andere donkerrode moordslee
naar de studio scheuren, met je be=
tovercndste glimlach op. Daar werd
je dan verwelkomd door een staf van
technisch personeel, de regisseur int
cluis. Je stond op het toppunt van je
roem. En je 'San maar uitleven in zo'n
film. Je zou de wereld wel eens even*
tjes laten zien, wat er in je zat, tot
welke hoogte je wel kon stijgen. Dat
was de tijd van sweet«seventeen.
Later word je wijzer, je sluit je
Hollywoodscomplex in het uiterste
hoekje van je dromen en gaat trou»
wen, heel gewoon met een gewone
man en wordt een gewone, degelijke
huismoeder. Je overcompleet aan
energie werk je weg in je huishou*
ding en van je acteertalenten laat je
bij tijd en wijle je echtgenoot nog»
eens profiteren, als je bijv. met je
huishoudgeld niet uitkomt. En in het
begin boek je daar zo nu en dan nog
wel eens een klein succesje mee. Maar
later raakt hij een beetje op je uit*
gekeken en zelfs al slaak je zuchten,
die de stenen in tranen zouden doen
uitbarsten, hij wordt er niet koud of
warm meer van.
Met de jaren word je verstandiger
en al die malligheid heb je nu wel de?
finitief uit je hoofd gezet.
Maar toch.... als je nog een in de
bioscoop zit en je kijkt naar Doris
Day, Lana Turner of Ingrid Bergman,

fVOORKWAllTEIT<

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserjj „Hollandia",
fijnstrijkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbacbs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven. „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw"^ Tollensstraat 47.
en 2886 Stofzuigerspecialist;
Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap. Prins Mauritsstr. 3.

AANBESTEDING
Ten kantore van de Dienst' van Pu*
blieke Werken had Vrijdagmiddag
een aanbesteding plaats voor het
schilderen van. 120 verkeerspalen.
2887
Inschrijvingen kwamen binnen van
H. Keesman, ƒ 540,-; Fa. KI. van der
MORGEN KIJKDAG
Mije en Zonen, ƒ 595,—; Fa. Keur en
Zn., ƒ 750,— en Fa. J. van den Bos van 2—8 uur van diverse Meubilaire 2135
en Zonen, ƒ 840,—. De gunning werd goederen, grote zaal „Zomerlust",
ingang Gasthuisplein.
aangehouden.
2424
Donderdag 18 Maart
OEFENING DRESSUURCLUB
2975
POLITIEHONDEN
10 uur
De politiehondendressuurclub „Zand*
voort" houdt Zondag 21 Maart een
2465
gecombineerde oefendag met de
P.D.V. Spaarnestad op eigen terrein
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
in Aerdenhout.

VEILING

IT.V-•••,. l

v,/

Kreukvrij
ferpakt!
••-• ; \.-.

ALBERT «EIJN vraagt:

.

:,

:.--'.

*J

M'

i'

FLINKE

KRUIDENIERSBEDIENDE
om bij gebleken geschiktheid tot filiaalhous
der te worden opgeleid. Voor goede kracht
levenspositie.
Pers. aanmelden in ons filiaal te ZAND=
VOORT, Kerkstraat 30.

2

De prijs is deze keer voor
Mej. G. ASSMAN,
Zandvoortselaan 29a.
Hieronder vindt U de nieuwe puzzle,
waarvoor oplossingen tot Maandag
a.s. 12 uur 's middags kunnen mee»
dingen naar ƒ 2,50.
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1.

(***i

fliBERT HEIJN

win I

\%

10
11

12

13

.Uw vvas keurig, kreukvrij
verpakt in de frisse
Haak-in doos!
Géén schoon wasgoed meer in dezelfde
zak of mand, waar eerst 't vuile goed inzat!
HAAK wasverzorgers brengen Uw was heerlijk
jfris en schoon verpakt thuis. In de nieuwe Haak-in
'doos! Al Uw was zit keurig naar maat gevouwen in
'•die doos. U kunt 't goed zó in Uw linnenkast leggen!
En.'t kost helemaal niets extra l

HORIZONTAAL:

1. hemellichaam; 3. Doctoranda; 4.
echtgenoot; 5. geheimtaal; 6. op de
manier van (2 woorden); 7. knaag=
dier; 8. ruw; 9. onlangs beroemd g&
worden wasmiddel; 10. vaartuig; 11.
middagmaal; 12. groene vlakte; 13.
schreeuw.

Zaterdag j.l. had de eindstrijd plaats
om de Noortmanbeker. Het was een
spannende strijd tussen Noord A en
Zandvoort. De uitslag was dat Zand=
voort A won met 20894 punten tegen
Noord A 20671 punten. Centrum be»
haalde 20572 punten en Zandvoort B
19499 punten.
;
Zandvoort A heeft voor het eerst
een jaar de Noortmanbeker in zijn
bezit. Aan dit tournooi hebben 280
klaverjassers deelgenomen.

KILO wasgoed
(dat's een hele berg l)

slechts

cent

Daar doet U het

K.J.C. „ZANDVOORT"

1. gerecht met Italiaanse naam; 2. bef
weging in dalende Ijjn.

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
3499
ZZ6Z

Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (a.i.)
Voorverk. op speeld. en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Tel. na 12 uur. Coupons
geldig.

De oplossing van vorige week luidde:
Horizontaal: 1. Muil, 3. kou, 4. iep,
5. zede, 6. kei, 7. dal, 8. kwee, 9. dra,
10. ros, 11. adie, 12. jol, 13. nar.
Verticaal: 1. Muzikaal, 2. liederen.

VERTICAAL:

zo ver/orgel, zo goed gekleed en zo
knap, dan kan toch nog wel even dat
verlangen naar dat romantische leven
zijn kop opsteken.
Totdat
ik de opnamen zag van
de verzetsfilm, die hier verleden week
genomen werden: De figuranten tot
in het oneindige hangende, wachtend
op hun beurt.
De filmheld, regelrecht uit Ameris
ka, die zes, zeven keer opnieuw zijn
scène herhalen moest. Net als het
leek of alles goed ging, kwam de een
of andere oude auto kreunend en
steunend hei pleintje optuffen en
mis was het weer. Stel je' voor, dat
je als beroemd acteur uit Amerika
moet komen om in Zandvoort af=
hankclijk te zijn van de eerste de
beste bestelwagen, je inspiratie zou
lelijk in de knel komen.
Dan was daar het spelende jon=
getjc, dat tot vervelcns toe moest
herhalen: En krijg ik nou mijn 'bal
terug?
Op dat tijdstip ben je tot ont=
dekking gekomen, dat er eigenlijk
geen sprake is van acteren, van je
ui Heven. De enige die telt, de enige
die van belang is, de enige die speelt
dat is de regisseur, die op wonder*
baarlijke wijze uit die kluwen van
draden, toestellen en mensenmateriaal
een aanvaardbare geschiedenis weet
te ioveren. En de rest.... och die
loopt maar precies aan het handje en
mag geen stapje buiten het plan
zetten.
Misschien is het wel een beetje
laat, maar ik ben nu toch wel hele»
maal genezen van mijn clandestiene
verlangens. Voor mij geen Hollys
woodïdromen meer, ik leef me wel
uit met mijn si of doek en mijn vaten»
kwast.
GELSKE DE NES.

zélf niet voor l

klaar
\ Wi

Zandvoort: Zeestraat 28

telefoon 2760
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Wat de Raad
o.m. behandelen zal
DE KWESTIE GARNI
Ter voldoening aan de door B. en W.
in de vorige vergadering gedane toe*
zegging heeft het College de kwestie
van de verhuur van. de grond waarop
„Paviljoen Garni" is gesticht nader
bestudeerd. Naar aanleiding daarvan
delen zij het volgende mede.
Oe heer Bluijs had in 1947 het plan
om een tijdelijk gebouw te stichten.
Waar echter toenmaals — in 1947 —
reeds twee dergelijke opstallen in de
duinreep aanwezig waren (Sandevoer»
de en Paviljoen Kiefer), is er — in
overleg met de heer Bluijs — naar
gestreefd voor 'Paviljoen Garni een
meer permanente oplossing te zoe»
ken. Deze opzet slaagde in zoverre,
dat het paviljoen kon worden ge»
sticht op een plaats waar in het We»
deropbouwplan een verkoopgelegen»
heid was geprojecteerd. Er was daar
dus een redelijke kans, dat het pa»
viljoen van blijvende aard zou kun*
nen zijn. Evenals nu was ook echter
toen reeds de mogelijkheid aanwezig,
dat het Wederopbouwplan gewijzigd
zou moeten worden en wel in geval
het zomercentrum niet in de gepro»
jecteerde vorm te realiseren zou blij»
ken te zijn. B. en W. achten de kans
dat een dergelijke wijziging plaats
zal vinden op dit ogenblik niet groot,
doch zij blijft aanwezig zolang niet
een belangrijk deel van -het zomer»
centrum is tot stand gekomen.
De vraag, of er reden is aan de
stichters van het Paviljoen een bil»
lijke schadeloosstelling toe te kennen
wanneer de opstal t.z.t. — eventueel
— geheel of ten dele zou moeten ver»
dwijnen kan alsdan onder ogen wor»
den gezien. Het heeft volgens B. en
W. weinig zin daarvoor reeds thans
een regeling te treffen.
Ten aanzien van de terrassen zij
opgemerkt, dat deze in elk geval van
tijdelijke aard zijn. De aanvraag om
de terrassen te. mogen aanleggen is
ingediend tóen met d'e bouw van het
paviljoen reeds was aangevangen.
Hoewel zulks eigenlijk in strijd was
met het Wederopbouwplan, werd het
verzoek ingewilligd, omdat de aan»
wezigheid van de terrassen niet be»
zwaarlijk werd geacht, zolang met de
realisering van het zomercentrum nog
niet was begonnen.
Tenslotte zij nog medegedeeld, dat
uit de correspondentie niet is geble»
ken van- een toezegging aan de heer
Bluijs, dat de grond in eigendom zou
kunnen worden verkregen, althans
niet vóór de bouw van het zomer»
centrum een feit zou zijn. Gelet op
het hiervoor vermelde en op de re»
dactie van het huurcontract is het
ook onwaarschijnlijk, dat een derge=
lijke toezegging gedaan zou zijn.
B. en W. menen, dat uit het vo=
renstaande geen andere conclusie kan
worden getrokken dan, dat het niet
verantwoord is, in het huidige stadi»
um van uitvoering van het wederop»
bouwplan de onderhavige grond ge»
heel of ten dele te verkopen of in
erfpacht uit te geven, terwijl de ge»
meente tot het nemen van een der»
gelijk besluit t.o.v. de heer Bluijs noch
moreel, noch rechtens verplicht is.

Sportwagenraces
Nu de Grand Prix te Zandvoort niet
zal doorgaan, worden de data 8 en
15 Augustus genoemd voor het orga»
niseren van een grote Sportwagen»
race, waaraan ook de merken Lancia
en Mercedes zouden deelnemen.

Afgesloten
De Tramstraat is momenteel weer
voor het verkeer afgesloten in de
richting Oost»West. Vanaf het Raad»
huisplein kan men deze straat dus
wel inrijden.

Schoorsteenbrandje
Woensdagmorgen werd omstreeks
half tien de brandweer gewaarschuwd
voor een schoorsteenbrandje in per»
ceel Haarlemmerstraat 1. Drie leden
van het vrijwilligerscorps wisten het
vuur te bedwingen. De schade was
niet groot.

Eén schorsing opgeheven
Na ampele overwegingen heeft het
bestuur van Zandvoortmeeuwen het
schorsingsbesluit tegen de speler P.
Paap ingetrokken. Nadat vele getui»
gen waren verhoord kwam het bestuur tot de conclusie, dat Paap niet
handtastelijk tegen de scheidsrechter
van de wedstrijd Zandvoortmeeuwen
2»Bloemendaal 2 op 28 Februari is
geweest. Hij werd volkomen gereha»
biliteerd,

BEVOEGDHEID VAN DE
BURGEMEESTER IN TOEPAS»
SING VAN ZONDAGSWET
Op 7 December van het vorig jaar
trad de 'Zondagswet in werking die
de totaal verouderde en niet meer
toegepaste wet uit 1815 is gaan ver»
vangen. Het hoofddoel van de nieu»
we wettelijke regeling is de openbare
Godsdienstoefeningen en de openbare
rust op Zon» en feestdagen te be:
schermen. De wet draagt overigens
duidelijk het karakter van een com»
promis. Immers de opvattingen in ons
volk over de betekenis van de Zon»
dag lopen teveel uiteen dan dat het
mogelijk zou zijn voorschriften te
maken, die alle kringen van ons volk
zouden kunnen bevredigen. Daarom
is de Raad de vrijheid gelaten om de
wet soepel of minder soepel te han»
teren.
De wet verbiedt — en dit is voor
Zandvoort zeker van 'belang — zon»
der strikte noodzaak gerucht te ver»
wekken, dat op een afstand van meer
dan 200 meter van het punt van ver»
wekking hoorbaar is. Van dit verbod
kan de burgemeester, volgens regels
door de Raad' te stellen, voor de tijd
na 13 uur ontheffing verlenen. Voorts
is het verboden om op Zondag voor
13 uur openbare vermakelijkheden te
houden, daartoe de gelegenheid te
geven of daaraan deel te nemen. Zelfs
kan de Gemeenteraad een dergelijk
verbod vaststellen voor na 13 uur.
Ontheffing is echter mogelijk en kan
volgens regels die door de Raad ge»
steld worden door de Burgemeester
worden verleend.
Speciaal voor Zandvoort is deze
mogelijkheid uiteraard van belang.
Zowel als badplaats en touristenoord
moet soepelheid mogelijk zijn als voor
de" gemeente die bezitter is van het
Circuit, waarop wél en niet gerucht»
makende vermakelijkheden worden
geboden.
Hieraan zitten trouwens vele ju»
ridische kneepjes vast die in bepaal»
de rechtszaken noö wel eens aan de
orde zouden kunnen komen in diver»
se gemeenten.
In ieder geval wordt nu voorgesteld
om de burgemeester de bevoegdhe»
den te verlenen die voor een soepele
hantering van de Zondagswet nood»
zakelijk zijn. Voor deze materie zal
waarschijnlijk geen breedvoerige dis»
cussie vereist zijn.

is aangesloten, heeft' B. en W. bij zijn
brieven van 17 December 1953 en 21
Januari 1954 verzocht aan hem te
verkopen enkele percelen bouwter»
rein gelegen aan de Matthijs Mole»
naarstraat, de Willem Draijerstraat
en de Frans Zwaanstraat. Daar zul»
Icn ten behoeve van bij de bouwkas
aangesloten bouwspaarders 28 wo»
ningen gebouwd worden, met ge»
bruikmaking van de Premieregeling
Wioningbouw 1953. De plannen voor
deze 'bouw, waarvoor een extrastoe»
wijzing van bouwvolume is toege»
kend, verkeren thans in een verge»
vorderd stadium van voorbereiding.
Naar de mening van B. en W. en
die van de commissie van bijstand
voor Publieke Werken" bestaat tegen
inwilliging van dit verzoek geen be»
zwaar.
Volgens de vastgestelde prijzenlijst
bedraagt de prijs voor de onderha»
vige grond: voor
± 658 m2: ƒ 12 p. m2 = ƒ 7.896,± 820 m2: ƒ 10 p. m2 = ƒ 8.200,± 1392 m2: ƒ 11 p. m2 = ƒ 15.312,± 4000 m2: ƒ 11 p. m2 = ƒ 44.000,Totaal ± ƒ 75.408,INLICHTINGEN UIT
BEVOLKINGSREGISTERS
In de leges, verschuldigd voor be»
paalde arbeid van het bevolkings»
register komt een verandering.
De wijzigingen hebben betrekking
o.m. op het volgende:
a. De bedragen van respectievelijk
ƒ 2,— en ƒ 2,50 per man»uur voor
het verstrekken van inlichtingen
betreffende niet met namen en
adressen aangeduide personen,
waarvoor een of meer kaartver»
zamelingen of registers, behoren»
de tot de bevolkingsboekhouding
geheel of gedeeltelijk moeten wor»
den doorlopen, kunnen worden
vervangen door één tarief van
ƒ 3,— per man»uur of gedeelte
daarvan.
b. Voor het verstrekken van inlich»
tingen in de vorm van fotocopieën
of reproducties, dient een bedrag
per fotocopie of -reproductie te
worden jjenoesnd. -Dit- bedrag kan
worden ges'teld op ƒ l,—.
(Zie verder pagina 2).
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Abonnementsprijs ƒ 6,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Veel aandacht is tijdens de Kunstenaars:
dag van de Partij van
de Arbeid, die Woens:
dag j.l. in Den Haag
werd gehouden, be:
steed aan de ver/iou»
ding tussen kunstenaar en volk.
Dat de verhouding momenteel slecht
is, daaraan lieten de sprekers die op
deze dag hef woord gevoerd hebben
geen twijfel bestaan. Dat anderzijds
kunst — ook voor het volk, al weet
het dit zelf in vele gevallen niet —
onmisbaar is, werd inmiddels al even
duidelijk benadrukt, Critiek kan men
hebben op het feit, dat de redenen
waarom het de moeite waard is om
kunst en kunstenaar steeds ruimer
mogelijkheden te geven, nauwelijks of
geheel niet worden duidelijk ge:
maakt. Het is trouwens geen eenvou:

dige opgave, doch de moeite waard
om zich het hoofd over te breken.
Niettemin getuigen opmerkingen over
het lage peil van het amusement van
hel volk, over de vervreemding <us»
.ven groep en kunstenaar, over het
probleem van de vrijheid van de kun:
stenaar of zijn plicht zich voor de
massa ,begrijpelijk' te maken, van een
zekere ongerustheid over de huidige
toestand. Het besef dat men met een
bepaalde leegte, een vacuüm zit wordt
groter. Het is te hopen dat de Partij
van de Arbeid, momenteel de groot:
ste partij in Nederland, uit een en an:
der de juiste conclusies zal kunnen
trekken en haar positieve inzichten
verder zal kunnen uitwerken, zonder
daarbij aan een al te simplistische
neiging: om het kunstpeil zonder
meer bij de smaak van het volk aan
te passen, gevolg te geven.

Avond voor Q.S. S.-jeugd
vormde voorlopig einde van feestelijkheden

De feestelijkheden ter gelegenheid een vrij lied en bepaalde het jeugdi»
van het vijftigjarig bestaan van de ge publiek wie als prijswinnaars uit
bus kwamen. De jongens wonnen
gymnastiekver.
„Oefening
Staalt de
het met vlag en wimpel en ontvingen,
Spieren" vonden Dinsdagavond in tezamen met één meisje, een boek.
gebouw Monopole een voorlopig De vier anderen (allen meisjes) ont»
sluitstuk in een feestavond, aangebo» vingen een reep chocolade.
De avond werd besloten met een
den aan de leden van 10 tot 16 jaar. verhaal=op»muziek
van een reisbeleve»
De zaal was flink bezet, terwijl ver» nis, op muziek gezet door Dick Har»
schillende ouders eveneens blijken ris, en voorgedragen door Roland
Wagter en Wagter Jr. Ook dit laat»
van belangstelling gaven.
ste gedeelte van het programma werd
Direct na opening door dokter J. met een hartelijk applaus beloond.
van der Meer was het woord aan Ro»
O.S.S. kan met tevredenheid op de
land Wagter met vrolijke teken» receptie, geslaagde uitvoeringen en
kunst. Deze artist wist de zaal direct feestavonden terugzien. Het bestuur
al te boeien en boekte met zijn ver» kan nu weer even een luchtje schep»
makelijke tekeningen veel succes. Het pen voor de organisatie van het vol»
hoogtepunt vormde echter het viertal leybaltpurnooi en de wandelmarsen
caricaturen van Geertje, Marion, in Mei, voor de ontvangst van de
Henk en Jan; terwijl'leider Linterman Zweden in Juli en het zaalhandbal»
ook nog even — op een rijwiel (uit tournooi in Augustus a.s.
de cijfers 50) — in het zonnetje werd
gezet.
'Dick Harris ontpopte zich als een
goed jongleur met tennisballen, ke» „Rivièra in Zandvoort"
Afgekeurd
gels, een tennisracket, vijf ringen en
Ook het terrein aan de Noordboule» drie sigarenkistjes. Zijn verrichtingen Naar wij vernemen ligt het in de be»
vard — in de omgeving waar eertijds werden met de grootste interesse ge» doeling van Juni tot Augustus een
het Casino stond — is afgekeurd als volgd door een aandachtig publiek, lunapark met diverse attracties on»
landingsveld voor helicoptères, zo dat zijn bewondering niet onder stoe» der de titel „Rivièra in Zandvoort"
vernemen wij. De gemeente Zand» len of banken stak. Voor de pauze te huisvesten op een terrein aan de
voort zou nu een ander terrein die» werd de een=acter „'Het ontslag" door Burgemeester Engelbertsstraat, nabij
nen aan te wijzen om een eventuele het ensemble opgevoerd.
de flats.
helicoptère»dienst op Zandvoort en
In het tweede gedeelte bracht Dick
Het plan is van Carel Briels die
VERKOOP GROND AAN
het houden van rondvluchten moge» Harris leuke goocheltoeren, waaraan een dergelijk iets vorig jaar reeds in
BOUW'KAS NOORD»
lijk te maken. Het oog zou daarbij hij de jongeren liet meewerken. Een Hilversum verwezenlijkte.
gevallen zijn op de grond bij de Pits zangwedstrijd met drie meisjes en
NEDERLANDSE GEMEENTEN
op het Circuit, hetgeen uiteraard drie jongens scheen eerst op een fias»
De Directeur van de N.V. Bouw» weer vervoersmoeilijkheden zou ople» co uit te lopen, maar na nieuwe lief» Tour de France
kas Npord»NederIandse Gemeenten, veren. Deze kwestie schijnt nog niet hebbers — die wél durfden te zingen Zoals bekend is, zijn door Touring
waarbij ook de gemeente Zandvoort opgelost te zijn.
— opgeroepen te hebben, zong ieder Zandvoort pogingen ondernomen om
de Tour de France»karavaan, die zo»
als men weet in Amsterdam zal star»
ten, op het 'Circuit te krijgen om
zodoende wielren»evenementen in
„Tour de France»sfeer" te organise»
ren. Dit plan zal niet doorgaan om»
dat, afgezien van andere bezwaren,
door het ongunstige tijdstip waarop
Officiële mededelingen Gemeente Zandvoort
een en ander zou moeten plaats vin»
den, het geheel niet rendabel zou
Ophalen huisvuil. De directeur lopig houd ik 't op een combinatie om vier uur wordt opgehaald. Daar» zijn. Het is wel waarschijnlijk dat
van de Dienst van Publieke Wer» van beide mogelijkheden.
om heb ik zo'n medelijden met de men de Tour de France»renners over
ken maakt bekend dat met in»
Nou weet ik uit betrouwbare bron Zandvoorters, die straks in 't holst de Boulevard voorbij zal kunnen zien
gang van Maandag l Maart a.s. dat het gemeentebestuur van Zand» van de nacht uit hun bed moeten ko» komen
met het ophalen van huisvuil reeds voort de uitbreiding van de badplaats men om ds vuilnisbak voor hun deur
om 7 uur wordt begonnen.
met lede ogen aanziet. Dat is ook te te deponeren. Ik voorzie ergerlijke „Wim Hildering"
(Zandv.Crt. 26:2=1954). verklaren, gezien de affaire met het toestanden.
huisvuil. Als er geen tijd is om het
Ik weet niet of het met de uit» viert eerste lustrum
Dit soort berichten irriteert me. vuil op te halen, moet men tijd komsten van het efficiency onder» Door de ere»presidente van de toneel»
Wknt ik krijg er medelijden met de
zoek strookt om van de dienst van vereniging „Wim Hildering" wordt
Zandvoortsc bevolking van. Kijk
Publieke Werken een continue be» ter gelegenheid van het vijf jarig r <
eens, het blijft natuurlijk niet bij
drijf te maken. Het lijkt me zo, dat staan op Donderdag 25 Maart a.s. in
zeven uur. Ik zal trachten U mijn
dan het hele rapport op losse schroe» Zomerlust aan leden en donateurs
zienswijze duidelijk te maken. En
ven komt te staan. En dat kan nooit een feestavond aangeboden.
dan kunt U altijd zelf nog beoorde»
de bedoeling geweest zijn. Trouwens,
De bekende radio»repprter Siebe
lenfcof U pp de vriendelijke suggestie
dit zou zelfs mijnheer Tates ook een van der Zee zal een lezing houden
van de directeur van Publieke Wer»
tikje te gortig worden, denk ik. Maar over Groenland en de Eskimo's, die
ken kan ingaan.
wat dan? Zandvoort wordt groter en hij nader met een film zal toelichten.
Zandvocrt breidt zich uit. Wij heb»
groter, het vuil hoopt zich op.
ben daar, sedert men hier met de we»
Publieke Werken kan het niet
WATERGETIJDEN
deropbouw begon, treffende staaltjes
meer bijsloffen. Men kan na»
van gezien. En als Zandvoort groter
tuurlijk een leger vuil=collec»
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
wordt, d.w.z. als er meer mensen ko»
teurs aanstellen, maar dan Maart
berijdbaar
men, komt er ook meer vuil. Ik ver»
komt de begroting op losse 21 4.45 11.30 16.57 24.- 8.30»15.00
onderstel dat U mij tot zover nog
schroeven te staan. Nee, als er 22 5.14 12.— 17.27 0.30 9.00»15.30
kunt volgen.
iets los komt te staan, dan lie» 23 5.44 12.30 17.57 1.— 9.30»16.00
Als er meer vuil komt, is er meer
ver het efficiency rapport. 24 6.14 13.— 18.31 1.30 10.00»16.30
tijd voor nodig om het op te ruimen.
Doch er is naar mijn bescheiden 25 6.47 13.30 19.09 2.- 10.30=17.00
En daar zit nu juist de moeilijkheid.
mening een tussen»oplossing. "Men 26 7.26 14.30 19.53 3.- 11.30»18.00
Ze hebben alles bij Publieke Werken,
moet de bevolking van Zandvoort 27 8.14 15.— 20.48 3.30 12.00»18.30
•beha_lve tijd. Ik bedoel hier niet het
lorries ter beschikking stellen. Ieder
begrip waarvan men tevens zegt dat De kruiers van het (vuillaad)station perceel een lorrie om de vuilnisbak Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
het geld is. Nee, gewoon tijd als tijd.
naar het vuillaadstation te brengen,
(We moeten es leren zonder geld te maken. En nu komen ze wel een Kan ieder z'n eigen boontjes doppen, B U R G E R L I J K E S T A N D
denken). Sedert men de interne aan» beetje in het straatje van mijnheer En dan kan de mooie roltrommel»
12—18 Maart 1954
gelegenheden van deze respectabele Tates, die altijd gezegd heeft dat de auto na een kleine wijziging een Geboren: Franciscus Wilhelmus Jo=
dienst aan een efficiency onderzoek gemeentelui te kort werken. In ze» Turkse schommel worden. Een at»
sef, zoon van W. J. van Roodc en
heeft onderworpen ,heeft men opeens kere zin is het vroegtijdig- ophalen tractie van de eerste orde, prettiger
M. Reuvers.
geen tijd meer. Ergens moet wel een van het vuil dus een succesje voor dan welk casino ook.
Getrouwd: A. van Dobbenburgh en
fout schuilen: Of de 'heren, die liet genoemde senator. Maar ik vrees dat
Vrienden, wij gaan een actie voe»
J. 'P. Bout; C. H. M. Bruyns en J.
efficiency onderzoek hebben geleid, we er hier niet mee zijn.
ren om op korte termijn vuilnisbak»
Horeman; 'J. Hoekema en D. J.
deden het helemaal verkeerd óf de
Straks , zullen nieuwe publicaties lorries te krijgen.
Hollestelle.
mensen, op wie dit onderzoek is toe» ons 'berichten dat het huisvuil des
Overleden: 'C. Kuit, oud 88 jaar, we»
gepast, plegen lijdelijk verzet. Voor» morgens om zes uur, om vijf uur, ja
BARTJE.
duwe van B. 'Hoogendijk.

deeft

LH, de

Albert Vogel droeg voor
op. laatste avond van 't Helm
Gisteravond werd in Zomerlust de
laatste avond in de serie kunstavon*
den van 't .Helm gehouden, welke na
de verschillende boeiende manifesta*
ties wel enigszins een anti*climax
vormde.
Bij de keuze uit het repertoire van
de voordrachtskunstenaar Albert Vo*
gel was het oog gevallen op Neder»
landsc poëzie en een novelle van de
Russische schrijver Tsjechow.
Het wil ons echter voorkomen dat
Vogel niet helemaal terecht poëzie
op zijn programma heeft staan — ten*
zij een' heilloze indispositie hem gis*
teren parten speelde, hetgeen de ver*
moeide gebaren naar het hoofd zou«
den kunnen doen vermoeden — want
wat wij aan Nederlandse poëzie te
horen kregen was werkelijk zonder
enige spanning. Dit rhetorische,
cliché*achtige reciteren dat bij Gor*
ter precies hetzelfde klonk als bij
Nijhoff dachten wij toch reeds lang
achter ons gelaten te hebben.
Het fraaie gedicht van Gorter „De
zwarte nacht" evenals „De Prins
weergekeerd" van A. Roland (Holst
(een wel matige keuze uit zijn
werk) kregen er iets hols door, ter»
wijl ook de vrij ingewikkelde struc*
tuur der zinnen niet transparant kon
worden. Niet zonder spijt moest men
constateren dat men van bepaalde
gedichten een weergave kreeg die aan
het wezen van een dergelijk vers af*
breuk deed. Dit gold voor Bloem's
„Aanvaarding", maar het gold no2
in veel sterkere mate voor 't beken*

de „Het kind en ik" en „Twee red*
delozen" van Martinus Nijhoff. De
zorgvuldig gestyleerde bewogenheid
van deze verzen werd warrelig en
verloor zijn karakter. „Fanfarecorps"
van M. Vasalis besloot dit eerste
gedeelte van het programma.
Het proza van Tsjechow klonk veel
beter, genuanceerder en onderhou*
dend. Dit verhaal „De vlinder" van
de Russische schrijver is overigens
een subliem stukje vertelkunst. 'Het
beschrijft de geschiedenis van een
vrouw die een passie heeft voor be*
roemdheden en het cercle*leven en
daardoor nog slechts een toegeeflijke,
maar kleinerende waardering kan op*
brengen voor haar echtgenoot, een
toegewijd en begaafd medicus, die
echter niet „artistiek" is aangelegd.
Tsjechow heeft in dit verhaal met
een onweerstaanbare ironie het so*
cicty»leven met zijn halfbakken kuns*
tenaars en snobs belachelijk ge*
maakt. Tragisch contrasteert met de
allures van dit decadente milieu de
dood van de medicus door een in*
fectic, opgelopen in een kliniek, die
eigenlijk het resultaat is, van een
/elfmoord*poging.
Vogel slaagde erin om dit verhaal
duidelijke contouren te geven. Van
de techniek om de karakters uit het
verhaal volledig gestalte te geven,
zag hij met opzet of ongewild, voor
een goed deel af. Jamnier waren de
vrij talrijke versprekingen, vooral na
de pauze, die'misschien verklaai baaizijn door de nogal rumoerige zaal en
geluiden buiten de x-ial.
Er waren iets me;r nan 100 tor»
hoorders aamves'ö.
L.

Dr van Blankenstein
spreekt voor het I.v.A.O.
Donderdag 25 Maart organiseert het
Instituut voor Arbeiders*Ontwikke*
ling in „Ons Huis" een interessante
avond met als spreker Dr M. van
Blankenstein, medewerker van „Het
Parool".
Hij zal het woord voeren over „IHet
vreemde beloop van de Russische re*
volutie". Zelf heeft hij vele hoofdper*
sonen uit deze tijd gekend en vatte
het verloop in de volgende woorden
samen: ,De revolutie was een Wes»
ters bedoelde en humanitair gerichte,
die door de aard van het object eerst
een slavenopstand was. 'Zij wordt dan
door het mysticisme in het Russische
volk, door Stalin geleid naar het Azi*
'aitisch despotisme' Vooral van het
keerpunt zal Dr van Blankenstein
veel kunnen vertellen. Daarbij zullen
voor velen onbekende aspecten ter
sprake komen.

Buitenlands bezoek

Vandaag kwamen in Zandvoort de
burgemeester van Hamar (Noorwe*
gen) met de gemeentessecretaris, als*
mede enige experts op het gebied
van drinkwatervoorziening uit Oslo
om tezamen met ambtenaren van de
Rijksdienst Drinkwatervoorziening 't
nieuwe pompstation in Bentveld be»
zichtigen. 's Middags zou een be*
zoek aan de watertoren worden ge»
bracht.

Veel belangstelling
bij Jubileum
Mej. B. Bakels, die j.l. Maandag haar
50*jarig jubileum als fotografe vierde,
heeft niet over belangstelling te kla*
gen gehad. Tientallen bloemstukken
en andere geschenken werden haar
aangeboden, terwijl vele vrienden en
kennissen blijken van hun belang»
pteUing gaven. Ook burgemeester
Mr H. M. van Fenema kwam haar
des morgens gelukwensen.

Voortgezette lezing over
Amerika

OFFICIËLE
MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
KOSTELOZE INENTING TEGEN
POKKEN
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat pp
Zaterdag 27 Maart 1954, des namid*
dags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
opengesteld tot kosteloze inenting of
herinenting tegen pokken, van hen
die zich daartoe in het Consultatie*
bureau aan dc.Poststraat alhier aan»
melden.
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 trouwboekje van de
ouders of geboortebewijzen van de
kinderen mede te brengen.'
Zandvoort, 18 Maart 1954.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, VAN FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.

De lezing over Amerika, die mej. l wordt gearrangeerd, bestaat het
SPREEKUUR BURGEMEESTER
Duyvendak, directrice van de Lande* grootste gedeelte der inzendingen uit De Burgemeester der gemeente Zand'
papieren
bloemen,
vaasjes
met
lin*
lijke Commissie Huishoudelijke Voor*
zal op Woensdag, 24 Maart a.s.
lichting te Den Haag Donderdag j.l. tjes en namaak bloemen in dozen, zo» voort
hield, als vervolg op haar causerie als wij die kennen van oude kerk» geen spreekuur houden.
van enkele weken geleden, was bijna hoven.
Geen. wonder dus, dat de Ameri»
weer op een teleurstelling uitgelopen,
(Adv.)
daar de epidiascoop, waarover men kaan bij ons zijn ogen uitkijkt in de
de beschikking had gekregen, van een bollentijd of op een expositie, zoals KIESPIJN?-—
bijv. de Flora.
zeer verouderd type bleek te zijn.
G.H. Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Toch wist men er met enige moeite
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
nog een vrij duidelijk beeld uit te to*
veren en mede door de zeer boeiende
verteltrant van mej. Duyvendak,
waarvan we in ons vorige artikel al A.B.V.&.-nieuws
melding maakten, hadden de dames De afdeling Zandvoort van de Alge»
(ongeveer 35) toch weer een zeer rn* mene Bond van Ambtenaren houdt
Waterstofbommen en spijkers.
teressante middag.
op Dinsdag 30 Maart in Ons Gebouw
Ze toonde ons o.a. het gebouw van de jaarvergadering. Tevens staat op Er gebeuren rare dingen in de wereld.
de Verenigde Naties, dat nagenoeg het programma uitreiking van twee De Amerikanen zijn nu zelf blijkbaar
geheel uit glas bestaat en het Witte N.V.V.»insignes wegens het 25»jarig
Huis en gaf ons met haar plaatjes een lidmaatschap van de heren D. van geschrokken van de uitwerking, die
de jongste H*bom heeft gehad. De
indruk van de onherbergzame Rockey Dijk en A. Kerkman.
Mountains.
- Na het huishoudelijke gedeelte zal drie*en*twintig Japanse vissers, die bij
Als typische bijzonderheid vertelde mej. B. Bakels lantaarnplaatjes over de Marshallseilanden aan den lijve
(Vervolg van pag. 1)
mej. Duyvendak ons nog, dat men in oud»Zandvoort vertonen.
ondervonden hebben, wat de water*
Amerika weinig bloemen kent. Wan*
sticht is eigendom van de Woning* neer daar een bloemententoonstelling
stofbom kan presteren, worden ook
AANKOOP VAN
bouwvereniging „Eendracht Maakt
Gevonden voorwerpen
VEEL OMSTREDEN GROND
door Amerikaanse artsen verzorgd.
Genoemde vereniging heeft
In de vergadering van l September Macht".
Aanwezig ten burele:
Dat is niet meer dan billijk. Die Jap*
zich bereid verklaard deze grond
1953 machtigde de Raad het College, aan de gemeente te verkopen voor
Rekenboekje, 10e deel; kinderzak» pen hadden in 1945 hun portie al
de reeds toen. lopende onderhande*
doekje; onderdeel van passer; hon» ruimschoots gehad, vonden zij en het
per m2, zijnde de prijs, welke
INGEZONDEN
lingen met de gemeente Bloemendaal ƒin 4,50
denriem met 4 penn.; kinderporte*
het algemeen voor scholenbouw
over de aankoop van de grondstro* in deze gemeente wordt gevraagd.
monnaie met inh.; portempnnaie, ge» ging hier tenslotte om een proef»
ken langs de Noordboulevard en de Waar de oppervlakte van de aan te CENTRAAL GENOOTSCHAP
ruite stof; portemonnaie, inh. foto's; neming. Tja, er is waarschijnlijk ver»
Zeeweg, voort te zetten. Zoals men kopen grond pl.m. 1659 m2 is, zal de VOOR KINDERHERSTELLINGS»
blauw wollen want; dames glacé keerd „getimed"' en nu wordt er een
zich zal herinneren werden deze koopprijs in totaal ƒ 7465,50 bedra» EN VACANTIEKOLONIES.
handsch, bruin; groene want; hand»
grondstroken voor onteigening aan» gen.- B. en W. achten dit aanbod re* Naar aanleiding van het bericht in de schoen, wol=wit*blauw; handschoen, commissie benoemd om de schuld»
gewezen, doch zowel het gemeente» delijk. In overeenstemming met het Zandv. Crt. van 16 Maart j.l. over de blauw»wol; want, rood gebloemd; vraag te beantwoorden. Dat is op z'n
bestuur van Bloemendaal als het col» advies van de commissie van bij* oprichting van een Vereniging voor kinderwant, blauw; kinderwanl,- wol» minst merkwaardig. Indertijd namen
lege gaven er de voorkeur aan. te stand voor Publieke "Werken c.a. Chr. Gezondheids» en Vacantiekolo» bruin; kinderhandsch., beige*wol; kin» ze geiten en konijnen bij de proef van
trachten, alsnog tot een minnelijke stellen zij voor de grond aan. te ko* nies, menen ondergetekenden onder derwanten, groen*rood; l paar heren* Bikini. Oe proeven worden driester,
overeenkomst te geraken.
de aandacht van de inwoners van glacé's, bruin;'! paar jaeger kinder» riskanter'en deze keer worden" men»
B. en W. kunnen thans mededelen, pen voor de aangeboden prijs.
Zandvoort te moeten brengen, dat er wanten; l paar kinderwanten, bruin» sen geconfronteerd met de waterstof'
dat op de volgende basis volledige Onderhoud toegangswegen naar
reeds vele jaren kinderen van alle geel; l paar kinderwanten, beige»
overeenstemming is bereikt:
station Nederlandse Spoorwegen
openbare
en bijzondere scholen uit», groen; jongenspet, blauw; shawl, bom, terwijl er geen oorlog is. Dit
a. de gemeente Zandvoort betaalt
gezonden
worden
naar de koloniehui» oranje; shawl, vierkante doek, grijs» zijn de onontkoombare consequenties
In
artikel
70
der
Spoorwegwet
is
be*
voor de in eigendom te verkrijgen
zen
van
het
Centraal
Genootschap wit; shawl, blauw*geel»rood»wit; arm» van de wedloop naar de wereldbe»
paald,
dat
wegen,
die
door
een
gronden ƒ 40.500,-;
voor
Kinderherstellingss
en
Vacantie* band, nikkel*schakel; kinderhals* heersing, die helaas tegelijkertijd de
spoorwegonderneming
zijn
aangelegd
b. de gemeente Bloemendaal laat
kolonies,
die
o.a.
gevestigd
zijn
in El* snoer, blauw»koralen; broche, geel
tot
toegang
naar
een
station,
aan
de
haar' aanspraken op rentevergoe»
lecom,
Heelsum,
Epe,
'Bergen
aan
Zee, metaalsbelletje; rijwielslot, Yale met volslagen vernietiging van de afge=
gemeente, op wier grondgebied zij
ding vallen;
beugel; Lipssleutel nr 15; Lipssleutcl
Nunspeet.
Indertijd
was
Zuster
Dina
c. de 'gemeente [Zandvoort Ibetaallt liggen, in behoorlijke staat worden Bronders, in heel iZandvoort bekend nr 2686; sleutelt j e met hoefijzertje; sloofde moeder aarde schijnt te zijn.
Een lid van de atoomcommissie in
de kosten van de deskundigen in overgedragen; daarna komt het on* als Zuster Dina, daarvan de stuwen* kindertuigje,
rood»lederen; bood»
de onteigeningsprocedure, terwijl derhoud en de' verlichting ten laste de kracht.
schappentas, gebloemd; Boodschap» Amerika heeft verklaard dat de nieu=
overigens iedere partij de eigen van die gemeente.
pcntas, rood rubber.
we waterstofbom zó verschrikkelijk
Het 'Bestuur van de afd. Zandvoort
Een zodanige overdracht vond t.a.
kosten draagt;
is, dat men het beste doet de wereld
van
genoemd
Genootschap
wordt
ge*
d. de bestemming van de gronden v. enkele toegangswegen tot het sta*
er maar alles van te vertellen. Dit is
blijft zoals Zandvoort in de ont» tion in deze gemeente plaats bij een vorm d door ondergetekenden:
(Adv.)
een verrassende suggestie. Want tot
eigcningsprocedure heeft gesteld, op 25 Januari 1910 met de toenmalige
iH. Poots, voorz. (voorl.)
n.I. voor „verbetering c.q. herstel Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maat*
dusverre was alles, wat rond de
W. Bruinsma, secr., Brederodestr.59
en verbreding van de Noordboule» schappij gesloten overeenkomst. De
Voor vïij-ïige handen atoomenergie (op bewapeningsgebied
H.
van
Ekeren,
penningm.
wegen, welke in de overdracht be»
vard en de Zeeweg";
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei zeker) hing, gehuld in een waas van
e. de gemeente 'Bloemendaal laat val» grepen waren, werden op een aan de
onkenbaarheid. En nu opeens: open»
len haar eis, dat een zodanige re» overeenkomst gehechte tekening ver*
Ten einde enig misverstand te voor*
geling wordt getroffen, dat aan de meld.
hartig, vertel er de wereld alles van!
Sedertdien is de situatie ter plaat» komen, vestigt het Bestuur van de
gemeente Bloemendaal wordt ge*
Wie kan zich dan 'op 't ogenblik nog
garandeerd, dat Zandvoort op de se op meerdere punten veranderd. afdeling „Zandvoort en Omstreken", Agenda
strook strand, gerekend van de In verband daarmede heeft de di* van de Nederlandse Bond voor de
voor de Openbare vergadering van druk maken over atoom»spionnen.
grens tussen beide gemeenten tot rectie van de iNederlandse Spporwe» Diensthond,
waarvan
uitsluitend
de raad der gemeente Zandvoort op Die kerels verliezen hun job. En de
200 m zuidwaarts, generlei gele» gen B. en W. voorgesteld bij een ambtenaren van politie lid mogen
Dinsdag 23 Maart 1954, des avonds Amerikanen schijnen werkelijk van
genheid tot nachtkampcren, noch daartoe te sluiten nadere overeen» zijn, de aandacht van het publiek
plan te zijn de sluier volkomen te ver»
S uur.
nu noch in de toekomst zal toe» komst de bovengenoemde tekening erop, dat tussen bovenvermelde ver*
wij deren.
te
vervangen
door
een,
die
aangeeft
staan.
eniging en' de politiehondendresseer*
Tegelijk met de berichten .over de
De gemeente Bloemendaal was tot de tegenwoordige toestand waaraan club „Zandvoort", of verenigingen, 1. Ingekomen stukken.
dit laatste bereid op grond van de de grenzen van het beheer en onder» hetzelfde doel beogende, generlei 2. Voorstel tot het aangaan van een „as des doods", die de Japanse vis»
overeenkomst met de Nederl. Spoor» sers trof, werd officieel bevestigd dat
verband bestaat.
overweging, dat het — van beide par» houd zijn aangepast.
tijen onafhankelijke — 'bestuur van
Met dank voor de plaatsing, tekent wegen betreffende het onderhoud van Amerika de waterstofbom inderdaad
de toegangswegen naar het station.
het „Strandschap Zandvoort" in de Kindertoeslag
Namens het Bestuur,
Verordening ordemaatregelen pp het
3. Voorstel tot wijziging van de ver» in bezit heeft. (Voor wie 't nog niet
P. J. W. SMINK. secr. ordening
strand reeds een verbodsbepaling in» De regeling voor kindertoelage en
op de heffing van rechten mocht weten.)
zake het nachtkamperen ter plaatse kindertoeslag voor het gemeenteper»
voor inlichtingen uit het bevolkings
En weer in dezelfde week maakt
soneel
zal
in
overeenstemming
wor»
had opgenomen.
register enz.
een Engels weekblad wereldkundig,
den gebracht met de rijksregeling. De
4. Voorstel tot hét verlenen van dat Rusland de productie van water»
minumum» en maximum bedragen van
(Adv.)
AANKOOP GROND VOOR
voorschotten aan de besturen der bij» 'stofbommen heeft gestaakt, omdat de
de
kindertoelagen
zijn
gebracht
op
KLEUTERSCHOOL
zondere scholen op de vergoeding aanmaak er van buitengewoon onver*
ƒ 15,75 en ƒ 24,26 per maand.
onregelmatige
van de kosten van instandhouding antwoord zou zijn. De Russische pro»
De grond waarop de openbare kleu»
stoelgang.
enz. over 1954.
ducten blijken voor 40 % waardeloos
terschool in plan»Noord wordt ge»
Vlug, z a c h t en pijnloos w e r k e n
5. Voorstel tot verkoop van grond te zijn, aldus het Britse weekblad „In*
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et. aan de N.V. Bouwkas 'Noord=Neder telligence Digest". Het zal nuchtere
Jaarvergadering „Pro Rege"
lieden voorkomen, dat de wens hier
landse Gemeenten.
vader van de gedachte is. Even*
Zeepost
6. Voorste] tot verkoop en toewij» de
De meisjesvereniging „Pro Rege"
wel: een aangename gedachte om te
zing
van
gronden
in
het
wederop*
houdt
Woensdag
24
Maart
a.s.
in
Met de volgende schepen kan zee*
koesteren. Momus wil althans de At*
bouwplan.
haar feestelijke jaarver* Oefentocht
post worden verzonden. De data, Zomerlust
lantische bondgenoten er wel voor
gadering.
7.
Voorstel
tot
aankoop
van
grond
De
Zandvoortse
reddingboot
„C.A.A.
waarop de correspondentie uiterlijk
aanzien dat zij — zo ze de waterstof»
t.b.v.
de
bouw
van
de
openbare
kleu»
Dudok de Wit'' maakt Zaterdag om
ter post moet zijn bezorgd, staan ach»
bom alléén bezitten — dit ontuig niet
3 uur de driemaandelijkse oefentocht. terschool in plan*Noord.
ter de naam van het schip vermeld: Jaarvergadering
meer zullen proberen
zelfs niet
Indonesië: s.s. „Roepat", 31 Maart.
8. Voorstel tot aankoop van grond» op Guinese biggetjes. De 60 % goed
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Bali", 8 Apr. De plaatselijke afdeling van de Vrou* Hoeveel radioluisteraars
stroken, gelegen langs de Noord»bou* functionnerende bommen, die Rus*
levard en de Zeeweg, van de gemeen* land nog overhoudt, is een kwestie,
Ned. Antillen: m.s. „Agamemnon" wenbond N.V.V. houdt hedenavond
25 Maart. in Ons Gebouw de jaarvergadering. telt Nederland
te Bloemendaal.
die door een commissie, die er haar
De penningmeesteresse stelt zich niet
9. Voorstel tot verhuur van grond tanden in wil zetten ,moet bestudeerd
Suriname: m.s. „Nestor", 7 April.
meer herkiesbaar.
Het aantal aangegeven radio*toesteL t.b.v. paviljoen „Garni".
Unie v. Z.Afrika en Z.W.Afrika:
worden. Het allerbeste wordt deze
m.s. „Pretoria Castle", 20 Maart.
len in Nederland bedroeg per l Maart 10. Voorstel tot het vaststellen van wakkere lieden toegewenst.
Canada: s.s. „Waterman", 22 Maart.
En tenslotte als klap op de vuurpijl:
1954 1.866.848 tegen 1.854.339 op l regels voor door de burgemeester te
Zuid Amerika: s.s. „Paraquay Star" Ongeval
verlenen ontheffing van verbodsbe» Amerika heeft een nieuw wapen: een
Februari
1954.
spijker....
22 Maart. De 86*jarige mevrouw P., wonende
Op l Februari 1954 waren er 491.733 palingen ingevolge de Zondagswet.
Australië: via Engeland, 20 Maart.
Een spijker met staartvinnen.
aan de Kerkstraat, die Maandagavond
11.
Voorstel
tot
salarisherziening
van
Nw. Zeeland: via Engeland. 20 Mrt. in haar woning een been brak, werd aangeslotenen op het Rijks«radio: het onderwijzend personeel bij hel „Lazy dog" heet het spul. Een ver»
Inlichtingen betreffende de verzen» per gemeentelijke ziekenauto naar distributienet tegen 491.418 op l Ja: openbaar voorbereidend' lager onder: rukkelijke naam voor een wapen. Van
dingsdata van Postpakketten geven een Haarlems ziekenhuis overge* nuari 1954.
de atoombom en de waterstofbom
wijs.
naar de spijker.
bracht.
de postkantoren.
l
12. Voorstel tot \yijziging van de sa»
Heus, de groten der aarde ontmoe»
laris» en loonregeling 1948 i.y.m. ver» ten elkaar nog wel es op de vuist.
hoging kindertoelage en kindertoe*
IN \ \ FLEURIGE
Tot heil en vreugde van onschul*
slag.
TINTEN. HAT
dige vissers en andere mensen.
13. Rondvraag.
EN GLANZEND
MOMUS.

Mensen en zaken

Wat de Raad behandelt

Verstopping

Knap óp die kale schutting met Buitsnbijts

Ned. Prot. Bond en
ZONDAGSDIENST
Ver. v. Vrijz. Herv.
DOKTOREN:
VROUWENMIDDAG
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Koslvcrlorenstraat, tel. 2499. op DONDERDAG 25 MAART in
Gebouw Brugstraat 15, aanv. 2.30 u.
WIJKZUSTER:
Mevrouw S. J. KLEIJN»VAN WIJK
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19, spreekt over: De grote Wereld;
telefoon 2306.
Chris tensvrouwemorganisatie en de
Oecumene.
Ieder is welkom.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

WEET U WAAR

,ZATOHAKU'

komt?

De GROOTSTE SHOW ooit in
Zandvoort gehouden door de Zand'
voortse winkeliers in het modernste
Inst.v.Arbeidersontwikkeling Hotel welke Zandvoort ooit gekend
afd. Zandvoort heeft
PREDIKBEURTEN
DONDERDAG 25 MAART a.s. om
Hervormde Kerk, Kerkplein
8 uur in „ONS HUIS"
Zondag 21 Maart (3e Lijdens/ondag) Dr M. v. Blankenstein, Buitenl. Corr.
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer van dagbl. 'Het 'Parool spreekt over
Het vreemde beloop van de
• J. Brammeyer.
Russische Revolutie
10.30 uur: Ds J. Koper. 'Bediening
.H. Doop.
Komt allen naar deze interessante Ie*
7 uur: Dr H. v. d. Loos, pred. te
zing luisteren, zij geeft U een-blik in
Haarlem=N. Jeugddienst.
het wereldgebeuren.
Toegangsprijzen ƒ 0,40 en ƒ 0,60.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Kaarten aan de zaal verkrijgbaar.
Gevr. van 24 Juli*23 Aug.
Zondag 21 Maart
voor gezin 4 pers., min.
TE
KOOP:
PENSION,
bev.
9
kmrs,
10.30 uur: Ds H. A. C. Snethlage
met vrije keuk.
keuk., centr. verw. Leeg te aanv.
Café „Hollandia" 2Br.KAMERS
van Rotterdam.
L.
A.
Pam,
Ceintuur*
PENSION m. apart woonh. op Ie st.,
baan 216*11. Amsterdam*Z.
Zeestraat
24
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht bev. 10 k., keuk., douche. Dir, te aanv.
WOONHUIS, Brederodcstr. met de nieuwste 'Wurlitzer NET MEISJE b.z.a. voor
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur GROOT
leeg te aanv. Hyp. teg. 3V»% besch.b. (keus uit 48 platen).
seizocnwerkzaamheden, evt.
Hoogmis.
GROOT HUIS op Ie stand m. c.w.
alleen 's Zondags. Br. ond.
's Avonds 7 uur Lof.
wasgoed
no. 2204 bureau Zandv.Crt.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. met woningruil Amsterdam.
Verhuisd:
MAKELAAR
W.
PAAP
's Avonds 7.30 uur Lof.
voor
Mevr. Van der Graaf Gezocht in gezin met l gr.
Kostverlorenstraat 1; telefoon 2965
dochter, HULP i.d. HUIS»
Gereformeerde Kerk,
Zandvoortselaan 39 HOUDING
voor hele da*
Julianaweg hoek Emmaweg
naar:
Met warme maaltij'd.
Flatgebouw 58 „De Wijde gen.
Klein en groot
Zondag 21 Maart (3e Lijdenszondag)
Werkster aanwezig. Mevr.
Rijnbük" ie Oosterbeek.
J O en 5 uur: Ds E. Zijlstra te Aer*
Gomperts, tel. 26229, Haar*
eten
daar
denhout. Bidstond voor gewas en
lem. Teunisbloemlaan 10,
WONINGRUIL
v.d.
Werff's
brood
arbeid.
Bentveld.
Haarlemf Zand voort.
doet U
Aangeb. Ie etage, 3 gr. in* WERKSTER gevr. v. enige
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
lopende kmrs + zijkmr en dagen p.w., v.g.g.v. Aanm.
Dinsdag 23 Maart
zolderk.;'huur ƒ 33,65 p.m. tussen 7 en 8 u. Distellaan
't zelf
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis .
Gevr. groter huis te Zand* 36, Aerdenhout.
Spr.: Joh. (H. v. Oostveen, evange*
voort, hogere huur g. bezw.
niet voor!
Hst, Voorburg.
Br. onder nummer 2202 of Mevr. Dekker»Jonker, Slin»
telet. 21304.
gerweg 5, Bentveld, vraagt
Zondag 21 Maart 9.45 uur: Radiotoe» Manchester, blauwe en Engelsieren
Thuis b e z o r g d in h y g i ë n i s c h e doos!
15 Apr. een MEISJE v.d.e.n.
spraak (op 402 meter) door Dr J. C. broeken; witte, blauwe en khaki
"Wegens huw. der tegenw.
Brandt Corstius van 't 'Humanistisch overalls; lange en korte stofjassen;
Aanm. Woensdagav. 8 uur
Verbond. Onderwerp: „Ramen open = jongensplusfours enz.
HüversumtZandvoort.
in B. of dagel. 1.45*2.15 u.
burenruzie?"
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 Aangeb. bij bos en heide Wilh.str. 57, Haarlem, beh.
modern zonn. vrij hoekhuis* Zaterdags.
BRIDGE-NIEUWS
je, 5 kam., keuk., zolder, Voor direct gevraagd
Voor Uw
vóór* en a.tuin, st. schuur. WERKSTER v. 2 halve da*
De vierde competitiewedstrijd van de
Gevr. iets dergelijks, mag gen per week. Mevr. Beek,
Zandvoortse Bridgeclub bracht geen
artikelen en
ook kleiner zijn. Br. onder Dr Gerkestraat 145.
orote veranderingen in de standen.
no. 2203 bureau Zandv.Crt.
In de Aflijn houdt het kopel Fabel»
kleding
Sjouwerman de eerste plaats stevig
•BROMFIETS te koop,
WONINGRUIL gezocht
Cyclemaster, 12.000 km, in
in handen en kan het kampioenschap
HaarlenvZandvoort
goede conditie. Te bevra*
niet meer ontgaan. De tweede plaats
Aangeb. vrij ben. huis, 3 k. gen: Zuidcrstraat 17.
wordt nu weer eens ingenomen door
HAAK wasverzorgers ZANDVOORT i
met gr. serre en keuk, voor»
de-fam. Prins met 258.21%, waarna
Grote collectie tennisrackets,
en a.tuin, op goede stand. Te koop prachtig
Zeestraat 28 • telefoon 2760
de fam. Vulsma volgt met 257.93%.
darm* en nylonsnaren, persen,
Huur ƒ 36,35 p.m. Gevr. te AANHANG WAGENTJE
De rode lamp danst in de staartgroep
shorts, blouses, sweaters,
Zandvoort kl. huis of ben.h. op nieuwe kruiwagenwiel»
voor drie dameskoppels, te weten
sokken, schoenen, ballen
Br. no. 2207 bur. Zandv.Crt. tjes, ƒ 55,—. De „Som",
Bakkenhoven»Vader, Van Dartelen*
Reparaties in één dag gereed.
Zeestraat 50 achter.
Pcnaaf. en FabeUPolak.
WONINGRUIL.
Haltestraat 35 - Telef. 2131
In de B=lijn zal het dameskoppel
Aangeb. aan plein te Haar* Te koop gevr.
Brossois^Hagen wel naar de hoogste
lem=Nrd, bij Soendaplein,
DRIEWIELER FIETSJE.
lijn' promoveren. De voorsprong op
mooie vrije woning, bev. k. Oosterparkstraat 62.
het koppel Brugman*Heldoorn be»
en
suite,
4
sl.k.,
keuk.,
bij*
U mist zoveel^ keuk., v." en' gr. "a.tuin: Huur T.o. gevr. grote i.g.st.z.
draagt bijna 17%. Op de derde plaats
staat het koppel Pachter/Versteege
op Uw OUDE Radio* ƒ 44,— p.nx Gevr. soorlg.
* HUTKOFFER.
met 267.28%. Het degradatiespook in
toestel. Toch heeft het woning te Zandvoort. Iets Br. no. 2206 bur. Zandv.Crt.
deze lijn komt in zicht voor de kop*
nog inruilwaarde bij aan» hogere huur geen bezw.
pels fam. Paardebek, Mulder=Smit en
schaffing van een Nieuw Br. no. 2205 bur. Zandv.Crt. Moderne inrichting voor
Wij vragen voor spoedige indiensttreding
dames Heldoorn*Versteege.
_
PHILIPS Radiotoestel.
In de C*lijn werd weer danig stui» Het NIEUWSTE TYPE PHILIPS Gevraagd
vertje gewisseld. 'De fam. De Jong,
vorige week tweede, verhuisde nu RADIO ƒ 348,- of ƒ 5,- per week.
naar de 7c plaats. De volgorde is PHILIPS PLATENSPELER, „
met gebruik van keuk., voor Brederodesfraat 72, tel. 3023
thans: mevr. Libergh*hr .Heuft 274.14 v.a. ƒ 74,—
de maand Aug., door gezin
voor verpakkingswerkzaamheden.
%, hrn Lansdorp*Lorenz 267.97% en of ƒ l,» p.w.
best. uit m. en vr. en 3 kind. Mevr.A.Moi-van Bellen
dames Draijer*Lansdorp 267.28%.
9, 7, 3 jaar. Brieven ,H. C.' Diploma A.N.O.V.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
A.s. Woensdagavond volgt de laat* geschikt
Bomas, van Musschenbroek*
ste wedstrijd van de 3e competitie. voor drie
Indiensttreding na medische goedkeuring.
straat
64,
Utrecht.
CAFÉ OOMSTEE
snelheden.
PHILIPS TELEVISIE v.a. ƒ 50,- p.m. Gevr. v. 5 pers., waaronder Iedere Vrijdag gekookte of
Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
Dinsdagavond hield de bridgeclub PHILIPS BIOSOL Hoogtezon ƒ 198,» 2 kind., GEMEUB. HUIS of gebakken mosselen.
fabriek van 8.30 — 10 uur v.m., uitgezonderd
Tot 1.30 uur geopend
„Bridgen voor Plezier" haar eerste ULTRAPHIL, kl. hoogtezon ƒ 76,50 huisje, niet te ver van het
Zaterdags.
ledenvergadering in Zomerlust. De INPHRA'PHIL straalt Uw pijn weg strand, voor Juni, Juli of
statuten en het huishoudelijk regie*
ƒ 37,50 Juli en Aug., of de 3 maan* Meubel-, gordijn- en
tapijthandel
ment werden met algemene stemmen MOEDERS BESTE HULP:
den. Br. m. prijs en ruimte
goedgekeurd.
mevr. Amand, Mr Cornelis* Woninginrichting
Een
prima
STOFZUIGER
op
slee.
•De aftredende vier heren uit het Diverse merken, vanaf ƒ 2,— p.w
str. 62 zw., of telef. 13677,
L. Balledux & Zonen
Haarlem.
bestuur werden allen herkozen.
Haltestraat 27 - Tel. 2596
cacao- en chocoladefabrieken N.V„ Haarlem
Dhr G. R. Vleeming, voorzitter; Wij leveren: KOELKASTEN, \Vas»
Aangesloten bij de Volks»
dhr W. G. Gebe, secretarisswedstrijd» machines, Fornuizen, Boilers en an» Te huur gevraagd
GARAGE voor kleine auto, credietbank.
leider; dhr 'F. Ploegman, pr. comm., dcre huishoudelijke apparaten.
Vraagt inlichtingen.
ass. wedstrijdleider; dhr T. de Haas, Wij repareren alle merken radiotoe: omg. Dr Gerkestr. Dr Ger*
matcriaal*comm.
stellen en huishoudelijke apparaten. kestraat 97 rood.
DEZE WEEK RECLAME
In plaats van mevr. Orbaan werd Komt U eens kijken en luisteren?
ABONNEERT U
Echtp. z. k. vraagt voor Juni
mevr. De Jong" als penningmeesteres Wij regelen op prettige wij/e de be* comf. GEM. WONING, be»
op de
250 gr. ALLERHANDE KOEKJES
gekozen.
taling met U.
slist m. tel. Br. onder no.
ZANDVOORTSE
voor 60 cent
COURANT
RADIO » TELEVISIE * ELECTRA 2201 bur. Zandv. Courant.
H. GORTERprinsen/zo/sfraaf hk Brugstr. Tel. 2153

In HOTEL „B O U WE S"

op 30, 31 Maart en l April!
„Zatohaku" betekent: Zandvoort toont haar kunnen

HEROPEND

57„

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten

Sporthuis Zandvoort

Kamers

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 19 Maart 8 uur: film „lm
weissen Röss'l".
Zaterdag 20 Maart S uur: idem.
Zondagmiddag 21 Maart 2.30 uur:
film „'Ridders van het Westen".
Zondag 21 Maart 8 uur: film „lm
weissen RössT'.
Maandag 22 Maart 8 uur: idem.
Dinsdag 23 Maart 8 uur: film „Cuba
Cabana".
Woensdag 24 Maart 8 uur: idem.
Donderdag 25 Maart S uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 25 Maart 2.30 uur: Vrou*
wenmiddag Ned. Prot. Bond en
Ver. v. Vrijz. JHerv. in Brugstr. 15.
Spr.: Mevr. S. J. 'Kleijn=van Wijk.
Donderdag. 25 Maart 8 uur: Lezing
door Dr M. v. Blankenstein in Ons
Huis voor 't Instituut v. Arbeiders»
ontwikkeling.
Stadsschouwburg
Haarlem
Vrijdag 19 Maart 8 uur: Toon Her*
mans met „Theater Ballot".
Zaterdag 20 Maart 8 uur: Toneelver*
eniging met „De dominee van Urk".
Zondag 21 Maart 8 u.: Toneelvereni»
ging met „Miss Sherlock Holmes".

Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

Voetverzorging

meisjes

Winkeljuffrouw gevraagd
Banketbakkerij Steenken,

Gr. Krocht 20 b, tel. 2695.

WONINGBOUWVERENIGING
SCHAAKNIEUWS
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Donderdag zijn, als besluit van de
onderlinge competitie, de prijzen uit» Voor Inwoners van de gemeente Zandvoort komt be*
gereikt aan de winnaars van de drie
schikbaar: de woning
afdelingen. Voor de Ie afdeling was
dit Porrenga, die daarmede tevens
zijn titel van clubkampioen wederom
voor een jaar heeft verlengd; een
huurprijs ƒ 5,— per week. "
SCHOENHANDEL
fraaie medaille was de beloning voor
opgave met gezins»samenstelling bij de
deze mooie prestatie. In de 2c afde» Schriftelijke
Annex Reparatie-inrichting
van de vereniging D. van Dijk, Dr C. A. Ger*
ling is de winnaar nog steeds niet be» secretaris
kestraat
22,
vóór
Dinsdag
a.s.
's
avonds
7
uur.
kend, daar zowel Kappelhof als Gis»
kes foovenaan staan met elk 4 punten,
zodat deze heren de zaak nog'in een
tweetal onderlinge partijen zullen
moeten uitvechten. In de 3e afdeling
was het Schmidt, die de prijs —
eveneens een medaille — voor zijn
rekening heeft genomen.
Onderstaand volgen de eindstanden:
Ie afd.: Porrenga 6Va pnt; F. de
Jong 5 pnt.; Termes Jr. 4Va pnt.; v.d.
Brom 3 pnt.; Termes Sr. 3 pnt.; Jans*
sen 3 pnt.; Verhaert 2 pnt.; Kop
l punt.
voor de verzorging van iedere gewenste wasbehandeling
2e afd.: Kappelhof 4 pnt.; Giskes
4 pnt.; Kroon 3Vs pnt.; Roskam y-/3 WINDDROOG . . a ƒ 0,29 kg.
MANGELWAS
a. ƒ 0,44 kg. PERSOPMAAK . . a ƒ 0,65 kg
pnt.; 'Bais 2V= pnt. en een afgebr. DROOGWAS . . . . a ƒ 0,38 kg.
KASTKLAAR
..
a
ƒ 0,54 kg. FIJNE WAS
'
partij; v. Keule 2 pnt.; Molenaar Va
pnt. en een afgebr. partij.
STOMEN - VERVEN
3e afd.: Schmidt 4 pnt.; v. d. Hey»
den 3 pnt.; Weber 3 pnt.; Eldering
Grote Krocht 14
2V2 pnt.; W. de Jong l Va pnt.; Slij»
kerman l pnt.
Telef. 2919

KONINGSTRAAT 60

BROSSOIS

MAAR DAN NAAR WASSERÏJ MEULMAN

WASSERÏJ MEULMAN

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Sport

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het Ie elftal van Zandvoortmceuwen
speelt a.s. Zondag de uitwedstrijd
tegen B.M.T. te Den Haag. B.M.T.
staat met 3 punten uit 15 wedstrijden
op de onderste plaats. De Hagenaars
zullen in de nog resterende wedstrij»
den ongetwijfeld trachten punten te
verzamelen om degradatie te ontlos
pen. Voor Zandvoortmeeuwen een
reden om de tegenpartij niet te on»
derschatten.
Van veel belang is a.s. Zondag de
thuiswedstrijd van Zandvoortmeeus
wen 2 tegen Haarlem 4. Beide elf»
tallen zijn gegadigden voor de on»
derste plaats. Door deze ontmoeting
te winnen kan het 2e elftal zijn po»
sitie danig verbeteren. We verwach»
ten een spannende strijd en hopen
voor Zandvoortmeeuwen 2 op een
gunstig resultaat.
•De elftallen 3 en 4 zijn vrij voor
de competitie. Het 4e elftal speelt
echter om 12 uur een vriendschappe»
lijke thuiswedstrijd tegen het Ie elf»
tal van T.A.B.A. uit Amsterdam, dat
in de Ie kl. A.V.'B. speelt.
De overige elftallen spelen Zondag
alle voor de competitie.
•Het Ie Zaterdagmiddagelftal speelt
a.s. Zaterdag zijn laatste uitwedstrijd,
n.l. tegen U.P.T.T.S. te Utrecht. We
geven dit elftal wel een kans om
minstens gelijk te spelen.
Programma Zondag 21 Maart:
B.M.T.»>Zandvoortm. l
2 u.
Zandvoortm. 2»Haarlem 4 2.30 u.
Haarlem 8»Zandvoortm. 5 9.45 u.
R.C.H. SsZandvoortm. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 7=H.F.C. 11
9.45 u.
E.D.O. bsZandv.m. jun. a
9.45 u.
Zandv.m. jun. bsHaarlem e 9.45 u.
Programma Zaterdag 20 Maart:
U.P.T.T.S.sZandvoortm. l
4.15 u.
Zandvoortm. 2»S.A.C. 2
4 u.
iZandv.m. adsp. c»R.C.H. f
3 u.
'R.C.H. ksZandv.m. adsp. d
4 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen van Zaterdag en
Zondag j.l.:
D.I.O. 5=T.Z.B. 3
5»2
Velsen adsp. b»T.Z.B. a
1=6
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B.sSpaarnestad
2.30 uur
T.Z.B. 2»!H.B.C. 5
12 uur
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. b=D.I.O.S. 'b
3 uur

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

„MONO P

VOORSCHOTTEN 'op pensioenen;

ADVIES om t* voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krUgt en HULP »U U In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen :
KI. Houtstraat 70, Haarlem en BIJ de plaatselijke corresponda»ten.

'n Nieuwe lente . . .
'n nieuw rijwiel
uit onze collectie

RUDGE, FONGERS, LOCOMOTIEF, VESTING
Komt U eens even kijken en praten met ons

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
Heeft U

ZONWERING
nodig ?
Keuze uit smaakvolle dessins
Vraagt vrijblijvend offerte bij
de Zandv. Markiezenfabriek
Oranjestraat 16 ~ Telef. 27S5

ZONNEFILTERS

KORFBALNIEDWS
Voor het Ie twaalftal van de Zand*
voortse Korfbalclub is voor Zondag
vastgesteld de ontmoeting tegen
Haarlem 4 des morgens om half elf
op het terrein Noordersportpark. Het
adspirantentwaalftal is vrij.
DAMES K.J.C. „NOORD"
Woensdag j.l. werd er voor de 3e
maal voor de maand Maart gespeeld.
Er kwam een verrassende verande*
ring in de kopgroep. De stand is nu:
1. mevr. T, Molenaar; 2. mevr. R.
Roest; 3. mevr. D. v. Norden; 4.
mevr. A. Menks.

j. H. G. WEENINK

cte

HET IS LANG NIET ALTIJD
L'EUK
Het is zo grappig om in kinderen al»
lerlei karaktertrekjes van de .ouders
terug te vinden. Kleine Jan loopt de .
hele dag met een hamertje en .spijs
kertjes, en kijk eens hoe aardig dat
jong al kan timmeren. Geen wonder,
zijn vader is zo'n prima timmerman.
Johanna Matz, Johannes Heesters en Walter
Dat is zeker aardig. Tenminste zo»
Muller. De prachtige enscenering van Eric Charell,
lang het gunstige eigenschapjes be»
de heerlijke melodieën van Ralph Benatzky door
treft. Het is heerlijk om te horen zeg»
Willy 'Forst gemengd tot een feest voor oog en
gen: wat kan dat kind goed wijs- hou*
den, dat heeft hij van zijn moeder.
oor.
Toegang alle leeftijden.
Vooral als je zelf de moeder bent.
•Maar nou de onaangename dinges
Vanaf DINSDAG 23 t.m.
tjes. Soms kunnen die te pas komen
als uitlaatklep in een slechte stem»
DONDERDAG 25 'MAART, 8 uur
ming: Moet je dat jong nou eens
Zarah Leander, Hans Richter, Paul Hartman,
schel horen schreeuwen, dat heeft hij
O. W. Fischer in:
beslist van jou, bij jullie thuis hebt
ben ze allemaal zo'n schelle stem!
Een andere keer echter is het pijn»
lijker. Als je namelijk je eigen onheb»
m.m.v. het Rias»Dansorkest. Een Avonturenfilm,
belijkheidjes in. een kind herhaald
welke zich grotendeels afspeelt in het romantische
ziet.
Zuid=Amerika.
Toegang 14 jaar,
Kan een kind daar iets aan 'doen?
Als je je het volgende haarscherp
herinnert: Je was een jaar of vijf. De
ZONDAGMIDDAG 21 MAART, 2.30 uur
badgasten zouden komen. Je moeder
SPECIALE FAM1LIE--MAT1NEE. Wij presenteren
rende nog even naar Pasveer (dat
U de prachtige cowboysfilm:
mag nu wel, het reclameselement is
niet zo urgent meer) om twaalf glas
zen. Ze zette ze even op de keukens
tafel. Vóór de suikerpot. Toen kwam
In het Voorprogramma de beide komische films:
jij. Je zag de suikerpot onbeheerd en
nam dat waar. Bij de zesde hap vielen
„UITGAANSDAG" en
de glazen om, ze waren alle twaalf
„CHARLEY ALS FILMHELD''
stuk. Toen moest je moeder weer
Een zeer vrolijk programma.
Alle leeftijden.
naar Pasveer.
En als nou je zoontje dat zelfde
tafereel opvoert, maar met zes kop en
Adverteert in de Zandvoortse Courant
schotels, wat moet je dan? Een pak
slaag? Begrijpend zeggen: Lieveling,
je bent erfelijk 'belast van moeders»
zijde? Een preek houden over snoes
HEEFT V IETS OP TE
RUIMEN?? W|j kopen alle pcrssdicvensmoordenaarssgevangenis?
soorten meubelen en inboe- Over bederf van tandjes?
dels. Overal te ontbieden
De suikerpot wegsluiten, dat lijkt
P. Waterdrinker, telef. 3164 me het enige. Want hij heeft het van
jou, dat suikersnoepen en nog veel
meer verschrikkelijke dingen.
Het kan leuk zijn hoor, als kindes
Alleen Zaterdag:
ren op je lijken, maar ook wel eens
250 gram
erg onbarmhartig. '
Als een spiegel met een T.L.*buis»
verlichting.
NEEL.
f 0,70
Vanaf VRIJDAG 19 t.m.
MAANDAG 22 MAART, 8 uur
De wereldberoemde Operette, nu in kleuren ver=
filmd door Willy Forst

IM WEISSEN RÖSS'L

CUBA CABAN&

Ridders van 't Westen

Nelsons

Onze BOTER» en
GEMBERSTUKJES zijn
buitengewoon" heerlijk

K.J.C. „NOORD"
De tweede ronde om het kampioen»
schap van iie maand Maart bracht
Zeestraat 48 — Tel. 2684
reeds wijziging in de stand der kop=
lopers.
W. Paap die vorige week nog niet
De schoonmaaktijd op de lijst voorkwam, bezette nu de
Ie plaats A. Schaap naar de 2e ver*
nadert
wijzend. No. 3 werd nu A. A. Drom»
Pracht collectie Behang
mei en 4. Fl. Molenaar.
in voorraad
Ons deelnemen aan het tournooi
Plastic muurverf
van K.J.C. Zandvoort om de Noort»
Witkalk en Gips
man wisselbeker bracht ons een eer»
Witkwasten te huur
volle tweede plaats, terwijl in het alg.
Grond» en Lakverven
klassement een derde plaats werd be»
in diverse prijzen reikt welke" beloond werd met een
Alle soorten 'Borstelwerk en fraaie beker. Een mooi reslutaat in
Schoonmaakartikelen
dit zware en prima georganiseerde
tournooi.

VAN STAVEREN

POLITDEVOETBAL
Het Zandvoortse elftal speelde Dins»
dagmiddag de laatste competitieweds
strijd tegen Haarlem 2. De Zand»
voorters speelden een half uur met
tien man, doch kregen hierna de elf»
de man van de tegenstanders
De
strijd eindigde in een 1»0 nederlaag
voor de kustbewoners, een achter»
stand waarmede- de rust ook reeds
was ingegaan.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De laatste tonen van het winterges
deelte van ons jubileumprogramma
zijn nog maar nauwelijks verstomd,
of reeds kondigen de eerste beslissin»
gen voor ons zomerprogramma zich
aan.
'Zoals bekend, volgen nu in Mei 't
volleyballstournooi en de wandelmar»
sen, voor welke evenementen binnen»
kort de aanmeldingsformulieren in
zee gaan.
Op de turnlessen zal men zich voor»
lopig beperken tot de gewone oefe»
ningen en daarna geleidelijk overgaan
tot de voorbereiding voor de deel»
name van de dames aan de Olym*
pische dag, en de gehele vereniging
aan ons internationaal turnevenement
op 4 Juli a.s.
De dameslcs van Dinsdagavond
wordt weer op de oorspronkelijke tij*
den gebracht, met afzonderlijke uren
voor A en B groepen en de rhyth^
mische les.
'De jeugdleden wordt tevens gead*
viseerd de les, bestemd voor hun
leeftijd op te zoeken.
Volleybalt
In verband met voorjaarsbeurs staat
de competitie in het Krelagehuis tot
22 Maart a.s. stil.
De oefenavond van Maandagavond
j.l. werd hierdoor benut om zowel
met dames als heren vriendschappe*
lijke wedstrijden te spelen tegen „Ra*
piditas" (Haarlem), waarbij de dames
verloren en de heren wonnen.

OLE"

Stationsplein > Dir. Gebt. Koper » Telefoon 2550

op «oclaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijk» aankopen, die U niet Inééns
tuut betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan net Kennemer Flnanclerlngs-Instltuut;

Zeg l Je krijgt 10%
korting op margarine
bij De Gruyter l
Reken eens uit wat
je dat scheelt l

THEATER

Pynstrykerij - Snelle aflevering - KASTKLAAB

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

P.
Flietstra
Burg. Beeckmanstraat 2

Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
TAPIJTEN Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding prachtige ex*
sorttapijten, direct aan
particulieren, tegen fa*
brieksprijzen w.o. Wil*
tons, waarde ƒ 120,—
voor ƒ 79,50. M.Smyrna's
waarde ƒ 198,— voor
f 125,—. Exceptioneel
srote maten 275x375 van
ƒ 350,- voor ƒ 198,- en
nog grotere.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Toonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

zeg je nou ?
Dat maakt een verschil
van minstens 4 cent
per pakje l Ik ga
voortaan ook
naar De Gruyter.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde KJ.C. Zandvoort
zijn 3e ronde voor het maandelijkse
kampioenschap; Ie werd A. Ottho,
2e H. v. d. Meij, 3e Jan Paap en 4e
G. Meijer.
Van het Noortmanbekertournooi
won het koppel Jan de NijssE. Keur
de eerste prijs; 2e prijs: P. Valk en
Knippels, Zandvoort.
BRIDGE-NIETJWS
Slechts één koppel van de Zand»
voortse Bridgeclub wist zich Zondag»
middag in „Dreefzicht" te iHaarlem
te plaatsen voor de halve finale om
het landskampioenschap open paren»
wedstrijden. Het koppel FabelsSjou»
wcrman wist een tweede prijs te be»
halen en komt derhalve in de vol»
gende ronde uit.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
ALLEEN ZATERDAG:

2000
2403
3043,
van ƒ 0,85 voor
2100
70 cent per 250 gram 2345
2499
Schoolplein 4 - Telef. 2467 2262

Vanille sprits
Fa, A, v,d, Mije & lonen

Voor een oprecht geluid; de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad. wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• zyn critische en stjmulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadlïuisplein
Stoorawasserij „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sjjtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Stofzuigerspecialist;
Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap. Prins Maurltsstr. 3,

55e Jaargang no. 23

Verschijnt Dinsdags on Vrijdags

Opgericht 1900

DINSDAG 23 MAART 195-1

Redactie: E. Leeflang
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

Verbetering Gasthuisplein

Phoenix
bracht amusant blijspel
Alvorens de toneelver. „Phoenix" Za»
terdagavond begon aan de opvoering
van het blijspel „Per luchtpost" van
Norman Krasna, sprak voorzitter P.
Stor een vrij uitvoerig openingswoord
uit, waarin hij o.m. zeide dat er vo»
rig jaar gedacht werd dat het met
Phoenix afliep. Men had een behoor»
lijke schuld, die inmiddels echter is
weggewerkt, terwijl er nu ook jonge
krachten aanwezig zijn die veel be»
loven. Alleen, men moet zich bepalen
tot amusement, Phoenix is een amu»
semcntsvereniging. De pers spreekt
over kunst. „Als ïk dat lees, moet ik
altijd lachen", aldus de heer Stor,
even later opmerkend dat, wanneer
Phoenix t o t . een zeer sterke vereni»
ging zou uitgroeien, men aan het
brengen van kunst misschien zou
gaan kunnen denken.
Daarna was het woord aan de spe?
Iers, die van het grappige blijspel
„Per luchtpost", dat zeker niet dom
in elkaar is gezet door de schrijver,
een aantrekkelijke opvoering gaven.
Het verhaal drijft weer op een van
die persoonsverwisselingen waartoe
sommige toneelschrijvers hun toe»
vlucht nemen.
Miriam Wdlkins, een vlotte, ja .al
te vlotte bakvis, schrijft een luite»
nant»vliegcr in Europa — het stuk
speelt in de laatste wereldoorlog in
Amerika — stapels opbeurende, hart»
versterkende brieven onder de naam
van haar zuster, met als gevolg dat
de militair dodelijk nieuwsgierig
wordt naar de schrijfster en tijdens
een kort verlof niets anders wil dan
met haar kennismaken. De hele fa»
milie, die inmiddels van de goedbe»
doelde bedriegerij van Miriam pp de
hoogte is, speelt mee om de illusie
van de luitenant niet te verstoren. De
betreffende-"zuster incluis (die overi»
gens al met een sloom jongmens ver»
loofd is). Het resultaat is, zoals te
verwachten valt, dat de luitenant en
zijn vermeende brievenschrijfster het
op het laatste moment eens worden.
Dit gegeven is leuk 'behandeld met
vlotte dialogen en verrassende situa»
ties.
De heer J. Volder als rechter
IHarry Wilkins droeg met een rustige
vertolking veel bij tot de min of meer
droogkomische sfeer waarin het stuk
speelt. Zijn vrouw Ëdith, gespeeld
door mevrouw Henny Kiewiet was
daarentegen wat neutraal en onper»
soonlijk. Het succes van de avond
werd geboekt in een verrassende rol
door Pietje Notterman, als de en»
thousiaste, ietwat brutale en toch
weer sympathieke bakvis met suffra»
gette»allures. Een bijzonder levendig
spel dat door zijn natuurlijkheid te»
recht zeer insloeg en daardoor de uit»
voering aanmerkelijk omhooghaalde.
Haar oudere zuster Ruth, gebracht
door Eugenie Brossois heeft het ty»
pische contrast dat de schrijver in
zijn stuk tussen de twee zusters be»
doeld heeft, niet geheel waar kunnen
maken. Haar meer serieus bedoeld
karakter ging nu in een iets te opper»
vlakkige speeltrant verloren. Ook de
verrichtingen van Gerard Swildens
als luitenant Seawright hadden wat
gespierder en overtuigender kunnen
zijn, genuanceerder tevens. Zijn zus»
ter Martha Seawright was een niet al
te dankbare bijrol die Heleen Visser
niet tot opvallende prestaties bracht
en haar een soms al te nonchalant
spel ontlokte. Ton van Bruinessen is
een geheel eigen type, dat wanneer
het, zoals hier, in het stuk past, zeer
specifieke effecten teweegbrengt. Als
de slappe verloofde van Ruth kwa»

Caravanferrein
als landingsplaats voor
helicoptères aangewezen
Er schijnt nu definitief een oplossing
te zijn bereikt voor de moeilijkheden,
die Zandvoort had om een geschikt
terrein te verkrijgen voor het landen
van helicoptères. Op verzoek van de
Gemeente heeft de heer E. H. van
Brecmen, exploitant van 't Caravan»
terrein aan de van Lennepweg, dit
terrein tot 15 Mei ter beschikking
gesteld als „luchthaven". Ook de
Rijksluchtvaartdienst kan zich blijk»
baar met deze plaats verenigen. De
/op het terrein staande .vlaggemast
zal uit veiligheidsoverwegingen tijde»
lijk worden verwijderd.
Het lijkt nu in ieder geval zeer
waarschijnlijk dat Zandvoort binnen»
kort voor een tijdje in het helicop»
tère»net zal worden betrokken en als
uitgangspunt voor rondvluchten zal
dienen.

men die hem dan ook weer uitste»
(.end te pas. Sergt. Chuk van Willy
Edgar was door het nadrukkelijke
aplomb waarmee deze rol gebracht
werd, een goede aanvulling. Van
dienstbode Dora was nu niet zo ver»
schrikkelijk veel te maken, maar toch
wel iets meer, dunkt ons, dan mevr.
Drc Paardebek naar voren bracht.
Jan Weber was als matroos hoog»
stens een minuut -op de planken, doch
hij had een groot aandeel in deze
voorstelling als regisseur. Deze regie
heeft weliswaar de zwakke plekken
in de rolbezeMing niet helemaal kun»
nen uitwissen, maar zorgde toch voor
een vlot verloop en een amusant ge»
heel.
L.

Ruim anderhalve week is de straat»
makersploeg reeds bezig om het
Gasthuisplein een beter aanzien te
geven. Reeds jarenlang stond deze
verbetering op het programma, doch
thans is men begonnen met aan de
noordzijde twee trottoirs — geschei»
den door de Gasthuisstraat — aan te
leggen. Ook aan de zuidzijde is een
trottoir aangebracht, hetgeen de vei»
lighcid voor de. voetgangers sterk zal
verhogen. Het' tegeltrottoir, gelegen
tegen het voormalige brandspuit»
huisje, is opgebroken en zal voor een
plantsoen plaats gaan maken, even»
als de vluchtheuvel, waarin een
slraatlantaarn staat geplaatst. '-Het
wegdek wordt bij de- nieuwe situatie
aangepast. Het. Gasthuisplein zal,
naar men verwacht, door deze ver»
anderingen veel aan aantrekkelijkheid
winnen.

Noors bezoek aan Zandvoort
Eerst Vrijdagmiddag omstreeks 3 uur
kwam een gezelschap Noren, onder
Zandvoort maakt bezwaar
tegen plan van Bloemendaal wie de burgemeester van iHamar, de
Het gemeentebestuur heeft bij monde
•van de heer Mr A. Merens Donder»
dag bezwaren ingebracht tegen het
plan van de gemeente Bloemendaal
om bij de kop van de Zeeweg een
vuilnisstortplaats in te richten. De
heer Merens wees vooral op het feit,
dat het tentenkamp dicht bij deze
vuilnisstortplaats zou komen te lig»
gen. Vooral uit hygiënisch oogpunt
moet dit als zeer ongewenst be»
schouwd worden.

Opening
iHet nieuwe cafó»restaurant „De
Rotonde", aan de Strandweg, hoek
Boulevard de Favauge, wordt nu op
Vrijdagmiddag 26 Maart officieel ge»
opend door Burgemeester Mr H. M.
van Fenema.
f

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Nic. Bos slaagde
dezer dagen voor het machinisten»
diploma A. Hij was de enige van de
15 candidaten, die dit diploma wist te
behalen.

gemeente»secretaris, de stadsingeni»
eur, zowel als enige experts, een be»
zoek brengen aan het pompstation in
Bentveld om het ultra moderne
systeem op drinkwatergebied in
ogenschouw te nemen. De buiten»
landers werden begeleid door enige
ambtenaren van het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening, terwijl
voorts aanwezig was de 'heer A. A.
Ccnse, directeur van de gemeente»
bedrijven.
Na afloop begaf het gezelschap
zich per auto naar de watertoren,
waar het door het gemeentebestuur
een kopje thee werd 'aangeboden.
Burgemeester Mr H. M. van Fenema
sprak zijn buitenlandse cojlega toe,
die eveneens een gemeente van
12.000 inwoners bestuurt. Hamar is
echter geen badplaats maar een win»
tersportcentrum; bekend als plaats
waar de Nederlandse schaatsenrijderstrainen. -De--Stadsingenieur " beant=
woorde de toespraak, waarna de bui»
tenlanders omstreeks 5 uur naar Am»
sterdam vertrokken. Ook een bezoek
aan Breda stond voor de volgende
dagen nog op het programma.

Öccuite, it&t,6Ct(ly,n,seêe,n. fa de studio
Radioicabaref.
Op uitnodiging van een niet nader te
noemen omroepvereniging — reclame
moet uit aether en pers geweerd wor»
den — mochten de tekenaar en ik
een amusementsavond bijwonen. Ik
heb altijd een zwak gehad voor de
radio, alleen al omdat het een instel»
ling is, waarbij je je ergernis met een
handomdraai (aan de knop) kunt weg»
draaien. Dat lukt je lang niet overal.
De mensen van de geluidscultuur in
Hilversum hadden ons voor die ge»
legenheid verzocht een onderdeel van
het programma voor onze rekening te
nemen. Wij deden dat maar al te
graag, want onze belangstelling op
cultureel gebied is veelzijdig. Daarom
schreven wij snel een telegram: Stop
komen zelf stop wij bedoelen: Wij
komen zelf stop houd omroepster bij
de hand stop wij bedoelen: reserveer
haar stop Tekenaar en Bartje.
• De radio seinde terug: wij stoppen
al stop licht bedoelingen met om:
roepster nader toe stop radio.
Toen zijn we er eenvoudig heen ge»
gaan, zonder ze van te voren wijzer
te maken. Dan zou er geen aardig*
heid meer aan zijn. Onmiddellijk
kwam de directeur op ons af met
een: ,Wij zijn benieuwd 'heren
gaal uw gang!' , Waar is de omroep»
ster?' vroeg ik. Zij van de radio
schoven een hel»blonde joffer in onze
richting. .Het kind keek wantrouwend
naar m'n geruite pet, die ik altijd bij
radio»aangclegenheden uitbuit. Wij
moeten een kist overrijp fruit, een
scheepsbel, een laken en wat lach»
brul en gierplaten uit de discotheek
hebben, zei de tekenaar, die meer
dan ik, de artistieke zijden van radio»
aangelegenheden uitbuit. Ik 'ben meer'
organisatorisch. Enfin, ieder zijn
meug.
In de grote studio»zaal was de hele
staf aanwezig, dat wil zeggen: direc»
tcur, voorzitter, twee secretarissen,
drie secretaressen, acht en vijftig
technici, drie timmerlieden, vijf hoor»
spelsschrijvers (om ideeën op te doen)
en verder wat genodigden uit kringen
van Kunsten en Wetenschappen. Een
vrij heterogeen gezelschap, ik geef 't
toe, maar daarom niet minder spcc»
taculair. En daar gaat 't bij de radio
om. •
,Kom op, we gaan beginnen,' zei de
tekenaar, die onmiddellijk onder het

laken dook en daar allerlei dier»ge=
luiden begon te maken.
,Nee, geen Jordaanse dialecten
meer,' fluisterde de directeur zenuw»
achtig, ,daar hebben we brieven over
gekregen!'
,'Dit is geen dialect,' zei ik streng.
,Dit is de tekenaar, die een koe, een
eekhoorn en een gordeldier nabootst.
Dat U dat niet door hebt.'
De tekenaar deed z'n best. Hij "af
mij een kleine aanwijzing: ,Nu!' Dat

Van links naar rechts:
Bartje, Sophie en de tekenaar.
was 't sein dat de gier» en brulplaten
moesten gedraaid worden. De draai»
tafel deed z'n plicht, hoewel kreu»
nend. De studiozaal stond op z'n kop
en op de band. O ja, ik moet wel
even zeggen dat dergelijke amuse»
mentsprogramma's niet meer met pu»
bliek mogen gespeeld worden.
Er heeft zich 'bij een soortgelijk
programma een buitengewoon érger»
lijk geval van zenuwoyerspanning
voorgedaan, zodat de radio commissie

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

GROOT
VOOS"
255 Zandvoorise ingezetenen gaven bloed
Er kan niet beweerd worden, dat liet
bestuur van de plaatselijke afdeling
van het Ned. Rode Kruis niet alles
in het werk heeft gesteld om de
„donoravond" te doen slagen. Vorig
jaar gaven 136 personen zich reeds op
om een halve liter bloed af te staan,
doch 18 personen (ongeveer 13%)
lieten verstek gaan.
Geen enkele gelegenheid om pro;
paganda te maken heeft men voorbij
laten gaan en in diverse bijeen*
komsten werden de bezoekers opge»
wekt zich voor dit goede doel aan te
melden.
Het succes bleef niet uit, daar zich
dit jaar precies 316 personen opga»
ven. Het aantal uitvallers was echter
groter dan vorig jaar (ruim 20%),
daar Vrijdagavond om 11 uur vast
stond, dat 255 personen gezorgd had*
den voor ongeveer 125 liter bloed.
In 1953 118 bloedgevers, in 1954 255.
Dil betekent een stijging van ruim
120%!!

hindering zullen de hoofdzaak wel
zijn.
De werkzaamheden waren behoor»
lijk verdeeld, iedereen wist namelijk
zijn taak, zodat alles op rolletjes liep.
De donors, die binnen een half uur
al weer huiswaarts konden keren,
werd een kopje koffie of een hart»
versterking aangeboden en ontvingen
hierna uit handen van het bestuur
een kaart met een zegel van het Ncd.
Rode Kruis. De bloedtransfusicdienst
betuigde hierop zijn erkentelijkheid
aan de donor, die vrijwillig bloed
heeft afgestaan bij een afname
op 19 Maart. Wanneer incn vijf ze»
gels op de kaart heeft verzameld,
moet deze worden ingeleverd, waar»
na de gever wordt voorgedragen voor
de Landsteiner»penning in brons. Er
waren reeds verschillende personen,
die ccn volle kaart hadden!
Om 11 uur werd inpakken gebla»
zen en vóór 12 uur was de stilte in
de benedenzaal weer teruggekeerd.
Het Rode Kruis kon op een succes»
volle avond terugzien, hetgeen echter
alleen mogelijk is geweest doordat
vele inwoners aan de oproep om
bloed af te staan gevolg hadden ge»
geven. Maar.... het was ook een
dure avond! Denkt U alleen maar
eens aan de ruim driehonderd con»
sumpties, aan het vervoer van de be»
nodigde materialen, drukwerk, enz.,
waarbij men niet moet vergeten, dat
alle werkzaamheden vrijwillig wer»
den verricht. De kas heeft een zware
aderlating (een flinke transfusie!)
moeten ondergaan en aan de gevol»
gen daarvan kan een einde worden
gemaakt, indien nog meer .inwoners
zich als lid van de plaatselijke afde»
ling aanmelden. De contributie kan
voor geen mens een bezwaar zijn.

De helpers en 'helpsters van de co»
lonne hadden gezorgd, dat om precies
7 uur alles in de benedenzaal van
hotel Keur in gereedheid was ge»
bracht, o.m. stonden er 22 bedden.
De vier plaatselijke doktoren, de hes
ren Entzinger, Van Es, Van der Meer
en Robbers, alsmede een Amsterdam»
se arts met vier assistenten waren
'aan de lopende band' aan het prik»
ken en hadden derhalve hun handen
vol. 'De opkomst — over vier uur
verdeeld — was tussen 7 en 8 uur
vrij groot, daalde echter tussen 8 en
9 uur, doch vertoonde na 9 uur een
istijgende lijn. De 61 achterblijvers
hadden echter gemakkelijk nog in dit
tijdsbestek geholpen kunnen worden. Geslaagde excursie
"Waarom deze personen zijn wegge»
bleven? Er zijn waarschijnlijk allerlei Met twee autobussen trokken Zater»
redenen geweest, doch ziekte en ver» dagmiddag tachtig leden van de
plaatselijke afdeling van de Algemene
Bond van Ambtenaren naar de in
aanbouw zijnde Noordzeekanaaltun»
nel. Het gezelschap werd anderhalf
voor kwade zaken moest ingrijpen. uur rondgeleid en kreeg een uitste»
Het publiek is nu geschorst en alles kende indruk van de werkzaamheden
wordt op de band opgenomen.
voor een tunnel, die 4226 meter lang
De tekenaar riep onder het laken moet worden. De verwachting is, dat
uit: ,Komen jullie nu ook binnen'. de autotunncl medio 1957 gereed zal
Ik wist wat mij te doen stond. Ik zijn, de spoprwegtunnel in de loop
trok de omroepster aan heur blonde van 1960. Diepe indruk maakte het
haar en gezamenlijk doken wij onder feit, dat men veertig meter in de
het laken.
diepte staande, boven zijn hoofd de
.Lichten uit!' riep de tekenaar be» grootste schepen in het Noordzee»
velend. De mensen van de radio ge» kanaal voorbij zag varen.
hoorzaamden aarzelend. Nu moesten
de lieden, die onder het laken zaten
met het eerder genoemde overrijpe Zendingsbijeenkomst
fruit naar het laken gaan schieten.
Wie van ons drieën geraakt werd,
moest dit kenbaar maken door het Op Dinsdagavond 30 Maart hoopt in
imiteren van een bepaald dier en als de samenkomst van de Ned. Chr.
het publiek dan de goede naam kon Gemeenschapsbond in „Ons Huis"
zeggen, moesten wij aan de bel trek» te spreken Dr P. Berron uit Straats»
burg.
ken.
Dr Berron is de Zendingsdirector
U moet mij ten goede houden, dat
van Action Chrétienne en Oriënt,
ik reeds na twintig seconden de vast» waarvan
de Stichting Morgenland'
omlijnde wil had om de bel van de
muur te trekken. 'Het was pet. Beur» zending in Nederland een afdeling is
tclings kregen wij de sappige frag» De spreker stamt uit een oude predi»
kantenfamilie uit de Elzas en heeft
menten van sinaasappelen, citroenen in
het jaar 1922, nadat hij in de jaren
en andere onhebbelijkheden op ons 1915»1918
getuige was geweest van d?
lichaam. (Het laken bood later geen grote vervolgingen
van het Armeen»
voldoende bescherming meer). Er was se volk een begin gemaakt
een
zelfs een \yeck=fles met mislukte dop» grootscheepse hulpactie die met
tenslotte
erwtjes bij. Die kreeg de tekenaar is uitgegroeid tot een Evangelisatie»
tegen z'n hoofd. Hij bootste toen
onder Oosterse Christenen en
achtereenvolgens een beer, een leeuw, arbeid
zendingsarbeid onder Molmmmedseen tijger en een stervende zwaan na. nen.
Sophie, de omroepster, kreeg schik
in 't geval en stak al haar vingers in
m'n ogen. De vogels, die ik toen imi»
teerde, werden niet herkend door de Tafeltenniskampioen
rest. Blindelings tastte ik naar de bel,
maar ik kon 'm niet vinden. Bij de Het aan de competitie van de N.T.
lach» en 'bruiplaten hadden zich en» T.B., afdeling Haarlem, deelnemende
kele exemplaren van de sectie hoor» team van de Zandvoortse Politie
spelen gevoegd, geluidseffecten bij Sport Vereniging, behaalde in zijn af=
spookspelen. Blauw licht werd ont» deling het kampioenschap. Een twee»
stoken en de pret bereikte het hoog» tal wedstrijden is nog te spelen, doch
tcpunt, toen de tekenaar en Sophie de kampioenen hebben zich onbe»
een duet uit Don Giovanni zongen. reikbaar aan de kop gesteld.
Van het politieteam maken deel
Maar hier maakte de directeur een
einde aan. ,Geen klassieken asjeblieft, uit de heren G. Pols, M. J. Methorst,
daar hebben we ook al last mee ge» J. Rutgers en de reserves H. Jansen
had!' riep hij naar het laken. Het la» en C. van Buren.
ken golfde onder het geweld van het
spattende fruit, dat er op af gevuurd
werd. Sophie en de tekenaar scha» Baldadigheid
kelde over op ,O mcïn papa!'
,Laat de familie er nou buiten', Een viertal jongens hield zich Zater»
bromde ik gemelijk, want ik had er dag onledig met het stukgooien van
al lang tabak van.
de ruiten van ccn tijdelijk niet be»
Het hele spul ging nog een kwar» woonde woning op het station»em»
tiertje door en toen alles achter de placement.
rug was, werden wij vriendelijk be»
'Zij werden aan het bureau van po»
dankt en behoedzaam weggeleid.
litie ernstig over hun wandaden om
Binnenkort zullen er bij de radio dcrhouden terwijl de ouders der be»
enkele mutaties plaats hebben. U trokkenen de aangerichte schade zul»
hoort er nog wel van. BARTJE.
len moeten vergoeden.
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Kaïil en klaar thuis!

Doe Uw was de

Zandvoort Zeesira*! 28, ic<

Sport

de
WAT HEB .IE NOU GEDAAN?

Bent u met me eens, dat het ko.pen
van een nieuwe huiskamerlarnp een
wereldschokkendc gebeurtenis kan
Aangeb. wegens emigratie
zijn? Veel ingrijpender bijvoorbeeld
NETTE INBOEDEL.
dan de aanschaf van een hoedje, hoe*
VOETBALVERENIGING
Koninginneweg 13 rood.
wel dat laatste ook een evenement
„ZANDVOORTMEETTWEN"
van formaat is.
Philips RADIOTOESTEL
Een nieuwe hoed kan een uitge»
Door inspanning van alle krachten te koop, ƒ 65,—. Van Len»
Natuurlijk hij
breide conversatie ontketenen: hij
slaagde het Ie elftal van Zandvoort» nepweg 75 zw.
maakt je te oud, is ie opzichtig ot
meeuwen j.l. Zondag er in om de uit»
je ziet er vreselijk opgetut mee uit.
TE
KOOP:
Jawa
250
cc
'51,
wedstrijd tegen B.M.T. te Den Haag
Het ergste dreigement dat je kan
ƒ
550,—;
Ysink
125
cc;
Spar»
te winnen. In de eerste helft werd
worden toegeslingerd zijn de voor*
reeds een 2=0 voorsprong verkregen. ta 250 cc '52, cnx. Hoekstra,
den: „Met dat idiote ding op je hoofd
B.M.T. gaf zich niet gewonnen en Parallelweg 32.
ga ik de straat niet met je op".
slaagde er in de stand na de hervat»
D.m wordi het een moeilijk geval,
ting op gelijke voet te brengen. Een STAATSLOTERIJ
want nietwaar, je hebt die ho^d nou
Daar ben je zeker kwalileitsproducten
kwartier voor het einde maakte Vanaf 29 Maart a.s. loten
eenmaal en wilt er bok zo één, twee
te ontvangen voor prijzen,die
Zandvoortmeeuwen zijn 3e doelpunt verkrijgbaar bij
drie geen afstand meer van doen. En
W. C. Wiegand'Seemann,
en behield deze voorsprong.
beduidend voordeliger zijn dan
een hoofd loopt zo m de gaten h c, je
Het 2e elftal boekte in de thuis» Brederodestr. 24, tel. 2283.
kunt het bezwaarlijk ergens wegstop»
waar ook Trouwens, ik doe er
wedstrijd tegen Haarlem 4 een gelijk
pen, onder je arm of zo. 't Staat zo
reeds jaren al mijn boodschappen
spel. De bezoekers waren technisch Te koop gevr. HUIS, omg.
spokerig. Je loopt er altijd min of
en tol volle tevredenheid
iets beter, maar door enthousiast vol» centrum, met gar. ot i.d.,
meer mee te koop.
houden kon het tweede een verdiend leeg te aanv. Br. onder no.
van mijn hele gezin. Een
Maar goed, daar is overheen te kot/m Woensdag 31 Maart
2305 bureau Zandv. Crt.
puntje binnen halen.
men, zodra je thuis bent, gooi je du
beter adres dan Albert
Bij aankoop van minstens
De vriendschappelijke wedstrijd
gesmade hoed m de kast en je hoofd
Heijn zou ik niet weten
t 5.- boodschappen, waaronder
van het 4e elftal tegen T.A.B.A. werd Gevr. v. Aug. GEMEUB.
is weer normaal. Dat regelt zich van*
door de Amsterdammers met 2»0 ge» KAMERS, 4 a 5 slaappl.,
•*•*».
BOFFIE-KOFFIE of THEE
/elf.
vrije
keuk.;
omg.
station.
wonnen.
Maar nu die lampekap. Die hangt
Br.
met
prijs
enz.
onder
no.
'Het Ie Zaterdagmiddagelftal gaf in
Enige
250 gram HIPPODROMEEen \an du goede
daar maar te hangen midden in de
2303
bureau
Zandv.
Crt.
dingen in het leven
van onze
de uitwedstrijd tegen U.P.T.T.S. goed
kamer, vreselijk in het oog lopend.
zeer lage
partij en wist een 2»0 achterstand na GEM. HUIS te huur gevr.
't Is te lastig om die ieder ogenblik
Verzelccrnigsagent Verbeek
BiSCUITS
prijzen
de rust in te halen. Tien minuten van l Mei»31 Aug., voor 3
zerjtmaar in de kast te stoppen.
voor tijd namen de Utrechtenaren volw. en l kind. Liefst met
En het gekke is: je zou niet precies
Op het gebied
weer de leiding in welke stand Zand» badgel. en telef. Br. onder
van koffie kan
kunnen zeggen wanneer hij het meest
voortmeeuwen geen verandering meer no. 2302 bur. Zandv. Crt.
ik mu zo lang60 per stuk 69 '
opvalt, 's avonds of overdag.
zamerhandfijnkon brengen.
iZelf zit je er in het begin natuur»
proever
noe. . . per stuk
Te huur gevr. ZIT»SLAAP»
men. Wanneer
iijk ook een beetje mee, je moet er
Uitslagen van j.l. Zondag:
mij, bij mijn daKAMER 'en 2 sl.k. of iets
even aan wennen. Tenslotte hing de
gelijkse bezoeken, koffie
extra grote doos
B.M.T.=Zandvoortmeeuwen l 2=3 derg. voor Juli of 15/7 tot
oude al weer tien jaar en er is niets
wordt aangeboden, proef ik
Zandvoortm. 2»Haarlem 4
1=1 15/8. Br. m. prijs onder no.
waar je /.o mee vergroeid raakt, als
onmiddellijk wanneer het
500 gram
33
Boffie-koffie is.Zo'n verfijnHaarlem 8»Zandvoortm. 5
0=4 2301 bureau Zandv. Crt.
met je bloedseigen lampekap. Dat
de smaak en aroma vind je
R.C.H. 8=Zandvoortm. 6
2=1
wordt als het ware een stuk van je»
bij geen enkele andere soort.
. . . grote bu;
WONINGRUIL
Zandvoortm. 7*H.F.C. 11
2=1
/elf.
BOFFIE: het \\oord voor •
(Halfweg)—•
E.D.O. b»Zandv.m. jun. a
3=1 Zwanenburg
In de winkel tussen al die a.idere
stukken in plastic zakj e 49
de l e k k e r s t e KOFFIE C
Zandvoort.
Zandv.m. jun. b»iHaarlem e
1=5
kappen, liet je gevoel voor \erhou»
Aangeb. ben. kamer en suite
dingen je al ras m de steek, op goed
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
en keuk., bov. 4 slaapk.
Spaart Albert Heijn's Boffie-Strips en Panorama-p/aai/es
geluk zoek je er eentje uit, die een
Gevr.
ong.
dezelfde
woon»
U.P.T.T.S.»Zandvoortm. l
3=2
beetje lijkt op zijn voorganger, een
Strip-album BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP 1PANORAMA-ALBUM 1.25
ruimte.
Prijs
ƒ
8
i
ƒ
9
p.w.
Zandvoortm. 2»S.A.C. l
0=6
mens is nu eenmaal meestal een
Weg.
gezondh.redenen.
Wie
'Zandv.m. adsp. c=R.C.H. f
0=2
beetje behoudend'. En als hi] dan m
R.C.H. k»Zandv.m. adsp. d
4=2 spoedig helpt ontv. ƒ 50,».
je kamer hangt, moet je toch telkens
Br. no. 2304 bur. Zandv.Crt.
even met je ogen knipperen, er
straalt nog zoveel nieuwigheid af, hij
Gevr.
voor
vast,
vertrouwde
DE KANS BEHOUDEN
is nog zo maagdelijk blank en schoon.
HUISHOUDEL. HULP,
Misschien had je er beter een kunnen
Het eerste twaalftal van de Zand» enkele ochtenden en/of mid»
kopen, waar wat aan was, „kap met
voortse Korfbalclub blijft nog steeds dagen per week. Werkster
vlek" bijvoorbeeld.
in de running, daar Zondag een 6»3 aanw. Haarlemmerstr. 78.
Maar als het „gezin" thuiskomt, be»
overwinning op Haarlem 4 werd be»
De lezers van ons MELKERIJ
ginl de narigheid pas goed.. Het com»
haald. Ap Termaat zorgde voor de Gevr. voor direct MEISJE
blad weten dat
mentaar op je aankoop stroomt je
eerste twee doelpunten, waarna de, voor de morgenuren, bij da»
wonen in Zand»
van alle kanten toe, vaak lang nïet
Haarlemmers nog kans zagen de me. Nieuw huis. Brederode»
HAARLEM
voort mede
mals.
stand voor de rust op 2»! te brengen. straat 1<54.
betekent: de
En allemaal beginnen ze met de»
In de tweede helft maakte 'Haarlem
Zaterd. 27 Maart, S uur
Zandv.Courant
zelfde vraag: „Wat heb je nou ge»
•gelijk, nam zelfs een 2»3 voorsprong, Gevr. NET MEISJE van 8
Haagsche Comedie
lezen!
(ook Bulgaarse)
daan?"
totdat G. Schilpzand de partijen op tot 3 u. of WERKSTER v.
De Leeuwerik
Men wil pp de
De een vindt hem te licht, past niet
Heerlijk, verfrissend en last not least
gelijke voet bracht. Siem en Ap een paar halve dg. i.d. week.
hoogte zijn, niet
bij de boel, de ander vindt de kamer
gezond
Termaat, alsmede Tini van Dalen Sig.mag. Drommel, Halte»
Zondag 28 Maart, 8 uur alleen van
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 er zo vol van, de derde wil er maar
zorgden er tenslotte voor, dat de straat 9.
al het plaatselijk
Haagsche Comedie
liefst meteen de schaar inzetten.
kustbewoners met een fraaie over»
nieuws, maar ook
want in zijn oog deugt de verhouding
winning huiswaarts konden keren.
waterd.kampeertenten Een dag aan zee van
de aanbie»
van de strook tot de kap niet hele»
met 20% korting. Iets smoe»
Vrouwenbond N.V.V.
dingen der Zand»
maal. Als je er eens een centimeter
zelig Showmateriaal. Volle
Woensd. 31 Maart, 8 uur voortse winkel
of zes, zeven afknipte, zou je zien,
De
plaatselijke
afdeling
van
de
Vrou»
gar. Geïll. Cat. op aanvr.
stand!
hoe de kap opkikkerde. Maar jij
Ballet Sonia Gaskell
wenbond N.V.V. hield Vrijdagavond voelt niets voor een opgekikkerde
THE INDIANA, Hfd.kant.
Daarom wil
in „Ons Gebouw" de jaarvergadering.
v.Ned. Haarlem, Zijlweg 111,
Pr.: ƒ 1,_ tot ƒ4,- (a.i.) adverteren in de Nadat de gebruikelijke verslagen wa» lampekap en verzet je dus met klem
tel. 17877; R'dam, Mathenes=
Zandvoortse Crt
tegen deze manoeuvre.
Voorverk.
op
speeld.
en
ren goedgekeurd werd de voorzitster,
zeggen: in het
In niemands ogen kan je aanschaf
Ook deze week weer een behoorlijke serlaan 30, tel. 24034.
2 dag. ervoor van 10»3 u. middelpunt
mevr. J. van Duijn»Schilpzand, her» genade vinden, een treurige boel. Al=
van
belangstelling.
Tel. na 12 uur. Coupons de belangstelling
kozen, evenals mevr. Pool»Kerkwood, lemaal zijn ze het roerend met elkaar
ADVERTEERT in de
geldig.
penningmeesteresse.
staan
en
ZANDVOORTSE COURANT
•De oplossing luidde:
eens: de oude kap stond veel gezelli=
Het bestuur werd van vijf op ze» ger.
verkopen....!!
Hprizontaal: l maan, 3 Dra, 4. ega,
ven leden gebracht. Gekozen werden
Intussen staat die oude stakker-d
5. code, 6. a la, 7. rat, 8 ruig, 9. Omo,
de dames Vlieland»Menéc en Bos» buiten bij de vuilnisemmer te wach»
10. ark (of aak), 11. noen, 12. wei, ZANDV. HOCKEY CLUB
buiten Vermaas, deze gaf door naar Plug.
ten op z'n laatste ritje. 'Hij ziet er bar
13. gil.
Het Ie wint, maar verder somber E. Vleeming. Nadat Vermaas de bal
slecht uit. Je bent bepaald geschrok»
Verticaal: 1. macaroni, 2. neergang. Het eerste elftal speelde afgelopen weer teruggekregen had joeg hij de Duinbrand
ken van zijn vieze öoorheid. Dat je
bal naar rechtsbuiten v. d. Bergen die
dat nu nog nooit eerder is opgeval»
Zondag een zeer belangrijke wed» de bal onhoudbaar hiknalde.
De prijs ging naar
strijd. De strijd ging tegen Ijsvogels, Dit was het psychologisch keerpunt Omstreeks 5 uur werd Maandagmid» len.
eveneens een degradatie»candidaat. van deze wedstrijd. Even hierna was dag de brandweer 'gealarmeerd voor Misschien zal het gezin met de nieu»
JAN VISSER,
De stand voordat de wedstrijd begon: het C. Lodder die er 4»2 van maakte. een duinbrandjc achter de Bredero» wc aanwinst vrede hebben over "enige
Gasthuisplein 4.
Omwonenden, geholpen jaren.
Zandvoort 9 punten uit 13 wedstrij» IJsvogels was leeggespeeld. Een tien destraat.
Net tegen de tijd, dat jij weer aan
den, Ijsvogels 10 punten uit 12 wed» minuten voor tijd was het wederom door omstanders, waren er echter in
geslaagd het vuur meester te worden, vernieuwing begint te denken. En dan
strijden.
Ijsvogels
had
dus
aan
een
v.d.
Bergen
die
een
doelpunt
maakte.
Wij vragen U hierbij uw krachten te gelijk spel voldoende.
'zlodat de brandweer* niet behoefde kan deze trieste geschiedenis weer
5»2. Met deze stand kwam tevens het op
beproeven op de volgende puzzle,
te treden. Het vuur was door kin» van voren af aan beginnen.
Na
twintig
minuten
spelen
kreeg
einde.
waarbij wij niet nalaten U meteen Zandvoort een strafcorner te nemen
deren ontstoken.
Ondanks
deze
overwinning
is
het
GELSKE DE NES
succes te wensen. Prijs ƒ 2,50. Op»
door E. Vleeming goed werd een sombere dag voor Zandvoort ge»
lossingen tot Maandag a.s. 12 uur bij welke
ingeslagen. Linksbuiten H. Vermaas weest. Het tweede elftal dat nog een Dure hond
was goed ingelopen en wist de bal zeer kleine kans 'had om de degrada»
ZANDVOORTSE COURANT,
toch nog in het doel te krijgen (1»0). tie te ontkomen verloor met 1»0 van Drie kippen en een duif werden Zon=
Achterweg 1.
JJsvogels kwam iets meer in de Hermes in Den Helder. Het enige dagochtend door een bulldog van een
aanval. Een van deze aanvallen re» doelpunt werd uit een strafbully ge» bewoner van de Kostverlorenstraat
sulteerde in een strafcorner. Nadat maakt. Het tweede elftal zal volgend dood gebeten. De eigenaar van de
B. Balledux deze bal gestopt had ont» seizoen dus in de derde klasse uit» hond bleek bereid de schade te ver*
Monopole
goeden.
stond er een scrimmage voor 't doel. komen.
Daar volgens de scheidsrechter kee»
Dinsdag 23 Maart 8 uur: film „Cuba
Door een 1=0 nederlaag van 't de.r»
per Balledux opzettelijk een overtre» de tegen 'H.H.IJ.C. 4 is het derde
Cabana".
ding beging, werd Ijsvogels een straf» eveneens gedegradeerd. Het vierde
Woensdag 24 Maart 8 uur; idem.
bully toegekend welke na twee keer elftal boekte een 5»2 overwinning tc=
telefoonnummers Donderdag 25 Maart 8 uur: idem.
overnemen werd benut (1=1).
gen Strawberries 5.
In de tweede helft heeft net vooral
en adressen
Het tweede dameselftal verloor
Andere attracties en
in het begin niet aan spanning ont» haar laatste wedstrijd met 2»0 van
2000 Brandmelding
nuttigheden
broken. Na tien minuten spelen kreeg D.E.M. 2.
10
linksbinnen E. Vleeming de bal en 't Programma voor a.s. Zondag luidt: 2403 Commandant Brandweer
Donderdag
25
Maart 2.30 uur: Vrou»
3043, 3044 Politie
evenals tegen Amsterdam III en 'H.
wenmiddag Ned. Prot. Bond en
Heren: H.B.S. 6=«Z.H.C. 4
11
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
B.S. werden enige spelers op technisch
Ver. v. Vrijz. Herv. in Brugstr. 15.
Jongens: Z.H.C. a»B.M.H.C. c.
2345 Gem. Secretarie
uitstekende wijze gepasseerd. Nadat
Spr.: Mevr. S. J. Kleijn=van Wijk.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
12
Vleeming de bal geheel naar links
13
VIERTALLENWEDSTRIJD
Donderdag 25 Maart 8 uur: Lezing
2262 Informatiebureau Vreemdelin
had gebracht wist 'hij met een harde De
Zandvoortse Bridgeclub speelt
door Dr M. v. Blankenstein in Ons
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
backhand de score op 2»! te brengen. op Maandag
Maart'a.s. een vier» 2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
Huis voor 't Instituut v. Arbeiders»
Een -werkelijk schitterend doelpunt. tallenwedstrijd29 tegen
Garenkokers»
HORIZONTAAL:
ontwikkeling.
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Na dit doelpunt nam IJsvogels het kwartier uit Haarlem. Beide vereni»
1. moordzuchtige razernij; 3. lor; 4. initiatief en door te veel laten vrij
Pakveldstraat
30
a
eveneens; 5. soort; <5. niet tot werken staan van de rechtsbuiten werd het gingen komen met 40 spelers uit.
2135 Zandvoortse Courant, GertenStadsschouwburg
geneigd; 7. beteuterd; 8. venster; 9. 2»2. Deze stand was belangrijk daar
bachs Drukkerij, Achterweg l
Haarlem
over, met aanduiding van de te ne» de enige mogelijkheid om een over* Schoorsteenbrandje
2424 Autobedrijven „Rinko"
Zaterdag
27
Maart
8 uur: Haagsche
men weg; 10. nacht»roofvogel; 11. ge» winning te behalen was, om nog meer
Oranjestraat en Stationsplein
Comedie met „De Leeuwerik".
woonterecht; 12. baantje (of bijbelse over de vleugels te spelen en zodoen» Enige leden van de brandweer wer= 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
persoon); 13. kous.
de de achterhoede leeg te spelen.
den Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur
„De Opbouw", Tollensstraat 47. Zondag 28 Maart 8 uur: Haagsche
Comedie met „Een dag aan zee".
Zandvoort voelde in deze periode opgeroepen voor het blussen van een 2465 en 2886 Stofzuigerspecialist;
VERTICAAL:
wat er op 'het spel stond'. Linksach» schoorsteenbrandje in perceel Jan
Woensdag 31 Maart 8 uur: „Ballet
Lichtstoringen. Bel op
l.hoge zeeofficier; 2. wit hoofddeksel. ter v. Pagee sloeg de bal naar links» Steenstraat 2. De schade was gering.
Sonia Gaskell".
Frits Paap. Prins Mauritsstr. 3.
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Eerste lustrum Toneelvereniging
„WIM SOLDERING"
FILM EN CAUSERIE OVER GROENLAND. '

/

Het was een uitstekende gedachte
van hel bestuur van de toneelvereni»
ging „Wim iHildenng" om bij gelegen»
heid van de viering van het eerste
lustrum., geen feestavond te geven!
Voorzitter, de heer K. Rcurts mocht
dan wel zeggen dat de kas»situatic
dei mate precair was dat het geven
van een dergelijke avond niet verant»
woord zou zijn, maar een teit is 't dat
deze in de grond tragische omstandig»
heid de erepresidente, Mevr. Hilde»
ring, de idee gaf om de leden van
„Wim iHildering" een speciale avond
aan te bieden. De gelukkige opzet is
gisteravond volkomen geslaagd.
Meer dan een cabaret=avond met
bal na had kunnen doen, heeft deze
„bijzondere uitvoering" een apart
cachet van soberheid en goede smaak
aan het eerste lustrum gegeven. Het
werd een causerie met lichtbeelden
en lilm over Groenland, waarbij de
bekende radio=reporter Siebe van der
Zee de hoofdrol vertolkte. Dat hij
geen moeite had met woordkeus en
verteltechniek, behoeft geen verwon»
dering te wekken, doch dat hij ruim
een uur lang de toehoorders wist te
boeien met zijn reisverhaal over dit
enorme eiland — welhaast een wc»
relddeel! — is een compliment waard
De avond werd geopend met een
woord van welkom aan de aanwezi»
gen en de spreker, door de heer K.
Reurts, die de totstandkoming van
deze originele lustrumviering even
toelichtte.
'Hij betreurde het dat mevr. Wil
Elzinga — wie onlangs een ernstige
ongeval is overkomen — deze avond
niet had kunnen bijwonen. Hij hoop»
te dat mevr. Elzinga_, die gelukkig
goed vooruit gaat, "spoedig in de
vriendenkring van „Wim Hildering"
zou terugkeren.
'Hierna sprak de ere»presidente,
mevr. Hildering, de leden toe in een
hartelijk woord, waarbij zij haar
vreugde ^ uitte over de,-Jusie tussen
„Ons ' Toneel" en „Schakels"; welke
vijf jaar geleden had plaats gehad.
Dat de nieuwe vereniging de naam
had gekozen van wijlen haar echtge»
noot, die zoveel voor 'het verenigings»
leven van Zandvoort heeft betekend,
vervulde haar met trots en dankbaar»
heid. Zij sprak de wens uit dat de

toneelvereniging „Wim Hildering"
'Ach in de huidige belangstelling
mocht blijven verheugen en tot in
lengte van jaren haar taak op cultus
reel terrein zou mogen vervullen.
En toen volgde het reisverhaal van
Siebe van der Zee, die tezamen met
de schrijver Anthony van Kampen
in de zomer van 1953 Groenland bc»
zocht, bet eiland dat van Noord tot
Zuid en van Oost tot West gemeten,
afstanden heeft van respectievelijk
Amsterdam»hartje Sahara en Am*
sterdam»Moskou! En toch wonen op
dit gigantische oppervlak slechts
20.000 mensen, van welk aantal -de
Amerikaanse vliegbasis Thule (de
Noordelijkste nederzetting ter we»
reld) de helft voor haar rekening
neemt.
iHet was een uitermate interessant
verhaal, dat geïllustreerd werd door
uitstekende kleurenfoto's en tenslotte
door een film, die een beeld gaf van
de harde en woeste natuur van dit
land, waar het 's winters van 40 tot
60 graden vriest en waar 't zomers
nauwelijks tot het nulpunt komt. Ijs
en kale bergmassieven, dat is de
achtergrond, waartegen het leven
van de Eskimo's zich afspeelt. Eski»
mo's, Denen en Amerikanen en zo
nu en clan een buitenlandse expeditie,
die de barre kou trotseren wil, zij
allen schrijven de geschiedenis van
dit land, met z'n eeuwige „ijskap"
van
3200 meter dikte.
Een land tevens, w^ar zich trage»
dien moeten hebben afgespeeld, zo»
wel voor de individuele mens als
voor samenlevingen. Van deze laat»
ste vertelde Siebe van der Zee, die
zeide getroffen te zijn door de over»
blijfselen en ruïnes van nederzettin»
gen van de Vikingen, die in Zuid*
West Groenland 1000 jaar geleden
moeten hebben gewoond. Geen en»
kei spoor — behoudens dan de ru»
ines — is er ooit van hen terug ge*
vonden. Niemand kan; .met, zekerheid
zeggen, wat er van hen geworden is.
'Een boeiende en tevens leerzame
avond, die nog een toegiftje had in
de vorm van een propagandistisch
AVRO»filmpje, waarbij de aanwczi»
gen menige bekende figuur of popu»
lair gezelschap uit de radiowereld
konden bewonderen.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
organiseerde sublieme lezing
Er waren vele factoren die de lezing
van Dr M. van Blankenstein, welke
gisteravond voor het I.v.A.O. gehou»
den werd, van een uitzonderlijk ge*
halte maakten. Behalve het onderwerp
,Het vreemde beloop van de Russi»
sche 'Revolutie', waren dit zeker de
verfijnde objectiviteit, het enorme
aantal persoonlijke ervaringen en het
gevoel voor de menselijke aspecten
van dit grote politieke gebeuren, die
deze avond stempelden tot een les in
doorzicht en humor, als men maar
zelden genieten kan.
Het is onmogelijk de veelheid van
feiten samen te vatten in een kort
overzichtje zonder aan het wezenlijke
van dit sprankelende betoog, door»
weven met talrijke typerende beleve»
nissen, afbreuk te doen.
Hoe de aanvankelijk door intellec»
tuelen geleide revolutie omsloeg in
een slavenopstand van het gepeupel,
hoe de geestelijke bevrijding die de
eerste jaren van de revolutie braeh»
ten, na Lenin's dood, door Stnlin
weer verstikt werd in een Aziatisch
despotisme, deze ontwikkeling w.srd
rachtig getekend. Duidelijk word
oe de gewetensvolle zelfkennis, ge»
paard aan grote verwachtingen van
de eerste revolutionnaire leiders wer«i
vervangen door een bekrompen con»
servatismc dat door terreur de vitali»
teit en de hoop te niet deed.
Dr van Blankenstein is een meester

in het hanteren van details om de
grote verbanden doorzichtig te ma»
ken. Ook na de pauze bleek dit, toen
hij de vele vragen — ook over de
huidige politieke situatie — beant»
woordde, daarin Europa's positie als
die van .gijzelaar' tussen Amerika en
Rusland kenschetste en OOK op „zij»
wegen" volkomen thuis bleek. Als
waarnemer en als mens.'
Circa 30 aanwezigen hebben ge
hoord wat te velen gemist hebben.
Daarom hopen wij werkelijk deze
spreker in Zandvoort voor een groot
publiek nog eens terug te zien. Liefst
zo gauw mogelijk.
L.

Begin met circuitwerkzaamheden gemaakt

Op Woensdag 24 Maart werd des
morgens om 7.45 uur begonnen met
het leggen van het nieuwe wegdek
van het Circuit. Er werd die dag om»
streeks 3000 m2 weg behandeld. De
totale oppervlakte die,, gedaan moet
worden is omstreeks 39.000 m2. De
deklaag krijgt een dikte van ruim
2 cm en is onmiddellijk berijdbaar.
Eveneens op 24 Maart bracht de
organisator van de Rallye Monte
Carlo, de heer Antony, Noghès, ver»
gezeld van mevrouw Noghès, de heer
van Haaren (K.N.A.C.) en echtge»
note en de heer M. Gatsonides, be»
stuurslid van Touring Zandvoort en
winnaar van de Rallye Monte Carlo
1953, een bezoek aan het Circuit. Het
gezelschap arriveerde te 3.30 uur en
bezichtigde het werk aan het Circuit
onder leiding van de heer Hugen»
holtz, directeur van het Circuit, die
de' heer Noghès een auto»plaquette
INGEZONDEN
aanbood, en de heer J. Longayroux,
Waarom wordt het Gasthuisplein zo lid dagelijks bestuur van Touring
mooi gemaakt, terwijl 'daar haast Zandvoort.
geen mens loopt — behalve de be»
woners — en waarom %vordt 't Raad» Opening nieuwe tennisbanen
huisplein, 't mooiste middelpunt van
het dorp, een doodgewone parkeer» De opening van de nieuwe tennisba»
plaats waar spelende kinderen door nen van de Tennisclub Zandvoort op
parkerende auto's worden verjaagd het terrein van de Kennemer Golf»
en voorbijgangers dikwijls op de rij» !en Countryclub |is vastgesteld op
weg moeten' vluchten? Waarom de Zaterdagmiddag 3 April. De opening
z,akcn niet omgedraaid?
wordt gevolgd door een korte de»
,i\,
Enige omwonenden.
monstra tie.

E

VRIJDAG 26 MAART 1954

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

ERNSTIGE
WAARSCHUWING
Door de politie wordt geconstateerd,
dat de jeugd zich de laatste tijd ver»
maakt met het doen ontploffen van
luciferkoppen in sleutels en andere
ijzeren materialen. De korpschef vindt
hierin aanleiding de ouders met klem
aan te manen het gevaarlijke van de»
ze bezigheden onder de aandacht van
hun kinderen te brengen. Ernstige
verwondingen aan gelaat en handen
door de aldus gehanteerde „projec»
tielen" moesten in het recente vcrle»
den reeds worden geconstateerd en
kunnen ook thans van een en ander
zeker het gevolg zijn. De politie zal
niet aarzelen tegen de betrokkenen
met gestrengheid op te treden. Don=
derdagmiddag bracht de politie een
bezoek aan diverse scholen met het
gevolg, dat reeds vele sleutels in be»
slag genomen konden worden.

j-Morgen begint
~de Boeken:
week, een '
periode waar:
in een soort
verbroedering
tussen het Nederlandse pin
bliek en zijn schrijvers zou
moeten plaatsvinden, wat
uiteraard enigszins illusoir ge:
noemd mag worden. Niette:
min, wanneer we nu even af:
zien van het feit dat het spe:
daal de boekverkoper is die
de belangstelling voor 't boek
op deze wijze tracht te ver:
groten, hetgeen de week wel:
licht meer in de commerciële
dan 'ideële' sfeer brengt, dan

Eerste Raadszitting in de lente
had vlot verloop
Principebesluit van de Raad:
Eindpunt van de busdienst kome aan het Zwarte Veld
Hoewel de agenda van de raadsvergadering van Dinsdag 23 Maart j.l.
enkele vrij belangrijke punten bevatte, bleek de willigheid tot breedvoe»
rige discussies niet erg groot bij de leden. Alleen bij het voorstel van het
College om de grond van paviljoen „Garni" van jaar tot jaar aan de
eigenaar van genoemd bedrijf te verhuren, kwamen de tongen wat losser,
doch dit was het gevolg van een diepgaand meningsverschil tussen het
College en de Raad, waardoor een gelijkluidend voorstel tijdens de vo»
rige raadszitting door B. en W. werd teruggenomen. Thans kwam het we»
derom ter tafel.... in vrijwel ongewijzigde vorm.
INGEKOMEN STUKKEN
De lange lijst van ingekomen stukken
imponeerde 'de Raad niet en de leden
waren blijkbaar niet van plan lang te
vergaderen. Bij slechts enkele punten
werd een enkel j\voojd_ gezegd of een
opmerking gemaakt:
De belangrijkste waren de no's:
5. Verzoek van de Zandvoortse
Handels»Vereniging o.m. om te be»
vorderen, dat als eindpunt van de
busdienst Amsterdam=Zandvoort v.v.
wordt aangewezen het z.g. „Zwarte
veld".
6. Idem van de afdeling Zandvoort
van „Peruka".
7. Idem van de afdeling Zandvoort
van de 'Nederlandse Bond van Hotel»,
Koffiehuis»,
restauranthouders en
slijters.
S. Idem van de strandpachters.
9. Idem van de R.K. Middenstands*
vereniging „De Hanze".
De heren WEBER en SLEGERS
lichtten de desbetreffende verzoeken
nog even toe, resp. voor de Z.H.V.
en de Hanze. Beide woordvoerders
belichtten het grote belang, dat de
Zandvoortse middenstand heeft bij

nog houdl men wel positieve
argumenten voor een boeken:
week over. liet verschijnsel
dat goede boeken en boekjes
in beschamend kleine oplaag:
jes gedrukt worden omdat de
interesse van het publiek zo
klein is, is algemeen. Wij zou:
den niet graag beweren dat
een Boekenweek daarin een
drastische verandering kan
brengen, maar verschillenden
zullen toch wellicht weer aan:
gezet worden om hun kennis:
making met boeken en schrij:
vers te verdiepen. Dat is geen
overbodige weelde. Ook (of
wellicht speciaal) voor 't Ne:
derlandse publiek niet.

op het feit dat de onteigeningspro»
cedure zeker had toegepast moeten
worden, indien Zandvoort met deze
gronden andere bedoelingen had.
Slechts, nu zij voor de aanleg en het
herstel van wegen wordt gebruikt,
was Bloemendaal bereid de gronden
op de hier besproken wijze over te
dragen.
Het voorstel werd zonder hoofde»
lijke stemming aangeijmen.
«
Het voorstel i.z. het vaststellen van
regels voor door de burgemeester te
verlenen ontheffing van verbodsbe»
palingen ingevolge de Zondagswet,
ontmoette niet veel critiek. De heer
GOSEN wilde de kermissen op Zon»
dag helemaal afschaffen. Eigenlijk
was hij helemaal geen voorstander
van dit luidruchtige vermaak.
De door B. en W. voorgestelde be»
voegdheden voor de burgemeester,
werden zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
s
Na de agenda kwam het verzoek van
de heer WEBER om te mogen inter»
pelleren i.z. vordering van het per»
ue^h Zandvoortselaan 40 ter'spi-akc:
VOORZITTER zeide dat het nooit
gebeurd was dat in een openbare
vergadering geïnterpelleerd was i.z.
een huisvestmgs»kwestie. Dut ,raakt
rechtstreeks het beleid van B. en W.
Van de andere kant is er volstrekt'
geen reden tot geheimzinnigheid,
want VOORZITTER is te allen
tijde bereid op desbetreffende vragen
te antwoorden. Echter niet in een
openbare zitting, gezien de vele per»
soonlijke kwesties, die bij dergelijke
aangelegenheden aan de orde kunnen
komen.
Besloten werd de vraag van de
heer Weber in een volgende besloten
zitting te behandelen.
(Zie voor kwestie Garni en Rond,
vraag resp. pag. 2 en bijblad).

deze kwestie. Als het autobus»eind»
punt niet aan het „Zwarte veld" zou
komen, zou de suggestie dat de ge»
hele lijn zal lopen over de Zeeweg
naar een eindpunt buiten de kern
van 'het dorp, wel eens bewaarheid
kunnen worden. Dit .zal de winkel'
stand onberekenbare schade berok»
kenen.
VOORZITTER srelde de Raad
voor zich in principe uit te spreken
voor het Zwarte veld als eindpunt
van de autobusdienst.
De Raad ging hier unaniem mee
accoord.
10. Verzoek van het lid van de
raad, de heer M. Weber, om hem
toestemming te verlenen burgemees»
ter en wethouders te interpelleren in»
zake vordering van het perceel Zand»
voortselaan 40.
Op verzoek van de Voorzitter: na
het laatste punt van de agenda.
11. Verzoek van de heer J. P. Rot»
ger e.a. om niet goed te keuren, dat
in de maanden Juni/Augustus een
lunapark wordt gehouden op een ter»
rein, gelegen aan de Burgemeester
Hoe laat landt Ie helicoptère?
Engelb ertsstraat.
In handen van B. en W. ter afdoe» O.S.S. schrijft prijsvraag uit
ning.
De jubilerende vereniging O.S.S. is
op het idee gekomen om een prijs»
vraag te gaan organiseren waarbij op=
gelost moet worden op welk uur de
eerste helicoptère (waarschijnlijk 10
April) in Zandvoort landen zal. De
feestcommissie van O.S.S. zal binnen»
kort nadere gegevens bekend maken.

Twee belangrijke onderwerpen
kregen lakonieke behandeling

Kunstavonden 't Helm

Grondverkoop (f 75.408,—) en
grondaankoop (ƒ 40.500,—)
Het voorstel tot de verkoop van bij=
na 7000 m2 grond t.b.v. de N.V.
Bouwkas Noord»Nederl. gemeenten,
voor een totaalbedrag van ongeveer
ƒ 75.400,—' had slechts tot gevolg
dat enkele leden inlichtingen vroegen
over de garantiestelling door de qe=
meente voor de deelnemende spaar»
ders.
De heer PpRRENGA zeide zich
te kunnen herinneren dat de genoem»
de Bouwkas in beginsel was opge»
richt voor spaarders uit Zandvoort.
Nu blijken meer en meer mensen van
buiten onze gemeente zich bij deze
Bouwkas aan te sluiten. Staat de ge»
meente ook voor deze lieden garant?
Spr. vroeg tenslotte of er een com»
missie was, die de aanvragen beoor»
deelt en zo ja, of dit terdege gebeurt.
Weth. v. d. WERFF zeide dat men
niet kon verhinderen dat mensen van
buiten Zandvoort zich bij de kas
willen aansluiten. Overigens is de
commissie attent genoeg bij de be»
oordeling van de aanvragen.
Op desbetreffende vragen ant»
woordde de VOORZITTER dat de
Commissie voornoemd bestaat uit de
heren: Mr H. M. v. Fenema (voorz.)
en de directeur van Publ. Werken
M. v. Deutekom, alsmede de heer
Harting van de gemeente secretarie.

Risico's bij de garantiestelling \vor»
den niet gelopen.
'Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
#

Voor de verbetering c.q. herstel en
verbreding van de Noord»boulevard
en de' Zeeweg heeft de gemeente
Zandvoort van Bloemendaal aange»
kocht enkele ter aangeduide plaatse
liggende percelen grond voor de prijs
van ƒ 40.5000,-.
De heer TATES maakte bezwaar
tegen punt 4 van de koopvoorwaar»
den, waarin o.m. wordt bepaald dat
de gekochte stroken grond „uitslui»
tend zullen dienen ter verbetering en
herstel van de N.»boulevard en de
Zeeweg". Dit vond spr. een te bin»
dende clausule. De omstandigheden
zouden zich kunnen wijzigen, zodat
de grond een andere bestemming zou
kunnen krijgen (b.v. bouwgrond).
Weth. KERKMAN antwoordde dat
dit niet zou kunnen plaats hebben,
omdat er ter plaatse een bouwver»
bod is, zodat de grond toch niet voor
bouwgrond aangewend kan worden.
Bovendien is de grond door Bloemen»
daal verkocht, omdat ze bestemd was
voor de aanleg (herstel) van de open»
bare weg.
VOORZITTER legde de nadruk

Nu de serie kunstavonden van 't
Helm 18 Maart j.l. is geëindigd heeft
deze culturele kring enige gegevens
bekend gemaakt over het bezoek aan
deze avonden, die bewijzen dat de
belangstelling in Zandvoort voor de»
ze manifestaties zeer snel groeit. De
hele serie van 8 avonden is bezocht
door 2500 personen, waaronder ca.
1400 vaste bezoekers. (De vorige
serie van 4 kunstavonden werd door
700 personen bezocht). Het totaal
aantal abonnementen voor de seris
van 8 bedroeg 275 (vorig jaar 75).
Het systeem der keuze=abonnemen»
ten — een experiment — is in ver*
schillende opzichten geslaagd.
't Helm was voorts in staat met
medewerking van de Gemeente 2
jeugdvoorstellingen te organiseren,
evenals een concert door het Noord»
hollands Philharmonisch Orkest. In»
middels koestert 't Helm nog verdere
plannen waarover nog nader bericht
zal worden.

Julianaschool
brengt kinderoperette
Woensdag 31 Maart zal in Zomerlust
een ouderavond worden gehouden
van de Julianaschool, waar onder lei*
ding van de heer S. Rijper, onderwijs
zer aan deze school, de kinderope»
rctte „Repelsteeltje" zal worden op»
gevoerd door de scholieren.

PAVILJOEN „GARNI"
De Raad creëert Garni officieel tot een permanent paviljoen!
Maar Gedeputeerde Staten moeten de 50 jaren erfpacht nog goedkeurenVoorzitter houdt niet van het woord „onelegant"

blijft rustig bestaan en er is geen
sprake van dat de heer Bluijs gedu*
peerd zou worden.
Het door de heer Slegers uitgespro*
ken woord „onelegant" betreurde
spr. 'Hij stelde voor deze maar uit de
vocabulaire te schrappen.
^ Het voorstel van B. en W', werd
tenslotte met 4=9 verworpen. (Voor:
de heren v. d. Werff, Kerkman, Por*
renga en Gosen; de heer Breure had
zich „tactisch verwijderd"!)
Onmiddellijk hierop voorzag een
ter plaatse geformuleerd voorstel
SLEGERS=TATES in de lacune,
welke er ten opzichte van de heer
Bluijs na de verwerping van het voor»
stel van B. en W. was ontstaan.
Genoemde leden stelden voor de
onderhavige grond aan de heer Bluijs
voor 50 jaar in erfpacht uit te geven,
met recht van koop.
Dit voorstel werd met 8»5 aan»
vaard. (Tegen: de heren Slagveld,
v. d. Werff, Porrenga, Gosen en
Kerkman).
'Het laatste woord is nu aan
Gedeputeerde Staten!

De heer TATES memoreerde dat geval een behoorlijke schadeloosstcl»
destijds de initiatiefnemers tot de ling moest gegeven worden. Maar
bouw van paviljoen Garni geroemd dat het gemeentebelang hier voor
werden om hun durf. Want het ob» gaat, stond voor hem als een paal
ject was niets minder dan het eerste boven water. iHet is in het belang
stuk in het -zomercentrum, het z.g. van de gemeente deze grond niet te
Ovale Plein.--Spr. was van oordeel verkopen noch in erfpacht uit te ge»
dat de gemeente' moreel verplicht is ven.
om de eigenaar van Garni meer ze* /'"De heer SLEGERS noemde de uit»
kerheid te geven. Er wordt thans in. lating van de heer Kerkman i.z. het
twijfel" getrokken of dit paviljoen ter kennis brengen aan Ged. Staten
permanen^ is. Dit is het zeer zeker, van de afwijkende mening van het
want*'— 'zoals reeds gezegd — het College „onelegant"
maakte deel uit van het plan*Fried* ""De heer TATES meende wel te
hoff. Er zijn zelfs twee van deze mogen voorspellen dat dit voorstel
„kiosken" geprojecteerd. , Wanneer
zou vinden bij de Raad.
men de 11 eigenaar
de onderhavige geenengenade
W. hebben verplichtingen ten
grondj^YA J aar tot jaar wil verhu* B.
ren, zoals het voorstel van nu luidt, opzichte van de gemeentebelangen.
Wethouder KERKMAN: „Ook de
dan vermindert de waarde van dit
•
^
gebouw ongetwijfeld. Spr. vroeg Raad!"
De heer TATES vervolgdebat de
waarom hier gemeten werd met twee
maten. De heer Pomper kreeg twee Raad verplichtingen heeft tegenover
jaar optie voor de grond, welke ook de ingezetenen, waarop weth. KERK» Verkiezingsvergadering
deel uitmaakt van het wederopbouw» MAN repliceerde: „Ook B. en W.!"
plan. Spr. was er voor om de grond /De heer KONING sprak zich uit Partij van de Arbeid
voor een lange termijn in erfpacht voor 25 jaar erfpacht.
uit te geven.
De heer 'BREURE vond dit een zo
l April belegt de afdeling
De heer SLEGERS was verbaasd moeilijke materie en aangezien hij — Donderdag van
de Partij van de Ar»
over he"t voorstel, dat z.i. de goede evenals de heer Porrenga — van de Zandvoort
een grote openbare verkiezings»
trouw verstoorde. Spr. bracht de voorgeschiedenis niets af wist, ver* beid
in Zomerlust. Als spre»
voorgeschiedenis van deze kwestie in klaarder' hij blanco te zullen stem* vergadering
treden op de heren J. H. Scheps,
herinnering en hij zeide o.m. dat men mery'Dat B. en W. de uiteindelijke kers
2e Kamer, A. iP. W. Pielage, lid
aanvankelijk (dit was nog onder bur» bes-nssing willen delegeren aan Ged. lid
Gew. bestuur en S. Doek, lid Prov.
gemeester van Alphen) dit object Staten, vond spr. niet zo onredelijk, Staten
Noordliolland. De drie
aan de duinreep had willen bouwen, zeker niet onelegant. Overigens wees sprekersvanvertegenwoordigen
in de
doch dit werd riskant geacht, aange» hij op art. 8 van het contract, dat Parlii van de Arbeid de verschillende
zien dergelijke bouwsels toch vroeg spreekt om e.v. geschillen, te onder* levensbeschouwingen, n.l. de Prot.
of laat zouden moeten verdwijnen. werpen aan de uitspraak van de be»
R. Katholieke en Humanistische.
/ Ir Friedhoff gaf toen de architect voegde rechtelijke instantie te Haar* Chr.,
Er wordt op deze avond gedecla»
Groenewegen een ontwerp voor een lem.
meerd door Mevr. R. Bonset»Horst.
permanent onderdeel van het zomer*
VOORZITTER zeide dat twee
centrum te maken en deze prpjec» woorden
in de discussies hem had»
teerde het tegenwoordige Garni op den getroffen,
n.l. de woorden „pc*.*
de plaats waar het nu staat. In dit manent" en „onelegant".
.
gebouw is ƒ 60.000,— geïnvesteerd
betoogde dat de heer Bluijs
en spr. achtte de vraag gewettigd of deSpr.
kans was gegeven op permanentie.
de gemeente wel mag handelen, zoals Zekerheid
is hieromtrent nooit ge»
ze nu doet. Hij verklaarde zich tegen •geven.
kans echter bestaat nu
het voorstel tot verhuur van jaar tot nog. Het'Devan
"jaar tot jaar»contract Onbetwisb de beste tandpasta
jaar.
"
De heer PORRENGA
zeide
dat
er
leen huurcontract is,1 waarmede de
heer Bluijs in Januari 1951 volkomen
accoord ging. Hier is toch niets ver»
an'derd? Spr. zou zich zeker verzet»
ten, wanneer de eigenaar van Garni
onrechtvaardig zou behandeld wor*
den. 'Het gemeentebelang prevaleert
nu eenmaal boven persoonlijke be*
Voorjaarssshow in Hotel Bouwes
langen en als het paviljoen zou moe*
ten verdwijnen, zal de gemeente zeer
zeker een schadeloosstelling moeten Zoals bekend jwordt voor de derde
Iii totaal hebben 25 deelnemers m*
verstrekken.
geschreven, terwijl men nog velen bij
De heer WEBER was verwonderd maal in een betrekkelijk kort tijdsbe» gebrek aan ruimte heeft moeten te*
dat het voorstel op deze wijze terug* stek in Zandvoort een tentoonstelling leurstellcn.
komt. Spr. heeft persoonlijk hetzelfde georganiseerd, ^ditmaal door de Com»
Om iedereen in de gelegenheid te
meegemaakt, wat nu de eigenaar van missie „Middenstandsbelangen".
"stellen, deze show .waaraan nagenoeg
Garni overkpmt. Allen, die bij de
Was
het
de
eerste
maal
de
„Brade»
uitsluitend Zandvoortse zakenlieden
totstandkoming van Garni zijn be*
trokken geweest, waren het eens rie'' in het Patronaatsgebouw en ligt deelnemen, te bezoeken, heeft men
over het permanente karakter van de daarna gehouden smaakvolle show de toegang gratis gesteld.
dit paviljoen: ou'd=burgemeester Van „Met Kerstmis' Thuis" in Esplanade
Als bijzondere attractie zal aan
Alphen, Ir Friedhoff, de architecten nog vers in ons geheugen, thans zal iedere tiende bezoeker een geschenk
Zietsma en Groenewegen en de heer
worden overhandigd, beschikbaar ges
Romkes. Spr. zou de grond, waarop zeer binnenkort'de Zatohaku (Zand» steld door de deelnemende winke»
het gebouwtje staat in langdurige voort toont haar kunnen) haar tenten liers. Bovendien ontvangt iedere
erfpacht willen geven en de grond opslaan in alle benedenzalen van 'Ho» 500ste bezoeker een groot bloembol»
voor de terrassen verhuren.
len pakket.
x' Mevr. MOL»v. BELLEN zag wel tel Bouwes.
Na het sluitingsuur van de eigen»
degelijk de morele verplichtingen van
En het verheugende element, da! lijke show, dat is gesteld op 's avonds
de gemeente t.o.v. de heer Bluijs.
bij deze tentoonstellingen direct naar 11 uur, zal er iedere avond nog ge»
De heer GOSEN vroeg zakelijk: voren springt, bestaat hierin, dat •/.• legenheid bestaan, enkele uren ge»
Wat zegt het" huurcontract? In dit
zellig bijeen te zijn.
contract is zelfs een clausule opge» voortdurend grootser en verfijnder
In navolging van de tentoonstel»
nomen, welke spreekt van een mo* van opzet worden, en steeds meer lingen
in de grote steden zal ook
gelijke" afbraak. De ondertekenaar deelnemers tellen.
hier
(door
een Zandvoortse firma)
wist dus wat hij deed. Spr. voelde
De Zatohaku belooft wel zeer fraa een modeshow worden georganiseerd.
wel voor een schadeloosstelling.
Om het feestelijke element te ac»
/ De heer LINDEMAN was 't met te worden, temeer daar de beschik»
de laatste spr. beslist oneens. De ge* baar gestelde ruimte in Hotel Bou» centueren, zal de hall van Hotel
meente streefde zelf naar een „meer wes zich bij uitstek leent om een Bouwes worden omgetoverd in een
bloementuin, terwijl de entree met
permanente oplossing" (aldus het show te doen slagen.
voorstel). Dan moet men dergelijke
grond niet van jaar tot jaar verhu*
ren. Indien er een schadeloosstelling
' zou moeten gegeven worden, dan
moet deze liggen op het vlak van
een mogelijke onteigening. Indien dit
paviljoen permanent is — wat spr.
niet betwijfelde — dan zal deze
schadevergoeding hoger zijn dan die, Levendig herinner ik mij het gevoel, artsen en verstelgoed voorgezet krij»
welke uitgaat van een vage morele waarmee (>ik vroeger aan een boek gen. Zo'n handenwringende dame in
verplichting.
„ontsteeg", want dat was geen vul» een 'boek, daar kan je zeker van zijn,
, De heer DIEMER verklaarde zich gair opstaan meer te noemen. Ik die wringt maar één voorafbepaaldc
aan de zijde van de 'tegenstanders steeg dan als een vat vol mogelijkhe» kant uit, naar het doel van de schrij»
van 'dit voorstel.
den uit mijn stoel op, als heldin, ver. En of dat nu liet herstel van het
/ Weth. v. d. WERFF zeide dat 't er grote minnares of simpele opofferen* bankiersgeslacht Peterson is, of een
"' niet oW ging het paviljoen van de de ziel, om mij'ih^het dagelijks leven huwelijk met scheiding, of een nood»
heer Bluijs te verwijderen. Hij was er te begeven.
lottige tragedie, dat doet er minder
voor om het contract gewoon te la»
Op zo'n ogenblik was ik bereid toe.
ten doorlopen. Dan gebeurt er niets om de volmaakt opofferende te wpr*
In ieder geval is ze uit alle ver*
ten nadele van de eigenaar van den of de dolle sportieve of de mis» warrende bijkomstigheden gelicht en
Garni.
kende tragische.
kunnen we haar ongehinderd volgen,
Weth. KERKMAN deelde mede
„OF!"' zeg ik.
wat bijzonder kalmerend voor de
dat het College al half en half voor»
Want het enige, waar ik nooit voor zenuwen is.
bereid was pp de afwijzing door de klaar stond, dat was voor dat alles
Voor mij is dat de voornaamste
Raad van dit voorstel. Maar in dat tegelijk en door mekaar.
charme van de roman: dat logische
geval zullen B. en W. niet aarzelen
Voor stukken plicht met klusjes en duidelijke,
hun afwijkende mening kenbaar te tragiek, — voor huiselijkheid, humor
Kijk eens alleen naar het verschil
maken aan Gedeputeerde Staten, en emoties dwaas vermengd met toe» tussen spreek» en schrijftaal,
waar dan de uiteindelijke beslissing valletjes, gewoonten en grootse ogen»
Wanneer U tegen mij zegt: „Hoe
zal moeten vallen!/Spr. zeide dat Ir blikken.
gaat 't?" dan heb ik geen idee waar»
Friedhoff altijd riad gesproken van
'En dat malle mengelmoes zonder aan U denkt. Misschien denkt U hè*
een ,",kiosk" en blijkens een brief van lijn of richting, dat is nu juist wat de lemaal niet aan mij, maar aan lente
het College aan de heer Bluijs jn werkelijkheid is.
en liefde, maar U kunt evengoed be»
1950 was er toen al op gezinspeeld
Als er door een roman een vrouw doelen: ik wou dat je maar ophoe»
dat het paviljoen geenszins een per» handemyringend rondloopt, dan is ze pelde, of: wees maar niet boos.
manent karakter droeg. De heer wanhopig over haar geliefde, of ze
Want spreektaal, daar verbergen
Bluijs heeft tó'en niet geprotesteerd. haat de geldschieter, of haar pleeg* We onze gedachten eerder achter, dan
Spr. was van oordeel dat er in ieder vader is vermoord, zoiets, — maar in dat we ze ermee verklaren,
ieder geval maar één ding tegelijk.
„Mooi -weer", zegt een verlegen
Je kan er zeker van zijn dat er niet jongeman, terwijl hij meent: Houd
ook nog twee lakens in haar was toch een beetje van mij -, en het
(Adv.)
missen, dat ze niet opeens misselijk meisje antwoordt ontkennend op zijn
wordt en dat de buurvrouw niet doel» onuitgesproken vraag; ze tilt hoog»
Zemrwm&t.
loos op bezoek komt.
hartig het kinnetje omhoog en zegt:
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
•Hier dan eindelijk de kloeke tra» „Vind je?"
en angstgevoel worden verdreven door
giek, het stevige verdriet of de on»
Kijk, zulke verzwegen betekenissen,
MIJNHARDTS ZENUWTABLETTEN
onderbroken liefde, die wij in het ge» en de daarbij behorende misverstan»
Versterken het zelfvertrouwen en
wone leven alleen maar gelardeerd den, die zijn er in een boek gelukkig
• stemmen U weer moedig en rustig.
met busritten, -melkboeren, tand» niet bij.

ZATOHAKU

Bevolkingscijfer daalde
in Januari én Februari
Per l Januari '1954 bedroeg het aan*
tal zielen in Zandvoort 11.694. Door
vestiging en geboorte vermeerderde
dit aantal zich met 70, terwijl door
overlijden en vertrek, dit totaal met
147 verminderd werd. Eind Januari
bedroeg het 'bevolkingscijfer derhalve
11.617.
In de maand Februari steeg het to*
taal met 71 personen door vestiging
en geboorte. (Er werden 11 meisjes
en 3 jongens geboren). 7 Ingezetenen
overleden. Er vertrokken 96 perso*
nen in die maand.
liet bevolkingscijfer was derhalve
op l Maart 11.585. Hiervan waren
5.546 mannelijke en 6.039 vrouwelijke
inwoners. Er jp dus nog steeds een
dalende tenderjz merkbaar in de loop
van Zandvoorts bevolking.

P.H.D.C. „Zandvoort"
hield oefendag
Op 21 Maart hield de Politiehonden*
dressuur»club .Zandvoort een oefen»
dag in samenwerking met de P.S.V.
„Spaarnestad'" uit Haarlem op het
terrein van „Zandvoort" te Aerden»
hout. Door de honden Prins en
iHertha werd - goed werk geleverd.
Spaarnestad was met 12 honden ver*
tegenwoordigd. Het was over het al»
gemeen een leerzame dag. In Juni zal
de P.H.D.C.» „iZandvport" waar*
schijnlijk in een wedstrijd uitkomen.

BURGERLIJKE

STAND

19—25 Maart 1954
Geboren: Jeroen Antonius Eugène
Joseph en Bernadette Jacoba Ar»
noldine Maria, zoon en dochter
van B. H. G.- J. Randag en M. L. J.
Veeger; .Marijke Wilhelmina, doch»
ter van W., C. Paap en W. G. S.
Kerkman.
Ondertrouwd: G. A. Vanbesien en
A. A. "Webber; L. H. Colier en E.
J. van Koutcren.
Overleden: J.' van Duijn, oud 83 j.,
wedn. van S. Schuiten.

vlaggen zal worden versierd.
Het aantal., deelnemers bestaat uit
de volgende firma's:
Balledux, Bjjrger, Kort's IJzerhan»
del, Hoyings/ Geschenkenhuis, De
Sierkan, Van Veens's Bakkerij, Fa.
Feenstra, Fa.' Hildering, Fa. Brok»
meier, Fa. Kranenburg, Fa. Warmer*
dam, Fa. Brossois, Fa. Koper (v.'h.
Kaaspaleis), Fa. De Wolbaai, Fa.
Rinkel, Sigarenmagazijn 't Vosje, Fa.
•Henk Schuilenburg, Fa. Kemp's Fruit*
handel, Fa. Nooy, Fa. Looman, Fa.
Hamers, Fa. 'JA:, 3.' Versteege, Foto»
Kino Hamburg, Fa. 'De Waag, Fa.
Dobbe en v. d. Berg te Wassenaar
voor bloemenversiering.

WATÈRGETIJDEN
H.W. L.W..H.W. L.W. StrandMaart
berijdbaar
28 9.15 16.— 22.01 5.- 13.00*20.00
29 10.42 17.30 23.37 6.30 14.30»21.30
30 -._ 6.30 12.21 18.30 3.30=10.00
31 0.59 S.— 13.22 20.30 5.00*11.30
April
1 1.50 9.- 14.09 21.— 6.00*12.00
2 2.32 9.30 14.49 21.30 6.30*12.30
3 3.12 10.— 15.30 22.30 7.00»13.30

(Adv.)
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

de

ri
V'j

Daar verklaart de schrijver hulp»
vaardig wat zulke zinnetjes te bete»
kenen hebben, bijvoorbeeld op deze
manier:
„Hoe gaat 't?" vroeg William, ter»
wijl zijn ogen'door de armoedige ka»
mer zwierven -met een mengelmoes
van verachting- en medelijden".
Gemengelde' minachting dus, dat"
voelde William, en dat weten wij nu
dan ook.
Op deze plezierige manier heeft de
schrijver ons eeuwenlang bij de hand
genomen, en als een kind door de la»
byrinthen van'het leven gevoerd. En
hij spreidde voor onze verrukte ogen
een geordende wereld uit, waarin
alles logisch en onafwendbaar naar
de laatste bladzij liep. Aan het leven
gaf hij zin en ieder 'boek was als een
verkeersbord, of een A.N.W.B. rich»
tingaanwijzer in
onze rommelige wer»
kelijkheid. " !' '
Daarom is het pok, dat ik met zo»
veel onrust sommige nieuwe stromin»
gen in de romanliteratuur gadesla, die
met Simon van 't Reve en later Bert
Schierbeek Nederland binnenkabbel»
den; want helaas zijn deze boeken
geen producten van verwarde of ver*
ziekte geesten, maar een weerkaat»
sing van de gewone dagelijkse chaos
om ons heen. i
En als de boeken al even onduide»
lijk en onoverzichtelijk worden als
het werkelijke 'leven, waar vinden we
dan nog ooit dat kalmerende leven»
met»éénrichting*verkeer waarin we bij
het lezen van 1 romans zo heerlijk on»
Idergedompeld "worden.
HARRIET FREEZER.

Mensen en Zaken
Moeders wil is wei in de tuin.
Natuurlijk, dat zat er in. Dat ga je
krijgen met het mooie weer in de
lente, 's Avonds na de eerste zo»
merse dag in Maart begon, 't al: Er
moest es wat aan de tuin gedaan
worden.... iZeker, dat moest acht
jaar geleden ook al en het enige re»
sultaat van moeders suggestie is, dat
er ieder jaar „wat aan de tuin ge»
daan moet worden".
Dit jaar kwam de aanval op een
tactisch onjuist en ongemakkelijk
ogenblik. Reeds geruime tijd voerde
vaders conditie een,zware strijd met
de Noordenwind, een koude oorlog
dus, die letterlijk alles van de arme
man opeiste. Er bestaat een soort
vefbeten weerstand tegen vorsjt,
strenge vorst zelfs en snijdende
Noordelijke winden. Heus, mannen
kunnen die weerstand opbrengen, als
ze' hun best doen. Maar tegen het
zoet»gevooisde gevlei van een vrouw,
die wil dat er wat aan de tuin ge»
daan moet worden, is bij Momus' we»
ten geen man bestand. Vader was 20
kwiek, zo sterk, zo
nou ja
Wel werd er nog een zwakke po»
ging door vader ondernomen, waar»
bij hij verwees naar zijn pijnlijke rug
en aanhoudende hoest, maar vrouw»
tje constateerde monter dat hij toch
maar een fikse jonge kerel was en
maar niet zo veel moest roken....
Dat hoest j e ging dan wel vanzelf
over.
't Slot van het liedje was dat va*
der, omstuwd door nazaten, die grote
verwachtingen koesterden, de vol»
gende dag na kantoor en na het eten
de tuin in 'ging. 't Was een belang»
wekkend gebeuren.
iHet gezinshoofd voerde nogal'wat
materiaal rnee: een spa, een hark,
een kruiwagen, een paar bezems en
een rol dropjes (voor de hoest). En»
fin, het karwei begon, terwijl moeder
achter de ruiten stond. Jawel, achter
de ruiten.
Nou is 't een feit dat mannen soms
geen maat kennen.
O' ja, dat komt voor, hoor. Vader
bleef aan de gang. De kinderen wa»
ren al lang naar binnen gestuurd. En
in het schamele 'lioht van een straat»
lantaarn groef vader in z'n tuin tot
hij zelf bijna onzichtbaar was. Moe»
der riep es de tuin in: „Oehoe
koffie!!" Vader "bleef. 'Tot hij * niet
meer kon.
Enorme zandverplaatsingen had Kij
bewerkt. Deze keer was er werkelijk
wat aan de tuin gedaan.
Maar achteraf was 't helemaal niet
nodig geweest en zeker niet de be»
doeling, dat hij zulke diepe gaten had
gespit. Dat zei moeder.
De volgende morgen ging een ge»
kreukelde vader, lichtelijk ontstemd,
naar de trein. Je moet ^'n.hoest nou
horen....
Wat een wereld. En wat een
lente.-..:-, . . , „ . , . v... -_^.,^.
MOMUS."

VROUWENMIDDAG
Ned. Protestantenbond
Lezing over de Oecumene
Donderdag j.l. besprak mevrouw S.J.
Kleyn van Wijk in gebouw Brug»
straat 15 het onderwerp: „De grote
wereld Christen Vrouwenorganisatie
en de Oecumene".
Mevrouw 'Kleyn verklaarde, dat het
niet in haar bedoeling lag, een ror»
mele lezing te houden, over het door
haar gekozen onderwerp, maar dat
ze zo hier en daar „een raampje
wilde open zetten", om de aanwezi»
gen enig inzicht te geven in de
eigenlijke bedoeling van de Oecu»
menische Beweging.
De grondgedachte van de Oecu»
mene is, meer eenheid te brengen.in
het Christelijk geloof. Immers men
kent ter wereld vele kerken. De oor»
sprong is bij iedereen hetzelfde, maar
op iedere grondgedachte is als het
ware door mensen een huis gebouwd
en deze huizen zijn zo uiteenlopend,
dat wij nu een Christendom kennen
met vele schakeringen.
Door de Wereldraad der Kerken
zijn enige jaren geleden in Lausanne
en Zweden conferenties gehouden.
In de naaste toekomst zal in Al*
lington (Amerika), een grote Oecu»
menische conferentie gehouden wor»
Iden, waaraan ook Nederlandse af»
gevaardigden zullen deelnemen.
Hier zullen zes onderwerpen behan»
deld worden, o.a. Geloof en Kerkor»
de, de Opdracht der Kerk, jegens hen
die er buiten staan, Internationale
Zaken enz.
Mevr. Kleyn toont duidelijk aan,
dat de Oecumene grote consequenties
met zich meebrengt. Volgens haar is
het niet direct nodig en ook niet te
verwachten, dat men het met elkaar
eens zal worden. Want hoewel de
kern dezelfde is, verschilt hetgeen
door mensenhanden is opgebouwd,
veel van elkaar en het is niet aan te
nemen, dat daarin zo zonder meer
verandering gebracht kan worden.
Maar van groot belang vindt spreek»
ster, dat men van elkaar kennis
neemt, elkaar respecteert en poogt te
verstaan.
Daarna spreekt mevr. Kleyn noe
uitgebreid over de C.J.V.F., de Chr.
Jonge Vrouwen Federatie, in het bij*
zonder over „Huize Melanie" te Haar»
lem, een internaat met een*jarige cur*
sus, waar jonge meisjes, voornamelijk
van het platteland een goede scholing
krijgen als gezinshulp, een opleiding,
die ze later kunnen uitbreiden tot
verpleegster, kinderverzorgster e.d^
De algehele leiding berustte, zoals,
gewoonlijk weer bij mevr. Sterren*
burg.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN;.
'
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
weg 34, telefoon 2813
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720. •
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 28 Maart (4e Lijdenszondag)
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mej. A.
H. Janssen.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Be*
vestiging van Kerkeraadsleden.
Medewerking Kerkkoor.
7 uur: Ds C. de Ru.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 28 Maart
10.30 uur: Ds J. Heidinga van
H'aarlem. Viering H. Avondmaal.

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed na een kort*
stondig lijden
MEJ. MARIA VAN
BEEMDELUST
in de ouderdom van 85 jaar.
G. /.' Sterrenburg
Ex. test.
Heemstede, 24 Maart 1954
Wipperplein 14 ,
Condolatie=adres:
Brederode»
straat 93, Zandvoort.
iHet stoffelijk overschot is op*
gebaard in een der rouwka*
mers Zijlweg 63, Haarlem. Be*
zoeken van 2*4 uur.
De teraardebestclling zal plaats*
vinden op Maandag' 29 Maart
te 3 uur op de Alg. Begraaf»
plaats te Zandvoort.

Zondag 28 Maart 9.30 uur: Radiotoe*
spraak (op 402 meter) door de heer
W. Coenders van het Humanistisch
Verbond. Onderw.: „Open Vensters".

Ook wij exposeren op de
VOORJAARSBEURS

met een exclusieve collectie
brilmonturen
Brillenspecialist

L-ooivmN

Haltestraat 58 - Telef. 3174

LUISTER NAAR ..
PHILIPS !RADIO, de
meest moderne appara*
ten. Vanaf ƒ 98,- tot
ƒ 2190,-.
GENIET-VAN

Spoedveiling
Wegens emigratie zal in opdracht
van principaal geveild worden de aan*
wezige inboedel in perceel Zand*
voortselaan no. 7 bovenhuis

Boekenweek..

van 2Z Maart t.m. 3 April
Bij aankoop van ƒ 4,50 een
aardig boekje CADEAU!!

Boekhandel „ESVE"
Grote Krocht 17 — Zandvoort

WEEK-AGENDA
Monopole •
Vrijdag 26 Maart 8 uur: film „Avon*
tuur in de Zuidzee".
Zaterdag 27 Maart 8 uur: idem.
Zondagmiddag 28 Maart 2.30 uur:
film „L. & H. als Pechvogels".
Zondag 28 Maart 8 uur: film „Avon*
tuur in de Zuidzee".
Maandag 29 Maart 8 uur: idem.
Dinsdag 30 Maart 8 uur: film „Ver*
boden Jungle".
Woensdag 31 Maart 8 uur: idem.
Donderdag l April 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 30 M\aart 8 uur: Agfa Color*
avond in Restaurant „De Rotonde",
De Favaugeplein 21.
Dinsdag 30 Maart 8 uur: Besloten bij*
eenkomst Hum. Verbond in Hotel
•Keur. Spr. de heer Jac. Meesters.
Dinsdag 30 Maart 8zll uur: Show van
de Zandvoortse Middenstand „Za=
tohaku" in Hotel Bouwes.
Woensdag 31 Maart 8:11 uur: idem.
Donderdag l April 8:11 uur: idem.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 27 Maart 8 uur: Haagsche
Comedie met „De Leeuwerik".
Zondag 28 Maart 8 uur: Haagsche
Comedie met „Een dag aan zee".
Woensdag 31 Maaet 8 uur: „Ballet
Sonia Gaskell".

in Hotel Boiawes

TE KOOP: 2 éénpers. Eng.
ledikanten, 2 staande sche*
merlampen, electr. kook*
plaat (Inventum), pottenrek.
Haarlemmerstraat 64.

Hallestraat 12A

Stevige, weinig - gebruikte
27 MAART VERHUIST RUGZAK met draagstel te
koop. Prijs ƒ 20,—.
Dr Gerkestraat 25 zwart.

F. M. v.

van Zandvoortselaan 141
naar

KENNEMERWEG 8

van MODERNE, 'HANDGEBREIDE KLEDING
wordt U aangeboden

Te koop z.g.a.n. KINDER*
WAGEN, tevens wandel*
wagen met nylon bekleding.
Vondellaan 43zw.

Te koop aangeb. HUISK.»
AMEUBL., old finish, i.g.st.,
best. uit dressoir, gr. tafel,
theemeubel, 2 gr. en 4 kl.
stoelen. Br. onder no. 2405
bureau Zandv. Courant.

WEGGELOPEN Cypers
katertje m. wit puntje aan Te koop: VRIJSTAAND
de staart. Terug te bezor. HUIS, gel. Zandv.laan 39,
gen v. d. Moolenstr. 62zw. dadelijk te betrekken.
Makelaar W. PAAP
Gevr. voor de maand Aug. Kostverlorenstr. l, tel. 2965.
voor 6 volw. pers. en 3 k.
onder de 6 j r, ZITK. en 2
Particulier zoekt
SLAAPK. m. vrije keuk. of
met pension. Br. m. prijs*
opg. Mevr. Vos, IJsselstraat
54, Amsterdam*Z.
,

door

AFTERNOON is de mooie KANlVoL, opge*
maakt in 150 grams kluwen, voldoende voor het
maken van een jumper, maat 42. Volgens Onze
patronen voor ƒ 4,35 een modern kledingstuk,

Een ding is zeker, Neveda SirenëP'Wol
in 86 kleuren leverbaar, geeft pracht resultaten
1

per 100 gram. f 2,75

'V '

FONTANA de 3 dr. fijn uitgesponnen Wol;
150 a 200 gram is voldoende voor een moderne
jumper; 50 grams bollen
slechts •ƒ '1,40

Bij aankoop van onze wol
breipatronen gratis ! !

herbouw- Vakmanschap en
Service
plicht

Te huur gevr. laatste week
Juli en Ie week Aug. l ZIT*
en l SLAAPK. en keuk. Br. voor Zandvoort of naaste
Vennik, Oldenbarneveldstr. omgeving ter overname.
75*111, Amsterdam.
Br. no. 2404 bur. iZandv.Crt.
Te huur gevr. voor, of vanaf
Schuimrubber
15 Apr. tot l Sept. ZOMER*
Matrassen
HUIS of iets dcrgel. Geen
overtollige luxe. Br. onder rechtstreeks fabriek, 30 a
no. 2403 bureau Zandv. Crt. 40% beneden winkelprijzen.
Kent U ze nog niet? Vraag
WONINGRUIL
dan l bed een paar dagen
Aangeb. grote woning een* op proef. 'Hygiënisch, stof*
trum Amsterdam. Te koop vrij en geven een gezonde
of te huur gevr. villa te en verkwikkende slaap.
Zandvoort of omg. Br. ond. Belt U even op 729109.
no. 2401 bureau Zandv. Crt. Importeur J. DEN BODE
Gevr. ZOMERHUISJE voor Amsterdam (Z.), Rijnstr. 59
cchtp. m. 2 k., van l April
t.m. Sept., f 100,- p. mnd. 29 MAART aanvang ver*
Br. no. 2402 bur. Zandv.Crt. koop loten

Gevr. in kl. modern land* STAATSLOTERIJ
Huis NETDAGMEISJE van Debutante M. ZEEPVAT*
8*4 uur, v.g.g.v. Zaterdag* SCHAAP, Westerparkstr. 11
middag en Zondag vrij.
Zandvoorterweg 31, Aerden* M. C. VAN BQRKUM
hout.

PED1CURE

MANICURE
Schoonheidsspecialiste

HOTEL „DE SCHELP" met jarenlange ervaring

PHILIPS- TELEVISIE. -U - ziet de
mooie Schouwburgsprogramma's thuis
HAAL DE ZON IN UW HUIS!
PHILIPS BIOSOL Hoogtezon ƒ 198,*.
ULTRARHIL kleine Hoogtezon
ƒ 76,50
IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
STOFZUIGERS: Diverse merken op
slee. Vanaf ƒ 2,- per •week.
HUIS-, DECORATIE- EN
Excelsior: Het nieuwste Jaarbeurs*
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
model, dubbele zuigkracht . . ƒ 177,50
Wij leveren: KOELKASTEN, Was*
machines, Droogmachines en andere
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 apparaten.
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 Wij repareren alle merken radiotoe:
stellen en stofzuigers.
GLAS-ASSURANTIE
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be*
taling met U.
Ziet onze etalages
r
in verband met de
RADIO * TELEVISIE = ELECTRA

Fa J, v, d, BOS & Zonen

ii een besloten bijeenkomst
op DINSDAG 30 MAART
n Hotel Keur, spreekt de
leer Jac. Meesters uit Haar*
em over:
Jiumanisme in het bedrijf".
"ntroducties bij het bestuur
van de Gemeenschap Zand*
voort.
Aanvang 8 uur

Gevr. door Boekh. ESVE
WINKELJUFFROUW.
Grote Krocht 17.

op Zaterdag 27 Maart a.s.
's morgens 11 uur
• w.o.: modern gasfornuis met oven,
huiskamer -amcubl., ledikanten,--bed»
degocd, huishoudelijke goederen, keu*
kengerei, autobanden .en wat verder
is te bezichtigen in genoemd perceel
voor de veiling van 9—11 uur.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

Humanistisch Verbond

Telefoon 2808

Hiermede betuig ik '"mijn hartelijke
dank voor de vele bewijzen van deel*
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht neming ondervonden na het over*
lijden van mijn zoon'
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
CORNELIS SCHAAP
Hoogmis.
in 't bijzonder Ds C. de Ru, de Heer
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. Merten, de K.N.S.M., buren en ken*
nissen.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Wed. L. SchaaptPaap.
Gereformeerde Kerk,
Zandvoort, 26 Maart 1954
Julianaweg hoek Emmaweg
Kanaalweg 15
i.
Zondag 28 Maart (4e Lijdenszondag)
10 en 5 uur: Ds A. C. de Jong van
, Grand Rapids.
'Ned. Chr. Gemeenschapsbond
•Dinsdag 30 Maart
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
.Spr.: Dr P. Berron uit Straatsburg.

ROEPERS

vraagt ASSISTENTE voor Cosmetica Dr van der Hoog
de _linnenkamer, voor de Dr Gerkestr. 21.; Tel. 2812,
ochtend." Persoonlijk aa'nm.
Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wöü
Glaswerk, porcelein, bestekBakkerij R I N K E L , Raad* ken tafels, stoelen, enz.
huisplein 1. Loon ƒ 25 p.w. P. Waterdrinker, telef. 2164

Loopjongen gevr,

De schoonmaaktijd CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
nadert
gebakken mosselen.

Pracht collectie Behang
in voorraad
Plastic muurverf
Witkalk en Gips
Witkwasten te huur
Grond» en Lakverven
in diverse prijzen
Alle soorten Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
t

Tot 1.30 uur geopend

Tonen wij V op de „ZATOHAKIT"

BROSSOIS

SCHOENHANDEL

Grote Krocht

per SCHIP of per VLIEGTUIG ?
Wendt U tot

(Passage*Agenten sinds 1868)
Kruisstraat 43 te Haarlem,
Tel. 20679—20680

Hoofd-Agenten:
Koninklijke Rotterdamse Lloyd n.v.,
Cunard Line, Oriënt Line etc.

Officieel Boekingskantoor:
K.L.M., Holland*Amerika Lijn,
Holland*Afrika Lijn,
Holland*Australië Lijn etc.

Officieel EMIGRANTEN-

5^ -

- boekingskantoor voor AUSTRALIË,
NW. ZEELAND, ZUID*AFRIKA,
CANADA, VERENIGDE STATEN,
ZUID*AMERIKA, RHODESIA etc.

Schoonmaaktijd is in het land.
Ruim Uw rommel aan de kant!
Zit U met die boel in nood,
Bel dan de FIRMA AKERSLOOT!

P. Flietstra

Burg. Beeckmanstraat 2
Aleen Zaterdag
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
ALS RECLAME
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534 Voor een oprecht geluid:'de
ZANDVOOKTSE COURANT Cocos macroont j es
van ƒ 0,85 voor
Ons blad wil:
70
cent per 250 gram Wij geven DE HOOGSTE WAARDE
• Actueel nieuws geven van
voor alles wat U kwijt wilt zijn!
„De culturele aspecten van radio en
velerlei aard;
Neemt eens proef met onze O.a.: Lompen 30 et p. kg
Tijdschriften en
• Zijn critische en stimuletelevisie"
Carton
3
et
p.
kg
couranten .... 4 et p. kg
rende taak eerlijk vervulGEBAKJES
Lood, geel koper en alle andere oude metalen, baden,
len;
met roomboter gebakken
Belangwekkende
geysers enz. tegen beursprijzen.
• Een tikje spot en humor
BELT U EVEN 2 8 4 5 ? WIJ KOMEN DIRECT!
niet
vergeten;
conferentie in' Bentveld
A. AKERSLOOT SCHELPENPLEIN 7
ZANDVOOKTSE COURANT
Pakhuis de gehele dag geopend !
De voorzitter van de Arbeiders Ge* Achterweg l - Telefoon 2135 Schoolplein 4 - Telef. 2467
meenschap Ds L. H. Ruitenberg komt
in een artikel „Televisie en Volks*
leven" van Wending, (Juni 1953) tot hoe de programma's samen te stellen,
een conclusie, waarin hij o.a. de mo* zodat wat zij bewust aan culturele
gelijkheden van de .televisie noemt beïnvloeding voor de Nederlandse
Deze ziet hij vooral liggen op het op* luisteraars willen bijdragen en dat*
voedkundige en cultuurversc'haffende gene wat deze zelfde luisteraars
vlak. De overheid heeft hier een po* vragen tot een zekere eenheid komt.
sitieve actieve cultuurtaak. Waar* Hierbij zijn de gevaren duidelijk, n.l.
schijnlijk zal ieder het met deze uit* aan de ene kant een cultureel ver*
Confectiemagazijn
'
spraak wel eens zijn,, maar de pro* antwoord programma, dat niet „aan»
blematick van het h_oe en het wat slaat" en aan de andere kant een te*
komt dan in al z'n'Scherpte opdui* veel toegeven aan de wensen van de
ken, een problematiek waaruit we ook luisteraars.
bij de al veel langer functionnerende
Dit zijn maar enkele van de vra*
met de nieuwste modellen japonnen
' 1*
radio nog lang niet zijn.
gen die op de cursus die de A.G. der
Ons land kent z'n.~t vele richtingen Woodbrookers op 10*11 April in
in
verschillende
prijsklassen
„
.:.
en geestelijke stromingen, die alle de Bentveld organiseert, zullen worden
activiteiten van radio en televisie behandeld.
willen beïnvloeden. Daarbij komt de
Inmiddels hebben vooraanstaande
Enige mannequins zullen U de nieuwste snufjes tonen'' '•"->"
wens van degenen, 'die zich voor deze mensen uit het omroepwczen zich
beïnvloeding (meer j of minder be* voor deelname aan deze cursus op*
Tijdens onze verbouwing gaan wij door met -de
wust) openstellen. Ook de luisteraar gegeven, zodat een openhartig en
verkoop, ingang Ie deur Diaconiehuisstraat
vertoont een bepaalde preferentie cultureel opbouwend gesprek moge*
voor de programmasonderdelen, een lijk is. De heer P. Thoenez, van het
voorkeur, die gedeeltelijk sociolo; Centraal Bureau van de Statistiek
Textiel en Confectiemagazijn
die meewerkte aan een statistisch on*
gisch bepaald is.
De culturele beïnvloeding in z'n derzoek van het radio gebruik, zal
ruimste zin door de radio is toever* spreken over het culturele aspect van
trouwd aan een aantal omroepvereni* de radio. De heer J. W. Rengelink,
gingen, waarvan men zegt dat ze niet secr. Ned. Televisie stichting zal het
adaequaat het geheel van 't Neder* culturele aspect van de televisie be*
HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087
landse volk weergeven. De televisie handelen.
schijnt in dezelfde richting te gaan
Men kan zich voor deelname aan
Velen zetten achter deze gang van deze conferentie opgeven bij Arbei*
zaken een vraagteken. De omroep* ders Gemeenschap der Woodbroo»
Adverteert in de Zandvoortse Courant
verenigingen zitten zelf met de vraag kers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Fa, A. v,d, Mije & lonen

Op de Winkelfoeurs
„Zatohaku" komt

„DE WJULG"
*•N

„DE WAAG"

STOOMWASSERZJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Pynstrijkerij — Snelle aflevering —KASTKLAAB

DOE DE WAS DE DEUR
Agfa Color-avond
op DINSDAG 30 MAART 8 UUR

in Restaurant „De Rotonde"

De Favaugeplein 21
Kaarten hiervoor (ook telefonisch aan te vragen) be=
perkt verkrijgbaar-bij

Ciné-Foto BAKELS

Kerkstraat 31 - Telefoon 2513

Vanaf VRIJDAG 26 tot en met
MAANDAG 29 MAART, 8 uur
Gary Cooper, Barry Jones, Roberta Haynes in:

TAPIJTEN

„MARO" N.V.
Toonkamer Jansstraat 85
Dij Gr. Markt, Haarlem.

Het juiste adres voor aan*
leg en onderhoud van

op uw

Het adres van vertrouwen
voor

Avontuur in de Zuidzee
Garry Cooper, de held van „High Noon" thans
in een opwindend South Pacific drama! Geheel in
Technicolor opgenomen in de Stille Zuidzee!
Toegang 18 jaar.
Vanaf DINSDAG 30 MAART tot en met
DONDERDAG l A'PRIL, 8 uur
Angelica Hauff', Alexander Carlos, America Cabral
en Carmen Brown in de uitzonderlijk spannende
film:

PERMANENT
COLD=WAVE
TléDE WAVE
ELECTR. WAVE
INOOLA
DE LUX WAVE

Maison „Gerrits"

Loodgietersbedrijf
Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

ADVERTEERT In de
Dames: en Herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718 ZANDVOORTSE COURAXT

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Verboden Jungle
Gefascineerd ondergaat men de duizend en één
dreigingen, die de jungle oproept door dier en
•mens!
Toegang 18 jaar.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

ZONDAGMIDDAG 28 MAART, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U we*
derom de Koningen van de lach: Stan Laurel en
Oliver Hardy

L. & H. als Pechvogels
Een uitbundig vrolijk programma!
Toegang alle leeftijden.

DEZE WEEK

RECLAME

250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
voor 60 cent
H.

GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel.

2153

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

j. H. G. WEENINK

Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding prachtige ex<=
sorttapijten, direct aan
particulieren, tegen fat
brieksprijzen w.o. Wil*
tons, waarde ƒ 120,—
voor f 79,50. M.Smyrna's
waarde ƒ 198,— voor
f 125.—. Exceptioneel
jrote maten 275x375 van
f 350,- voor ƒ 198- en
nog grotere.
TAPIJTHANDEL

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper c Telefoon 2550

Pakveldstraat 30a, tel. 288?

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Voor SCHOONMAAK ARTIKELEN
naar „Het Wonder van Zandvoort"
De goedkoopste zaak
Sponzen
v.a. ƒ 0,50
Stoffers
v.a. ƒ
Pansponzen 3 voor f
Dweilen
v.a. ƒ 0,65
Wafeldoekjes . v.a. ƒ 0,30
Wrijfwas
v.a. ƒ
Boenders
v.a. f 0,20
Plastic tafelkleden
Bezems .... v.a. 'f 1,20
v.a. ƒ
Kastpapier . v.a. ƒ 0,20
Tafelzeil .. per m ƒ
Zeemlappen
v.a. ƒ 0,98
Balatum, 2 m breed ƒ
SWALUESTRAAT 9, is achter de Haltestraat
Telefoon 2418

helpt U

0,55
0,25
0,40

3,75
4,95
3,10

Neem Persif de hagelwitte waska mpioen f
Zó w i t . . . . zó schoon en zo veilig wast
Persil, dat U met recht trots zult zijn
op Uw was en hlij... omdat alles veel
en veel langer meegaat.
In heel de wereld bestaat er géén
geheim op het gebied van wasmiddelen, dat Persil NIET kerït en niet zou
KUNNEN toepassen. Maar elk middel,
dat schadelijk zou kunnen zijn voor
Uw dure textiel, wordt door Persil
zeer beslist geweerd!

'n Nieuwe lente . . .
'n nieuw rijwiel

op •oolaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die tT Biet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van T7w Inkopen bU deelnemers (winkeliers)
aan bet Kennemer Financierings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om t« voorkomen, dat TJ te zware lasten te dragen
krijgt en HULP al» U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Eoutstraat 70, Haarlem en bU de plaatselijke correspon-

uit onze collectie
RUDGE, FONGERS, LOCOMOTIEF, VESTING
Komt U eens even kijken en praten met ons

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer

Voor een witte en veilige was
normaal pak
42 cent
dubbel pak
81 cent

Gebruik
steeds

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

ZATOHAKU

ZATOHAKU l

Bezoekt de show van de Zandvoortse Middenstand

HA

ZAT

o

O

„Zandvoort toont haar kunnen"
| GRATIS TOEGANG

in Hotel Bouwes
op

Dinsdag 30 Maart
Woensdag 31 Maart
Donderdag l April

des avonds

van 8—11 uur

Officiële opening
op Dinsdag 30 Maart a. s.
's avonds 8 uur
door
Mr H. M. van Fenema
Burgemeester van Zandvoort

O

Mode-show

-"

Elke 500e bezoeker ontvangt
een bloembollenpakket

Attracties

Demonstratie van de fabricage
van plastic-artikelen

^MUZIEK
CAFÉ en BAR GEOPEND
Gedurende de show speciale consumptieprijzen

I

Elke 100e bezoeker ontvangt
een fles limonade

Voorts verrassingen voor elke 10e bezoeker en vele andere cadeaux
SPECIALE
KORTINGEN
door verschillende Zandvoortse winkeliers voor de bezoekers aan de show

m
ZATOHAKU

ZATOHAKU

Bijblad van de Zandvoortse Courant

Interessante Rondvraag
Bont allerlei: Huisvesting, concentratiekampen,
helicoptères en schilderende agenten
Asjeblieft geen Bloemendaalse vuilnisbelt
onder Zandvoortse neuzen
De heer SLAGVELD vroeg of de
Voorzitter niet een beetje voorbarig
'•••as geweest met z'n optimistische
'tlatingen betreffende de huisvesting
i.- Zandvoort. Spr. had hierover een
"•«ericht in het Haarl. Dagbl. gelezen.
VOORZITTER antwoordde dat het
onderhand eens tijd werd een opti*
mistisch geluid te laten horen. Dat
de -problemen- op huisvestingsterrein
binnen twee jaar opgelost zouden
zijn, is misschien wat té optimistisch
— aldus Voorzitter — maar spr. vond
'dat er de laatste tijd meer en meer.
licht gaat schijnen over deze donkere
problemen, zodat een wat prettiger
geluid verantwoord is. Binnen afzien»
bare tijd moet het mogelijk zijn de
overheidsbemoeiingen inzake de huis*
vesting achterwege te laten.
De heer SLAGVELD vroeg ten*
slotte of de Voorzitter het gewenst
achtte dat politieagenten reclames
borden (verkeersborden) schilderen
Is dit billijk tegenover de schilders*
patroons in Zandvoort?
•* VOORZITTER kon tegen het schil*
^t-ien, dat de agenten in hun vrije tijd
* -oefenen, geen bezwaren maken.
De heer PORRENGA oordeelde
' wenselijk om 'de 5e Mei als her*
_akingsdag te handhaven en vroeg
> gemeentebureaux op die dag te
uiten en het gemeentepersoneel van
' 00 uur -af vrij te geven.
/OORZITTER sprak uit naam van
1
College toen hij opmerkte dat B.
W. deze zienswijze konden delen.
' 1~ College zal zich hier nader over
>«£>reken.
.•^ heer PORRENGA vroeg ook
l> of het juist was dat de heer van
^ urnen het terrein van het caravan»
.•nip aan fla£
de Van Lennepweg, be*
i gesteld als landings*
. aar
ts voor. Belgische helicoptères.
•*t genoemde exploitant hiertoe
Acht?
•^ORZITTER deelde mede dat
„^kbaar stellen van - het terrein
-^jiard met medeweten van het ge*
eritebestuur was geschied.
"'^ helicoptère*dienst, die van 10
/; tot 17 Mei a.s. Zandvoort zal
-..'\4oen", krijgt wel zo ongeveer
• '%' vormen, nu de Rijksluchtvaart*
r^t geen bezwaar maakt tegen het
oemde terrein. De minister van
aserstaat heeft echter het laatste
ord. Binnenkort zal een persconfe*
rentie over 't een' en ander plaats
hebben.
De heer WEBER had twee belang*
rijke vragen:
L Is het juist dat de gemeente een
bouwvergunning heeft verstrekt t.b.v.
een grint* en schelprnalerij op het
emplacement van de Ned., Spoorwe»
gen? Spr. achtte .dit een hoogst onge*
wenste gang van zaken i.v.m.' klaclvten, die onvermijdelijk zullen komen
door de stofboel, die dergelijke be*
drijven veroorzaken. Spr. deelde mee,

dat in Hpogeveen, Hattem, Brielle en
Noordwijk soortgelijke klachten legio,
zijn. Wanneer men hier zo'n bedrijf
gaat vestigen — nog wel in de be*
bouwde kom — dan is het» leed niet
te overzien. Spr. vestigde vervolgens
de aandacht op de aanwezigheid van
een industrieterrein in de gemcenfe,
waar toch een dergelijk bedrijf — als
het er zou komen — gevestigd be»
hoorde te worden.
Is hier de .Hinderwet niet toege»
past?
II. Is het juist 'dat de gemeente
Bloemendaal plannen heeft om een
vuilnisbelt te stichten aan de Zuid*
zijde van de kop van de Zeeweg? Is
het B. en W. bekend dat dit een zeer
groot ongerief moet zijn voor het
tentenkamp, dat zonder twijfel —
vooral in hete dagen — ondragelijke
last zal krijgen van deze belt. Met
het oog op de volksgezondheid achtte
spr. ook deze vestiging ongewenst en
tij verzocht het College stappen te
doen bij de Gem. Bloemendaal.
VOORZITTER antwoordde dat
beide gevallen reeds de aandacht had*
den van het College. De schelpen»
malerij te Noordwijk zal met een be»
zoek vereerd worden en met event.
klachten zal terdege rekening worden
gehouden.
De Bloemendaalse vuilnisbelt heelt
ook al protesten uitgelokt van de Mij
„Kennemerduinen" en ook de gern.
Zandvoort heeft inmiddels geprotes»
teerd tegen genoemde plannen. Dit
laatste op een reeds eerder ingeko*
men verzoek van de gemeente»genees*
heer.
De heer GOSEN vroeg inlichtingen
over het met rasterwerk" afgeschoten
terrein in de duinen, even buiten het
dorp aan de Zuidzijde van de spoor*
Jman. "Wordt dit «en concentratie*
kamp?
VOORZITTER zeide dat net ccn
dierenpension was t.b.v. de bescher»
melingen van de Ned. Ver. tot be*
scherming van dieren, afd. Zandvoort
De heer GOSEN had nog meer op
z'n vragenlijstje: De bewoners van
de 'Brederodestraat (lage nummers)
klagen over „knersende" ontvangst
van radio*uitzendingen. Dit komt door
de ongelukkige bovengrondse electri*
sche leiding ter plaatse. Kan daar es
verandering in komen?
VOORZITTER zou de zaak wel
eens laten bekijken.
De heer GOSEN wierp zich ten
slotte op als verdediger van de (ge*
moeds)rust van de bewoners van de
Burg. 'Engelbertsstraat, waar men van
plan is gedurende de maanden 'Juni
t/m Augustus een lunapark te hou»
den.
VOORZITTER kon niet anders
dan vragensteller te verwijzen naar
het antwoord, dat op punt 11 van de
„Ingekomen stukken" 'gegeven was.

Vrijdag 26 Maart 1954

Dus: B. en W. beraden zich hierover.
De heer SLEGERS verzocht de ver*
makelijkheidsbelasting te verlagen.
Weth. KERKMAN antwoordde maar
even in de plaats van Voorzitter. Hij
zeide dat dit — gezien de stand van
de gemeentebegroting — wel op fi*
nancieel»technischc bezwaren zou
stuiten. Aangezien de Voorzitter niet
meer op de vraag inging, gaf hij blijk,
zich met het gegeven antwoord te
kunnen verenigen.
Als „toegiftje" op de rondvraag
voelde weth. Kerkman zich gedron*
gen in het openbaar te verklaren, dat
de zienswijze van de Voorz. i.z. de
huisvesting te Zandvoort, waarover
de heer Slagveld gesproken had, niet
de mening van het College vertolkte.
Tegen half elf was de -zitting ten
einde.
H.W.

Koov de. VA.OJUW
DE LENTE
De Lente en de Liefde, die horen
bij elkaar
De Lente en de Liefde, die vormen
menig paar
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en 'de bloemen, die
maken ons zo blij
De Lente en de bloemen en het
lammetje in de wei
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en de zon, we warmen
onze botten
De Lente en de zon, we jagen
weer op motten
Joeghei, Joegho, 't is Lente!

Lezing over glas voor NCVB De Lente en de vogels, wat worden
Op de Vrijdagavond 19 Maart ge*
houden ledenvergadering van de af*
deling Zandvoort van de N.C.V.B,
hield mevr. Ir T. de Boer*v.d. Hoek,
uit Den Haag, een lezing over „glas".
Mevrouw de Boer vertelde in 't kort
de geschiedenis van 't glas in de loop
der eeuwen. Uit oudheidkundige
vondsten blijkt, dat men 3000 jaar
vóór Christus in Egypte 't glas reeds
kende. Uit later tijd, ongeveer 1500
jaar vóór Christus, dateren vondsten,
die bekendheid met glas in Assyrië
aantonen. Via Phoenicië, Rome, By*
zantium en Venetië bereikte de
kunst van de glasfabricage Bohemen,
Frankrijk, Engeland, België en ook
ons land. Aan de hand van verschil»
lende glazen en kristallen voorwer»
pen maakte de spreekster de teoh»
niek van 't glasblazen duidelijk en
liet tevens iets zien van de wijze
waarop de voorwerpen versierd wer»
den.
Na de pauze werd de prachtige
film van de Nederlandse Glasfabriek
„Leerdam" vertoond, die een uitste»
kend beeld gaf van het gehele fa»
bricage*proces.

we toch week
De Lente en de vogels, wat raken
we van streek
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en de vlinders, wie zou
daar niet van houden
De Lente en de vlinders, wie is
er nog verkouden?
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en het gras, de
madeliefjes bloeien
De Lente en het gras, de jonge
kalfjes loeien
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en de poes, de
nachtconcerten komen
De Lente en de poes, ze storen
onze dromen
Joeghei, Joegho, 't is Lente!
De Lente en de kip, de eierprijs
wordt lager
De Lente en de kip, wie is er nu
nog mager
Joeghei, Joegho, 't is Lente!

De Lente en de sla, nu gaan we
weer genieten
De Lente en de sla, na al die
Namens de Zandvoortse Politie»
kool en bieten
sportvereniging, afd. Toneelgroep, Joeghei, Joegho, 't is Lente!
is het Comité „Stille armen" een be»
drag van ƒ 275,— aangeboden.
De Lente en de vrouw, ik zal dit
jaar kersen wecken
Jaarvergadering VARA
De Lente en de vrouw, ik heb
niets om aan te trekken
De plaatselijke afdeling van de V.A.
R.A. houdt hedenavond in „Ons Ge» Joeghei, Joegho, 't is Lente!
bouw" aan de Brugstraat haar jaar»
De Lente en het Huis, het is weer
vergadering.
schoonmaaktij d,
De Lente en het Huis, ach wat
Vervroegd
een narigheid,
De jaarvergadering van de Algemene Aboe, Abah, 't is Lente!
NEEL.
Bond van Ambtenaren heeft niet a.s.
Dinsdagavond plaats, maar . moest
doof bijzondere omstandigheden naar
a.s. Maandagavond in Ons Gebouw
verschoven worden.
(Adv.)

Belangrijke gift

Duinbrandje
Woensdagmiddag ontstak omstreek"
5 uur een viertal jongens van 8, 9,
9 en 11 jaar een brandje in de dui»
nen achter de Dr C. A. Gcrkestraat.
Door andere jongens is het vuur ge=
doofd. De brandweer was spoedig ter
plaatse doch hoefde niet op te tre=
den. ' -

NDampo
ietebij overtreft
Verkoudheden
van Vader. Moeder en Kind

DAMPO
Wonderlijk zoals dat helptl

Sport

DAMES K.J.C. „NOORD"
KORFBAL
Het adspiranten twaalftal van de Met frisse moed zetten de dames de
Zandvoortse Korfbalclub speelt a.s. vierde maal de maandcompetitie in.
Zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd De stand wijzigde zich totaal.
van dit seizoen, maar het zal tevens
1. Mevr. T. Luyks, 2. mevr. C. Man*
de belangrijkste wedstrijd zijn. IDe ders, 3. mevr. A. Kraaijenoord, 4.
ontmoeting tegen Onder Ons b zal mevr. M. Visser.
n.l. gewonnen moeten , worden wil
J.l. Dinsdag kwam de Gemengde
men gelijk eindigen met Nieuw Flora club
om een vriendschappe*
b. Een beslissingswedstrijd zal dan lijke iNoord
VOETBALVERENIGING
tegen de Dames te
waarschijnlijk in Zandvoort worden spelen.wedstrijd
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De Gemengde club Noord
gespeeld.
A.s. Zondag:
Het tweede twaalftal speelt a.s. ging met de medaille naar huis.
Zandvoortmeeuwen l fAlphen.
Zondagmiddag
om 2.15 uur op het
Voor het Ie elftal van Zandvoort*
meeuwen staat voor a.s. Zondag de terrein Noorder Sportpark tegen Wa= BRIDGE-NIEUWS
thuiswedstrijd tegen Alphen op het tervliet 4.
Dinsdagavond speelde de bridgeclub
programma. Alphen is een lastige
„•Bridgen voor Plezier" haar eerste
tegenpartij waaraan
Zandvoortm. PUZZLERIT M.C. ZANDVOORT
wedstrijd van de 2e vierweekse com*
zijn handen zeker vol zal hebben. De Eindelijk is het bestuur van de mo* petitie. De uitslag is als volgt:
uitwedstrijd tegen deze ploeg -won torclub „Zandvoort" erin geslaagd
Jan*lijn: 1. fam. Gebe, 37; 2. fam.
Zandvoortmeeuwen met 4*3. Ook nu toestemming te krijgen tot het ver* v. Wonderen, 35; 3. dames Verbaten»
zal het zeker niet aan spanning ont* rijden van een puzzlerit. Talrijke den Belder, 3WS.
breken. Na de twee vorige achter* moeilijkheden moesten overwonnen
Piet*lijn: 1. heren Bakker*de Haas,
eenvolgende overwinningen zal Zand* worden voordat het waardevolle pa*
voortmeeuwen zeker nu ook trachten piertje — de vergunning — in het 34; 2. mej. Dirksen*dhr Vleeming, 31;
3. dames Denkers*de Haas, 22.
een gunstig resultaat te boeken om bezit kwam.
De volgende week Dinsdagswordt
A.s. Zondagmiddag wordt gestart
hierdoor een betere plaats op de
om half twee bij „De Vijverhut" voor de tweede wedstrijd gespeeld.
ranglijst te bereiken.
Van zeer veel belang is de wed* een puzzlerit over een afstand van
•t,
strijd Schoten 2*Zandvoortm. 2. De* ongeveer 80 km, over goed begaan*
K.J.C. „ZANDVOORT"
ze ontmoeting moet door de Zand» bare wegen..
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
voorters gewonnen worden om het
dreigende degradatiegevaar af te K.J.C. „NOORD"
om 't kampioenschap van de maand
wenden. Wordt deze ontmoeting ver* 18 Maart werd de derde ronde voor Maart. De stand luidt:
loren dan is het 2e zo goed als zeker het maandkampioenschap gespeeld.
1. A. Ottho 18136 pnt; 2. J. Paap
het kind van de rekening. Er moet
Stand: 1. A. Schaap; 2. Laurier; 3. 18136 pnt; 3. J. Kol jr. 18070 pnt;
Zondag dus alles op alles worden ge* H. Paap; 4. G. van Veen.
4. E. Keur 17990 pnt.
zet om de punten binnen te halen!
De wedstrijd van het 4e elftal te*
gen R.'GiH. 6 is voor a.s. Zondag uit»
gesteld. Het jun. 'b elftal en het Ie
Zaterdagmiddagelftal zijn vrij.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. l*Alphen
2.30 u.
Schoten 2*Zandvoortm. 2
12 u.
Velsen SsZandvoortm. 3
12 u.
Zandvoortm. 5*E.D.O. 7
9.45 u.
Hillegom 6*Zandvoortm. 6
12 u.
Bloemen'daal 7=Zandv.m. 7 9.45 u.
Stormvogels b*Zandv.m. jun. a 10 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
Umuiden 5*Zandvoortm. 2
4 u.
Zandv.m. adsp. c*H.F.C. f
3 u.
Bij aankoop van 250 gram koffie
Zandv.m. adsp. d*H.F.C. i
4 u.

SCHAAKNIEÜWS

De definitieve uitslag van de bonds»
wedstrijd Hoofddorp l=Zandvoort l
is 5*5 geworden.
Uitslagen promotiesdegradatie:
Kop*Verhaert 0*1; Schmidt*van der
Heyden 1*0.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
3403
3043,
2100
2345
2499
2262
28S7
2135
2424
2975

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fünstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, ^Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek

„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 en 2886 Stofzuigerspecialist;
Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap. Prins Mauritsstr. 3.

VOOR DE HUISVROUW

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

Aid. handbal.
Uitslagen van Zondag 21 Maart:
Dames: B.G.V.=O.S.S.
1*4
Heren: Amersfoort=O.S.S.
6=13
A.s. Zondag spelen alle elftallen van
O.S.S. weer thuis, namelijk:
Dames: O.S.S.*H.O.C.
••
11 u.
Heren: O.S.S. 1*H.O.C. l
2 u.
O.S.S. 2*Concordia 2
12 u.
Volgens de verwachtingen zullen
beide Ie teams a.s. Zondag beide
punten thuis kunnen houden.
Voor O.S.S. 2 zal dit zeer moeilijk
zijn daar Concordia zeer sterk is en
zich niet zo gemakkelijk gewonnen
zal geven.

of een busje Oploskoffie

een doosje chocolade

MOKKABOONTJES
voor halve, prijs
Deze aanbieding is geldig
t/m 30 Maart 1954

K.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Uitslagen van j.l. Zaterdag en
Zondag:
T.Z.B.sSpaarnestad
T.Z.B. 2=.H.B.C. 5
T.Z.B. adsp. b=D.I.O.S. b

KOFFIE
5*1
3*2
5*0

Voor a.s. Zaterdag is vastgesteld:
Concordia adsp. c*T.Z.B. b 4 uur.

De andere elftallen zijn vrij.

POLITIE CONTRA POST
Over enige weken zal een voetbal»
wedstrijd gespeeld worden tussen elf»
tallen van de politie en postambte»
naren.
TAFELTENNIS
Het team van de Zandvoortse Politie
Sportvereniging boekte j.l. Dinsdags
avond een 10*0 zege op T.Y.B.B. 7.

Goudmerk . . , 250 gr. 275 cc.
Zilverroodmerk 250 gr. 25^ cc.
Blauwmerk . . 250 gr. 240 cc.
Oranjemerk . . 250 gr. 22^ cc.
Coffeïne-vrije koffie pa k 300 cc.
Oploskoffie . . . bus|e 300 cc.
Gemalen • koffie mee
moutkoffie
pak 125 cc,
. MET tOO/o KORTING^

Opgericht 1900
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De „Holle Kies" opgevuld

Café-Restaurant „De Rotonde"
geopend
Er bestond Vrijdagmiddag een enor*
me belangstelling voor de officiële
opening van café»restaurant „De Ro»
tonde". Een groot aantal genodigden,
zowel Zandvoortse autoriteiten als
burgers waren in de benedenzaal vers
zameld, toen burgemeester Mr H. M.
van Fenema, die vergezeld was van
zijn echtgenote, de openingsrede uit»
sprak.
Als variant op het gezegde „De dijk
is dicht", bezigde de burgemeester de
eningszins paradoxale woorden „de
opening is gesloten".
Burgemeester van Fenema had zich
in de afgelopen maanden wel eens af»
gevraagd: „wat komt hier eigenlijk?"
In verband met de naam „De Roten*
•de" had hij iets ronds verwacht en
inplaats daarvan verrees er een vier»
kante doos, die hem aanvankelijk
maar matig bevredigde. Naarmate de
bouw vorderde, moest de burgemees»
ter zijn meninp echter wijzigen en nu
het gebouw is voltooid, sprak hij zijn
bewondering uit, mede voor de moed
van de, exploitant de heer L. E. E.
Gallis, omdat er voor de exnloitatie
van een seizoenbedrijt een grote mate
van ondernemingslust vereist is.
Tevens brengt hij een woord van
bijzondere waardering aan degenen,
die dn de tot standkoming van „De
Rotonde" een werkzaam aandeel had»
den.
Zowel binnen als buiten vraagt „De
Rotonde" een bepaald decor. Bin»
nen is het zeer geslaagd, maar bui«
ten op de terrassen zullen de zomer»
gasten en dan speciaal de dames een
woordje mee te spreken krijgen.
„Want wij zijn zonder vrouwen een
saai decor, zonder vrouwen zijn wij
mannen geen cent waard." aldus
burgemeester van Fenema. Hij be*
sluit' met zijn speciale gelukwensen
aan te bieden "voor veel succes en
voorspoed m'dit nieuwe bedrijf. "
Voorafgaande aan deze officiële
openingsrede had de heer Kelder eni»
ge woorden van welkom gesproken,
speciaal aan burgemeester en mevr.
van Fenema, de beide wethouders, de
leden van de Raad en de hoofden van
Takken van Dienst. Daarna had hij
mevrouw van Fenema fraaie bloemen
aangeboden.
De heer Kelder memoreerde het
feit, dat de totstandkoming van deze
zaak heel wat voeten in de aarde
heeft gehad en sprak zijn dank uit
aan de velen die hun medewerking
gegeven hebben, daarbij in de eerste
plaats de heer L. Rinkel als voorzit»
ter van de Horecaf en zijn beide keil»
ners dan'kend, die hem met zovele
waardevolle adviezen hebben ge»
diend.
De heer Kelder gaf een kort overs
zicht van de diverse problemen waar»
op men bij het maken der tekenin»
gen gestuit was en is de heer Fried»
hoff, die tot zijn spijt hier niet aan»
weizg was, zeer dankbaar voor het
groot geduld door hem betoond bij de
beoordeling van de meer dan een do»
zijn plannen.
Ook tot de heer Gallis richtte hij
enige woorden van waardering en
sprak de stellige verwachting uit, dat
de heer Gallis zal slagen, terwijl hij
mevrouw Gallis bloemen aanbood.
•Hierna overhandigde hij als aardige
attentie de heer Gallis een zilveren
sleutel van het gebouw met inscriptie.
Een bijzonder aardig moment tij»
dens deze ppeningsplechtigheid was,
toen de beide kleinkinderen van de
heer Gallis de linten doorknipten
waarmee de trappen naar de boven.»
zaal versperd waren. Zij ontvingen
hiervoor een zilveren schaartje, even»
eens met inscriptie, een blijvende her»
innering aan dit heugelijke feit.
Nog enige sprekers voerden het
woord o.a. de heer T. Mannes na»
mens het hoofdbestuur van de Hore»
caf, de heer L. Rinkel als voorzitter
van de Zandvoortse Horecai»bedrij»
ven en de heer H. v. d. Velde, chef
de Bureau bood namens het overige
personeel gelukwensen en een bloem»
stuk aan.
Er volgde nu een receptie in de bo»
venzaal van „De Rotonde", die door
de naar schatting honderd bloemstuk»
ken een feestelijk aanzien bood.
"Wij kunnen zonder overdrijving
zeggen, dat Zandvoort sinds j.I. Vrij»
dagmiddag -weer een mooi bedrijf rij»
ker is geworden, voorzien van de
nieuwste snufjes op technisch terrein,
zowel als op het gebied van de bin»
nenhuissarchitectuur.
Op de wanden van de bovenzaal, de
eigenlijke café=restaurantzaal zijn mo»
'derne tekeningen aangebracht door
de Amsterdamse decorateur»kunst»
schilder 'Hendriks. Een typische bij»
üonderheid is tevens dat deze zaal in
drie aparte afdelingen kan worden

gedeeld door middel van een Ameri»
kaanse plastic schuifdeur. Deze be»
weegt zich langs een rails in de zol»
dering, zodat men geen dre'mpel of
afscheiding in de vloer heeft.
De vensters kunnen tegen al te fel»
Ie zonneschijn bedekt worden met
Venezian Blinds, die in een S»vorm
zacht gebogen zijn. 'Het voordeel hier»
van is, dat men deze Venzian Blinds
niet geheel behoeft te sluiten, maar
toch nog uitzicht behoudt.
Zo zijn er vele nieuwigheden die
„De Rotonde" tot een uiterst modern
bedrijf stempelen.

„De gevaarlijke bocht"
Als laatste stuk van het seizoen
heeft de toneelvereniging „Phoenix"
in studie genomen „De gevaarlijke
bocht", een spel in drie bedrijven
doo J. B. Priestly. De opvoering heeft
op Zaterdag S Mei plaats.
Metaalbedrijfsbond
afd. Zandvoort
Donderdagavond hield1 in „Ons Huis"
de Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond
afd. Zandvoort haar 3e jaarvergade»
ring. Aftredend waren de heren C.
Vlieland (voorz.) en J. J. Duwel (pen»
ningmeester). De voorzitter stelde
zich niet herkiesbaar. De opkomst
van de leden was niet groot. Na de
jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester, die 'met dank wer»
den goedgekeurd, kwam de verkie»
zing, waardoor het nieuwe bestuur
als volgt werd samengesteld: H. C.
Bakker, voorz.; C. Bol, secr.; J. J.
Duwel, penningm.; J. C. Bartens en
J. van der Mije, bestuurders.

WEER FILMOPNAMEN
OP GASTHUISPLEIN
... .msssasopnamen....
Zoals wij in ons verslag van de films
opnamen op het Gasthuisplein inder»
tijd reeds mededeelden, zouden de
Amerikanen en de Cmeton»filmers
waarschijnlijk nog een keer naar
Zandvoort terugkeren. Dit zal inder»
daad a.s. Donderdag het geval zijn,
wanneer men — wederom op het
Gasthuisplein — opnamen zal maken
voor de televisiefilm „Operation
Tliree Herrings". Naar wij vernemen,
zal een zeer groot aantal figuranten
benodigd zijn voor enige massa»op»
namen, waarbij een opgewonden me*
nigte gefilmd dient te worden.
Men hoopt dan ook, dat reeds om
9 uur Donderdagmorgen velen op het
Gasthuisplein ,aa]nwezig zullen zijn
die zich als figurant beschikbaar wil»
len stellen, opdat er voor de regisseur
geen tijd hoeft verloren te gaan. Zo»
als men weet wordt er momenteel op
het Gasthuisplein gewerkt door straf
tenmakers. Dit is eveneens een van
de redenen waarom men hier weer
komt filmen. In het betreffende sce=
narlo hebben militairen n.l. de straat
opgebroken en gebarricadeerd. In
„Operation Three H'errings" wordt
de hoofdrol vertolkt door George
Sanders, o.m. bekend uit All about
Eve, die Donderdag eveneens bij de
opnamen aanwezig zal zijn.
Jaarvergadering VARA
Vrijdagavond hield de Zandvoortse
V.A.R.A.»afdeling de jaarvergadering
in Ons Gebouw onder voorzitters
schap van de heer A. Molenaar. De
jaarverslagen werden goedgekeurd.
Het ledental was in de loop van 1953
van 569 tot 600 gestegen.
De heren A. Molenaar, voorzitter
en L. Citroen, penningmeester, wer»
den herkozen. 'Het bestuur werd met
twee leden, te weten de dames M. C.
Scholten=Bouman en M. v. d. Mije»
v. d. Moren, uitgebreid. In de kas»
commissie werden benoemd de heren
C. Paap en P. W. Zegerman.

ftt de
Wilde tonelen op de publieke tribune
Ja, dat ga je krijgen. Die mensen mo»
gen niet lachen, niet praten, geen
hoeden op zetten, geen jas uittrek»
ken, ze mogen niet roken, niet drin»
ken. Ze mogen alleen gedempt adem»
halen. En dat gaat natuurlijk verve»
len. Je wil es wat meer Als je maand
in maand uit steeds de hele Raad en
de pers vlak voor je hoort bulderen
van 't lachen, ziet roken en drinken,
dan gaat je bloed toch wel even krie»
beien.
Tijdens de vorige raadsvergadering
is het tot onverkwikkelijke tonelen
gekomen. Jammer genoeg is de raads»
verslaggever, die ik ove*
rigens een goed» en col»
legiaal hart toedroeg, in
gebreke gebleven. Naar
mijn mening had hij niet
mogen verzwijgen wat
zich allemaal op en om
de publieke tribune heeft
afgespeeld. Inderdaad is
't -zo dat de burgemees»
ter sommige dingen lie*
ver niet in de pers heeft
en ik kan hier in 't al»
gemeen wel mee instem»
men, maar de krantenle»
zers had dit speciale
nieuws niet onthouden
mogen worden. Recht»
streekse bedreigingen van
mevrouw en de heren is
toch wel nieuws, zou ik
zeggen. Bovendien heb ik
deze keer niet gehoord dat er een
dringend beroep op de zwijgzaamheid
van de aanwezige perslieden werd ge»
daan. Hier -volgen de feiten, vrienden:
Mevrouw en de heren waren juist
recht gaan zitten voor het Bloemen»
daals kluifje: de grondaankoop
(ƒ 40.500,—) voor de verbetering van
de Noordsboulevard. De Voorzitter
keek vorsend rond, wie het woord
verlangde, toen een schelle stem van
de publieke tribune ontsteltenis
zaaide in het hart van de Zand»
voortse vroedschap. De stem riep:
„Weg met de imperialistische beun»
hazen!'' Nou, neem me niet kwalijk,
maar dat ging te ver, voelt U wel.
Voor dat de burgemeester deze on»
beschaamdheid had kunnen afstraf»
fen, trad een spreekkoor in werking:
„Wij willen roken.... hi»ha»ho! Wij
willen 'drinken
hisha»ho! Wij
eisen medezeggenschap....!"
De burgemeester hief bezwerend
z'n handen op en zei met nadruk:
„Goede mensen, een raadsvergade»
ring is geen Publiekrechtelijke be»
drijfsorganisatie. Houdt U rustig en
zo mogelijk: beschaafd Kan dit niet,

dan moet ik de zitting schorsen om
mij met de Officier van Justitie te be»
raden. Even viel er een stilte en ik
dacht dat de Voorzitter de situatie
gered had. Maar de mensen op de
tribune hadden alleen maar adem ge»
schept voor de volgende tirade: „Wij
laten ons niet langer voor de gek

De bloem van Bentveld in actie
houden.... Bentveld moet vrij!"
Daar kwam de aap uit de mouw.
Bentveld moet vrij!
Spijtig bedacht ik hoe politieke
hartstochten de mensheid kunnen
verblinden. Want ieder weldenkend
burger weet hoe rechtschapen het be=
stuur van Zandvoort voor Bentveld
is. Een van de perslieden, ik geloof
dat 't de man van het Haarlems Dag»
blad was, draaide zich verontwaar»
dig om met de opmerking dat Zands
voort 't toch maar goed deed. Dat
had de stakkerd niet moeten zeggen,
want hij berouwt nu nog in z'n ziek»
teverlof z'n loslippigheid. Ja, ze wier»
pen hem uit het raam. Op voorstel
van mijnheer Diemer, die een hekel
aan dergelijke tonelen heeft, werd de
zitting geschorst. Mr van Fenema
legde z'n ambtsketen neer. Dit ge»
baar werd verkeerd begrepen door
wethouder van der Wcrff, die het
kostbare kleinood van de tafel ops
raapte. Hij kreeg een rik op z'n vin»
'gers mei de voorzittershamer. „Af=

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

Benauwde zege van Zandvoortmeeuwen
op Alphen
Ondanks een groot overwicht ge-du;
rende de gehele wedstrijd heef t Zand»
voortmeeuwen de ontmoeting tegen
Alphen slechts met 1»0 weten te
winnen. De kostbare puntjes waren
echter binnen!
Nadat drie spelers van de thuis»
club hun tegenstanders en clubgeno»
ten een aardig tijdje hadden laten
wachten — hetgeen als onbeleefd be»
schouwd moet worden, daar het
reeds over half drie was — nam
Zandvoortmeeuwen meteen het ini»
tiatief, maar strandde voorlopig op
de goede verdediging. Weliswaar was
doelverdediger Britsemmer niet klem»
vast — doch resultaten bleven uit.
Alphen verhing de bordjes en toen
kwam duidelijk tot uiting, dat de
Zandvoortse middenlinie niet op
dreef was. Er werd vrij zorgeloos
met de bal omgesprongen, terwijl
men voorts weer tot het korte spel
terugkeerde. Een schot van J. Zwem»
mer ging rakeling langs de paal, ter»
wijl zo nu en dan het Alphense doel
aardig in het gedrang kwam. Beide
doelen kwamen. afwisselend in ge=
vaar, doch de rust ging met blanke
stand in.
In de tweede helft bleef de thuis»
club ver in de meerderheid, maar
voorlopig wist men het vijandelijk
doel niet te vinden. Een schot van
Keuning kwam tagen de binnenkant
van de paal weer het veld in, maar
nog vrij onverwachts kwam Zand*
voortmeeuwen aan het enige doel*
punt. Jan Visser loste van zeker 20
meter afstand een hard schot en eïn»
delijk met succes. De doelverdediger
liep er zelfs nog een kleine verwon»
ding bij op. (1»0).
Alphen ontkwam aan verschillende
doorboringen en verdedigde wanho»
pig, dikwijls ten koste van hoek»
schoppen. Kort voor het einde kwa»
men de gasten stevig opzetten, wis»
ten zelfs nog een doelpunt te maken,
doch scheidsrechter v.d. Tooren had
daarbii duidelijk „hands" geconsta»

blijven!1' zei de burgemeester kortaf,
„ik doe 'm straks weer om".
Wethouder Kerkman fluisterde de
Voorzitter in: „Wilt U een deputatie
van de oproerlingen ontvangen in uw
werkkamer?"
„Ik denk er niet aan!" zei de Voor»
zitter, „men kan zich behoorlijk ge»
dragen of
" De rest kon ik niet
verstaan, want achter m'n rug werd
klaarblijkelijk een niet onaanzienlijke
hoeveelheid vuurwerk afgestoken. M'n
nekharen schroeiden. „Doe dat niet!'
riep mijnheer Gosen nijdig, „is dat 'n
manier! Ik heb toch al zo'n hekel aan
luidruchtig kermisgedoe!"
Toen de kruitdamp enigszins was
opgetrokken, zag ik dat Arend van
Duijn in een handgemeen gewikkeld
was met een struise Bentveldse. Ik
kon mijn bewondering voor het moe»
dig gedrag van Arend niet verkrop»
pen en riep luidkeels: „Goed zo,
Arend! Je bent een kei van een knul
....geef 'r van katoen!" Had ik dat
nou maar niet gezegd....
De Bentveldse schudde Arend van
zich af, alsof hij een dor blad was.
En het volgende ogenblik stond ze
op de rugleuning van mijn stoel en
die van mijn buurman, terwijl ze een
katapult vakkundig hanteerde. Nood»
gedwongen moesten mevrouw en de
heren dekking zoeken achter koffie»
kopjes en sigarenkistjes. De vecht»
lustige Bentveldse schoot haar pro»
jectielen met de regelmaat van een
klok in de richting van de Raad. De
Voorzitter bewaarde z'n spreekwoor»
delijke kalmte. Hij zat er bij alsof de
hele affaire hem niet aan ging en
bekeek z'n nagels.
Op een gegeven ogenblik zag ik
hem de hamer opvatten, waarschijn»
lijk om er de 'Bentveldse mee te lijf
te gaan. Maar hij gaf enkele beheer»
ste tikjes op het groene laken en zei:
„We gaan verder, mevrouw, mijne
heren. Wil het publiek misschien
kalm blijven....?
Dit hielp. De Kenau van Bentveld
zakte terug in haar stoel, terwijl ze
tegen haar geestverwanten zuchtte:
„Hier valt niet tegen te vechten, jon»
gens. Haar trawanten mopperden nog
wat en vroegen: „Ja maar.... moet
Bentveld dan niet vrij?" „Laten we
eerst afwachten hoe 't met die grond
van Blocmendaal gaat, dan zien we
wel verder", zei de aanvoerster.
Nou, Bloemendaal raakte z'n grond
kwijt — heus, op legale wijze — en
de algemene indruk onder de burge»
rij is dat de Bentvelders geen geluk»
kige actie hebben gevoerd. Maar U
bent 't toch met me eens dat deze
geschiedenis best in het raadsverslag
had opgenomen kunnen worden? Ob»
jectiviteit is nog altijd de moeder van
de boekenkast en daar houden we 't
voor deze week maar weer op.
BARTJE.

teerd. Siebc Keuning miste tenslotte
nog voor open doel een prachtige
kans.
.Het was geen mooie wedstrijd,
maar er zat wel veel spanning in,
waaraan de scheidsrechter ook wel
eens meewerkte. Er werden enige
waarschuwingen uitgedeeld, doch er
werden geen brokken gemaakt.
Er waren enige uitgesproken zwak»
ke plekken in ons elftal, in het bij»
zonder de linksbuitcn H. Koning, de
rechtsbuiten C. Stokman en de rechts
half P. Keur, hoewel laatsgenoemde
zich herstelde in de tweede helft. Hij
dient zijn onverschilligheid echter
eens van zich af te schudden. Het te
korte spel moet echter bij alle spe»
Iers verdwijnen.

Jaarvergadering ABVA
Gisteravond hield de plaatselijke af»
deling van de Algemene Bond ^van
Ambtenaren een druk bezochte jaar»
vergadering in „Ons Gebouw" onder
voorzitterschap van de heer F. de
Jong. De jaarverslagen van secretaris
en penningmeester werden goedge»
keurd Het ledental steeg van 102 tot
104.
De aftredende bestuursleden A.
Kerkman, secretaris, L. H. Cohen, 2e
voorzitter, R. Korver, 2e secretaris,
D. Termaat ,2e penningmeester en W.
Harting, J. Keesman en KI. Paap, Ie»
den, werden bij acclamatie herkozen.
In de kascommissie werden benoemd
de heren H. Weber en P. Pijper, als
plaatsvervangend lid de heer D. van
Dijk.
Aan het eind van de vergadering
sprak de heer De Jong de heren D.
van Dijk en A. Kerkman toe in ver»
band met hun 25»jarig lidmaatschap
van het N.V.V. iHij reikte beide ju»
bilarissen het -zilveren N.V.V.»insigne
uit, alsmede een oorkonde, zes Ie»
peltjes en een doos sigaren, terwijl
hun echtgenoten met een bloemetje
werden verrast.
Na het officiële gedeelte vertoonde
mej. B. Bakels een kleine driehonderd
lantaarnplaatjes over oud=Zandvoort,
die op duidelijke wijze werden ver»
klaard. Eerst tegen 12 uur werd no»
de afscheid genomen, doch niet voor»
dat de spreekster met een geschenk
was beloond.
Overleden
Gisterenmiddag reed de ingezetene
M. J. Haastrecht op de fiets in de
Kerkstraat. Hij werd onwel en over»
leed enige ogenblikken daarna. Het
slachtoffer werd 66 jaar.
Tennisclub Zandvoort
Ter gelegenheid van het feit dat het
nieuwe tennispark Zaterdag 3 April
officieel geopend zal worden, werd in
Hotel Keur afgelopen Zaterdagavond
een cabaret»dansant gegeven, dat tot
drie uur duurde.
Voorzitter J. Smids verwelkomde
om ca. 9 uur 70 aanwezigen. 'Hierna
werd de binnenkort naar het buiten»
land vertrekkende secretaresse, mevr.
A. de Hullu, een foto=album en bloe»
men door de voorzitter aangeboden,
welk aanbod gepaard ging met enige
hartelijke woorden.- Mevr. A. de Hullu
antwoordde met een geestige speech.
Tevens werden twee wisselbekers aan
de voorzitter overhandigd, hetgeen
met een flink applaus door de aan»
wezigen werd ondersteund.
Onder leiding van mevr. L. Hillen»
Orgodet werd gedanst op muziek van
The Moonlight Serenaders, terwijl
Jonglisto pp deze avond de aanwe»
zigen bezig hield met goocheltrucs
en telepathische verrichtingen.
Puzzlerit
Zondagmiddag organiseerde de Mo»
torclub „Zandvoort" een puzzlerit —
de eerste van dit jaar — over een af»
stand van ongeveer 80 km over goed
begaanbare wegen. Het aantal deel»
nemers bedroeg 79, n.l. 39 auto's en
40 motoren.
De uitslag luidt:
1. iH. Meiland, M.C. Haarlem, Volks*
wagen, 8 strafp.; 2. Th. v.d. Pol, M.C.
Zandvoort, Vauxhall, 10 strafp.; 3.
W. van Delft, M.C. Zandvoort, C.Z.
125 cc, 11 strafp.; 4. J. Leeuwerke,
M.C. Zandv., Jawa 250 cc, 11 strafp.;
5. L. A. Weber, Puch 125 cc, 13 straf»
punten; 6. N. Paap, M.C. Zandvoort,
D.K.W., 13 strafp.; 7 O. Moeke, M.C.
Haarlem, Volkswagen, 14 strafp.; 8.
A. Schcffer, M.C. Zandvoort, Vaux»
hall, 14 strafp.; 9. E. van Alphen, M.
C. Haarlem, Sparta, 15 strafp.; 10. N.
Turkenburg, De Bloembollenstreek,
Jawa 250 cc, 15 strafp.

„DREEFSCHOOL"
DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM
Ghr. 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—5 uur

bij het H. cl. Sch.
F. VAN WOERDEN

Sport

VOETBALVERENIGING
„Z ANDVO OBTMEEUWEN"

Voor de schoon»
maak 2 dagen in
de week spoedig
f linke WERKSTER
gevr. van 9*5 uur,
hoog loon. Hulp
aanwezig., Mevr.
Floraok, Bredero*
destraat 126.

Hotel
„De Schelp"
vraagt voor on*
middellijk

flinke werkster
Persoonlijke aan«
melding.

Th. van-der Heulen
Tandarts

Vrijdag a.s. AFWEZIG
Uevr. NET JONGMENS
om in de keuken opgeleid te
worden. E. Keur, 'Hoge*

weg 23.

Mevr. Dr Dekker=Joriker vr.
15 April of l Mei EEN
rYMNASTIEKVER. „O.S.S."
MEISJE v.d.e.n. weg. huw.
Afd. handbal.
v, h. tegenw. Aanm. 's av.
De uitslagen van de Zondag j.l. ge* 8 uur iri Bentveld, Slinger*
ipeelde wedstrijden luiden:
weg 5, of dagel. 1.45*2.15 u.
Wilh.str. 57, Haarlem, beh.
Dames: O.S.S.=H.O.C. 4*0.
Zat. Telef. 26003.
Heren: O.S.S.=H.O.C. 6*6.
O.S.S. 2*Concordia 2: 5*2.
TE KOOP: l gr. spiegel,
De dames hebben 'n moeilijker strijd 2 schilderijen, l pianokruk,
moeten leveren dan de uitslag doet l luie stoel, l veldbed.
vermoeden. Tot de rust bleef de Dr Gerkestraat 159, Do. en
stand 0*0 door stug verdedigen van Vr. tussen 10 en 12 uur.
H.O.C, en te kort aanvalsspel van de
O.S.S.*dames. Na rust opende mej. E. Aangeb. prima WANDEL*
Bos na een soloren de score waarmee WAGEN, ƒ 25,-. Zeestr.
de tegenstand werd gebroken en de 67 sousterrain.
stand geleidelijk tot 4=0 kon worden Te koop aangeb. 24 GLA*
opgevoerd.
ZEN TAFELBLADEN, 80
Het tweede elftal verraste door een x 60 cm., onbreekbaar.
keurige zege op het sterker geachte E. Keur, Hogeweg 23.
Concordia*tearn. Door snel open spel
werd Concordia geheel overspeeld.
Te koop aangeb. pracht 2=
iHet eerste elftal had een slechte pers. TOOGLEDIKANT
dag. Het spel werd veel te 'kort ge= m.et spiraal en nachtkastjes,
houden waardoor de H.O.C.=verdedi= z.g.a.n., ƒ 100,—. Br. ónder
ging steeds tijdig kon ingrijpen. Wel no. 2501 bureau Zandv. Crt.
was met de rust een 5*2 voorsprong
verkrijgen doch deze bleek niet vol* Te huur gevraagd:
doende om de overwinning te garan*
BEDRIJFS RUIMTE
deren.
pl.m. 60 m2 of meer, voor
ZANDV. HOCKEY CLUB
eenvoudige fabricage. Br. m.
Zandvoort blijft in.de promoties opg. van cond. Moutell n.v,
Brederodestr. 160, tel. 2500.
klasse.
Daar Zandvoort door de '5*2 overwin=
ning van de vorige week op Ijsvogels
uitgespeeld was en Ijsvogels nog een
wedstrijd moest spelen om degrada=
HAARLEM
tic te ontlopen, evenals B.M.H.C. III,
was de spanning bij Zandvoort dan
Zaterdag 3 en
ook groot. De stand was:
Zondag 4 April, 8 uur
Zandvoort 14 wedstrijden, 11 pnt.
Toneelgroep Theater
B.M.H.C. III 13 wedstrijden, 10 pnt.
ANASTASIfl.
Ijsvogels 13 wedstrijden, 10 pnt.
Pr.:
ƒ
l,-- tot ƒ 4,-(a.i.)
Zowel B.M.H.C. als Ijsvogels hadden
Voorverk. v.a Donderd.
de kans om in de promotie=klasse
10*3 uur. Tel. na 12 uur.
te blijven, in eigen hand. B.M.H.C.
heeft deze kans dan ook weten te be* Coupons geldig.
nutten door een 2=0 overwinning op
S.C.-H.C. II. Ijsvogels echter verloor
met 3*0 van H.B.S., -waardoor IJsvo* Chr. Historische Unie
gels volgend seizoen in de tweede
VERKIEZÏNGSklasse zal uitkomen.
•Wil Zandvoort volgend seizoen in
VERG&DERING
de promotieklasse een beter figuur
slaan dan nu het geval is geweest, op Donderdag, l April 1954
dan zal er intensief móeten worden
in ONS HUIS
geoefend.

Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
behaalde j.l. Zondag een gunstig re=
sultaat door -de thuiswedstrijd tegen
Alphen in een overwinning om. te
zetten. 'Het vertoonde spel gaf reden
tot voldoening, alleen, aan de afwer=
king van de vele aanvallen mankeer*
de nog wel het een en ander. Uit de
drie na de vorstperiode gespeelde
wedstrijden behaalde Zandvoortm.
het maximum aantal punten.
Het 2e elftal had in de uitwedstrijd
tegen Schoten 2 met veel tegenslag te
.kampen. Ondanks een sterk veld=
overwicht slaagde men er niet in vol=
'doende doelpunten te maken om op
de punten beslag te leggen. Lat een
paal kwamen de tegenpartij vcrscheis
'dene malen te hulp. Een kleine neder=
laag werd het resultaat.
Het 3e elftal deed 'goed werk door
de uitwedstrijd tegen Velsen .3 in een
overwinning om te zetten. Ook het
5e elftal liet zich niet onbetuigd en
versloeg E.D.O. 7. Het 6e elftal ver*
scheen onvoltallig (l wegblijver) en
verloor de uitwedstrijd tegen Hille*
gom 6. Het 7e zette z'n overwinnings*
reeks voort door van Bl'daal 7 in
een uitwedstrijd te winnen-. 'Het jun.
a*elftal 'bleef tegen Stormvogels b in
de minderheid.
Na spannende strijd legde het 2e
Zaterdagmiddagelftal beslag op beide
punten tegen Ilmuiden 5. Adsp. c en
d kwamen 'goed voor de dag door
resp. gelijk te spelen en te winnen
tegen elftallen van H.F.C.
Uitslagen van j.l. Zondag:
.Zandvoortm. IsAlphen
1=0
Schoten 2*Zandvoortm. 2
2=1
Velsen 3*Zandvoortm. 3
1=2
Zandvoortm. SsE.D.O. 7
3=0
iHillegom 6*Zandvoortm. 6
4=1
Bloemendaal 7=Zandvoortm. 7 0=4
St'Vogels b=Zandv.m. jun. a
6=3
Uitslagen van j.li Zaterdagmiddag:
IJmuiden 5=Zandvoortm. 2
• 4=5
De stand in de promotiesklasse
Zandv.m. adsp. c*H.F.C. f
1=1
'
Zandv.m. adsp. d*H.F.C. i
7=1 luidt als volgt:
S.CJH.C. II
13 8 2 4 18
Gooi II
14 6 3 5 . 15
H.B.S.
14 6 3 .5 15
Amsterdam III
14 6 3 5 15
Hilversum II
13 5 4 4 14
'B.M.H.C.
III
14
5 2 7 12
'Het is met' enig schaamrood op de
Zandvoort
14 '4 3 7 11'
kaken dat wij ons weer tot U wen*
Ijsvogels
14 '3 4 7 10
den. Zoals U wel gemerkt hebt, en
zoals wij tot onze schrik eveneens Het eerste herenelftal nam deel aan
moesten merken, zat er een fout in de jaarlijkse wedstrijden om de Ken*
de opgave die wij U vorige week nemerlandbeker. Reeds i.in de eerste
ronde werd Zandvoort door een 2*0
voorzetten.
Nu kan men zich wel eens ver= nederlaag tegen Alliance uitgescha*
gissen, maar dat moet men bij voor* keld. Het vierde won wederom. Nu
keur natuurlijk niet in puzzle=opga= werd een 4=0 overwinning -behaald
ven doen, want dan klopt de zaak op H.B.C. VI. 'Het' eerste dameselfta'
niet meer. Bovendien laat men de op= verloor met 2=0 van Alkmaar.
lossers zich voor niets het hoofd bre* Het programma voor a.s. Zondag
ken over iets dat toch niet opgelost luidt:
kan worden. Daar zit natuurlijk iets
Heren: H.G.C. IV*Z:H.C. III.
knulligs in, dat is duidelijk. Vandaar
Z.H.C. IVsH.B.S. VII.
dan ook dat wij U onze verontschul*
Jongens: Strawberries' a*Z.'H.C. a.
digingen aanbieden en U met een be*
scheiden stem verzoeken het nog BRIDGE-NIEUWS
eens te proberen. Het spreekt vanzelf
dat niemand de voorgaande puzzle De derde competie van 'de Zand;
goed kon oplossen, hetgeen automa* voortse Bridgeclub werd Woensdag;
tisch het probleem van de prijsuit= avond beëindigd. Zoals, te verwacrL
reiking aan de orde brengt. Aange* ten was werd het koppel Sjouwer:
zien wij het ons een plicht achten om man=Fabel kampioen in de A=lijn me
U niets tekort te doen, stellen wij U 355.69% en met een grote voorsprong
derhalve het volgende voor. Deze op de familie Vulsma, terwijl de der:
week geven we geen rijksdaalder, de plaats werd bezet door de fam
maar voor de oplossers van de puzzle Prins.
De prachtige overwinning van hè
die hieronder volgt, zijn dus twee
dameskoppel Fabel*Polak was onvol
rijksdaalders beschikbaar.
doende om degradatie te voorkomen
Inzendingen wederom tot Maandag Met het dameskoppel Van Dartelen:
a.s. 12 uur 's middags aan de
Penaat zal -dit koppel het voor de
laatste maal in de B*lijn moeten pro*
ZANDVOORTSE COURANT
beren.
Achterweg 1.
Het dameskoppel Brossois*Hagen
werd. in de B*lijn eerste met 345.31%,
gevolgd door het koppel Brugman*
Heidoorn met 323.67%. Beide koppels
gaan hun geluk in de hoogste lijn
proberen. 'Hrn Keur=Peen eindigde op
de derde plaats met 319.13%.
'Naar de C*lijn degradeerden drie
koppels, te weten dames Heidoorn*
Versteege, hrn Mulder*Smit en fam.
Kappelhof, die stuivertje gaan wisse*
leen met de heren Lansdorp*Lorenz,
10
326.30%, mevr. Liberg'' heer Heuft,
325.93% en fam. Schulze, 325.37%.11
A.s. Woensdagavond vangt de -laat=
ste competitie aan.
13
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STADSSCHOUWBURG

Spr.: Mr A. WENSING

te Haarlem
Belangstellenden welkom.
Aanvang 8 uur.
Na afloop
Huishoudelijke vergadering
en Bestuursverkiezing.

Ondergetekende deelt' haar geachte
•hierbij mede, dat zij haar zaak

Sigarenmagazijn. .j-.De Viersprong
C. J. -BAKKER
per 'l April heeft overgedaan
aan Mevrouw Th. LADENE'R.
Zij dankt voor het genoten vertrouwen en be=
veelt haar opvolgster beleefd in Uw gunst aan.
C. J. BAKKER.
In aansluiting op bovenstaande, hoopt onderge*
tekende door levering van prima kwaliteit en
goede service, de zaak op dezelfde voet en met
hetzelfde vertrouwen te mogen voortzetten.

Sigarenmagazijn De Viersprong
GROTE KROCHT 25
Beleefd aanbevelend, Th. LADENER.

Voor direct en later

Slaapplaatsen gevr.
Hotel „Welgelegen"
HO'GBWEG 56 - Telefoon 2977

Openbare vergadering
Maandag 5 April a.s.
's avonds 8 uur

in Ons Huis, Dorpsplein
Spreker: De iHoogedelgestrenge Heer

Dr J.A. H. J. S. BRUINS SLOT
Lid van de, 2e Kamer

Onderwerp: A.R., qpk in deze tijd
BESTUUR AIR. KIESVERENIGING
ZANDVOORT.

Over een paar weken is het Pasen!
..' *•"
Dan is het weer tijd
voor een
i.yi.

nieuw costuum of
sport-combinatie
Tropical costuums in de moderne tinten ƒ 108,—
Sportcolberts, vlotte modellen, van ƒ 29 tot ƒ 56
Pantalons, grote keuze
van ƒ 17 tot ƒ 37
Mantelcostuums, zuiver, kamgaren
ƒ 95
Originele gabardine jassen
ƒ 95

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136

ULLIE!
n iedere huishouding is een „jullie",
die van alles de schuld 'krijgt, zo'n
ioortement steen des aanstoots. 'Het
s een enigszins ondefinieerbare fi«
guur, je kunt er nooit regelrecht uit
wijs, -wie er precies mee bedoeld
wordt, dat wordt wijselijk in het mid»
den gelaten.
„Jullie hebben weer aan mijn
choenen gezeten, jullie hebben mijn
das weer pp de grond gegooid, jullie
hebben mijn jas weer op een andere
plaats gehangen", enz. enz.
"Wlat moet het toch heerlijk zijn, als
.e altijd zo'n persoontje bij de hand
hebt, om de schuld te geven wanneer
er iets mis -loopt.
Als de kippen van d'e leg raken,
hebben „jullie" te hard met de deu=
ren 'geslagen. iZelfs als het regent is
dat „jullie" schuld. 'Hier in -huis is
ook • nooit iets te vinden, „jullie"
rommelen toch maar raar met de
boel hoor.
Achter dat ene woord weten ze
ich zo behaaglijk te verschansen.
Ronduit zeggen: „Jij, vrouw, jij bent
de schuld van alles", dat is er niet bij.
Daar wagen ze zich niet aan. Door
de eeuwen heen hebben ze geleerd,
voorzichtig te zijn met het slingeren
van beschuldigingen regelrecht in ons
gezicht. Dat hebben -ze als een soort
erfenis bij hun geboorte meegekre»
gen, -want ze weten wel dat we niet'
«o lekker zijn, als het er op aankomt.
Als je eens, aan het eind. van je
geduld geraakt, op de. man af vraagt:
,Wie bedoel je nou eigenlijk' met .je
.jullie", mij soms?" 'dan neemt hij
haastiglijk de krant' en produceert
daar achter vandaan onverstaanbare
geluiden.
Ik zei het al, .tot een regelrechte be=.
schuldiging komt het nooit'. Maar het is overduidelijk, ze bedoe=
len ons of onze hulp in de huishou»
ding, die ze in hun diepste binnenste
beschouwen als een kwaadaardig ver*
lengstuk van ons huisvrouwen, uitge»
vonden om hen te ergeren.
Nu met de schoonmaak breekt een
plesante tijd voor ze aan. Er zijn zo=
vele kleine aanleidingen om te
„jullie"*en. Als het dak lekt, dan
hebben „jullie'' natuurlijk te hard
geraagd. „Jullie" '.smijten ook alles
maar weg, dit met het oog op die
oude, aftandse verfkwast, die je al
jaar en dag heeft staan vervelen in
een hoekje van het keukenkastje.
'Maar och, we nemen hét ze niet al
te kwalijk. Ze moeten toch wat, 't is
voor een goed doel moet je maar re=
kenen. Want wat zouden ze in V he=
melsnaarn moeten beginnen, als ze
die „jullie" niet hadden -om over te
mopperen. "Wie zouden ze dan de
schuld moeten geven?_
NTee, v/ij dragen dit wel voor ze.
Met liefde!
'GEL'SKE DE NES.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

Adverteert in de Zandvoortse Courant

2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen T. noodgevallen)
Gem. Secretarie

2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingeaverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasserg „Hollandia",
fijnstrykerg, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a/
2135
Zandvoortse Courant, Gertenbaehs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Binlto"

Kwaliteit
Albert Heijn

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 en 28S6 Stbfzuigerspecialist;
Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap. Prins Maurltsstr. 3.

altijd

BOVENAAN
Bolde: het noord voor
de lekkerste koffie

het hart vaij^de A.H.-fabrieken ligt
hét centrale laboratorium waar alles wat,
de fabrieken in- en uitgaat aan. een zeer nauwgezet
onderzoek wordt onderworpen.. Want de kwaliteit van
de artikelen ligt Alfeert Heijn •zeer na aan het hart.
A.H. rekent het zich tot een eer tegen zeer lage
prijzen, de allerbeste kwaliteit t<f leveren. Boodschappen
doen bij AlbertHeijn betekent dan ook: Voordeliger
kopen en de beste voeding voor Uw gezin ontvangen.

Fijne Snijworst. :
Grote Snijkoek .
Chocohagel . . ,
Heerlijke Jams P?r
Gebroken Rijst -.
Havermout . .. .. ..

. . 100 gram 39
. . per stuk O <r
. , 250 gram 39
p°* 69-53-41
. . 500 gram 33
.. .. 5 0 0 gram 2 l

melk en puur 2 stuks voor

Paas Fondant.

100 gram

f. O

25

Spaart Albert Heijn's Boffie-Strips en Panorama-plaatjes
MELKERIJ
HORIZONTAAL:
Strip-album BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP 1.1. gewicht; 3. soort onderwijs; 4. fa;
^PANORAMA-ALBUM 1.25
milielid dat geen grootouder is; 5
paradijs; 6. kwiek, vlug; 7. rcken=pro<
bleem; 8. kist; 9. koning der dieren:
10. naar, ernstig; 11. kellner; 12
(ook Bulgaarse) .
anecdote; 13. tegenvaller.
IfiVÖdfcKWAllTEIT
Heerlijk, verfrissend en last not 'least
VERTICAAL:
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
1. voordelig; 2. gedrochten.

MARIËNBOSCH

YOGHURT

de

clientèle

ALBERTHEIJN

WEEK-JiGENDA
Monopole
Dinsdag 30 Maart 8 uur: film „Vers
boden Jungle".
Woensdag 31 Maart 8 uur: idem.
Donderdag l April 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 30 Maart 8 uur: Agfa Color*
avond in Restaurant' „De Rotonde",
De Favaugeplein 21.'
Dinsdag 30 Maart 8 uur: Besloten bij*
eenkomst Hum. Verbond in Hotel
Keur. Spr. de heer Jac. Meesters.
Dinsdag 30 Maart 8:11 uur: Show van
de Zandvoortse Middenstand „Za=
tohaku" in Hotel Bouwes.
Woensdag 31 Maart &ll uur: idem.
Donderdag l April 8'11 uur: idem.Donderdag l April 8 uur: Verkie=
zingsvergadering Chr. Hist. Unie
in „Ons Huis". Spr. Mr A. Wen»
sing.
Maandag 5 April 8 uur: Openbare
vergadering A.R. .Kiesver. Zand*.
voort in „Ons Huis". Spr. Dr J. A.
•H. J. S. Bruins Slot.
. Stadsschouwburg
Haarlem
Woensdag 31 Maart S uur: „Ballet
Sonia Gaskell".
Zaterdag 3 April 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Anastasia".
Zondag 4 April 8 uur; idem.
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ZATOHAKU:

Prijsvraag:
Hoe laat landt de
eerste helicoptère?

Geslaagd evenement, enorme belangstelling
Onder enorme belangstelling van de
Zandvoortse bevolking werd Dins*
dagavond j.l. de „Zatohaku" geopend,
de tentoonstelling in Hotel .Bouwes,
georganiseerd
door
„Zandvoorts
Middenstands Belangen".
De heer Nooy sprak allereerst in
zijn kwaliteit van voorzitter enige
woorden- van •welkom, in het bijzon*
der aan Burgemeester en. 'Mevrouw
Van Fenema en vele Zandvoortse
autoriteiten. Hierna gaf hij het woord
aan de heer Corn. Slegers, die sprak
als voorzitter van de „Hanze". Deze
verklaarde dat het initiatief tot deze
tentoonstelling is uitgegaan • van de
Hanze. Men zal zich misschien de
vraag stellen: „Waarom heeft men
dit gedaan"? Op deze vraag ant*
woordt de heer Slegers, dat men hier
in Zandvoort vrij algemeen.de me*
ning is' toegedaan in de stad beter
met zijn inkopen te kunnen slagen.
Een tweede probleem is, dat de prij*
zen in- Zandvoort vaak hoger schij*
nen te liggen dan in de stad. Dikwijls
is echter gebleken, dat het prijsver*
schil te vinden is in het verschil in
kwaliteit. Vervolgens 'bracht hij dank
aan -de autoriteiten voor de grote en
welwillende medewerking en aan de
directie van Hotel Bouwes.
Tot slot van zijn rede heet hij de
voorzitter en de leden van de Z.H.V.
van harte welkom.
•Hierna werd 'het woord 'aan burge*
meester Mr H. M. van Fenema ge*
geven, om de eigenlijke • operiings*
rede uit -te spreken.
Het bleek dat de burgemeester een
beetje gepuzzeld heeft over de-naam
dezer tentoonstelling „Zatohaku".
Het is.een moeilijke naam, maar naar
de mening van de burgemeester vol
verrassingen. Zo kan „Zat" beteke*
nen dat de Zandvoortse Midden=
standers - genoeg hebben van alle
zware.lasten, die op hen drukken. O
""en 'iHa zijn"dé -vreugdekreten "en'uit*
roepen .van. bewondering . voor • het*
.geeri men .hier tot stand wist te bren*
•gen. ,',Hak" is hét voorwerp waarme*
de men zijn tegenstanders te lijf gaat.
„U" is voor U, • publiek, waarvooi
deze expositie werd georganiseerd.
„Voor U "doen wij dit en met U wer*
ken we samen".
'De burgemeester greep terug op
dé Braderie, het eerste vertoon van
nieuwe activiteit. „Met Kerstmis
thuis" was de verheugende bevesti*
ging van dé d'oor de Braderië ver*
wekte verwachting, een antwoord
aan.jde.'aarzelaars. En ten derde deze
'krachttbér, dé „Zatohaku".

Indien U dit tijdstip, dat valt op
10 April a.s. tussen 2 en 4 uur, op de
seconde af -precies kunt bepalen en
dit aan de jubileumcommissie van
O.S.S. meldt — op een briefkaart
met ƒ 0,25 extra, aan postzegels —
maakt U een goede 'kans op een van
de fraaie prijzen, n.l. een olieverf*
schilderij .vervaardigd door Ds R. 'H.
Oldeman, een rondvlucht voor twee
personen of een van de drie rond»
vluchten voor een persoon.
Als tijdwaarnemers zullen optreden
de heren Huijsman, hoofdinspecteur
van politie, 'Hugenholtz, directeur van
de stichting „Touring Zandvoort" en
Brink, voorzitter van „Oefening staalt
spieren".
Het moment dat de wielen van de
helicoptère de grond raken is „hét
moment". Dezer dagen zal huis aan
huis een kaart worden bezorgd, waar»
op de oplossing kan worden geno*
teerd. Men kan echter zoveel oplos*
singen inzenden (mits men extra port
plakt) als men wil. De 'oplossingen
kunnen uiterlijk Vrijdag 9 April op
de bus worden gedaan.

Deze tentoonstelling is een triomf
ten opzichte van diegenen die achter*
aan kwamen. Men heeft begrepen dat
Zandvoort niet alleen badplaats is,
maar meer en meer forensen*plaats
wordt.
De burgemeester verzekert de or*
ganisatoren van zijn medewerking en
bedenkt een woord als huldeblijk
aan deze organisatoren (De Grote
Vijf) een -woord dat hij als een cham*
pagnekurk op hen zal afschieten:
Bravo!!
Burgemeester Van Fenema spreekt
zijn grote 'bewondering uit voor de
keurige ontvangst -hem en zijn echt*
genote 'bereid bij -hun entree, door
Hilly Nooy, die hen- met een -beeldig
ruikertje en een keurig opgezegd ge*
dichtje, opwachtte bij de ingang van
de grote zaal.
Hierna maakte men een rondgang
in de tentoonstellingzalen, doch er
was inmiddels zoveel publiek binnen*
gekomen, dat men slechts voetje
vfoor (voetje langs de verschillende
stands 'kon schuifelen.
'Ook de 'beide volgende avonden
was de belangstelling van het publiek
zeer groot. Vooral de modeshow had
veel aftrek.
Men stond in een lange file voor
de ingang en velen- keerden teleur*
gesteld huiswaarts, omdat het • hen
niet had mogen gelukken de „Zato* Bijzondere actie
haku" t'e bezoeken. '
En nu wat de expositie zelf betreft:
Hoewel vanzelfsprekend veel kleiner
van opzet, dan de tentoonstellingen
in Haarlem en Amsterdam, kan de
„Zatohaku" het kwalitatief absoluut
tegen de steedse tentoonstellingen
opnemen. Het .waren stuk voor stuk
smaakvolle stands rhet .harmonische
kleurschakeringen, een stand met fris
gekleurde wolsoorten tegenover een
stand met zomerse blouses, een stand
met moderne tuinméubejen, waarvan
de jkleuren toeyalligjl&&js..'JSQn.der-^el
overeenstemden met' de lampen van
Hotel Bouwes.
Daarna stands met consumptie*ar*
tikelen en gebruiksvoorwerpen, af ge*
wisseld met partijen voorjaars'bloe*
men, zodat men ondanks de gure
wind even een vleugje kreeg van zon
en lente.
'We kunnen met gerustheid zeggen,
dat.de „Zatohaku" een voor honderd
procent geslaagd evenement werd,
dat zowel uit Zandvoort als uit de
omliggende plaatsen zoveel belang*
stelling trok, als men tot nu toe nog
zelden beleefde'.

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort

bestaat 30 jaar
Zondag a.s. 4-April zal het 30 jaar
.geleden zijn dat' in 'Zandvoort de
Kring .Godsdienstig Leven'," thans
afd1. Zandvoort van de -Nederlandse
(Prótestariteh=Bond, werd gesticht.
Deze kring ontstond na een ver*
deeldheid die rees in de Hervormde
Gemeente van Zandvoort, waarbij
wij mogen aannemen ook politieke in*
zichten een rol speelden.
In de aanvang van zijn bestaan
hield de -kring zijn godsdienstoefe*
ningeh in de zaal van Zomerlust,
doch'-'reeds1 spoedig — in Juni 1924 —
kocht rrién het- gebouw Brugstraat 15,
waar eerst in de bovenzaal bijeen*
komsten werden gehouden, daarna
in de grote zaal beneden. Het moet
zeker een bewijs van groot mede*
leven geacht worden, dat deze toch
niet • zó omvangrijke kring zich in
korte, tijd' het gebouw wist aan te
schaffen.. Later ging men eveneens
tot koop. over -van het perceel dat b.e*
kend ïs onder de naam ,'Ons Gebouw'
.Alsv voorganger fungeerde tijdens
de-eerste 10 jaar van-het bestaan van
deze. gemeenschap Ds N..Padt, die
reeds 'bij de totstandkoming van de
kring, die 1928 officieel een afdeling
van-^. dé 'Nederlandse' Protestanten»
Bond. werd, ten. nauwste betrokken
was, geweest..
'
'Na het vertrek van,Ds Padt' leidde
Ds Kalma als vaste predikant gedu*
rende twee jaar de diensten.
Sindsdien wordt voorgegaan ,door
een- aantal predikanten van buiten
Zandvoort onder wie Ds Heidinga
Dr. de Graaff, Prof. Beek, .Prof. Se*
venster en Prof. iMönnich.
De „evacuatie, van, Zandvoqrt.befes

kende tevens een ernstige decimatie
van d'e Protestanten Bond, die zich.
overigens momenteel weer in een ge*
stadige groei, verheugt.
Sinds kort,'is er een actieve jonge*
renkring, worden er jeugddienstengehouden en samenkomsten van cul*
turele aard, terwijl oo'k een bloeiend^
Zondagsschool o.l.v. de dames Ster-renburg en ,Keur bestaat, waarvan d
laatste de West*Hill*afdelin;
'Bekendheid genieten tevens de mid*
dagen van de Vrouwenafdeling van
de N.'P.B. Dit jaar is de kring tot
wier leden ook Luthersen, Remon*
stranten en Doopsgezinden behoren,
overgegaan tot de viering van 'het
Heilig Avondmaal, waarvoor het
AvondmaaUstel moest worden ge*
leend van de Doopsgezinde Gemeen*
te Haarlem.
Ondanks de tegenstellingen die tus»
sen de 'Herv. Kerk en de Prot. Bond
bestaan, moet worden opgemerkt dat
een hereniging toch nog altijd aan de
orde is, zij het de ene periode wel*
licht in latentere vorm dan de an*
dere,, waarin tussen vertegenwoordi*
gers van de verschillende groepen be*
sprekingun plaats vonden. Het is bij
een jubileum ge'bruikelijk om reeds
de wens. voor'een volgend aantal ja*
ren uit te spreken. Dit doen wij hier
niet omdat verdeeldheid uiteindelijk
een synthese behoeft.
Waar .men op 'kan terugzien is een
dertigjarige poging om een eerlijke
religieuze beleving vorm te geven,
•waarin,de taak van de evangeliseren*
de kerk ook op -maatschappelijk ter*
rein : tot uitdrukking komt. Als zoda*
nig heeft de Ned. Prot. Bond in deze
dertig; jaar voor tallozen in Zand*
voort 'zeer veel betekend,,

voor nieuw iroephuis
Zandvoortse padvinderij
De padvindersgroep van Zandvoort
,The Buffalo's' 'heeft grote plannen.
De belangrijkste betreffen een actie
voor een nieuw troephuis, die op zeer
bijzondere wijze zal .worden gevoerd.
In navolging van voorganger Kingsley'
van een Methodistenkerk in Wilsop
(V.S.) die al zijn gemeenteleden 10
dollar gaf om dit.bedrag te vermeers
deren ten 'bate van de kerk (920 uit*
gedeelde.. ;d.ollars--;,\v.er,den ..op.,,- allerlei
manieren zo rendabel gemaakt dat er
een -bedrag van 7520 dollar uit de
bus kwam!), zal e'ind Mei aan de Ou*
ders van de Zandvoortse padvinders
ƒ 10,* ter hand worden gesteld, die
zij tijdens het seizoen zodanig moe*
ten besteden .dat er meer geld terug»
komt da_t dan voor de bouw van f,en
nieuw padvinders»troephuis bestemd
zal zijn. Deze originele methode werd
trouwens ook reeds toegepast door
Ds Schoch in Rotterdam. Daar wer*
den 578 guldens uitgedeeld die aan*
groeiden tot een bedrag v. ƒ 11.154,43
waarmee de grondslag voor een her*
vormd jeugdgebouw werd gelegd.
Voor de bouw van een nieuw troep*
huis. (Het huidige troephuis zal we*
gens de uitbreiding van de woning*
bouw worden afgebroken.) zal men,
gezien de eisen die aan sanitair enz,,
worden gesteld, zeker ƒ 10.000 nodig
hebben. Er is reeds een gift van
ƒ 2000,* 'binnengekomen.
Dit alles werd besproken op de
Ouderavond van ,The Buffalo's" die
Woensdagavond werd gehouden. Half
September zal men dan bijeenkomen
om te zien hoeveel de actie uiteinde*
lijk heeft opgeleverd. In ieder geval
bestond er reeds onder diverse aan*
wezigen het enthousiasme om hun 'bij*
drage in deze oorspronkelijke wijze
van geld verzamelen te leveren.
Het ligt tevens in de bedoeling om
met ingang van Mei de padvinderij*
krant ,De Toorts' weer in het leven
te roepen.
'Eind April zal, zoals gewoonlijk
weer de actie ,Ecn heitje voor een
karweitje' worden gevoerd. Tevens
staan nog een bonte avond en een
bazar, waar doqr de padvinders ge*
maakte artikelen zullen worden ver*
kocht, op het programma.

Filmmiddag en -avond
van Volksonderwijs
De afdeling Zandvoort van „Volks*
onderwijs" houdt op 7 April in Zo=
meriust een film* en propaganda*
avond.- O.m. wordt vertoond de
speelfilm „De Zwitserse Robinson".
De V.O. spreker, de heer G. G.
's 'Hooft zal een propagandistisch
woord laten horen, 's Middags wordt7
eveneens in Zomerlust, een film
middag voor de jeugd georganiseerd.

W A T E R G E 'T IJ D E N
H.W. L.W. H.W. lL.W. Strand
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4
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3.53
4.33
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7.43
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2.30
3.30
4.30
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10.30=17.30
11.30*18.30
12.30*19.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Abonnementsprijs ƒ 6,—-per Jaar '"ov
per post ƒ 6.-, Buitenland ƒ7,—.
Losse ex. 10 cent
•'•• ' " » < • Girorekening 523344
'>•-»>
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Chr. Historische Unie
belegde verkiezingsvergadering
De Chr. Hist. kiesvereniging Zand*
voort hield Donderdag j.l. een bijeen*
komst, waarbij Mr A. Wensing te
Haarlem sprak over het belang van
de a.s. Prov. Statenverkiezing. Voor*
zitter, de heer P. v. d. Mije opende
de vergadering ' met schriftlezing
(Ps. 3) en gebed.
Mr A. Wensing zeide in de aan*
vang van zijn rede dat het altijd iets
bijzonders was .bij Statenverkiezingen
dat er zo weinig belangstelling bij de
bevolking voor wordt getoond. En
toch zijn de Pro v.-Staten een belang*
rijk bestuurslichaam, dat zijn werk*
zaamheden op het gebied van het
provinciaal beleid overal uitstrekt.
Spr. noemde als taak van de Prov.
Staten o.m. het regelen van het wa*
terschapsrecht, het beheer en onder*
houd van de provinciale wegen, het
leiden van het Planologisch onder*
zoek, (voor Zandvoort zeker belang*
rijk!) maar de gewichtigste werk*
zaamheid 'bestond; naar spr.'s mening
in de bevordering van de volksge*
zondheid. Hierbij 'sprak de heer Wen*
sing waarderende woorden over het
aandeel, dat het partijlid 'de heer
Rustige, vooral op het terrein van' de
geestelijke volksgezondheid in deze
werkzaamheden heeft. En dan is het
natuurlijk een zeer belangrijke taak
voor dit 'bestuurscollege: het kiezen
van de leden der eerste Kamer.
Spr. zeide dat het de Chr. Hist.
Unie niet in de eerste plaats gaat om
de eigen groep, doch dat zij met het
doorvoeren van de christelijke begin*
selen het belang en het heil van de
gehele bevolking beoogt. Andere par*
tijen en spr. noemde met . name de
K.V.P., hebben veelal het streven om
bij benoemingen voor gemeentelijke
bestuursfuncties bijvoorbeeld, de
eigen partijleden,naar voren te schui*
ven, zonder zich terdege af te vra*
gen. of de bepaalde plaats op deze
wijze -goed bezet wordt.
De Christ. Hist. Unie is er zich
yan bewust —^ zo'; zeide spr. — dat er
op 't ógeriblik?ïg<«ii bijzondere, - acute
kwesties meer • bestaan op het ge*
bied van het onderwijs (de school*
strijd mag men beschouwen als be*
horend tot het verleden!) en evenmin
is er een brandend sociaal probleem,
maar toch stelt zij zich teweer tegen
een euvel, dat hand over hand toe*

neemt in het Nederlandse politieke
leven: de elitevorming in de politiek.
Spr. achtte het verontrustend dat
vrijwel alle politieke vraagstukken bij
sommige partijen een z.g. „voorbe*
handeling" ondergaan, waardoor de
vrije -meningsuiting der fractieleden
ten zeerste wordt belemmerd. -Hier*
aan doet de C.'H.U. per se niet mee.
De door de partijen gevolgde ge*
dragslijn nivelleert -de werkzaamheid
der volksvertegenwoordiging, hetgeen
spr. een direct gevaar voor het de*
mocratisch bestel in ons land noemde.
•De geestelijke volksgezondheid heeft
de bijzondere aandacht van de C.H.
U. en spr. zeide dat het benauwend
was te vernemen uit een verslag van
de G.G.D. te .Haarlem, dat over enige
jaren de schoolbevolking in Neder*
land voor een belangrijk percentage
zal bestaan uit kinderen met — op
z'n zachtst gezegd — nerveuze af*,
wijkingen. Daarom zal de zorg voor
het niet*normale kind door de C.H.U.
met kracht bepleit en verdedigd wor*
den. Het gemis aan christelijke Ie*
vensstijl, de ontkerkelijking en ont»
kerstening van ons volk doen zich op
schier ieder levensterrein gevoelen en
men is er niet mee klaar, aldus spr.,
om de leemte te trachten op te vul*
len met allerlei culturele of semi*
culturele bemoeiingen, zoals de P.v.d.
A. doet. De christelijke gedachte
moet de achtergrond van onze poli*
tiek zijn, zeide de heer Wensing en
het is onze plicht op te komen voor
de christelijke 'beginselen, óók in het
politieke leven.
Aansluitend aan deze rede beant*
woordde spr. enkele vragen, waarna
de vergadering overging tot het af*
werken van een huishoudelijke agen*
da.
Daarbij werd het bestuur 'als volgt
samengesteld:
E. J. Poster, voorzitter; K. C. v. d.
Mije, secretaris; J. H. Kroon, pen*
ningmeester; J. -H. Koning Mzn., P. A.
de Boer, S. Slagveld, W. van der
Werff,-leden. .
.
.
De scheidende voorzitter, de heer.
P. van der Mije, die niet voor een
herbenoeming in aanmerking wenste
te komen, werd door wethouder Van
der Werff toegesproken en hulde ge*
bracht voor zijn arbeid.

Verkiezingsvergadering
Partij van de Arbeid
met drie sprekers
Het was een behoorlijk gevuld Zo*
meriust dat de heer G. J. Sterrenburg
gisteravond kon verwelkomen en
overlaten aan drie sprekers die op
deze propagandasavond van de Partij
van de Arbeid het woord voerden.
Als eerste zette het Tweede 'Kamer*
lid, de heer J. H. Scheps uiteen, dat
het 'belang van Provinciale Staten,
waarvoor binnenkort de verkiezingen
aan de orde zijn, vaak niet wordt fn=
gezien.. Spr. belichtte de historische
achtergrond van dit lichaam en sprak
van een weer toenemende invloed er*
van. Afgezien daarvan worden uif
Prov. Staten*leden de Eerste Kamer
en Gedeputeerde Staten gekozen, zo»
dat de vraag hoe Prov. Staten zullen
worden samengesteld van groot ge*
wicht is. Het Nederlandse Volk zal
ervoor moeten zorgdragen dat de v er»
kiezingsovcrwinning van de P.v.d.A.
in 1952 — geconsolideerd in de
Raadsverkiezingen van '53 — verder
wordt bevestigd. De heer A. P. W.
Pielage, van Rooms Katholieke huize,
legde vooral de nadruk op de be*
schuldiging van R.K.*zijde, dat de P.
v.d. A. een neutraliteitspartij zou zijn.
Aan de kerken wordt echter door de
partij een volledige vervulling van
hun taak gegarandeerd, terwijl er
prijs op wordt gesteld dat ieder partij*
lid in zijn activiteit voor het socialis=
me, bewust handelt juist vanuit, zijn
geestelijke achtergronden. Sar. acht r c
het niet noodzakelijk dat een bepaald
religieus inzicht voor de belijders
daarvan onvermijdelijk tot bepaalde
politieke formules zou leiden, zoals
van Katholieke zijde wordt beweerd,
maar overigens in en na de oorlog
werd ontkend door verschillende
vooraanstaande Katholieken. Ook
deze spreker concludeerde uiteraard
tot verkiezing van de P.v.d.A. op
grond van diens vooruitstrevend poli*
tiek beleid. De heer Happé, humanis*
tisch wethouder in Haarlem, trok ver*
gelijkingen tussen de voormalige S.D.
A.P. en de huidige Partij van de Ar*
beid, daarbij opmerkend dat in de
eerste tijd van het socialisme de gees*
telijke achtergronden en de politieke

doelstellingen nog veelal samenvie*
len. De eerste socialisten - voorna*
melijk on'kerkelijken — geloofden in
een ideale, gesocialiseerde maatschap*
pij, hetgeen een illusie bleek te zijn.
Niettemin is de partij zich van zijn
zedelijke. taak altijd bewust geweest
en de toetreding van religieuzen en
intelletuelen gaven aan dit bewustzijn
eens steeds grotere vlucht. De' door*
braak is een niet te miskennen feit
meer en binnen de partij heeft een
vruchtdragende ontmoeting plaatsge*
vonden tussen vertegenwoordigers
van alle richtingen, die een fundamen*
teel respect voor elkaar opbrengen.
Het spectaculaire elan van de eerste
jaren van het socialisme, toen de
doelstellingen nog voor ieder voor
het grijpen lagen heeft zich gewijzigd
in een meer verinnerlijkte geestdrift
in de strijd voor een rechtvaardig
maatschappelijk bestel. De middelen
zijn veranderd, de bezieling echter
niet, aldus deze spreker.
Voor en na de pauze droeg mevr.
Riek Bonset*Horst voor uit het to=
neelstuk Vorstenschool van Multa*
tuli, Droomkoninkje van Herman
Heijermans en besloot met 't sprook=
je „De vliegende koffer" van Hans
Andersen. De heer Sterrenburg bood
uit erkentelijkheid bloemen aan.

Openingsavond
Ter gelegenheid van de heropening
van het hotel, wordt hedenavond in
Hotel Bouwes een cabaret*avond
gegeven.

Verkiezingsvergadering
Maandag 5 April spreekt voor de
A.R. Kiesvereniging „Nederland en
Oranje" afd. Zandvoort, de heer Dr
J. A. H. J. S. Bruins*Slot, 2e*Kamer*
lid, over „Anti*Revolutionair, óók in
deze tijd".

Mensen en Zaken
De „ijsikouwe".
Tja, de jongens 'hadden -wat te bak=
keleien. Komt meer voor. Maar de
een was een stuk groter dan de an»
der, weshalve het zusje van de ander
voor haar broer in de bres sprong,
met enkele heldhaftige „uitschieters".
Maar de samenwerking bleek onvol*
doende te zijn en dus dreigde zowel
zusje als broertje ten onder te gaan
in het conflict. De grote begon zusje
af te tuigen, met een ijver, die hij
ongetwijfeld niet aangewend zou heb»
ben tegenover een knul van zijn. leng»
te. 't Zag er somber voor de kleine
familie»combinatie uit.
Een auto gleed nagenoeg onhopr»
baar langs het trottoir. Het portier
werd geopend en een barse stem joeg
de lange de stuipen op 't lichaam.
Ten minste, dat was de bedoeling.
De man in de auto wierp zich als
supporter op voor de kleine en z'n
zusje en hij keek verbazend kwaad
*oen hij vroeg: ,Zeg, kan je wel,
lange
een of ander zelfstandig
naamwoord, dat de karaktereigen»
schappen van de lange moest aanto»
nen, een woord overigens dat geen
genade vond bij de censuur). De lan=
ge staakte het aftuigen en keek met
koele ogen naar de automobilist, die
kennelijk een goed vriend van het
'kleine paar was. De vriend verschik»
te wat aan zijn gelaats=expressie, zo=
dat de algehele aanblik bijzonder
zwaar weer voorspelde:
,Je durft wel, hè? Je moest maar es
mee gaan naar het politiebureau. (iHet
portier werd uitnodigend verder open
gezet.)
In dergelijke gevallen hoopt de
openbare aanklager dat de verdachte
zich onmiddellijk in ijltempo verwij»
•dert, hetgeen de oplossing van het ge»
schil aanmerkelijk vergemakkelijkt.
Deze vriend in de auto- maakte op de
algemene regel geen uitzondering.
De koele lange keek es naar de
auto en iets in z'n brein moet hem de
zekerheid hebben gegeven dat een
ritje in zo'n auto een ongelofelijke
zaligheid betekent, zelfs al gaat de
tocht naar de pikkers van de Hoge»
weg. Zwijgend deed hij enige lange
passen in de richting van het voer»
tuig, welks eigenaar met stijgende
verbijstering de delinquent zag nade»
ren. De laatste schoof (nog steeds
zwijgend) naast de chauffeur en het
ontbrak er nog maar aan dat hij nu
zei: ,Rijje maar!' Het portier klapte
dicht. Óe auto reed naar de 'Hoge»
weg. Onderweg dacht de beschermer
van het zusje en het broertje: ,Wat
moet ik met die slungel beginnen als
ik bij de prinsemarij komt? Om tijd
te winnen sukkelde hij in z'n eerste
versnelling de hele Zuid door. Maar
aangezien de lange met een ondoor»
grondelijk gezicht bleef zitten kijken
en allerminst begon te soebatten,
moest de vriend=in=de»auto na de ris»
kante A wel een — zij 't fluisteren»
de — B zeggen. De auto stopte voor
'het politiebureau en de bestuurder
was er opmerkelijk vlug uit, waarna
'hij zich nonchalant achter z'n voer»
tuig plaatste. Hij moet inwendig vu»
rig gebeden hebben: ,Kerel, verdwijn
asjeblieft
spring uit de wagen en
smeer 'm!' Maar dat vermaledijde
ventje smeerde 'm niet. Hij bleef rus»
|tig zitten wa,chten tot het ptortier
voor hem werd -opengemaakt. Toen
dit gebeurde trad 'hij waardig naar
buiten en schreed naar de wacht. Dit
was de man van de auto te machtig.
Buiten zichzelf van
ja van alles
zo'n beetje, schreeuwde hij: ,Nou, je
bent al genoeg gestraft, verdwijn uit
m'n, ogen en sla geen kleine meisjes
meer.'
Met een licht schouderophalen en
waarschijnlijk met een diepe zucht
wegens de onberekenbaarheid van
grote' mensen, ging de slungel de weg
terug. Lopend.
De agent van de wacht, die het to»
neel had gadegeslagen, wilde het
naadje van de kous weten.
Ook dat nog.
MOMUS.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 2 April 8 uur: film „The
greatest show on earth".
Zaterdag 3 April 8 uur: idem.
Zondagmiddag 4 April 2.30 uur: film
„Gullivers reizen".
Zondag 4 April 8 uur: film
„The greatest show on earth".
Maandag 5 April 8 uur: idem.
Dinsdag 6 April 8 uur: film
„Een vrouw bekent haar verleden"
Woensdag 7 April 8 uur: idem.
Donderdag 8 April 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdag 2 April 6 uur: Heropening
Hotel Bouwes. Dagelijks: Herbert
Mytteis met zijn Weens orkest en
Intern. Cabarct»programma.
Maandag 5 April 8 uur: Openbare
vergadering A.R. Kiesver. Zand*
voort in „Ons Huis". Spr. Dr J. A,
H. J. S. Bruins Slot.
Dinsdag 6 April S uur: Kookdemon;
stratie onder ausp. Comm. Huish
en Gezinsvoorlichting in geboirvv
Tolweg 10.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 3 April 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Anastasia".
Zondag 4 April 8 uur: idem.

Zandvoortse jeugd
schreef over de brandweer
.. Geslaagde

opstellenwedstrijd..

Maria School: Marianne Steggerda,
Willy van Houten, J. Bernsen, K.
Warmerdam, G. v.d. Wolde.
Wiilhelminaschool: Truusje v. Duijn,
Maja Keur, Wim Ccnsc, Raimond
Milikan, Stincke v.d. Voet, Beep van
Harrevelt, Kees de Ruiter.
Julianaschool: Arie Schuiten, Olga
Moes, Tonnie van der Wekken, Elsje
Verhoeven, onbekende schrijfsters
over de onderwerpen:, „onvoorzien»
tifiheid met de gevolgen" en „Grote
brand".
Hannie Schaftschool: Cees Aaij, Dick Karel Doormanschool: Engel Lever,
an Dijk, Sonja Bos, Lodewijk Wie* Coert Polman, H. A. v.d. Zwart, Cor»
rie Keur, Jopie Breedijk.
er, Bea Hamburg.

Zoals men zich /al herinneren heeft
e Zandvoortse Brandweer zich tot
e schooljeugd gewend om deze
eugd een inzicht te geven in het
yerk van de Brandweer en de moge»
ijke gevolgen van baldadigheid, die
an brandmelders en brandkraan»
ordjes wordt begaan, uiteen te zet»
en. Aan di( alles was een opstelwed»
trijd verbonden, waarvan de uitslag
icron'der volgt. U vindt ook een van
Ie bekroonde pennevruchten hier»
mder.

kan ik de &.>iattdw.ee>L
,Beng!" Met een" smak gooide Ap
Mttebrood een steen tegen 'n brand»
kraanbordje. Een grote deuk kwam
:r in dat bordje. „Nog niet genoeg"
nompelde Ap. Hij pakte de steen
,veer op en: „Béng". Daar vloog de
teen weer tegen het bordje, met zo»
r
eel vaart, dat het bordje het niet
meer hield. Het knapte er af. „Hoera!
Hij is er af!" juichte Ap.
„Oeoeoeü!" Daar klonk de sirene.
Vlidden in de nacht. De straten wa»
en dik met sneeuw bedekt. De
brandweerlieden sprongen met slape»
-ige gezichten uit hun bedden. Kleed»
den zich zo vlug mogelijk aan. Pakten
lun fietsen en bibberend reden ze
door de sneeuw. Soms viel er een,
maar dat hinderde niet. Regelrecht
laar de brandweergarage. Daar aan»
gekomen vroegen ze aan de comman»
dant: „Waar is de brand?"
„Bij Wittebrood de koekenbakker",
,vas het rustige antwoord. Vlug klau=
:erden ze op de auto en roets! Al qic=
ende vloog hij over de straten. Soms
lipte hij en pffff. Even meer kracht
Jezet aan de motor en daar ging hij
veer. Eindelijk bereikten ze de plaats
.vaar de brand was. De mensen die
dicht bij woonden,, waren allen gaan
komen kijken. Dikke drommen • vul»
den de straat. En a'l toeterde en gier*
de de auto, het hielp niets. Het huis
,vas al half afgebrand. En het zag
:r veel naar uit dat het helemaal zou
ibranden. Toen nam de commandant
en besluit. Hij stuurde twee zijspan=
motors naar de menigte om er een
Dpening in te maken. Dat hielp. Al
pocdig was er een opening. En even
„ater was jde jhele straat leeg. De
meeste mensen waren op een eerbie»
dige afstand gaan gtaan kijken. Het
was te heet geworden. Nu kon er pa^,
geblust worden. Maar nu stond de
brandweer weer voor een moeilijk»
heid. Ze konden de 'brandkraan niet
inden. En er was .ook geen brand»
xraanbordje. Er werd gezocht en ge»
zocht. Haast de halve straat was al
afgeschoven, maar ; niets gevonden.

Dit is een van de winnaars van
de opstelwedstrijd die op de
Zandvoortse scholen werd ge»
houden over het onderwerp:
„HOE KAN IK DE BRAND,
WEER HELPEN?" - 28 Win:
naars leverde deze wedstrijd
op en alle 28 zullen ze daarom
als beloning een échte brand;
weeroefening mogen meemat
ken. Wij geloven dat de sa:
menwerking tussen jeugd en
brandweer in Zandvoort voor
een goed deel gegarandeerd is!

Eindelijk kwam Ap met een benepen
slem vertellen waar ongeveer het
bordje gezeten had. In die richting
zochten de brandweerlieden. En ja,
daar kwam de brandkraan te voor»
schijn. Nu kon er worden geblust.
Maar er was niet veel meer te blus»
sen. tiet hele huis was haast afge»
brand. Ap huilde tranen met tuiten.
Want hij wist heel goed dat zijn Va»
der en Moeder het aan hem te dan»
ken hadden. Hij had vreselijke spijt,
dat hrj het bordje er afgegooid had.
Hij had het al tegen zijn Vader en
Moeder gezegd. Wat die waren zal ik
je maar niet vertellen.
In de krant stond een groot ver»
slag van de brand. Ap werd helemaal
een andere jongen. Hij hielp de
brandweer zoveel hij kon. In de eer»
ste plaats verzorgde hij het nieuwe
bordje of het zijn broer was. En gooi»
de er 'nooit meer tegen aan. En als hij
een jongen er tegen aan zag gooien
gaf h'ij hem een flink pak slaag. Te'n
tweede: ging hij, als er brand was,
nooit voor de brandweerauto rijden
of lopen. Dat had hij wel gezien toen
hun huis in brand stond.
Ap woont nu bij zijn Oom in huis.
Ten derde: waarschuwde hij de
brandweer dadelijk als hij het eerste

Bijzondere ouderavond van de Julianaschool

Opvoering van 'Repelsteeltje'
De ouderbijeenkomst, die het bestuur ,uiste sfeer bereikt. De kabouters
van de Julianaschool Woensdag j.l. .varen alleraardigst met hun rode
in Zomerlust organiseerde, had een puntmutsen en lange, witte baarden!
En ja
dan het verhaal. Wij
bijzonder cachet, waardoor de tal»
rijke aanwezigen een kostelijke avond mogen veronderstellen dat ieder van
beleefd hebben. Onder leiding van de de lezers wel es ooit „Repelsteeltje"
heer S. Rijper voerden 25 a 30 scho» gezien en gehoord hebben met de
iertjes de bekende kinderoperette arme prinses Miranda, de molenaars»
„Repelsteeltje" ten tonele en het dochter, die het hart van de jonge
moet gezegd worden dat zij dit met prins had veroverd en later bijna
charme en frisse onbevangenheid de» haar kind moeten afstaan aan de
den. Over gebrek aan belangstelling va'bo.utcrhoofdman.
Na afloop werden alle grote men»
hadden de organisatoren niet te kla»
gen, want tot vlak voor het aanvangs» sen, die de voorstelling hadden voor»
uur moesten nog overal stoelen bij» bereid 'bedankt door.... de prins in
gezet worden om iedereen een plaats» hoogst eigen persoon. Hij deed dit
je te kunnen geven. Het publiek b e» met bravour. En toen het school»
stond grotendeels uit jongens en -_oofd, de heer J. Kiewiet had mede»
meisjes, leerlingen van de Julian*= gedeeld dat het niet erg was als er
school en een compliment voor hun soms wat kleintjes Donderdagmor»
aandacht is zeker op z'n plaats! Of gen wat later op school zouden ver»
de ouders er die avond zo „de wind schijnen, ging ieder tevreden naar
onder" hadden of dat het vertoonde huis!
H.W
spel van hun kameraadjes hen zo
boeide, is een vraag, die velen zich
mogen stellen.... wij houden 't op Filmavond
het laatste!
afdeling van de Vrou»
Mr Bulthuis, voorzitter van het De plaatselijke
N.V.V. organiseert heden=
schoolbestuur, opende de avond met wenbond
in „Ons Gebouw" een film= en
een korte Schriftlezing en gebed, avond
demonstratie»avond, uitgaande van
waarna hij met een enkel woord de de
Huisvrouwen»voorlichtingsdienst.
aanwezigen verwelkomde.
Hierna
kreeg de heer S. Rijper, onder\yijzer
aan de Julianaschool, gelegenheid de Bazar
De voetbalvereniging „Zandvoort»
operette toe te- lichten.
Hij deed dit met enkele woorden, meeuwen" organiseert ten bate van
waarin hij o.m. betreurde dat er nog het trainingsfonds op Donderdag 8,
geen kinderoperettes waren geschre» Vrijdag 9 en Zaterdag 10 April in
ven, waarin 100 of meer kinderen een „Ons Huis" een bazar.
rol vervullen! Nu was er uit ieder
gezin een afgevaardigde op de plan» Zeepost
ken.
de volgende schepen kan zeepost
Het simpele en daarom zo prettige Met
worden verzonden. De data, waarop
stukje Werd vlot gebracht in vijf de
correspondentie uiterlijk ter post
scènes en het viel op hoeveel zorg moet
bezorgd, staan achter de
aan de voorbereiding was besteed. naam zijn
van het schip vermeld:
Bijna nergens haperden de jongelui
en al onderging menige jeugdige ac» Ned. Nw Guinea: m.s. „Bali", 8 Apr.
trice of acteur de. invloed van hot Suriname: m.s. „Nestor", 7 April.
toneeldebuut onder de spiedende Zuid Amerika: s.s. „17e Octubre",
3 April.
ogen van ouders en zusjes en broer»
tjes, zij zongen en speelden zicli wel»
(Adv.)
dra los, zodat het stuk, naarmate het
vorderde, meer en'meer boeide.
De aankleding was bijzonder goed.
Met eenvoudige middelen, waarbij
het onontbeerlijke crèpe»papier een
-FIJNEN,
KOU-GRtEPdominerende „rol" vervulde, was de

l APRIL . . .

ZONDAG S DIENST
DOKTOREN:
Wij hebben gemerkt dat men toch al'
Dr H. K. van Es, Kostverlor«n»
tijd niet genoeg op zijn qui vive. is
straat 4. Telef. 2058.
met betrekking tot de datum l April,
die ook ons dit' jaar weer tot boze YVIJKZUSTER:
streken verleidde.
Zr Lien van Dijk, Gasthuishôfje 27,
Nee, er waren geen filmopnamen
telefoon 2791.
voor ,Operation ' three Herrings' op
het _ Gasthuisplein gisteren. Het was VERLOSKUNDIGE:
weer een van die ononderdrukbare
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
pogingen om U in de luren te leggen,
wat in vele gevallen gelukt is frou»
wens. Wij wachten elk jaar op het
PREDIKBEURTEN
moment dat de' lezers ons eens ,te
graze' zullen nemen. Maar dat neemt Hervormde Kerk, Kerkplein
niet weg dat wij U alvast voor de
volgende l April waarschuwen. Maar Zondag 4 April
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de 'heer
dat bent U dan al weer vergeten.
H. Vis.
Daar rekenen we natuurlijk ook op.
Maar.... we zullen weer een heel
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Bed.
jaar eerlijk tegen U zijn. Heus.
H. Doop.
7 uur: Ds F. R. A. • Henkels, pred.
(Adv.)
te 'Heemstede. Jeugddienst.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei
ZANDV. BRIDGECLUB
Nadat Woensdagavond de winnende
koppels Fabel»Sjouwerman, Brossois»
Hagen en Lansdorp»Lorenz met een
klein geschenk waren verrast, werd
door de leden van de Zandvoortse
Bridgeclub meteen weer begonnen
met de eerste wedstrijd van de
laatste competitie.
Heren Fabel=Sjouwerman werd we»
derom nummer één met 59.26%, ge»
volgd door de familie Vulsma met
56.02% en de dames Bakkenhoven»
Vader met 53.70%.
In de B=lijn legde het dameskoppel
Keur=Schutte voorlopig beslag op de
eerste plaats met 58.89%, op de voet
«evolqd door de'Jieren van der Wij»
den=Spiers met 58.52%. De 3c plaats
wordt ingenomen door heren Keur»
Peen met 55.93%.
In de C»lijn voeren drie dameskop»
pels de boventoon. Een prachtige
prestatie boekte 'het koppel Dröse»
Schuilcnburg door met 67.41% te
winnen. De koppels Jacobs»van der
Werff en Barens=Kerkman noteerden
rcsp. 56.67% en 55.93%.
l
RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort werd
gedurende de maand Maart: ingelegd
ƒ 57197,85 en terugbetaald ƒ 66679,03.
zag dat er brand "was. En als hij zelf
met zijn vriendjes een brandje ge»
stoken had en het werd al groter en
groter, dan waarschuwde hij onmid»
dellijk de brandweer. En liep niet
hard weg, dat zou laf wezen. Ten
vierde: toen Ap groter werd ging hij
zelf 'bij de brandweer. Daar heeft hij
veel plezier van gehad. Hij heeft vele
mensenlevens^ gered. Als er brand
was en hij. ruktest, dan dacht hij al»
tijd aan vroeger^ toen hun huis in
brand stond. Dan deed hij altijd zijn
uiterste best.
,
*
Een gekleurde ,tekening, de brand
in huize „Wittebrood" op realistische
wijze weergevende vergezelde boven»
staand uitvoerig opstel.

U

Nfcd. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 4 April
,
10.30 uur: Prof. Dr T. Jansma'van'
Leiden.
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 «n 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg - hoek Emmaweg Zondag 4 April (Se.Lijdenszónflag) .
10 uur: Ds A. de Ruiter.
17 uur: Ds E. Zijlstra" te Aerden»
hout.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond .
Dinsdag 6 April
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr. Joh. H. van Oostveen, evange»
list te Voorburg.
Zondag 4 April 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter), door Ir P.
Schut van het Humanistisch Ver»
bond. Onderwerp; „In de nacht van
gisteren".

Lezing met kleurenplaatjes
van Agfacolor
De amateurfotograaf, de heer H. du
Mee Jr uit Amsterdam, vertoonde
Dinsdagavond 30 Maart j.l. in de be=
nedenzaal van Restaurant „De Ro»
tonde" een aantal prachtige kleuren»
foto's van zijn vacanties in Zwitser»
land, Loosdrecht en de Rivièra.
Het initiatief van deze avond ging
uit van de firma Bakels en de belang»
stelling voor deze avond was „zeer
groot, vooral omdat het gebruiken
van kleurenfilm bij^amateurs meer e.n
meer in zwang komt'. De'heer du Méé
liet zien tot welke verrassende resul»
taten men ook als amateur kan ko»
men en doorspekte zijn lezing met
een aantal wenken ten opzichte van
opstelling en belichting.
" Het was een zeer interssante en
leerzame avond.

voor het goede

beslist bij

KORT

WASZIJDEN ONDERJURKEN
ZWARE KWALITEIT
met en zonder ,kant
4,75=4,15 HANDWEEFSTOFFEN 120 cm 3,75
PRACHT DAMAST GORDIJN»
SPECIALE AANBIEDING
STOFFEN, div. 'kleuren .... 3,95
NYLON ONDERJURKEN
met kantgarnering |
9,95 INDANTHREN DOBBYSTOFFEN,
vele kleuren
4,95 » 4,50
OHARMEUSE ONDERJURKEN
Pracht CRETONNES, 120 cm breed
zeer apart met broderie 9,45=6,95
3,95 » 2,90 » 2,48
NYLON BROEKJES, zeer fijn 4,95 Zeer aparte CRETONNE/120 cm br.
m. Beierse motieven, eigen dess. 5,90
PETTICOATS
',
Jupon charm. met strook .. 4,75 2=PERS. ZIJDEN SPREIEN'm.volant
17,75 = 16,25
TRICOT HEMDJES en , BROEKJES
met broderie, ook in zwart .. 3,45 BEDKLEEDJES, ijzersterK, rondom
franje, oud rose, beige, groen, terra
11,75
Nylon Kousen
STERKE STAND. NYLON .. 2,75 STOELLOPERLINNEN, div. tinten
„watervaste"' verfstoffen 2,30= 1,75
Zeer fijne geminderde'nylóns 3,95»345
2,15
Kristal nylóns, zeer mooie finten 4,95 In effen groen en oranje
SOHERMLINNEN,
w.o.
Bara
kwa»
KAT. DAMES PYAMA'S.'.div. mode»
Hteiten, 140 cm breed, div. kleuren
kleuren
\ 10,75=7,95
6,50»4,50=2,50
POPELIN NACHTHEMDJES,
zeer fijn
^.. \.. 9,75 BEKLEDINGSTOFFEN,
Gobelins, div. kleuren .. 9,85»8,75
ZIJDEN NACHTHEMDJES'
Zeer sterke 'Epingle
11,75»8,75
met ccru kant
i . . . . 10,95

Grote sortering Vitrage's

Interieur Matrassen.

DIV. SOORTEN MARQUISETTE
in breedten 90=95=110»! 30»150 cm

Eigen Beddenmakerij

alleen met gegarandeerde veringen
PRIMA ETAMINE .. 110=98=88 et
l pers
134»110=86»65ZEER FIJNE MARQUISETTE
189»160»120»100,1,95=1,75»!,10 2=pers
ZEER STERKE FILET ...;...: 1,45 DIVANBEDDEN = KANTELBED»
MARQUISETTE m.strookje'v.a. 1,45 DEN » DUBBELE DIVANBEDDEN,
MATRASDEKKEN.
MARQUISETTE
met schulp en entredeux .... /' 2,10 MOLTONDEKENS 3,35=3,85 tot 10,25
Reparaties in l dag gereed.
BRAB. BONT m. bijpass. Keukenval Prima vakmensen voor meubelstoffe»
Bont p. meter 1,80; Val 98=90; et ren en maken van gordijnen.
Haarlem

J. Th. KORT
ZANDVOORT,
GROTE KROCHT - TELEF. 2666

. Heemstede

FAMILIEBERICHTEN

A. F. LEFBBER
en
A. J. THOMAS -' hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan
de voltrekking zal plaatshebben op
Donderdag 22 April des v.'m. 9.30 uur
ten Raadhuize te Zandvoort, waarna
de Kerkelijke inzegening in de Pa*
rochiekerk St. Agatha v.m. 10 uur.
30 Maart 1954
Haarlem, Timorstraat 22
Zandvoort, Koninginneweg 16
Tijdelijk adres: Timorstraat 22
Receptie: 3.30*4.30 u. .Hotel Keur.
Zeestraat.
Alleen Vrijdag en Zaterdag
bij elke 500 gram Rundvlees

AANLEG en onderhoud
van tuinen

D

Net Winkelmeisje gevr. Moderne inrichting voor

Leeftijd 16*17 jiaar. Boek*
handel ESVE Gr. Krocht 17
Levering van .
Pension Friesland v r a a g t
Algemene kennisgeving
2 MEISJES voor direct of
GROENTEZADEN
Heden is plotseling van ons
later. Hele of halve dagen.
BLOEMZADEN
weggenomen, na een langdurige
Hogeweg 36
BLOEMBOLLEN
ongesteldheid, onze lieve Man,
HEESTERS enz. enz.
TE KOOP AANGEB.:
Vader, Behuwd* en Groots
Specialiteit
in rotstuinen
PHILIPS RADIO .. ƒ60,*
vader, .Schoonzoon, Broeder en
Arts
KINDERWAGEN
ƒ 30,*
Zwager
Even een berichtje en wij
A F W E Z I G v a n Vondellaan 22 boven.
komen
bij
U
GERARD 'HEINRICH
Vrijdagmiddag 2 April NETTE WERKSTER gevr.
VAN DER EIJKEN
WEBER, UWEG 127
tot Maandag 12 April Maand., Woensd.*ochtend,
in de ouderdom van 56 jaar.
Halfweg
De andere doktoren nemen Vrijdag gehele dag.
Uit aller naam:
Sig.mag. Drommel, Haltes
waar.
Mevr. S. C. van der Eijken:
straat 9.
Schweinsbergen
WONINGRUIL
CORRESPONDENT gevr.,
UmuidemO.—Zandvoort.
Klein en groot
Zandvoort, 29 Maart 1954
Aangeb. ben. flat, bev. l gr. die in de avonduren brieven
Stationsstraat 11
250 gram rauw Rundvet
eten
k. en 2 slaapk. enz., douche in 't Engels en Duits op de
De teraardebestelling heeft
en achtertuin. Gevr. woning schrijfmach. kan beantw.;
van 50 cent voor 25 cent
v.d.
Werff's
brood
plaats gehad Vrijdag 2 April
te Zandvoort. Br.: J. Visser, schrijfmaoh. aanwezig.
of
een
pakje
eigen
gesmolten
vet
Zandvoortselaan 18.
1954, op de Algemene Begraaf»
L. Nieuwstraat 720.
van 60 voor 30 cent.
,
'
plaats te Zandvoort.
Gevr. VRIJ HUISJE, plm. 3
ROSBIEF en LENDE 500 gr, ƒ 2,25
kmrs en keuk., m. tuin, uit*
l kg ƒ 4,-. zicht op duinen, te Bentv. of
RIBLAPPEN en/of MAGERE
omg. v. 10 Juli*21 Aug. Br.
LAPPEN, 500 gr. ƒ 1,98; ^1 kg ƒ 3,75
DANKBETUIGING
m. prijsopg. no. 2601 Z. Crt.
Manchester, blauwe en Engelsleren
Voor de vele blijken van belangstel* GEHAKT, 500 gr. ƒ 1,60;"
ling ondervonden bij mijn 50*jarig ju* tezamen met 250 gr. rauw vet ƒ 1,70 broeken; witte, blauwe en khaki Te huur gevr. v. l Juni* 15
overalls; lange en korte stofjassen; Juli of v.d. mnd Juni l gern.
bileum als fotografe, betuig ik mijn
ZITK., l SL.K. (goed 'bed),
jongensplusfours enz.
hartelijke—dank
'Telef. 2432 KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 keuken of gebr. ervan voor Alleen voor Zaterdag
E. BARELS . Kleine Krocht la
2 pers. Br. m. pr.opg. mevr. Als RECLAME
Plat, St. Janstraat 71, La*
• 9 ttOOft
aangeboden te bouwen
ren*N.H.
'n Heel lekker koekje
' HILVERSUM-ZANDVOORT
Wilhelmientjes
VACANTIEVERBLIJ.F ge*
van 70 et voor
FamiHe, 'gegoede stand; 2 pers. en baby en dienstm. zocht v. man, vrouw en 4
kind. (3 t.m. 8 jaar) liefst 60 cent per 250 gram
bij de Wilhelminaweg, ing. Juliana v. Stolbergweg. Hy* Aangeb.:'mooie woning, gezellig punt omg. Avro*studio. vrije keuken. Zandv. of dir.
Br. W. Jansma, 's Gravenlandseweg 16, Hilversum, te* omg. 14 dg in Aug. '54. Br. Denkt u pok eens aan onze
potheek aanw. Te bevr. 'bij
lefoon' K 2950*2735.
overheerlijke
no. 2605 'bur. Z. Crt.
GEBAKJES
Gevr. voor gezin m. 3 kin*
GEEF UW VROUW EEN TRAP
deren van Mei t.m. Aug.
Grote Krocht 35, telefoon 2Z84
(event. korter) GEMEUB.
uit Het Wonder van Zandvoort f 1,75 p. trede .HUIS
of gedeelte van huis. Schoolplein 4 - Telef. 2467
Handstof fers . . v.a. ƒ 0,55 Wrijfwas ---- v.a. ƒ 0,45 Br. m. uitv. inl., prijs, etc.
P. DE GRUYTER EN ZOON N.V.
Rage'bollen . . v.a. ƒ 0,80 Kastpapier . . v.a. ƒ 0,10 no. 2608 bur. Zandv. Crt.
vraagt voor -winkel Zandvoort
De schoonmaaktijd
Zeemlappen . . v.a. ƒ 0,9S
Boenders ---- v.a. ƒ 0,20
Wie is genegen tegen ver*
Sponzen .... v.a. ƒ 0,50
nadert
goed.
dag.
huisw.
te
overh.
Tafelzeil, 120 cm breed
............
per meter ƒ 4,95
van 2 H.B.S. kinderen?
Pracht collectie Behang
Balatum,
2
m
breed
................
per
meter
ƒ
3,10
Voor opleiding wordt gezorgd.
in voorraad
Cocoslopers, 70 cm breed
............
per meter ƒ 4,25 Br. no. 2602 bur. Zandv.Crt.
..........
per meter ƒ 5,95 Part. vraagt GARAGE, om» Plastic muurverf
Pers. aanmelden dagelijks tussen 5 en 6 uur op ons Cocoslopers, 100 cm breed
Witkalk en Gips
kantoor Barteljorisstraat 40, Haarlem. (Ingang winkel). Ook kunnen wij U leveren op gemakkelijke betalings: geving De Favaugeplem.
condities: WASMACHINES, o.a. de merken Edy, Br. no. 2603 bur. Zandv.Urt. Witkwasten te huur
Grond* en Lakverven
Wasco en Marjo.
in diverse prijzen
Te koop
'~
Komt U eens met ons praten?
J M i V i te Zandvoort
Alle soorten Borstelwerk en
SWALUESTRAAT
9,
achter
de
'Haltestr.
TEL.
2418
Schoonmaakartikelen
vraagt voor spoedige indiensttreding
Allebé, Thorbeckestraat' 36.
PIANO TE 'HUUR aangeb. Burg. Beeckmanstraat 2
Leeftijd pl.m. 20 jaar.
Brieven onder no. 2606 bur. Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
Zandv. Courant.
E1IEIIE HUIF!
WERKSTER gevr.
Wij zoeken
HUI Itlll»
voor de Vrijdagmorgen.
RADIOTOESTELLEN
voor het invoeren van
Emma\veg
19.
RADIOGRAMOFOONS
onze nieuwe, al zeer in
GRAMOFOONS
Ter overname aangeb. ZW.
trek zijnde specialiteiten
nu
TELEVISIETOESTELLEN
VERS. _ BESTEK, _ruim 50
*C ''•'-Uiterlijk af.:..~
-'f volled. "couverts, pl-rhT 700 AlleenTechnisch vér vooraan !
stuks, Engels; 3 stel billard*
vertegenwoordigers
ballen; schaak*damspel; do*
PHILIPS RADIO. Nieuwste type met klok . . ~ > . ƒ 239Grote
Krocht
minospel,
ivoor.
Zandv.laan
in
verschillende landen
of ƒ 3,50 p.w.
61, Heemstede, bovenhuis.
PHILIPS'RADIO
vanaf ƒ 98,- tot ƒ 2190,Hoog inkomen verzekerd.
PHILIPS RADIO met drukknopsysteem en ingebouwde
Te koop KAMPEERHUIS* Vakkennis en kapitaal niet
antenne
ƒ 348,- of ƒ 5,- p.w.
vereist.
JE, 3x4V2, voorzien van Bu*
Bezoekt
de
Propaganda
Film-avond
tagas met inventaris; geheel
PHILIPS GRAMOFOON .. vanaf ƒ 74,- of ƒ l,- p.w.
:
van VOLKSONDERWIJS
Uw oude Radiotoestel heeft inruilwaarde, ook bij aan:
gaaf. Br. 2604 Zandv. Crt. Inlichtingen bij:
schaffing van uw Televisie.
afd. Zandvoort
„C H E M O" Kassei
TE KOOP: l traploper,'mo=
PHILIPS TELEVISIE: de wereld in uw huis.
op-WOENSDAG 7 APRIL a.s. des avonds 7.45 u.
(Deutschland)
quette, lengte 8 m; l gang*
in:„ZOMERLUST"
PHILIPS 'BIOSOL Hoogtezon ..".
vanaf ƒ 76,50
Postfach 440
loper,
moquette,
3
m;
2
stel
Spreker: de heer G. G. 't Hooft.
PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT
ƒ 49,75
overgord. Van Luycken, Ma*
Film „De Zwitserse Robinson" .
risstraat 43.
IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
TAPIJTEN
Toegangsleeftijd 16 jaar.
Diverse merken STOFZUIGERS op slee: Ruton, Hol:
KINDERWAGEN
te koop Zaterdag (de gehele dag)
Kaarten a 40 et voor zover voorradig aan de. zaal
land Electro enz.
aanbieding prachtige ex*
aangeb. i.z.g.st. Zeestr. 60.
EXCELSIOR STOFZUIGERS:
vanaf ƒ 2,- p.w.
Des middags wordt er een
jorttapijten, direct aan
Te koop gevr. uitneembaar particulieren, tegen fa*
Wij leveren: KOELKASTEN: Philips, General Elec*
Film-middag voor de kinderen
ZOMERHUISJE, geschikt brieksprijzen w.o. Wil*
Mc, Prestcold, Alaska e.d. Wasmachines, Droogmachi*
in „ZOMERLUST" georganiseerd, met enige
voor 3 pers. Br. met .prijs* tons, waarde ƒ 120,—
nes, Strijkmachines en andere huish. apparaten.
alleraardigste films. De toegangsprijs voor alle
opg. ond. nr. 2607 bur. v.d.voor ƒ 79,50. M.Smyrna's
Wij repareren diverse merken Radiotoestellen en
kinderen bedraagt ƒ 0,25.
Zandv. Crt, Achterweg 1.
waarde ƒ 198,— voor
huishoudelijke apparaten.
Ie'voorstelling om 1.30 uur
ƒ 125,—. Exceptioneel
voor leerl. Karel Doormanschool.
HAARLEMSE KWEEK*
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret:
grote maten 275x375 van
2e voorstelling om 3.00 uur
SCHOOL VOOR PBDICU* ƒ 350.— voor ƒ 198,- en
r/ge wijze de betaling met U.
voor leerl. 'Hannie Schaftschool.
RE EN VOETKUNDE
nog grotere.
• RADIO * TELEVISIE * ELECTRA
3et voorstelling om 4.30 uur • voor leerl. Dr A.
(voorheen Kleine Houtweg).
TAPIJTHANDEL
Plesmansohool, hoogste klas
Aanvang nieuwe cursus be*
„MARO" N.V.
kleuterschool en anderen.
gin April. Inlichtingen en Foonkamer Jansstraat 85
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
prospectus: Zonnebloemlaan Oij Gr. Markt, Haarlem.
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534
6, Aerdenhout. Telef. 26908.

J. VAN DER MEER

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten

LA VIANDE

Ruilen maand Juli voo

GARAGE-BOXEN

H. VERMAAT

Fa,A,v,d,Mije&Zonen

Een flinke verkoopster

FACTURISTEN

Citroen 1950

De mooie schoenen

PHILIPS

BROSSOIS

$ H.

. . al dat gepraat over margarine l
Wordt jij er één cent wijzer van?

P. Flietstra

Voetverzorging

Brederodestraat 72, tel. 3023

Mevr. A. Mol-van Bellen
Diploma A.N.O.V.
Deze week:

Goudse Moppen
(geen Aprilmoppen)
70 et per 250 gram
COCOSTRUFFELS
per 100 gram.... 40 et

VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Tel. 2684
Meubel-, gordijn- en
tapijthandel
Woninginrichting
L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks*
credietbank.
Vraagt inlichtingen.
Schuimrubber
Matrassen
rechtstreeks fabriek, 30 a
40% beneden winkelprijzen.
Kent U ze nog niet? Vraag
dan l bed een paar dagen
op proef. 'Hygiënisch, stof*
vrij en geven een gezonde
en verkwikkende slaap.
Belt U even op 729109.
Importeur J. DEN BODE
Amsterdam (Z.), Rijnstr. 59
DAMES,
Zeer mooie collectie

Voorjaafshoeden

tegen billijke prijzen bij

Elisabeth Donye
Pakveldstr. 30 - Tel. 2739

Fijne Vleeswaren
voor de

BOTERHAM
100 gr.
Schouderham
ƒ 0,55
Boterhamworst
ƒ 0,36
Rookworst
ƒ 0,34
Kip's leverworst
ƒ 0,37
Saksische smeerworst ƒ 0,36
Gekookt ontbijtspek „ 0,46
Bloedworst
ƒ 0,24
Jong belegen kaas .. ƒ 0,30

L J. Knotter
Haltestraat 37 - Tel. 2891
De Schoonmaaktijd
nadert
Pracht collectie
BEHANG in voorraad

v.a. f 0.59
Stalen op aanvraag

F. C. HEEMEIJER
v. Ostadestr. 7a = Tel. 3116

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164
Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
1 - Tvipfoon 2135

Probeer dan maar eens die kersverse
margarine van De Gruyter. Dat scheelt je
minstens 4 cent per pakje door 10%
korting; welke
soort je ook
neemt.

l
if'n

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Openbare Verkoping
op MAANDAG 5 APRIL a.s.
om 2 uur in gebouw „Zomerlust"
te Zandvoort (ingang achterzijde Gasthuisplein)
van een grote partij nieuwe

Divanbedden, Ledikanten, Spiralen,
Kantelbedden, Matrassen, Bedstellen,
Kussens, Dekens, Spreien, enz. enz.
(alles ook 'buitenmaats)
Te bezichtigen voor de veiling van 10—l uur.
C. H. ERBRINK & C. G. VAN HAASTER,
deurwaarders, Haarlem

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOO
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorg:
PUnstrJijkery - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

Terwijl U slaapt
werken de Henco-kabouters
aan Uw was! z« uw was
altijd een avond
tevoren in een koude Henco-oplossing.
Reeds de volgende morgen is het vuil uit het
' wasgoed losgeweekt, zonder ook maar één
vezeltje te hebben aangetast,
want Henco bevat vezelbeschermende

HEROPENING

Mag ik mij even aan V voorstellen?

stoffen! Een paar handjes Henco geven U

Mijn naam is Freeke,

op wasdag de helft minder werk.

de nieuwe bedrijfsleider van het Bata filiaal in de
Haltestraat te Zandvoort. Gaarne zal ik met U
persoonlijk kennismaken in ons filiaal. Gezien
mijn jarenlange ervaring als schoenverkoper kan
ik U de verzekering geven dat U in ons filiaal
élke service zult krijgen, niet alleen van mij per*
soonlijk, maar ook van mijn personeel.
Met de nieuwste voorjaarsschoentjes, met een
.grote collectie kousen, met onze schoen» 'en
kousenreparatie*afdeling staan wij voor U klaar
om U van dienst te kunnen zijn.
Mag ik U in onze zaak begroeten?
H. F R E E K E .

Zandvoort
VRIJDAG 2 APRIL 18 UUR

*
Dagelijks :

Herbert Mytteis
met zijn Weens orkest
en Internationaal Cabaret-programma
Tevens iedere Zondagmiddag thétdansani

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

Schoenmagazijn

Haltestraat 11, Zandvoort
DEZE WEEK

RECLAME

250 gr. GESORTEERDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTERpnnSen/zo/s/raa/ hk Brugstr. Tel. 2153

RUDGE RIJWIELEN
met 3 versnellingen en handrem,
van een rijwiel
'Thans
FONGERS en LOCOMOTIEF
Ruime sortering onderdelen en

een juweeltje
vanaf ƒ 200,60
RIJWIELEN
banden

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
.inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers Owinkeliers) aan het Kennemer Puiancferings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen., dat U te zware lasten te
dragen krijgt en HULP als TJ in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten
Henco

wordt keurig verzorgd door

Gërtenbachs Drukkerij, Achterweg l

is geen gewone soda, maar
volkomen gezuiverd en geconcenlreerd en samengesteld uit krachtig werkende
bestanddelen.
bevat bovendien bijzondere
stoffen, waardoor het losgemaakte vuil zich niet opnieuw
op het wasgoed kan vastzetten,
voorkomt het geel worden
van het wasgoed.
maakt het schrale water-zóuit-de-kraan zacht als regenwater, zodat er geen gram
zeep verloren gaat en kalkvlekken in Uw goed worden
voorkomen.

Telefoon 2135
SLECHTS

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

PER FLINK PAK

Henco is Veilig
want het is een Persil-product!

MAAR DAN NAAR W A S S E R I J MEULMAN
- voor de verzorging van iedere gewenste wasbehandeling •
WINDDROOG .. a ƒ 0,29 kg
DROOGWAS.... a ƒ 0,38 kg

MANGELWAS ..af 0,44 kg
KASTKLAAR.... a ƒ 0,54 kg
STOMEN - VERVEN

WASSERIJ MEULMAN

PERSOPMAAK ..af 0,65 kg
FIJNE WAS

Abonneert u

op de
ZANDVOORTSE

Grote Krocht 14
Telefoon 2919

PRESBURG-SNUFJES

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550

COURANT

DAMES /

Ook voor Damesschoenen is PRESBURG toonaangevend.
Deze unieke aanbieding bewijst dit opnieuw!

Vanaf VRIJDAG 2 APRIL tot en met
MAANDAG 5 APRIL, 8 uur
Paramount films presenteert U hun werkelijk
groots en fantastisch Technicolor filmwerk

The greatest
show on earth
met Betiy Hutfon, Cornel Wilde, Charlton Heston,
Dorothy Lamour en James Stewart. Vervaardigd
met medewerking van het Ringling Bros Barnum
en Baily Circus. Rhythme en sierlijk ---- durf en
dans.
Toegang 14 jaar.
VERHOOGDE ENTREEPRIJZEN: Parket ƒ 0,50,
Parterre ƒ 0,90, StallessBalcon ƒ 1,20 en Loge ƒ 1,40

-e_

Vanaf DINSDAG 6 APRIL tot en met
DONDERDAG 8 APRIL, 8 uur
Kirk' Douglas, Eleanor Parker, William Bendix,
Lee Grant en Warner Anderson in:
'

.««**

Een vrouw bekent
Moderne DAMESFLAT
met crêpezool. Licht
en buigzaam.. In alle
modekleuren . . 13.95

Sportieve
DAMES FLAT

met crêpezooL
Licht en buigzaam.
In diverse- modekleuren.-.'. . 1435

PRESBURG

(Detective story). Het dramatisch verhaal van een
politieman, die ten onder ging aan de waarheid.
Zo werken New«York's rechercheurs.... en zo
stierf één van hen. t Paramount.^ f Toegang 18 jaar

Elegante DAMESFLAT
met lederzooi. In alle
^ . . 1&95

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM • HILVERSUM - AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA -GRONINGER

i
11

ZONDAGMIDDAG 4 APRIL, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
prachtige kleurenfilm
. •

Gullivers reizen
Een grote komische avonturenfilm "als
in-Tec-hnicolor.
' Toegang-^alle l
'

-

;

Bijblad van de Zandvoortse Courant
Sport

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
A.s. Zondag wordt de interland»
voetbalwedstrijd Belgie»Nederland ge»
speeld. In verband hiermede is door
de K.N.V.B. slechts een klein inhaal»
programma voor de competitie vast»
gesteld. Daar het Ie en 2e elftal van
Zandvoortmeeuwen geen achterstand
hebben zijn deze elftallen vrij.
'Het H.V.B.*programma voor Zon»
dag en ook de Zaterdagmiddagcom»
petitie vindt volledig doorgang.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal speelt
a.s. Zaterdag zijn laatste competitie»
wedstrijd thuis tegen S.I.Z.O. 1. Deze
ontmoeting'ds zeer -i>elangrijk met 't
oog op de bezetting van de onderste
plaats. Dit moge blijken uit de stand
onderaan de ranglijst, n.l.:
Zandvoortm. 17 gesp. 6 punten
S.V.J.
17 gesp. 6 punten
Bij een overwinning of een gelijk spel
maakt Zandvoortmeeuwen een goede
kans de dans te ontspringen, aange*
zien S.V.J. tegen no. l van de rang»
lijst, O.S.O., moet spelen.
Programma voor Zondag 4 April:
Kennemers 4»Zandvoortm. 3 9.45 u.
Zandvoortm. 4»Haarlem 5
12 u.
Zandvoortm. 5»R.CjH. 7
9.45 u.
Vl'Vogels 4»Zandvoortm. 6 9.45 u.
Halfweg 4»Zandvoortm. 7 9.45 u.
Zandv.m. jun. a»V.S.V. b
9.45 u.
Programma voor Zaterdag 3 April:
Zandvoortm. 1=S.I.Z.O. l
4.15 u.
'S.V.J. 3»Zandvoortm. 2
3u.
, Zandv.m. adsp. d»R.C.H. j
3 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslag Zaterdag 27 Maart:
Concordia adsp. c»T.Z.B. b
3»0
Programma voor Zondag a.s.:
T.Z.B. 2»Schoten 5
12 uur
T.Z.B.*Vogelenzang
2.30 uur
Alliance jun. c»T.Z.B. a
(vriendschappelijk) 2 uur
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a=>D.E.M. b
4 uur
GYIUNASTD3KVER. „O.S.S."
Nu de heer Linterman door zijn
emigratie naar Canada op l April j.l.
officieel afscheid van de vereniging
heeft genomen, worden de lessen in
dezelfde geest voorlopig door de heer
J. Jagerman voortgezet.
Van de gymnasten zijn nu aller ogen
gericht op het internationaal turn»
evenement van 4 Juli a.s. in het
Sportpark, waarvan de technische
leiding vermoedelijk dn handen ligt
van de heer J. Th. Sommer, voorzit*
ter van de technische commissie van
het K.N.G.V.
Zoals bekend worden 's morgens
wedstrijden in toestelpefeningen, vrije
en gereedschapsoefeningen gehouden
door de Kennemer Turnkring.
De prijswinnende ploegen mogen
's middags met deze Zweedse keur»
turners(sters) deelnemen aan de
grote demonstratie.
Met de voorbereiding van verschil»
lende onderdelen voor deze wedstrij»

den is reeds begonnen, doch onze
technische commissie krijgt straks
uil te maken met welke ploegen zal
worden deelgenomen.

Vrijdag 2 April 1954

wijl de voorzitster alle trainers en
trainsters het tegeltje toezegde. Voor
het jongste meisje, Marja van der
Meij was er eveneens een mooi Paas»
cadeautje, daar het bestuur buiten»
gewoon over deze kleine zwemster
tevreden is, die voor menigeen een
voorbeeld is door haar ijverige trai»
ning.
Uitgereikt werden de diploma's I
en II. Met een tram later dan ge»
woonlijk ging men in de beste stem»
ming huiswaarts.

Volleyball.
Maandag a.s. komt ons damesteam in
het veld tegen H.B.C. (Heemstede).
Om zich in de Ie klasse te handha»
ven, zal deze wedstrijd zeker gewon»
nen moeten worden.
De verwachtingen voor ons jubi»
leum»volleyball»tournooi op 16 Mei
a.s. zijn nogal hoog gespannen.
Volgens ingewijden zal een grote DAMES K.J.C. „NOORD"
inschrijving plaats vinden, omdat 14
Na een spannende wedstrijd ging
dagen later de Ned. Volleyball»kam»
Visser de gehele kopgroep
pioenschappen gehouden worden en mevr.
men zodoende ons tournooi als trai» voorbij. De eindstand is aldus:
1. mevr. Visser; 2. mevr. Bol; 3.
ning wenst te beschouwen.
mevr. Kcrkman; 4. mevr. Kraaijen»
oord.
KORFBALNIEUWS
Het adspirantentwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub wist Zater» K.J.C. „NOORD"
dagmiddag een kleine overwinning te 25 Maart j.l. werd de laatste wed»
behalen door Onder^Ons b met_l»0 strijd voor het maandkampioenschap
te verslaan?'Momenteel bezet het de gespeeld! Als kampioen k\yam uit de
eerste plaats, die echter nog bereikt bus A. Schaap. 2e. Laurier. 3e KI.
kan worden door Nieuw Flora b. Zwemmer, terwijl H. Paap als'vier»
Het "tweede twaalftal van Z.K.C, leed de eindigde. De marsenprijs van de»
Zondagmiddag een smadelijke i!5»2 ze maand was eveneens voor Laurier.
nederlaag tegen Watervliet 4.
10 April a.s. wordt de jaarlijkse
*
eieravond gehouden.
A.s. Zondagochtend speelt om half
elf het eerste twaalftal van de Zand» KJ.C. CORODEX
voortse Korfbalclub tegen Oosthoek
4 op het terrein aan de Schalkwijker» K.J.C. Corodex houdt zijn Paaswed»
strijd op 16 April in de cantine, waar»
weg.
Zaterdagmiddag om 2.45 uur kun» aan 38 leden zullen deelnemen om de
nen we de adspiranten, die kampioen eieren in de wacht te slepen.
De stand van de competitie aan de
geworden zijn, eens bewonderen en
1. A. Keesman 1480;
2. L.
wel tegen hun rivalen, Nieuw Flora kop:
b, die met een zelfde puntenaantal Zwemmer 1462; 3. mevr. Kraaijen»
zijn geëindigd. .Het bestuur van de oord 1439; 4. C. Paap 1437.
korfbalclub hoopt dat vele ouderen
eens zullen komen kijken 'om de ver»
richtingen van dit wakkere ploegje BRIDGE-NIEUWS
te volgen. De wedstrijd heeft plaats Dinsdagavond bracht nog al enige
op het hockeyterrein aan de v. Len» verandering in de stand van de com»
nepweg.
petitie van de bridgeclub „Bridgen
voor Plezier".
In de Jan»lijn werd fam. v. Won»
Z.Z.Z.=NIEUWS
Leden van Z.Z.Z. zwemmen deren l, fam. Gebe 2, dames Verba»
ten»den Belder 3, fam. v. d. Vlerk 4,
feestelijk af.
fam. v. Straaten 5 en fam. de Jong 6.
Onder grote belangstelling van vele
In de Piet»Iijn: dames" Denkers*de
ouders zwommen op Dinsdag 16 Haas
l, fam. Snijer 2, heren Bakker»
Maart en Dinsdag 30 Maart vele de Haas
mej. Dirksen»dhr Vleeming
meisjes en jongens van Z.Z.Z. af. 3, heren 2,Ploegman
Sr en Jr 4 en da»
Voor het eerste diploma 28 en voor mes Vleeming=Kuijters
5.
het tweede 37. Zeer verheugend was
De volgende week Dinsdag wordt
het dat allen slaagden.
"~De "ijverige leidsters en leiders de 3e wedstrijd van deze 2e compe»
zwommen eveneens af om een tegel» titie gespeeld.
tje te verdienen, dat door het Mr
Bierenbroodspot»wedstrijd» en trai»
ningsfonds wordt uitgegeven. Enige EEN GROTE OVERWINNING
hadden zich in costuums gestoken en Maandagavond heeft de Zandvoortse
zo zagen we Kniertje met haar pan» Bridgeclub in hotel Keur stevig re»
netje en een vrolijke Volendammer, vanche genomen in een viertallen»
en zelfs één met lange vlechten en wedstrijd tegen het Garenkokers»
kwartier te Haarlem en de partijen
een schattig zomerhoedje op.
Het was attent dat de heer Slin» op gelijke voet (2»2) gebracht.
De heer D. Vader, vice»voorzitter,
ger, directeur van het Sportfondsen»
verwelkomde de Haarlemse gasten en
bad persoonlijk aanwezig was.
Na afloop sprak mevr. HennissDor» hoopte op een overwinning voor de
reboom een algemene felicitatie uit Zandvoorters, gezien de twee neder»
en een dankwoord aan de examina» lagen die achtereenvolgens door hen
trice mevr. Woning=Brinkhuis en aan geleden waren. Zijn wens werd ver»
mej. Becker van het Sportfondsen» vuld, want na de eerste ronde stond
bad. Zij memoreerde daarbij de pret» de thuisclub reeds in punten voor.
tige samenwerking. De leidsters en
De uitslag luidt:
leiders worden ook toegesproken en
bedankt voor het vele werk dat de
A»lijn: Heren Fabel»Sjou\verman en
afgelopen winter werd verzet. In het fam. van Eckelt winnen met 76»8;
bijzonder mevr. J. v.d. Wolde^Hüs» fam. Vallo en fam. Vulsma winnen
ken kwam een eresaluut toe. Enige met 42»26; heren v. Dartelen»Vader
dames ontvingen een verrassing, ter» en heren v. d. Wijde»Spiers winnen

met 52»30; heren Notterman»Stor en
heren AgsteribbesSchutte spelen ge»
lijk met 42<43. Totaal 212»107 punten.
B»lijn: Dames Bakkenhoven»Vader
en dames v. Dartelen»Penaat spelen
gelijk met 33»32; heren Keur*Peen en
dames FabeMPolak winnen met 37»21;
fam. de Jong en dames Notterman»
Stor winnen met 49»29; fam. Brossois
en dames Keur»Schutte winnen met
41»28. Totaal 160»! 10 punten.
C*Iijn: Fam. Spoelder en Paarde»
bek*Kerkman winnen met 51*11; da=
mes Jacobs»van der Werff en dames
HeldoornsSuurland verliezen met 37=
46; heren MuldersSmit en mevr. Plug»
ge»heer Schumm winnen met 65»20.
Totaal 153*77 punten.
De totaal»uitslag luidde 525»294
voor de Zandvoortse Bridgeclub,
waardoor twee bekers in de wacht
werden gesleept, n.l. één voor de
overwinning van de A» en B»lijn en
één voor de C=lijn. De heer Dirkse,
voorzitter en wedstrijdleider van het
Garenkokerskwartier, reikte na af»
loop de prijzen uit.
SCHAAKNIEUWS
Voor de promotie/degradatie»compe»
titie zijn j.l. Donderdag weer enkele
partijen gespeeld, waarvan onder»
staand de uitslagen volgen:
E. Molenaar*v. d. 'Helden
l—O
Kappelhof»Verhaert
l—O
De afgebroken partij Van Keule»
Schmidt eindigde in een overwinning
voor laatstgenoemde.
Daar deze competitie eerst enige
weken geleden is gestart, valt over
het verloop van de strijd nog niets te
voorspellen; het spreekt evenwel van»
zelf, dat men elkaar geen duimbreed
toegeeft.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn Ie wedstrijd voor het 4e maand»
kampioenschap. No. l werd J. Boom,
2e. D. Visser Jr, 3e. Jac. Versteege,
4e D. Visser Sr.
Het koppel J. Kol»H. v. d. Meij
presteerde het om in één partij 127
punten te behalen.

telefoonnummers
en| *adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia"',
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedryven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886- Stofzuigerspecialisfc;
LlcMstoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.

de
HOERA.
Hoera, ei is nu eindelijk een radio
niet toetsjes. Niet van die zwarte en
witte als op een piano of een har*
monica, maar van goud. Mooie glad*
de, glimmende gouden toetsjes. Dat
is een pak van mijn hart. Want ik
heb altijd nog een beetje wroeging
als ik denk aan alle verzuimde piano?
lessen van vroeger.
Eerst zeurde ik erom. Dat was na*
dat ik een Josef Pembauer*recital
had bijgewoond. Ik was enthousiast.
Zó te kunnen spelenl In de pauze
ging ik naar hem toe. Ik zei wat in
schoolduits en voelde me nog pnbe*
nulhger dan een luis toen hij me
vroeg welk instrument ik bespeelde.
Maar ik kreeg zijn foto mét hand*
tekening en spoedde me heen.
Daarna wierp ik me ijverig op de
pianostudie. Helaas, ik mis dat onvers
zettelijke, wilskrachtige zodat het bij
sonatines is gebleven. Eén Sonate is
mij eens toevertrouwd, een hele mak*
kelijke.
Mijn volgende bevlieging was fluit*
spelen, toen ik eens een prachtige
fluit*aria had gehoord in een Mozart*
film.
Daarop volgde zang. Dat was toen
ik Luigi Fort had gehoord.
Niet lang daarna had ik een mem*
doline, waarop ik echter niet verder
kwam dan: Hoog op de gele wallagen.
Met die fluit ben ik eenmaal na
aan een uitvoering toegekomen. In
het schoolconcert. Drie maal moest
ik in een feestmars heel hard ture*
lureluut! blazen. Maar door tijdnood
kwam de mars te vervallen en weg
was mijn debuut.
De clarinet heb ik drie weken be*
speeld. Juist toen ik een goede a
mesure had kon ik een klein harmo*
nicaatje overnemen, een schatje. Daar
heb ik heel vlot My Bonny is over
the Occan op kunnen spelen. Meer
niet. Een luit heb ik nooit gekregen,
ondanks mijn gezeur, hetgeen mij
achteraf niet vreemd voorkomt.
De viool heb ik een toonladder Ie*
ren ontrukken. Met moeite overigens.
En werkelijk toen ik de Derde Man
zag dacht ik, hè een cither, dat lijkt
me énig! Maar ik heb het nooit hard*
op durven zeggen.
Die radio met die toetsjes, ja, ik
denk dat ik het daar maar op hou*
den zalt
NEEL.

BURGERLIJKE STAND
26 Maart-1 April 1954
Geboren: Hendrik Johan, zoon van
J. Koning en M. Keur; Marianne
Aleida Johanna, dochter van J. H.
Vossen en R. G. de Fauw;' Anna
Maria Catharina, dochter van P. J.
Vleeshouwers en E. A. M. Timmer*
mans.
Ondertrouwd: A. F. Lefeber en A. J.
Thomas.
Getrouwd: A. J. van Soolingen en
A. E. van cle Geer; J. Kroon en A.
Duivenvoorden.
Overleden: E. S. Meier, oud 95 jaar,
wed. van M. Hoevens; C. W. F.
Trik, oud 83 jaar, wed. van H. H.
Roos; M. J. van Haastrecht, oud
66 jaar, echtg. van E. A. van der
Plaat; G. H. van der Eijken, oud
56 jaar, echtg. van S. C. Schweins*
'bergen.

Ongeval
Dinsdagochtend had bij de in aan*
bouw zijnde woningen aan de Dr C.
A. Gerkestraat een vrij ernstig on*
geval plaats. Bij het verplaatsen van
kasten viel een exemplaar op de
Haarlemmer O. J., die een vleeswon*
de en een hersenschudding opliep.
Na door Dr van Es verbonden te zijn
werd hij met de gemeentelijke zie*
kenauto naar zijn woning in Haarlem
overgebracht.
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

Geen school van één partij met kleine groepsbelangen,
Maar onverdeelde jeugd! Wat zult gij dus verlangen?

OPENBAAR ONDERWIJS
1. Karel Doormanschool, L.O. en V.G.L.O., Parallelweg 33
2. Dr A. Plesmanschool, L.O., A. J. v. d. Moolenstraat l
3. Hannie Schaftschool, L.O., Herenstraat 11
4. Wim Gertenbachschool, U.L.O., Schoolplein l
GEMEENTELIJK KLEUTERONDERWIJS:
Herenstraat 9 en A. J. v. d. Moolenstraat l

Vrijwilligers voor!!
Aanmelding voor de

Nat. Reserve en
Het Korps Luchtvaartdienst
kan geschieden ten Raadhuize afd. Alg. Zaken
alle werkdagen tussen 9—12 uur.

Voor de Reserve Gemeente Politie
op het Pol. Bur. alle werkdagen tussen 9—5 uur.
PL. COMM. S.W.X3.

HOFLEVERANCIER

HULP-VERKOOPSTER
Leeftijd 21*40 jaar, gehuwd_ geen bezwaar.
Liefst bekend met het kruideniersvak.
Pers. aanmelden Vrijdag, 2 April a.s. des
avonds van 7*9 uur in het filiaal Grote
Houtstraat 59, Haarlem.

Julianasehool

fllBERTHEIJN

School met de Bijbel
Brederodestraat 15
Gelegenheid tot het

INSCHRIJVEN van LEERLINGEN
voor de nieuwe cursus na elke schooltijd, alsmede
bij het Hoofd de 'Heer J. 'Kiewiet, Oosterpark*
straat 64, telefoon 3080.
Geen massaliteit — kleine klassen — practisch
individueel onderwijs

Wilhelminaschool
(Ned. Hervormde School)

INSCHRIJVING van LEERLINGEN
voor de l September aanvangende cursus op
Maandag 5 April van 8.00—9.30 uur 's avonds in
het schoolgebouw Dr G. A. Gerkestraat 12.

J. A. WAGTENDONK. H.d.S.

ALBERT HEIJN vraagt:
voor het a.s. seizoen, te Zandvoort

Vacantie-ruil

l

Aangeboden een geriefelijk huis te Zeist, bosrijke
omgeving. Gevraagd een huis dicht bij zee.
Brieven: De Genestetstraat 26. Zeist.

Aangifte leerlingen
OPENBARE SCHOLEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen
ter algemene kennis, dat op Maandag 5, Dinsdag 6 en
Woensdag 7 April a.s. gelegenheid zal bestaan voor
aangifte van leerlingen, die met ingang van de cursus
1954/1955 de Hannie Schaftschool, de Karel Doorman
of de Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 uur ter
gemeente*secretarie, afdeling onderwijs, (ingang Halte*
straat). Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l October 1954 de leeftijd van
zes jaren bereiken of bereikt hebb_en.
, ,
De aangifte van leerlingen, die .met ingang van de
cursus 1954/1955 de school voor uitgebreid lager onder:
wijs (Wim Gertenbachschool) zullen gaan bezoeken,
dient te geschieden bij het Hoofd der school (in de
school: Schoolplein 1) op Maandag 5 en Dinsdag
6 April a.s. na 16.15 uur. Oofc hier trouwbôekje mede ie
brengen.

Chr. Opleidingsschool
voor onderwijzeressen
bij het Kleuteronderwijs
De nieuwe cursus 'begint l September. Leerl. met
•M.U.L.O.*diploma kunnen in de 2e klas geplaatst
worden.

Inschrijving van n i e u w e leerlingen'
Donderdags van 4-5 uur b.d. directeur
F. VAN WOERDEN
Dreef 20, Haarlem. Tel. 12267

Comm. Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting

Pasen -'

Kook demonstratie
Paasbrood - Paastaart - Paasxnenu
In samenwerking met Gem. Gasbedrijf
op Dinsdagavond 6 April
TOLWEG 10.

Aanvang 8 uur.

Entree 25 cent

. Opgericht 1900

55e Jaargang" nq^-27 -_- Verschijnt Dinsdags en Vrijdags.

DINSDAG 6 APRIL 195-4

ZANDVOORTSE COURANT

B. Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cenkpe'r rnm-hoogte ~

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

Dr Bruins Slot sprak voor
Zandvoortse A.R. Kiesvereniging

• '

• -j >-,,'..

STERRIT
BOND ZONDER NAAM
Ook dit jaar naar Zandvoort

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

Tennisclub „Zandvoort"
heeft nieuwe tennisbanen

De Bond Zonder Naam die vorig jaar
succesrijke sterrit naar Zandvoort
Gisteravond belegde -de Anti»Revo» partij is de"partij van de levende een
organiseerde, -zal ,de sterrit van ' dit De tennisclub had het nauwelijks toekomst.
lutionnaire KiesYereniging Zandvoort God". Spr. realiseerde zich wel dat jaar
naar de badplaats slechter kunnen treffen met het weer,
De burgemeester bewonderde het
met het-'oog op de aankomende ver» een dergelijke houding gevaren met leiden.wederom
Deze rit heeft plaats op 23 toen de drie nieuwe banen Zaterdag» grote enthousiasme van de dames» en
kiezingen voor de Prov. Staten, een zich meebrengt. De Bijbel geeft de Mei. Alle
auto's — en dat is een on» middag j.l. officieel werden geopend. herenleden der tennisclub „Zand»
verkiezingsvergadering, die in zoverre hoofdwaarheden over de onderlinge
rij — komen in Zandvoort , Het was guur, stormachtig regen» voort" en sprak zijn grote waardering
„ deze naam nauwelijks verdiende, om» menselijke houdingen en kunnen dus afzienbare
tussen 12.00 uur en 13.30 uur,op weer en dit was er dan ook de schuld uit, voor hetgeen hier in betrekkelijk
dat het 2de»kamerlid Dr J. A. H. J. S. leiden tot Chr. politieke, beslissingen. aan
de parkeerstrook''aan zee. De aan» van dat het sportieve gedeelte van de korte tijd tot stand is gekomen.
Bruins Slot aan zijn betoog nau» De vraag opwerpend over welke pun» komst
in Zandvoort zal waarschijn» openingsplechtigheid, n.l. een korte
De burgemeester gaf zijn verzeke»
welijks het • gebruikelijke stemmen» ten de politieke strijd in Nederland lijk diezelfde
tussen 12.30 en 15.00 exhibition door leden van D.D.V. rmg dat men overal m Zandvoort en»
werfskarakter gaf, doch daartegen» momenteel loopt, erkende spreker dat uur over de dag
radio worden uitgezon» Amsterdam, moest vervallen.
thousiast is over deze nieuwe tennis»
-.• ,over een uitermate informatief en er tegenwoordig misschien weinig
Van de badplaats uit zullen alle
Niettemin was de belangstelling mogelijkheden. Hij hoopte dat spoc»
'overwogen beeld stelde van ~princi» spectaculaire vraagstukken zijn^-als den.
auto's
gedirigeerd
worden
in
de
rich»
van
de
leden
vrij
groot
en
zelfs
za»
het zonnetje mocht doorbreken
piële vraagstukken, die het A.R. be»vroeger b.v. de schoolstrijd, de soci» ting van het Concertgebouw en het gen we, verstopt ónder een regenjas, dig
en dat men op deze banen Noordwijk
ale problemen of later de Indonesische Krelagehuis in Haarlem. Tevens zal nog een enkel tennisracket.
leid raken.
naar de kroon zou steken.
Na in enkele woorden de functie kwestie waren. Toch zijn punten als een enorme feesttent in Zandvoort
Onder -de belangstellenden merk» Hierna werd door burgemeester van
van Prov. Staten uiteengezet te heb» de Radio* en Televisieregelingen bij» worden
opgericht. In. deze drie zalen ten we op Jhr P. Quarles van Ufford Fenema de vlag „gebroken" en daar»
ben, vroeg spreker zich af hoevelen voorbeeld belangrijk. Spr. conclu»
de automo'bilisten en de huis» en de heer Jurrians, secretaris der mee de nieuwe tennisbanen officieel
A.R.»mensen zich werkelijk bewust deerde tot een hand over hand toe» zullen
en 'huismoeders die door hen Golf en Country Club.
in gebruik genomen.
•waren van 'het waarom van hun lid» nemende vrijzinnigheid, waarover de vaders
' wordend vervoerd, amuse»
Bij informatie bleek ons, dat het
Om drie uur sprak de voorzitter
maatsjil|||p. 'Daarbij legde spreker na» confessionele partijen indertijd had» vrijwillig
mentsprogramma's worden aangebo» van de tennisclub „Zandvoort" een „breken" der vlag thuis hoort in ma»
rdrukjlj|3het historische verband ook den gezegevierd. (Tenslotte n.l. in '20 den met Jan Le vClair, Willy Ver» hartelijk woord van welkom, speciaal nne»kringen.
in d||||gëschiedenis van -de partij, met de schoolwet van Dr de Visser). voort e.a.
De vlag hangt reeds samengebun»
voor burgemeester Mr H. M. van Fe»
De 19e eeuw was een eeuw van
waarvan velen te weinig besef heb»
Wij geloven wel dat het een drukke nema en het bestuur van de K.N. deld aan de top van de vlaggemast
ben. De bestaansreden van^ de A.R.» dogma's. Men wordt tegenwoordig in dag
zal worden voor verschillende T.B. De heer Smids noemde dit ge= en door een ruk aan een bepaald
partij is de hoge (door anderen hoog» de politiek, aldus spr., 'hoe langer 'hoe Zandvoortse
ingezetenen doch niet in beuren een belangrijke mijlpaal in het touw ontplooit zij zich.
moedig genoemde) pretentie 't woord ondogmatischer. Spr. belichtte het de laatste plaats
voor de verkeers» 3»jarig bestaan van de vereniging.
Na de toespraak van burgemeester
Gods te laten schijnen over het po» gevaar van wat hij noemt het prag» politie.
Hij vergeleek de vereniging met een van Fenema en het breken der vlag,
.. litieke leven. Of zoals _Groen van matisme, d.z.w. een groeiend opportu»
pas getrouwd paartje, dat na enige daï met een driewerf hoera door de
Prinsterer het uitdrukte: „De A.R. niteitsbeginsel in het politiek beleid.
jaren van inwoning eindelijk de be» leden van „Zandvoort" werd begroet,
In dit verband even ingaand op de Zilveren dienstjubileum
schikking krijgt over een eigen huis. voerde nog het woord de heer Teise»
kwestie van het Humanisme, sprak Vrijdagochtend had om 11 uur in het Hij
ging zelfs zo ver met deze verge» ling namens het bestuursdistrict
Dr Bruins Slot als zijn mening uit dat kantoor van de gemeentebedrijven, lijiung,
dat hij sprak van gezinsuit» Haarlem.
Ie Zaterdagmiddagelftal van de overheid — gebonden aan een gevestigd in de watertoren, een hul»
De heer Teiseling vond dat (hier
breiding. Het nieuwe huis is reeds
diging
plaats
van
de
heer
H.
Weber,
goddelijke
opdracht
—
zeker
geen
Zandvoortmeeuwen won
overvol en vele adspirant»leden zijn een prachtig stuk werk tot stand was
geldophalei'smeteropncmer,
die
op
de»
gelden
kan
beschikbaar
stellen
voor
belangrijke wedstrijd
gekomen, dat voor deze sterk groei»
wachtlijst geplaatst.
organisaties die lijnrecht tegen de ze dag vijf en twintig jaar in dienst opDeeenvoorzitter
sprak de hoop uit. ende vereniging van groot belang
Chr.
beginselen
ingaan.
was.
Zaterdag speelde 't eerste Zaterdag»
het spoedig nodig zal blijken om was. Hij wenste van harte geluk met
De houding van pater Stokman c.s.
Burgemeester Mr H. M. van Pene» dat drie,
middagelftal van Zandvoortmeeuwen
thans nog braak liggende ba» dit complex.
ma overhandigde de jubilaris namens de
een belangrijke wedstrijd, tegen S.I. noemde 'hij op dit punt zeer zwak.
Ook wij willen hier gaarne onze
ook in exploitatie te brengen.
De politieke strijd is verschoven het gemeentebestuur een enveloppe nen,
ZO. l, die voor een deel zou moeten
'Hij toonde zich zeer erkentelijk ^.voor gelukwensen er aan toevoegen en
beslissen over het feit of eet elftal tot 'buiten het parlement, zij gaat om met inhoud, terwijl de heer A. A. de vele belangstelling, ook van bui= „Zandvoort" veel succes toewensen
zou degraderen naar de H.V.B, of in het hart van het Nederlandse volk Cense namens likt gezamenlijk per» tenaf en bracht dank aan de gemeen» op deze nieuwe banen.
K.N.V.B.sverband zou blijven spslen. en in aansluiting daarop stelde spr. soneel een armbandhorloge aanbood. te»autoriteiten voor hun medewer»
Wij willen dit niet alleen zien als
Dank zij een 1*0 overwinning heeft dat politiek en godsdienst in feite de» Na toegesproken te zijn door de heer king. Hij sprak de hoop uit, dat het een
belangrijke verbetering voor de
Zandvoortm. de onderste, plaats „die zelfde apostolaire en missionaire in» A. Kalff, gaf de heer F. de-Jong, competitieteam er in zal slagen de tennisclub
„Zandvoort" maar tevens
voorzitter van de plaatselijke afde» vereniging dit jaar goede resultaten
het met S.V.J. deelde, kunnen verla» slag eigen dient te zijn.
als
een
aanwinst
voor onze plaats,
ling
van
de
Algemene
Bond
van
ten, zodat het degradatie»gevaar is
Na de pauze bracht dit betoog ver» Ambtenaren, de jubilaris en " diens te doen boeken en gaf vervolgens 't die zo langzamerhand de slagen in
afgewend, ~ mede doordat S.V.J. zijn schillende aanwezigen tot vragen die
woord aan burgemeester van Fenema de oorlogsjaren toegebracht weer te
laatste wedstrijd met ~3*0 verloor te» door de spreker zeer uitvoerig en echtgenote een asbak en bloemen.
voor het uitspreken van de eigenlijke boven komt.
gen O.S.O.
buitengewoon gedocumenteerd wer»
openingsrede.
G.H.
Bouwnijverheid
_ Zandvoortmeeuwen begon met het den beantwoord. Hierbij kwamen
De burgemeester herinnerde even
windvoordeel en zette de Hillegomse vooral de lauwheid van de jeugd, de In de maand Maart werd aangevan» aan de geweldige afbraak in Zand'
ploeg flink onder druk. Er werden internationale verhoudingen en de gen met de bouw-Van. 56 woningen, voort gedurende de oorlogsjaren,
goede, schoten afgevuurd die"Venter mogelijke samenwerking tussen Chris» terwijl vier stuks gereed kwamen. Op waaraan ook deze banen ten prooi
door de prima S.I.Z.O.=doelman on» telijke groeperingen (zoals dit inter» l April waren nog 224 woningen in vielen. Verder beperkte hij zich tot Korfbal-adspiranten
^ schadelijk werden gemaakt. Na 20 nationaal reeds geschiedt) ter sprake aanbouw.
het heden en het vooruitzien in de
*-min. kroop S.I.Z.O. door 'het oog van
kampioen
de naald toen midvoor Ellenkamp
van pl.m. 25 meter afstand hard te»
*
Het adspirantentwaalftal van de
• gen de lat kogelde. Na de rust was
Zandvoortse Korfbalclub heeft Za»
S.I.Z.O. voortdurend in de aanval
schaften komen geheel ten nutte van terdagmiddag op het hockeyterrein
Doch het Zaïfdvoorts binnentrio
de Bobebeba.
aan de van Lennepweg de beslissings»
trok ook naar voren. Door goed sa»
menspel belandde de bal uiteindelijk
4. De Bobebeiba:leden, die zelf niet wedstrijd gespeeld tegen Nieuw Flo»
' bij v. d. Heuvel, die met een keurige
over zeven beschikken, krijgen deze ra b. Het werd een Zandvoortse over»
winning. Voor de rust scoorden Krijna
kopbal voor een 1=0 voorsprong zorg»
BOBEBEBA contra ZJ.B.
van het ZJ.B.
de. Een zwaar verdedigend Zand»
5. Zandvoorters, die buiten deze Loos en Jan Termaat voor Z.K.C.,
voorts" elftal wist er voor te waken De vakgroep „Zeefwerk" van het ren op deze wijze in Zandvoort \vor* richtlijnen om, clandestien zeven, dus terwijl in de tweede helft door Jan
Thuis het enige tegenpuntje werd ge»
dat deze "winst behouden bleef.
Zandvoorts Juttersbedrijf (Z.J.B.) den achter gelaten. Deze lijst onthult in de voor hen gesloten periode ze: scoord. De adspiranten waren door
•.ven,
moeien
door
de
politie
—
die
kreeg onlangs een brief van- een in» ontstellende feiten. Slechts een greep:
deze overwinning definitief kampioen
Verfraaiing
stantie, welke zich noemde de Bond Voor f J3.657.90 aan gouden en zil= dan maar wat minder op honden en werden na afloop gehuldigd. De
moet
letten
—
worden
gearresteerd
De plantsoendienst van de Dienst tot behartiging der belangen van* bad» veren horloges, ƒ 2260,79 aan verlo:
van Nieuw Flora b over»
van Publieke "Werken 'heeft de laat» gasten en aanverwante lieden. (Kort» vings: en trouwringen, ƒ 168,44 aan en uitgeleverd worden aan de Straf: aanvoerder
handigde aan Rudi Bisenberger een
ste weken diverse verfraaiingen aan» heidshalve: Bobebeba). De brief be» kanten dameskraagjes, f 2645,— aan kamer van de Bobebeba.
terwijl beide aan»
gebracht. Aan de Vondellaan is het hels de een aantal zeer onbeschaamde sigarenaanstekers, cigarettenkokers en
6. De kleinoden, die nog tevoor: ruiker bloemen,
door mevr. van Breukelen»
plantsoen voor de duplexwoningen artikelen, die zelfs na een vluchtige schenkkurken, f 10.333,74' aan mun; schijn worden gehaald door erkende voerders
nogmaals in de bloemetjes
aangelegd, doch ook op het Gasthuis» lezing iemand het bloed onder de na» ten en zilverbons (helaas grotendeels Zandvoortse zevers van het Z.J.B, Keesman
gezet.
plein is — naast de aanleg van trok gels vandaan halen. Ik wil onze lezers niet meer in circulatie), f 8877,— aan (zie punt 2) worden ingeleverd bij de werden
Beide twaalftallen trokken hierna
toirs en verbetering van het wegdek inlichten over het gevaar, dat een ty» imitaiïe:paarlensnoeren, f 83,— aan Bobebeba (afdeling rontgenologisch naar
het lokaal van de gemeentebe*
— een keurig plantsoen gekomen, dat pisch Zandvoortse industrie bedreigt,
drijven aan de Tolweg, waar een ge»
in de komende jaren nog veel be» een gevaar, dat niet geringscHat mag
zellig feestje gevierd werd. Toespra»
wondering zal wekken.
worden, omdat de macht van bad»
ken volgden nog door de heer J. Spie»
Voorts is door de gehele gemeente gasten en incidentele dagsbezoekers
rieus, voorzitter van de speeltuinver»
een 200»tal bomen geplant, o.m. aan 4iand over "hand toeneemt. "Wanneer
eniging „Kindervreugd", de heer Vo»
de Wilhelminaweg, Koninginneweg, de briefstellers slechts de helft van
gelpoel namens de Korfbalclub en de
Koningstraat, Haltestraat, Langelaan hun eisen zagen ingewilligd, dan zou
heer Beenders namens het afdelings»
en Grote Krocht.
het van oudsher zo met succes toege»
bestuur van de H.K.B, en Nieuw
Men spreekt echter de hoop uit, paste en folkloristische „zandszeven"
Flora.
dat de jeugd de jonge boompjes en uit ons strandbeeld verdwijnen. Het
Het kampioenselftal had de vol»
de plantsoenen met rust zal laten. zou plaats moeten maken voor een
gende samenstelling:
Om dit te bereiken rekent men erop, gesaneerd Juttersbedrijf, waarin zo»
dat de ouderen voldoende toezicht wel badgasten als Zandvoortse inge»
Krijna Loos, Nelly Keur, Thea
zullen ~ houden, zodat, vernielingen zetenen een taak vervullen. De taak»
Molenaar, Erna Pellerin, Corry de
uitfeüiyen.
verdeling is echter een geheel onge»
Muinck, Sientje Westerberg, Pieter»
hjke, zodat Zandvoort — om het po»
nel van Breukelen, Rudi Bisenberger
pulair uit te drukken — zwaar in 't
* F89iHv'ond
(aanvoerder), Jan Termaat, Pieter
Bol, Pieter Drommel, Henk Pellerin
J.l. Vrijdagavond organiseerde de schip gedrukt zou worden, indien men
en Theo de Muinck.
plaatselijke afdeling van de Vrouwen» op de onbeschofte suggesties van out»
bond N.V.V. in samenwerking met siders zou ingaan. De brief luidt als
"de Vrouwengroep van de Partij van volgt:
Bobebebasdiepspitter.
de Arbeid in „Ons Gebouw" een AAN HET ZJ.B.
Feestelijke opening van
film» en demonstratiesavond, welke (Vakgroep Zeefwerk)
zeer druk bezocht was.
echte paarlen (deels nog in oesters), onderzoek). Een speciale commissie Hotel Bouwes
Heren,
Na het openingswoord van mevr. HefMijns
f 149,78 aan glas:nylons enz.
van de Bobebeba zal dan bepalen of
moge
U
bekend
zijn
dat
telken:
J. van Duijn»Schilpzand werden zes jare in de zomer een groot contin:
Er is nog veel meer, maar wij zul* deze voorwerpen nog waarde verte: Hotel Bouwes heeft 'het zomerseizoen
filmpjes vertoond, o.m. over de tot»
genwoordigen. Is dit het geval, dan van 1954 feestelijk ingezet met het
vreemdelingen van beiderlei len 't hierbij laten.
standkoming van een damesmode» gent
U zult moeten toegeven dat al dit zal 10 % van deze waarde in de kas houden van een cabaretavond op
kunne
het
Zandvoortse
strand
met
blad, de fabricage van een schuim» een bezoek van korte of langere duur materiaal — de gehele lijst van attis van Touring Zandvoort gestort wor: Vrijdag 2 April j.l. Tal van gasten en
rubbermatras, over een schoonmaak» verblijdt. Deze komst van buitenlie: kelen omvat een bedrag van ongeveer den. Voor de moeite.
genodigden woonden deze avond bij,
artikel en een onzichtbare trekslui' den — in de ruimste zin van het 7 V2 ton — niet in de eerste plaats de
die zich kenmerkte door de specifieks
ting. De avond ging uit van de Huis» woord — vult zowel de gemeentekas Zandvoortse jutterij ten goede be:
Wiel vrienden, dit zo ongeveer alles, intieme Bouwes»sfeer en een cabaret»
yrouwenvoorlicntingsdienst, terwijl de
hoort
te
komen.
Onze
leden
hebben
de zakken van individuele Zand:
't Is genoeg, dat ben ik met U eens. programma van zeer hoog gehalte.
filmpjes werden toegelicht door me» als
op prettige wijze aan. U be: deze zaken ongewild in Zandvoort Wij dienen onze belangen, evenzeer Het Weense orkest van Herbert
vrouw Versteeg uit Den 'Haag. De voorters
niet te huichelen en onwetend; achtergelaten. Wij zouden U het vol: als de vreemdelingen, te beschermen. Mytteis (the King of Gipsies) ver»
aanwezigen werden vergast op enkele hoeft
heid te veinzen. Wij zijn goed op de gende willen voorstellen:
Deze onbehoorlijke inbreuk op een zorgde de dansmuziek.
verrassinkjes.
Verdere medewerking verleenden
hoogte. Zo is het ons sedert lang bei
1. Onze leden, dat zijn de betalen: oude — en naar 't mij voorkomt goe» Dita
Rochar, de gevierde Weense
kend
dat
zich
in
Uw
officiële
jutters:
de
traditie,
kan
niet
geduld
worden.
de
contribuanten
van
Bobebeba,
moei
Over de kop
bedrijf een sectie „zeefwerk" heeft ten in het tijdvak van l September tot
De Bobebeba»ers staan bekend als zangeres, de mcester»caricaturist Pen
Zaterdagmiddag reed een personem gevormd, een onderafdeling, die zich
fanatieke diepspitters en er zal dus en het Spaanse danspaar Celia en
kunnen zeven.
auto — met als inzittenden twee mi» niet ontziet op weergaloos slinkse 122.December
heus niet veel voor het Z.J.B, over» Ramos.
De
rest
van
het
jaar,
van
13
litairen — met grote snelheid op de wijze in het bezit te komen van voor: Dec. tot 31 Dec. mag de zeef sectie schieten. (Zie punt 2).
Cabaret Extase in Hotel Bouwes
Van Lennepweg. Ter hoogte van het werpen, welke door de toeristen op van het Zandvoorts Juttersbedriif
Weest gewaarschuwd! Donkere tij» zal weer gedurende de komende zo»
hockeyveld sloeg de wagen over de het strand worden verloren.
mer iedere avond geopend zijn en
grasduinen, eventueel met een fijnere den voor de zevers.
kop, doch persoonlijke ongevallen de
Onze Bond heeft zich de moeite
Ook al wordt de zomer nog zo het programma toont een grote ver»
• den zich niet voor. De auto werd getroost een lijst samen te stellen zeef.
licht.
scheidenheid.
ernstig beschadigd.
van artikelen, dit de laatste vijf jae
3. De volgens punt l opgedolven
BARTJE.
G.H.

t H

CORODEX N.V.

D

te Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

FJLCTURISTE
Leeftijd pl.m. 20 jaar.

WONINGRUIL.
Aangeb. Zeilstr. A'dam, Ie
etage, 4. k., keuk., zolder,
ƒ 46,— per maand.
Gevr. 'huis te Zandvoort.
Huurprijs tot ƒ 65,—.
Br. Tio. 2701 bur. Zandv.Crt.

U slaagt

TE KOOP: LANDHUISJE
gelegen Kostverl. bev. suite, keuken, bijkeuken, kelder,
2 gr. en l ld. slaapk., badk., zolder, voor* en achtertuin."
Spoedig leeg te aanv., indien vestiging*verg.
Br. ond. nr. 2702 bur. van de Zandv. Crt. Achterweg l

HELICOPTÈRE

WONINGRUIL: .
Aangeb. pr. vr. beletage in
A'dam*Zuid. Gevr. vrij huis
Zandv. of omg. Brieven no.
2703 bureau Zandv. Crt.

WIN . . .
een olieverfschilderij

f

van Ds R. H. Oldeman

of

a
o'

beslist bij

helicoptère rondvluchten

Gevr. voor Aug. GEM.
KAM. m. 6 slaappl. in Zuid.
Br. met prijsopgave enz.
Westerink, Vechtstr. 15541,
Amsterdam.

door de JUISTE LANDINGSTIJD
van de Ie helicoptère te raden, die op
10 April a.s. tussen 2 en 4 uur op het Ca»
ravan»terrein te Zandvoort landt.
Oplossingen per briefkaart met extra port
van ƒ 0,25 naast de 6*cents zegel uiterlijk
N 9 April a.s. a/h secretariaat O.S.S.
Netto=opbrengst voor materiaalfonds O.S.S.
Goedgek. bij besluit B. en W. d.d. 2*4*'54

w
i" l

WASZIJDEN ONDERJURKEN
met en zonder kant

4,75 4.15

KORT
SPECIALE AANBIEDING
Nylon Onderjurken met kantgarn.
-b

n

PENSION GEZOCHT te
Zandv. door echtp.; goede
zit*slaapk., voll. verz. (zout»
loos dieet). Geen beroeps*
pension. Periode 17/7 tot 8/8
'54. Aanb. aan J. C. Slappen*
del, van Cittersstraat 6 B, HOTEL „DE SCHELP"
vraagt voor direct
Rotterdam.
HAARLEM
Te koop: VLOERKLEED FLINKE WERKSTER.
Persoonlijk aanmelden.
2.25 x 3.25 en tafelkleed.
Zaterdag 10~ën
Oosterparkstraat 79.
Zondag 11 April, 8 uur
Moeder met z. van 11 jaar
VRIJE TONEEL
zoekt pi. als HUISHOUD*
STER. /Te bevr. bij Beun,
ESCAPADE
voor stuiving en afschutting. Oosterduinwcg 5, Aerden*
Pr. ƒ l,- tot ƒ 4,- (a.i.)
Rietmatten voor alle doel* hout.
Coupons geldig.
einden.
Rietmattenfabriek
C. A. Rijnbeek, 'Hillegom, waterd.kampeertenfen
Maandag 12 April, 8 uur
telef. K 2520 - 5116.
met 20% korting. -Iets smoe*
Russisch
zelig Showmateriaal. Volle
HAARLEMSE KWEEK»
Volksdanstheater
SCHOOL VOOR PEDICU* gar. Geïll. Cat. op aanvr.
Pr. ƒ 1,50 tot ƒ 6,- (a.i.)
THE INÜIANA, Hfd.kant.
RE EN VOETKUNDE
Voorverk.
op speeld. en
(voorheen Kleine Houtweg). v.Ned. Haarlem, Zijlweg 111,
2 dag. erv. van 10*3 uur.
Aanvang nieuwe cursus be* tel. 17877; R'dam, Mathenes*
Telcf. na 12 uur.
gin April. Inlichtingen en serlaan 30, tel. 24034.
-prospectus: Zonnebloemlaan
Adverteert in de Zandvoortse Courant
6, Aerdenhout. Telef. 26908.

STADSSCHOUWBURG

Rietmatten

„ZANDVOOBTMEEUWEN"
Het Ie Zaterdagmiddagelftal
handhaafde zich in de K.N.V.B.
De elftallen van Zandvoortmeeuwen
hebben zich 'het afgelopen weekend
goed geweerd. Van de acht gespeelde
wedstrijden, werden er vijf gewonnen,
twee gelijk gespeeld en slechts één
verloren.
De wedstrijd Kennemers 4*Zand*
voortm. 3 vond wegens terreinafkeu*
ring geen doorgang.
Het 4e elftal speelde een technisch
goed partijtje tegen Haarlem 5 maar
bracht het niet verder dan tot verde*
ling der punten. — Het 5e elftal dat
nog een klein kans j e op de bovenste
plaats had, liep tegen R.C.H. 7 in de
eerste helft een 2*0 achterstand op.
Na de hervatting ging het beter en
men wist deze stand in een kleine
overwinning om te zetten. — Ook 't

Vul in

en

Mfffl/

Enige tijd geleden hebben wij, zoals
U zich zult herinneren, op deze
plaats de veronderstelling geopperd
dat een interland=wedstri)d van in*
vloed zou kunnen zijn op het aantal
oplossingen, dat wij van U ontvan*
gen. 'Wij twijfelen daaraan inmiddels
weer, want ondanks België*Holland
Zondag j.l. bleek 'het aantal inzen*
dingen weer zeer bevredigend.
Het valt ons op dat zich steeds
nieuwe oplossers aandienen en 20 de
vaste kern van inzenders helpen uit*
breiden. Uiteraard verheugt ons dit.
Zoals U zich zult herinneren zouden
wij dit keer twee rijksdaalders uit*
reiken, omdat wij nog iets met U te
vereffenen hadden. Eerst dan nog
even de oplossing. Deze luidde:
Horizontaal: 1. gram, 3. ULO, 4.
oom, 5. Eden, 6. rad, 7. som, 8. krat,
9. Leo, 10. erg, 11. ober, 12. mop, 13.
sof.
Verticaal: 1. goedkoop, 2. monsters.
De prijzen gingen deze week naar:
Mevr. MOLENAAR*KERKHOVEN,
Gonst. iHuygensstraat 8 en
K. BOSCH EVERS=BUSMAN,
Westerparkstraat 16.
*
En hierna vragen wij U weer een
duik te nemen in de volgende opgave.
HORIZONTAAL:
1. bouwstof, 3. rivier (Z. Amerika),
4. nymfje, fee, 5. zwijn, 6. onbeteke*
nend persoon, 7. heks, 8. lekkernij,
9. onze stammoeder, 10. vrouwelijk
schaap, 11. alleenspel, alleenzang, 12.
ton, 13. rots in zee.
VERTICAAL:
1. moderne provisiekast, 2. groep
godsdienstige zangers.
Prijs ƒ 2,50. Oplossingen tot Maan*
dag a.s. 12 uur 's middags.
ZANDVOORTSE COURANT,
Achterweg 1.

6e elftal behaalde de volle winst in
de uitwedstrijd tegen VPVogels 4. —
Een mooi resultaat boekte het 7e elf*
tal door tegen de leider 'Halfweg 4
in een" uitwedstrijd gelijk te spelen.
Het jun. a elftal liet zich ditmaal ook
niet onbetuigd en versloeg V.S.V. b
met flink verschil.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal heeTt
zijn plaats in de K.N.V.B. in de laat*
ste wedstrijd thuis tegen S.I.Z.O. met
succes verdedigd. Het behaalde een
zwaar bevochten 1*0 overwinning
dank zij zeer enthousiast spel en
goed volhouden. S.V.J. verloor zijn
laatste wedstrijd en 'degradeert uit
deze afdeling.
De enige nederlaag deze week leed
het 2e Zaterdagmiddagelftal in de
uitwedstrijd tegen S.V.J. 3.
Een kleine maar verdiende over*
winning behaalde het adsp. d elftal
in 'de thuiswedstrijd tegen R.C.H. j.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 4*Haarlem 5
1*1
Zandvoortm. 5*R.C,H. 7
3*2
Vl'Vogels 4*Zandvoortm. 6
1*2
Halfweg 4*Zandvoortm. 7
0*0
Zandv.m. jun. a*V.S.V.'b
8*2
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1=S.I.Z.O. l
1*0
S.V.J. 3*Zandvoortm. 2
3*2
Zandv.m. adsp. d*R.C.H. j
2*1
BRANDWEER VOETBALT
A.s. Zaterdagmiddag speelt een
brandweerelftal een voetbalwedstrijd
op het hockeyterrein aan de van Len=
nepweg tegen een elftal van de Sim*
p'lexfabriek te Amsterdam.
ZANDV. HOCKEY CLUB
In een goed gespeelde wedstrijd heeft
het vierde elftal zijn laatste compe*
titiewedstrijd tegen H.B.S. VII met
4*0 gewonnen.
'Het eerste dameselftal speelde een
slechte wedstrijd tegen de kampioene
Be Fair II. Er werd met 7*0 verloren.
Het tweede dameselftal plaatste zich
in de tweede ronde van de Kennemer*
landbeker door een 2*0 overwinning
op Saxenburg.
__
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Veteranentournooi Hurley.

YOGHURT

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

12

13

Grote sortering VITRAGES

Sterke stand. Nylon
2,75

Prima ETAMINE
1,10 * 98 88 Ct
Zeer fijne MARQUISETTE .. 1,95 * 1,75 1,10
Zeer sterke FILET
1,45
MARQUISETTE met strookje
v.a. 1,45
MA'RQUISETTE mef schulp en entred. .. 2,10

geminderde
3,95 * 3,45

KRISTAL NYLONS
zeer mooie tinten.. 4,95

.
BRAB. BONT '
met bijpass.
KEUKENVAL
BONT
per meter .. 1,80

VAL
DIVERSE SOORTEN MARQUISETTES
in breedten 90 * 95 * 110 * 130 = 150 cm.

Zware kwaliteit HANDWEEESTOFFEN 120 cm.
Pracht Damast GORDIJNSTOPFEN, div. kleuren
Indanthren DOBBY stoffen, vele kleuren .. 4,95
Pracht, CRETO'NNE's, 120 cm. breed 3,95 * 2,90
Zeer aparte CRETONNE, 120 cm. breed '
met Beierse motieven. Eigen dessin

17,75 16,25

98 — 90 et.

3,25
3,95
4,50
2,48
5,90

STOELLOPER LINNEN

2»pers. ZIJDEN SPREI
met volant

diverse tinten

2,30

„WATERVASTE" VERFSTOFFEN
in effen, ^roen en oranje

BEDKLEEDJES, ijzersterk
rondom franje
oud rose * beige * groen * terra

SCHERMLINNEN
w.o. Bara kwaliteiten', 140 cm. breed _ _ n
diverse kleuren
6,50 = 4,50 Z,OU

Bekledingsstoffen
GOBELINS, diverse kleuren
ZEER STERKE EPINGLE
INTERIEUR MATRASSEN
alleen met gegarandeerde veringen
l*pers
134.— = 110,- * 86,2*pers
189,- = 160,- * 120,-

65,—
100,

; 9,85 8,75
11,75 ~ 8,75

DIVANBEDDEN
KANTELBEDDEN
DUBBELE DIVANBBDDEN
MATRASDEKKEN
MOLTONDEKENS
3,35 - 3,85 tot

Eigen beddenmakerij
REPARATIES IN l DAG GEREED!
PRIMA VAKMENSEN '

voor meubelstofferen en maken van gordijnen

J. Th. K O R T
HAARLEM

ZANDVOORT
Grote Krocht
Telefoon 2666

HEEMSTEDE

J
WEEK-AGENDA

EEN MOOIE OVERWINNING •
In de strijd om de Kennemerland**
beker boekte 'het tweede zestal van
v
Monopole
De einduitslag van de wedstrijden om de- Zandvoortse Bridgeclub j.l. Vrij*
de „I.M. Jan Visser Beker", waaraan dagavônd een fraaie 133*79 overwin* Dinsdag 6 April 8 uur: film
door de Zandvoortse Bridgeclub werd ning op R.K. Haarlem 1.
„Een vrouw bekent haar verleden".
deelgenomen luidt:
Woensdag 7 April 8 uur: idem.
1. Haarlem N.B.B., 6 pnt; 2. Zand»
Donderdag 8 April 8 uur: idem.
voort, 4 pnt; 3. J.O.V., 4 pnt; .4. Bloe*
Andere attracties en
mendaal, 4 pnt en 5. Bridgeclub
telefoonnummers
nuttigheden
„1940", 2 pnt. v •
en adressen
Dinsdag 6 April 8 uur: Kookdemon*
stratie onder ausp. Comm. Huish.
2000 Brandmelding
en Gezinsvoorlichting in gebouw
2103 Commandant Brandweer
Belangrijke bijdrage voor
Tolweg 10.
3043, 3044 Politie
Koningin Wilhelminafonds
2100 Politie (alleen v. noodgevallen),., Woensdagmiddag 7 April 1.30, 3.00
en 4.30 uur: Film*middag voor de kin*
De heer A. J. Versteege, die met een 2345 Gein. Secretarie
deren in Zomerlust ojnder auspiciën
plastic*demonstratiestand op de „Za* 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
van Volksonderwijs.
tphaku" stond, had het mooie initia* 2262 Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein Woensdag 7 April 7.45 uur: Propa*
tief genomen om gelijktijdig een bij*
ganda*filmavond _van Volksonder*
drage te leveren vpor>het werk van 2887 Stoomwassery „Hollandia", wijs in Zomerlust^ Spr.i de hr G. G.
fu'nstrykery, J. H. G. Weenink,
het Kon. Wilhelminafonds.
't Hooft. Film: „De Zwitserse Ro*
Pakveldstraat 30 a
'Hij maakte n.l. plastic lucifers*
binson".
houdertjes met het embleempje van 2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
de kankerbestrijding, die hij gratis
Stadsschouwburg
beschikbaar stelde, echter met de be* 2424 Autobedrijven „Rinko"
Haarlem
Oranjestraat en. Stationsplein
doeling dat men bij ontvangst hier*
van iets in de bus van het Koningin 2975 Joh. Sytsma's -Leesbibliotheek
Zaterdag 10 April 8 u.: Vrije Toneel
„De Opbouw";-Tollensstraat 47.
Wilhelminafonds zou deponeren. Al
met „Escapade".
'deze bijdragen leverden1 bij elkaar 2465 en 2886 Stofzuigerspecialist;
Zondag 11 April 8 u.: idem.
Lïchtstoringen. 'Bel op
een bedrag op van f 89,74. Een mooi
Maandag 12 April 8 uur: Russisch
resultaat voor drie avonden.
Frits Paap,, Prins Mauritsstr. 3.
Volksdanstheater.
OM DE „I.M. JAN VISSER Beker"

Belangrijke

van inboedel=gpederen, wegens sterf*
geval en ged. inboedel, partij terras*
stoelen en *tafels en andere goederen.
Voor deze belangrijke veiling kunt U
nog dagelijks goederen opgeven.
Inlichtingen dagelijks bij Veiling*
meester P. WATERDRINKER.
Telefoon 2164. * Kosterstraat 7

TRICOT HEMDJES en
BROEKJES -m. broderie^
ook in,zwart ...'... ~3,45j •

Kat. Ds. PYAMA's, div. modekleuren .... 10,75 Z,95
POPELIN NACHTHEMDJES, zeer fijn
9,75
ZIJDEN NACHTHEMDJES met ecru kant ....
10,95

Nylon
kousen
Zeer fijne
Nylons

9,45 O,95

PETTI COATS Jupon
Charm. m. strook .. 4,75

MARIËNBOSCH

GROTE VEILING
11

NYLON BROEKJES
Zeer fijn
4,95

MELKERIJ

Woensdag 14 April

10

CHARMEUSE ONDERJURKEN
Zeer apart, met broderie
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ULO-contactavond

Vrijdag 23 April zal door de Ouder»
commissie der Wim Gertenbach»
school voor u.l.o. een contactavond
Een discussie over de merken. En misschien niet zo'n hech:
worden belegd in „Zomerlust". Er /al
vraag of de overeen: te ook. Het is immers duidelijk dat
een soort forum komen voor beant»
komst van 1943 tus* de situatie weer even gecompliceerd
woording van vragen en voorts staan
sen Amerika en Gr.: is, wanneer met zekerheid kan wor:
Vanavond zal het circuit ongeveer ber Greene" per dag ca 400 meter lersengymnastiek, piano* en accor»
Briitanie over het ge: den vastgesteld dat Rusland even:
afs zijn. Dan is een laag van 2Va a van de baan tot stand bracht. Wal» dconspel op het prorgamma. Ook zul»
b ruik van de atoom: eens over een waterstofbom beschikt.
3 cm op het hele baanoppervlak neer» sen zorgen voor het verder aandruk» en diverse sketches worden opge»
bom nog van kracht Men vond daar de atoombom, dus
gelegd. Hoe men ook over de bete» ken tot een egaal wegoppervlak.
voerd door de leerlingen.
is, heeft de spectaculaire proefnemin: waarom niet op een bepaalde dag
Op deze wijze kwam dus per dag
kenis van het Circuit moge denken,
gen met de waterstofbom enigszins ook de waterstofbom? Het ligt voor
men zal moeten erkennen dat het tussen 3000 en 3600 m2 wegdek ge»
overschaduwd. Bepaald het opmerke: de hand dat de poging om met explo:
aanleggen van de nieuwe baan, zoals Veed.
l Meiviering te Zandvoort
lijksle dat de commentaren op deze sieve middelen een politiek even=
Bij de vernieuwing is tevens ge»
dat gebeurd is door de N.V. Ko»
proefnemingen hebben opgeleverd is wicht, dat wij dan dom genoeg vrede
ninklijke Mij. voor Wegenbouw te bruik gemaakt van de gelegenheid om De Partij van de Arbeid afdeling de verzekering dat de waterstofbom noemen, te handhaven op zichzelf
Utrecht, een indrukwekkende bezig» de vele oneffenheden in de baan weg Zandvoort zal ook dit jaar weer de een uitnemend middel is voor het be: hoe langer hoe meer doodsgevaarlijk
te werken. Zo verdween ook aan het organisatie van de l Mei»viering op waren van de vrede. Dat dit soort wordt. Indien het Russische aandeel
heid is.
einde van de Tarzanbocht en voor zich nemen. Des avonds wordt een verklaringen met de grootste vanzelf: in de politieke spanningen een drei:
"Wanneer men op de boulevard de 'Hunzerug een put, die meermalen l Mei» verga dering in Zomerlust be» sprekendheid wordt gelanceerd, is gende expansie is, dan is toch zeker
rijdt kan men reeds een witte rook» moeilijkheden voor de coureurs op» legd waar de heer W. G. Happc, wet» kenmerkend voor de methode waan het Westerse, een intimidatie met de
pluim zien opstijgen uit de pijp die leverde. Hier moest zelfs het wegdek houder van Haarlem het woord zal op men momenteel waarborgen voor H:bom in de hand, van een al even
een enorm apparaat siert, dat zorgt 18 centimeter omhoop pebracht wor» \focren. Medewerking wordt verleend de vrede zoekt. De methode n.l. van bedenkelijk karakter. Men heeft el:
voor de fabricage van het materiaal den.
door ,De Stem des Volks', welk koor intimidatie, die, zoals de geschiedenis kaar dan ook nauwelijks iets te ver:
waarmee de baan wordt bedekt. Bij
Op de vraag hoelang deze baan het strijdliederen en een compositie van leert, altijd maar zeer voorlopige re: wijten. Zolang men — voorlopig des:
deze ' molen troffen wij molenbaas zou uithouden werd geantwoord dat Schubert ten gehore zal brengen. Op sulfaten heeft opgeleverd. Indien er noodq naast deze grove wederzijdse
W. Eikelboom, die l April juist 30 men toch zeker op 10 jaar zou kun» deze avond treedt ook het duo Hen» dus vrede zal zijn, is deze gebaseerd aanduiding van machtsmiddelen —
jaar 'bij zijn firma in dienst is en ons nen rekenen. Het nieuwe wegdek is ny Fontaine en Adri Kaan op.
op de angst voor de uitwerking van geen ander jargon weet te vinden
een klein inzicht in deze werkzaam» drie jaar gegarandeerd, zodat eventu»
Des middags wordt een l
de waterstofbom. Een nu niet zó ver: blijft de vrede een adempauze die ge:
heden wist te verschaffen. In nauw» ele slijtplekjes kosteloos worden bij» derfeest in Monopole gegeven.
blijdende basis, kan men terecht op: lijk staat met de adem inhouden.
keurig bepaalde verhoudingen wor» gewerkt. -Practisoh direct na het leg»
den steenslag en zand door een ro» gen van het wegd.sk is het reeds be»
terende droogtrommel gevoerd waar rijdbaar. En zo is er o.a. door Gatso»
het vocht eraan onttrokken wordt. nides dan ook al proefgercden, waar»
Proefgeloei
De rook die men ziet opstijgen is n.l. bij de waardering voor de r>ieu\ve
die van vocht en oliedamp. Later baan vaststond. Ook Piet Knijnens
Op Maandag 12 April zal tussen 2
worden de teerproducten en andere 'burg, de motorrijder zou waarschijn»
en 3 uur worden proefgedraaid met
stoffen bijgevoegd in eveneens nauw» lijk nog komen proefrijden. Gisteren
keurig 'bepaalde verhoudingen.
werd er eveneens meteen racesmotor
een in Plan Noord op te stellen si:
Het' verkregen breiachtige materi» geoefend.
i
r ene.
aal wordt dan per vrachtauto naar de «Naar men verwacht-zal het Circuit
Doel: versterking van het trainingsfonds
plaats van de werkzaamheden ver» door het aanleggen ^an dit wegdek
voerd. Hier vindt men de z.g. „Barber sneller worden, zodatfer wellicht een
Speciale maatregelen
Greene'' die langzaam over de baan kans is dat verschilende baanrecords
eens met de spelers te bemoeien. U
voortschuifelt — met een snelheid in de toekomst gebroken zullen wor» De bests stuurlui staan aan wal.
ij eerste helicoptèreze zelf sturen, U kunt uw aan»
van 3 meter per 'minuut — en ach» den. Waarschijnlijk zal dit reeds het spottende' Nederlandse zegswijze kunt
val
opbouwen
en
bekronen
met
het
houdt
zoveel
in
als:
Jullie
weten
er
ter zich een ca 2 m brede laag van geval zijn bij de internationale mo=
niets van! Bij de voetballerij doelpunt van de avond. De spelers landing
de zo juist aangevoerde stof neerlegt. tor» en zijspanraces die de K.N.M.V. eigenlijk
is
't
al
niet
anders. De aller»allerbes» laten zich gemakkelijk leiden, zo ge» Zoals men weet zal Zaterdag de eer»
Dit opzichzelf is reeds een merk» op 16 Mei a.s. organiseert.
staan langs het lijntje en zullen makkelijk zelfs dat er geen scheidss ste hclicoptère in Zandvoort landen
waardig gezicht. Wij lieten ons ver»
Nabij de pits zal nog een speciale ten
bij nodig is. Of wacht even: op het Gemeentelijk caravansterrein
tellen dat deze machine in staat is 7 verharding worden aangelegd omdat wol even vertellen hoe de rechtsbin» rechter
scheidsrechter bent U zelf.... Dat aan de Van Lennepweg.
meter per minuut te doen. Doordat daar altijd snel' wordt weggetrokken nen die voorzet van links nooit had de
U toch altijd zo graag?! Sjoel»
Ter verwelkoming zal o.m. Burge*
de molen bij de pits echter op zijn Deze is bestand tegen olie, hoogwaar» mogen missen of hoe de centervoor wilde
die vermaledijde stopper van zich at bakken? Gooi es 140! Als U er een» meester Mr H. M. van Fenema aan=
, maximale capaciteit werkend, niet dige benzine of alcohol.
maal
aan
bezig
bent,
kunt
U
niet
meer
moet
schudden.
En
de
scheidsrechter
wezig zijn, terwijl een afdeling lucht»
genoeg „materiaal kan fabriceren,
Men rekepde erop ' dat de b.aan in
O, er staan direct enkele tiental» ophouden, 't Is eigenlijk heel vreemd, verkenners uit Haarlem een erewacht
moet men met de snelheid van 3 me» de loop van de volgende week weer
maar
als
U
een
paar
kwartjes
op
zak
len
klaar,
(weliswaar
langs
de
lijn)
ter per minuut genoegen nemen.
officieel voor publiek en renners zal die het veel beter doen dan die stom» hebt vanavond en morgenavond OOK zal vormen.
" Het eigenlijke landingsterrein is af*
_ Niettemin,.is.^het zo „dat de^ „Bar» zijn geopend. - . _ ~ ' _
- mêling in 'het veld. Wat neemt die nog, dan heeft" uw ecfitgenote geen geschoten en op 't midden daarvan is
kind
aan
U.
Of
misschien
wel
een
vent beroerde beslissingen....
als kenteken een grote H aangebracht.
Maar dit alles -wordt ook wel es heel groot kind! Maar dat is de be»
Op het terrein zal een windzak
doeling.
Die
echtgenote
intussen
be»
clubliefde genoemd en dan moet men
worden aangebracht. Door de brand»
hoeft
ook
niet
stil
te
zitten.
Naast
er eigenlijk waardering voor 'hebben.
weer zijn diverse maatregelen geno»
Een unieke gelegenheid om die de snoezige truitjes en beeldige an» men.
clubliefde te tonen — zonder hinder» dere snuisterijen is er een visafdeling.
Weliswaar behoort de hehcoptère
lijk ingrijpen in wat er binnen de lij» Je kunt daar hengelen en proberen tot de veiligste vervoermiddelen,
nen gebeurt — wordt de voetballief» een prijsje uit het water — pardon., maar in ieder geval worden een aan»
hebbers geboden gedurende drie da» zaagsel! — op te halen. Dit is een fas» tal koolzuurcylinders en schuimblus»
gen in „Ons Huis". Daar organiseert cinerende sport en wij noteerden de apparaten in gereedheid gehouden.
De afd. Zandvoort van „Volksonder» gen van godsdienstonderwijs.
Set bestuur van Zandvoortmeeuwen eerste avond al heel wat vissers»laüjn!
Of de officiële personen, a zoals de
wijs" belegde Woensdagavond 7 Apr.
De heer 't Hooft concludeert, dat een bazar. Natuurlijk doen de orga» U mag ook met pijlen werpen. Nic! Commissaris der Koningin in de
in Zomerlust een film» en propagan» liet Kind op de Lagere School een nisatoren dat niet louter en alleen op het publiek uiteraard, maar op een prov. Noord»Holland en Burgemecs»
da avond. Hoewel de opkomst niet zo rijkdom wordt geboden, zowel voor uit fdantropie — laten we eerlijk zijn! bord. En weer behoeft U dat vol» Ier Cremers van Haarlem de eerste
heel -groot was, de grote zaal van aet oog als voor het hart. Het is dj U weet toch dat Zandvoortmeeuwen strekt niet voor niets te doen. Dat vlucht naar Zandvoort zullen mee»
Zomerlust was slechts voor driekwart School die eerbied aankweekt voor een trainer heeft en die man doet z'n begrijpt U wel.
maken was nog niet bekend.
O, en dat verschrikkelijk opwin»
gevuld, mag deze avond toch uit pro» de overtuiging van elke andersden» best om de geel»blauwen een behoor»
Zaterdag en Zondag zullen boven
dende
„rad
van
avontuur''
is
er
ook
pagandistisch oogpunt als volkomen <ende. „'Het Onderwijs is een Volks» lijk figuur in de 3de klasse te laten
Zandvoort dus in ieder geval rond»
weer.
Wii
keken
zo
eens
naar
de
prij»
geslaagd beschouwd worden, daar de zaak", zo vervolgt de heer 't Hooft. slaan. En dat niet alleen: Zijn werk
vluchten plaatsvinden.
spreker, de heer 't Hooft uit Rotter» Op grond daarvan wekt hij een ieder is er op gericht Zandvoortmeeuwen zcn en wij hadden direct de nodige
eerbied.
Kunt
U
goed
schatten?
Pro»
dam een dermate suggestief en gloed» op, voor zover men dat nog niet is, in de tweede klasse te brengen en in
vol betoog hield, dat zijn rede een lid te worden van „Volksonderwijs", de naaste toekomst wellicht tot beer 't eens met die mand vol met Bonte Avond
overtuigend beeld gaf van de doel» „Volksonderwijs vraagt niet naar landskampioen. „Nou moet je toch levensmiddelen! Zeg maar wat, maar
Zaterdag 24 April organiseert de
stelling van „Volksonderwijs".
godsdienst of politiek, maar (stemt ophouwe!" zeggen een paar doorge» raadt niet onder de drie pond, want speeltuinvereniging 'Kindervreugd' in
dan
bent
U
er
ver
naast,
hoor.
En
Hij ging uit van een gedichtje, met volkomen in met de gedachte der winterde pessimisten. En waarom zou
Zomcrlust een bonte avond met een
als i onderwerp een vacantiekamp Openbare School", tot zover de heer dat nou niet kunnen? Zijn er in weet U soms hie die charmante pop vrolijk en geanimeerd programma.
heet?
Als
U
't
weet,
moet
U
't
niet
waarin kinderen van alle gezindten 't Hooft.
de Nederlandse voetbalgeschiedenis
zijn opgenomen. De heer 't Hooft
De rest van de avond werd gevuld soms geen voorbeelden van derde zeggen, maar het raden overlaten aan
vroeg zich af, wanneer kinderen uit met het vertonen van enige films, klassers, die binnen enkele jaren een iemand, die 't niet weet! Veronderstel Vergadering
diverse milieu's met zo verscheidene o.a. de speelfilm „De Zwitserse .Ro= zeer gedegen partijtje in de eerste nou es dat ze Sijtje heet of Sjaantjc Handelsvereniging
of 'Pleun.... wie 't goed raadt, neemt
geestelijke richtingen wél drie weken binson".
klasse speelden?
in goede verstandhouding met elkaar
'Heus, dit kan Zandvoortmeeuwen het schattig aangeklede wicht mee Woensdag 14 April houdt de Zandv.
In zijn openingswoord had de voor»
Handelsvereniging een ledenvergade»
kunnen leven, waarom dat dan niet zitter de heer J. Koper o.a. een woord gemakkelijk overkomen, dit is werkc» naar huis voor z'n dochter.
De heer Slegers wilde niemand noe» ring in Hotel C. Keur.
zou kunnen gedurende hun gehele van dank gebracht aan de heer F. lijk geen hersenschim. Maar dan moet
Op de agenda staan o.m. een be=
schoolperiode. Immers een kind heeft Penaat, die geheel belangeloos zijn de trainer zijn werk kunnen blijven men om geen mens te vergeten, maar
recht zijn eigen overtuiging te vor» pick»up met platen had afgestaan ter doen zonder zich af te vragen of hij 't voor cén maakte hij 'n uitzondering: spreking ovijr het feit dat 6000 perso»
men, dus hoort een kind in een sfeer, opluistering van deze bijeenkomst. de volgende maand nog wel zal kun» de heer E. Loos heeft zich bijzonder nen naar Zandvoort komen met de
waar alle stromingen tezamen komen, Tevens sprak hij zijn erkentelijkheid nen! Aan goed en zelfs best voetbal» beijverd om deze bazar goed voor te Sterrit van de Bond zonder Naam en
een bespreking over leveranties op 't
daar het in het latere leven toch ook uit ten opzichte van de Speeltuinver» len gaat nu eenmaal een stugge trai» bereiden en te doen slagen.
'H.W. circuit.
in contact komt met mensen van ve» eniging, voor het afstaan van het ning vooraf. Daar kom je eenvoudig
lerlei gezindten.
projectiesapparaat en aan enige lei niet onder uit!
Spreker keurt 'het ten sterkste af. den voor de bediening hiervan.
De voorzitter van Zandvoortmeeu»
dat 'het Nederlandse Onderwijsstelsel
Des middags werd voor de kinde» wen, de heer C. Slegers, opende Don»
uitgaat van de gedachte van apart» ren een fümmiddag georganiseerd, derdagavond de bazar met enkele
Prof. Dr C. W. Mörmich spreekt Maandag a.s.
heid. Onze kinderen worden geschei» waar enige aardige teken» en speel» woorden, waarin hij het voetbalmin»
den' opgevoed, verdeeld naar de gees» films werden vertoond.t'Hoewel men nend publiek opwekte het trainings»
voor 't Helm
telijke richting der ouders. Wij leven in de aanvang te kampen had met fonds te versterken. Hij zeide dat de.
in een tijd waarin de wereld snakt technische moeilijkheden, werden die mensen dit het beste konden doen
naar eenheid en tegelijkertijd waken later gelukkig opgelost, zodat hel door eens niet de hand op de porte» De Culturele Kring 't Helm zal na de
Christendom en cultuur zijn in me»
we er angstvallig -voor, dat ons kind geheel toch nog een vlot verloop had monnaie te houden! Nou ja, dat is serie kunstavonden die" deze winter nig opzicht dan ook mijlenver uit el»
gescheiden van de ander wordt ge»
G.H. volslagen onmogelijk, want men werd georganiseerd nog twee min of kaar komen te liggen, iets dat trou»
houden.
staat er voor wat niet allemaal voor meer op zichzelf staande lezingen wens ook niet zonder gevolgen is ge»
Volgens spreker zijn wij 'bezig niel
een luttel kwartje gekregen kan wor» waarvoor zijn uitgenodigd Prof. Dr C. bleven.
Hierover valt veel te zeggen, maar
den. De meest begerenswaardige ar» W. Mönnich en Mr Abel Herzberg
° één Nederland op te bouwen, maar
Viering
Koninginnedag
drie of 'vier waartussen geen enkel
tikelen staan aanlokkelijk uitgestald
Deze twee mensen 'hebben met het juist omdat zo weinig Christenen de
geestelijk contact meer mogelijk is.
(er schijnen goede etaleurs te huizen uitspreken van hun inzichten belang» moeite genomen hebben om er iets
Koninginnedag zal de feestver» in
de vrienden vaji Zandvoortmceu» rijke verschijnselen en problemen aan over te zeggen, wil het ons voorko»
De wereld -wordt beheerst door het Op
lichting
van
de
.Haltestraat
worden
.men dat 't Helm met het uitnodigen
funeste wantrouwen van de een ten ontstoken. Tevens zal 's middags een -wen!) en als men een rondwandelin» de orde gesteld.
opzichte van de and,er.
getje maakt langs de stands, dan ónt= Prof. dr Mönnich zal spreken Maan» van prof. Mönnioh een goede greep
gecostumeerde
optocht
worden
ge»
De Openbare School wil, zoals dat
dek je opeens dat je best dat paar dag a.s. 12 April in Hotel Keur over gedaan 'heeft. De verhoudingen tus»
in art. 42 van de Wet-op het L.O. is houden.
sokken of die mooie asbak of dat zijn onlangs verschenen boek ,Pelgri« sen Christendom en cultuur, in vele
voorgeschreven, dat onze kinderen
snoezige truitje voor een enkel keer» mage', dat de ontmoeting tussen gevallen weliswaar uiterst slapjes ge»
worden opgevoed in alle Christelijke
tje op de 'bazar van Zandvoortmeeu» Christendom en cultuur tot onder» worden, vormen niettemin een te be»
W A T E R G ET IJ DEN
langrijk onderwerp om 't betoog van
en Maatschappelijke deugden.
wen kunt kopen. Moe van het wan» werp heeft.
H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
Strand
Spreker stelt de vraag: „Is het April
delen? Geen nood, er is een Kotfie»
Men zal zich wellicht herinneren iemand, die zich met deze dingen in»
berijdbaar
waar, dat ons kind op de Openbare
schenkerij, waar je even 'kunt uitrus» dat wij enige tijd geleden dit boek tensief heeft beziggehouden, niet met
School niet datgene krijgt, wat een 11 10.05 17.— 22.56 6.- 14.00=21.00 ten onder het genot van een goed kop reeds in ons blad 'bespraken en daar» een bijzondere belangstelling tege»
kind in geestelijke zin van node 12 11.36 18.30 -.- 6.30 15.30»22.30 koffie, desgewenst met gebak. Maar bij wezen op de oorspronkelijke en Ie» moet te zien.
13 0.24 7.30 12.54 20.— 4.30»! 1.00 U bent er nog niet: Kijk nou es: U vendigc wijze waarop de schrijver
heeft?."
Over de lezing van Abel Herzberg
>Als' antwoord op deze vraag her» 14 1.28 3.30 13.51 21.— 5.30»12.00 %veet zo veel van voetballen, is het zijn thema behandelt. Theologen die
innert: hij er aan, dat indien de 15 2.14 9.- 14.33 21.30 6.00»12.30 niet? Wel, toon dat dan eens achter zich met kunst bezighouden zijn in die 26 April a.s. wordt gehouden op
ouders zulks wensen, er op de Open» 16 2.50 10.— 15.05 22.- 7.00»13.00 in de zaal, waar twee voetbalvelden Nederland zeldzaam. En onder hen dezelfde plaats, zullen nog nadere
bare-School wekelijks gelegenheid ge» 17 3.21 10.30 15.35 22.30 7.30>U.3Q zijn ingericht.... U krijgt van uw zijn degene die dat op een interessan» bijzonderheden bekend -worden ge»
maakt.
boden moet worden, tot het ontvan» Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. leven geen prachtiger kans om U te manier doen nog veel schaarser.

vandaag practisch klaar

Zandvoortmeeuwen

Levendige propaganda-avond
van

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Goed afgelopen
De bestuurder van een personenauto
Gemeente Zandvoort
reed Maandag op de Julianaweg te*
De gemeentelijke diensten en bureaux
zullen gesloten zijn op: Goede Vrij*
dag, Zaterdag 17 April (de gehele
dag) en Woensdag, 5 Mei a.s. (des
middags).
OPHALEN HUISVUIL
De directeur van de Dienst van Pu»
blieke Werken maakt bekend, dat op
16 April (Goede Vrijdag), Zaterdag
17 April en Maandag 19 April (2e
Paasdag) geen huisvuil wordt opge*
haald.

de, VA.OJUW
DE KACHEL EN IK
Ik vind het helemaal niet naar, om
een kachel te stoken.
Het kan een sport zijn.
's Morgens doe ik het onderste
deurtje open en schud "hei rooster.
Als alle stofdelen in de la zijn ge*
vallen, komt 'het sportiefste: Ik ga
met de pook aan de onderste klitten
peuteren. Elk klitje dat naar beneden
valt is een overwinning.
Tenslotte hangt slechts boven in
de kachel een klont vuur, helemaal
in de lucht. Nu is het zaak om van
die klont af te blijven. Maar waar is
de grens? Het moet een nette kluit
vuur zijn, zonder klitte».
Poer je nu te lang, dan valt het
vuur omlaag en belandt maar al te
vaak in de asla.
'Kijk, en dat is nu iets wat een
vrouw aanvoelt, maar een man nooit
zal leren.
Een man wil wel kolen 'halen, hoe*
wel niet altijd van harte, maar dan
wil hij die kolen ook boem! in de
kachel gooien. Meestal is hij dan uit.
We zorgen dus dat er nooit een
man aan onze kachel komt. Alleen
met 'het plaatsen, in de herfst en het
weghalen in de lente, kan hij zeer
nuttig zijn.
Die kluit vuur hangt dus in de
lucht. Nu ga ik er voorzichtig wat
kooltjes opgooien, tot het een stevig
vuurtje wordt.
En dan komt de apotheose.. Ik heb
er altijd naar verlangd dit woord
eens te gebruiken. Het geeft zo'n
cachet aan een heleboel krantenarti*
kelen. Net als dit: summier. Zo, nou
heb ik dat ook eindelijk eens gezegd.
U moest me eens voor antiek ver*
slijten!
De apotheose dus. Ik doe de dek*
sel van de kachel, neem de pook en
geef een enorme klap op het vuur.
Dat stort dan omlaag en begint woest
te vlammen. Heerlijk. Als ik een
goede bui heb geniet ik ervan, zo
niet, is het verrukkelijk om eeifwoe*
de te koelen. >
>,i
, i,
Dat' is dus mijn dagelijkse" kachel»
ritus.
,
Als hij uit is, wordt de situatie wat
gecompliceerder.
Niet dat ik een hekel heb aan aan*
maken. Wat kranten en wat houtjes
en ziedaar!
Die kranten zijn er altijd wel.
Maar die houtjes!
Zou er werkelijk een vrouw zijn
die altijd aanmaakhoutjes in voor*
raad heeft?
Ik benijd haar hogelijk.
Want ik K ga als een dwaallicht door
het huis, met de hamer gewapend.
Oude stoelen, .kastjes, kapot speel*
goed, sigarenkistjes, zolang die nog
te vinden zijn ben ik nog tevreden.
Een beddeplank wil ook -wel eens
sneuvelen.
En één keer heb ik de hele mand
met wasknijpers in de kachel ge*
leegd. Uit woede, omdat er geen aan*
maakhout was.
De houtjes, dat is het enige wat
ik tegen een kachel heb.
NEEL.

(Adv.)

Öoenk
Spi er p ij n
pneumatische pijnen
wrijft U weg met

BURGERLIJKE STAND

gen een lantaarnpaal aan, waardoor
zijn wagen ernstig werd beschadigd.
Persoonlijke ongevallen deden zich
niet voor. Proces*verbaal werd opge»
maakt.

Schoorsteenbrandje
Dinsdagavond omstreeks 9 uur onfe=
dekten buren dat veel rook kwam uit
een schoorsteen van perceel Grote
Krocht 31. De brandweer was spoe*
dig ter plaatse. Roetdelen in een
kachelpijp bleken te zijn ontbrand en
de oorzaak van de rookontwikkeling
te vormen.

Aanrijding
Woensdagochtend had een botsing
tussen twee auto's plaats, juist op
het moment dat een file auto's tot
stilstand kwam. Beide voertuigen wer*
den licht beschadigd. Procesverbaal
werd opgemaakt. Geen persoonlijke
ongelukken.
(Adv.)

KIESPIJN? <;—
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Dooi 50 et.

K.J.C. „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C, ^andvoort
zijn 2e ronde van het 4 m'aa'ndelijkse
kampioenschap. De strijd was zeer
spannend. De stand van de kopgroep
luidt: 1. T. van Veen; 2. D. van der
Werff; 3. J. Kol ir; 4. .Tac. Versteege.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

A.s. Zondag gaat het Ie elftal van
Zandvoortmeeuwen'' op bezoek bij
H.B.C, te Heemstede. Men zal pro*
beren revanche te nemen voor de 1*0
nederlaag in de thuiswedstrijd tegen
deze ploeg geleden. Door de 3 ,ach*
tereenvolgende overwinningen heeft
Zandvoortmeeuwen zich uit de ge*
vaarlijke zone verwijderd. Maar de
positie van de Zandvoortse ploeg is
nog wel voor verbetering vatbaar, zo*
dat getracht moet worden uit de nog
resterende wedstrijden zoveel moge*
lijk punten te verzamelen. H.B.C, is
nog niet geheel uitgeschakeld voor
de bovenste plaats, zodat op stevige
tegenstand gerekend kan worden. Wij
achten Zandvoortmeeuwen in staat
om uit deze ontmoeting minstens een
gelijk spel te halen.
Zoals bekend staat het 2e elftal
er dit seizoen niet rooskleurig voor.
Deze ploeg bezet de onderste plaats
en heeft nog slechts een theoretische
kans om degradatie He ontlopen. A.s.
Zondagmiddag* speelt dit elftal thuis
tegen V.V.B. 2.7Indién 'deze wedstrijd
verloren wordt is degradatie een feit.
Daarom zal het 2e elftal zich zeker
voor de volle 100% inzetten om be=
slag op de punten te leggen. Een
spannende wedstrijd is dan ook te
verwachten. De stand onderaan deze
afdeling ziet er als'volgt uit:
Blocmendaal 2 I 15 6 O 9 12
Haarlem 4
, 16 3 5 8 11
V.S.V. 3
i 16 4 3 9 11
Zandvoortm. 2
16 2 4 10 8
In deze afdeling worden 18 wedstrij*
den gespeeld.
Het 4e elftal speelt des morgens
thuis tegen R.C.H. '6 en zal zijn han*
den wel vol hebben om een goed re*
sultaat te boeken. *— Het 6e elftal
heeft een goede 'kans om in de uit*
wedstrijd tegen Ge'el Wit 4 te zege*
vieren.
Voor de Zaterdagmiddagcompetitie
worden er slechts twee wedstrijden
gespeeld. Het 2e Zaterdagmiddagelf*
tal krijgt bezoek van S.I.Z.O. 4.-Deze
ploegen zijn aan elkaar gewaagd.
Het adsp. d elftal zal zijn krach*
ten meten met Haarlem 'h in een
thuiswedstrijd.
>
Programma voor Zondag 11 April:
H.B.C. l*Zandvoortm. l
2.15 u.
Zandvoortm. 2=V.V.B. 2
2.30 u.
Zandvoortm. 4*R.C.H. 6
9.45 u.
Geel Wit 4*Zandvoortm. 6
12 u.
Programma voor Zaterdag 10 April:
Zandvoortm. 2*S.I.Z.O. 4
4 u.
Zandv.m. adsp. d*Haarlem h 3 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

April 1954
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:
Geboren: Paul, zoon van P. Hoog*
T.Z.B.=Vogelenzang
0*0
vorst en M. Noordervliet; Raymon*
T.Z.B. 2*Schoten 5
1*6
de Leone Adriana Elizabeth Maria,
T.Z.B. adsp. a*D.E.M. b
2*0
dochter van L. R. Webber en E. Programma voor Zondag a.s.:
van der Geer.
Spaarnestad 3*TZ.B. 2
2 uur
Getrouwd: L. 'H. Colier en E. J. van
Vogelenzang 3*T.Z.B. 3
2 uur
Kouteren; J. J. Holzmann en A. in
Vogelenzang jun. a*T.Z.B, a 12 uur
't Hout.
,
Overleden: W. A. Herfst, oud 50 j., Zaterdagmiddag:
Van Nispen adsp. b*T.Z.B. b 4 uur
echtgenote van L. Sok.

Palmpasen

strijden deelnemen!
Met ihet oog hierop zullen de }es=
sen in de Paasvacantie doorgaan hoes
wel die van Maandag (2e Paasdag)
worden verzet naar de "Woensdag
d.a.v.
Het ligt in de bedoeling met een
damesploeg deel te nemen aan de
Olympische dag, die op 13 Juni a.s.
in Amsterdam plaats vindt. Veel
hangt daarbij af van het geregeld be*
zoeken van de lessen.
Voor nietsdeelnemende leden be*
staat'tot l Mei a.s. gelegenheid kaars
ten te bestellen bij de secretaris.
Wandelen.
Om mi&verstanden te voorkomen
wijzen wij er nog even op dat de ju*
bileum*marsen van 15 km (jeugd) en
30 km (ouderen) zowel op 29 als 30
Mei a.s. gehouden worden. Het par*
cours loopt over de betonnen wegen
van de waterleiding*duinen. Voor hen
die wensen deel te nemen wordt
training wel aanbevolen.
Afd. handbal.
Dames: O.S.S. l*Beverwijk l 12u.
Heren: O.S.S. l*Turno l
2 u.
A.s. Zondag spelen beide 1ste teams
thuis.- Aan voorspellingen zullen wij
ons niet wagen, maar wel kunnen wij
zeggen dat beide teams geen gemak*
kelijke taak hebben.

KORFBAI.NIEUWS,

A.s. Zondagmiddag speelt het eerste
twaalftal van de Zandvoortse Korf*
Voor het eerst zal in Zandvoort op balclub tegen D.S.V. 2 op het terrein
Zondag 11 April het palmpaasfeest aan de Schalkwijkerweg. Aanvang
worden gevierd, dank zij een poging 2.15 uur.
van de speeltuinvereniging „Kinder*
vreugd" om deze traditie ook in GYMNASTDEKVER. „O.S.S."
Zandvoort ingang te doen vinden. Door geheel Kennemerland worden
De versierde palmpaasstokken wow thans de grote voorbereidingen ge*
den Zondag tussen 11 en 12 uur in troffen voor de deelname aan ons in*
het Patronaatsgebouw verwacht waar ternationaal turn*evenement op 4 Ju*
ze door een jury beoordeeld worden. li a.s. in het Sportpark.
De kinderen zullen zich daarna om
De wedstrijden die in de ochtend*
half twee aan 't gebouw verzamelen, uren worden verwerkt, bieden vele
van waar dan een palmpaasoptocht, mogelijkheden, zodat een grote aan*
zoals die ook overal elders plaats» melding kan worden verwacht. Ook
vindt, zal worden gehouden.
onze vereniging zal aan deze wed*

Knap óp die onogelijke schuur met

K.J.C. „NOORD"

Op de eerste competitie*avond van
April, Dinsdag j.l., kwamen na zeer
hoge scores de heren KI. Zwemmer
als no. l, A. Zwemmer no. 2, W.
Paap no. 3 en W. Visser als no. 4
op de nieuwe maandlijst te staan.
Een goed begin van deze maandcom*
petitie.
Zaterdag 9 April wordt onze jaar*
lijkse eieravond gehouden.
DAMES K.J.C. NOORD BESTOND
3 JAAR.
J.l. Woensdag vierde de Dames KJC
NOORD haar 3*jarig bestaan.
Om 8 uur opende de voorzitster de
avond en sprak de wens uit dat er
nog menig jaartje bij mocht komen.
Drie dames: Mevr: J. Visser, Mevr.
A. Mulder en Mevr. 1. Hagen boden
het bestuur een grote medaillekast
aan namens alle leden. Mevr. J. Vis»
ser die de voorzitster de sleutel aan*
bood, sprak de wens uit, dat bij de
bekers die er al waren nog menige
zou verschijnen. Daarna memoreerde
mevr. A. Mulder in een gedicht de
wederwaardigheden van de club in
de afgelopen drie jaren.
Alle leden ontvingen een etui met
inscriptie en een ballpoint; -Na-ïde*
huldiging werd er toch nog gekaart
om mooie prijzen. , l -werd mevr. E. Sluisdam, 2 mevr.
T. Molenaar, 3. mevr. G. Kerkman,
4. mevr. J. Paap.
De overige dames gingen ook naar
huis met een mooie prijs. Op 14 April
houden de dames hun „eieravond".

(Adv.)
ALS DE SCHOONMAAK

Uw handen onooglijk maakt, PUROL
maakt ze "weer spoedig gaaf en zacht.
Doos 85—45 et.
ZANDV. BH1DGEC1IIB

De eindstand van de promotie \ier*
lallenwedstrijden 2e klasse/Ie klasse
luidt als volgt:
1. Driehuis l, 4 pnt; 2. R.K. Haar*
lem 3, 4 pnt; 3. Bridgeclub „Zand*
voort" 2, 4 pnt en R.K. Haarlem 5,
O punten. De eerste drie viertallen
promoveren naar de eerste klasse.
*
Maandagavond leed
hel derde twaalf*
tal van de Zandvoortse Bridgeclub in
de strijd om de Kennemerlandbeker
een 72*97 nederlaag tegen het tweede
team van Bridgeclub „1940" uit Haar*
lem. Gisteravond versloeg het eerste
twaalftal echter Bloemendaal l met
145=87.
*
Doordat j.l. Woensdagavond het kop*
pel Fabel*Sjouwerman van de Zand*
voortse Bridgeclub niet speelde, ver*
loor het de eerste" plaats door een uit*
stekende prestatie van het koppel van
Dartelen*Vader (67.59%!). Op de der*
de plaats volgt fam. Vulsma met
108.80%, doch nummer 4 (dames Bak*
kenhoven=Vader) heeft 108.79 %)
Het dameskoppel Keur=Schutte dui*
kelde van. de eerste naar de vierde
laats in de Bflijn. De stand is hier":
im. Berrier 112.41 %, heren Keur*
Peen 108.31'% en 3. fam. Spoelder
105.64 %.
In de C*lijn kwamen niet veel ver*
anderingen voor, daar de 1ste plaats
bezet door het dameskoppel Dröse*
Schuilenburg met 113.41 % en de 2de
plaats door het dameskoppel Jacobs*
van der Werff met 109.67 %. No. 3 is
de fam. de Jong met 108.91 %.
A.s. Woensdag wordt een onder*
linge Paasdrive georganiseerd met als
inzet eieren.

E

ABONNEERT U

l

op de

ZANDVOORTSE
COURANT
IN 11 FLEURIGE
TIKTEN. MAT '
EN GLANZEND

Z O N D AG SD IE N S T
DOKTOREN:
<<• •

Mensen en zaken

Dr B. Entzinger, Brederodestraat l, De dagbladen van gisteren zagen er
weer gezellig uit. Met grote opmaak
telefoon 2181.-, en' vette letters sverd het lezend pu*
WIJKZUSTER: 4 ,
bliek geconfronteerd met een nieuwe
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19, vinding: De Kobaltbom. Onderkopjes ,
telefoon 2306.
spraken van „vernietiging van alle Ie*
ven" en de aanhef van de mededeling,
-VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816. die de wereld er van in kennis stellen
moet dat wij weer een stapje dichter
bij de vrede zijn, was vaagsgeruststel*
PREDIKBEURTEN
lend: Wij gebruiken die kobaltbom
niet, hoor! Dat schijnt ook moeilijk
Hervormde Kerk, Kerkplein
te gaan, want de radie=activiteit van
Zondag -11 April
dit monstertuig bedreigt zowel vriend
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bevestiging als vijand. •
" .
van lidmaten. Medewerking Kerk=
Maar toch wordt er even „ge*
koor.
schermd'.' met dit nieuwe wapen, als*
7 uur: Ds R. H. Oldeman.
of de uitvinders willen zeggen: Al is
't ons volslagen onmogelijk ook zelfs
Goede Vrijdag 16 April
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bediening maar aan het gebruik van de kobalt*
bom te denken, wees gewaarschuwd
H. Avondmaal.
wij hebben 'm! En daarmee is
7 uur: Ds R. H. Oldeman. Bedie»
de 'hele „hangende kwestie" tussen de
ning H. Avondmaal.
twee grootmachten dezer aarde weer
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 teruggebracht tot het niveau van de
koude oorlog. Want een oorlog, die
Zondag 11 April
maar gevoerd wordt met drei»10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van alleen
gementen, heet koud.
Amsterdam.
worden die twee behoor*
7 uur: Jeugddienst. Ds J. Heidinga lijkIntussen
vervelend. De een praat zich moe
uit Haarlem.
over de vrede, die voor ieder levend '
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht mens moet verwezenlijkt kunnen wor*
en de ander beijvert zich atoom*
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur den
wapens te maken, te proberen en de
Hoogmis.
'*
wereld wijs te maken- dat de huidige
's Avonds 7 uur Lof.
niet.en nooit heet wordt, zo*
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. oorlog
lang er in de Stille Oceaan waterstof*^
's Avonds 7.-30 uur Lof.
bommen op hun uitwerking getest
worden. „Waardevolle gegevens" voor
Gereformeerde Kerk,
de Amerikaanse nationale verdedi*
Julianaweg Hoek' Emmaweg
ging werden de laatste keer weer ver*
Zondag 11 April
kregen, werd'er gezegd, toen de'der=
10 uur: Ds L. Hoorweg Jr. van
de waterstofbom tot ontploffing was
Haarlem.
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 43. gebracht.
President Eisenhower heeft ver»
Goede Vrijdag "16 April
klaard dat de Verenigde Staten niet
20.00 uur: Dienst.
van plan zijn nóg krachtiger water»
stof bommen te maken. (PM aar Mo*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
mus' bescheiden mening is .het thans
Dinsdag 13 April
op het vuur gezette soepje ook wer*
8 uur; Samenkomst in „Ons Huis". kelijk krachtig genoeg). Het is te ho*
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
pen dat de Amerikaanse commisie
voor atoomenergie deze mening deelt,
Zondag 11 April 9.25 uur: Radiotoe* want het is nu eenmaal een mense»
spraak (op 298 meter) door Dr J. P. lijke eigenschap dat men. steeds meer
van Praag van h,et 'Humanistisch Ver* en steeds beter en steeds hogerop wil.
bond. Onderwerp: „Humanisten bij=
't Zou geen verwondering behoe»
een in het 8e jaarlijkse congres". *" ven te wekken als Rusland over een
poosje aankondigt: Wij hebben nu
BRIDGE-NIEUWS
wat uitgevonden.... maar 't is beter
fl
Ook de derde week van de tweede om de naam niet te zeggen, want het
competitie van de bridgeclub „Brid* uitspreken er van kan al radio»actis
gen voor Plezier!' kenmerkte ziüh viteit opwekken. Dit zou dan voor
door verrassingen. Vele koppels ston* Amerika het sein kunnen zijn om
den 'bijna in punten gelijk. De uitslag een kohaltbom onder of boven of •
naast de Oceaan te laten springen.
luidt als volgt:
Jan*lijn: 1. fam. Gebe
104V»; 2. fam. Interessant is 't om te zien tot welke
x
v. Wonderen 103 /a; 3. fam. v. Straa* activiteit .(behalve radiosactiviteit) 'de
ten 81; 4. dames Verbaten*den "Bel* hartgrondige vredeswil der partijen
*
der 76; 5. fam. de Jong, 72 en 6. fam. leidt.
Nu kunnen er wel mensen zijn, dié .
v.d. Vlerk 66'McB.- -~
Piet*lijn: 1. mej^ Dirksen*dhr Vlee* zeggen dat die twee op de 'verkeerde *.
ming 83; 2. fam. Snij er 82; 3. heren weg zijn, maar veel begrijp'eri doet
Bakker*de Ha.a^'.-Jó^ 4. dames Denj. vee]- „vergeven.
En wij allemaal begrijpen., be'st^dai,
kers*de Haas'.'75;~ o.'heren Ploegman
Sr en Jr 67 eff, 6. dames- Vleeming* de vrede niet zo maar gewonnen is.'
Alleen - vraagt Momus zich af hoe .,
Küijters 66 .M.P:- , - * " ' "
De volgende,5week Dinsdag wordt de vrede er uit zal zien als de 'hele
er geen competitie gespeeld, maar een wereld een arsenaal van waterstof*
wedstrijd met .*uitzochte splen om bommen en een vat vol kobalt*drei= gingen is.
Paaseieren.
Er zal misschien nog wel een tijd
Gevonden voorwerpen
komen, waarin wij verzuchten: Nooit
meer vrede
MOMUS.
Aanwezig ten burele:
Kinder*zonnebril; linnen portemon*
naie, rood*zwart; linker glacé heren*
handschoen, idem;- glacé dameshand*
schoen, blauw; glacé herenhand*
schoen, bruin; rood=wollen want;
bruin*gele kmderwant; idem; Noorse
kinderwant, groen*rood; l paar witte
wanten; l paar wollen kinderwanten;
l paar gebreide wollen handschoe*
nen; alpinomuts, bruin; alpinomuts,
blauw; shawl, rood*zwart; shawl, geel*
blauw; shawl, grijs geruit; ceintuur,
stoffen geruit; l paar-nylons en l p.
witte sokken; ballpoint, blauw*kope*
ren dop; shagdoos met inh.; l paar
groene damesschoenen; l paar lies*
laarzen; l paar rode kinderpantoffels;
huissleutel; contactsleutel; koperen •op Woensdag 14 April a.s.
afsluiter van kraan; 6 sleutels aan
's morgens 10 uur in grote zaal
ring; huissleutel, lipssleutel; rijwiel*
Zomerlust (ingang .Gasthuispl.)
sleutel; koffersleuteltje; sleutel aan
hout; 2 sleuteltjes aan mesje; houten Ged. inboedel wegens sterfgeval.
schep; kinderjeepje, blauw; zakmes; Voorts uit Pensionbedrijf e.a.:
padvindersfluit; rieten boodschappen* Slaap* en huiskamer ameubl., bank*
mandje.
stel, ledikanten, bedstellen, leren
clubs, kamerbiljart, garderobekast.
Aanwezig bijjde vinder:
Voorts partij terrasstoelen en tafels',
3 batterij*staaflamp, Politie Bloemen* koffieketel, stapelbedden, serre* en
daal; hond, 'D."herder, Boekenrode* tuinmeubelen, dubbele gootsteenbak*
weg 39, Aerdenhoutj hond, bouvier, ken, electr. wasmachine, keukengoê*
Kennel, Ridderstraat 11, Haarlem; deren en vele andere goederen.
kip, klein soort, Haarlemmerstr. 34; KIJKDAG: Dinsdag 2—8 uur.
grote hond, bruin=wit, Politie Aerden* Goederen kunnen nog worden opge*
hout; kinderportemonnaie met inh., geven. Inlichtingen dagelijks.
Raadhuisplein 1; zwarte kinderporte*
Veilingmeester
monnaie, leeg, Zuide^straat 2; lederen
P. WATERDRINKER
portemonnaie met ritssluiting, met
Telefoon 2164
inh.. Postkantoor; bruin heren glacé,
Sporthuis Loos, Haltestraat; l paar
lederen handschoenen, Kruisstraat 22;
l' paar heren gljicé's, Swaluëstraat 5;
telefoonnummers
damespolshorloge, Burg. Beeckman»
straat 8; damespolshorloge, Kerkstr.
en adressen
14; ballpoint, Raadhuisplein 2; vulpen, 2000 Brandmelding
groen. De Witstraat 5; wit linker kin* 2403 Commandant Brandweer derschoentje, Gr. Krocht 35; kinder* 3043, 3044 Politie
driewieler, rood,- Zeestraat 23 boven. 2100
Politie (alleen v. noodgevallen),

Uitgebreide Veiling

Belangrijke

Werkloosheid in Maart
flink gedaald

2345 Gem. Secretarie
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelin •
genverkeer, Kiosk. Kaadhulsplein
3887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükerjj, J. H. G. Wecnink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. SiJtsma's Leesbibliotheek

Het aantal werkloze mannen daalde
in Maart van 100.684 tot 62.497 en het
aantal personen, werkzaam op door
de Rijksdienst .voor de Uitvoering
van Werken gesubsidieerde objecten,
steeg van 22.400 tot 24.300. Het di»
reet beschikbaar aanbod daalde der*
halve met 36.287. Naar schatting nam
de eigenlijke seizoenwerkloosheid met
,;De Opbouw", Tollensstraat 47.
27.000 af, hetgeen een aanzienlijke 9465 en 2886 Stofzulgerspeciallst; , :
overschrijding b'etekent van de voor
Lichtstoringen. Bel op
Maart normale-jdaling, die ca 21.000
" Fritg Paap, Prins Maurltsatr. S.
bedraagt.
...

l

Foto- en Filmartikelen

D

koopt U in een speciaalzaak. De
nieuwste sortering camera's zojuist
aangekomen. Gr. Krocht 19. Tel. 2510

Foto-Kino Hamburg

GEV'R. MEISJE voor halve
dagen, niet te jong. Dekker,
Zandvoortselaan 50.
Gevr. JONGE WERKSTER Goed onderhouden, eventueel met stenen garage, gele»
voor l1/., dag p. week. Aan» gen aan de 'Haarlemmerstraat, zon-tijde. Brieven onder
melden Lorenz, Haltestr. 15. no. 2802 bureau Zandv. Courant, Achterweg 1.

VILLA TE KOOP KERKO SHIRTS

NET MEISJE gevr. voor de
Gevraagd v. echtp. met l huish., 9—& uur. Mevrouw „ONDERLING HULPBETOON"
dochter: ZIT»SLAAPK. en Defares, Kostverl.str. 131.
AFD. GEZINSVERZORGING
vrije keuk., van 24—31 Juli,
is vanaf heden VERPLAATST van Haarlemmerstraat 7
tegen billijke prijs. Br. met Gevr. flinke aankomende
WINKELBEDIENDE.
naar ZANDVOORTSELAAN 39
prijsopg.: E. Bol, 3e Oosters
Fa. Schuilenburg,
parkstr. ó»III, A'dam»O.
Telefoon 2315
Grote Krocht 5.
Gevr. te Zandvoort of omg.
GEM. KAMERS m. vrije Wat voor feest of party?
teuk., v. echtp. met 2 kind., Alles verhuren wjjü
van Mei tot l Oct., ƒ 100,= Glaswerk, porcelein, bestek(Ned. Hervormde School)
p. mnd. Br. 2807 Zandv.Crt. ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 3164
Gevr. voor 3 a 4 maanden
eenv. GEM. KAMERS of PLASTICWIT
zit»slaapk. m. keuk. of gebr.,
vot>r plafonds
voor de met l September te openen nieuwe
voor echtp. m.l. (geen bad» BEHANG
KLEUTERSCHOOL
gasten). Br., onder no. 2808
voor de wanden
bureau Zandv. Courant.
dagelijks aan de Kleuterschool (tijdelijk gevestigd
VERF voor het houtwerk
in de nieuwe vleugel der Wilhelminaschool)
TE HUUR GEVR. gemeu»
of 'bij het Hoofd der School Mej. A. Smits, Oos»
bileerd Julfchalf Aug. l huis» MEUBELWAS
terparkstraat 61. Telefoon 2681.
voor de meubelen
kamer met 2 slaapkamers
en keuk., voor man, vrouw Borstels, bezems, zemen'
Aangifte voor de nieuwe cursus der
en 2 kinderen. Br. onder no. enz. voor de schoonmaak.
LAGERE
SCHOOL
2806 bureau Zandv. Crt.
Witkalk en gips.
dagelijks aan het Schoolgebouw Dr C. A. Gerke»
TE HUUR gevr. aan 'de
straat 12, of bij het Hoofd der School: Wilhel»
boulevard v. 2 pers., Juli en
minaweg 33. Telefoon 2527.
half Aug. Br. m. prijsopg. Burg Beeckmanstraat 2
De kleuterschool- i's i'n aanbouw aan de
no. 2810 bureau Zandv. Crt. Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
Lijsterstraat, grenzende aan de Wilhelminaschool.
Voor Juli en Aug. een ZO»
MERHUIS te huur, bev. gr.
zit»slaapk. met vrije keuk.
Vlak bij het strand. Prijs
Lunchroom
ƒ 175,— p. mnd. Br. onder
BANKETBAKKERIJ HOUTMAN
no. 2804 bureau Zandv. Crt.
r
Kerkstraat 15
De
nieuwste
vinding
Gevr. van ,15 Juli»15 Aug.
vraagt voor direct of later
l of 2 GEM. KAMERS m. 4 op het gebied van
bedde-i en keuk. of gebr. v. PERMANENT WAVE
keuk. Jiefst m. zona. zitje.
Niet hoger dan ƒ 300,-.
Tel. 2879 of br. no. 2803 bur.
voor afwas en schoonmaak. Hoog salaris.
Zandv. Crt., Achterweg 1. Dames en Herenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718
Aanmelden
Zaterdags of schriftelijk.
WONINGRUIL
A 'cfam»TF.—Zand voort.
Aangeb. vrij ben. huis, 3 k.,
, keuk., tuin en schuur.
" Gevr. vrije woning, zelfde
grootte of groter te Z'voort.
De schoonmaak is in 't land
Br. no. 2801 bur. Zandv.Crt.
Heb de stofzuiger bij de hand
WONINGRUIL
Amsterdam'Zandvoort.
Benedenhuis, 3 kamers en
HENK SCHUILENBURG
keuk. met kl. tuin. Br. Gov.
Flinckstr. 321, A'dam»Z.
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
WONINGRUIL.
Amsterdam. In 't centrum Het juiste adres voor aan»
aangeb. Ie etage, 3 k., par»
ketvloeren, keuk. en waran» leg en onderhoud van
da. Gevr. te Zandvoort
soortgelijke Ho£ 2_jkamer=wo
ning. Br".""on3ër"lïo."- 2805"
bureau Zandv. Crt. '

In alle nieuwe modellen en kleuren
verkrijgbaar bij

Maison de Nouveauté
Kerkplein 3

Prof. Dr C. W. MoNNIOH (schrijver van „Pel»
grimage") spreekt

Fa.A.vlMije&Zonen

in HOTEL KEUR over:

Schoolplein 4 - Telef. 2467

Toegangsbew. a ƒ 0,75 p.p. (b.i.) voor de aanvanq
der lezing aan de zaal (of bestellen bij Secr.
Dr Gerkestraat 93 zw.)

\

Speciaal coupe's

N.'B.

26 April; Mr ABEL HERZBERG:
Het Joodse vraagstuk

BROSSOIS
SCHOENHANDEL'

en coiffures
*

Te 'koop mooi IM. PERS.
KLEED, 2.95x1.80 m, nieuw;
prijs ƒ 115 Verl. Haltestr. 66
Te koop z.g.a.n.
DAMESFIETS (Dog).
Pakveldstraat 9.

-I

TAPIJTEN
Zaterdag jaarlijkse vers
koop Jaarbeurssmonsters
beneden grossiersprijzen
aan particulieren. Prach»
tige Wiltons ƒ 79,50, gr.
maten ƒ 109,-. Extra
grote maten 275 x 375
slechts ƒ 198,=. Collectie
Smyrna tapijten ƒ 98,»,
ƒ 125,». Ook voorradig
300 x 400.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
loonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste

FLINK MEISJE
of JUFFROUW

met jarenlange ervaring
Cosmetica Dr van der Hoog
Dr Gerkestr. 21 -. Tel. 2812

Kind, ik heb minstens
5 pakjes margarine in
de week nodig.
Dan maakt 10% korting
héél wat uit l

RADIO

IS

Spolders'
Loodgietersbedrijf PHILIPS apparaten
Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
-Telefoon 2070

Rietmatten

Ter overname Protos STOF»
ZUIGER, goede zuigkracht; voor stuiving en afschutting.
ƒ 22,50. Oosterparkstr4 47. Rietmatten voor alle do_el»
einden.
Rietmattenfabriek
Te koop 4 moderne ENG. C. A. Rijnbeek, 'Hillegom,
CLUBS i.g.st. (weg: plaats» telef. K 2520 - 5116.
debrek). Parallelweg 19 a.
TE KOOP. MOET WEG!
Kinderwagen, kinderscooter
en jonge konijnen. Bredero»'
destraat, 156.

HEERLIJK ZIJN ONZE
GEBAKJES

Maandagavond 12 April a. s. 8 uur

Christendom en cultuur

P. Flietstra

Te koop TENNISRACKET
in goede staat; ƒ 10,—.
Zeestraat 30.

Sprits
60 cent per 250 gram

't HELM Culturele Kring Zandvoort

AANGIFTE van LEERLINGEN

. sanitaire
installaties

Gesorteerde
van 70 et voor

Wilhelminaschool

Maison Gerrits

Alleen Zaterdag als reclame

Voor vlot en
leuk jurkje
M«vr. de Nijs

l DAMES» en l HEREN*
Coupeuse
FIETS aangeb. Koopje.
Emmaweg 8, telefoon 3095
Zandvoortselaan 35.

TE KOOP: LANDHUISJE

v.a. ƒ 98,» tot ƒ 2190,».
Meest moderne uit*
voering, prachtig van.
toon!
PHILIPS GRAMO»
FOON vanaf ƒ 74,PHILIPS TELEVISIE
.............
vanaf ƒ 495,groot 'beeld
......................
vanaf ƒ 895,—
Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde!
PHILIPS HOOGTEZON
..............
vanaf ƒ 76,50
. IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
STOFZUIGERS: Excelsior, Ruton, Holland Electro, etc.
op slee, vanaf ƒ 2,"— per week.
KOELKASTEN:
General Electric (tafelmodel)
..............
ƒ 840,Philips, Nedalo en andere merken.
Wij leveren Wasmachines, Droogmachines, Fornuizen,
en andere huishoudelijke apparaten.
Wij repareren alle merken radiotoestellen, stofzuigers
en andere apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret:
tige wijze de betaling met Li,,
RADIO » TELEVISIE » ELECTRA

gelegen Kostverl. bev. suite, keuken, bijkeuken, kelder,
" gr. en l kl. sla&pk., badk., zolder, voor» en achtertuin.
Spoedig leeg te aanv., indien vestiging»verg.
Br. ond. nr. 2702 bur. van de Zandv/ Crt. Achterweg l
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDKIJF

De goedkoopste zaak is

Fa J, v, d, BOS & Zonen Het Wonder van Zandvoort

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

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 9 April 8 uur: film „Salome".
Zaterdag 10 April'8 uur: idem.
Zondagmiddag 11 April 2.30 u.: film
„Indianen van de Slangenrivier".
Zondag 11 April 8 u.: film „Salome".
Maandag 12 April 8 uur: idem.
Dinsdag 13 April 8 uur: film „De

Cocoslopers, 70 br., per meter ƒ 4,25
Cocosmatjes
ƒ 1,70
Chinamatten, 140 x 180
ƒ 8,50
Slaapkamerkleedjes ...,
ƒ 9,98
Balatum, 2 m breed per meter ƒ 3,10
Tafelzeil, 1.20 m 'br., p. meter ƒ 4,95
Emaille emmers
ƒ 2,50
3 pansponsen voor
ƒ_ 0,25
Ook kunnen wij U op gemakkelijke
betalingscondities leveren: wasma»
chines, merk Edy, Wasco, M-arjo
& Marco, stofzuigers, merk Vam.
Komt U eens met ons praten!
SWALUESTRAAT 9 is achter de
Haltestraat
'
Telefoon 2418

Alleen Vrijdag en Zaterdag
bij elke 500 gram Rundvlees

250 gram rauw Rundvet
van 50 cent voor 25 cent
of een pakje eigen gesmolten
van 60 voor 30 cent.
ROSBIEF en LENDE 500 gr.
l kg ƒ 4,-.
RIBLAPPEN en/of MAGERE
LAPPEN, 500 gr. ƒ 1,98; l kg
GEHAKT, 500 gr. ƒ 1,60;
tezamen met 250 gr. rauw vet

vet
ƒ 2,25
ƒ 3,75
ƒ 1,70

LA VIANDE

Kleine Krocht la

Troubadour".

Andere attracties en
nuttigheden
Maandag 12 April 8 u.: Lezing in Ho»
tel Keur onder ausp: van Culturele
Kring 't Helm. Spr.: Prof. Dr C. W.
Mönnich. Onderwerp: „Christen»
dom en cultuur".
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 10 April 8 u.: Vrije Toneel
met „Escapade".
Zondag 11 April 8 u.: idem.
Maandag 12 April 8 uur: Russisch
' . VolkedansthMter.

H.
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

Telef. 2432

HOERA! Er is weer

l «J S van
C. JAMIN
Vanille dubbeldik
10 cent
Vanille dubbeldik ~ '
met chocolade 15 cent
Chocolade stiks
•.". 10 cent

HALTESTRAAT 48
ZONDAGS GEOPEND

Koopt uw bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten
Manchester, blauwe en Engelsleren
broeken; witte, blauwe en khaki
overalls; lange en korte stofjassen;
jongensplusfours enz.
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360

't Scheelt je per week
altijd 20 cent en
De Gruyter's
margarine is
kersvers
bovendien l

.,«««11.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

Frjnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR ' ,
Pakveldstraat 30a, tel. 28B1
j. H. G. WEENINK
- '„

MEISJES

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

f

leeft, vanaf 15 j r, kunnen nog geplaa'tst worden
op ons atelier

Autorijschool K. OFFENBERG

Handschoenenindustrie

Telefoon 20085, Haarlem

JOH. LAIMBÖCK Jr
Een fraai gedecoreerde

LUXE BUS
met de echte
ZAANSE KOEKEN

D%ZE WEEK RECLAME

250 gr. GESORTEERDE KOEKJES

voor slechts

Voor Pasen: PAASBROOD

Een blijvend Sieraad
Profiteert van onze voordelige
Paas-aanbiedingBn

Hawaiian Ananas, siü^ per bhk 79
Hawaiian Ananas, schijven per buk 79
lif. Perziken, „Sunpearl

HOFLEVERANCIER

tot en met Zaterdag 17 April
£31111] „Fancy Pink"-moof
&3IIÏI) ,,Fancy Pink"-moot

half blik

03

héél blik l bil

oSrdinBS, in ohjlolie per blik v.a

perblik120

36

Calif. Perziken, „sunpeari- hééi buk 180
Fijne GeSderse Ham 100 gram 45
Kersen opK Sap,
v ^P». „o* 67
Fijne Snijworst . 100 gram 39
Grote sortering
Wijnen-Limonade
grote lies 250
grote fles 425

AdVOCaat, prima .
AdVOCciatj goudmeik

Vinolia Vruchtenwijn
]j aperitief

Per

Appelmoes .
Appelmoes
Sperciebonen . . .
Doparvvten i > i n . . . .
Dopcrwten iii».
Tuinbouw-Doperwten

69

Zelfrijzend Bakmeel pak 500 gram 42-34
Sultana Rozijnen
100 gram
12
Krenten

100 gram va.

Nougateitjes

per pot 32
g>°ot blik
72
. pet blik 89-79
per '/2 blik
73
pe> '/, blik 130
P» ';, blik
85

per fles 190

Limonadesiroop . grote »es vanat
19
39
25

o
O»
"*• &*? " =

°$^r_
;W.100 gram
- <r'J^5^»
jy
SITRO-SPRITS „leuw koekje 250gram 59
TOAST) ovaal en vierkant per pak 34-26

. . . .

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

•Herenweg 133, Heemstede Telef. 39400,.
Pers. aanm. van 10—18.30 uur.

100 gram

ChOC. Repen,"rne!k en puur .

12

2 «oor 25

Choc. Croquantjes - - 100 gram 49
Toffeeplakken - - ,• • per blik,. 25
Rollen Drups
3 voor 25
Ananas blokjes . . . 200 g.™ 29

ALBERT HEIJN

ALBERT HEIJN vraagt voor zijn
filialen ie 'HAARLEM en om*
geving

Flinke winkel juffrouw
en

H.

in *diverse prijzen vanaf ƒ l,—
GOtLTEELPrinsenhofstraat hk Brugstr. Tel. 2153

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeentea

helpt U

;

Kruideniersbediende
Leeftijd 18=26 jaar. Prettige, afwisselende
werkkring. Hoog loon, goede soc. voor=
zieningen. Goede vooruitzichten.
Pers. aanmelden in ons filiaal te
HAARLEM, Grote Houtstraat 59
' •
OVERVEEN, Bloemendaalseweg 226A, ZANDVOORT, Kerkstraat 30.

fliBERT HEIJN
Schuimrubber
Matrassen
rechtstreeks fabriek, 30 a
40% beneden winkelprijzen.
Kent U ze nog niet? Vraag
dan l bed een paar dagen
op proef. 'Hygiënisch, stof=
vrij en geven een gezonde
~en verkwikkende slaap.
Belt U even op 729109.
Importeur J. DEN BODE
Amsterdam (Z.), Rijnstr. 59

voor 60.cent

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (aonder winst)
CBEDIETEX voor" noodzakelijke aankopen, die T7 niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen brj deelnemers Owlnkeliers) aan het Kennémer Pinancierlngs-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat ü te • zware lasten, te
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
,"'
Uw -zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem' en bij de plaatselijke correspondenten
*Grt^K*

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1:30 uur geopend

Geachte inwoners van Zandvoort
Daar het seizoen weer'voor de deur staat
allen weer klaar maken bm onze gasten te
brengen wij U dit onder Uw aandacht, dat
dan 30 jaar een grote
-

en we ons
'ontvangen,
we al meer
,

Verhuur - inrichting
Wij,vragen voor spoedige indiensttreding

meisjes
voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van'buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m,, uitgezonderd
Zaterdags.

hebben van Ie klas divanbedden met kapok 'bedstcllen,
wollen dekens, tafels, stoelen, glas? en aardewerk,
strandwagens, kinderstoelen, boxen, kinderled, enz. enz.
Mocht U verlegen zitten, bel het U bekende nummer
2 1 6 4 op en we verzorgen het voor U. Wïj staan steeds
voor U klaar en wachten Uw bestelling weer af en wen=
sen U allen een'goed seizoen toe en veel mooi weer.

P. WATERDRINKER en ZONEN
KOSTERSTRAAT 5 - TELEF. 2164

THEATER

„MONOPOLE"

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550

cacao- en chocoladefabrieken N.V.. Haarlem

OFFERTE
OFFERTE gevraagd aan de Zandvoortse middens
stand voor:
a 18.000 luxe broodjes,
b margarine bestemd voor deze broodjes,
c goede vlees=belegging voor deze broodjes,
d 6.000 appelen,
e het verzorgen van 6000 lunchpakketjes, in*
houdende 3 belegde broodjes en l appel.
Zakken worden bijgeleverd.
f het verpachten van 2 tenten voor drank (geen
sterke drank) en consumptie.
1 tent ± 2500 personen
2 tent ± 400 personen
g het plaatsen, evenals afbreken, van 100 palen
ep de boulevard en andere plaatsen ten 'be«
hoeve van geluidsinstallatie en vlaggenmasten,
h het huren van een prima geluidsinstallatie in
de feesttent, groot 70 bij 20 m,
i het huren van een geluidsinstallatie op de
boulevard ± 2 kilometer lang.
Levering: 23 Mei 1954.
Aanbiedingen alle schriftelijk te richten aan:
BOND ZONDER NAAM
Spruitenboschstraat l
- 'Haarlem.
(Spoed gewenst)

Adverteert in de Zandvoortse Courant

Vanaf VRIJDAG 9 tot en met
MAANDAG 12 APRIL, 8 uur
Het schouwspel van 't jaar. Rita Hayworth, Stes
wart Granger, Charles Laughton in de grootse
Technicolor:

SALOME
Imposant! Kleurrijk! Fascinerend! SALOME een
machtig panorama van een wereld in gisting,
waarin een bevrijdende boodschap wordt ge»
bracht!
•
Toegang boven 18 jaar.
Verhoogde entreeprijzen: Parket f 0,50, Parterre
f 0,90, StallestBalcon f 1,20, Loge f 1,40.
DINSDAG 13 APRIL, 8 uur (slechts l dag)
Giuseppe Verdi's Opera

De Troubadour

Alles wat gewassen moet worden, van
dikke dekens tot tere'tule gordijnen,
komt weer helder en fris uit het veilige,
milde Persil-sop. Géén bleken, géén
boenen, géén toevoegen van zeep of zeeppoeder. Persil doet de was alleen. De
weefsels hebben practisch niets te lijden
en de kleuren winnen aan levendigheid.

verfilmd met: Gianna Pederzini, Enzo Mascherini,
Vittorina Colonnello, G. Sinimberghi. Middel»
eeuws Kasteelleven, tournooien, ruiterveldslagen,
kerkers, brandstapels
in een zangfilm die
klinkt als een klok!
Toegang 14 jaar.

Alle drie
van

ZONDAGMIDDAG 11 APRIL, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij .presenteren U het
prachtige filmwerk:

Indianen van de
Slangenrivier
Verder een goed verzorgd voorprogramma.
Toegang alle leeftijden.
WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 APRIL
gereserveerd voor de Toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen". 'Plaatsbespr. op de dag der
voorstelling-van 11.30—12.30 uur.

Het zachte, veilige reinigingspoeder in
de handige, grote strooifles met een inhoud van 600 gram. Wasbakken, pannen, '
houtwerk, aluminium en noemt U maar .
op. ATA reinigt alles zonder één kra»
na te laten. En bet volle, donzige schuim
van ATA is bij het naspoelen 26 weer
weggewerkt!

Persil
Henco
Een werkbespaarder zonder weerga,
want een paar handjes Henco om Uw
was in de week te zetten scheelt U de
volgende dag wel 50% werk. Al het vnil
wordt 's nachts losgeweekt, zonder ook
maar één.vezeltje aan te tasten.

dus
VEILIG!

|

i
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Eerste E.M.M.-woningen aan
Gerkestraat klaar

De eerste helicoptère
landt te Zandvoort
De eerste luchtvcrbinding van Zand»
voort met het achterland kwam Za»
terdagmiddag om 3 uur 13 min. 44.6
sec. tot stand, een tijdstip officieel
door een jury van drie man vastge»
steld. Voor deze verbinding zorgde
'n helicoptère van de Belgische lucht»
vaartmaatschappij „Sabena", welke
door een flinke menigte met gejuich
werd begroet op een zonrijke, maar
nog altijd koude namiddag.
Diverse autoriteiten hadden zich op
het caravanterrein nabij de Van Lens
nepweg opgesteld in afwachting van
het toestel, dat officieel om 3.10 uur
uit Haarlem werd verwacht. De Zand*
voortse muziekkapel zorgde voor de
muzikale noot, vele kinderen hadden
onderwijl een keurige plaats langs
het talud uitgekozen, terwijl de oude»
ren zich een beetje verder van het
terrein bevonden. De kinderen had*
den — vanzelfsprekend — de heli».
coptère het eerste in zicht. Even leek
het of men het landingsterrein niet
kon vinden, maar na een rondje over
Zandvoort werd het toestel door de
piloot keurig tussen de vier witte
kalklijnen neergezet.
Na verwelkoming van enkele gas»
ten — o.m. de directeur van Keuken»
'hof — door burgemeester Van Pene»
ma, werden de dames van het gezel»
schap door Elleke van Bremen met
een ruiker narcissen verrast, een ges»
te, welke zeer op prijs werd gesteld.
Burgemeester Van Fenema noemde
de 10e April voor Zandvoort een bij»
zondere dag, omdat het na vele on»
derhandelingen toch is gelukt om een
helicoptèresverbinding met de bad»
plaats tot „stand te brengen. Vorig
jaar lukte dit plan niet, doch in het
begin van dit jaar keerden de kansen
en voor de gracieuse en dynamische
medewerking was de burgemeester
zeer dankbaar.
De eerste luchtverbinding is nu tot
stand gekomen, nog wel niet defini»
tief, maar betekent toch een attractie
voor de badplaats en spr. -was er van
overtuigd, dat deze tijdelijke verbin»
ding zeer snel tot een •vaste zal uit»
groeien. Bij -de wederopbouw is niets
permanenter dan het semi»perma=
nente, nu, misschien is dit bij deze
verbinding ook wel het geval!
Bijna — zo vervolgde de burge»
meester — werd m'n plan nog getor»
pedeerd, omdat volgens de lucht»
vaartdierist geen enkel terrein deug»
de. Maar toen men 't caravanterrein
van de heer Van Breemen had ge»
zien was men meteen enthousiast en
^kwam de naam Zandvoort op 400.000
folders te staan, een reclame, die dev
gemeente geen cent kostte!

•>

Na de diverse autoriteiten en de
Sabena hartelijk dank gezegd te beb»
ben hoopte spr., dat 10 April 1954
het begin zal betekenen van een blij»
vende luchtverbinding van de bad»
plaats met het achterland.
Na het ten gehore brengen van net
Belgische en Nederlandse voissliea
— waarom niet door de Muziekka»
pel?" — begaf het grote gezelschap
zich in de cantine, waar een kopje
thee -werd aangeboden. Later maak»
ten diverse autoriteiten een rondo
vlucht over het dorp, o.a. burgemees»
ter Van Fenema en de leden van het
dagelijks bestuur van de stichting
„Touring Zandvoort". Ook van de
zijde van het publiek 'bestond al be»
langstelling voor de rondvluchten.

Burgemeester reikt officieel
sleutel uit
De eerste woningen van het complex
van 110 woningen aan de Dr C. A.
Gerkestraat zijn gereed. Het bestuur
van de woningbouwvereniging Een»
dracht Maakt Macht 'heeft gemeend
dit feit niet zonder meer voorbij te
moeten gaan. Zaterdag 24 April zal
Burgemeester Mr ,H. M. van Eenema
dan ook officieel de sleutel aan de
eerste bewoner uitreiken. Tevens zal
dan in de gevel van het eerste blok
een gedenksteen worden onthuld.
Finksterspel van Nijhoff
in Hervormde Kerk
Onder de regie van 'dokter J. van der
Meer en Ds R. H. Oldeman zal M.
Nijhoffs Pinksterspel „In 's Heilands
tuin" op 3 en 4 Juni worden opge»
voerd door Hervormde jongeren. Dit
keer zal het spel in de Hervormde
Kerk worden gegeven.
Verkoop consumptie
op circuit

Een opmerking moet ons nog van 't
hart en dat is de tegenwerking van
de politie tegenover de persvcrtegen»
woordigers. De laatsten werden na
de landing van de helicoptère weer
eens tegengehouden en kregen een
plekje toegewezen achter het' afgc*
zette gedeelte. Men stond hier .nog
geen minuut toen men wederom
werd weggestuurd. Deze tegenwer»
king kan nooit de verstandhouding
verbeteren. De pers dient de bevol»
king op de hoogte te houden, de po»
litie is er voor regelend op te treden.
Maar dan moet de pers op medewer»
king mogen rekenen — uiteraard zon»
der de politie in haar taak te be»
moeilijken — maar in geen geval op
tegenwerking. Het is niet de eerste
keer dat dit gebeurt, doch het ge»
beurt nog altijd om een duistere re»
den. En thans moet maar eens in het
openbaar gevraagd worden om welke
reden dit geschiedt'. Tegenwerking
van de pers heeft de politie nimmer,
waarom dan wel juist andersom?
Pers en politie hebben beiden een
taak, laat men dit vooral van de kant
van de politie begrijpen.

Na gehouden openbare inschrijving
heeft het dagelijks bestuur van de
Stichting „Touring Zandvoort" de
verkoop van de consumpties e.d. op
het circuit voor het tijdvak van l Mei
1954 tot 31 December 1958 verpacht
aan de hoogste inschrijvers de heren
Krens en Houtschilt te 's»Gravenhage.

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

SCHOOLVOETBAL
in Zandvoort
Van 15 tot 22 April zullen weer "de
traditionele en voor de jeugd zo
belangrijke schoolvoetbalwedstrijden
worden gehouden.
Ter vervanging van de oude wissels
beker is door het College van Burge»
meester en Wethouders een gloed»
nieuwe beker ter beschikking gesteld.
(De oude kwam definitief in het be»
zit van de Karel Doormanschool).
De school, die in drie achtereenvol»
gende schoolvoetbaltournooien op
deze wisselbeker beslag weet te leg»
gen, mag deze beker houden. Dit
geldt ook voor de school, die onges
acht het aantal verstrijkende jaren
voor de vijfde maal in 'het bezit van
de wisselbeker weet te komen.
'De Commissie hoopt voor de drie
best geplaatste elftallen een medaille
beschikbaar te kunnen stellen. Hier»
toe is inmiddels aan verschillende
scholen en/of oudercommissies om
medewerking en financiële steun ge»
vraagd.
Evenals het vorige jaar zal ook nu
gespeeld worden volgens het beken»
de „afvalsysteem".

Het speehprogramma, hetwelk door
loting is bepaald, luidt als volgt:
15 April:
A. Wilhelminaschool 1=
Wim Gertenbachschool 2, 9 u.
C. Julianaschool 1=
Hannie Schaftschool 2, 10.30 u.
17 April:
B. "Wilhelminaschool 2»
R.K. Mariaschool l, 9 u.
D. Hannie Schaftschool l»
Karel Doormanschool 2, 10.30 u.
20 April:
E. Karel Doormanschool 1=
Winnaar D, 9 u.
F. Winnaar B»Winnaar C
10.30 u.
21 April:
G. Winnaar A»Winnaar E

10 u.

22 April:
Finale: Winnaar F»Winnaar G

10 u.

De wedstrijden worden gespeeld
op het terrein van „Zandvoortmeeu»
wen".
Tot de Zandvoortse jeugd zouden
we willen zeggen: succes!

Opening circuit

1904
Speeltuinvereniging

niet in de prijzen waren gevallen, een
zakje met Paaseitjes beschikbaar was
gesteld, zodat geen enkel kind met
lege handen huiswaarts keerde.
Naar algemeen verwacht wordt, zal
volgende jaar voor de Palmpaasop»
tocht de belangstelling aanmerkelijk
groter zijn. De thuisblijvers moesten
eerst weer eens even de kat uit de
boom kijken.

Donderdag 15 April zal het Circuit
weer officieel worden opengesteld
voor het publiek.

Geslaagd
Het was Zondag j.l. een uitgelezen
Onze plaatsgenoot de heer J. Kraaij»
dag voor de Palmpaas»optocht, geor»
enoord slaagde voor het examen,
ganiseerd. door de -speeltuinvereniging
administratief gedeelte.
„Kindervreugd". Voor het eerst sinds
lange tijd hadden we een zon»Zondag.
Aan deze optocht, waaraan tevens
Winnaars voor!
een wedstrijd was verbonden, namen
60 kinderen deel, 32 in de groep van
De winnaars van de schoolsopstel»
10»14 jaar en 28 in de groep van 4»9
wedstrijd zullen a.s. Woensdagmid»
jaar. Des morgens moesten de palm»
dag de beloofde brandweeroefening
paasjes, ter beoordeling door 'n jury, Ned. Padvindsters Gilde
mogen houden. De meisjes worden
worden afgeleverd aan het Patro»
om 2 uur en de jongens om 4 uur
naatsgebouw. Deze jury, bestaande Al enkele jaren trokken de padvind» aan de brandweergarage aan de
Prijsvraag landingstijd uit mevrouw Huyer en de heren C. sters en kabouters van de Zeedistel» Kleine Krocht verwacht.
Kuyper en J. Stol, stond voor een groep op Palm»Zondag in optocht
Het dragen van oude kleding en
Volgens de tijd, opgenomen door de zware opgave, daar uit alles bleek, met hun palmpaasjes naar de Clara» laarzen wordt aangeraden.
heren Huysman, Hugenholtz en dat de palmpaasjes met de grootste Stichting om de kleine patientjes
Brink, landde de Ie helicoptère j.l. zorg en toewijding waren „aange» daar te verrassen. Ook dit jaar trok De weg kwijt
weer een fleurige optocht daarheen.
Zaterdag om 15 uur 13 min. en 44.6 kleed".
Toch kwam men tamelijk vlug en De glunderende gezichten en de blij»
sec. op het Caravansterrein ie Zand» eenparig tot overeenstemming.
de uitroepen bewezen wel, dat 'dit bij Een Haarlems jongetje van 5 jaar
dat de „helicoptère" wilde zien, was
voort.
In de grote groep waren de geluk» de kinderen erg in de smaak viel.
In de week na Pasen is 't in heel daarbij helemaal op de Zandvoortse»
Niemand heeft de juiste tijd gera» kigen: 1. Lena Koning, 2. Corry Ko»
ning, 3. Jantje Groen. Voor de klein» Nederland weer de week waarin de laan terechtgekomen en kon toen de
den doch zij die er het dichtst bij tjes
luidde de uitslag: 1. Maartje van padvindsters en padvinders door hun weg niet meer terug vinden. Via de
waren krijgen van het bestuur van Duijn, 2. Wim Hoppe, 3. Adje Spie» „Heitje voor een kerweitje" zelf wil» politie is hij weer ter beschikking van
len "werken en verdienen om hun zijn ouders gesteld.
O.S.S. bericht welke prijs door hen rieus.
Klokslag 2 uur vertrokken de deel» jeugdbeweging sterk te maken. Iedere
werd gewonnen.
nemertjes aan deze Palmpaassop» padvin'der(ster) heeft een officiële
tocht, voorafgegaan door 't tamboer» kaart en zegels bij zich. De kaart Vierde prijs
corps van de Zandvoortse Muziekka» moet worden afgetekend, als iets ver» Een afdeling van de plaatselijke pp»
pel, via een gedeelte van ons dorp en diend is, terwijl dan gelijk een zegel litie nam deel aan de ter gelegenheid
Plan Noord naar de Speeltuin, waar wordt afgegeven, die men op raam van het 25»jarig bestaan van de Poli»
de eigenlijke prijsuitreiking plaats of deur kan plakken zodat men geen tiesportvereniging Bloemendaal uitge»
Slecht bezochte Jaarvergadering
onnodig gebel 'heeft. Nu hoopt men schreven wandeltocht over een af»
vond.
9
Als verrassing wachtte hen nog ieen maar, dat velen in die week hun stand van 25 km en mocht daarbij
Speeltuinvereniging
eierzoekwedstrijd. Een goede gedach» boodschappen en karweitjes door de een vierde prijs in de wacht slepen.
te van het speeltuinbestuur was dat p.v. zullen willen laten doen en 'daar»
voor
alle kinderen ook voor hen die voor hun kwartje willen offeren.
De speeltuinvereniging Kindervreugd de leidsters en leiders. Wat de zaal»
Duinbrandje
hield Vrijdag j.l. haar jaarvergade» ruimte betreft, hiervoor hoopte de
ring in „Ons Gebouw" in de Brug» voorzitter in de naaste toekomst een
Vrijdagavond vond op een terrein
straat. Hoewel in de circulaire alle oplossing gevonden te hebben, maar
langs de Zandvoortselaan nog een
leden met de grootste klem werden het gebrek aan goede leiding was nog
Ouderavond Wilhelminaschool
klein brandje plaats, waarbij 20 m2
verzocht deze vergadering te bezoe= steeds groot. Zo heeft men momen»
helmbeplanting in de vlammen op»
ken, „daar het gaat over dingen, waar teel dringend behoefte aan een leider
'Het Hoofd der school, de heer ging. Toen de brandweer arriveerde
ook u belang bij hebt", waren er bui» (ster) voor de pitrietclub en 't knut» Deze avond, die gehouden werd op
ten het bestuur van de 288 leden nog selgroepje voor meisjes, dat op mo» Vrijdag 9 April j.l., werd wederom Wagtendonk, besloot daarop na de was het vuur reeds door omwonen»
geen 20 aanwezig. Hieruit zou men dern»psychologische leest is ge» zeer druk bezocht. Zeker 250 ouders pauze de avond. .Hij deelde o.a. mede, den geblust.
de conclusie kunnen trekken, dat de» schoeid.
gaven blijk van hun medeleven. Een dat na de Paasvacantie een z.g. con»
tact»avond zal worden gehou'den,
Dat het speeltuinwerk ook „boven verheugend verschijnsel.
ze leden in feite niet de minste inte»
resse hebben voor de belangen van de veertien jaar reikt", 'bleek uit het
De avond werd op de gebruikelijke waartoe 'de ouders een nadere ken» Opbrengst
hun kinderen en hetgeen anderen met feit, dai men de rijpere jeugd, die fei» wijze door Ds de 'Ru geopend. Hij nisgeving krijgen.
Bazar Zandvoortmeeuwen
Daarna werd gelegenheid geboden
die 'kinderen pogen te bereiken. Een telijk aan alle kanten wordt losgela» wees op het feit, dat hopenlijk Sept.
•De
bazar van Zandvoortmeeuwen
ten, poogt te grijpen. Zo heeft men a.s. de .nieuwe kleuterschool geopend het werk van de kinderen in ogen»
bedroevende gevolgtrekking.
danslesavonden georganiseerd, die zal kunnen worden en wekte op het schouw te nemen en nader overleg te heeft een netto»bedrag opgeleverd
De voorzitter, de heer J. Spierieus, een groot succes bleken. Ook de korf» bezoek aan deze school te stimuleren. plegen met het onderwijzend perso» van ƒ 914,21, een verheugend resul»
taat, alhoewel het natuurlijk op zich»
gaf na zijn openingswoord een kort balafdeling floreert uitstekend.
Onder leiding van mej. Zuidervliet neel.
Al met al is het een goed geslaagde zelf niet voldoende is om het volledi»
Uit het uitvoerige jaarverslag van brachten vervolgens de leerlingen van
overzicht van de steeds toenemende
van de trainer te financieren.
werkzaamheden en noemde het zeer de secretaris, de heer W. Cluwen, de 2e klasse enige liederen ten ge* ouderavond geweest, welke ongetwij» ge werk
zal op dit punt dan ook steeds
verheugend, dat de overheid steeds bleek wel hoeveel nuttis werk in het hore. Het was verrassend goed; van feld van grote waarde geacht moet Men
actief moeten blijven, aldus het be»
meer een open oog krijgt voor het afgelopen jaar door het bestuur en plankenkoorts was geen sprake. Een worden, Er ontstaat zodoende een stuur
van Zandvoortmeeuwen.
zeker band met 'de school der kinde»
werk der leiding. In de beginne was de leden is verricht.
gul applaus beloonde hen.
het speeltuinwerk in Zandvoort over Bij de bestuursverkiezing werden de
In afwijking van de gewoonte werd ren. Dat deze avonden gewaardeerd
het algemeen nog onbekend en daar» voorzitter, de heer J. Spierieus, de voor deze avond geen spreker uitge» worden, blijkt wel uit de grote op» Een nederlaag
door onbemind, maar langzamerhand' tweede secretaresse mevr. Failé en de nodigd ,doch was er een „Olympus" komst der ouders.
begint daarin verandering te komen. penningmeester de -heer Chr. de evormd, onder leiding van de heer
De brandweerploeg heeft j.l. Zater»
De taak, die de speeltuinvereniging Muinck bij acclamatie herkozen, ter» lip, leraar aan de Da Costaschool te
dagmiddag de voetbalwedstrijd tegen
zich heeft opgelegd, is de jeugd be» wijl in de vacature ontstaan door het Bloemendaal. Voorts namen zitting:
een elftal van een rijwielfabriek met
hoorlijk clubwerk te verschaffen, door aftreden van de heer A. van 'Breuke» als moeder: mevr. de Ru, als vaders:
In verband met Goede
5»2 verloren.
hen o.a. 's winters bezig te houden len werd voorzien door de benoe» de heren De Bas en Drost en als on»
Vrijdag, verzoeken wij
met een 'balletgroep, toneplgroep, ming van* de heer D. Drommel.
derwijzeres: mej. Janssen. De ouders
onze adverteerders om
Tenslotte besprak de voorzitter het hadden vooraf gelegenheid gehad hun
knutsclgroep enz.
Gevestigd
hun advertentieskopii —
De voorzitter stelde er prijs op te uitgebreide programma van het a.s. vragen in te zenden. Op duidelijke en
benadrukken, dat er niet het minste jaar, dat zeer gevarieerd belooft te sympathieke wijze, waarbij ook de
Vanaf 12 April is in Zandvoort ge»
indien mogelijk — één •
onderscheid gemaakt wordt tussen worden.
vrolijke noot niet ontbrak, werden de
vestigd
de
Filmstrpokonderne»
dag
eerder
dan
gewoons
leden van verschillende richtingen.
Na een geanimeerde rondvraag verschillende, meest uiteenlopende,
ming Fripon, die zich bezighoudt met
lijk
klaar
te
maken.
Een grote' handicap voor het speel» sloot de heer Spierieus tegen elf uur vragen 'behandeld. Ongetwijfeld mag
het vervaardigen van z.g. stilstaande
tuinwerk bleek het gebrek aan zaal»-] de vergadering.
deze „Olympus" als geslaagd worden
projectie ten behoeve van particulie»
ruimte te zijn en het tekort aan goe»
G.H. beschouwd.
ren en instellingen.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

H. K. van E S STADSSCHOUWBURG
Arts
HAARLEM

AFWE Z I G van
Zaterd.middag 17 Apïil
tot Maandag 3 Mei.

HUURT
voor het seizoen Uw
Lakens, slopen,
tafelgoed, handdoeken

de

\/.\G,WJv'.

NA=TAFELEN
Wc zaten bij elkaar in die specifieke
sfeer, zo kenmerkend voor de Zon»
Rendez vous
dagavond na het eten. U kent dat
in Lobswoud
De andere doktoren nemen
wel: voldaan naar lichaam en geest,
FAMILIEBERICHTEN
waar.
enz. bij
een beetje slaperig van de eerste zon»
Zondag 18 April, 8 uur
nige voorjaars=Zondag.
Verloofd:
Toneelgr. „THEATER"
Alleen de gedachte aan de tamc=
LENI SCHRAAL
lijk omvangrijke afwas, die als het 'be»
&NASTASI&
en
AMSTERDAM - Telefoon 30520 en 35696
faamde zwaard van Damocles boven
PIET STEGGERDA
Prinsengracht 678
Maandag 19 April, 8 uur
ons hoofd hing, (die gedachte, niet de
Zandvoort, Ie Paasdag
Toneelgr. „THEATER"
afwas), vertroebelde enigerrrïate onze
Diaconiehuisstraat 16
rooskleurige stemming.
PAARD EET HOED
Dat vermag zo'n gedachte te' doen.
D E M O N S T R A T I E Afwas
is een vervelend, steeds weer»
Pr.: ƒ 1,_ tot ƒ 4,-(a.i.)
Da wonder meng' en (naaimachine kerend onderdeel van onze huishou»
Opvouwbare KINDERWA» Verkoop op speeldag en
voor gezondere, lekkerder en toch ding, 't zelfde effect als water pom»
GEN te koop. Stationsstr. 2 dag. ervoor van 10*3 a.
goedkopere maaltijdbereiding met pen in een mandje. Ook zo'n on» ,
Heden overleed tot onze diepe
Tel. na 12 uur. Coupons
16
(winkel).
veel tijd- en werkbesparlng. Over* vruchtbare bezigheid. Amperaan heb
droefheid, na een kortstondige
geldig.
tuigt U door zien en proeven bij de je alle borden en kopjes schoon in de
ziekte, gesterkt door de Gena»
Aangeboden: z.g.a.n. tweed
demonstratie van de Imp. C V. Hapó kast, of je gaat thee of koffie schen»
demiddelen der H. Kerk, onze
PLUS.FOUR COSTUUM,
A'dam-C. Tel, 48882.
innig geliefde zorgzame Echt»
ken en het lieve leven kan weer van
m. 14 .leeft. 1345 jaar, f 35.
genoot, Broeder, Zwager en
DONDERDAG 15 APRIL a.s. in „Zomerlust", Koster, voren af aan beginnen; in de tijd van
Hogeweg 22, na 6 uur.
voor
stuiving
en
afschutting.
Oom
ja en nee, puilt de vuile vaat je keu»
Rietmatten voor alle doel» straat, aanvang 's avonds 8 uur, duur ca. 2 uur
SIMON PETRUS
ken weer uit.
OBKLAPBED te koop.
einden.
Rietmattenfabriek
Gralis
toegangsbewijzen,
Inlichtingen,
enz.
bij
de
handelaren,
KLINKENBERG
Als we daaraan toch eens konden
Draijer, v. Ostadestraat 9.
C. A. Rijnbeek, 'Hillegom, met het Multlmlx raambiljel of zover voorradig aan de zaal. ontkomen. Dat ongeveer was het on»
Echtgenoot van
telef.
K
2520
5116.
Te koop aangeb. i.g.st.z.
derwerp van ons gesprek in die Zon»
Maria Landrichter
KINDERWAGEN.
dagse na»tafel stemming.
in de leeftijd van 61 jaar.
Haarl.straat 21, 2 x bellen.
Allerlei ideeën werden uitgewerkt:
PAASTAARTEN
je kon bijvoorbeeld het tafellaken aan
Uit aller naam:
Wegens
emigratie
te
koop:
de vier punten nemen, het raam wa»
vanaf ƒ 2,50
Wed. M. Klinkenberg:
KAMERAMEUBLEMENT.
gen wij d openzetten, met een elegante
Landrichter
Paasgebakjes
22
et
Paradijsweg 20.
zwaai de hele boel eruit kieperen en
Zandvoort, 11 April 1954
Voor Uw Paastafels
niet meer omkijken.
WONINGRUIL.
Kruisweg 30
Maar ja, daarvan kunnen allerlei
Aangeb. vrij bovenh. Halte* Heerlijk Paasbrood
onaangename verwikkelingen komen.
De H. Uitvaartdienst zal plaats
straat, 4 kamers en zolder.
ƒ 2,Er moet toevallig maar eens iemand
hebben a.s. Woensdag 14 April
Gevr. vrij huis of ben. 'huis, D.UIVEKATERS
onder lopen, die niet van een grapje
In
alle
nieuwe
modellen
en
kleuren
te 9 uur v.m. in de Parochies
ook rand Zandvoort. Br. no.
40 en 80 cent
houdt. Trouwens je kunt er ook niet
verkrijgbaar
bij
kerk van de 'H. Agatha te
2901 'bureau Zandv. Crt.
BOTERCAKE
te lang mee aan de 'gang blijven, Tvanf
Zandvoort, waarna de begrafe»
(met zuivere roombotcr)
wie zit er vandaag de dag zo dik. in
Gevr.
GEM.
KAMERS
voor
nis op het R.K. Kerkhof aldaar.
40 cent per 100 gram
zijn serviesgoed. Bij nader inzien
5
pers.
w.o.
3
kind.,
van
half
Rozenkransgebed iedere avond
werd dit plan dan ook met algemene
Juli=half Aug. of 3 weken in Bestel tijdig bij
Kerkplein 3
8 uur, Kruisweg 30.
stemmen verworpen.
*
Aug.
Aanb.:
J.
Geek,
Sar»
Fa VAN STAVEREN
Jammer dat we niet meer leefden
Enige en algemene
phatistr. 57»I, A'dam.
Zeestraat 48 - Tel. 2684
in de tijd van Nero. Ten eerste had
kennisgeving.
je dan het voorrecht gehad, dat je
Te huur gevr.
aan tafel kon aanliggen, wat met het
WOONRUIMTE v. 20 Apr. Voor een oprecht geluid: de
oog op het na»tafelen enorme voor»
tot l Juni. Br. m. prijs (geen ZANDVOORTSE COURANT
Morgen, Woensdag
delen opleverde. Veel beter voor je
luxe) ond. no. 2902 Z.Crt.
Ons blad "Wil:
spijsvertering.
Donderdagmiddag 3 uur opening
Gevraagd voor direct een i Actueel nieuws geven van
Verder was je omringd door lief*
velerlei aard;
tallige dienstmaagden, die zoete cv
flinke
jonge
WERKSTER
van
de
SIGARENKIOSK
aan
de
van diverse inboedelgoederen, rerrass voor 2 halve dagen p. week.
thermuziek
voortbrachten.
• Zijn oritische en stimulestoelen enz. enz. in de
rende taak eerlek vervulMooy, Haarlemmerstraat 4.
Wat dat betreft, ontloopt de tegen»
Vondellaan
hk
v.d.
Moolenstraat
len;
woordige tijd die van toen niet zo
grote zaal Zomerlust
Service — sortering
heel veel.
• Een tikje spot en humor
AANKOMEND
ingang Gasthuisplein
Beleefd
aanbevelend,
Wij van deze tijd genieten" van
niet vergeten;
Hing=swing»hots»boogie»woogie,
wat
Eijkdag heden tot 8 uur VERKOOPSTER
HENK- SCHUTTE
ZANDVOOBTSE COURANT
op <onze jongere generatie die verede»
gevr. NOOY, Gr. Krocht 20 Achterweg l - Telefoon 2135
Veilingmeester
lende invloed heeft, alsof ze lijdende
P. WATERDRINKER
zijn aan Vitusdans en waarvan wij
Telefoon 2164
ouderen automatisch stapelgek wor»
wen bracht het niet verder dan een
den, waarom wij dan weer worden
gelijk spel in de thuiswedstrijd tegen
uitgemaakt voor hopeloos ouderwets.
V.V.B. 2. Er werd hard voor een
Zo hebben we allemaal wat van de
overwinning gewerkt welke binnen
stokvis.
het bereik van de reserves lag toen
Maar misschien zou van dat stand»
20 minuten voor het einde met 1=0 de
punt bekeken toch wat gevoeld kun»
Wij hebben een grote sortering in sportcolberts, pantalons, costuums,
leiding werd genomen. Tien .minuten
nen worden voor de cither.
voor het einde werd V.V.B, een straf»
mantelcostuums, regenjassen en regenmantels enz.
Die dienstmaagden deden echter
schop toegeken'd waaruit de gelijkma»
nog meer: ze wasten n.l. je voeten na
'
TROPICAL COSTUUMS .... ƒ 79.» tot ƒ 112,=
ker ontstond. Het was jammer dat
het eten en droogden ze af met 'hun
SPORTCOLBERTS
van ƒ 29,» tot ƒ 56,=
hierna twee opgelegde kansen door
lange zijdeachtige haren. Wij wassen
PANTALONS
van ƒ 17,» tot ƒ 37,=
Zandvoortmeeuwen werden gemist
na het eten onze handen, 't Is maar
VOETBALVERENIGING
KAMGAREN MANTELCOSTUUMS .... ƒ 95,=
waardoor men de gelegenheid voorbij
net wat je gewend 'bent.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
,
DAMES REGENJASSEN
liet gaan de volle winst te behalen. In
Nou lijkt het mij in principe niet
in de moderne tinten
ƒ 36,=
In een spannende ontmoeting slaagde het allergunstigste geval kan het 2e
zo heel genoegelijk, als een ander aan
HEREN
TRENCH
COATS
ƒ
36,=
het
nog
tot
een
beslissingwedstrijd
het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
mijn tenen zou zitten, ik kan niet te»
er in, de lastige uitwedstrijd tegen brengen indien de laatste wedstrijd
gen dat gekriebel onder mijn voeten.
wordt
qewonnen
en
als
de
medegega»
H.B.C, in een kleine maar niettemin
Maar goed, als het de gewoonte is,
digde
voor
de
onderste
plaats
zou
verdiende overwinning om. te zetten.
dan wil ik ook geen spelbreker zijn.
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136
'Het gehele elftal heeft gewerkt voor verliezen.
Laat ze dan maar wassen.
wat het waard was en het vertoonde Uitslagen van j.l. Zondag:
Maar als je nou even verder denkt,
spel was zeer behoorlijk. Vooral de
dan steken er al dadelijk allerlei in»
H.B.C.
l=Zandvoortm.
l
0=1
achterhoede met de keeper aan het
gewikkelde problemen hun kop op.
Zandvoortm. 2=V.V.B. 2
1=1
Wie onze
'
hoofd weerde zich uitstekend. Na 10
Want wie garandeert me, dat ik
Zandvoortm.
4»R.C.H.
6
2=0
min. in de'2e helft werd door Zand=
tot het gilde van de aanliggers zal
Geel
Wit
4»Zandvoortm.
6
4=3
voortm. het enige doelpunt van de
behoren en niet tot de vakgroep van
wedstrijd gescoord. Deze voorsprong Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
de voetenwassafdroogsters? En dan in
werd tot het einde toe behouden. Uit
aanmerking genomen, dat ik me nog
Zandvoortm. 2=S.I.Z.O. 4
2*3
op de Zatohaku zag, weet, dat die tractatie
de vier na de vorstperiode gespeelde
nooit heb kunnen verheugen in het
Zandv.m. adsp. d=Haarlem h
0=3
wedstrijden behaalde Zandvoortmeeu=
bezit van lange lokken, maar altijd
wen nu acht punten, hetgeen 'n mooi
behebt ben geweest met dat Polletje»
resultaat is.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
piek haar. Nou dau is het ook niet
mag
moeilijk om je voor te stellen, dat ik
iHet 2e elftal van Zandvoortmeeu= Af d. handbal.
Te bestellen bij:
me het spit zou moeten bukken, Ui
De uitslagen van de Zondag j.l. ge'
die afdroog»manoeuvrcs.
Toen we zover met ons gemijmer
speelde wedstrijden luiden:
waren gekomen, ben-ik resoluut op»
Dames: O.S.S.=Beverwijk
5=3
Kerkplein l
Helmersstraat l
gestaan en heb water opgezet voor
Heren: O.S.S.=Turno
7=8
Telefoon 2865
Telefoon 2317
de afwas.
De oplossing van de vorige week
Dan droog ik ribg liever de-borden
De dames handhaafden hun onge»
luidde:
met een theedoek. Daarbij kan ik ten=
slagen
record
ook
in
de
bekercompe»
Horizontaal: 1. kalk, 3. Rio, 4. elf, titie door het sterke Beverwijk met
minste rechtop blijven staan.
„
5. ever, 6. nul, 7. kol, 8. koek, 9. Eva, een
ZANDV. HOCKET CLUB
FRAAIE OVERWINNING
GELSKE DE NES
nederlaag
naar
huis
te
zenden.
10. ooi, 11. solo, 12. vat, 13. rif.
Na een vlotte Ie helft waarin aar» Afgelopen Zondag nam het vetera= •Het eerste twaalftal van de Zand*
Verticaal: 1. koelkast, 2. kerkkoor, dig werd gecombineerd bereikte men nen elftal deel aan het Hurley tour= voortse
Korfbalclub wist wederom
*
een 3=1 voorsprong. In de 2e helft nooi te Amsterdam. Er namen twaalf een flinke overwinning^ te behalen, SCHAAKNIEUWS
maakte
Beverwijk
aanvankelijk
snel
elftallen deel, waaronder zeer sterke. waarvan D.S.V. 2 de dupe werd. Ab
ƒ 2,50 was deze week voor:
de beide partijen, welke voor de
gelijk, doch daarna nam O.S.S. het Zandvoort behaalde van de drie te Termaat opende reeds na vijf minu= Van
competitie zijn
E. KEESMAN, Koningstraat 59.
beft weer in handen en won daar* spelen wedstrijden twee overwinnin» ten de score, waarna zijn broer Siem promotie/degradatie
gespeeld, t.w. v. Kcule»v. d. Heyden
mee de wedstrijd.
gen. Leeuwarden werd geslagen met voor het tweede doelpunt zorgde. In
Kappelhof=Giskes, eindigde de
De volgende opgave luidt:
Het herenteam moest door het 3=0 en Amersfoort met 1»0. Tegende tweede helft bleven de Zandvoor» en
eerstgenoemde in een overwinning
mooie weer (seizoenwerkzaamheden) Hurley werd met 1=0 verloren. Zand» ters sterker, hetgeen door I. Wiesten» voor
HORIZONTAAL:
Keule. De partij Kappelhof»
1. brandbare vloeistof; 3. liter; 4. met vier invallers uitkomen. Snelle voort eindigde op ' de vijfde plaats, berg met het derde doelpunt werd Giskesv. werd
afgebroken in een iets
kom; 5. leidsel; 6. spinrag»maaksel; 7. open aanvallen zorgden echter niets wat een keurige prestatie genoemd uitgedrukt. Een kwartier later bracht gunstiger
stelling
voor Kappelhof.
le'min
voor
een
aantrekkelijke
eerste
belofte; 8. zelfgenoegzaam; 9. ver=
mag worden. De finale ging tussen P. J. Veenman de eindstand op 4=0.
A.s. Donderdag zal weer de tradi»
gaan; 10. oppervlaktemaat; 11. een lielft waardoor O.S.S. een 6=2 voor» Kraaien en Amsterdam, welke door
tionele „eieren»wedstrijd" worden ge»
ogenblikje; 12. meertje; 13. ver= sprong kreeg.
Kraaien met 2=0 werd gewonnen.
houden, zodat — evenals de vorige
Na de rust werd O.S.S. geheel te=
droogd.
Het derde speelde vriendschappe»
jaren — een geslaagde avond bij voor»
ruggedrongcn, waardoor Turno steeds lijk tegen Alliance III. Zandvoort
VERTICAAL:
baat verzekerd is.
1. 's morgens eten; 2. groot eiland. 'elegenheid kreeg om door te breken won met 1=0.
en tien minuten voor tijd de stand
telefoonnummers
Op beide Paasdagen zullen enkele
zelfs gelijk werd (6=6). Onder grote elftallen deel nemen aan het Paas»
en adressen
spanning verstreken de laatste minu» tournooi van Strawberries,
ten waarin O.S.S. eerst de stand op
2000 Brandmelding
7=6 'bracht, Turno daarna weer gelijk
2403 Commandant Brandweer
maakte en in de laatste seconden TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Monopole
3043, 3044 Politie
zelfs het winnende doelpunt scoorde. Alhoewel het afgelopen weekend nog 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
Dinsdag 13 April 8 uur: film „De
niet ideaal tennisweer was, waren 2345 Gem. Secretarie
Troubadour".
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
er toch vele spelers en speelsters aan= 2499
Woensdag
14 April: Toneeluitvoering
2262 Informatiebureau VreemdelinJubileumsvolleybabtournooi O.S.S.
door „Op Hoop van Zegen".
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Hoewel de sluiting van de inschrij» wezig.
Donderdag 15 April: idem.
Op beide Paasdagen zal een onder» 2887 Stoomwassery „Hollandia",
vingsdatum nog niet is bereikt, heb»
fünstryker-y, J. H. G. Weenink,
aen reeds verschillende dames» en ling tournooi worden gehouden. Er
Pakveldstraat 30 a
lerenploegen o.m. uit Haarlem, Am» zal uitsluitend dubbelspel worden ge»
Stadsschouwburg
11
sterdam en Rotterdam zich voor deel» speeld. Er worden diverse ronden ge» 2135 Zandvoortse Courant, Gerten'Haarlem
bachs Drukkcrü, Achterweg l
name
aan
het
jubileum=tournooi
van
12
Zaterdag 17 April 8 uur: Toneelgroep
speeld, met iedere ron'de een andere 2424 Autobedrijven „Rinko"
O.S.S. op 16 Mei a.s. gemeld. '
x
Theater met „Rendez vous in Lobs»
Oranjestraat en Stationsplein
Ongetwijfeld zullen nog meer ploe» partner:
woud".
2975' Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
gen worden opgegeven, doch nu staat
De
speeltijden
zijn:
Ie
Paasdag
11
Prijs ƒ 2,50. Oplossingen tot Maandag reeds vast dat prachtige wedstrijden
„De Opbouw", Tollensstraat 47. Zondag 18 April 8 uur; Toneelgroep
tot
13
uur
en
van
14
tot
17
uur;
2c
a.s. 12 uur aan de
2465 eni 2886 Stofzuigerspecialist;
Theater met „Anastasia".
:e zien zullen zijn en flinke propa»
Lichtstoringen. Bel op
ZANDVOORTSE COURANT
'anda voor de volleybalsport wordt Paasdag van 10.30 tot 13 uur en van
Maandag 19 April 8 uur: Toneelgroep
Achterweg 1.
'emaakt.
.
Frits Paap, Prins Maurltsgfer. 3.
14 tot 16.30 uur. •
Theater met „Paard eet hoed".
De Burgemeester van Zandvoort zal
morgen, 14 April, geen spreekuur
houden.

Zaterdag 17 April, 8 uur
Toneelgr. „THEATER"

Linnenverhuur VOLÏN

Rietmatten

.//////////ƒ

Kexko en Fablo
SHIRTS
Maison de Nouveauté
ATTENTIE!!

VEILING

Met Pasen een nieuw costuum
of een sportcombinatie

Sport

KLEDINGBEDRIJF SUCCES

ROOMIJSTAARTEN

met Pasen niet ontbreken

Vul

win/

Sierkan

Bakker Van Veen

Belangrijke
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Poging tot consequenties
(Naar aanleiding van de lezing van Prof. Mönnich
in Zandvoort. Zie verslag elders jn dit blad)

WEDEROPBOUW

Christendom en cultuur afzonderlijke
van Zandvoort nadert nieuwe phase
grootheden dus. Het Christendom be*
vrijd van de taak om een cultuur te
scheppen, een taak die inderdaad te
zwaar gebleken is.
De wederopbouw van Zandvoort pension, l garagebedrijf, 5 winkels,
Houdt een christen die een inten*
sieve relatie onderhoudt met „achter» nadert een nieuwe phase van haar 4 flats en een flatgebouw met 15 wo*
gronden" (God) zich uit dien hoofde verwezenlijking. Het plan Zeereep* ningen.
Dit alles betreft" het wederopbouw*
niet automatisch bezig, hetzij schep* Zuid is volgebouwd; aan de Boule*
pend of ontvangend (dat is ook ere* vard Paulus Loot en de Brederode* plan Zandvoort. Maar een deel van
alief) met de cultuur? Indien God straal zijn villa's en woonhuizen ge* de wederopbouw zal plaats vinden te
Bentveld, ter vervanging van de
spreekt met de mens die in een on* sticht.
Het plan*centrum: de omgeving van langs de Zandvoortselaan gesloopte
waarachtig levensdécor van lelijkheid
verkeert en (dit accepteert, dan wil de Strandweg met „Hotel Bouwes" en percelen. De gemeente kocht reeds
dat zcögen dat 'Hij — door welke café*restaurant „De Rotonde" nadert de benodigde grond; de aanleg van
reden ook — niet stralend of inspi* zijn voltooiing nu de bouw van woon* wegen wordt voorbereid. Zodra, de*
rerend verschijnt aan die mens. Hij en winkelhuizen aan het Bad'huis* ze terreinen bouwrijp zijn, zullen
daar pl.m. 40 woningen kunnen wör*
blijkt die mens niet te bewegen tot plein is aangevangen.
De aandacht richt zich nu meer den gebouwd.
een eigen zingen of dansen of bou*
wen. iHet moet dan ongehoord mis speciaal op het Boulevard*centrum en
zijn met die relatie tussen Hem de ten Noorden daarvan gelegen ter*
Grote activiteit wordt ook ontwik*
• (Waarheid, Liefde) en die mens. reinen. Volgens het wederopbouw* keld in het zogenaamde uitbreidings*
Komt het door wat men „de
onge* plan van Ir G. Friedhoff zullen hier plan Brederodestraat*Dr C. A. Ger*
hoorzaamheid van de mens1' pleegt de grote gebouwen voor de moderne kestraat. De gemeente kocht daar en*
te noemen? Is -de mens zo gezien ooit badplaats*accomodatie verrijzen.
kele jaren geleden 54 ha duinterrein
Ree'ds werd grond verkocht voor voor plm. ƒ 180.000,-. Het gedeelte
gehoorzaam geweest? Is er een tijd
geweest waarin hij niet knevelde, een flatgebouw met 36 woningen. langs de Dr C. A. Gerkestraat is ver*
haatte of oorlogen op poten zette? Voor het eigenlijke Boulevard*cen* kaveld en voor de aanleg van wegen
trum — dat gedacht is rond een groot voteerde cle raad een bedrag van
ovaal plein — bestaat serieuze be* ƒ 725.000,—. In dit gedeelte zijn 350
In hoeverre laat een tijd toe zich langstelling
in de kringen van het be* woningen geprojecteerd. De woning*
met „achtergronden" (met God) ba drijfsleven en
in die der grote beleg* bouwvereniging „Eendracht Maakt
zig te houden? 'Het is duidelijk dat gers.
Macht" bouwt hier 110 woningen, de
de Romaanse tijd (en in zekere zin
Te Zandvoort werden gesloopt 724 Bouwkas Noordnederlandse gemeen*
de Gothiek) dit op grote schaal — in percelen
met
een
totale
inhoud
van
groot verband — heeft toegelaten 588.000 m3; tot dusver werden her* ten 28 woningen, een particuliere on*
dernemer werkt plannen uit voor een
Niet alleen aan de voorlreffslijkste
of werd de herbouw aangevan* complex van 32 woningen.
kunstenaar. Ook de gebruiksvoor* bouwd
van 420 percelen met een inhoud
De animo om daar te bouwen is zó
werpen van „de gewone man" uit die gen
220.000 rn3 en een totaal aan groot, dat momenteel reeds grond is
tijd zijn eerlijk van vorm en nooit van
van bijna ƒ 7.000.000,*. verkocht of toegezegd voor 310 wo*
apert banaal als het huidige voorwerp bouwkosten
uit de fabrieken, dat het voorwerp Uit deze cijfers blijkt wel, dat de ningen zodat dit deel van het uit*
van iedereen is geworden. Men pro* grote bedrijfspanden nog slechts in breidingsplan — naar verwacht wordt
testeert daar niet tegen. Men kan te* bescheiden mate werden herbouwd. — als de aanleg van wegen zal heb*
gelijk ,;met God zijn" en de lelijkste Er werden namelijk te Zandvoort 40 ben plaats gevonden, nagenoeg zijn
zaken accepteren, in en buiten de hotels en pensions gesloopt3 met een bestemming zal hebben verkregen.
inhoud van ruim 160.000 m en 73 ca* De dienst van publieke werken za!
kerk, dat maakt geen verschil....
fé's' en winkelsmet een inhoud van dus al weer plannen moeten maken
Dus Christendom en cultuur ge* S6.000
m3.
voor het bouwrijp maken van de
scheiden. God leert ons van een red*
Het totale gesloopte volume zal te gronden, ten Oosten van de Brede*
ding die heeft plaatsgehad, van Zijn
bemoeienis met de mens, maar niets Zandvoort niet herbouwd kunnen rodestraat.
In het Noordelijk deel der gemeen*
meer over de „schoonheid" of „zui* worden omdat het wederopbouwplan
verheid van uitdrukking". Welk een uiteraard belangrijk afwijkt van het te het zogenaamde plan*Noord wil
beloop van de straten en de woningbouwvereniging „Eendracht
amputatie, welk een eenzijdigheid. vroegere"Boveiïdieir
moet"-voor 'bouw* Ma^kt -Macht" komen "tot bebouwing
Wat is dit voor een God? Of" liever wegen.
wat is dit voor een mens, die de Ie* terrein meestal een- grotere opper* van het terrein ten Noorden van de
vende God en het lelijke voorwerp vlakte per perceel worden beschik* hockeyvelden. De gemeente heeft het
voor het bouwrijp maken reeds
tegelijkertijd, conflictloos in voorraad baar gesteld dan voor het verloren bestek
heeft? Naarmate de mens zijn lef gegane pand werd gebruikt. Van de gereed. De vereniging overweegt om
vensdécor lelijker en goedkoper 731 voor Zandvoort beschikbars her* hier zogenaamde „hoogbouw" toe te
maakt, is zijn Geest met een minder bouwplichten gingen er 102 — mei passen. Aan de zijde van de van
levend God, een minder stralend God een totaal bedrag van rond een mil* Lennepweg zullen dan enkele blok*
gulden verloren doordat deze ken met 4 woonlagen verrijzen, daar*
in contact, een geamputeerd God, Hoenuitbetaling
werden gebracht mei achter — grenzende aan de bebos*
een cerebraal God die hij houdt voor tot
ontheffing van de 'bestedingsplicht- sing van het Vijverpark — komt dan
de God van de Testamenten.
Het Christendom — en niet alleen bovendien werden 39 herbouwplich* een complex ééngezinswoningen. H"t
in andere gemeenten vervuld, uitbreidingsplan voorziet in die om*
het Christendom uiteraard — telt ten
terwijl het omgekeerde met 7 her* gevmg verdere woningbouw in hè
vele van deze mensen. Dit betekent bouwplichten
het geval was. Momen* fraaie duingebied in Noord*Ooste*
de directe devaluatie van het Chris*
tendom als zodanig. En dat het hier» teel zijn te Zandvoort nog te realïsc* lijke richting. Deze kan echter eerst
ter hand genomen worden ils de op*
herbouwplichten.
aan niet lijdt, aan een conflict tussen renIn 163
aanbouw zijp 29 woningen en rtrming van de oude vuilnisbelt is
zijn levende God en het lelijke attri* 10 woon*
en winkelhuizen, terwijl voltooid en een rioolwaterzuiverings*
buut dat hem overal omringt, moge
de herbouw van 21 woningen word'' ins'tallatie ter vervanging van de vui'=
verklaarbaar zijn, maar lijkt toch nie4- voorbereid,
alsmede die van l hotel* waterbassins is gebouwd.
tolereerbaar. Wanneer het Christen*
dom erkent dat het niét hoeft te lij»
den, omdat het cultureel geen taak
heeft dan heeft zijn God blijkbaar
geen recht op waarachtige, bewogen
(of hoe men het noemen wil) uit*
drukkingsvormen. Een Christen die
zich neerlegt bij -de universele lelijk*
heid van deze tijd en deze zonder
meer in het levenspatroon als „men*
selijk" tolereert, tolereert de devalu*
atie van zijn God, die dan verwezen
Interessante Agenda, slecht bezochte Vergadering
kan worden naar 'het theologisch na*
slagwerk als residentie of in Zijn
schepping de foeilelijke uitdrukkin*
gen van Zijn creatuur tegenkomt en De ledenvergadering van de Zandv. de interesse blijkt te bestaan, zullen
daar genoegen mee dient te nemen Handelsvereniging, uitgeschreven op andere maatregelen genomen moeten
Er zijn stemmen die zeggen: Hii Woensdag 14 April j.l. in Hotel Keur, worden om de 6000 personen, die op
neemt daar genoegen mee, Hij laat waar volgens de agenda enige belang* 23 Mei naar Zandvoort komen zo
zich devalueren, Hij neemt dat van rijke punten ter tafel zouden komen, goed mogelijk te ontvangen.
Als punt vijl van de agenda stond
is feitelijk min of meer mislukt door*
de mens en vergeeft het hem.
Of Hij hij wijze van spreken op dat de meeste belanghebbenden ver* vermeld: Bespreking leverantie Cir*
cuit. Wat dit punt betreft het volgen*
niets anders hoopt, is een andere stek lieten gaan.
Slechts een 25 tal leden was aanwe* de: De 'Haagse firma, die de buffet*
zaak. Of Hij bij elke lelijke kerk en
bij e.lk slecht en ongeïnspireerd öe*f zig en voorzitter M. "Weber stak zijn ten heeft gepacht, heeft zich bereid
verklaard zoveel mogelijk Zandvoort*
zongen psalm niet geërgerd word misnoegen dan ook niet onder stoe* se
neringdoenden in te schakelen. En
len of banken.
door een overmaat aan goede bedoe*
Door de geringe opkomst kreeg juist pok in dit verband betreurt de
lingen en een minimum aan klaarhe1'^
en jubel, is ook een andere znak. Hij deze vergadering een zuiver informa- voorzitter het, dat er zo weinig ani*
wenst geen christelijke programrm* tief karakter, terwijl men in een an* mo onder de leden blijkt te bestaan.
kunst en het Christendom is niet ge* der geval wellicht belangrijke beslui* „Het gaat niet op, wanneer er be*
langiijke punten op de agenda staan,
roepen tot bundeltjes van brave Chr. ten had kunnen nemen.
Als punt vier stond vermeld: Be* dat men niet ter vergadering komt",
dichters.
Maar een Christendom of een langrijke bespreking: Sterrit Bond aldus de heer Weber. Hij had gaarne
Christen die „de levende God" in Zonder Naam (6000 personen komen gezien, dat een Zandvoortse combi*
zijn midden 'heeft, moet dat waar naar Zandvoort) in verband met di* natie het circuit 'had gepacht, maar
kunnen maken in zijn uitdrukkings* verse verpachtingen en inschrijvingen zelfs dan was het nog de vraag ge*
wecst, of alles uit Zandvoort betrok*
vormen. Indien het 'Christendom er van consumptietenten.
Wat dit punt betreft, deelde voor* ken was, daar iedere zakenman zich
aanspraak op maakt zijn levende God
te behouden — men moet wel haast zitter Weber mede, dat op 22 April het recht voorbehoudt, zo voordelig
zeggen te redden, hoe paradoxaal het a.-s. besprekingen zullen worden ge* mogelijk in te kopen.
Klokslag tien uur werd deze on*
moge klinken — dan impliceert da*- voerd met de organisatoren van de
dat deze God in de wereld zal leven Sterrit. Wellicht zal dan blijken, dat vruchtbare vergadering gesloten en
en erin zal worden beleden in elke velen zich reeds op eigen initiatief volgde een gezellig samenzijn, muziek
uitingsvorm. Met God omgaan is met deze heren in verbinding 'hebben en dans, ter afsluiting van het winter*
door God geïnspireerd worden. Waar gesteld. Indien er echter bij de Zand» seizoen.
Óf de leden toen wellicht nog ge*
de inspiratie, de bewogenheid ont* voortse neringdoenden niet voldoen*
komen .zijn?
breekt is 'de omgang met God een
G.H.
fictie. Een ongeïnspireerd Christen*
dom — ook in cultureel opzicht —
heeft God verworpen of althans ver* zonder hoop op een toekomst, al*
steend. Als het zich daarbij neerlegt thans zonder verantwoordelijkheid Gemeenteraad
— door het Christendom en de cul* voor die toekomst; dan is elk apos*
tuur apart te stellen — uit overwe* tolisch element in"- het Christendom De gemeenteraad komt op Dinsdag
gingen van zuiverheid, als constate* ongerijmd geworden. Ongerijmd uit 27 April a,s. in openbare vergadering
ring van een status quo — dan is dat traditie.
bijeen.

Zandvoortse Handelsvereniging
besloot winterseizoen
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te,
„Humanisme in de maatschappij en in de socialistische beweging"
liet humanisme heeft
de laatste tijd nogal
in het centrum van
de aandacht gestaan.
Van bepaalde zijden
als een geestelijk ge:
vaar gekarakteriseerd,
heeft het zich te weer moeten stellen.
Daarbij viel, zowel bij voor: als tegen:
standers, vaak de uitdrukking „de bes
tckenis van het humanisme voor ons
volk en zijn cultuur" te beluisteren.
Wat die betekenis inhield bleef
echter veelal in vaagheden steken.
Helaas; want daar liggen juist de
centrale vragen, met name voor de
jongeren: zij hebben meer belangstel:
ling voor de practische consequenties
dan voor een theoretische strijd tus=
sen standpunten, en terecht!
Humanisten vindt men vooral in

twee sociaal:politieke bewegingen: de
socialistische en de liberale.
De A.G. der Woodbrookers verde:
digl de stelling dat er een nauwe sai
menhang is tussen levensbeschouwing
en levenshouding enerzijds en sociaal:
politieke keuze anderzijds; tenminste
dat die samenhang er behoort te zijn.
Vandaar dat zij inplaats van het
wat verschraalde principiële gesprek
tussen christendom en humanisme, op
8 en 9 Mei a.s. te Bentveld in het
Woodbrookershuis concreet aan de
orde stelt: welke overeenstemmingen
en welke verschillen zijn er tussen de
consequenties ten aanzien van de
maatschappij en de politiek van ener:
zijds hei moderne humanisme en
anderzijds het christelijk humanisme?
Zij hoopt en vertrouwt, dat velen,
jongeren in het bijzonder, aan dit ge:
sprek deel zullen nemen.

'Singapore Hotel5
„Op Hoop van Zegen" speelt om de zilveren bokaal
Wioensdag* en Donderdagavond gaf zijn gebaren en intonatie waren nage*
de toneelvereniging „Op Hoop van noeg af.
Zegen" haar laatste uitvoering in hel
Mevrouw J. Bisenberger*Kromhout
seizoen 1953*'54. Het uit negen speel* (Margaret, Stephens vrouw) had geen
sters en spelers bestaande team gaf gelukkige avond. Zij was zwaar ver*
een opvoering van Johan Fabricius' kouden en dit niet alleen. Ditmaal
Singapore Hotel, een drie bedrijvig was deze ambitieuze speelster, die
toneelspel met akelig lange dialogen. heel wat goede rollen op haar naam
Een ondernemende kerel komt met heeft staan, onzeker en te geëmotio*
z'n vrouw in Singapore aan en zal de neerd in haar gelaatsexpressies. Zij
leiding van een rub'berplaflftage op kon deze keer slechts een herinnering
zich nemen. Het paar neemt zijn in* aan uitstekende vorige uitvoeringen
trek in een hotel, waa'r de vrouw een opwekken.
gewezen minnaar ontmoet. Deze man,
De heer W. v. d. Moolen, als Ro*
een ex*R..A.F.*ofricier, zit nogal in de bert Price, werd door de kogel uit
knoei en na een ijselijk lange dialoog z'n eigen revolver, die reeds aan het
besluit de zojuist gearriveerde jonge einde van het eerste bedrijf een nood*
mevrouw haar vroegere relatie te hel* lottig gat in z'n hoofd maakt, verlost
pen. Want de JQi\2.e man heeft noö van, een opgave, die- hem kennelijk
een schuld aan 'zijn. ex*baas, wie hij niet zo gemakkelijk afging. Hij kon
op onrechtmatige wijze duizend dol* niet ontkomen aan een zekere mat*
lar heeft lichter gemaakt. Mevrouw heid, die zich vooral uitte in de bijna
tracht die duizend dollar van haar voortdurende slap neerhangende ar*
man te krijgen en dat lukt ook wel, men. Mevr. R. Bos*v. Koningsbruggen
maar later is 't niet meer nodig, want (Lucv O'Flannery, het Chinese vrien*
de rubberplanter is niet helemaal on* d-nnetje van Robert Price) had wel
bekend gebleven-met de aard van d. de meest ondankbare rol van de
„Europese liaison" van zijn vrouw en avond. Zij was slecht geschminkt en
de jonge losbol. Maar toen was de de regisseur (J. Bisenbergcr) had haar
vrouw nog onder de indruk van. de toch wel iets te „grof" gemaakt. Hier
oorlogssheldendaden van haar vriend* en daar kwam zij toch wel tot goed
je. Dit vriendje is op Malakka intu * spel. Jammer was 't dat zij meer op
sen in slecht vaarwater gekomen en een Indiaanse dan op een Chinese
hij heeft zich min of meer onafschei* leek .
P. Herfst (John Duncan, de gewe*
delijk gehecht aan een vrouw van
lichte zeden. De gedeeltelijke oplos* zen chef van Stephen) was het type
sing uit de warboel van verwikke* van een in de tropen vergrijsde on*
lingen en ongezonde verhoudingen dernemer. Goed en degelijk.
Jb. Bos en J. Bos, resp. als de re*
wordt door Fabricius gegeven op de
klassieke manier: Robert Price, de chercheur Atkins en Parker, politie*
gewezen R.A.F.sman, verwisselt het commissaris, deden op onopvallende
tijdelijke voor het eeuwige. Natuur* wijze hun plicht, zoals dit in detec*
lijk wordt er aan moord gedacht en tive=stories wordt verwacht. De eer*
iedereen verdenkt iedereen, maar een ste was naar onze smaak iets te na*
pientere rechercheur ontwart de klu* drukkelijk streng en gewiekst!
A. Kromhout had een zwijgzame
wen en het planters*echtpaar kan
verlicht ademhalen, wanneer blijkt rol. Hij was de hotelier Li Onö Soei.
dat Robert zelfmoord heeft gepleegd "De kapper had een griezelige Chinees
en dat dus de een de ander niet voor van hem gemaakt, van het slag Fu
een moordenaar c.q. moordenares be* Manchu. Zijn stille spel in het tweede
bedrijf, tijdens het verhoor, was zeer
hoeft aan te zien.
L. Paap als Johnnie, de Chinese
Wij zagen de opvoering van Woens* goed.
zorgde voor de onvermij*
dag en 't moet ons onmiddellijk van hotel*boy
komische noot in het tragische
't hart dat „Op Hoop van Zegen" delijke
gegeven. Zijn grime was wat „wit*
wel eens beter voor het voetlicht i? jes",
zijn spel overtuigde wel,
gekomen. Speelden de zenuwen het hoewelmaar
in het begin wat te rad
gezelschap parten? Want het speelde van tonghijvoor
een Chinees was.
onder het oog, niet alleen -van het In 't algemeen
was het kapwerk
vertrouwde eigen publiek, maar te* ditmaal niet zo best.
De aankleding
vens van een door de Ncd. Amateur goed. De witte tropenpakken
Toneel*Unie samengestelde jury, die sief helmen riepen voldoende deinclu*
te beoordelen krijgt welke amateur* gestic aan de hitte van de dag opsug*
en
vereniging beslag zal leggen op de het decor met rotan meubelen (over*
door het „Vrije Volk" uitgeloofde al zeer sober) deed het zeer goed.
zilveren bokaal. In ieder geval bleven
De belangstelling was de eerste
de prestaties — on een enkele- uitzon* avond
zo groot als men ver*
dering na — onder het kunnen van wacht niet
had. De heer Bisenberger
deze hardwerkende ploeg.
schreef dit op rekening van de
De heer A. G. Groot speelde de schoonmaaktijd.
„Op Hoop van Zegen'' kan beter
rubberplanter Stephen Rawnsley. Hij
deed dit met een zeldzame flair. Zijn en de regie zal heel wat strakker ge*
optreden was dat van een man, die voerd moeten worden!
H.W.
meer op de planken heeft gestaan,

Het eerstvolgend nummer
van de Zandvoortse Courant
verschijnt (niet Dinsdag a.s. maar)
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PASEN.
Men overstroomt ons, vooral tegen
de feestdagen met foldertjes.
Foldertjes van modemagazijnen:
Met Pasen een nieuw mantelpak. Van
de kapper: Met Pasen een nieuwe
permanent»wave. Zo gaat het voort.
Als ik alle prijskrantjes moet gelo»
ven, kan men geen Pasen vieren zon»
der boerenjongens, nieuwe gordijnen,
een pick»up, een bromfiets.
Mijn damesweèkblad (ja, dat lees
ik ook) haalde zelfs een heel stout
stukje uit: het gaf nog speciale Paas»
japonnetjes om zelf van een knip»
patroo_n te maken. Dat is steeds
weer iets waar ik me over verbaas:
ze geven gerust een kantklospatroon
voor ,,'het kraagje van onze Kerst»
jurk", één dag tevoren. Daar krijg ik
altijd een rninderwaardigheidscom»
plexje van. Niet erg hoor, ik ben niet
zo op kanten kraagjes.
Toch kreeg ik dit jaar ook een hee'
charmant drukwerkje. Er stond al»
leen dit op de voorpagina: Prettige
Paasdagen behoeven niet duur te zijn:
Gelderse Ham 45 cent.
Dit alles omlijst door springende
haasjes mej; gouden regen in hun
pootjes en bosjes narcissen naast don»
zige kuikentjes.
En meteen waren al mijn proble»
men opgelost. Dit was de het: Ham,
Ham van 45 cent. Verder niets.
Op Paasmorgen, als het hele gezin
met glimmende konen en Zondagse
kleren in de huiskamer zal zijn aan»
getreden en ieder vol verwachting
naar de deur kijkt zal ik binnen»
komen.
Met de 'ham van 45 cent. Niets
meer, alleen die ham.
Zeer zeker zullen ze verbaasd zijn,
maar ik zal geen krimp geven.
Steeds en steeds weer zal ik met
die ham komen aanslepen, 's Mor»
gens, 's middags, 's avonds. In de ka»
mer, in de keuken, in 'de tuin.
En op alle verwonderde vragen zal
ik opgewekt antwoorden: Prettige
Paasdagen! Met de ham van Simon
Heijn! En zo goedkoop, maar 45 et.
"Wie zei daar dat we zo'n eind zijn
gevorderd sinds de Germaanse tijd?
Ik niet.
NEEL.

Prof. Mönnich sprak over Christendom en
Cultuur

Prof. Dr C. W. Mönnich gaf Maan»
dag op uitnodiging van 't Helm in
hotel Keur voor een veertigtal be»
langstellenden een lezing over de
achtergronden van zijn -boek „Peb
grimage", 'het 'boek dat hij „eerst had
gelezen nadat het was geschreven" en
dat een ontmoeting tussen christen
en cultuur tot onderwerp heeft.
Zich de vraag stellend wat Chris»
tendom is .omschreef spr. dit als een
stukje politiële, een levensstijl, voor
de'buitenkerkelijken i een kerk met de
klok die altijd voor' of achter is. Er
is een grote mate van overeenstem»
ming in waardering van Christendom
en cultuur; zij maken veelal deel uit
van ons „psychisch landschap". Zij
behoren tot een menselijk levenspa»
troon.
Beide kennen hun tegenstellingen:
Achter het kerkje • in „landhuisjes»
stijl" ligt het verhaal van de God die
zich niet van de mens vervreemden
kon. In de cultuur Vinden we uitin»
gen als kitscherige Old Finis'h meu»
beltjes en een schilderij van Rem»
brandt,' als tegenstellingen, die beide
toch wezenlijk tot die cultuur beho»
ren.
'
Goede zowel als slechte cultuur
veronderstellen een vormgeving van
de mens. En het onderscheid tussen
hen begint daar, waar ( de mens iets
zichtbaar maakt van' onvermoede
achtergronden, van vrijheid; of waar
hii dit nalaat. Dit onderscheid tussen
ongewoon en gewoon had spreker
ook in Frankrijk getroffen, waar hij
de Romaanse Kathedralen bezocht,
van welke reis het boek Pelgrimage
het niet systematische, maar spon»
tane resultaat is. Aan de bouw van
de Romaanse Kathedralen ging mede
een puur winstbejag > vooraf: (een
grote kerk bouwen om zoveel moge»
lijk, pelgrims of bezoekers te trek»
ken), niettemin betekenen deze bouw»
werken hoogtepunten in de Europese
cultuur. Tussen de uitdrukkingen van
dit „klein" en „groot" ontstaat de
onrust, die de „pelgrim" eigen is.
Achter de mens gaat God of al»
thans iets ongehoords schuil, de mens
die de vrijheid heeft gaskamers te
bouwen of een ander te helpen. De
mens heeft de vrijheid ongehoorzaam
te zijn (als Adam) ,maar hij groeit
naar zelfstandigheid. In norse waar»
Winnaars van de
digheid legt hij een vreselijke weg
Schoolopstellen-wedstrijd
langs de afgrond af. De mens is be»
zig een nieuwe cultuur op te bouwen.
mochten de Brandweer
Dit betekent dat het Christendom
„helpen"
wordt bevrijd van een enorme last,
een last die in de loop van de eeu»
Wie Woensdagmiddag j.l. de brand» wen te zwaar gebleken is. De last n.l.
weerauto sireneloeiend, bemand met zélf een cultuur te scheppen. Hiertoe
gehelmde jongens en meisjes door
onze straten zag snellen, heeft wel»
licht gedacht, dat het hier een hulp»
korps betrof, aan de;Jjrandweer toe=
gevoegd.
"
.-"~",; "f
Het ging hier echter om een aantal
prijswinnaars en »winnaressen van de
school=opstellenwedstrijd. Onder de
bekwame leiding van de heren Rut»
gers en Dorsman gingen om twee uur
de meisjes en om 4 uur de jongens
per brandweerauto naar het terrein
bij het hockeyveld, waar een flink VOETBALVERENIGING
houtvuur te blussen viel.
„ZANDVOORTMEEÜWEN"
Ook het uit* en oprollen der slan»
A .s. Zondag:
gen behoorde tot de werkzaamheden
der recruten.
Zandvoortmeeuwen IsWassenaar
Dat ze zich danig geweerd hebben,
is licht te begrijpen en dat ze elkaar Maandagmiddag a.s. (2e Paasdag)
'beter hebben geblust dan het vuur, komt de leider dertafdeling, Wasse»
naar, bij Zandvoortmeeuwen op be»
ligt ook voor de hand.
Bij de jongens was het zelfs zo, dat zoek. Indien de bezoekers er in moch»
zij allemaal al doornat waren, toen ten slagen om te winnen, dan hebben
het vuur nog lustig brandde. Maar zij nog slechts één, punt nodig om
daar het dragen van oude kleding liet kampioenschap te behalen. Zand»
aangeraden was, viel er op dit punt voortmeeuwen zal er een eer in stel»
niet veel te bederven. Ook de heer len tegen de toekomstige kampioenen
•Dorsman ontving rijkelijk zijn deel een goed resultaat te boeken en zal
ongetwijfeld alles in* het werk stellen
in het waterballet.
Aan opperbrandmeester, de heer één of beide punten te bemachtigen.
D. van Noort, die in verband met Temeer ook daar de positie op de
zijn ziekte niet van de partij kon zijn, ranglijst 'hierdoor verbeterd kan wor»
den. Aan spanning zal het bij deze
werd een huldeblijk gebracht.
We kunnen gerust zeggen, dat zo» ontmoeting zeker niet ontbreken.
De stand in deze afdeling luidt:
wel de leiders als de jongelui naar
hartelust genoten hebben van dit ori»
Wassenaar
19 15 2 2 32
ginele evenement.
Lugdunum
17 10 4 3 24
Postduiven
17 10 3 4 23
Ned. Chr. Vrouwenbond
H.B.C.
17 10 l 6 21
Vrijdagavond 23 April hoopt de af»
T.Y.B.B.
19 7 7 5 21
deling Zandvoprt van de N.C.V.B.
Alphen
19 9 2 8 20
haar maandelijkse bijeenkomst te
Wilhelmus
19 7 3 9 17
houden, in de Nieuwe Consistorie
Zandvoortm.
18 7 2 9 16
der Ned. Herv. Kerk: Mejuffrouw
Zuster H. Sondorp van Den Haag
V.I.O.S.
|19 6 3 10 15
zal dan spreken over: „Leven en wer»
R.K.A.V.V.
17 6 2 9 14
ken in onze Christelijk Psychiatrische
Hillegom
19 5 2 12 12
Inrichtingen".
B,M.T.
18 l l 16 3
Zandvoortmeeuwen 2 speelt op 2e
Brandje
Achter perceel Kostverlorenstraat 103 Paasdag zijn laatste competitiewed»
ontstond
Donderdagmiddag om» strijd tegen Stormvogels 3 te IJmui»
streeks l uur in het duinterrein een den. Wint Zandvo'ortmeeuwen deze
brandje. Ongeveer 15 m2 beplanting ontmoeting dan is er nog een kleine
ging in vlammen op. De brandweer kans om het tot een beslissingswed»
strijd te brengen voor 'de onderste
behoefde niet op te treden.
plaats tegen Haarlem 4, indien deze
ploeg zijn laatste twee wedstrijden
W A T E R G E T IJ D E N
zou verliezen. De kans , is • dus wel
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
zeer miniem, maar toch 'aanwezig. In
berijdbaar ieder geval moet men trachten de
April
18 3.49 11.— 16.04 23.- 8.0044.00 punten tegen Stormvogels binnen te
19 4.19 11.30 16.36 23.30 8.30»14.30 halen. Deze ontmoeting is een voor»
voor de match Stormvogels
20 4.49 12.- 17.04 24.- 9.00*15.00 wedstrijd
l»Enschedese Boys.
9.30»15.30
21 5.17 12.30 17.35 0.30
De lagere elftallen zijn vrijwel uit»
22 5.50 13.— 18.11 1.- 10.00»16.00 gespeeld, slechts enkele wedstrijden
1
23 6.24 13.30 18.47 1.30 10.30»16.30 staan nog op het programma.
24 7.04 14.— 19.32 2.30 11.00»17.30
Programma Maandag (2e 'Paasdag):
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
Zandvoortm. IsWassenaar 2.30 u.
Stormvogels 3»Zandv.m. 2 12.30 u.
D.C.O. 3»Zandvoortm. 4
9.45 u.
RECTIFICATIE
Zandvoortm. 7»Spaarndam 3 9.45 u.
Onder het hoofd „Geslaagd" stond
Het Ie en het 2e Zaterdagmiddag»
j.l. Dinsdag in ons blad niet vermeld, elftal hebben de competitie reeds be»
dat de heer J. Kraaijenoord slaagde eindigd. Ook de adspiranten zijn uit»
gespeeld.
voor het diploma straatmaker.

Sport

is het Christendom namelijk niet in
staat. Iets dat vooral de z.g. Chris»
telijke kunst, uit de laatste tijd zo»
wel als het gebrek aan manifestaties
duidelijk hebben bewezen.
Deze neiging om Christendom en
cultuur gescheiden te houden, hen
niet tot een programmatische, on»
geïnspireerde brei te laten vervloei»
en, — want wat een overmaat aan
onzuivere, slappe producten heeft
dit opgeleverd — was misschien het
kernpunt van deze zeer boeiende Ie»
zing, die een apocalyptisch slot vond
en na de pauze werd gevolgd door
levendige discussies. Merkwaardiger»
wijs waren uit niet=vrijzinnige krin»
gen vrijwel geen personen aanwezig.
In deze kringen schijnt men met deze
problemen al helemaal klaar te zijn.

Wijziging bestuur afdeling
Zandvoort van het
Kon. Wilhelminafonds voor
kankerbestrijding
Wegens het bedanken van de voor»
zitter, de heer G. Tatcs (door drukke
werkzaamheden) is thans het bestuur
als volgt samengesteld:
Mevr. -M. C. W. v. Fenema»Brands»
ma, ere»voorzitster; de heer G. S. W.
Keur (Zandv.laan 41), voorzitter; me»
vrouw D. J. v. Kuyk=Koning, 2e voor»
zitster; J. L. Pfundt, secretaris; me»
vrouw A. BlaauboersZwart, 2e secr.;
de heer G. Suurland, penningmeester;
mej. Zr G. Bokma, 2e penningm.; de
heren J. C. M. v. Eyk, J. C. Jung en
J. H. Hermarij, leden.

Jaarvergadering
De Zandvoortse Reddingsbrigade
houdt op Vrijdag 23 April a.s. in ho»
tel Keur de jaarvergadering.

BURGERLIJKE

STAND

9 t.m. 14 April 1954
Geboren: Cornelia Wilhelmina, doch»
ter van R. Tinga en J. Bosman;
Cornelis, zoon van C. Koper en J.
Duindam; Jacoba Cornelia, dochter
van C. Spoelder en C. J. C. Meure.
Ondertrouwd: J. van Loon en F. S. M.
van Nie; I. A. Roos en M. C. J.
Remmers.
Overleden: S. Klinkenberg, oud 61 j.,
echtg. van M. Landrichter; E. Sza»
ras, oud 44 j., echtgenote van P. C.
Terol; D. Slagveld, oud 63 j., wed.
van J. Koning.

PAT en MIKE
Goede filmcomedie

Mensen en Zaken

Capra en wijlen Ernst Lubitsch heb»
ben navolgers gekregen, gelukkig ook
in Hollywood. Regisseur George Cu»
kor heeft een goede gooi gedaan naar
het genre van deze meesters op de
lichte filmwapens door van een sim»
pel gegeven een uitstekende comedie
te maken. Spencer Tracy en Kathe»
rine Hepburn spelen de hoofdrollen
in de geschiedenis van een ^port»
manager (Mike) en zijn pupil "('Put).
Deze laatste heeft een uitgesproken
talent voor alle takken van sport en
wordt door Mike ontdekt en uitge»
buit.
De enigszins louche Mike onder»
gaat echter in het gezelschap van Pat
een merkbare verandering. Op het
randje van de filmband besluiten zij
hun zakelijke verbintenis in een hu»
welijk om te zetten. Spencer Tracy
speelt de gehaaide sport»manager met
een feilloos gevoeLvoor de nuancerin»
gen die er in zo'n zakelijke brein kun»
nen rondspoken. Hij heeft aan Kathe»
rin een ideale tegenspeelsters die hem
in een flitsende dialoog de bal en an»
dere sport=attributen toewerpt. Deze
goede comedie is van Maandag toteen met Woensdag in Monopole te
zien.

(Menselijkerwijs gesproken was dat
hele leven van Christus maar een
mislukking. Drie jaren lang een leer
gepredikt te hebben, die op de kern»
punten zijn naaste leerlingen in ver»
warring en tot twijfel bracht, liet 'Hij
zich de spotmantel omhangen en naar
het schavot slepen. Hij verkoos de
dood boven de triomf over Zijn vij»
anden.
Nee, dan Petrus.... Die kwam ten»
minste in opstand tegen het tafereel
in de hof van Gethsemané. Petrus
onstak in woede toen de soldaten op
zijn meester aandrongen en Hem ge»
vangen wilden nemen.
„Zeg, wat wil jij, blijf af van Hem!"
en 'hij sloeg met z'n zwaard het oor
van de dienstknecht af. Even waren
de soldaten terug gedeinsd. Wat nu?
Moest er gevochten worden? Som»
migen van hen, die de actie tegen de
dwaas van Nazareth alleen maar een
hinderlijk overwerk in de avonduren
vonden, doch verder geen idee had»
den van een mogelijk gewapend op»
treden tegen Zijn volgelingen, namen
de speer wat vaster in hun hand en
zij maakten zich op tot het gevecht.
De soldaat met het ene oor stond
krimpend van pijn. terzijde met ver»
trokken gelaat. Judas had zich al
lang teruggetrokken in de achter»
hoede. Hij wist .niet precies waar dit
op uit zou lopen. Diep in hem leefde
de gedachte dat Jezus slechts door
het aanwenden van Zijn wil, de ben»
de 7ou kunnen vernietigen. Een zucht
van verlichting ontsnapte de verra»
der. Jezus bepaalde zich tot een won»
der! Hij nam het oor van de soldaat
en zette dit op z'n plaats, terwijl iHij
Petrus bestrafte met de woorden:
„Steek het zwaard weer in de schede
.... wie het zwaard trekt, zal er door
omkomen"-. En Hij-liet zich gevangen
nemen.
Van dat ogenblik af regeerde de
haat en de wangunst. ;
't Is waar: Iedereen had respect, al»
thans een diepe bewondering, voor
de merkwaardige- profeet, voorzover
deze de lammen had laten lopen-en
de doven had laten horen en de me»
laatsen de gezondheid had terug ge»
geven. En nóg spraken de mensen
over die griezelige ochtend, toen Hij
de zoon van de Weduwe in Naïm
levend maakte. Die jongen werd al
begraven.... O, maar dat was nog
niet alles. Lazarus lag al in het graf.
En die stond weer op, alleen op het
woord van Jezus.
Ja, 't was bepaald ^een enge man,
die Jezus van Nazareth. Je wist
eigenlijk niet precies wat je aan Hem
had. Hij kon van die vreemde dingen
zeggen: „Hebt je vijanden lief!" en
„Als uw gerechtigheid niet groter is
dan die van de schriftgeleerden en de
Parizeeën, zult ge het rijk der heme»
len niet binnengaan!" En had Hij niet
eens' gezegd dat een" kameel gemak»
keiijker door-Jiet^pog van een-naald
kroop dan dat 'een rijke in de 1hemel
kwam? Een rare man.... Wat moet
je met zo iemand?
En nu liet Hij zich gewillig pakken.
Zie je wel.... zou alles wat Hij
deed, maar bluf geweest zijn? Kan
Hij werkelijk zich zelf niet helpen?
Alle mensen, die reden genoeg had»
den om Hem dankbaar te zijn ,waren
nergens te vinden. En om de maat
van Zijn verlatenheid vol te maken,
werd Hij nog verloochend door de
ontstuimige Petrus.
En nog wat later eindigde dit merk»
waardige leven aan het kruis op Gol»
got'ha. Kon iemand geloven aan de
echtheid van de woorden, die 'Hij
sprak tegen de moordenaar: „Heden
zult ge met Mij zijn in het Paradijs!''
Onder het volk, die het kruis op een
afstand bezagen, moeten er geweest
zijn, die bij zich zelf dachten: „Wat
een grootspraak
laat Hij maar
liever zorgen dat Hij zelf ooit in het
Paradijs komt.
Nee, men kon niet zeggen dat de
toestand, waarin Jezus verkeerde, pa»
radijselijk was. Toen Hij stierf was
de berg, waarop het kruis stond, al
door de meesten verlaten
En toch gaat Hij door met blinden,
lammen, kreupelen, doven en melaats
sen te genezen. En weer is Hij verla»
tener dan ooit.
MOMUS.

Eerste Schoolvoetbalwedstrijden in Zandvoort gespeeld
De Zandvoortse schoolvoetbalwed»
strijden zijn gisteren in een harde
wind begonnen. Met een nieuwe bal,
om een nieuwe beker en nieuwe me»
dailles. De eersten, door de Gemeen»
te, de laatste door de oudercommis»
sies en schoolbesturen beschikbaar
gesteld. Weliswaar was de storm»
achtige bries ervoor verantwoordelijk
dat er 21 spelersj in het strafschop»
gebied stonden van de partij die wind
tegen had, — een 'delicate uitzoekerij
voor de scheidsrechter — maar dat
kon het enthousiasme niet doven.
De uitslagen van die eerste dag
luiden:
Wilhelminaschool l»
Wim Gertenbachschool 1»3
Julianaschool l»"
Hanme Schaftschool 6»0

Klokken
Dezer dagen is men overgegaan tot
het plaatsen van de klok in, het to»
rentje van het station. In de stations»
hal zelf werd de kleine klok trou»
wens ook vervangen door een uur»
werk met duidelijke wijzerplaat.

R.K.S.V.' „THE ZANDVOORT BOYS" Fabel»Sjouwerman met 164.35%. De

Uitslagen van Zaterdag jen „
Zondag 'j.l.:
<Spaarnestad 3»T.Z.B. 2
1=5
Vogelenzang 3/T.Z.B. 3 (vr.s.) 5=2
Vogelenzang jun. a»T.Z.B. a 4=3
v. Nispen adsp. b=T.Z.B. b
2=1
Programma 2e Paasdag:
T.Z.B. l»Nieuw Vennep
2.30 uur
T.Z.B. 2»D.S.B. 3
12 uur
Alliance 3»T.Z.B. 3 (vr.s.)
12 uur
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

Met voldoening hebben wij kunnen
constateren, dat het wintergedeelte
van ons gouden feest haar propagan*
distische waarde niet heeft gemist.
De voorbereiding van ons zomer»
gedeelte eist ook bij de techniek aller
aandacht, zodat een geregeld bezoe»
ken van de lessen zeker noodzakelijk
is. Hiermede rekening houdende, zul»
len in de Paasvacantie alle lessen op
de gewone tijden doorgaan, met uit»
zondering van die op Maandag 19
April (2e Paasdag), die naar Woens»
dag 21 April worden verschoven.
Vóór l Mei a.s. dient beslist te
worden met welke ploegen aan ons
internationaal turnevenement van 4
Juli wordt deelgenomen, terwijl met
het instuderen van de reidans voor
meisjes en dans voor dames, die
beide massaal worden uitgevoerd,
reeds is begonnen.

derde plaats neemt de fam. v. Eckelt
i n m e t 162.97%. ,- - - - - - In de Bslijn staan 'in de kopgroep
fam. Berrier met 172.83%, heren Not»
terman»Stor met 163.95% en heren
Keur»Peen met 161.00%.
In de kopgroep van de C»lijn kwam
niet veel verandering, daar de dames»
koppels Dróse»Schuilenburg (165.79%)
en Jacobs»van der Werff (163.84%)
zich wisten te handhaven. Het da»
meskoppel Heldoorn»Versteege bezet
de derde plaats met "161.25%.
BRIDGE-NIEUWS

Het was uiterst i, gezellig Dinsdag»
avond bij de bridgeclub „Bridgen
voor Plezier". Het bestuur had een
wedstrijd georganiseerd met uitge»
zochte spellen om- paaseieren. De
drie hoogste koppels uit de N»Z en
O»W lijn kregen per koppel de keus
tussen een chocolade ei of kippen»
eieren extra. De uitslag was als volgt:
N»Z»lijn: 1. Dames Vleeming»Kuij»
ters, 2. heren Bakker»Gebe en 3. fam.
De Jong.
" '~
O»W»lijn: 1. Fam. Snijer, 2. méj. v.
Duijn»dhr Ploegirian Sr en 3. dames
Denkers»De Haas.7^"
De poedelprijzen, een chocolade» of
kippenei, gingen naar de koppels: da»
mes VerbatensDen Belder en mej.
Dirksen»dhr Vleeming.
De volgende week Dinsdag wordt
de 4e en laatste wedstrijd gespeeld
KORFBALNIEÜWS
Het tweede twaalftal van de Zand» van de 2e competitie.
voortse Korfbalclub speelt op tweede
Paasdag een wedstrijd tegen Nieuw
EIERZOEKsWEDSTRHD
Flora 4. De ontmoeting vangt aan om ,Wixn Hildering' brengt
OP HET STRAND
half elf op een terrein aan de Oos» experiment " ten de Bruynstraat te Haarlem.
Het Zandvoorts Nieuwsblad organi=
De toneelvereniging Wim Hildering seert morgenmiddag voor jongens en
K.J.C. „ZANDVOORT"
geeft Donderdag 29 April in Zomer» meisjes van 4»14 jaar weer de tradi=
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort lust zijn slotuitvoering van dit win» tionele eierzoekwedstrijd op 't strand.
zijn 3c ronde voor het 4e maande» terseizoen. Gebracht wordt „Clair» Dit keer niet voor de Rotonde, maar
lijkse kampioenschap. De stand van voyance", een experiment in 3 ge» om twee uur op het strand van „Bad»
de kopgroep luidt: 1. D. Visser Jr.; deelten van A. J. Zoetmulder.
Zuid".
2. D. v. d. Werff; 3. J. Zwemmer; 4.
J. Boom.
A.s. Zaterdagavond wordt de tra»
Onderzoek' naar woningbehoefte in Zandvoort
ditionele eieren»wedstrijd gehouden.
Mede in verband met de plannen om echter nog enige jaren zou worden
DAMES K.J.C. „NOORD"
J.l. Woensdag hadden zij de „eieren» ten Noorden van de Van Lennepweg uitgesteld, is de vrees gewettigd, dat
avond". Behalve eieren werd ieder een intensieve bebouwing met arbei» inmiddels beslissingen o.m. met be»
derswoningen te doen plaatsvinden, trekking tot het gebruik van gron»
lid ook een paasbrood uitgereikt.
No. l werd mevr. E. M anders, 2. heeft Gedeputeerde Staten gevraagd den zullen zijn genomen, welke in het
mevr. R. Bakker, 3. mevr. R. Roest, om een onderzoek naar de toekom» licht van nieuwere inzichten achter*
stige woningbehoefte in de gemeente af ernstig zouden worden 'betreurd,
4. mevr. T. Luyks.
Zandvoort. Het Geografisch Insti» doch niet meer ongedaan kunnen
tuut van de Rijksuniversiteit in worden gemaakt.
ZANDV. BRIDGECLUB
verklaart) zich bereid dit on»
Gedeputeerde Staten vestigen er
Het derde twaalftal van de Zand» Utrecht
in te stellen (kosten ƒ 8000). tenslotte
voortse Bridgeclub verloor de ont» derzoek
nog de aandacht op, dat 't
In
verband
met
de
grote
betekenis
moeting tegen Boekenrode 2 in de van Zandvoort ook voor het achter» onderzoek niet beperkt zal kunnen
strijd om de Kennemerlandbeker met land en met name voor Zuid=Kenne= blijven tot enkele facetten, als het
vreemdelingenverkeer en het foren»
81*132.
merland en Amsterdam komt het Ge» senwezen,
dat de gehele maat»
deputeerde Staten gewenst voor, dat schappelijkedoch
structuur van de ge»
De onderlinge wedstrijd van de Zand» het bovenbedoelde onderzoek thans
voortse Bridgeclub telde Woensdag» wordt ingesteld, nu de herstelperiods meente en de vooruitzichten omtrent
avond voor de competitie mede, doch ten einde loopt en de -verhoudingen hare ontwikkeling in de studie beho»
naar gelang de uitslag luidde, ontvin» onder de nieuwe naoorlogse omstan» ren te worden *betrokken.
gen de leden een bepaald aantal digheden zich duidelijker beginnen af
Ook de eventuele toewijzing van
eieren. In de A»lijn handhaafde zich te tekenen. Een fundamentele wijzi» extra*bouwvolumen zal van de uit»
het koppel Van Dartelen»Vader met ging van het uitbreidingsplan is nu komsten van het onderzoek afhahke»
167.59%, op de voet gevolgd door nog mogelijk. Indien dit onderzoek lijk zijn.

Foto- en fiBmartikelen
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Eerste Paasdag:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
Tweede Paasdag:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZUSTER:
Eerste Paasdag:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
Tweede Paasdag:
Zr Hoogenbosch, Wilhelmmaw. 19,
telefoon 2306.
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6. tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Goede Vrijdag 16 April
7.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Bedie*
ning H. Avondmaal.
Zondag 18 April (Ie Paasdag)
10.30 uur: Ds R. H.; Oldeman. Me»
dewerking Kerkkoor.
7 uur: Jeugdkapel..'
Mevr. H. 'H. Visser*Fransen.
Maandag 1-9 April (2e Paasdag)
10.30 uur: Gezinsdienst
Paasevangelie: Ds C. de Ru
Paasspel
Medewerking Kerkkoor.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
16 April (Goede Vrijdag)
'8 uur: Opvoering Paasspel.
Extra collecte voor „Ton voor
Triest".
Zondag 18 April (Ie Paasdag)
10.30 uur: Prof. Dr J. N. Sevenster
van Amsterdam. v
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocbt
Zaterdagavond 8.30 uur: Paaswake.
Ie Paasdag 7 uur,' 8.30 uur en W uur
Hoogmis, 's Avonds 7 uur Plechtig
Lof met preek. 2e Paasdag 7 uur; 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis, 's Avonds"7 uur Lof met
Rozenkrans.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
16 April (Goede Vrijdag)
20 uur: Ds A. C. de Jong (pred. te
Grand Rapids).'
Zondag 18 April (Ie Paasdag)
10 uun'Ds A. 4e* Ruiter. Bediening
.H. Doop.
5 uur: Ds E. Zijlstra te Aerden'hout.
Dinsdag '20 April
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis"
Spr. Joh. H. v. Oostveen, evangelist
te Voorburg.

koopt U in een speciaalzaak. De
nieuwste sortering camera's zojuist
aangekomen. Gr. Krocht 19. Tel. 2510

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed zacht en kalm,
on^e lieve, zorgzame Moeder,
Behuwd* en Grootmoeder
DIRKJE SLAGVELD
Wed. van Johan Koning
in de leeftijd van 63 jaar.
Uit aller naam:
A. C. van Wijk=Koning
Zandvoort, 14 April 1954
Haarlemmerstraatj 8
Bezoeken van 3=5 uur
De teraardebestelling zal plaats
hebben op Zaterdag 17 April
a.s. te 11.30 uur op de Alge*
mene Begraafplaats te Zand*
voort.

COMPLETE BABY UITZET
12 Oogjes luiers a 98 et ƒ 11,76
12 tetra luiers a 98 et f 11,76
6 flanellen luiers a ƒ 1,59:
f 9,54
6 interlock hemdjes a 70 et:
f 4,20
6 babytruitjes a 120 et f 7,20
C 6 onderleggers *a 98 et f 5,88
,6 navelbandjes a 45 et ƒ 2,70
"4 geborduurde lakens en
sloopjesgarniiuren a f 4,15:
:l
'
ƒ 16,60
\6 bavetjes a 49~ct .... ƒ 2,94
~6 baby handdoekjes a 68 et:
'~'
ƒ 4,0%
l moltondeken a -f 3,58 ƒ 3,58
l plasticbroekje'a 85 et f 0,85
Tezamen 'slechts f 81,09
Grote sortering pakjes,
jurkjes, schortjes.
Pracht sortering WOL
voor uw baby.

„DE W O L B A AL"
HALTESTRAAT 12, tel. 2099

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

2000
2403
3043,
2100
,2345
2499
Z262
2887
4135
2424

Zondag 18 April 9.45 uur: Radiotoe* 2975
spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
Brand Corstius van het Humanistisch 2465
Verbond. Onderwerp: „Het onvers
gankelijke -verhaal.

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie '
Politie (alleen'T. noodgevallen)
Gem. Secretarie
'
Gem. Geneesheer, _ Julianaweg la
Inïormatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk *-Raadhuisplein
Stoomwasseröit„Hpllandia", ' '
fünstrqkerij, J. H. G. Weenifak,
Pafcveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw"; Tollensstraat 47.
en 2886 Stofguigerspeclalist;
Llchtstoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.

Foto-Kino Hamburg

Op ons kantoor kan geplaatst worden een

JONGSTE BEDIENDE mnl. of vil.
pl.m. 17 jaar, kennis van typen vereist.
Schr. soll.

Vernhout & van Sluijters
Wiepens vertrek aangeb.
BELEGGINGSOBJECT
Bakenessergracht 3, Haarlem
te Zandvoort voor verhuur,
koopsom ƒ 14.000,-, goed
rendement, ev. eigen gebr. Gevraagd:
Br. no. 3001 bur. Zandv.Crt.

Drukkerijen N.V.

Beschaafde WINKEUUFFROUW

Te huur gevr. van 15 Juli—
15 Aug. GEMEUBILEERD voor direct, niet beneden 18 jaar.
VRIJ HUIS. Brieven onder
no. 3002 bur. Zandv. Crt.
Ook corsetnaaister
3 Rustige, oudere dames vr.
15 Juni-15 Juli ZIT* EN
SLAAPK. (met 3 b.) en vr.
keuk., dicht bij zee, op ge* Grote Houtstraat 110, Haarlem, telef. 10605
/elbg punt. Event. ruil met
Zeist mog. voor eveneens
keurig gez. van volw. Br. Bij bouwbedrijf Fa J. van Sluisdam
no. 3003 bur. Zandv. Crt.
kan geplaatst worden een

gevraagd

Wala Corsetterie Peters Smit
en Zonen

Timmermansleerling

ELECTR. GRAMOFOON
met Phil. pick*up te koop,
ƒ 25,—. Vondellaan 24 bov. Aanmelden: Paradijsweg 11 of Brederodestraat
Te koop:
NIEUW GEB. PERCELEN
Exclusieve DAMESJUMPERS
< v.a. ƒ
op eerste stand. Grote hy*
potheek op billijke voor*
waarden beschikbaar.
ENIGE FLATS aan de Bou*
JONGENSOVERHEMDEN,
levard.
bordeaux en groen v.a. ƒ
Makelaarskantoor W. Paap,
HERENOVERHEMDEN vanaf . .<
ƒ
Kostvcrlorenstr. 1. Tel. 2965
STROPDASSEN vanafƒ
BROMFIETS te koop.
Sokken, anklets, sportkousën, kindersokjes,
Merk „Mosquito". Bredero*
damessokken, Libellemylons
destraat 35.

MANGELSTER
en VOUWSTER

89.
6,50

Zeer fijne LINKS*
GEWEVEN KOUSEN
2,45 * 1,75
Speciale aanbieding
NYLON ONDERJURKEN
met kantgarnering
9,95
NYLON ONDERJURKEN
m. zeer aparte strook 22,65 * 15,15
Charm. ONDERJURKEN
met broderie
10,65 * 6,95
BIJPASSEND BROEKJE.. 4,10
FANTASIE HEMDJES
met 'broderie
BIJPASSEND BROEKJE..

3,45
3,45

vanaf
FANTASIE ANKLETS
3,45 * 2,95

2,35,
LEUKE KINDERSOKJES
gestreept en effen

.-

Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat '35, telefoon 2131

2,70
2,98

J. Th. KORT Heemstede
, Zandvoort
Telefoon 2666

Powerfu! acrobatics

Geniet dubbel van uw Paasdagen

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

WONINGRUIL
Aang. in H'lem: heel hoek*
'huis, bev. 5 'k.f "keuk.,-bad*
cel, zold., schuur, tuin rond*
om het huis, tel. aanw. Huur
ƒ 53,85.
Gevr. in Zandvoort: soort*
gelijk huis, huur tot ƒ 50,*.
Br. ond. no. 3005 bur. v.d.
Zandv. Crt. Achterweg 1.

Een pracht collectie, waaronder:
RUDGE, LOCOMOTIEF, FONGERS, enz., ,
T^ De Sóe'Skope Amsterdammer
Grote. Krocht 5—7 - Telefoon 2974

met een RIJ W I E L

van

HENK SCHUILENBURG

voor "BLOUSES
ROKJES
MANTELPAKJES
JUMPERS
VESTEN
Bleyle en Tweka Jersey
NYLON KOUSEN

Meubel-, gordijn- en
tapijthandel
Woninginrichting

SINDS 1574 KERKSTR. 2 %

MODESCHOENEN
WEEK-HGENDA
Grote Krocht
Annex reparatiezinrichting

Brederodestraat: 72, tel. 3023

Een groot feest!

Mevr. A. Mol-van Bellen
Diploma A.N.O.V.

Schuimrubber
Matrassen
rechtstreeks fabriek, 30 a
40% beneden winkelprijzen.
Kent U ze nog niet? Vraag
dan l bed een paar dagen
op proef. 'Hygiënisch, stof*
vrij en geven een gezonde
en verkwikkende slaap.
Belt U even op 729109.
Importeur J. DEN BODE
Amsterdam (Z.), Rijnstr. 59
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinkcr, telef. 2164

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

3,95 =
3,48 *

Excentrieke capriolen

Les Bruno

Gevr. FLINKE HULP in de
huishouding van 9*1 uur, 3
ochtenden p. wk.. ƒ 4,— p.
ochtend. Aanmelden: F. H.
Penaat, Kostverlorenstr. 7,
telef. 2534.

STOELLOPERLINNEN
zware kwaliteit
f 1,75 per meter

0,88

Maxello Bensch

gevraagd bij Banketbakkerij welke in aanleg zijn binnen het circuit. Aanvragen in te
zenden uiterlijk op l Mei a.s. bij het Dagelijks bestuur
BOSMAN, Kerkstraat 22.
Telef. 2126.

Abonneert u

1,10 * 0,98

Mystiek van het Oosten

Tevens Zondagmiddag
en 2e Paasdag
THÉ DANSANT

60 et

Grote sortering
VITRAGE

Joyce Garcia ' -

huren van één of meer
SPORTVELDEN
NETTE L E E R L I N G

met kleine stijging per maat

*
OVERGORDIJNSTOFFEN
LEUKE CRETONNES, 120 cm

Haarlem.

2,95

Van ZATERDAG 17 APRIL af
dagelijks

*
In ons internationaal
cabaret»
programma:

Voetverzorging

ZELFBINDERS

Annex Cabaret Extase
Zandvoorl

3,50
5,25
1,75

Moderne inrichting voor

HEREN OVERHELDEN
NYLONS
bijz. mooie aanbieding
6,IO met vast boord, div. kleuren 2,95
Zeer mooie POPELINE,
ZEER FIJNE NYLONS
met gern. naad
3,45 div. pastelkleuren .. 12,75 * 10,75
ZEER FIJNE KRISTAL .. 3,95
met fantasiehiel
4,95 Nieuwe collectie

Hotel Bouwes
HERBERT MITTEYS
met zijn Weens orkest

gevr. aan de Stoomwasserij
HOLLANDIA, Pakveldstr. Het Dagelijks bestuur van de Stichting „TOURING
ZANDVOORT", stelt gegadigde Zandvoortse sport»
Gevr. v. Juli en Aug. ZIT* verenigingen in de gelegenheid zich aan te melden voor
SLAAPKAMER m. gebr. v. het
keuk. v. dame m. meisje v.
6 jr. Br. m. prijsopg. no.3004
bur. v.d. Z. Crt, Achterw. l

Haltestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks*
credietbank.
Vraagt inlichtingen.

KORT

De goedkoopste zaak
Bprrelglaasjes vanaf
ƒ 0,15
Bierglazen vanaf
ƒ 0,23
Kop en schotels vanaf
ƒ 0,65
Zeemlappen vanaf
ƒ 0,98
Boenders vanaf
ƒ 0,20
Sponsen vanaf
ƒ 0,50
Kastpapier per rol vanaf
ƒ 0,20
Chinamatten 140x180
ƒ8,75
Tafelzcil 120 breed, per meter ƒ 4,95
Balatum 200 b r., per meter .. ƒ 3,10
Cocos deurmatjes
ƒ 1,75
Pracht allum. keukenuitzet.. ƒ74,50
Alluminium fuitketels
ƒ 1,90
Steelpannen
ƒ 1,15
Wij hebben te veel om op ie noemen.
SWALUESTRAAT 9
is achter de Haltestraat
.Telefoon 2418

Dames Sweaters met wollen boorden \ 12,75

L. Balledux & Zonen

Even voor de Paas
naar

Het Wonder van Zandvoort

PA'S FEEST: ,
Een, mooi i
BHILIPS
RADIO;
nieuwste type
met drukknopsysteem, ingé*
bouwde antenne . . ƒ 348,PHILIPS Radio combinatie
met wisselaar, voornaam van
uiterlijk en klank!
PHILIPS RADIO ........ ' vanaf ƒ 98- tot ƒ 2190,PHILIPS TELEVISIE: Diverse aantrekkelijke program*
ma's: Kunst, Sport, Bloemencorso etc. Groot beeld
vanaf ƒ 895,-.
PHILIPS HOOGTEZON '.
.............
vanaf ƒ 76,50
MA'S FEEST: een .KOELKAST .... vanaf ƒ 480,een WASMACHINE met wringer en
tijdklob . - .'l
................
ƒ 285,-

IN EEN WIP SCHOON SCHIP!

Monopole
Vrijdag 16 April 8 uur: film „Achter
gesloten gordijnen".
Zaterdag 17 April 8 uur: idem.
Zondagmiddag 18 April 2.30 uur: film
„Roodkapje".
Zondag 18 April 8 uur: film „Achter
gesloten gordijnen".
Maandagmiddag 19 April 2.30 uur:
film „Zilversmokkelaars".
Maandag 19 April 8 uur: film „Pat
and Mike".
Dinsdag 20 April 8 uur: idem.
Woensdag 21 April 8 uur: idem.
Donderdag 22 April 8 uur: film
„Concerto".
Hotel Bouwes
Vanaf Zaterdag 17 April, dagelijks:
Herbert Mitfeys met zijn Weens
orkest. Intern, cabaretprogramma.
Zondagmiddag en 2e Paasdag: Thé
Dansant.
Hotel Casa Blanca
Zaterdag 17 April en de beide Paas:
dagen: Maria Zamora, het ensemble
Ted Brooks en de zangeres Ans
Mulder*Smid.

STOFZUIGERS, diverse merken op slee, v.a. ƒ 2,- p.w.
Stadsschouwburg ~
Wij repareren alle radiotoestellen en huish. apparaten.
Haarlem
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pre<* Zaterdag 17 April 8 uur: Toneelgroep
tige wijze de betaling met U.
Theater met „Rendez vous in Lobs»
woud".
' RADIO '« TELEVISIE . ELECTRA
Zondag 18 April 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Anastasia".
Maandag 19 April 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Paard eet hoed".
Kostvertorenstraat 7 - Telef. 2534

Gevonden voorwerpen
Aanwezig ten burele:
R.K. kerkboekje, portemonnaie (pad*
vindersmodel), portemonnaie m. inh.,
bruine portem. m. inh., lege bruine
portemonnaie, diverse kinderwanten,
gebreide handsch., blauwe dames gla*
cé handsc'h., wit*bruine dameshand*
schoen, zwarte wollen dameshandsch.,
bruine glacé dameshandsch., l paar
wit*oranje wanten, l pr witte gebr.
handsch., 'bruine jongenspet, blauwe
capuchon, groene dames'baret, veel*
kleurige jongensdas, rood*wit=blauw*

H.

geblokte das, padvindersriemen.
Aanwezig bij de vinder:
papieren zak, inh. zakdoek, O.Park*
straat 56; duimstok, Willemstraat 19;
ijzeren busje, inh. geld, Stationsstr.17;
kinderzonnebril, Zuiderstraat 15; jon*
ge herdershond, Koninginneweg 14;
rode poes, Prinsesseweg 15; jonge her*
dershond. Kinderhuis Gr. Kijkduin;
portemonnaic m. inh., Kerkstraat 34;
zwarte portem. m. inh., Kostverl.str.
72; portem. m. inh., Zeestraat 45; por*
tem. m. inh., Zandv.laan 36; portem.
m. inh., Schoolstraat 1; wit katoenen

dameshandsch., Marnixstr. 45; bruin
lederen handsch., Zandv.l.- 343; rood
kinderwantje, Koninginneweg 7; glacé
dameshandsch., Zuidbuurt 1; l paar
glacé herenhandsch., Julianaweg 6;
blauwe jongenspet, Koninginneweg 7;
blauwe vulpen, Haarlemmerstraat 48;
kinderschoen, Potgieterstr. 18; zeeuw*
se knoop ring, Brederodestr. 94; kast*
slcuteltje, Thorbeckestraat 16; hand*
doek, geruit, en washandje. De Witt*
str. 11; rood*grijze autopod, Opster*
parkstraat 19; rood*groene kinder*
driewieler, O.Parkstr. 43; l pr grijze
dameshandsch., Brederodestraat 47.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIfl" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een. goede wasverzorging
Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2S8Ï
j. H. G. WEENINK

g

Voor de Paasdagen grote sortering
PAASEIEREN - PAASFZGUREN

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend

THEATER

Verschillende soorten netjes met Paaseitjes, eierdopjes

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 16 APRIL
t.m. ZONDAG 18 APRIL (Ie Paasdag) 8 uur
Eleonora Rossi en Massimo Girott-i in

Achter gesloten
gordijnen

IVI Jï, T Z E! S (Isr. Paasbrood)
Zeer ruime sortering in
LUXE DOZEN BONBONS en CHOCOLADE
Speciaal adres voor alle

VERKADE-ARTIKELEN
Als u eens extra wilt tractoren!!
lff\VFTV
Steeds voorradig en fabriekvers de beste »O* * *•+•
van Douwe Egbert, Van Nelle, Kremer

CHOCOLATERIE M. C. VAN NOL
KERKSTRAAT 34. telefoon 2364

Fa,A,y,d,Mije&Zonen

Het sprankelende verhaal van een sportief meisje
en haar promotor.... Twee lievelingen van rut
witte doek in een zeer geestige comedie!
Toegang alle leeftijden.

Heerlijke PAASTAARTEN
en PAASGEBAKJES
Iets fijns!
Sohoolplein 4 - Telef. 2467
TAPIJTEN
Zaterdag jaarlijkse ver»
koop Jaarbeurs*monsters
beneden grossiersprijzen
aan particulieren. Prach*
tige Wiltons ƒ 79,50, gr.
maten ƒ 109,—. Extra
grote maten 275 x 375
slechts ƒ 198,*. Collectie
Smyrna tapijten ƒ 98,=,
ƒ 125,5. Ook voorradig
300 x 400.
TAPIJTHANDEL .
„MARO" N.V.
Toonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

Een Muziekfilm in briljante kleuren ontroert door
schoonheid en klank.
Toegang alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 18 APRIL (Ie Paasdag)
2.30 uur
Wij presenteren U het geheel Nederlands
gesproken sprookjesfilmwerk,

MAANDAGMIDDAG (2e Paasdag) 2.30 u u r '
De vrouwelijke cowboy Dorothy Page in

voor plafonds
BEHANG
voor de wanden
VERF voor het houtwerk

Een prachtige cowboyfilm voor jong en oud!
Toegang alle leeftijden.
I

MEUBELWAS

voor -de meubelen
Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
DEZE WEEK
Witkalk en gips.

P.
Flietstra
_
.
Burg. Beeckmanstraat 2

RECLAME

250 gram ALLERHANDE KOEKJES
,

__
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.) H.

voor 60 cent

-,_.-,,«•«•«-•
GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
>•
Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—10 uur v.m., uitgezonderd
Zaterdags.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

Zaterdag 17 April

Voorlopig iedere Zaterdag: en
Zondagavond geopend

Setter-Set
NYLONS
Geelmerk
Zilvermerk
Roodmerk
Paarsmerk
Grijsmerk

ƒ 2,95
, 3,95
4,95
„ 5,35
„ 5,35

A, Bakeis n,v,
Sinds 1874

De Volkseredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers Cwinkeliers) aan 'het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;.
- -•
ADVIES om te voorkomen, dat II te zware lasten te !
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
l
Uw zakten, worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: '
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke, corres- j
pondenten
!

PARTIJ VAN DE ARBEID
Vrije Wereld — Blijde jeugd

Kiest Woensdag 21 April 1954

No. l van LJJSt 1

W. MENSINK

Zij. die niet zelfstandig aaar het "stembureau kun*
nen gaan. worden verzocht dit op te geven bij de
Heer A. Kerkman, Noorderstraat 5. Zij worden
dan per auto gehaald en weer thuisgebracht.

G O E D Z I E N.

r/;

**-s V

mijn jasje?
Ik doe thuis de boodschappen en
daarvoor mag ik de cassabons
houden. Dat is goed betaald, want
na enkele maanden kon ik al dit
jasje kopen! Voor tien gulden aan
cassabons één gulden contant terug
dat loopt aardig op!
De Gruyter geeft korting op alle
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 WAAR
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

de Gruyter
S/A

£4041E

*

Zangeres Ans Mulder-Smid
*

Tevens een zeer bijzonder bijpassend voorpro*
gramma.
Toegang alle leeftijden

PLASTICWIT

HEROPENING

en de

voor verpakkingswerkzaamheden.
DONDERDAG- 22 APRIL 8 uur (slechts l dag)
Frits van Dongen, Catharina McLeod, Wil:
Ham Carter in

Kerkplein 8 - Telef. 2264

Maria Zaxnora,
Het ensemble Ted Brooks

Vanaf MAANDAG (2e Paasdag)
t.m. WOENSDAG 21 APRIL, 8' uur
Spencer Tracy, Katharina Hepburn, Aldo
Ray, George Maihews in

naar

CASJi BLANCA

en de beide Paasdagen wederom met

Het afschuwelijk bedrijf van „Handel in meisjes".
Wat nog nooit openbaar gemaakt werd, wordt
thans vertoond in dit uitzonderlijke filmwerk!
Toegang boven 18 jaar.

PAASBROOD
Krenten- en
Rozijnenbxood

Hotel

Goed zien is één van de vele voor»
rechten die de meesten van ons ge*
lukkig bezitten. Wij zijn hieraan zó
gewend, dat wij natuurlijk niet elk
ogenblik tegen elkaar zeggen: „Jonge,
jonge, wat is het toch prettig, dat wij
goede osen 'heb'ben". Maar beseffen
wij wel, dat het absoluut noodzake*
liik is, dat alle onderdelen van ons
oog doorlopend in goede staat die*
nen te zijn en daarom moeten wor*
den onderhouden?
iHet zien is een kostbaar en inge*
\vikkeld iets Een lichtstraal b.v., wel*
ke ons oog treft, moet allereerst het
hoornvlies passeren, vervolgens de
voorste oogkamer, daarna de lens,
eindelijk het inwendige van het oog,
hetwelk een glasachtig lichaam is, om
dan pas het netvlies te raken. Het
netvlies zelf bevat talrijke zenuw*
stelsels, welker uiteinden een licht*
indruk kunnen opvangen om deze
over te brengen naar de hersenen,
waar zij, tot bewustzijn komen. Als
dit nu allemaal punctueel in orde is,
dan pas zullen onze ogen ieder
ogenblik voor ons klaar staan en
kunnen wij ze als onze beste vrien*
den beschouwen.
Het is daarom begrijpelijk, dat wij
onze ogen zoveel mogelijk dienen te
verwennen en juist nu, als 'het zon*
licht feller wordt, vinden Uw ogen
het prettig, wanneer dat scherpe licht
wat getemperd wordt, hetgeen alleen
afdoende kan geschieden met een
zonnebril, die werkelijk "volkomen
onschadelijk is. ALLEEN UW OP*
TICIEN KAN DIT GARANDE*
REN, OMDAT DOOR HEM ELK
GLAS OP DEUGDELIJKHEID GE*
CONTROLEERD, WORDT.
Naast- Moederdag, Dierendag, enz.
zou het niet zo gek zijn, óók een
„Ogendag" te hebben, een dag n.l.
waarop men bijzondere aandacht
gaat schenken aan dit zo kostbare
bezit en dan zouden wij haast zeggen:
HET BESTE IS NOG NIET GOED
GENOEG!
Uw opticien, Brillenspecialist
Looman, Haltestraat 58.

Voor de Schoonmaak:
Kleden, lopers, Japanmatten, vitrage,
overgordijnstoffen, enz. enz.
Ook hebben we mooie voordelige
VERPLEEGSTERSSCHORTEN
en verdere BEDRIJFSKLEDING!!
Van ouds bekende adres:

fa m der Veld-Schuiten
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De verkiezing in Zandvoort

Belangwekkende lezing
kanttekeningen bij een nationaal tekort

,

Er is een uit 150 bladzijden bestaand
geschrift verschenen onder de titel
Nationale Snipperdag, dat beoogt op
hoog niveau te protesteren tegen het
annuleren van de Nationale bevrij»
dingsdag door de regering. Negen H»
teraire tijdschriften hebben zich ges
bundeld 'om dit gemeenschappelijk
nummer mogelijk te maken. Prof.
Donkersloot heeft op een perscon»
ferentie een inleiding gehouden, waar»
in hij de redenen heeft uiteengezet,
die tot het verschijnen van dit spe»
ciale nummer hebben geleid. 'De pas»
sage 'die wij hieronder aanhalen, heeft
ons daarbij bijzonder getroffen.
„Men mag -/Ach afvragen of de
raadpleging van regering en volks»
' v vertegenwoordiging wel de juiste
is geweest in deze zaak, en of het
resultaat van haar besluit wel bc»
.antwoordt aan wat leeft in het
volksgeweten, da-t zich met zovele
stemmen kenbaar heeft gemaakt;
of dat wel voldoende -beluisterd is
en, of ditmaal regering en Kamer
zich wel diep genoeg hebben gebo»
gen over geestelijke waarden, waar
zij zich zo yaak en met zoveel ver*
antwoordelijkheid en zoveel in»
'spanning en moeite hebben te 'bui*
gen over materiële, economische en
sociale belangen — of zij hier het
belang van zuiver geestelijke waar»
den voldoende afgewogen hebben
en" of, als zij het hadden gedaan,
hun antwoord niet anders geluid
. zou hebben dan' het heeft."

Dit thema van het volksgeweten,
waarvan wordt gezegd dat het zich
met -zoveel stemmen kenbaar heeft
gemaakt en van het appèl op de re»
gering vindt men ook terug in het
tijds^chriftsnummer Nationale snipperdag. Hét is o.ï. een beetje wrang, dat
zij die thans blijk geven van hun mis»
riqegeri over ' de. regeringsmaatregel,
zich'in de afgelopen jaren zo weinig
hebben'bekommerd over de aard en
karakter1 van de Nationale bevrij»
dingsda g,^die wij
allen hebben zien
afglijden * in de richting -van ' een
"- - slappe'loFzonder voors-of -achterland.
Spreken en schrijven over eéh volks»
geweten dat zich 'door deze maatre»
gel', in zijn uitingen van geestdrift en
inkeer " tekort zou voele'h' gedaan,
gaat ons, gezien de negen bevrijdings»
dagen die achter ons liggen, te ver.
Men zou dan beter kunnen spreken
van een nationale spijt over een ver»
loren vrije dag die 'bij sommigen door»
klinkt. Het moet aan de medewer»
kers van dit geschrift ,die pretende»
ren ons wakker te schudden, nadat
er eerst een officiële regeringsmaat»
regel voor nodig was om hen te wek»
ken, toch'bekend zijn hoe zielloos in
ons land 'dit feest werd gevierd. Van
een Nationale saamhorigheid is op
•deze dag dan ook taiets gebleken;
éeh groot deel van ons .volk schijnt
zich de verdachte luxe te kunnen per»
mitteren alles wat er is gebeurd te
vergeten. iHet is .misschien nog niej:
te laat de 5e Mei te heroveren dooi
druk op de' regering uit te oefenen,
maar de inhoud kan deze ons niet'te»
ruqgeven, die heeft ze óns trouwens
ook. niet ontnomen, alleen maar een
• dag, een vorm waarvan de inhoud
voor de meesten verloren is gegaan.
Na .-felle en minder felle protesten,
s'arcastische en bittere bijdragen blijf:
er niets anders over dan te consta»
teren dat de medewerkers van Na»
\ tionale Snipperdag aan hun plicht tot
protesteren hebben voldaan, maar de
as waarmee zij regering en volksver»
tegenwoordiging 'bestrooien zit dui»
delijk aan de buitenkant van onze en
hun kleren.
Niet het besluit van de regering
blijf t,ons-bij als de meest schokkende
• ~ * * • •
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niet de plicht heeft om het tegendeel
van deze slappe houding te belicha»
men. Al was het terwiile van de re»
latief weinigen wier binding tot de
bevrijding sterk genoeg was. Want
dezen zijn nu meteen over één kam
geschoren met de grote hoop, die het
in wezen niet raakte. Waar het naar
onze mening vaak de besten waren
uit de bezettingstijd, die op deze wij»
ze pijnlijk zijn getroffen, voelen wij
ons nochtans verplicht stelling te ne»
men tegen het Rcgeringsbesluit. Het
feit dat het Nederlandse volk van de
bevrijdingsdag niets heeft gemaakt,
geeft o.i. de" Regering nog niet het
recht zich van dezelfde houding
meester te maken. De zaak — wij
moeten het erkennen — is hiermee
eigenlijk teruggebracht tot een theo»
retischc principe»kwestie. Maar voor
dat overblijfsel, het principe, willen
wc het nog steeds opnemen. Zuiver
en alleen omdat het onvermogen van
het volk om zijn bevrijdingsdag een
inhoud te verlenen berust op een
doorzeefde memorie, op een ongelijk.
Wanneer dit ongelijk door de rege»
ring nog eens wordt gesanctionneerd,
dient daartegen protest te worden
aangetekend. Dit is inderdaad een
plicht. Dat het ons de inhoud van
een bevrijdingsdag niet kan geven is
al ei g genoeg, maar dan toch de in
houd van het gelijk.
E.L.

Toneelwedstrijd
r -

De toneelvereniging „Wim Hildering"
die a.s. Donderdagavond in Zomer»
lust een opvoering geeft van „Clair»
voyance", een experiment in drie be»
drijven door A. J. Zoetmulder, neemt
met dit stuk ook deel aan de toneel»
wedstrijd, georganiseerd door de af»
deling Haarlem van- de Nederlandse
Amateur Toneel Unie (N.A.T.U.).

Na de voordracht van Prof. Dr C.W.
Mönnich over Christendom en Cul»
tuur zal op uitnodiging van 't Helm
een lezing worden gehouden door Mr
Abel J. Herzbcrg op a.s. Dinsdag 27
April in hotel Keur.

zo is ook het grote experiment: Is»
raël, een facet van onze verwachtin»
gen, van de hoop en creativiteit die
soms als een indrukwekkend teken in
deze wereld zichtbaar worden.
Wat men hoopt is dat de mens, die
achter dit alles schuil gaat, U genoeg
interesseert om Mr Abel J. Herzbergs
Het zullen er misschien niet zoveel lezing bij te wonen.
zijn die 'Herzbergs weinige, van op»
merkelijke visie getuigende, geschrif»
ten kennen. Als een van de weinige
Joodse landgenoten overleefde hij het Gemeenschappelijk concert
Duitse concentratie»kamp. In een hel* van Muziekkapel en
dere taal, waarin de haat die men
redelijkerwijze zou verwachten, ver» Mannenkoor
vangen is door een indrukwekkend
doorzicht en een humanitaire bewo» Op Maandag 26 April zullen de
genheid, schreef hij daarna zeven op= Zandvoortse Muziekkapel o.l.v. de
stellen over Bergen»Belsen, getiteld heer Wildschut en 'het Zandvoorts
Amor Fifti. Ook zijn kampdagboek Mannenkoor o.l.v. de heer Bleijen»
berg gezamenlijk een concert geven.
Tweestromenland werd uitgegeven.
O.m. worden met begeleiding van
Momenteel werkt Herzberg in op»
dracht aan een toneelstuk Herodes, de kapel uitgevoerd het Jagerskoor
de Opera Der Freischiitz van von
dat met veel verwachting tegemoet uit
wordt gezien. In Herzbergs publica» Wetoer, het Pelgrimskoor uit Wag»
ties vindt men het indringend portret ner's Opera Tannhauser en het Sol»
van de mens, van de denkende, leven» datenkoor uit Gounod'a Faust.
de mens en van de falende oncriti»
sche en 'lege mens. Men vindt er
achtergronden van datgene wat die
mens aan grootheid en ellende op»
brengt.
't Helm merkt op: Wanneer Mr
Herzberg in Zandvoort dan ook zal
spreken over een onderwerp dat men
....verzoek van de
misschien „iHet Joodse Vraagstuk"
zou kunnen noemen, zal ook dit on»
derwerp in de eerste plaats een aan» 30 April zal, zoals men langzamer»
leiding zijn om achtergronden te ver» hand weet, de eindslag van de Tul»
duidelijken, waar wij allen bij betrok* penrallye in Zandvoort — en wel op
ken zijn — of wij dit willen en weten het Circuit — plaatsvinden. De dag
daarop zal de badplaats al weer in
of niet.
'Het feit, dat wij leven in een we» het teken van een grote sportgebeur»
reld waar anti=semietisme bestaat — tenis staan. Op l Mei n.l. tussen l
dit is n.l. geen uitvinding van hef uur en 2.30 uur trekt de karavaan
Duitse fascisme* alleen — is slechts van wielrenners die deelnemen aan
een gevolg van !het feit, dat wij leven de Ronde van Nederland in de zesde
in een wereld waar onvoldoende etappe door Zandvoort.
'Het parcours door de badplaats
geest en rekenschap 'bestaan. (Die ive»
reld vormen wij overigens zelf.) En ligt als volgt: via Zandvoortselaan,

6e Etappe van Ronde van
Nederland door Zandvoort

Uitslag verkiezing voor de -Provinciale Staten
op El April 1954 in Zandvoort
Stembureau*

II

I

VI
IV
V
Hannie Hannie
Schaft» Schaft»
Ons
school 2 school 1 Huis

III

Plesmans K. Door» Ons
mansch. Gebouw
school

Patronaat
Totaal
Bentveld gebouw

328
109
44
26
48
100
2
4
0
4

328
140
21
78
191
93
2
.24
4
1

319
142
53
89
237
128
1
35
2
2

205
132
30
38
95
102
0
8
1
9

62
64
3
46
122
- 18
0
23
0
1

221
221
18
58
173
73
1
60
7
0

2151
-988
284
419
1054
621
10
164
16
12

35,5
16,3
4,7
6,9
17,4
10,3
0,2
2,7
0,3
0,2

Totalen
Ongeldige stemmen

849
47

531
45

665
32

882
48

1008
55

613
37

339
9

832
61

5719
334

94,5
5,5

Uitgebrachte
stemmen

896

576

697

930

1063

650

348

893

6053

2-6 April 1950

Partij v.d. Arbeid . .
Kath. Volks Partij . .
Comm. Partij Ned...
AntWRev. Partij
VV D
CH U
...
Kath. Nat. Partij....
Staatk. Geref. Partij
Ger. Pol. Verbond..
Soc Unie . .'

1622
921
300
402
776
682
13
5
12

of
of
of
of
of
of
of
of
of

21 April 1954

34,2%
19,4%
6,3%
8,4%
16,3%
14,3%
0,3%
0,1%
0,3%

2151
988
284
419
1054
621
164
12
10
16

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

37,6%
17,3%
5 %
7,3%
18,4%
10,8%
2,8%
0,2%
0,2%
0,2%

5719

of 100%

Winst Verlies
3,4%
2,1%
1,3%
1,3%

2,1%

3,5%

2,5%
0,1%

0,1%

0,2%
8,3%

8,3%

334
6053

Voorkeurstemmen op Zandvoortse inwoners
8 Totaal

Stembureaux:
W. M. B. Bosman (R.K.)
P. Brune (A.R.)
A. Steetskamp (A.R.) ..
G. Tates, (V.V.D.) ....
K.C. v.d, Mije Pzn (C.H.)

15

13
9
5
3
l
l
44 10
24 -10

l
l
l
10
2

10 65
2 34
3 12
35 1-74
7 92

63

87

15

57 377

9
7
3
3
9

8
5
l
29
3

6
6
l
10
22

9
5
l
33

31

46

45

33

Haarlemmerstraat naar Hogeweg,
Thorbeckestraat, Badhuisplein, Burg.
Engelbertsstraat, Zeestraat en Boul.
de Favauge, richting Bloemendaal.
Aardig is het dat Zandvoort juist op
de helft van deze etappe ligt, zodat
hier ook de ravitaillering zal plaats»
vinden. Dit. zal geschieden aan de
Boul. de Favauge.
Het is 'begrijpelijk dat de Zand»
voortse politie met het oog op een
en ander verschillende maatregelen
overweegt, o.m. afzetting van diverse
zijstraten. Zij zou speciaal de bezit»
ters van honden met klem willen
verzoeken hun dieren niet los te la»
ten lopen (dit is zoals men weet toch
al verboden),-.daar loslopende hon»den elders al meer de oorzaak zijn
geweest van ernstige valpartijen van
wielrenners.

DRUKTE BIJ DE TOURING
%

161
91
49
39
156
27
0
5
2
1

Verkiezing in Zandvoort
(in percentages)

politie....

VIII

527
89
66
45
32
80
4
5
0
1

en bewogen artikelen een réveil
trachten te bewerkstelligen dat 8 jaar
eerder had moeten plaatsvinden. Het
besluit .van de regering had een na»
tionale pijn moeten" veroorzaken; in»
plaats daarvan tooien enkelen zich
met de snippers uit naam van een !
niat bestaand volksgeweten; want '
4733 of 100%
het overgrote deel van ons volk
houdt zich afzijdig. Wij zullen moe»
ten erkennen'niets te hebben, gedaan Ongeldige stemmen . . 300
5033
om 'de devaluatie van de bevrijding^»
dag te. yoorkprnen. Regering en volks»
vertegenwoordiging van een onwaar»
achtige houding te beschuldigen vol
economische en politieke bijbedoelin»
gen vergoedt noch overschreeuwt ons
pijnlijk gemis.
• F.P.
Dat men in de 9 jaar na de bevrij»
ding aan de bevrijdingsdag geen in»
houd |heeft kunnen geven, zoals in
bovenstaand artikel wordt betoogd,
is — treurig genoeg — niet te ontken»
nen. De Regering heeft zo bezien al»
leen de formele consequenties getrok»
ken uit 'een onverschilligheid die door
het" volk', zelf was 'uitgedrukt. De
vraag is 'echter of "juist de Regering

VII

Lijst
1. Partij v.d. Arb. . .
2. Kath. Volks Partij
3 C P.N
4 Anti Rcv
5 VVD
6. Chr. Hist. Unie . .
7. Ger. Pol. Vefb...
8. Kath'. Nat. Partij
9 Soc Unie
10. St. Geref. Partij..

Partijen:

De verkiezingen zijn in Zandvoort
uiterst rustig verlopen, 'de opkomst
van de kiezers was vrij groot. Be»
paald opmerkelijk was het grote per»
centage ongeldige stemmen (van
on»
waarde en blanco) n.l. 334 of 51/., %
van het uitgebrachte aantal stemmen.
Op een biljet stond vermeld ,Hui»
zenü', op een ander „Malle Eppie'.
Voorts trof men aan ,De wijze re»
geert niet' en ook ,De wijsheid kan in
de politiek schuilgaan, maar is nu ten»
onder gegaan'. Ook een beschouwing
over de middelmatigheid in het poli»
tieke leven werd op een biljet aange»
troffen en tenslotte een uitspraak die
aan duidelijkheid van bedoelingen
niets te wensen overlaat ,Een Mof
in bed, Nederland weer zo bezet!'
Dit grote percentage vernietigde of
blanco stemmen wijst o.i. toch op de
aanwezigheid van een aantal mensen
wie het beleid van geen enkele poli»
tieke partij meer vertrouwen inboe»
zemt, iets dat als verschijnsel de aan»
dacht zeker verdient.
Voor de gedetailleerde verkiezings»
uitslagen in Zandvoort verwijzen wij
U dan naar de overzichten die U el»
ders in dit blad vindt.

100

Tussen 21 April 1954
en 25 Juni 1952
Nog even het verschil in stemmen»
aantal te Zandvoort zoals dat te zien
is door het vergelijken van de uit»
slagen voor de Statenverkiezingen
van eergisteren en de 2e kamerver»
kiezingen op 25 Juni 1952, (tussen
haakjes).
•P.v.d.A. 2151 (2485); K.V.P. 988
(904); A.R. 419 (484); C.H.U. 621
(627); V. V.D. 1054 (1025); C.P.'N.
284 (061); K.N.P. 164 (298); St. Geref.
P. 12 (,11): Ger. Pol. Verb. 10 (10);
Soc. Unie 16 (23). Andere partijen
297. Tot. geld. stemmen 5719 (6525).
Wat bij deze vergelijking in de eerste
plaats opvalt is het stemmenverlies
van de Partij van de Arbeid, dat niet
minder dan 334 bedraagt. Ook de
A.R. en C.P.N, boekten, hoewel niet
in die mate, een achteruitgang, de
K.N.P. verloor een 'belangrijk percen»
tage van haar stemmen. Bepaald spec=
taculaire winsten werden niet ge»
boekt, al ging de K.V.P. met een aan»
tal van 84 toch altijd nog belangrijk
vnnrnii

De invasie van duizenden vreem»
delingen — niet alleen Duitsers zo»
als men somtij'ds enigszins smalend
opmerkt — heeft in Zandvoort ook
'beroering gebracht. Alle hotels en
pensions zaten reeds Zaterdag prop»
vol en vele gasten waren reeds door
de pensionhoudcrs bij particulieren
ondergebracht.
Toen Zondagmiddag het kantoor
van 'de stichting 'Touring Zandvoort'
om 2 uur werd opengesteld) was geen
adres meer ter beschikking, hoewel
de toeloop nog zeer groot was. Het
kantoorpersoneel verdween om 4 uur,
doch de toeristen 'bleven maar naar
nachtlogies informeren en ook van
buiten Zandvoort kwamen verschil»
lende verzoeken om onderdak 'bin»
nen. •
De bestuursleden, de heren M. We»
ber en Longayroux, nestelden zich in
het kantoortje op het Raadhuisplein,
lieten de omroeper door het dorp
gaan om nachtlogies te verzoeken en
lieten jonge vrijwilligers de gasten
naar hun Tijdelijke adressen brengen.
Dit duurde tot ongeveer half elf,
maar tot half twaalf bleven de be»
stuursledcn — later nog geholpen
door de heer Schouten — nog bijeen
om eventuele laatkomers op te van»
gen.
Er zijn over dit gebeuren weer eens
vele boze woorden gemompeld, waar»
op we niet zullen ingaan. Een feit is,
dat het personeel — een kantoorjuf»
frouw — niet over meerdere adressen
de beschikking had. Voorts dat de
directeur niet aanwezig was, doch
dat 'door 'het ingrijpen van de leden
van het dagelijks bestuur die adres»
sen 'binnen enkele uren wél bekend
waren.
En dan doet het toch ook wel
vreemd aan, dat de buitenlanders op
Eerste Paasdag vertrokken en maar
op goed geluk ergens onderdak
trachtten te krijgen. Maar hoe het
ook zit, in Zandvoort heeft men bij
de stichting weer eens geleerd hoe
men een vreemdelingeninvasie moet
verwerken!

Op 26 April 1950 werden uitgebracht
op:
Uit de bocht gevlogen
P. Brune
11
Een 24»jarige motorrijder uit Dord»
A., Steetskamp
17
recht vloog Maandagmiddag met zijn
G. Tates ..'
116
voertuig als gevolg van een te grote
K. C. v. d. Mije Pzn .. 119
snelheid uit de bocht van het circuit
C. Slegers
61
achter de pits. Dokter J. van der
Meer constateerde een 'bovenarm»
Joh. C. Jung Sr
19
breuk en liet het slachtoffer naar een
ziekenhuis in Haarlem overbrengen.
Totaal 343
Het motorrijwiel werd beschadigd.

Foto- en fiBmartikelén
Zandvoortmeeuwen en Wassenaar
lieten boeiend duel onbeslist
Het meest onwaarschijnlijke is op de
middag van Tweede Paasdag gebeurd:
Zandvoortmeeuwen zag kans Wasse»
naar het hoofd te bieden en met een
doelpuntloos gelijk spel naar huis te
sturen.
Dit gelijke spel had zeker niemand
verwacht en vooral niet dat het een
blanke score zou blijven. Zandvoort*
meeuwen heeft er sportief voor ge*
vochten en was in de eerste 'helft
verre in 'de meerderheid. In de twee*
de helft ging het initiatief zeker niet
altijd van Wassenaar uit. Maar het
gehele Meeuwen*elftal heeft voor dit
gelijke spel alles ingezet en al gaf
men zich soms heel wat moeite, Was*
senaar zag geen kans de vijandelijke
linie te breken.
Met diverse autobussen waren de
supporters in Zandvoort gearriveerd,
die al spoedig vreugdekreten 'begon*
nen te slaken, daar men beslist de
verwachting had, dat Zandyoortm.
het onderspit zou 'delven. Die luid*
ruchtigheid verdween langzamerhand
en tegen het einde waren de enthpu»
siastelingen
muisstil. Begrijpelijk,
daar de thuisclub op buitengewoon
goede en sportieve wijze partij had
gegeven.
Zandvoortmeeuwen had in de eerste
helft het windvoordeel en trok al heel
spoedig ten aanval, een aanval ech*
ter, die steeds terugkeerde. De hech*
te verdediging van Wassenaar vorm*
de echter een flink struikelblok. Het
samenspel was uitstekend, er was en*
thousiasme te bespeuren en iedereen
voelde direct aan, dat de thuisclub
zijn huid zo duur mogelijk zou ver*
kopen. Wassenaar zette meteen de
buitenspelval open, waar de Zand*

voortse voorhoede nog wel eens in»
tippelde. Eén keer kreeg Siebe Keu*
ning een mooie„kans om in te schie*
ten, maar op het laatste moment kon
hij de bal juist niet bereiken.
Het offensief van de thuisclub
duurde 45 minuten en slechts een en*
kele maal behoefde doelverdediger v.
Koningsbruggen in te grijpen. Maar
in de tweede helft werd dit meteen
anders. Na een kort, onzeker begin
herstelde van Koningsbruggen zich
prachtig en hij heeft diverse malen
doelpunten voorkomen. Hij had een
uitstekende steun aan Kerkman, Stok*
man en Halderman, maar zelfs ook
aan 'de andere spelers, die telkens te
hulp schoten bij dreigend gevaar.
Wassenasar — dat over een flinke
ploeg beschikt — werd niet moede*
loos en probeerde telkens de Zand*
voortse verdediging te breken, doch
zonder resultaat. Tegen het einde
kwamen de kustbewoners zelfs weer
opzetten en enige malen leek het er*
op, dat Wassenaar toch nog met een
nederlaag naar huis gestuurd zou
worden. Onder de grootst mogelijke
spanning kwatn het einde van een
van de meest prettige en goede wed*
strijden van 'de laatste jaren. De
wedstrijd werd op uitstekende wijze
geleid door de heer W. Bonneveld.

(Adv.)

Huidgenezing
Huldzuiverheid - Huidgezondheid

F» U ROL

koopt U in een speciaalzaak. De
nieuwste sortering camera's zojuist
aangekomen. Gr. Krocht 19. Tel. 2510

Geen vuur in de duinen!

Foto-Kino Hamburg
Mensen en Zaken l-*i

Bentveld, J.' J. J. Paternostre (vice*
voorz.), Favaugeplein 17hs, mevr. C.
Woensdagmiddag stichtten twee jon* L. H. de 'Reus (secr.), Wilhelminaweg
gens van 5 en 8 jaar brand in droog 52, P. Brune, Westerparkstraat 27, J.
Paasrapport.
'
gras onder de dennen aan de afschei* Diemer, Weimarweg 6, J. H. Her*
'ding van het hockeyterrein. Een dries marij, Zandvoortselaan 20, H. de De dagen voor de Paasvacantie wa* ,,
tal dennen vloog in brand. Gemeen* Jong, Oranjestraat 14, IJ. de Jong, ren spannend. Het waren dagen, waar ^
tewerklieden wisten het vuur te blus» Achterweg l,.
in de jonge harten sneller klopten en ,
sen. De brandweer was spoedig ter
de koters zich afvroegen of het ,Paas»
plaatse en kon zich tot -de nablussing
rapport' nu werkelijk zó slecht was
beperken.
of dat het een aanleiding voor paps ,Hoe gevaarlijk een dennenbrand is, Humanistisch Verbond
zou zijn de Jietskas' te spekken. In*
blijkt uit het feit, dat een kwartier
derdaad komt het hier en daar voor
later opnieuw brand uitbrak en nog Door onvoorziene omstandigheden dat kinderen leergierig zijn louter en ,'
een boompje deed ontvlammen. Dit* moet de besloten bijeenkomst van de alleen uit een zucht naar materieel ^"-f
maal blusten omwonenden het vuur. Gemeenschap Zandvoort welke'oor* gewin. Dit behoeft geenszins veront*
Smeulende dennennaalden en gras spronkelijk was bepaald op 27 April rustend te zijn, want het uiteindelijk .
hadden — hoewel rijkelijk met zand 1954, worden uitgesteld tot Dinsdag resultaat is practisch gelijk aan dat ,
bestrooid — ditmaal de brand ver* 11 Mei 1954.'
van hen, die hun hoofdjes yolprop*
Op die datum zal de heer R. de pen (c.q. laten volproppen) uit dorst
oor/aakt.
Ieder wordt met klem verzocht de Jong in hotel Keur een inleiding naar kennis.
over het onderwerp: „Waar*
Hoe dan ook, de "dagen waren ver*
uiterste voorzichtigheid te betrachten houden
om als humanisten georganiseerd".
Vuld van gefluister en waarschijnlijk met vuur nabij duin» of bosbegroei»
Introducties voor deze avond zijn ook wel kansberekeningen.
ing, aangezien dit materiaal thans verkrijgbaar bij het bestuur.
De oudste nam gedecideerd de lei* " •*
ding: Zij wist al zo veel. Zoals dat
bijzonder brandbaar is. Vooral de
trouwens een leerlinge van het vierde "
kinderen kunnen hier hun hulp ver*
leerjaar betaamt. Voorzichtige infor* '
lenen door minder verstandige \»riend» ,De badplaats van Duitsland' maties van vaders kant hadden het,-' 1 '
jes het spelen met vuur te beletten. Zondagmiddag deed de Zandvoortse gezinshoofd overtuigd 'dat het met de 'ï,
politie omstreeks l uur een eigenaars oudste dochter „wel goed zat".
Eigenlijk is het jammer 'dat zo'n dige ontdekking.
Zaterdag l Mei collecte
Op de Zandvoortselaan werd na» wicht alles spelenderwijs doet, — zelfs ,,'"
melijk ter hoogte van de duinmanege het leren, dat bij sommige onderwijs* '•Stichting '40-'45
een bord langs de openbare weg aan* krachten een daad van hoge ernst en ^
getroffen, waarop vermeld stond min of meer sombere inkeer behport „••
'_>
De Afdeling Zandvoort van de Stich» „Deutschland a/See", met 'n pijl, wij* te zijn.
• En 't is ook jammer — en 't schijnt^-'
ting 1940—1945 zal Zaterdag a.s. een zende in de richting Zandvoort.
collecte 'houden. De Stichting steunt,
Hoc en door wie het bord geplaatst tot' onze" menselijke natuur te beho» ';"
zoals men weet, de nabestaanden van is, is nog niet bekend, maar in ieder ren — dat de Lieve Heer een ander
de slachtoffers van het verzet. Veel geval werd het m allerijl verwijderd! uit het nest zwaar laat tobben Over
gel'd is daarvoor nodig en men lioopt j Als „mop" is het plaatsen van zo'n allerlei zaken, die het prille hoofd
dan ook op een krachtige 'steun aan . bord met een dergelijk opschrift wel maar matig interesseren. Die ander — van het tweede leerjaar — ha'd
deze collecte. Er is echter nog be* t te waarderenj
hoefte aan collectanten, in verband^ Men zou e^ejrter ook kunnen beden* ook~ zo zijn besognes. De dagen, voor
waarmede het Bestuur een beroept ken dat naar, schatting 68.000 Duit* de Paasvacantie bracht hij door in
doet op allen die hun medewerking sers bij Akert' over onze grenzen bin* diepzinnige zwijgzaamheid en gelurk
willen verlenen. Collectanten kunnen nenkwamen, doch óók, dat er pl.m. aan z'n duim..:... . Ook hier 'hadden
zich opgeven 'bij de Bestuursleden, 62.000 Nederlanders naar Duitsland informaties plaats gehad. En vader
t.w. G Tates (voorz), Langelaan 16, reisden in de afgelopen feestdagen. bedacht dat de snuiter van het twee*
de leerjaar in vele opzichten nog een dragelijk figuur zou slaan in de bank
naast z'n broeder van d'e kleuter*
school.
Hij beijvert zich met het spelen van
voorkomen, dat het juister moet wor»
den geacht, dat de gemeente recht* hockey en voetbal, " meestal daar.
waar hij bittere snauwen van wielrij*
streeks de helpende hand biedt.
Uiteraard kan deze steun op ver* ders en automobilisten incasseert.
Tja, men beweert wel eens dat de
schillende wijzen worden verleend.
De commissie voor de financiën jeugd zich weinig gelegen laat liggen
o.a. adviseert een. tegemoetkoming te aan verkeersproblemen en dat zij de
verlenen in He kosten van leerrnidde* ruimte moet hebben. Wel, die ruimte
len, boeken en vervoer, alsmede in de neemt hij heus wel. Is 't niet op
deel, dat deze, enige jaren geleden andere uitgaven, welke voor het be* straat, dan toch thuis. Zijn komst in ,
geschapen, parkeerterrein in een drin* zoeken vanféén school voor middel» de beslotenheid van de rustige huis*
gende behoefte voorziet.
baar* of voorbereidend hoger onder» kamer, waar de oudste (vierde leer» Nog afgezien van het feit, dat aan wijs en voor scholen en cursussen jaar) haar boek verslindt en de aller* het centrum der gemeente een gele» voor enig ander onderwijs noodzake» aller*jongste in -de box een hondje
genheid tot parkeren zou worden ont» lijk gemaakt/moeten worden.
van lappen ontleedt, gaat altij'd ge* *
nomen, zijn B. en W. de mening toe*
Voor het'vèrlcnen van 1 studiebeur» paard met een soort wervelstorm. Hij
gedaan, dat het belang van de aan zen 'bestaat naar de mening van B. en ver'dwijnt even schielijk als hij komt.
het Raadhuisplein en naaste omge* W. geen aanleiding, omdat op 'dit ter» En als iemand vraagt: „Wat wilde hij
ving--bedrijf- uitoefenende_ nerin^dqen* rein reeds h<etiRijk en een groot aan» nou. ^ weer?A' -dan Jslijft iedgreen ligt j
"' '•>~"- • "
den uitermate gebaaf is 'bij hét voort» tal-particuliere instellingen en fond» antwoord sch~uldig'. bestaan der thans door klaagster be* sen werkzaam,' zijn.
De Paasrapporten werden meege* '
streden parkeergelegenheid. Óók met
B. en "W. stellen daarom voor, voor bracht, 't Was zo ver. De oudste kon
het oog op het feit, dat een plaats als het onderhavige doel een bedrag van ternauwernood 'n zegevierende glim*
Zandvoort zijn bezoekers m alle op* ƒ 1000,» beschikbaar te stellen.
lach onderdrukken. .Het rapport ,van
haar was een
demonstratie van veel*
zichten een zo goed mogelijke service
moet bieden, zullen de bezwaren van
belovendheid1. Goed zo, mei'd
dat
een enkeling voor het algemeen be*
is keurig.... 'dat is.... (Zo maar la* '
lang moeten wijken.
ten, want men moet zich hoeden voor
het aankweken van zelfoverschatting. •
Van nachtrumoer in een mate als Garantie geldleningen
door requestrantc wordt aangevoerd, N.V. Bouwkas Noord-Neder- zegt Jan Ligthart). Ja, dat was een
kan ook in genen dele worden ge*
buitengewoon rapport.
landse Gemeenten
sproken, aldus B. en W.
En jij, joh?
Op grond van 'het bovenstaande en De gemeente zal zich waarschijnlijk
De cursist van het tweede leerjaar
gelet op de omstandigheid, 'dat het garant verklaren voor een bedrag van heeft een hekel aan oneerlijkheid.
parkeerterrein op het Raadhuisplein
eigenschap,' die hem eigenlijk bij
447 425,— 'rvpor _ de betaling van (Een
voorbaat verontschuldigt voor die 4
voorshands niet kan worden ont» ƒrente
en
aflossing
van
door
de
N.V.
beerd, is het college van mening, dat
rekenen).
ISroor'd»Nederlandse Ge» voor
„Nou.... eh.... ik heb geen mooi
het parkeren op het Raadhuisplein Bouwkas
meenten
aan
bij
deze
bouwkas
aan»
voorlopig niet dient te worden ver* gesloten 'bouwspaarders te verstrek» rapport....!
boden.
„Zo, laat maar es kijken
"
ken hypotheken; D.eze garantie be»
heb geen mooi rapport, maar
hoeft de bouwkas om op de kapitaal» ik „Ik
heb een negen!"
,
'
markt vreemd geld'te kunnen opne»
't Was zo. Achter „schoolverzuim"
Gemeentelijke bijdrage voor men.
f
~'
Voor spaaraers bij bovengenoemde stond een vette 9.
on- en minvermogende
MOMUS.
bouwkas zijnTmomenteel in aanbouw
studerenden
8 woningen aan de .Oosterparkstraat
en 3 woningen aan de Westerpark»
Zoals bekend zal zijn, werd bij de be» straat. Deze r woningen worden ge*
handeling van de gemeentebegroting bouwd met herbouwfinanciering.
voor 1954 door Mevr. Mol=van Bellen
Voorts zullen zeer binnenkort tot
bepleit, gelden beschikbaar te stellen uitvoering komen 28 woningen in het
ten behoeve van on» en. minvermo* uitbreidingsplan achter de Dr ,C. A.
Monopole
gen'de studerenden. Staande de verga» Gerkestraat. _ ,Het wachten is nog
dering is toen — in principe — tot slechts op he.t gereedkomen van het Vrijdag 23 April 8 uur: film „Cala*
het verlenen van bijdragen aan deze bouwterrein, tot de verkoop waarvan
mity Jane".
studerenden besloten, alsmede om de men in de vorige raadsvergadering Zaterdag 24 April 8 uur: idem.
commissie voor de financiën en het besloot.
'
Zondag 25 April 8 uur: idem.
onderwijs te verzoeken van advies te
Deelnemers in 'deze 39 woningen Zondagmiddag 25 April 2.30 uur;
dienen omtrent de nadere uitwerking zijn 12 inwoners de,zer gemeente, 3
film „Rodeo in vlammen".
van dit principebesluit.
personen afkomstig uit deze gemeen* Maandag 26 April: Gemeenschappe*
Gedeputeerde Staten dezer provin» te, die door huisvestingsmoeilijkhe*
lijk concert door Zandv. Muziek*
cie achten deze vorm van steunver* den tijdelijk bij familie elders inwo*
kapel'eh Zandv. Mannenkoor.
lening ook van het grootste belang.
nend zijn, 2- personen, die hun be» Dinsdag 27 April 8 uur: film „Mexi*
Door B. en W. is n.l. ontvangen een drijf in deze ? gemeente hebben en
caans goud".
„,
schrijven van Ged. Staten 'd.d. 14 Jan. zich uit dien hoofde in Zandvoort Woensdag 28 April: Besloten voor*
1954, waarin wordt gewezen op ho' moeten vestigen en 22 bouwspaarders
stelling.
" ..
feit, dat de activiteit der kleine en uit andere gemeenten, voor het me* Donderdag 29 April 8 uur: film „
middelgrote gemeenten op het onder* rendeel • forensen. Bij de toewijzing ' „Mexicaans gou'd".
havige gebied in het algemeen niet der woningen is aan inwoners uft 'de*
bevredigend is. Tot deze conclusie ze gemeente voorrang gegeven.
zijn Ged. Staten gekomen bij een on*
Andere attracties en
derzoek, dat zij hebben ingesteld. Be*
nuttigheden
doeld college heeft dan ook verzocht,
'dat in deze situatie — waar nodig —
Dinsdag 27 April ' 8~uur: Lezing in'
WATËRGETTJDEN
verbetering wordt gebracht en te
Hotel Keur door 'Mr A'bel J. Herz*
overwegen of ook voor deze gemeen»
berg over „Het Joodse vraagstuk";
Strand
te een taak zou kunnen zijn wegge» AprilH.W. L.W. H.W. L.W. berijdbaar
onder auspiciën van „'t Helm".
legd. In dit verband dient te worden
vermeld, dat de gemeentelijke instel* 25 7.51 15.— 20.27 3.30 12.00»18.30
Hotel Bouwes
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 26 8.55 16.— 21.34 4.30 13.00»19.30
tot dusver reeds tegemoetkomingen 27 10.05 17.— 22.52 6.- 14.00=21.00 Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
in de hierbedoelde kosten verstrekte. 28 11.32 18.30 -.- 6.30 15.30*22.00
Weens orkest. Internationaal ca*
Over de jaren 1950 t/m 1953 werd uit 29 0.12 7:- 12.41 19.30 4.00*10.30
baretprogramma.
30
1.11
S
13.35
20.30
5.00*11.30
dien hoofde in totaal een bedrag van
Zondagmiddag: Thé Dansant.
rond ƒ 4500,* uitgegeven. Hoewel Mei
d)
l
1.58
9114.20
21.30
6.00*12.30
deze steun indirect door de gemeente
Stadsschouwburg ,
werd' verleend, wil het B. en W. toch Samengesteld1 door P. v.d. Mije KCzn.
Haarlem
Zaterdae
24
April
8 uur: De Haagse
, IN I I FLEURIGE
Comedie met ,„Een dag aan zee". .- TINTEN. MAT
Zondag 25 April 7.30 uur: De Haagse
IN GLANZEND
Comedie met .^De' leeuwerik".

De Raad behandelt a.s. Dinsdag
diverse belangrijke punten
Herbouw Zuiderba*
bij do Kroon

Vernieuwingen
in Karel Dôormanschool

In de vergadering van l Dec. 1953 be* Het meubilair, en de stoffering van
sloot de Raad tot de herbouw van de Karel Dôormanschool is dermate
het Zuiderbad en verleende daarvoor verouderd da£ voor een algehele ver»
een crediet van ƒ 443.233,*., Grond* nieuwing een 'bedrag van ƒ 23.000,—
slag van deze beslissing was het re» wordt gevraagd.' ,De schoolbanken,
sultaat van met het departement van leermiddelenkasten, raarhafsluitingen
van wederopbouw en volkshuisves» en verlichting' zullen vervangen of
aangevuld worden.
ting gevoerde besprekingen.
Van de zijde van genoemd depar*
tement zou men namelijk de commis»
sie financiering wederopbouw pu» Strandverhuur
bliekrechtelijke lichamen adviseren
van deze kosten ƒ 369.365,» voor re* De m 1951 met de strandexploitan*
kening van het rijk te nemen. Daar ten gesloten huurcontracten zijn in
het de bedoeling was, zo enigszins 1953 geëindigd en dienen derhalve
mogelijk, de 'herbouw van deze voor thans vernieuwd te worden.
de outillage van onze badplaats wel*
De vraag of de strandverhuur
haast onmisbare inrichting nog vóór voor de komende jaren onder dezelf*
het seizoen 1954 te doen plaatsvinden, de voorwaarden en tegen dezelfde
nam de raad genoemde beslissing on* huurprijzen dient te worden voortge*
der het voorbehoud dat de minister zet is uitvoerig besproken in de com*
van financiën, gehoord bedoelde com* missie van bijstand voor de financiën
missie, conform het advies van het c.a. en de strandexploitatie c.a. Ook
departement van wederopbouw en met het bestuur van de strandpach*
volkshuisvesting zou beslissen.
tersvereniging i's men tot de volgende
Tot grote teleurstelling ontving de conclusies gekomen:
Gemeente,.van de minister van finan»
1. het systeem van een vaste
ciën een beschikking, waarbij voor de strandhuuri per/ml dient te blijven
herbouw van het Zuiderbad een rijks» gehandhaafd, evenals de tot nu toe
bijdrage van ƒ 257.595,91 werd toe» geldende indeling van het strand in
gekend.
een aantal zones, waarvoor een ver*
B. en W. stellen daarom voor, van schillende huur geldt;
bedoelde beschikking in beroep te
2. een bescheiden verhoging der
gaan bij 'de Kroon. In het broep» verschuldigde 'huursommen is — met
schrift zullen dan de gegevens, ver* het oog op de sterk gestegen uitga*
meld in het rapport van de directeur ven van de gemeente met betrekking
van publieke werken, worden ver» tot de strandexploitatie — gerecht*
werkt.
vaardigd; deze verhoging dient on*
(Succes wagen we te betwijfelen. geveer 5% te bedragen;
Red.).
3. in verband met het geringe be*
Inmiddels ontving men van de ar» drag 'der verhoging achten B. en W.
cfaitect, prof. Ir 'H. T. Zwiers, een een compensatie voor de strandex*
tweetal declaraties wegens voor de ploitanten in de vorm van een tarief*
herbouw van het Zuiderbad verrichte verhoging voor-de stoelenverhuur e. d.
werkzaamheden. De eerste declaratie niet noodzakelijk;
betreft de in 1950, 1951 en 1952 ge*
4. de overige voorwaarden, waar*
maakte schetsplannen en uitgewerkte onder d.e strandverhuur plaats vindt,
plannen met begroting en bedraagt kunnen, afgezien van enkele wijzigin*
ƒ 17.354.88.
gen van meer technische aard, gelijk
De tweede declaratie betreft het zijn aan die van, de vorige huurperio*
definitieve plan, volgens hetwelk in de;
1953 een aanbesteding werd gehouden
5. de huurperiode ware ditmaal te
en bedraagt ƒ 18.109,57.
stellen op 2 jaren, met dien verstan*
B. en W. stellen voor het voor de de, dat voor Bad*Zuid de huur we*
betaling van deze declaraties benodig* derom van jaar tot jaar dient te wor*
de crediet te verlenen.
den aangegaan in verband met de
plannen voor een nieuw Zuiderbad.

Onderwijskosten
Ten behoeve1 van „Het Haarlems
Avoridlyceum ' dat door 4 Zand»
voortse leerlingen wordt bezocht,
dient een bijdrage in de exploitatie»
kosten te worden verstrekt van ƒ 167
per leerling.
Ook de Kennemer Streekschool voor
opleiding van kleuteronderwijzeres*
sen heeft de gemeente om een bij*
drage gevraagd in de onderwijskos»
ten. Deze school wordt 'beheerd door
de samenwerkende gemeenten Bloe»
mendaal, Haarlem, Heemstede en
Velsen Ook Zandvoort zal tot dit
bestuur toetreden, temeer daar dit de
bijdrage voor de gemeente verlaagt.

Klacht inzake parkeren
op Raadhuisplein
In de vergadering van 19 Januari j.l.
werd B. en W. om prae*advies in
handen gesteld een schrijven van Me*
vrouw R. van der Werff, Raadhuis*
plein 9, alhier, waarin wordt geklaagd
over de hinder, welke door haar en
haar gezin wordt ondervonden van
het parkeren op het Raadhuisplcin.
Het college heeft tot dusverre niet
de noodzaak gevoeld een parkeerver*
bo'd voor het Raadhuisplein vast te
stellen. Het is .integendeel, van oor*

Knap óp die kale schutting met

WEEK-AGENDA

Ned. Chr.
Bouwarbeidersbond
Afd,

Uitnodiging!

VRIJDAG 23 APRIL 8 uur
bij de heer Wl Wardenier,
Kostverlorenstraat 58.
Het Bestuur.

ZATERDAG 24 -APRIL zullen wij onze zaak FEESTELIJK HER=
OPENEN, ofschoon de gevel nog niet geheel gereed is'. 'Ter gelegen»
heid van deze heropening zal iedere klant onze gast zijn. Wij laten
voor deze keer de nuchtere zakelijkheid los en zullen U in, een prettige,
intieme sfeer gastvrij onthalen.
,

D

Iedereen is welkom!
Bovendien geven wij gedurende de openingsweek als extra reclame bij
aankoop van minstens ƒ 25,—

een paar prachtige, volledig
geminderde, eerste k e u s
NYLONS CADEAU!!

Gevr. GEMEUB. KAMERS
met keuk. voor 3 volw. en
2 kind., omg. Uitzichttoren,
ged. 3 of 4 w. tussen 17 Juli
en 21 Aug. Br. m. prijsopg.
no. 3103 bur. Zandv. Crt.

U zult versteld staan van onze uitgebreide collecties, die uitmunten
door exclusiviteit en kwaliteit en waaronder vele bijzonder voordelige
aanbiedingen zijn. Wij hebben de alleenverkoop van de meest toon*
aangevende binnen» en buitenlandse fabrikaten.
Maakt deze dag tot een feest voor U en voor ons.

Mevr. Meesman, Dreef 165,
Heemstede, vraagt v. Juli/
Aug. of alleen Aug. GEM.
HUIS, 6 slaapplaatsen.

Wij verwachten U!

Te huur gevr. van 1=15 Aug.
GEM. iHUISJE of kamers
v. 4 volw. en 2 kind. Br. m.
prijsopg. Sijtsma, Adm. de
Ruyterweg 300, A'dam»W.

,DE WAAG"

TEXTIEL»v EN
. • CONFECTIE MAGAZIJN
EENS KLANT....
BLIJFT KLANT

HMesfraat

VRIJ GEMEUBIL. HUIS
te huur voor Juni, Juli, 3 si.
k., zit= en eetk., badk. tuin;
2 min. v. strand, tel. aanw.
Br. ond. nr. 3106 bur. v.d.
Zandv. Crt. Achterweg l
DAMES, voor

40 ~ Telefoon 2087

Gevraagd:

GEVRAAGD EEN FLINK
OCHTENDMEISJE of
in 't betere genre WERKSTER voor de och=
tenduren; meerdere hulp
aanwezig. Duinwindelaan" 2,
Elisabeth Donye
Pakveldstr. 30 - Tel. 2739 Bentveld, tel. 27394.

in de huishouding
intern. Goed kunn. koken. Meerdere hulp aanw.
Mevr. Brandt, Zandv.laan 269 („'t Heem ) naast
Manege. Halte Waterleiding. Tel. K 2500—27156.
ALLEEN

International
School
Zandvoort, Haltesfraat 4
Telefoon 2217

Wegens gebrek aan leerkracht
ten moesten wij de Franse
cursus opheffen.

Kennis opent
U de wereld
Voor de vakken Engels, Duits, Nederlands, Boek:
houden, Steno en Typen kunnen wij weer enkele
leerlingen plaatsen.
Inschrijving dagelijks van 2—5 en 7—10 uur.

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE
Leerling- of aankoMANICURE
5 voor 49 cent Schoonheidsspecialiste mend VERKOOPSTER

CAKES

Probeert U ook eens on?e met jarenlange ervaring
heerlijke GEBAKJES

Fa,A,v,d,Mije&Zone[i
Schooliflein 4 - Telef. 2467

STADSSCHOUWBURG
•HAARLEM
•s
«™^

Een dag aan zee
Zondafr-25 -Apr.-7.30 uur
De Haagsche Comedie

De leeuwerik

LEDERWAREN
Als OPENINGSRECLAME
geven
wij deze week een
tuiglederen diplomatentas met
2 buitenvakken a ƒ 13,95.
Ziet onze sortering

Clippërs-actentassen,
Weekendtassen en Canadianbags
Al 'onze lederen tassen worden met
2 jaar garantie verkocht.
Verder een grote sortering

Hondensportartikelen

JAC. KUIPERS
SCHELPENPLEIN

l - Telef. 2384

Pr.: ƒ \,-- tot ƒ 4,* (a.i.).
Verkoop op speeld. en 2
dag. er voor van 10*3 u.
Tel. na 12 uur. Coupons
geldig

PLASTICWIT
• voor plafonds
BEHANG
i voor de wanden
VERF voor het houtwerk

SCHOENHANDEL Annex Reparatie-inrichting

A l l Tf) voorkantoor
A l l m V voor school
H Li •• Li W voor huis
Boek' en Kantoorboekhandel

Van Herwijnen
'Haltestraa* 12 — Telefoon 2686
Vulpenhóu'ders — Vulpotloden

l

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

l

'

Textiel* en Confectiemaga»
zijn „DE WAAG".

NETTE MELKBEZORGER
gevraagd bij M. Castien,
Dr Gerkestr. 21 * Tel. 2812 Zandv.laan 355, Bentveld.
MEISJE GEVR. voorl. voor
dagen. Van Klinger'en,
CAFÉ OOMSTEE halve
Iedere Vrijdag gekookte of Gerkestraat 155.
gebakken mosselen.
NET MEISJE gevr. voor
Tot 1.30 uur geopend winkel en huishouding voor
dag of dag en nacht. Groen*
tenhandel Bakkenhoven,
Bakkerstraat 3.
-' '.,

Voor vlot en
leuk jurkje

Mevr. de Nijs

Gevr. WERKSTER ,v. 2 a 3
ochtenden p. wk. tot l Juli.
Zuiderstraat 4.

Coupeuse
2e KAPSTER biedt zich
Emmaweg 8, telefoon 3095 aan. Intern. Van goede f £<e=
tuigen voorzien. Brieven no.
174.411, Bolrek, Koningspi,
l, Amsterdam.
DEZE WEEK 'n heerlijk

zandkoekje
ZO et per 250 gram

Perzisch tapijt
te koop

Fa VAN STAVEREN

2e liands, 4 bij 2.75 meter
Zeestraat 48 - Tel. 2684
(Metchet) ƒ 700,=. Tel. 3028,
MEUBELWAS
voor de meubelen
Marisstraat 48.
Borstels, bezems, zemen
TE KOOP: 2 een=persobns
Speciaal vertrouwd adres
enz. vóór de schoonmaak.
MATRASSEN (wolvulling)
voor.
Witkalk en gips.
ƒ 50,-. Van Stolbergweg 3.
Haarverven
Te koop aangeb. 2=PERS.
Blonderen
KANO, compl. met 2 stel
Burg. Beeckmanstraat 2
Kleurspoelingen peddels, ƒ 50,-. A. Bos,
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
etc.
Gonst. 'Huygensstraat 4.'
Wat voor feest of partij?
AANGEB.: 2 pers. Engels
Alles verhuren wjjt!
slaapk. ameubl.; rotan 'bank*
Glaswerk, porcelein, bestekstel m. losse kussens; gras*
ken, tafels, stoelen, enz.
Dames: en herenkapper
P. Waterdrinker, telef. 2164 Zeestraat 30, telefoon 2718 snijmachine; verdere tuin=
benodigdheden.
Dr Gerkestraat 33.

P. Flietstra

Maison „Gerrits"

voor onderwijzeressen
bij het Kleuteronderwijs

BROSSOIS

gevraagd

ANDERHOOG

Chr. Opleidingsschool

zijn met uiterste
zorg gekozen en
passen perfect

ff et staat a/s ee*
pffal boven

ALBERT HEIJN
is a Itijd goedkoper
HAVERMOUT
gezonde voeding,

De nieuwe cursus begint l September. Leerl. met
M.U.L.O.sdiploma kunnen in de 2e klas geplaatst
worden.

Inschrijving van n i e u w e leerlingen
Donderdags van 4-5 uur b.d. directeur
F. VAN WOERDEN
Dreef 20, Haarlem. Tel. 12267

Collectanten gevraagd
VOOR DE COLLECTE TEN BATE
VAN DE STICHTING '40*'45,
die gehouden zal worden op l Mei a.s.
Zij, die zich tol dit nog noodzakelijke werk geroepen voelen, worden vriem
delijk verzocht zich te melden bij een der onderstaande adressen:
G. Tates (voorz.), Langelaan 16, Bentveld;
J. J. J. Paternostre (vice=voorz.), Favaugeplcin 17 hs;
Mevr. C. L. H. de Reus (secr.), Wilhelminaweg 52;
P. Brune, Westerparkstraat 27;
J. Diemer, Weimarweg 6;
J. H. Mermarij, Zandvoortselaan 20;
H. de 'Jong.j Oranjestraat 14;
IJ. de Jong,'** Achterweg l

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

500 gram

MAIZENA
per

pak

SULTANA ROZIJNEN
.

.

.

.

100 gram

SINAASAPPELSAP
DELMONTE . . . per blik

GELDERSE HAM
d e echte

. . .

1 0 0 gram

FIJNE SNIJWORST
100 gram

ONTBIJTWORST
voord, belegging

200 gram

HELE SIAM RIJST
droogkokend .

NETTE WERKSTER geVr.
voor 3 a 4 ochtenden per w.
Mevr. Kuiper, Wilhehninas
weg 44, Tel. 3182.

ZATERDAG
Heerlijke

Zaterdag 24 Apr. 8 uur
De iHaagsche Comedie

ZATERDAG 24 APRIL a.s. begin
van de verkoop van de door ons ge*
fabriceerde
,

VACANTIERUIL. '
Dame met kindje wensen
een maand aan zee te ver=
blijven, in ruil voor vacan*
tic te 'Hilversum op rand
bos en hei. Niet gelijktijdig.
Br. no. 3108 bur. Zandv.Crt.
Comf. vr. beletage, 4 gr. k.
enz., ƒ 60,— p.m, of 1. bov.
huis, 4 k. enz., ƒ 40,— p.m.
b. z.g. st. A'damsZuid te
RUILEN tegen vrij huis in
Zandvoort of omg. Br. no.
3107 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL!
Aangeb.: benedenhuis 4,k.,
keuken, douchecel, voor: <en
achtertuin, Bentveld.
,
Gevraagd: vrij huis 5 a 6 k.
met tuin in Zandvoort , of
Overveen. Hoge huur geen
bezw. Br. onder no. 3102
bureau Zandv. Courant.

'n HOED

ZELFSTANDIGE HULP
-

Zanclvoort

Verzilvering vacanti*bonnen feestdagen

Te 'huur gevraagd voor de
maand Aug. 2 SI.k., Zitk. en
Keuk, omg. Zuiderbad.
Br. ond. nr. 3105 bur. v.d.
Zandv. Crt., Achterweg 1.
GEVR. Ie helft Aug. KA*
MERS m. keuk. voor gezin
m. 2 kind. Br. m. prijsopg.
Kluin, Gr. Albrechtslaan 105
Amstelveen.
Echtp. m. 2 kind. zoekt voor
Juli en Aug. HUISKAMER,
2 SLAAPK. en vrije keuk.
Br. no. 3101 bur. Zandv.Crt.
WONINGRUIL.
6 Kamerflat met badkamer,
ƒ 67,20, A'danvZ., te ruilen
voor woning met vrije tuin,
omg. BloemendaalsZandv.
Br. no. 3104 bur. Zandv.Crt.

500 gram

EDAMMER KAAS
500 gram

CHOCOHAGEL
250 gram

WITTE HAGEL
.

. 200 gram

GROTE SNIJKOEK
royale koek

.

.

. per stuk

ZAANSE BESCHUIT
14 croquante beschuiten gr. rol

HUISHOUDZEEP
.

. 2 dubbele stukken

ZACHTE ZEEP
' .

.

'.

500 gram

TOILETPAPIER
.

.

.

3 rollen

DAISY BISCUITS
voor de kinderen, 250 gram

Z. MOLEN BISCUITS
200 gram

HIPPODROME BISC.
met cocos .

.

250 gram

ZAANSE KOEKEN
de echte

.

.

.

per bus

CHOC PRALINES
div. vullingen.

.

100 gram

RUMBONEN
Jamaica.

.

.

.

100 gram

CHOC. REPEN
melk en puur

.

.

2 stuks

ZOMER TOFFEE'S
.

.

.

.

.

.

100 gram

ANANASBLOKJES
. . .

.

.

200 gram

FRAMB. BLOKJES
200 gram

PEERDRUPS
150 gram

SCHIJFJES DRUPS
150 gram

GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135
TAPIJTEN
Zaterdag jaarlijkse vers
koop Jaarbeurs»monsters
beneden grossiersprij/:en
aan particulieren. Prach»
tige Wiltons ƒ 79,50.. gr.
maten ƒ 109,-. Extra
grote maten 275 x 375
slechts ƒ 198,=. Collectie
Smyrna tapijten ƒ 98,=,
f 125,'. Ook voorradig
300 x 400.
TAPI.TTHANDEI.
„MARO" N.V.

Toonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

LOLLIES
leuke verpakking

.

7 stuks

LIMONADE-SI ROOP
per grote fles,

vanaf

Albert Heiin
voor de

beste kwalitei

UIT!

DOE DE WAS DE D
De Volkscredletüank van Haarlem en omliggende gemeenten

In Uw nieuwe huis of na de schoonmaak een

NIEUWE LAMPEKAP
Grote keuze en lage prijzen

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

Fijnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR ,
Pakveldstrsat 30a, tel. 288Z
j, H. G. WEENINK

één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

helpt U
op sociaal-verantwoorde -voorwaarden (ponder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen fotf deelnemers Owinkeliers) aan het K&nnemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen krijgt en HULP als TJ in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en by de plaatselijke correspondenten

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

Culturele Kring Zandvoorl
's~'
Mr Abel J, Herzberg (schrijver van „Amor Fati")'
.spreekt

Dinsdagavond 27 April a.s., 8 uur. ••

Autorijschool K. OFFENBERG

in HOTEL KEUR over: _ •

Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
E. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

is

WEBER, IJweg 127, Halfweg

VOOR HET

Toegangsbew, a ƒ 0,75 p.p. (b.i.) voor-de aanvang
van de lezing aan de zaal of bestellen bij het
secr. Dr C. A. Gerkestraat 93 zw.

sanitaire DEZE WEEK RECLAME
installaties 250 gram ALLERHANDE

Speciale reclame
Extra voordelig zijn onze KISTEN MET VIOLEN
Levering van heesters, bloemzaden en bollen
Uw tuin deze maand aangelegd 70% KORTING
Uw tuin altijd netjes v.6. ƒ 3,50 per maand
Even ccn berichtje en wij komen bij U

s

Het Joodse vraagstuk
Het juiste adres voor aan*
leg en onderhoud van

Aanleg en
van

.,.

Spolders'

KOEKJES
voor 60 cent

B. GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153

Loodgietersbedrijf
Koninginneweg 43
. Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070 "
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

GEZIN

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper •* Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 23 tot en met
ZONDAG 25 APRIL, 8 uur
Doris Day, Howard Keel, Dick Wesson, Allyn
Mc.Lerle in

Calamity Jane
Een vrolijke musical in Tcchnicolor! Show, zang
en dans!
Alle leeftijden

brengt
DINSDAG 27en DONDERDAG 29 APRIL,~8 u.
Gary Cooper, Barbara Sïanwyck, Ruth Roman in

PRESBURG

Mexicaans goud

'n keurcollectie schoenen, in
alle moderne kleuren en snitten. De PRESBURG-prijzen

'Een fel, hartstochtelijk verhaal uit de rauwe we*
reld der Mexicaanse petroleumvelden. Frankie
Laine zingt: „Blowing Wild".
(Warner Bros)
Toegang 18 jaar.
.
"
", -

vallen als altijd mee!

h *

Zie maar:
ZONDAGMIDDAG 25 APRIL, 2.30 uur -,
SPECIAAL MATINEE. Wij presenteren U de
.Koning der Cowboy's Roy Rogers in:

Rodeo in vlammen
Toegang alle leeftijden
met leder zool.
In alle modekleuren

MAANDAG 26 APRIL gereserveerd voor de
Zandv. Muziekkapel en Zandv. Mannenkoor
WOENSDAG 28 APRIL
INSTAPSCHOEN

rf

BESLOTEN VOORSTELLING

bruin of beige 17.95

tl

Wij vragen voor ' spoedige indiensttreding

versiering. In
bordeaux en cognac.

Nette meisjes
voor verpakkings-werkzaamheden.

met oer-sterke
rubber-profielzool
en leder tussenzool.

Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Voor Jongens:
ECHTE NOORSE

nikkelen baken
en dikke rubberprofielzool. In naturei
of oxblood juchtenleder.
Maten: 31
13.50

\\\\•

Aanmelden bij de Sociale Afdeling van de
fabriek van 8.30—-10 uur v.in., uitgezonderd
Zaterdags.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

VERHUIZING
Lief

M€UBttenPI0NO f'
TRAMSPORTEN

- KINOER.
SCHOENTJE,

in dlv. kleuren.
Maten: 18-20. .3.93

dooi ons ufyvfft&i
VAKKUNDIG M VOORDELIG!

Bijzonder pittig
MOLIÈRTJE, met
dikke crèpezool.
In div. kleuren.
Maten:

doet~f

21-23 . . . . 5.95

24-27 - . . . 6.95

28-31 . . . . 7.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Zeer leuk
KINDER-QESPSCHOENTJE, met
dikke crèpezool.
In diverse kleuren.
Maten: 21-23 . . 5.95
24-27 . . 6:95
28-31 . . 7.95

AMSTERDAM • ALKMAAR - HAARLEM • LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM • AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONJNGEN

Inlichtingen: Zondvoortselaan 35 a

Adverteert in de Zandvoortse Courant

Bij blad van de Zandvoortse Courant

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Goede prestatie van het Ie elftal.
Zandvoortineeuwen 2 degradeert.
In de thuiswedstrijd op 2e Paasdag
slaagde Zandvoortm. l er in tegen
de leider Wassenaar een gelijk spel
te behalen. Het was een spannende
ontmoeting waarin vooral door Zand=
voortmeeuwen goed werd gespeeld.
Het 2e elftal speelde zijn laatste
wedstrijd uit tegen Stormvogels 3
met een groot aantal invallers en ver*
loor ondanks deze handicap slechts
met 1*0. D.oqr deze nederlaag degra*
deert h,et"2e"ëlftal"uit"dë~ K.N.V.B. en
zal het volgend seizoen in de Ie kl.
Haarl. Voetbal Bond uitkomen.
Het 4e elftal won zijn laatste wed*
strijd met 2=3 van D.C.O. 3. Ook het
7e elftal slaagde er in thuis tegen
Spaarndarn.3 met 4*1 te winnen.
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IzHillegom
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. Zondag zijn laatste thuis*
wedstrijd. De tegenpartij is 'Hillegom
Gezien de resultaten in de laatste vijf
wedstrijden (9 punten), geven we de
thuisclub a.s. Zondag een goede kans
op'beide punten.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. l*Hillegom
'2.30 u.
Kennemers 4*Zandvoortm. 3 9.45 M.
Zandvoortm. 7*D.S.B. 5
9.45 u.
De veldtraining op Woensdagmiddag
en «avond is ingaande deze week ver?
vallen. De ,training op de Vrijdags
avonden vindt "echter voorlopig ges
woon doorgang. •
Op Zondag 13 Juni a.s. wordt in
't Olympisch Stadion te Amsterdam
de jaarlijkse Olympische Dag gehou*
den. Leden kunnen hiervoor plaats*
kaarten bestellen bij de heer E. Loos.
R.K.S.V. -„THE ZANDVOORT BOTS"
Uitslagen Maandag j.L:
T.Z.B. l*Nw. Vennep l
2=2
' T.ZtB.'^D.S.B. 3*
'• '
2=3
Alliance 3=T.Z.B. 3 (vr.sch.)
5*2
Programma Zondag 25 April:
, .
v. Nispen 2=T.Z.B. 2
12 u.
D.S.B. 4*T.Z.B.,3 (terr. T.H.B.) 12 u.
Concordia jun. a=T.Z.B. a
12 u.
KORFBALNIEUWS
iHet tweede twaalftal van de Zand*
voortse -Korfbalclub heeft 'Maandag*
middag een flinke overwinning op
Nieuw Flora 4 weten te behalen. De
Haarlemmers werden namelijk met
4=0 verslagen. In de eerste helft kwa=
men er twee doelpunten van A'b Ter=
maat, terwijl na -de rust Karel Loos
— met een afstandsschot — en Ina
Westenberg de, stand op 4*0 brachten.
DAMES K.J.C. „NOORD"
J.l. Woensdag werd na een spannen=
de wedstrijd no. l mevr. T. Luyks,
2. mevr. E. Sluisdam, 3. mevr. G.
Kerkman, 4. mevr. A. Kraaijenoord.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Zaterdag j.l. hield K.J.C. Zandvoort
zijn eierenavond. De strijd was zeer
spannend. Uitslag: 1. J. Boom, 2. E.
Keur, 3. P. Valk, 4. P. Schijff, die
ieder 50 eieren en een groot Paas*
brood in ontvangst mochten nemen.
Kampioen van de maand werd D.
Visser Jr, 2. J. Zwemmer, A. A. We=
ber, 4. J. de Nijs.
Winnaar viermaandelijks kampioen*
schap werd J. Zwemmer, die in 'bezit
kwam van een theeservies.

SCHAAKNIEUWS

Vrijdag 23 April 1954

ZONDAGSDIENST
Karel Doormanschool
won de nieuwe wisselbeker DOKTOREN:

De nieuwe, door het Gemeentebe=
stuur beschikbaar gestelde beker, is
voor het eerste jaar gewonnen door
de Karel Doormanschool, die giste*
renmorgen in de finale, met 4*0 de
R.K. 'Mariaschool versloeg. De voor?
zitter van het Zandvoortse school*
voetbal*comité reikte na afloop de
prijzen uit die als volgt werden ver*
deeld:
Ie prijs (medaille) plus wisselbe*
ker: Karel Doormanschool; 2e prijs
(medaille): R.K. Mariaschool; 3e prijs
(medaille): Wim Gertenbachschool 2.
Het verloop van de Zandvoortse
schoolvoetbalwedstrijden was sinds
Zaterdag 17 April:
Wilhe'lminasch. 2=R.K. Mariasch. 0*1
H. Schaftsch.*K. Doorm.sch. 2 2*1
Dinsdag 20 April:
K. Doorm.sch.*H. Schaftsch. l 3*0
Mariasch.sJulianasch.
-2*1
Woensdag 21 April:
W. Gerterib.sch.=K. Doorm.sch. 0=1
Finale Donderdag 22 April:
Mariasch.*K. Doormansch.
0=4
De schoolwedstrijden hadden dit jaar
een zeer geanimeerd en sportief ka*
rakter.

Zoals te verwachten was, is de eieren
wedstrijd, welke Donderdag voor Pa=
sen is gehouden, weer ten volle ge=
slaagd, hetgeen mede te danken is
aan de qrote opkomst -van de leden.
De wedstrijd werd gespeeld volgens
het snelschaak*systeem, waarbij de
'beruchte klok een voorname rol
speelt.
Ofschoon de zeer geringe tijd, waar
over de spelers- mochten beschikken,
zeker parten heeft gespeeld, is toch
een ieder aan het einde van de avond
met een behoorlijk aantal eieren huis=
waarts gekeerd.
J.l. 'Donderdag werden voor de pro=
motie*degradatie=competitie nog ge=
speeld de partijen Verhaert*Kop, wel=
ke eindigde in een overwinning voor
Verhaert; Schmidt=v. Keule, welke
werd afgebroken en Giskes Kappel= Agenda
hof; laatstgenoemde partij werd door
voor de Openbare Vergadering
Kappelhof gewonnen, terwijl ook de
van de Raad der gemeente Zandt
andere partij tussen deze beiden, wel=
voort op Dinsdag 27 April 1954,
ke was afgebroken, zonder verder
des avonds 8 uur.
spelen door Giskes gewonnen is 2e=
geven. Hierdoor is Kappelhof einde»
1. Ingekomen stukken.
lijk in het bezit gekomen van de me=
2. Voorstel tot wijziging van de
daille voor de eerste , plaats in de bezoldigingsregeling voor vakleer*
tweede afdeling.
krachten.
3. Voorstel tot 'het doen instellen
van een onderzoek naar de woningbe*
hoefte in deze gemeente.
(Adv.)
4. Voorstel tot het verlenen van
subsidie aan het „Haarlems Avond*
lyceum".
5. Voorstel betreffende toetreding
L a x e e r m i d d e l e n , maar als U
tot de gemeenschappelijke regeling
sen laxans nodig heeft, neem dan „Kennemer Streek^chool tot oplei*
M i j n h a r d t ' s L a x e e r t a b l e t t e n . ding van personeel bij het kleuter*
Veroorzaken geen gewenning, wer- onderwijs".
6. Voorstel tot het verlenen van
kan zacht, zeker en zonder kramp.
een crediet ten behoeve van het tref*
fen van voorzieningen aan de Karel
Doormanschool.
7. Alsvoren ten behoeve van het
BRIDGE-NIEUWS
aanschaffen van schrijfmachines voor
Dinsdagavond speelde de bridgeclub de dienst van publieke werken. „Bridgen voor Plezier" haar 4e en
8. Voorstel betreffende het garan*
laatste wedstrijd van de 2e compe= deren van geldleningen, te verstrek*
titie. De uitslag luidt als volgt:
ken door de „N.V. Bouwkas Noord*
'Jan=lijn: l.ifam. Gebe 137; 2. fam. Nederlandse Gemeenten".
v. Wonderen 119; 3. fam. v. Straaten
9. Voorstel betreffende de strand*
105.
verhuur.
Piet*lijn: 1. fam. Snijer 138; 2 heren 10. Voorstel tot het aangaan van
Bakker*de Haas 127; 3. mej. Dirksen* een onderhandse geldlening, groo'
de heer Vleeming 124Vj.
ƒ 1.000.000,*.
Hierdoor promoveren de koppels: 11. Voorstel betreffende het ver*
fam. Snijer en heren Bakker=de Haas lenen van financiële steun aan on* en
naar de Jan*lijn. De koppels: dames minvei mogende studerenden.
Verbaten=den Belder en fam. de Jong 12. Prae*advies betreffende een aan
degraderen naar 'de Piet=lijn.
de raad gerichte klacht inzake het
De volgende week Dinsdag zal een parkeren op het Raadhuisplein.
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld 13. Voorstel tot het instellen van
worden.
beroep tegen de beslissing van de Mi*
nister van Financiën m.b.t. de finan»
ciering -van de herbouw van het Zui=
derbad.
14. Voorstel tot intrekking van
„Schots en scheef"
verordeningen, ter uitvoering van de
Op 25 April geeft de R.K. toneel= Zondagswet, alsmede tot het vaststel*
vereniging 't Voetlicht in het Patro* t len van nieuwe verordeningen ter
naatsgetjouw een uitvoering van - de i zake.
Cabaret=revue „Schots en scheef"
i 15. Rondvraag.

Geen misbruik van

Dr C. F. M. Robbers, Koninginne*
weg 34, telefoon 2813
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 25 April
9.30 uur: Jcugdkapel. Spr. Ds R. H.
Oldeman.
10.30 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Prof. Dr W. C. van Unnik,
Hoogleraar te Utrecht. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 25*April - '.'
10.30 uur: de Hr J. W. Jongbloed
(theol. cand.) van Overveen.
7 uur: Jeugddienst. J. A. Schreuder,
Rector Montessori=Lyceum te Sant*
poort.
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 25 April
10 en 5 uur: Ds C. P. T. Rijper van
Amsterdam.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 27 April
8 uur; Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Mej. J. E. C. Kunne.
Zondag 25 April 9.30 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Prof. Dr
T. T. Ten Have van 't Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Varianten
van Humanisme".

Nog geen dubbel spoor
Toen eerste Paasdag een werktrein
op het emplacement gestationneerd
werd, ging weldra het gerucht dat de'
spoorlijn Overveen=Zandvoort van
dubbel spoor zou worden voorzien.
Bij navraag werd ons echter mede=
gedeeld, dat de lijn voorlopig op en=
kei spoor zal worden bereden, doch
dat er een kans bestaat, dat dubbel
spoor tegen het einde van dit jaar of
in het begin van volgend jaar zal
worden aangelegd. 'Het een en ander
zal wel verband houden met de op*
heffing van de tramlijn Amsterdam»
Zandvoort in 1955.
Momenteel is men bezig de rails pp
verschillende punten aan elkaar te
lassen, werkzaamheden waarmede
men reeds enkele weken bezig was,
doch meestal gebeurde dit in de
nachtelijke uren na het vertrek van
de laatste trein van 12.13 uur. De
bewoners van de Tollenstraat weten
'hierover mee te praten!

(Adv.)

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

da V*>o.uw.

Alles voor
de B A B Y

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDBIJF

Hotel Bouwes Fa J, v. d, BOS & Zonen

HET MOET NEP ZIJN.
Annex Cabaret Extase
Tableau: op de achtergrond een
Zandvoort
smetteloos witte keuken, een blin«
Ziet de etalage
kend aanrecht, een hagelwit tafel*
kleedje waarop een artistiek bloem*
DAGELIJKS
„DE W O L B A A L "
stukje.
Haltestraat
12,
telefoon
2099
HERBERT MITTEYS
Op de voorgrond een filmdiva in
kleuren van Fath die met een bloem»
met zijn Weens orkest
zoet lachje op haar ianglesface en
X
glanzend roze nageltje aan room»
blanke handen een subliem gecompo*
In ons internationaal cabaret»
ncerde cake in de oven schuift.
BURGERLIJKE STAND
programma:
En nu wat zich in mijn keuken af*
15—22 April 1954
speelt.
Maxello Bensch
Als ik alle ingrediënten in huis heb Geboren: Bonita Louise, dochter van
Excentrieke capriolen
— en dat heb je niet zo maar — en
V. L. Bloem en J. B. Bloem; Bar*
de aanrecht is vrij van afwasboel —
tholomeus Wilhelmus, zoon van J.
Lyne Laxnar
en dat is hij ook niet zo maar — ga
J. de Wit en M. M. Reijer; Antho*
en haar honden
ik beginnen.
nius Franciscus Johannes Jacobus,
Ik kluts de eieren met de suiker.
zoon van M. A. Bluijs en B. M. Kok;
Dennina
Dat kost tien minuten en een lamme
Maria Johanna Jacofoa, dochter van
Jongjteuse
arm. Ik roer de boter. Nu belt de
'H. A. Bakker en A. Koper.
groenteman. Oponthoud vijf minuten. Ondertrouwd: G. A. Piers en A. van
Christyna
& Robbert*
Een kind moet een plasje; ik haal
der -Mije,
kolen.
,
Mondaine dansen
Dan gaat de boter bij de suiker. Ik Getrouwd: A. F. Lefeber en A. J.
Thomas.
kluts weer. Er^ valt wat pp de, mat,
• *
schoonmaken *vijf minuten.
Overleden: M. C. van Beek, oud 85
Tevems Zondagmiddag
•Het bloem moet gezeefd. De zeef is
jaar, weduwe van F. W. J. Roos;
weg. Wie heeft de zeef. Spoorloos:
D. Slagveld, oud 63 jaar, weduwe
THÉ DANSANT
Niet op het spijkertje, niet in de
van J. Koning; T. van Bessen, oud
kastjes. Tenslotte komt hij - uit de
68 jaar, echtg. van G. de Haas. ^
zandbak. Schoonmaken en drogen ze*
ven minuten.
Er komt een ijsman voorbij. 'Als
vliegen op stroop' komen mijn zoon'
tj es aanrennen. Drie keer zeg ik nee,
de vierde keer geef ik ze geld voor
ijs.
Nu ga ik zeven. Als ik half klaar
ben ringeling! tante Lies. Ik ga koffie
xetten. Ondertussen zesf ik door.
Dat is klaar. Nu de citroenschil.
Waar is de citroen. Verroest, ik had
toch een citroen. Dan vlug naar de
groenteman. Oponthoud een kwar*
tier.
Nog eens klutsen. De melk kookt
over. Lamaarliggen, straks wel op*
ruimen. Ik vet de vorm in. Waar is
Bi) aankoop van 2 pakjes
het kwastje? Nog in de gluton.
Super, Fijnste of Tafelmargarine
Schoonmaken vier minuten. Ik steek
de oven aan, doe het beslag -in de
vorm.
Gehuil van buiten. Het wassen en
verbinden van een jongensknie vraagt
acht minuten.
Maar het komt, het grote ogenblik,
't glorieuze ogenblik, waarop ik mijn
cake aan de oven toevertrouw!
CENT
VOOR
Met piekende haren en glimmende
neus, lijk ik al heel weinig op een
Deze aanbieding is geldig
filmdiva.
t/m 27 ApHI 1954
Mijn aanrecht is een ruïne van
schaaltjes, lepels, eidoppen, klontjes
deeg. klutsers en klungels.
Mijn fornuis is verre van( blinkend.
Hoe ze het hem lappen op zo'n ad*
vertentie is me een raadsel. Nep met
een hoed op waarschijnlijk. Of hun
cake is yan hout, óf ze huren een
mannequin nadat alle voorbreidende
werkzaamheden achter de rug zijn.
Super
Eén ding is zeker.
Die cakes van mij, smaken me*
neertje, zó!
NEEL.
Fijnste

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

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding
2403 Commandant Brandweer
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2345 Gem. Secretarie
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Z26Z . Informatiebureau Vreemdelin
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fUnatrykerg, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, 'Achterweg l
2*24 Autobedrijven „Rinko"
,. „^Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Siitems's leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtste*
ringen, Bel op Frits Paap, Bre»
derodestraat 94.

DtGRUYTfR-S

VOOR DE HUISVROUW
EEN GRÓTE REEP

5

Voor de Schoonmaak:

Kleden, lopers. Japanmaiten, vitrage,
overgordijnstoffen, enz. enz.
Ook hebben we mooie voordelige
VERPLEE GSTERSSCHORTEN •
en verdere BEDRIJFSKLEDING!!
Van ouds bekende adres:

Fa
van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12 - TËLEF. 2360

MARGARINE
margarine
250 gr. pak
margarine
250 gr. pak
Extra margarine
250 gr. pak
Tafelmargarihe
ongezouten 250 gr. pak
MET 10% KORTING

50 et.
46 et.
44 et.

46 et.

Opgericht 1900
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Redactie: E. Leeflang
Achterweg l
Administratie en'
advertenties:
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ZANDVOORTSE CDU

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

CIRCUIT GOEDGEKEURD

Het is een goed plan geweest van het
bestuur van de woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht" om de ingebruikneming van de eerste twaalf
— van de 110 — woningen, aan de Dr
C. A. G'erkestraat in een. officiële vorm
te doen geschieden.
Vele autoriteiten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en 20 merkten we o.m. op burgemeester Van Fenema en echtgenote, wethouder A.
Kerkman, gemeente-secretaris W.5 M.
B. Bosman, de raadsleden Mevr. Molvan Bellen, Lindeman, Gosen, Diemer,
Tates, alsmede de heer Stevens, de
architect.
In het demonstratielokaal van het
gemeentelijk gasbedrijf aan de Tolweg
werd j.l. Zaterdagmiddag het uitgebreide gezelschap toegesproken door
de heer A. Molenaar als voorzitter van
E.M.M., die de levensloop van de woningbouwvereniging sedert 1920 in het
kort besprak. In Plan Noord werden
voor de oorlog twee complexen gebouwd doch E.M.M. ontwikkelde vooral na de oorlog een intensieve activitedt, waardoor vele -woningen ontstonden, o.a. in de kern van ons dorp,
maar vooral in Plan Noord. Door het
gebrek aan bouwgrond in dit gedeelte
ward naar een ander terrein uitgekeken niet het gevolg, dat men thans in
de Dr C. A. Gerkestraat terecht kwam.
Er toestaat ook voor deze fraaie woningen bij de leden grote belangstelling,
hetgeen wel 'bleek uit het aantal inschrijvingen naar de 60 woningen, te
weten 240 stuks l
Spreker bracht zijn dank ".over aan
allen, die bot de totstandkoming hebben medegewerkt.
Burgemeester Van Fenema en het
gezelschap begaven zich vervolgens
naar buiten, alwaar men zich verzamelde voor perceel Tolweg no. 3, de
woning welke bewoond zal worden
door die familie Versteege. De Burgemeester verheugde zich over de nieuw
gebouwde aanwinst voor Zandvoort een. nieuw dorp — en besprak uitvosrig de ontwikkeling van de woningbouw in onze gemeente na de ocrlog.
De volkshuisvesting is niet een nationaal, maar een wereldprobleem en
misschien wel .belangrijker dan het
gspraat over allerlei bommen. Alleen
toch door woningen te bouwen —•, vs-el
en snel — zal de levensvreugde" yaa
da mensen groeien en het is begrijps; Irjiüf'dat'vele inwoners met'grote vreug=
de dis voltooiing van deze woningen
zien naderen, hoewel anderen l&leurgesteld -zullen zijn, omdat zij nu toch
nog moeten wachten.
Geld, materiaal «n geschoolde ar•beidskrachten zijn de drie factoren,
die nodig zijn om woningen te doen
verrijzen, maar het blijkt wel, dat zii
zelden samen gaan. Geld en materiaal
is nu wel aanwezig, doch thans ontbreken de geschoolde krachten om het
tempo nog hoger te doen zijn. Hierin
kan voorlopig geen verandering worden gebracht, hoe gaarne men. dit ook
zou willen, maar spr. is ervan overtuigd dat h>et ontbreken van veel papieren rompslomp het tempo zou kunnen. verhogen.
. ,
Onder het uitspreken van de beste
wensten, bood 'burgemeester Van Fenema veuvolgens aan mevr. Versteege dï
met geel-blauw versierde sleutel aan
en wenste haar gezin veel geluk in
deze fraaie woning. Petertje Versteege
bood mevr. van Fenema een ruiker
bloemen, aan. waarna de heer Molenaar bloemen aan mevr. Versteege
overhandigde.
Na deze plechtigheid onthulde burgemeester Van Fenema de steen, welke in perceel Tolweg no. l is geplaatst
en waarop drie personen staan afgebeeld, voorstellende eendracht, samenwerking, verbondenheid en wederzijds
begrip. Spr. feliciteerde vooral de heer

Koninginnedagviering
Koninginnedag zal dit jaar weer gevierd worden in 'Zandvoort.
Om 8 uur zal de 'Zandvoortse Muzrefekapel vanaf de watertoren een
aubade blazen. Om 10 uur zal door de
Zandvoortse jeugd 'n zanghulde worden
gebracht op het Raadhuisplein, die
door 'burgemeester van Fenema met
een toespraak -zal worden beantwoord.
Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur de Zandvoortse. schooljeugd
op y s tracteert.
De Haltestraatvereniging houdt, zoals wij reeds meldden, des middags oen
gecostumeerde kinder-optocht, daarna
zal op het Raadhuisplein in de tent
(gratis beschikbaar gesteld door het
gemeentebestuur) een concert worden
gegeven door de Muziekkapel. Des
avonds zal de seizoen-verlichting worden ontstoken, zodat deze Koninginnedag 1954 over het algemeen een
feestelijk cachet .belooft te krijgen.

Nationaal volleyballtournooi
Het volleybaltournooi, dat op Zondag
16 Mei a.s. door de gymnastiekvereni'ging „Oefening staalt spieren" ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan georganiseerd wordt, belooft een groots
evenement te worden. Niet minder dan
55 ploegen hebben ingeschreven, zodat
men wel over een monsterfcournooi kan
spreken. De wedstrijden hebben, plaats
op het hoekeyterrein, doch by slechte
weersomstandigheden wordt het tournooi naar een andere dag verschoven,
daar men niet de beschikking heeft
over de benodigde zaalruimte.
Ingeschreven werd o.a. door de
sterke ploegen S.O.A. uit Jutphaas,
Smash uit Castricum en HVSuit HaarJem. Er wordt in 11. poules gespeeld.

Erdtsiecfcmet deze nieuwe aanwinsten
hoopte dat de woningklachten drastisch zullen dalen en, dat vooral het
geroddel over aijn persoon spoedig' zal
verminderen.
Na de 'bezichtiging van de woningen
verzamelde heit gezelschap zich wederom in de toonzaal, waar door verschillende personen h«t woord werd
gevoerd, o.m. door de heer Erdtsieck,
d« heer Stevens en de heer M. Deutekom, directeur van de dienst van Putolieke Werken.

Ruim anderhalf uur hebben iverschillende leden van de sportcommissies
van de K.N.A.C. en de K.N.M.V. Vrijdagavond het nieuwe wegdek van het
circuit gekeurd. Na afloop kwam men
tot ds conclusie, dat de liesn.tie wederom verleend zal worden. Zoals be•kenid, werd deze vorig jaar na de aanbrenging van een nieuwe slijtlaag,
door de K.N.A.C. ingetrokken.
Langs het gedeelte, dat door het
dennenbos gaat, zullen enkele bomen
moeten sneuvelen, waardoor de veiligheid verhoogd wordt.
A.s. Vrijdag wordt het nieuwe wégdek tijdens de klassementsproeven, van
de Tulpenrallye voor de eerste maal
beproefd.

Pover figuur van Zandvoortmeeuwen
tegen Hillegozn.
De match van vorige week tegen Wassenaar heeft de thuisclub wellicht nog
in- de benen gezeten, want tijdens de
strijd tegen Hillegom storid het spel
thans op zeer laag- peil. Hillegom kreeg
drie doelpunten toegewezen, die door
Zandvoortmeeuwen. als een geschenik
werden aangeboden. Twee doelpunten
in eigen doel en één op een presenteerblaadje aan de bollenmensen verstrekt. Het kon niet op!
De thuisclub begon met een stevig
wind'voondeel, doch hield het spel te
kort en benutte nagenoeg geen, enkele
schietkans. Da buitenspelval zette
Hillegom wagenwijd open én — het
wordt vervelend — de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen tippelde er steeds
weer in. De gasten kregen na een
•kwartier een stevig overwicht, doch
onze achterhoede wist het doel voorlopig schoon te houden, totdat na een
half uur Halderman tot ieders verbazing de bal naar eigen doel bracht. De
rechtsbuitsn, Soet bleef hem op zijn
huid zitten, wist aelfs vlak voor het
doel öe bal te bemachtigen en kon
kalm voorbij de uitlopende Van Koningstoruggen inschieten (0-1).
De thuisclub werd even wakker en
probeerde zo'nu en dan eens een schot
op het vijandelijk doel te lossen en
mooie schoten van. Visser ten. zelfs een
van Halderman gingen rakelings
naast. Van der Werff liet zich door
R.. Kerkman wegens een blessure vervangen.
~• -Van -de-'tweede helft-is weinig goeds
te vertellen. Hillegom was voortduren^
in de aanval, doch beschikte niet over
schutters. Een hoeksehop door Peetoom genomen trachtte Van Koningsbruggen na een kwartier weg te stompen, doch de bal kwam bij deze manoeuvre in zijn eigen doel terecht: 0-2.
Een kwartier later wilde Halderman de bal opruim'en., maar ook ditmaal werd het een doelpunt door een
trekbal. Stand 0-3!!
Zandvoortmeeuwen probeerde zo nu

en dan wel eens door te breken, maar
d>e samenwerking bleef uit en meteen
kwam duidelijk de zwakte van de
vleugelspelers /naar voren. Het resultaat was, dat Hillegom met een verdiende overwinning huiswaarts kon
keren.

Een Sportraad in Zandvoort?
Kort geleden, is het sportweekcomité
bijeen geweest om ta overleggen of dit
jaar de sportw_eek georganiseerd kon
worden. Financiële moeilijkheden spslen echter wederom een ernstige rol.
Anderzijds organiseert het jubilerende O.S.S. verschillende evenementen.
Wel werd besloten te komen tot een
sporbdag — op voorstel van T.Z.B. —
welke in Augustus of in September
zal plaatsvinden op de terreinen, van
het Kennemer Sportpark aan de Kennemerweg.
In dezelfde bijeenkomst is gesproken
om te komen tot een sportraad voor
Zandvoort. Hedenavond komen de afgevaardigden van alle sportverenigingen in hotel Keur bijeen om hierover
een besluit te nemen «n. aan de gemeen teraad te verzoeken ernstig rekening te willen houden, met eventuele adviezen van deze instantie.

Estafette, van Zandvoort
De jaarlijkse estafette- voor voetbalveranigingen Ss voor-1954. vastgesteld
op Zaterdag 10 Juli a.s.

Sluitingsbijeenkomst P.v.d.A.
De plaatselijke afdeling van de Partii
van de Arbeid houdt Woensdagavond
in Ons Huis een sluitingsbijeenkomst.
Er zullen enige films worden vertoond,
o.m. ,.Het schot is te boord", „StatenGeneraal" en „Wij leven vrij". De heer
Sterrenburg- zal een overzicht geven
van de verkiezingsresultaten.

Abonnementsprijs f 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Met 9t Voetlicht naar de Noordpool
„Schots en Scheef"
De toneel- en amusementsvereniging
„'t Voetlicht" voerde Zondag j.l. een
'revuette' op onder bovenstaande titel.
Het gegeven was nogal een koude bedoening, want de dames en heren
zochten het deze keer in het hoge
Noorden bij de Eskimo's en de ijsberen. Ondanks de suggesties van kou,
dis ons -uit verschillende sketches tegemioet waaid'em werd het een hartverwarmend optreden! Het trio, dat
volgens bet programma verantwoordelijk was voor de totstandkoming van
deze revue, mag terug zien op een geslaagd stuk werk. Het lijkt ons een
vrij lastige opgave: een ao veelzijdig
programma in elkaar te zetten (waarbij enorm veel „onvoorziene omstandigheden." als naargeestige duiveltjes
op de loer liggen!) en dit programma
nog te laten kloppen en vlot af te
werkten, zodat men elkaar na afloop
met recht en reden kan toevoegen:
„'t Ging lekker, jongens!" Een succesje voor de heren v. Gijzel, van Loenen
en Heiligers,
Er was een nieuw tweetal, dat door
de avond wandelde als de hoofdpersonen en nu moge 't ons vergeven worden. maar wij begrepen niet direct of
dit tweetal nu „Schots en Scheef" was
of de twee Schottien, die ook een — zii
hst iets lichtere — taak vervulden in
het geheel!
De heer Joop Heiligers — bekend uit
vorige revues — had een nieuwe partner gevonden in de 'heer Plantenga.
Deze laatste heeft een ongelofelijk
grappige wijze van optreden. De tegenstelling tussen zijn variërende mimiek en de droge humor van de heer
Heiligers, was' onmiskenbaar een voorwaarde=tot het succes van deze twee.
Alleen de teksten
ja, die zijn nog
steeds niet het sterkste deel van'deze
uitvoeringen. Maar dit is een euvel,
waar zelfs geroutineerde beroepsmensen mee te kampen hebben. Goede
tekstschrijvers schijnen zelfs onder de
professionals schaars te zijn en men
kan slechts waardering hebben voor
't Voetlicht, dat zich nooit of te nimmer te buiten gaat aan verwrongenheden of dubbelzinnige kolder. Dit
neemt niet -weg dat in 't algemeien de
dialogen wat mat en zelfs hier en daar
wat zouteloos waren. De handeling
vulde dan toch nog wel veel aan. Het
revue-orkest, o.l.v. Herman Halewijn,
deed prachtige dingen! Het volgde uitstekend en-het vervulde zelfs nog een
taak op het podium, want in enkele
sketches stond het een of meer leden
af. De vocale leiding stond ditmaal
o.l.v. de heer Jos Veltkamp, die meer
met dit bijltje gehakt heeft, doch een
bruut-weigerende microfoon: op z'n
weg tot het publiek vond. Hierdoor
verzwakte het geluid van z'n eigen trio
en dat van de drie „Ice cream sisters"
aanmerkelijk. Het moet hierdoor voor
de helft van het publiek moeilijk geweest zijn ten volle te genieten van

Naar aanleiding van ingekomen vragen.
Nou wordtsie helemaal goed. Nu
denken ze 'dat ik radio=dokter ben.
En dat ben ik niet. Dat heb ik al eer=
der meegemaakt: als er es iets in de
Raad is geweest waar mevrouw en de
heren geen raad mee wisten, komen
ze op een hol naar mij toe. Ik ben
daar wel blij om, maar van de andere
kant moeten ze mij toch niet te veel
vertrouwen. De oorzaak dat ik nu
xveer verschillende brieven ontving,
zat 'm in de vraag van mijnheer Go*
sen, na de vorige raadszitting. Deze
senator had 't over de knersende ont*
vangst van radio=uitzendingen in de
omgeving van de Brederodestraat en
of dat misschien wel kon liggen aan
de bovengrondse electrische leiding.
De burgemeester had geantwoord: „Ik
zal de zaak eens laten bekijken. Nou
j a . . . . eerlijk: daar had mijnheer Go*
sen nou net niks aan en de luister»
aars in de Brederodestraat ook niet.
Heus, ik voor mij geloof dat die kners
scnde ontvangst ligt aan de uitzen*
ding zelf. Ik heb eens een kwartier
lang niets anders dan gekncrs, ge*
knerp en gejammer door mijn radio
gehoord. En ik verzeker U dat er in
heel mijn buurt geen bovengrondse
leiding te zien is. En m'n toestel is
puik. 'Nee, vrienden, U nnoet met
deze'vraag bij de omroepverenigingen
zijn. Maar ik kan U nu a] zeggen dat
er geen verandering in komt, zo lang
de zomertijd niet wordt ingevoerd.
De vragenstellers, die mij schreven
over radiotactiviteit zijn er allemaal
naast. Vijf omroepverenigingen ruk=
ken en plukken 'aan de Nederlandse
luisteraar. Dat is activiteit en die is
misschien voor een groot deel ver«
antwoordelijk voor de knersende pnt=
vangst. Er moest es één dag in 't jaar
zijn dat ze alle vijf hun kiezen op el*
kaar hielden, 't Zou een verrukkelijke
dag zijn, vrienden. Zonder gekners.
Iemand schreef mij: „De laatste tijd
komt mijn televisiebeeld zo slecht
door. 't Staat soms op z'n kop. Waar
ligt dat aan?"
Ja, een scherpzinnige vraag. Een
vraag van iemand, die met z'n tijd
mee gaat. Als U werkelijk met uw

tijd mee wilt gaan, moet U eigenlijk
op uw hoofd. gaan staan. Als U bij
televisiesuitzendingen (met omgekeerd
beeld) in een gemakkelijke houding
met uw hoofd naar beneden gaat hans
gen, ziet U alles weer goed. Alleen
- en dit is een probleem — U houdt
dat waarschijnlijk de gehele uitzen»
ding niet vol. Daarom is 't verreweg
't beste dat U uw toestel verkoopt of
aan een kennis geeft, die gevoel voor
humor en een sterk hoofd heeft.
Men heeft 't zelfs over de helicop»
tères, die thans boven Zandvoort
gonzen. Inderdaad schijnen deze niet

al te mooie toestellen de zogenaamde
diagonale beelden in de televisie te
veroorzaken. Maar dat komt omdat
de techniek nog in de kinderschoenen
staat. Zowel van de heli's als van de
televisie. Ovsr honderd jaar zijn deze
bezwaren ondervangen. Geduld nog
wat.
Ik moet 't hier voor vandaag bij la»
ten. Alleen wild'e ik nog even opmer»
ken dat ik de opmerking dat de Ne»
derlandse luisteraar zijn radio voor»
namelijk 'benut voor ontspanning, een
rot opmerking vind.
BARTJE.

de voortreffelijk uitgevoerde liedjes:
i,Oh my papa!" en „Denk om debaaiiveger''. Bij het trio van de genoemde
dames was de sopraan een moment
onderhevig aan debuut-koorts, doch
zij herstelde zich prachtig. Over debuut gesproken: Dat kleine joch, dat
heel in het begin met z'n moeder telefoneerde. en haar toen maar in één
moeite do'or tracteerde op een leuk
liedje: „Bddy de Eskimo", was een
aardig nummer. Gelukkig voor hem
(en z'n moeder!) deed de microfoon
't toen nog.
De shows waren ditmaal niet zo
overdadig als dat in vorige revues het
geval was. Toch was de aankleding
weer zeer goed en wij willen gaarne
noem'eB : „Uitstappen in Denemarken",
waarbij de diva, schommelend over
het toneel! „Wonderfull Oopenhagen"
zingt, goed begeleid door het revuekoortje. „Swedish rhapsody" was een
complets volksdans-demonstratie. Een
verrukkelijk kijkspel! (Hier was de
muziek ook best).
Veel zorg was blijkbaar aan de décors besteed. Zij waren — evenals de
grime — toevertrouwd aan de heer
Geusebroek.
De diverse sketches volgden elkaar
in een bijna duizelig-makend tempo
op en dat was een krachttoer, waar
wij de diepste eerbied voor hebben.
Vooral als men bed'enkt hoe op het
kleine toneel van het patronaatsgebouw gewoekerd moet worden met de
ruimte!
H.W.

Opbrengst „Een heitje voor
een karweitje"
De actie een heitje voor een karweitje
heeft wat betreft de Zandvoortse groep
„The Buffalo's" opgebracht een bedrag van ƒ 185,—.
Dit jaar is deze opbrengst bestemd
voor 4 doeleinden, t.w. de beplanting
van Schouwen Duivenland. de groepskas. districtskas en het hoofdkwartier.

Jaarvergadering Z.R.B.
De Zandvoortse Reddingsbrigade kwam
Vrijdagavond in hotel Keur onder
voorzitterschap van de heer J. G. Bisenberger ' in jaarvergadering bijeen.
Uit de jaarverslagen bleek, dat in 1953
intensief gewerkt is. Er werd o.m.
deelgenomen aan de vlettenwedstrijden in Amsterdam, een gezamenlijke
oefening gehouden, met de Kon. N.Z.
H.R.M. en het Rode Kruis, een bonds- stranddag georganiseerd-, het oefenuur
in Stoop's Bad werd hersteld, terwijl '
de post Ernst Brokmeier na de storm- ramp volledig hersteld werd, hetgeen
de brigade uit eigen middelen nog
een bedrag van ruim ƒ 700,— kostte.
Het ledental — 250 - bleef stabiel,
doch in de zomermaanden zal geprobeerd worden dit aantal uit breiden.
De aftredende bestuursleden, de hereni J. G. Bisenberger. voorzitter, K. C.
van der Mije Pzn., penningmeester en
A. Bos, lid, werden bij acclamatie herkozen.
In de kascommissie werden benoemd
de heren Luttïk, Visser en van Keulen.
Na de pauze werd uitvoerig gesproken over het instellen van een derde
reddingspost, nodig na het toestaan
van het baden en zwemmen langs de
gehele kust door liet Strandschap
Zandvoort. Tenslotte werd besloten
aan het gemeentebestuur te berichten,
dat men in principe bereid is de rotonde te betrekken.
Voorts werd medegedeeld, dat de
reddingpost Piet Oud na 15 September
a.s. een andere plaats zal krijgen daar
de bunker, waarop het gebouwtje is
geplaatst, door ,Rijnland' zal worden
gesloopt. De post zal volgend jaar
waarschijnlijk ter hoogte van de Van
Galenstraat geplaatst worden.

Verdeling sportvelden
De advertentie van de stichting „Touring Zandvoort", waarin' de sportverenigingen opgeroepen worden om in
te schrijven voor de drie sportvelden
binnen het circuit, schijnt een bijzondere achtergrond te hebben. De
Zandvoortse Hockeyclub heeft namelijk om de drie nieuwe terreinen binnen het circuit verzocht, maar Zandvoortmeeuwen om de terreinen aan
de Van Lennepweg, tot op heden in
gebruik by Z.H.C. Bij een eventuele
toestemming van deze verzoeken zouden O.S.S., maar ook de Zandvoortse
Korfbalclub — die nog steeds alle
wedstrijden in Haarlem moet spelen,1 —
er naast staan. Vandaar waarschynlijk de inschrijving bij T.Z. voor l
Mei a.s. Het is echter te hopen, dat
de terreinhuur voor geen enkele sportvereniging een bezwaar zal zijn en
dat in ieder geval O.S.S. en Z.K.C. aan
een behoorlijk terrein worden geholpen en dat deze verenigingen niet afhankelyk worden van grotere zusterverenigingen, die misschien wel bereid
gevonden zouden worden een terrein
onder te verhuren.

Been gebroken

£7 ziet alles weer goed.

Vrijdagavond brak de 6-jarige J. L.,
wonende aan de Westerparkstraat, zijn
been bij het lopen over de planken van
een bouwwerk. Na door Dr Robbers
voorlopig verbonden te zijn werd het
kind per gemeentelijke ziekenauto
naar de Mariastichting te Haarlem
overgebracht.

Aangeb. 2-pers. «iken OMBOUW met deuren. Swaluëstraat 2.

„DREEFSCHOOL"

DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Nette LEERLING

Ghr. M.U.L.O.-SCHOOIi
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—5 uur bij het H. d. Sch. .
F. VAN WOERDEN

De brandstotfenhandelaren
Vrijdag'30 April a, s,
delen mede, dat zij

(Koninginnedag)

GESLOTEN ZIJN!

Gevraagd
Flinke zelfst. hulp
in klein pension, flink loon.
Pension „Lida", Hogeweg 50.

Gevr. KINDERJUFFROUW
voor de verzorging van twee Engels slaapk.ameublement,
kinderen. Mevr. v.d. Linden, inklapbare mangelmachine,
Dr. Smitstraat 5.
grasschaar en diversen.
Dr Gerkestraat 33.
Mevr v, Ginneken, Dr. Gerkestraat 72, zoekt voor direct ADVERTEERT in de
nette WERKSTER v. iedere ZANDVOORTSE COURANT
ochtend van 8.30-12.30 uur.
DAME alléén vraagt tegen
15 Mei of l Juni a.s. GEM.
ZIT-SLAAPKAMER, met of
zonder pension, liefst centr.,
voor 2 a 3 maanden. Br. no.
3201 bureau Zandv. Crt.
Behang nu uw kamer
PAPIER vanaf 55 et per rol
Ook Uw adn&s voor prima
STOFFEERWERK
F. C. HEEMEIJER
v. Ostadestr. 7a - Tel. 3116

Sport

nis duurde niet minder dan twee uur.
De tegenpartij won met 6-0, 9-11, 7-9.
Het derde verloor met 7-1 van Eindenhout 2. Alleen mej. L. Rinkel wist
haar partij te winnen.
Het programma voor a.s. Zondag luidt:
T.C.Z. I-Groen Wit 5.
Vliegende Hollanders 3-T.C.Z. 2.
HiL.T.C. 5-T.Z.C. 3.

VOETBAL VERENIG ING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

BRIDGE-NIEUWS

In de laatste thuiswedstrijd tegen Hillegom was het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen. niet bijster in vorm en
verloor min of meer tegen de verwachting met 3-0. Hillegom speelde enthousiaster en de overwinning kan niet onverdiend genoemd worden.
Het 3e elftal speelde uit tegen Kennemers 4 en verloor met 7-1. In de
eerste helft was liet 3e geheel niet
zwakker en wist de leiding te nemen.
Na de hervatting was Kennemers goed
op schot en scoorde zeven maal.
Het 7e elftal won de thuiswedstrijd
tegen D.SJ3. 5 met 3-1 en bracht zijn
puntenaaotal hierdoor op 23,
GYMNASTIEKVERENIGING „O.S.S."
Afd. handbal

De uitslagen van de 'Zondag j.l. gespeelde wedstrijden luiden:
Dames: H.O.C.-O.S.S-, 2-4.
Heren: O.S.S.-Vriendschap, 6-5.
In een "vrij rommelige wedstrijd t>ehaalden de dames een verdiende overwinning over een vooral technisch
zwakkere tegenstander.
De heren die door het mooie "weer
met een flink aantal invallers verschen'an, hebben met grote moeite
een loverwinning weten te behalen.
Tot de rust Speelden de O.S.S.-heren tegen de dwars over het veld
staande wind en verkregen een 2-1
achterstand. Na de rust maakte O.S.S
aanvankelijk gelijk, doch toen liep
Vriendschap uit door 2 goede doelpunten. (2-4). Met groot enthousiasme
werd er nu door het gehele team gewerkt waardoor niet alleen snel de
achterstand werd weggewerkt maar
uitgelopen werd tot 6-4. Vriendschap
slaagde er hierna in het spel te verplaatsen en zelfs nog een tegenpunt
fee maken, maar verdeir kwam het niet
TENNISCLUB „ZANDV.OORT"

Zondag j.l. is de tenniscompetitie begonnen Het eerste team behaalde een
ruime 6-2 overwinning op D.H.B.S. l.
Slechts één damesenkelspel en één gemengd dubbel gingen verloren. A.s.
Zondag staat een zware- wedstrijd te
wachten. Dan moet n.l. tegen Groen
Wit 5 gespeeld worden, welk team met
8-0 won van Shell 3.
Hst tweede team verloor met 6-2
van Donald Duck 4. Mej. Engelman
wist haar enkelspel te winnen met
2-6, 6-3, 8-6. Het dubbel Haan-Kennis
won na een enerverende partij met
3-6, 6-2, 7-5.
Het enkelspel gespeeld door P. Hen-

In de A-lijn van de Zandvoortse
.Bridgeclub wist het koppel Van Dartelen-Vader zich in de vierde wedstrijd
van' ae laatste competitie- keurig te
handhaven met 224,07%, hetgeen meer
moeite kostte aan het koppel Fabelôjoüwerman (210,65%), daar de fam.
Vulsma op de derde plaats volgt met
210,19%.
In de B-lijn bleef de fam. Berrier
met 227 % de eerste plaats bezetten,
•gevolgd door het koppel Keur-Psen
1223,20 %) en het koppel NottermanStor met 221,69 %. De stand in de uitgebreide C-hjn wijzigde zich weer eens
Hink. De eerste plaats wordt thans bezet door de fam. Snijders met 223,43%.
waarna volgt het dameskoppel DröseSchuilenburg met 214,72% en het koppel Bisenberger-Snijders met 212,58%.
*
Het eerste twaalftal -van de Zandv.
Bridgeclub wist op het eerste team van
Haarlem NBB in de strijd om de Kennemerlandbeker een tweede overwinning te behalen. De Haarlemmers werden na een. spannende strijd met 11495 matchpunten verslagen.

De uitslag van de rit luidt:
1. H. Kokkelkoorn, M.C Zandvoort,
Austin. 19 strafp.; 2. J. L. Pack, M.C
Voorburg, Norton 600 cc, 51 strafp.;
3. L. A. Wetoer, 'M.C. Zandvoort, Puch
125 cc. 54 straft).; 4. R. Jansen, M.C.
Haarlem,-Matchless 350 cc, 61 strafp.;
5. J. Jak, M.C. Zandvoort, Renault, 76
strafp.; 6. J. Leeuwerke. M.C. Zandvoort. Jawa 250 cc, 76 strafp.; 7. H.
Oddens, M.C. Z'voort, Ford, 84 strafp.;
8. A. B. Stroyckens, M.C. Zandvoort,
Pord. 89 strafp.; 9. A. Scheffer, M.C.
Zandvoort, Vauxhall, 94 strafp.; 10.
H. J. Broekh'Off, M.C. K.LJM., Ford,
108 strafp. en. 11. O. Moeke, M.C. Haarlem, BJVT.W. 500 cc, 155 strafp.

win!

WEEK-AGENDA

|

10
11
12

13

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Za. l en Zo. 2 Mei, 8 uur

Het Vrije Toneel
VOLPONE
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- <a.U.
Verkoop vanaf Donderd.
van 10-3 u. Tel. na 12 u.
Coupons geldig.

OFFICIËLE

O zo - nu zie je 'i dus zeli:
7 smaken

dat is 'i geheim van ALBERT HEIJN

Gemeente Zandvoort
De Directeur van Publieke Werken
maakt bekend dat het huisvuil op
Koninginnedag niet wordt opgehaald.

Openbare
vergadering
Donderdag 29 April 's avonds
B uur in „Ons Huis"

voor Pension-,

pak voor

M

GRIESMEEL
BESSENSAP

•

. SOOgram 25

(

„r fles 39

(

Hier volgt weer een aantal lage prijzen:
Hele Siam RijSt droogkokend 500 gram

MEDEDELINGEN

•

Een van de goede
dingen In het leven

49

Macaroni eiieboog . . . . 250 gram 22
Witte

Bonen

J Echte Ho».

500 gram

Wegenwacht
«.d. Toorn
zegt:
Als je urenlang op die
motor zit' in
regen en wind, allerlei'
koude karweitjes Hebt opgeknapt, wel, dan heb je
maar één groot verlangen: Een rustig, warm
plekje met een f[jn kopje
Boffle Koffie, want daar
knap je van op.
BOFFIE: het woord voor
de lekkerste KOFFIE!

65

Bruine Bonen) kwaliteit 500 gram 68-61
Erwten met Worteltjes bik57
Gelders Ontbijtspek 100 gram 31
OntbijtWOrSt uitblik.

Ananasblokjes

. . 200 gram

49

200 gram 29
•^^~^^-

Spaart Alberi Heijn's'Bottie-Strips

en Panorama-plaatjes

Strip-album BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP Q.1)

PANORAMA-ALBUM -1.25}

Rusthuis-

en Kamerverhuurbedrijven
Sprekers: de heren E. BOUWMAN en
H. MEIJER.
Onderwerp:

ALBERT HE IJ N

Toestanden in onze bedrijven.

De Federatie.

Belangrijke

Gaf U zich reeds op als collectant voor de collecte
van de Stichting '40-'45 op Zaterdag l Mei a.s.?

telefoonnummers
en adressen

Brandmelding
Commandant Brandweer
PUZZLERIT „ZANDVOORT"
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Zondagmiddag organiseerde de motorclub „Zandvoort" een puzzlerit over
Gem. Secretarie
een afstand van ong. 80 km over goed
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
begaanbare wegen, waaraan werd
Informatiebureau Vreemdelin
deelgenomen door 58 motoren en 22
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
auto's.
Jammer was het, dat de heer K. J. 2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrükerij, J. H. G. Weenink,
Brink van de motorclub „Haarlem"
Pakveldstraat 30 a
op de Boekenrodeweg in Aerdenhiout
van zijn motor werd geslingerd toen 4135 Zandvoortse Courant, Gertenhij in botsing kwam met een plotsebachs Drukkerij, Achterweg l
ling overstekende hond. Hij liep een 2424 Autobedrijven „Rinko"
ernstige hoofdwonde op. De hona
Oranjestraat en Stationsplein
moest door de politie worden dood2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
geschoten.

Bazar
De Vrouwenbond N.V.V. en Vrouwengroep van de Partij van de Arbei
hebben het plan opgevat wederom een
bazar
te houden, voor vloerbed'SkkDe oplossing van vorige week luidde:
in het gerestaureerde „Ons Gebouw"
Horizontaal: 1. olie, 3. kan, 4. nap, aan de Brugstraat. De bazar wordt in
5. tuig, 6. web, 7. eed, 8. ijdel. 9. rot, 10. Augustus a.s. gehouden.
are, 11. even, 12. ven, 13. dor.
Verticaal: 1. ontbijten, 2. Engeland.
De prijs was deze week voor
C. E. KEUR, Swaluëstraat 35.
*
De opgave voor de nieuwepuzzle luidt:
Monopole
HORIZONTAAL:
Dinsdag 27 April 8 uur: film „MexU
1. vervelend, oninteressant; 3. hoeveelcaans goud".
heid regen; 4. kledij; 5. drank; 6. grof, Woensdag
28 April: Besloten voor=
onbeschoft; 7. intelligent dier; 8. voorstelling.
name stand; 9. vloerbedekking; 10.
dunnetjes; 11. wat; 12. pijn; 13. mak. Donderdag 29 April 8 uur: film
„Mexicaans gou'd".
VERTICAAL:
1. toestand; 2. vooruitstrevend iemand
vol plajinen.
Andere attracties en
nuttigheden
Prijs ƒ 2,50. Oplossingen weer tot
Maandag a.s. 12 uur 's middags.
Dinsdag 27 April 8 uur; Lezing in
ZANDVOORTSE COURANT,
'Hotel Keur door Mr Abel J. Herzs
Achterweg: 1.
berg over „Het Joodse vraagstuk";
onder auspiciën van „'t Helm".
Donderdag 29 April 8 uur: Openbare
vergadering in Ons Huis voor Pension-, Rusthuis- en Kamerverhuurbedryven.

Vul in

gevraagd bij Banketbakker^
BOSMAN. Kerkstraat 22.
Telefoon 2126.
Heb nog enige avonden in
de week beschikbaar voor
het geven van BIJLESSEN
(talen). Br. onder nr. 3202
bur. Z. Crt., Achterweg 1.
Aangeb.

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtste»
ringen, Bel op Frifs Paap, Bre*
derodestraat 94.

Contactavond
Wim Gertenbachschool
Vrijdag 23 April wend weer een z.g.
contactavond van de* Wim Gertenbachsch'ool vo9r U.L.O. gehouden, die
een zeer geanimeerd verloop had. De
h'eer C. Kuyper, voorzitter van de
oudercommissie, heette de aanwezigen
— waaronder het echtpaar Van Fenema — hartelijk welkom en deelde
med_e dat !het jaarlijkse' schoolrsisje
dit jaar naar Valkenburg zal voeren.
Het woord was daarna aan de leerlingisn, die al of niet onder leiding
van de heer v. d. Waals staaltjes van
hun kunnen te zien of te horen gaven
op het gebied van musiceren, declamatie, dans etc. Aan het begin van
de avond werd burgemeester Van Penema zijn caricatuur aangeboden, gemaakt door een van de ioud-leerlingen.
Burgemeester Van Fenema maakte
tevens officieus nog enige .gegevens
bekend over de bouw van een nieuwe
U.L.O.-school, wellicht klaar in 1955.
Een zwembasin dat men bij deze
school had willen hebben, kon er niet
af. Wél een. zeer moderne gymnastiekzaal.
Zomexzegels 1954

Evenals vorige zomers zullen, ook dit
jaar in de maanden Mei en Juni >op
Ihiet postkantoor zomerpostzegels ten
verkoop worden aangeboden.
Zoals bekend mag worden verondersteld zal de extra-waarde van deze
zegels ten goede komen aan., sociale
zorg, volksgezondheid en culturele belangen, dit alles in de ruimste zin van
het woord. Nogmaals moge echter gewezen worden op 't grote belang van
deze inzameling die in belangrijke
mate steun kan en moet geven aan
talloze
instellingen, zowel landelijk
Hotel Bouwes
als in; eigen omgeving, die deze sbeun
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn zo dringend behoeven.
W eens orkest. Internationaal ca=
Voor de belangstellenden, zij nog met
baretprogramma.
nadruk
vermeld dat de vooral voor
Zondagmiddag: Thé Dansant.
verzamelaars zo waardevolle „eerstedag enveloppen" alleen op l Mei, dit
Stadsschouwburg
jaar dus alleen Zaterdagmorgen a.s.
Haarlem
'
Zaterdag l Mei 8 uur: Het Vrije To- verkrijgbaar zijn, terwijl er bovendien
slechts een beperkt aantal beschikneel met „Volpone".
Zondag 2 Mei 8 uur: idem.
baan is.

Neem Persi/ de hagelwitte worskampioen f
Al wat U met de grote schoonmaak aan
het veilige Persil-sop toevertrouwt van dikke dekens tot aan de teerste
gordijntjes - wordt kraakhelder, door
en door fris, behoudt zijn gaafheid en
soepelheid en gaat daarom langer mee.
In heel de wereld bestaat er géén
geheim op het gebied van wasmiddelen, dat Persil NIET kent en niet zou
KUNNEN toepassen. Maar elk middel,
dat schadelijk zou kunnen zijn voorUw dure textiel, wordt door Persil
zeer beslist geweerd!

Voor een hagelwitte en veilige was

Gebruik
steeds

P

\

normaal pak
42 cent
dubbel pak
81 cent
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De nationale herdenking
te Zandvoort
De plaatselijke commissie Nationale
Herdenking heeft besloten dit jaar
op 4 Mei om 7 uur des avonds een
herdenkingsbijeenkomst te beleggen
in Gebouw „Monopole", waar het
woord gevoerd zal worden door een
der Zandvoortse Predikanten, Kape*
laan J. F. S teenman en de heer K. R.
van Staal {Algem. Secr. Expogé uit de
bezettingstijd).
De bijeenkomst wordt besloten
door koorzang van het R.K. Kerk?
koor, waarna de „stille tocht" in te*
genstelling tot andere jaren zal aan*
vangen van het Stationsplein om 19.40
uur en via de Van Speykstraat naar
het monument in het vijverpark zal
voeren.
Als afsluiting van de twee minuten
stilte, zal het Zandvoorts Mannen*
koor het „Dodenlied" ten gehore
brengen.
De algemene richtlijnen voor de
Nationale
?Ierdenkingsavond
op
Dinsdag 4 Mei a.s. zijn als volgt vast»
gesteld:
1. Herdacht zullen worden
de militairen van de Nederland*
se strijdkrachten,
de zeelieden,
de verzetstrijders,
de geallieerde militairen
en alle overigen, die — waar ook
ter wereld — in de jaren van de
oorlog te land, ter zee of in de
lucht voor de vrijheid van het Ko*
ninkrijk zijn gevallen dan wel als
Nederlander of als Nederlands
onderdaan ten gevolge van tegen
hen gerichte vijandelijke actie zijn
omgekomen.
2. Van des avonds 18 uur af zullen
van alle openbare gebouwen, par*
ticuliere woningen en vaartuigen
de vlaggen halfstok worden ge*
.hangen:
3. Te 19.40 uur zal een ieder kunnen
deelnemen aan de „stille tocht"
naar het vijverpark, welke zal aan*
vangen van het Stationsplein.
4. Van 19.45 uur af tot 30 seconden
vóór 20 uur zullen de klokken van
alle kerken luiden. •
5. Te 20 uur precies zal, nadat 30 se*
conden tevoren door middel van
een sirene dit tijdstip is aange*
kondigd, twee minuten volkomen
stilte in acht worden genomen.
5. In overeenstemming met de geest,
welke onze gevallen helden, die
naamloos streden, bezielde, zullen
geen toespraken worden gehouden.
De weg naar het monument in het
vijverpark zal te voet en in vol*
komen stilzwijgen zonder vlag of
vaandel worden afgelegd.
7. Toegestaan zou kunnen worden
het brengen van een eenvoudige
hulde door het strooien, door elk
der deelnemers, van bloemen op
de plaats der herdenking.
8. Deze „stille tocht" kenne rang
noch stand. Alleen de rechtstreeks
se nabestaanden der gevallenen
zullen een bijzondere plaats aan
het hoofd van de stoet kunnen in*
nemen.

Woningbouw vordert

De Gemeenteraad
nam vlot en minder vlot
beslissingen
Twee belangrijke punten vergden lange discussies
De gemeenteraad vergaderde Dinsdagavond onder voorzitterschap van
mr H. M. van Fenema onder een niet al te grote publieke belangstelling.
Slechts enkelen, die rechtstreeks of zijdelings bij 'het strand en de ex*
ploitatie daarvan, betrokken zijn, waren geïnteresseerd in twee 'belang*
rijke agendapunten, n.l. de herbouw van het Zuiderbad (en het om deze
affaire hangende beroep op de Kroon) en de verhoging van de strandpacht.
(Verslagen van beide punten vindt U elders in dit nummer).
De raadsleden „namen het er breed van1' en de stemming was uitstekend.
De heren Porrenga en Breure waren met kennisgeving afwezig.
INGEKOMEN STUKKEN
1. Een adres d.d. 27 Maart 1954 van
het provinciaal drankweercomitê
in de provincie Noordholland met
het verzoek te willen bevorderen,
dat in de bij het circuit te stichten
restauratie*gelegenheid geen alco*
'holhoudende • drank zal worden
verkocht.
In handen gesteld van B. en "W. ter
afdoening.
2. Een adres d.d. 31 Maart 1954 van
de vakraad voor 'het kappersbe*
drijf, betreffende de toepassing
van de winkelsluitingswet.
In handen gesteld van B. en W. ter
afdoening.
3. Een besluit d.d. 5 April 1954 van
burgemeester en wethouders waar*
bij het pensioen van de heer S.
Slagveld als gewezen -wethouder,
wordt verhoogd.
Accoord.
4. Rapporten d.d. 23 Maart—l-April
1954 van het verificatiebureau, be*
treffende de opneming van de
kassen ter secretarie en van de
administratie van de dienst van
sociale zaken.
Voor kennisgeving aangenomen.
j. Voordeel*- tot vaststelling van de
6e suppletoire 'begroting voor 1954.
Accoord.

KAMERSTUKKEN

en „LICHT GESCHUT"
Zonder discussies ging de Raad ac*
coord met het voorstel om de bezol*
diging van de vakleerkrachten aan
de nieuwe rijksnormen aan te passen.
HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK NAAR DE TOE*
KOMSTIGE WONINGBEHOEFTE
IN ZANDVOORT. (Kosten f 8000,=)
De heer LINDEMAN vond de kos*
ten van dit onderzoek enigszins te
duur, maar aangezien hij tegelijkertijd
vond dat het nodig was, wilde 'hij
zich er bij neer leggen. Spr. hoopte
op een goed en grondig onderzoek,
waarbij niet slechts het accent gelegd
zal worden op de behoefte aan ar*
'beiderswoningen, hetgeen de laatste
tijd nogal eens het geval is, doch hij
was van mening dat het gemeentebes
stuur ten aanzien van anderen even*
zeer een taak te vervullen heeft. In
dit verband citeerde spr. een uitlating
van oud*wethouder A. v. d. .Moolen,
die indertijd ook al gepleit heeft voor
de bouw van woningen van iets gro*
ter formaat dan arbeiderswoningen.
•De heer SLEGERS juichte dit on*
derzoek toe, want nu komen wij — al*
dus spr. op een behoorlijke basis te
staan.
De heer TATES zag in dit onder*
zoek een gerede mogelijkheid om
achter de juiste stand van zaken te
komen op het gebied van de woning*
bouw.
iHet was VOORZITTER een grote
vreuqde dat dit voorstel — naar hij
uit de woorden van de vorige sprc*
kers opmaakte — een warm onthaal
had. Sprekend over wat nodig was,
achtte Voorz. het een eis, dat er in
Zandvoort meer bouwvolume 'moet
komen dan er nu is toegewezen. NT
dit onderzoek zal Zandvoort op dil
gebied dan ook meer recht van spre*
ken hebben. Spr. hoopte dat de Pla*
nologische dienst ietwat meer tempo
in de werkwijze t.a.v. 'het beoordelen
van diverse plannen aan de dag zou
leggen.
Hierna werd hel voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Nu de 48 -woningen voor ouden van
dagen aan de Herman Heijermansweg
nabij de Zandvoortselaan onder de
kap zijn is het zo goed als zeker, dat
de ingebruikneming in September a.s.
mogelijk zal zijn. Het tehuis voor be*
jaarden zal voor het einde van het
jaar glasdicht zijn, doch pas in het
voorjaar van 1955 in exploitatie ge*
nomen kunnen worden. Voor beide
o'bjecten bestaat een grote belangstel*
ling, hetgeen wel 'blijkt uit de meer
dan 1200 aanvragen, afkomstig uit hoi
gehele land.
Op 31 Mei a.s. heeft een aanbeste*
ding plaats voor het leggen van de
"K
riolering in de Herman iHeijermans*
weg, waarna het wegdek kan worden Aan de Stichting „Het Haarlems
aangelegd. Ook deze werkzaamheden Avondlyceum" werd een subsidie ver*
komen in September a.s. gereed.
strekt. Zulks in verband met het feit
dat genoemd lyceum door 4 Zand*
Dienstvluchten
voortse leerlingen wordt bezocht. De
bedraagt pl.m. ƒ 167,— per
Nagenoeg alle leden van de gemeen* subsidie
leerling per jaar.
teraacpzullen a.s. Zaterdag* en Zon*
*
dagmiddag een dienstvlueht boven
onze.gemeente maken, namelijk met De gemeente Zandvoort zal toetre*
de -helicoptère.
den tot de gemeenschappelijke regê*

ling, welke bestaat tussen de gemeen*
ten 'Haarlem, Bloemendaal, Heemste*
de en Velsen t.a.v. de „Kennemer
Kweekschool" tot opleiding van on*
dcrwijzend personeel 'bij het kleuter*
onderwijs.
De Karel Doormanschool behoeft
enige voorzieningen op het gebied
van de algemene outillage, welke
een totaalbedrag vragen van rond
ƒ 23.000,-.
iHet voorstel, dat zonder hoofde*
lijke stemming werd aanvaard, ont*
lokte de heer LINDEMAN de vraag
hoe het op de andere scholen gesteld
was.
Weth.'KERKMAN antwoordde dat
andere scholen ook wel enkele ver*
nieuwingen behoeven, doch deze kun*
nen alle nog even wachten, hoewel
er binnen niet al te lange tijd een
soortgelijk voorstel ter tafel zal ko*
men betreffende de Hannie Schaft*
school.
De Dienst van Publieke Werken
krijgt drie nieuwe schrijfmachines,
-waarvan er twee op de suppletoire
begroting komen (ƒ 2295,"-).
De Raad ging er mee accoord en de
heer Weber kreeg op een desbe*
treffende vraag ten antwoord dat er
deze keer eens werkelijk aan een
Zandvoortse „contactman" was ge*
dacht.
De Raad machtigde het College om
over te gaan tot het sluiten van een
vaste geldlening ad ƒ 1.000.000,* (loop*
tijd 40 jaar, tegen een rente van'31/?
procent).
STEUN AAN ON* OF MINVER*
MOGENDE STUDERENDEN.
Mevr. MOL*v.BELLEN, wier initi*
atief dit voorstel (dat ee'n bedrag van
ƒ 1000,* vroeg voor bovenstaand doel)
deed geboren worden, bracht in de
eerste plaats dank aan het 'College
voor de voortvarendheid, die bij de
totstandkoming van dit voorstel was
betracht.
Zij hoopte dat de steun, die straks
aan hen, die het nodig hebben, wordt
gegeven, zal bijdragen tot het geluk
van deze mensen. Spreekster gaf blijk
van een warme gezindheid ten op*
zichte van hen, die door financieel
onvermogen niet in staat zijn zich
te ontwikkelen in de richting, die
passend voor hen is. Geluk — zo zei*
de spreekster — is niet uitsluitend af*
hankelijk van de sport, die men op de
maatschappelijke ladder inneemt,
evenmin van stand of kennis, maar er
is geen geluk, wanneer men arbeid
verricht waarvoor men niet geschikt
is. En dit komt maar al te vaak voor
onder hen, die uit financiële overwe*
gingen studies niet kunnen aanvangen
of deze voortijdig moeten afbreken.
Spr. verzocht tenslotte of de bepa=
ling, dat slechts bijzonder begaafde
studerenden zouden kunnen profite=
ren van deze bijstand (waarbij een
gemiddeld rapportcijfer van 7 wordt
aangehouden) niet al te streng zou
gehandhaafd worden. Alen moet ook
kans geven aan
begaafden! /
De heer GOSEN zou dit ra-pport=
cijfer zelfs willen stellen op o! Want
dat is voldoende.
De heer TATES verheugde zich er
over dat deze kwestie thans onder B.
en W. ressorteert en niet meer onder
Sociale Zaken; dit is voor de mensen
prettiger. Ook deze spr. vond ,.bij=
zondere" begaafdheid wat zwaar, zo=
dat hij vroeg of dit woord niet ver*.
vangen kon worden door b.v. een
„zekere begaafdheid".
/
Weth. KERKMAN gaf de vcrzeke*
ring, dat B. en W. bij het beoordelen
of iemand voor deze bijstand in aan*
mcrking komt, het gezond verstand
zullen laten spreken. Dat de aange*
legenheid uit de sfeer van Sociale Za*
ken wordt weggetrokken, achtte spr.
een belangrijke stap in de juiste rich*
ting, omdat bij deze regeling de bc*
langhe'bbenden niet tot terugbetaling
verplicht zijn.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoorfc

RAADiHUISPLEIN: MOEILIJK!
Van mevr. R. v.d. Werff, Raadhuis*
plein 9, was een klacht binnengeko*
men. over het parkeren op het Raad*
duisplein, waarvan zij veel hinder on*
dervindt.
De heer GOSEN meende dat aan
deze klacht aandacht besteed moet
worden, omdat het een onhoudbare
situatie ter plaatse is. Auto's staan
daar op een straatgedeelte, dat voor
wandelaars bestemd is. Spr. pleitte
voor het maken van een parkecrgc*
legenheid b.v. aan de Oostzijde van
de Tramstraat (naast de z.g. scha*
penhokken). 'Hij achtte het zelfs doen*
lijk om 't brede trottoir (Noordzijde)
van de Grote Krocht in te korten en
de vrijgekomen ruimte te benutten
voor „parkeer*inhammen".
De heer TATES, die wel inzag dat
de gemeente hier worstelt met een
groot probleem: het parkeren! en dat
het verzoek van mevr. v.d. Werff niet
zal kunnen worden ingewilligd, acl\t*
te het niet hoffelijk om de brief van
klaagster voor kennisgeving aan te
nemen. Spr. vond het ook een lelijk
gezicht al die auto's op het Raadhuis*
plein, terwijl daar nog wel zp'n aar*
die vlaggemast met bloemen is gcko*
men!/Spr. bracht tevens in herinne*
ring,/dat hij indertijd had aangedron*
gen op de inrichting van een parkeer*
terrein op het „Zwarte veld". Maar
dit was te duur. Wanneer 'men er
echter toen toe was overgegaan, zou*
den wij nu niet met zo'n verschrikke*
lijk probleem in het centrum van hef
dorp gezeten hebben, aldus spr.
De heer DIEMER onderstreepte de
behoefte aan parkeergelegenheid
in
de kern van het 1 dorp.
De heer WEBER achtte de tijd
voor een afdoende oplossing gekomen
tegen het najaar van 1955, wanneer
de tram zal verdwenen zijn.
VOORZITTER haakte even in op
wat de heer Gosen had gezegd over
het trottoir van de Grote Krocht. Hij
vond deze situatie een schande voor
de gemeente. Zoals men weet — al*
dus spr. — zijn deze trottoirs gedeel*
telijk particulier eigendom, doch het
plaveisel verkeert in een ergerlijke
staat van verwaarlozing. De helling,
die het vertoont, is bij gladheid van
het wegdek een voortdurend gevaar.
Kortom het is ter plaatse een mise*
rabele boel. Het was spr. bekend dat
enkele bewoners van de Gr. Krocht
uit de 'bestaande toestand een slaatje
zouden willen slaan en hij zeide naar
aanleiding hiervan dat. het gemeente*
bestuur al eens in overweging had ge*
nomen om de betrokkenen te ver*
plichten hun eigendom dan maar te
omheinen. (Het z°u een fraaie aan*
blik worden! Verslagg.) Deze situs'
tie zal moeten opgelost worden, zo*
dra de tram opgeheven is en dit trot*
toir een onderdeel .geworden is van
de ter plaatse te verrichten werk*
zaamheden.
VOORZITTER zegde tenslotte toe
dat B. en W. mevr. v.d. Werff een
beleefd briefje zouden schrijven
*
De Zondagswet werd op enkele
punten gewijzigd, zonder dat hoofde*
lijk gestemd werd.
De heer SLEGERS informeerde of
de Bond zonder Naam, die in Mei
een stertocht organiseert, waarbij
Zandvoort, evenals vorig jaar, be*
trokken zal zijn, zal vallen onder
deze wet. Of impliceert de wijziging
dat do burgemeester ook hier onthef*
fing kan verlenen?
VOORZITTER, aan wie de kwes*
tie van de ontheffingen gedelegeerd
is, zeide deze zaak nader te zullen be*
kijken.
*
Tot hoofd aan de nieuw te bouwen
kleuterschool • in PlansNoord, werd
benoemd me]. A. Kemp alhier, thans
onderwijzeres aan de bestaande open*
bare kleuterschool alhier.

... .was vooral de gemoedelijke sfeer,
waarin deze vergadering gehouden
werd, al stonden vóór* en tegenslant
ders van een bepaald voorstel soms
fel tegenover elkaar. Maar de stemt
min& bleef goed!
De discussie over de tarieven van
het strand en de stoelen was enigst
zins verwarrend en ik kreeg wel eens
het gevoel, dat men het gemeentehof
lang uit hef oog verloor. Veel bezwa*
ren over een pachiprijsverhoging van
5%, indien hier tegenover geen ver/io*
ging van de stoelenverhuur kwam te
staan, slechts een enkele opmer:
king over de exploitatieverhoging van
de gemeente van 44%. Maar goed:
N ü mogen de ruim twintig strandt
pachters zeggen, wat zij graag willen.
Het eindresultaat horen we dan in de
volgende raadsvergadering.
Mevrouw van der Werff krijgt ook
nog een gezellig briefje, waarin ge*
zegd zal worden, dat zij in 1955 (at)
verlost wordt van de t ij d e l ij k e
parkeerplaats op het Raadhuisplein,
hetgeen volgens iedereen een trottoir
is, maar volgens een raadslid een
oversteekplaats.
B.
....waren de woorden van mevrouw
Mo/*v. Bellen bij het voorstel tot het
verstrekken van financiële steun aan
on* of minvermogende studerenden.
„Geluk is niet uitsluitend afhankelijk
van de sport welke men inneemt op
de maatschappelijke ladder, ook niet
van stand of kennis alleen. Maar er is
geen geluk, wanneer men arbeid vers
richt, waarvoor men niet geschikt
is...."
Hoe waar zijn deze woorden! Zij
erkennen de geestelijke waarde van
alle arbeid, een waarde, die men
vooral niet te laag mag schatten.
W.

Alarmsysteem
Het 'bestuur van de Zandvoortse Red*
dingsbrigade heeff, een -'ijst samen* gesteld van personen, die in tijden
van nood, enz., onmiddellijk opge*
roepen kunnen worden om hulp te
bieden. Een 20=tal leden, dat een te*
lefoon bezit, neemt op zich één of
meer leden te waarschuwen om zich
op een bepaalde plaats te verzame*
len, waardoor het mogelijk zal zijn
een kwartier na de eerste waarschu*
wint» ongeveer zestig leden bij elkaar
te hebben.

WOENSDAG 5 MEI
Bevrijdingsdag
zijn ons kantoor en druk*
ksrij t zoals alle jaren =
DE GEHELE DAG

GESLOTEN
ZANDVOORTSE
COURANT
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg l * Tel. 2135

Onze vorstin die vandaag haar verjaardag viert, gefotografeerd
werkkamer

in haar

Strandpachters moeten 5 pet meer
aan gemeente betalen
/
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Verschil van mening over eventuele compensatie
(Verhoging stoelenhuur)
Concurrentie van Bloemendaal gevreesd!

Mevr. MOL*v.BELLEN vond ƒ 50,*
op een pachtsom van ƒ 1000,s nu niet
zo'n drastische verhoging, althans
niet zo drastisch om een verho*
ging van de stoelenhuur te rechtvaar*
digen, want — zo zeide zij — wij mo*
gen de gasten niet de dupe laten wor*
den van de pachtsom*verhoging. Lic»
ver had spr. gezien dat over een ev.
verhoging van de stoelenprijzen hele*
maal niet gesproken was, want wij
weten eenvoudig niet hoe alles gaat
in het komende seizoen. Het is heel
wel mogelijk dat — in verband met
het vrijgeven van het gehele strand
voor baders en zwemmers — het be*
zoek zal toenemen.
De heer LINDEMAN hield een uit*
voerig betoog, waarin hij o.m. %ejdc
dat het rapport^Harting i.z. s^Saïid-.
aangelegenheden aangetoond hj&d dat
de huidige prijsindeling niet juist is.
Voorts geeft het rapport aan dat de
exploitatiekosten van het strand met
maar liefst 44 % gestegen zijn. Spr
kan zich dus voorstellen —.'ZO zeide
hij — dat een verhoging van dèt,pacht*
prijzen alleszins gewettigd is. Zand*
voort heeft zich grote kosten moeten
getroosten -voor werkzaamheden, die
alle bij elkaar een verhoging van het
strandbezoek in de hand hebben ge*
werkt. In een vergadering van de
strandpachtcrsvereniging is uiteraard
deze kwestie besproken, doch una
niem werd zowel een andere strand*
indeling als een verhoging van de
stoelenprijzen van de hand gewezen
't Was begrijpelijk dat genoemde ver*
eniging ook tegen een verhoging van
de pacht was.
In het rapport*Harting komt nu tot
uiting dat er een andere mogelijkheid
is dan een verhoging van de pacht*
som met een bepaald percentage. Er
wordt n.l. gesuggereerd dat de ge*
meente een bepaalde pachtsom vast*
stelt en op het einde van het seizoen
een zeker percentage van de winst
„naberekent". Deze suggestie achtte
spr. onjuist, omdat hierdoor de ge*
meente exploitant gaat worden. Doch
spr. vond het eveneens onjuist dat de
pachters te zeer belast worden, wan'
deze mensen — waarmede Zandvoort
staat of valt! — poëten onder be*
hoorlijke omstandigheden hun werk
kunnen doen.
\Veth. v. d. WERFF kwam er on*
omwonden voor uit -dat hij een tegen*
stander van dit voorstel is. De stoe»
lenprijzen verhogen - zo zeide hij —
zou a] een heel slechte propaganda
zijn. De verhoging van de pachtprij*
zen kon geen genade in de ogen van
spr. vinden, omdat de kleine zelfstan*
digen (waartoe de strandpachters on*
getwijfeld behoren) nagenoeg niet in
staat zijn investeringen van belang*
rijke omvang tot stand te brengen.
Bovendien had spr. de baten en de
lasten ten opzichte van de gemeente
eens bekeken. Hij vond hierin geen
enkel motief om de pachtsommen te
verhogen.
De heer TATES achtte het noodza*
kelijk dat de stoelenprijzen verhoogd
worden, indien men mocht besluiten
tot verhoging der pachtsommen over
te gaan. De strandpachters hebucu
het morele recht tegenover deze ver*

hoging een compensatie te ontvangen.
De heer WEBER kon zich met de
zienswijze van de heer Tates vereni*
gen. Spr. vond een verhoging van 5
cent per kaartje (stoclenverhuur) zeer
op z'n plaats als tegemoetkoming in
de verhoogde pachtprijs. Beide ver*
hogingen zou spr. voor de tijd van
twee jaren willen toepassen. Daarna
kan de zaak herzien worden.
De heer SLAGVELD gaf als zijn
mening te kennen dat de tijd voor
verhoging van de pacht nog niet is
aangebroken. Spr. zeide dat deze zo*
mer een geheel veranderde toestand
aan het strand zal geschapen worden,
zodat wij niet weten wat er gebeuren
gaat.
De heer GOSEN voelde nïéts voor
verhoging van de stoelenprijzen, want
dan worden wij duurder dan Bloemen*
daal, zo zeide spr. En „d'it zou wel
eens van ongunstige invloed op hè.
bezoek aan Zandvoort 'kunnen zijn.
Hij zou de zaak liever laten zoa'ls- ze
nu was, dus ook geen verhoging van
de pacht.
De heer Van KUIJK zeide dat hij
er{ nog niet zo van overtuigd was dat
dé pachters door deze bescheiden
verhoging gedupeerd zouden worden
Zolang er nog zo veel eta'blissemen*
ten worden vernieuwd — dit heeft
spr. opgemerkt — schijnt 't deze
mensen nog niet zo slecht te gaan!
De heer KONING zou gaarne we*
ten waar de stijging van de kosten
voor de gemeente in zit. De storm*
schade is door het Rijk vergoed.
VOORZITTER meende dat de
Raad in principe wel eens was met
het voorstel, maar men koppelt de
voorgestelde pacht*verhoging aan de
noodzakelijk geachte compensatie
(stoelenprijzen^stijging). Nu is het ge*
noemde bedrag van 5 cent per kaartje
niet erg gelukkig, want deze stijging
is 't gevoeligst voor de kleine beur*
zen. Immers een kaartje van 20 cent
stijgt dan met 25% en een dagkaart
van 70 cent die dan 75 cent zou wor*
den, wordt met nog geen 7% ver*
hoogd!/Overigens vond spr. de hele
suggestie van verhoging der stoelen*
prijzen verwerpelijk, omdat hierin
zeer zeker een propagandistisch ele*
ment voor Bloemendaal zou kunnen
schuilen. De Voorzitter noemde ech*
ter de voorgestelde pachtverhoging
een uiterst bescheiden verhoging.
Maar wil de Raad echter toch een
compensatie in de vorm van verhoog*
de stoelenprijzen, dan zal spr. zich
daar niet tegen verzetten. De idee
van 5 cent per kaartje moet men dan
laten varen.
Weth. KERKMAN deelde mede
dat de door de heer Koning bedoelde
kosten voornamelijk gelegen waren in
de stijging der lonen en van het ma*
teriaal. Spr. vroeg zich af of Bloe*
mendaal wel op Zandvoort afgestemd
is. De 5% verhoging werd door spr.
reëel geacht.
De heer LINDEMAN kon zich niet
verenigen met de zienswijze van de
Voorzitter, die gezegd had dat de
door verschillende leden gewenste
verhoging der stoelenprijzen op de
kleinste beurzen het sterkst drukt.
Want het zijn meestal juist niet de

Lezing van Mr Abel J. Herzberg
voor 't Helm
Zelden heb ik het verslaggeven een
bedenkelijker zaak gevonden, een on*
behoorlijk werk en een verdachter be*
zigheid, als Dinsdagavond toen MiAbel Herzberg op uitnodiging van
't Helm spiak voor wellicht honderd
mensen over ,iHet Joodse vraagstuk'.
Kan men zee verslaan of een mens of
pijn? Ik heb die Dinsdagavond een
wijsheid en een bezieling ondergaan,
die me verheugd heeft, maar me tcge*
lijkertijd van alles uit handen heeft
geslagen.
Deze lezing heeft me opgescheept
met een problematiek en een vreugde,
met _ een enthousiasme en een pijn,
met 'vragen en antwoorden, raadsels
en zelfverwijten. Men vergeve hel
mij, maar ik geloof dat mijn poging
om 'n samenvatting te geven van wat
Herzberg gezegd heeft — en dit is de
taak van een verslaggever — mijn on*
lust zou opwekken, mijn vrees vooral
door een samenvatting te verknoeien,
te verduisteren, te onteren wat op
deze avond liet belangrijkste en het
verschrikkelijkste was. Domweg om*
dat ik over minder ervaringen, zeker*
heid, helderheid — en misschien ook
bewogenheid — beschik dan Herzberg.
Men vertelt het lijden niet na en men
vertelt de hoop niet na — op een ge*
geven moment, zo wil het mij voor*
komen is dat onzedelijk — men lijdt
of men lijdt niet, men hoopt of men
hoopt niet. Ieder moet dat voor zich*
zelf weten. Waar Herzberg dit zo dui*
delijk aan niemand 'heeft opgedron*
gen, kan men misschien begrijpen dat
ik me niet geroepen voel om de lezer
in zijn plaats iets op te dringen.
Goed ik heb die lezing bijgewoond
— als verslaggever — ofschoon ik
deze hoe dan bok zou hebben bijgc*

woond. Doch de lezer moet begrijpen
dat hij met een exposé van hoofdgege*
vens uit het betoog — dat overigens
geen betoog was— nog niets weet
over de bezieling, het contact met wal
sommigen het leven plegen te noe*
men; met andere woorden dat hij iets
te lezen krijgt, dat de kern niet is.
En daarvoor weigert ondergetekende
in dit geval verantwoordelijk te zijn
De enige taak van de verslaggever
— of een ander — zou kunnen zijn
eenzelfde of een andere bezieling op
te brengen, diezelfde of andere ver*
banden te laten voelen. Maar Uw
verslaggever heeft daarvoor niet ge
noeg ervaringen en niet penoeg moöeüjkheden. 'Hij hoopt ze OD een of an*
dere manier eens te hebben, als hc
zijn beurt is.
En overigens, het doorzicht van
Herzberg is nu juist dat brok traditie
en oorspronkelijkheid, bron en flus
waarmee men zelf bezig moet zijn
Het staat niet in de krant, was het
maar waar.
Ja, mr Herzberg heeft een lezing
gehouden over het Joodse vraagstuK.
Men kon er heengaan, men icon ei'
ook niet 'heengaan. Ik, die er geweest
ben, heb iets anders meegemaakt dan
U die er niet geweest is. Het heeft,
zoals gezegd, geen zin om U te ver*
tellen wat ik heb meegemaakt, want
de intensiteit van het moment, van
de tijd waarop Herzbergs stem ge*
klonken heeft is voorbij, onachter*
haalbaar. Ik kan die stem niet na*
maken en ik wil hem ook niet nama*
ken. Ik kan U alleen nog mededelen
dat hij boeken geschreven heeft,
waarin men zijn gedachten — in een
andere vorm — ook kan vinden. Die
boeken zijn te koop of te leen. U
moet zelf maar zien.
L.

z
-g- dagjesmensen, die voor één uur
een stoel nemen!
Spr. wilde een amendement aan het
onderhavige voorstel verbinden en
kreeg hierbij steun van de heer Tates.
Het amendement luidde: De prijzen
der stoelen worden verhoogd met 5
cent per kaartje voor de tarieven tot
ƒ l,—. De prijzen daarboven blijven
ongewijzigd. Overeengekomen werd
om dit facultatief te stellen, zodat de
strandpachters zich eerst moeten uit*
spreken over deze kwestie. Wensen
zij unaniem een verhoging der stoe*
lenprijzen, dan zal dit geschieden in
de vorm zoals het amendement*Lin*
deman voorstelt,
Met de stem van de heer SLAG*
VELD tegen (dus met 12*1) werd het
amendement aangenomen.
Het voorstel van B. en W. (pacht*
som=verhoging van 5%) werd hierna
met dezelfde stemmenverhouding aan*
genomen. (De heer SLAGVELD even*
eens tegen).

Wim Hildering bracht

Geslaagd

Mensen en Zaken

l

Onze plaatsgenoot, de heer F. Visser,
is te Amsterdam in de Lutherse
Juliana
Kerk op het Spui geslaagd voor liet
getuigschrift van de Ned. Organis* Er zal misschien een tijd komen —
ten vereniging. Zijn leraar was de ergens in de toekomst — dat Neder*
heer 'H. E. Dees, alhier.
land geen "koningshuis meer zal bezit*
ten, dat geen koninklijke standaard
meer wappert van het gebouw, waar
Korf baltraining
een Oranje zijn (haar) intrek heeft
Zes spelers van het adspiranten 12*tal genomen.
De structuur van het Euro*
van de Zandvoortse Korfbalclub zijn pese staatsbestel
en de ontwikkeling
door het bestuur van de Haarlemse daarvan, wijst wellicht
nu in
Korfbalbond aangezocht om deel te deze richting. Dit alles reeds
zijn na*
nemen aan een speciale training voor tuurlijk en logisch beloopzal
hebben. En
het vormen van een Haarlems ad*
kunnen ons moeilijk -verzetten te*
spiranten twaalftal. De training heeft wij
gen een tendénz, die in kracht toe*
plaats op 15, 22 en 29 Mei a.s. op een neemt
de tijden voort*
terrein aan de Oosten de Bruynstraat schrijdennaarmate
en die een onmiskenbaar
te Haarlem.
Aangewezen zijn van de meisjes: stempel drukt op het geschiedkundig
Krijna Loos, Nelly Keur en Pieternel gebeuren.
Wanneer er in dit land geen ko*
van Breukelen; van de jongens: Rudi ningin
koning meer zal zijn, wan*
Bisenberger, Theo de Muinck en Jan neer de oflogica
en de zin voor werke*
Termaat.
lijkheid en alle omstandigheden zo
zullen hebben samengewerkt dat een
volk geregeerd wordt door zijn wet*
tige vertegenwoordigers alleen, dan
behoeft het gemis van een vorsten*
huis geen pijnlijke gedachten op te
wekken. Want dan weten wij dat dit
zo moest geschieden, dat geen macht
ter wereld de normale ontwikkeling
eindeloze dialogen.
van het wereldgebeuren kan tegen*
Na ons van de plicht enige nare houden....
opmerkingen te maken te hebben ge*
Maar wij leven in het heden en
kweten, kunnen we ons gelukkig 'op thans ervaren wij de binding, die er
aangenamer terrein begeven. Het spel is tussen een volk en zijn vorstin.
was namelijk over de hele linie niel Het Huis van Oranje is het symbool
van kwaliteiten gespeend. K. Bruijn* van onze nationale saamhorigheid,
zeel als de zelfverzekerde arts gaf hoe verdeeld wij soms ook kunnen
fors spel weg, met een goed gevoe! zijn. In onze koningin erkennen wij
voor nuances, hetgeen ook nodig was de landsvrouwe, wier karaktcr*eigen*
omdat de rol die hij in de droom schappen zo vaak tot ver over de
speelde totaal verschilde van die hij grenzen geprezen zijn. Hoe dikwijls
in de werkelijkheid kreeg te vervul* trof koningin Juliana 't juiste woord
ien. Dit verschil werd trouwens door op de juiste plaats! Het is geen ge*
alle betrokken spelers goed aange* meenplaats te zeggen dat zij wijsheid
vocld, hetgeen waarschijnlijk te her* aan eenvoud" paart. Ieder van ons
leiden valt tot de regie.
moet ontroerd zijn geweest in de da*
AH Bol als de door dromen en lief* gen van de ramp van Februari 1953.
desperikelen gekwelde doktersvrouw Maar het gelaat van de koningin,
overtuigde wel, al wil het ons voor* toen zij weinige dagen na de vloed*
komen dat haar uitdrukkingsmidde* golf op een afgebrokkeld stuk dijk
Ien, zoals intonatie en gebaar enigs* stond, moet onvergetelijk zijn voor
zins beperkt waren.
wie het gezien hebben. Dit was méér
.Arie Mourik als de charmante huis* dan officiële belangstelling. 'Het was
vriend brengt een stuk routine en ze* mede*leven en mede schreien met het
kerheid op de planken, wat meestal verdriet van een getroffen volk.
winst betekent. Antiquair Delle was
En altijd spreekt zij recht naar het
een bizarre rol van Wim Plantentja, hart van haar toehoorders, zonder
die echter van een persoonlijke spel* omwegen van haar grote geloof ge*
opvatting getuigt en als zodanig ook tuigend.
een goede variatie in 't geheel bracht.
Juliana is een bijzondere vrouw en
Lies Berton en .Maartje Burkunk wij huldigen in haar niet slechts de
als roddelende vriendinnen van de koningin, maar tevens de moeder des
doktersvrouw hadden kleine roljen, lands, een titel die wonderwel pist
waarvan me de eerste een tikje over* bij haar eenvoud en hartelijke belang*
dreven leek, maar die verder goed stelling voor alles en allen.
voldeden. Joke Paap gaf als de seri*
Dat God haar nog lang moge spa*
euze vriendin een vertrouwenwckken* ren tot heil van 'het vaderland, is
de indruk, wat de opzet ook was. Til* vandaag de bede van haar volk.
ly Doornekamp was een aardig dienst*
MOMUS.
meisje. Tenslotte was Fifi een sublie*
me creatie van een ons onbekend we*
zen wiens vermogen om een hondje
voor te stellen "aan het ongelooflijke
(Adv.)
grenst.
,Wim Hildering' nam met deze op*
voering deel aan de Amateurtoneel* KIESPIJN?^—
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et
wedstrijd van de N.A.T.U.
»•
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
E.L.

Clairvoyance

De toneelvereniging Wim 'Hildering
gaf gisteravond in Zomerlust een op*
voering van .Clairvoyance', een drie*
'delig experiment van A. J, Zoetmul*
der dat overigens niet zo experimen*
teel is als men misschien zou vermoe*
den, daar het allerlei elementen be*
vat die in de toneelwereld reeds lan*
ger aan de orde zijn. Het thema van
de arts die zijn vrouw verwaarloost
en daardoor concurrentie krijgt van
een charmante mededinger is er .een
van. De charmante mededinger wordt
door een vrachtauto overreden, een
antiquair weet zich van zijn porte*
feuille meester te maken en treft daar*
in minnebrieven aan van de doktervrouw, die hij daarop chanteert. Zij
schiet in een poging om de antiquair
de portefeuille met geweld afhandig
te maken per ongeluk haar man neer.
die juist binnenkomt.
Dit alles wordt nog griezeliger als
men bedenkt dat een helderziende de
dood van een geliefd wezen aan de
doktersvrouw heeft voorspeld.
Dan volgt het oude foefje dat bij
de middelmatige auteurs altijd gretig
aftrek vindt. Vanaf het autosongeluk
(zie boven) blijkt alles een droom te
zijn. In werkelijkheid ziet de dokter
in dat hij zijn vrouw heeft verwaar*
loosd, de minnaar verdwijnt niet naar
de eeuwige jachtvelden, maar in de
trein naar Parijs en het geliefde we*
zen dat sterft blijkt de hond te we*
zen, de enige dus die niet op zijn
pootjes terecht komt. Ja en nu kan
men natuurlijk weer gaan praten over
de waarde van een dergelijk stuk, het
belang en de belangwekkendheid er*
van, maar wij vrezen dat het gesprek
zo langzamerhand een eenzijdig ka*
rakter gaat krijgen. Soit dus.
Laten we de inhoud voor wat hij is,
het moet ons wel van het hart dat de
schrijver er niet tegenop gezien heeft
de vorm nogal gewelddadig te behan*
delen door het inlassen van diverse

HERBOUW ZUIDERBAD
Raad besluit tot het instellen van beroep bij de Kroon
tegen de beslissing van het Ministerie van Financiën

t

De heer Koning:
Vrij baden en zwemmen maakt badiurichting overbodig
De heer LINDEMAN merkte op dat
velen zich afvragen waarom de her*
bouw van het Zuiderbad nog steeds
niet gerealiseerd is. Spr. zeide in dit
verband dat het betreurenswaardig is
dat er zo weinig samenwerking blijkt
te bestaan tussen de Ministeries van
Wederopbouw en Financiën. Het
eerste zegt een rijksbijdrage toe van
ruim 369 duizend gulden, terwijl Fi*
nanciën thans komt met de teleur*
stellende mededeling: „Wij vergoe*
den maar 257 duizend gulden! Wan*
neer deze toewijzing gehandhaafd
blijft, zal er wel weer een nieuw plan
moeten komen. Spr. kon zich ten
volle verenigen met het door B. en
W. ingestelde beroep bij de Kroon.
De heer VAN KUIJK vond deze
gang van zaken ook verre van bevre*
digend. Spr. maakte van de gelegen*
heid gebruik om de Tieer Deutekom,
directeur van Publieke Werken, hul*
de te brengen voor diens rapport i.z.
de zienswijze van de minister van
Financiën.
De heer GOSEN zeide geschrok*
ken te zijn van de door Prof. Zwiers
ingediende declaraties wegens voor
de herbouw van het Zuiderbad ver*
richte werkzaamheden. (Totaal een
bedrag van ƒ 35.464,45). Spr. vroeg
wie opdracht had gegeven tot het
maken van een totaal nieuw plan,
want wanneer het oude plan slechts
gewijzigd is, dan zou een der decla*
raties (pl.m. ƒ 18.000,—) niet betaald
behoeven te worden. Spr. was het
voorts eens met het voorstel tot het
indienen van een request bij de Kroon
en roemde evenals de heer v. Kuijk,
het rapportsDeutekom,
De heer WEBER zeide er van ovcrt
tuigd te_ zijn dat men in Den Haag
de mening zal toegedaan zijn, dat
Zandvoort te hoog gegrepen^ heen.
met het herstel van het Zuiderbad.
Een bad*inrichting met restauratie»
gelegenheid vond spr. te overdadig.
En dat niet alleen, maar het plan om
twee restauraties (een in de badin*

richting en een daar boven) te ma*
ken, vond deze spr. geheel verwerpe*
lijk. Twee soortgelijke bedrijven on»
der één dak, gaat nooit goed! zei hij.
Spr. vreesde dat er kans 'bestaat dat
Zandvoort met dit beroep „de kous
op de kop" krijgt.
De heer TATES zag de zaak niet
zo hopeloos in. Het beroep bij de
Kroon wordt op goede gronden ge*
daan. De declaraties van Prof. Zwiers
leken spr. wel in orde, maar als het
waar is wat de heer Gosen zegt....!
De heer GOSEN, die zich toch min
of meer zorgen maakte over de fi*
nanciëlc aspecten van deze zaak,
vroeg of het beroep 'bij de Kroon via
de raadsman van de gemeente wordt
ingesteld. Zo ja, wat kost dit dan?!
De heer KONING kwam met de
enigszins ontstellende mededeling dat
hij 't nu een mooie gelegenheid vond
om maar van het 'hele Zuiderbad
af te zien! We hebben geen 'bad meer
nodig, want wc baden straks allemaal
vrij! zei deze spr. Geen beroep bij de
Kroon dus, maar.... rustig van het
Zuiderbad afstappen....!
De heer SLAGVELD was ook som*
ber gestemd. De exploitatierekening
van het Zuiderbad heeft men nooit
sluitend kunnen krijgen. De zaak
werd nog even rooskleuriger door de
aanbieding van het min. van Weder*
opbouw, maar nu is de kans op een
ietwat voordelige transactie helemaal
verkeken. Geen request, geen beroep
....alles maar laten zoals het is.
VOORZITTER zeide dat hij over
de oorzaak van deze gang van zaken
niet veel Tcan zeggen, althans hij kon
't niet zeggen op de manier zoals hij
dat zou willen! (Een euvel, waar de
Voorz. niet al te dikwijls mee te

(Adv.)

van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

kampen heeft! Verslagg.). Maar geen
haar op het hoofd van de College*
voorzitter denkt er aan om deze zaak
los te laten, deelde hij mede. Het res*
taurant ook niet. Dit was er vroeger
en dat komt er dus weer. Spr. zeide
goede hoop te hebben dat hij door
persoonlijk contact bij de minister
van Financiën deze bewindsman wel*
licht tot andere gedachten kan bren*
gen. Intussen moet het beroep bij de
Kroon ingesteld worden, anders ver*
loopt de termijn er van en dan heeft
Zandvoort niets. Wij staan in ons
recht en dat reent zullen wij tot het
uiterste 'bepleiten zo zeide Voorz.
De heer LINDEMAN merkte nog
op dat hij zich vo'komen kon inden*
ken dat men het restaurant ook terug
wilde hebben. Er is een badinrichtmg
plus restaurant verloren gegaan en op
die basis moet de rijksvergoeding dus
plaats hebben. In tegenstelling tot de
heer Koning, was spr. er van over*
tuigd, dat juist door het vrije baden
in het komende seizoen een goed ge*
outilleerde badinrichting meer dan
ooit nodig is.
De heer GOSEN zeide bereid te
zijn de beroeps*kwestie te ondersteu»
nen, doch met die declaratie van Prof.
Zwiers was hij 't nog niet voetstoots
eens.
De heer WEBER zeide dat deze
badinrichting altijd een schip van bij*
leg zal blijven. Dat het restaurant er
vroeger bif was, kan toch geen mo=
tief zijn om het nu terug te willen
hebben? Bovendien voorzag spreker
grote moeilijkheden met 't parkeren.
Hiervoor is geen plaats aan de Zuid»
boulevard.
VOORZITTER, bijgestaan door de
beide wethouders, zeide dat indertijd
aan Prof. Zwiers opdracht was gege*
ven tot het maken van een nieuw
plan, zodat dus de tweede declaratie
volkomen in orde is.
Toen liet de heer Gosen ook zijn
laatste 'bezwaar vallen en kon de
zaak in stemming gebracht worden.
Uitslag: 10*3. (Tegen: de heren Ko*
ning, Weber en Slagveld).
Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zy'n critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Ken tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Acüterweg l - Telefoon 2135

C, F. M. ROBBERS
Arts
AFWEZIG
Van Zaterdagmiddag l Mei
tot 16 Mei
De andere artsen voor
spoedgevallen!*-

VACANTIERUIL
HILVERSUM

Gevr. een FLINK DAG*
MEISJE van 8=4 uur, ƒ 25,*
p.w. Brokmeier, Haltestr. 50
TE KOOP: nieuw gebouw*
de PERCELEN op eerste
stand. Grote hypotheek op
billijke
voorwaarden be*
schikbaar.
Enige FLATS aan de Boule»
vard, spoedig te betrekken.
Solied PERCEEL aan de
Brederodestraat ƒ 35.000-.
GROOT PERCEEL, Ie st.,
gr.tuin, garage, centr. verw.
Vraagprijs ƒ 50.000,-.
Makelaarskantoor
W. PAAP,
Kostverlorenstr l, tel. 2965

Voor vlot en
leuk jurkje

v.d. md Aug. aangeb. mod.
flat, bij hei, 'bos en bad.
Aanb. Jac. van Campenl.86,
Hilversum.
Mevr. de Nijs
WONINGRUIL
A msterdam:Zandvoort
Coupeuse
Aangeb. pr. stand A'danvZ. Emmaweg 8, telefoon 3095
5 kamerwoning, badkamer,
2 w.c.'s, blokverw., w. water.
Gevr huis, 6 kmrs, badk.,
gar., liefst c.v. Br. no. "3302
bur. Z. Crt, Achterweg 1.
Aangeb. MODERN VRIJ
BOVENHUIS, vijf kamers,
Amsterdam (O.).
Gevr.: Huis te Zandvoort.
Br.: J. Forma, Fahrenheit*
singel 54, Amsterdam.
ALLEEN ZATERDAG'
Wegens
Aangeb. z.g.a.n. KINDER* wederomgroot succes
WAGEN, tevens als -wan:
Heerlijke
delv. te gebr. (Duofold).
Potgieterstraat 27.
HUISHOUDIJSKAST
5 voor 49 cent
te koop, grote maat, ƒ 30,—.
Mevr. Kant, Zandv.laan 151. Probeert U ook eens onze
heerlijke GEBAKJES
Aangeboden:
DUBBEL DIVANBED f 79,
ENKEL DIVANBED f 30.
Heerneijer, v. Ostadestr. 7a, Schoolplein 4 - Telef. 2467
telefoon 3116.
GEVRAAGD
TE KOOP: RADIO, goed ADRESSEN
voor GEM. VERHUREN:
speelb. Te bevr. tussen 6 en Makelaarskantoor
W. Paap,
9 uur. Hogeweg 16.
Kostverlorenstr. l, tel. 2965
TE KOOP: Piirieten serre»
stel best. uit 3 clubs m. tafel
en l electr. koókstel.
Kerkstraat 13. Telef. 22S8._ WINKELIERS,
Te huur voor de mnd Mei
Maakt reclame
VRIJ BENEDBNH., goede
stand, billijke prijs. Br. ond.
door middel van
no. 3303 bureau Zandv. Crt.
de
NETTE WERKSTER
gevraagd.
ZANDVOORTSE
Dr Gerkestraat 26.

CAKES

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

1854

100 JAREN KORT 1954
1OO /aren tcxtioi

Zaterdag l Mei is het honderd jaren geleden dat onze zaak aan de Lange Veerstraat, Haarlem
werd opgericht. Sindsdien is ze uitgegroeid tot één der grootste SPECIAALZAKEN op ons
gebied.
Van drie generaties genoten wij het vertrouwen en wij verzekeren U dat wij in de toekomst voort
zullen bouwen op de beproefde grondslagen: PRIMA KWALITEITEN, scherpe prijzen en
veelzijdige service.

Maandag 3 Mei a.s. beginnen wij met de verkoop van vele

JUBILEUM-AANBIEDINGEN
Tricot
damesondergoed

Lakens en
slopen

Katoenen DAMES
CAMISOLES, fantasie
weefsel, prima kwaliteit 1|75
Met bustevorm
1,95
Bijp. SLIPS
1,65
Bijp. DIRECTOIRES .. 1,85
Gemerceriseerde kat.
DAMES CAMISOLES
in fantasie weefsel .... 2,35
Dezelfde CAMISOLES
met bustevorm
2,65
Bijp. DIRECTOIRES .. Is95
Bijzonder mooie
DAMES CAMISOLES.
Dezelfde CAMISOLES
met bustevorm
Bijp. SLIPS

2,85
2,95
2,75

Zeer mooie NYLONS
geheel geminderd, vol*
strekt Ie keus, 30 den... 2,75
Prachtige KRISTAL
NYLONS, strikt Ie keus,
3,75
fijne tinten

COURANT

Behang nu uw kamer

PAPIER vanaf 55 et per rol Maak steeds tijdig uw
Ook "uw adres voor prima
advertentie gereed!
STOFFEEBWERK

F. C. HEEMEIJER

v. Ostadestr. 7a — Tel. 3116

U vindt steeds de juiste toon!
met

Philips Radio en Gramofoon
PHILIPS
RADIOTOESTELLEN
vanaf ƒ 98,- tot ƒ 2190PHILIPS RADIO met inge»
bouwde antenne, drukknop»
systeem, voornaam van
klank en uiterlijk,
ƒ 348,- of ƒ 5,- p. week.
PHILIPS GRAMOFOON
..............
vanaf ƒ 74PHILIPS TELEVISIE, groot beeld, ƒ 895,= of ƒ 12,50 p.w.
PHILIPS iHOOGTEZON
................
vanaf ƒ 76,50
KOELKASTEN: voor inbouw 60 liter inhoud, ƒ 450,of ƒ 6,- p.w.; 100 1. inh. ƒ 695,-; 140 1. inh. ƒ 945,-

IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
STOFZUIGERS, -diverse merken op slee, v.a. ƒ 2,- p.w.
WASMACHINES: div. merken Bico, A.E.G., Hoover e.d.
Wij leveren allerlei huishoudelijke apparaten.
Wij repareren alle merken radiotoestellen en huishou*
delijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret:
tige wijze de betaling met U.
RADIO = TELEVISIE * ELECTRA

Kostverlorenstraat 7 ~

Telef. 2534

Partij van de Arbeid
Zandvoortse Bestuurdersbond

l Mei-vergadering 1954

'Priina charmeuse '
DAMES ONDER*
JURKEN, met fraaie
kant garnering, ook aan
de onderkant
Pracht nylon DAMES
ONDERJURKEN met
strook en kant garn.
9,25
Katoenen DAMES
NACHTHEMDEN,
prima kwaliteit, met
kraagje
Katoenen DAMES
PYAMA'S, vlotte mo*
•dellen, moderne kleuren
9,95 = 9,45

waarvan U hieronder slechts een
greep uit de uitgebreide collectie
genoemd vindt

4,75

Gordijnstoffen

Prima GRASLINNEN
LAKENS met brede
zoom, 150 x 235
Dezelfde LAKENS in
grote 2'pers. maat,
180 cm breed
Bijpassende SLOPEN .
Prima GRASLINNEN
LAKENS met 2 x cor*
donversiering, 150 x 235
Dezelfde LAKENS in
grote 2*pers maat,
180 cm breed
Bijpassende SLOPEN,
ook met 2 x cordon
Zware GRASLINNEN
LAKENS met brede
zoom, 150 x 240
180 x 240 grote 2*pers...
Bijpassende SLOPEN ..
Dezelfde kwaliteit
LAKENS m. 2x cordon
Grote maat, 2*pers.,
180 x 240
Bijpassende SLOPEN,
2 x cordon
,

5,75

6,95
1,65
6,50
7,95

Prima katoenen THEE*
DOEKEN, grote maat.. 0,95
Prachtige halflinnen
THEEDOEKEN, grote
maat
1,30
Jacquard BADHAND*
DOEKEN, zeer mooie
kwaliteit
1,95
Zware Jacquard BAD*
HANDDOEKEN in
mooie tinten
2,95
Dezelfde BADHAND*
DOEKEN MET WAS*
HANDJE verpakt
3,40

7,25
8,65
2,25
7,95
9,75
2,85

Bijzonder mooie
ONTBIJTLAKENS met
geheel nieuw dessin .... 5,95
ONTBIJTLAKENS, op
zeer aparte wijze be*
drukt met fraaie dessins 1,45
Dezelfde O'NTBIJTLA*
KENS met 6 VINGER*
DOEKJES, per verpakt
11,95
garnituur
Fijne poplin
HEREN OVER*
HEMDEN met
vaste boord en
dub'bele borst .

Vertegenwoordiger
voor de waarneming en uitbreiding van een kleine
afdeling te Zandvoort en omgeving.
Brieven onder no. 3301 bureau Zandv. Courant.

7,50
Geborduurde
FRANSE DAMAST
normale prijs 15,75
thans 9,25

Exclusieve
norm
aanbieding
prijs
j...
*
6,75
gordijncr«tonnes nu
3 90
Indanthren
>

8,95

Speciale aanbiedingen
Damast tafellakens
en
Badhanddoeken

6,95

ETAMINE en
MARQUISETTE
voor glasgordijnen
1,10 = 0,98 0,88
MARQUISETTE
1,25
met strookje
MARQUISETTE met
1,35
aangezette picot
MARQUISETTE met
ehtredeux en strookje .. 1,75

MEUBELSTOFFEN in
gobelin, iets speciaals .. 7,95
'Epinglé's .. 17,75 * 11,75 8,25

Natuurlijk tracteert de Honderdjarige
en wel op zéér aantrekkelijke wijze!
GEDURENDE DE MAAND MEI ontvangt U

bij iedere aankoop WAARDEBONNEN
volgens onderstaand tabel. Met deze bonnen kunt U aankopen doen niet
alleen in onze zaken, maar ook bij firma's handelende in Rookartikelen,
Koek en Banket, Porcelein, Schoenen en Speelgoedzaken.

BIJ AANKOOP VAN:
ƒ 5,- tot ƒ 10,—
ƒ 10,- tot ƒ 25,—
25,— tot ƒ 50,—
ƒ 50,— tot ƒ 75,—
ƒ 75,— tot ƒ 100,—
ƒ 100,— tot ƒ 150,—
ƒ 150,— tot ƒ 200,—
ƒ 200,— tot ƒ 275,—
ƒ 275,- tot ƒ 350,—
ƒ 350,— tot ƒ 500,—
boven ƒ 500,—

Kosterstraat 5
SPREKER: de Heer W.F.Happé, Wethouder v. Haarlem
ZANG DOOR DE STEM DES VOLKS
Er wordt o.a. ten gehore gebracht: Mirjams Sieges*
gesang van Schubert, met als soliste Mevr. Dees^Kion
Verder werken mee: de twee radioartisten HENNY
FONTAINE en ADRI KAAN: Hij, Zij en een gitaar
Aanvang 8 uur
Entree 40 cent (belasting inbegr.)

Bijverdienste

in zeer fijne beige tint,
gebloemd, 120 cm breed
3 Pasteltinten zeer fijn,
beige * groen = fraise
130 cm 'breed

ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt
ontvangt

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
een waardebon
eeu waardebon
een waardebon

van
van
van
-van
van
van
van
van
van
van
van

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,50
l,—
2,50
5,—
7,50
10,—
15,—
20,—
27,50
35,—
50,—

in gebouw „ZOMERLUST"

LEVENS* en VOLKSVERZEKERINGSMAAT*
SCHAPPIJ zoekt te ZANDVOORT een actieve

FRANSE
DAMASTEN
5,45

r

6,75

2,70

Prima GORDIJN
DAMASTEN in mooie
pastei tinten,
120 cm breed .... 4,50 3,95

2.35

Zware GRASLINNEN
LAKENS met fraai
8,45
borduurdcssin
Geborduurde LAKENS,
zware kwaliteit graslin*
nen, grote 2=pers. maat,
9,95
180 cm 'breed
De bijpassende gebor*
2,95
duurde SLOPEN

8,75

Moderne „WEAF"
STOFFEN, 120 cm br...

Deze bonnen worden dus uitgegeven in de maand Mei
en blijven geldig tot 30 Juni 1954. U kunt dus een
gehele maand sparen.
Een lijst van deelnemende
winkeliers HANGT IN ONZE
ETALAGE

In verband met dit jubileum.
Zaterdag l Mei
de gehele dag gesloten

J. Th. K O

HAARLEM

ZANDVOORT

Telefoon 2666
en binnenkort ook in IJmuiden

HEEMSTEDE

.*«SERU,

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
De Volkscretfletbankvan Haarlem en omliggende gemeentea

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden («onder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen t>y deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Pinaneierings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen krygt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en b« de plaatselijke correspondenten

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
FUnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

Wegens het enorme succes met onze speciale HEROPENINGS=
RECLAME gaan -wij door tot en met Zaterdag l Mei, met liet

CADEAU geven van een paar.
volledig geminderde
Ie keus nylonkousen
bij aankoop van minstens ƒ 25,—
Niettegenstaande onze grotere ruimte in de etalage's, kunnen wij
toch slechts een klein gedeelte tonen van onze collecties.
Komt daarom "rustig bij ons binnen en vraagt naar de artikelen die
U interesseren. Het geeft geen enkele verplichting.

Vele speciale
heropeningsaanbiedingen
STEEDS EXCLUSIEVE MODELLEN .
Alleenverkoop van de meest vooraanstaande fabrikaten
GARANTIE OP ALLE ARTIKELEN
Wij vragen voor spoedige indiensttreding

„DE WAAG

HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087
BLIJFT KLANT.
EENS KLANT.

voor verpakkingswerkzaamheden.

Hotel Bouwes

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

't Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
ƒ 0,15
ƒ 0,15
ƒ 0,98
ƒ 1,75
ƒ 3,10
ƒ 4,25

Alleen Zaterdag:
Witte emaille emmers
van ƒ 3,98 voor f
SWALUESTRAAT 9 is

Vincent Price, Frank Loveyou, Phillys Kirk.
Fantastisch van opzet, meeslepend, spannend,
sensationeel. Wat was het geheim achter de ge»
sloten deur, waar hij was kneedde volgens zijn
verlangen? Opgenomen in Warner Color.
Toegang 18 jaar.
WOENSDAG 5 en DONDERDAG ö'MEI, 8 uur

't Begon in Sjanghai
Burt Lancaster, Virginia Mayo, Chick Connors,
Arthur Shields. Een verhaal vol humor, spanning
en avontuur in de Chinese Zee! Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 2 MEI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U het
zeer fraaie komische filmwerk met Donald O'Com
nor {Francis) in:

Francis bij de cadetten
DINSDAGAVOND 4 MEI GESLOTEN
i.v.m. De Doden Herdenking.

Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Waterglazen .. v.a.
Borrelglaasjes v.a.
Zeemlappen .. v.a.
Cocos deurmatjes
v.a.
Balatum, per meter
Voordeur matten.,

DE MAN MET DE
WASSEN BEELDEN

Francis de sprekende ezel in „West Point".
Toegang alle leeftijden. -

Reiskosten van buiten de stad -worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

ƒ 0,65
ƒ 0,44
ƒ 2,10
ƒ 0,20
ƒ0,20
ƒ 0,45

"Vanaf VRIJDAG 30 APRIL tot en met
MAANDAG 3 MEI, 8 uur

Textiel en Confectiemagazijn

NETTE
MEISJES

Kop en schotels v.a.
Borden
v.a.
Theepotten .... v.a.
Boenders
v.a.
Kastpapier.... v.a.
Wrijf was
v.a.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550

2,98

achter de Haltestr. Tel. 2418

DAGELIJKS

Woningbouwvereniging

HERBERT MITTEYS
met zijn Weens orkest

Voor LEDEN van de vereniging komen beschikbaar
de woningen:

*

In ons internationaal cabarets
programma:

Christyna & Robberts
Mondaine dansen
Therry Bxos
Komische acrobaten
2 Legovs
Jongleurzact
*

Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

„EENDRACHT MAAKT MACHT"

VEILING
wegens vertrek
op Woensdag 12 April

Burg. Beeckmanstraat 28
Huurprijs e.a. kosten ƒ 6,55;

Burg. Beeckmanstraat 13

Huurprijs e.a. kosten ƒ 5,20;
Goederen voor deze veiling kunt U De BENEDENoDUPLEXWONING
dagelijks opgeven aan
. Nic, Beetslaan 2
Veilingmeester
Huurprijs e.a. kosten ƒ 5,90.
P. Waterdrinker & Zonen Voor INWONERS van 'de Gemeente Zandvoort komen
Telefoon 2164
beschikbaar de woningen:

Jan Steenstraat 9
Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

•Huurprijs ƒ 5,20;

Van O stadestraat 32

Huurprijs ƒ 6,15.
Schriftelijke opgave voor Dinsdag a.s. 7 uur 's avonds
bij de secretaris Dr C. A. Gerkestraat 22.
Moderne inrichting roor

tëfê&

Voetverzorging
Brederodestraat 72, fel. 3023

Mevr. A. M o l-van Bellen
Diploma A.N.O.V.
^""*Hi^/

Wat zeg je van
mijn fietsje!
Dat heb ik voor mijn verjaardag
gekregen. Moeder zei, dat het er
af kon met het extra geld van de
cassabons. Ze heeft een heel stapeltje ingewisseld en het geld voor
mijn fiets gekregen. Ik heh 't zélf
gezien.
De Gruyter geeft korting op alle
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 l

EN BETERE WAAR
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

de Gruyter

Meubel-, gordijn- «n
tapijthandel
Woninginrichting

L. Balladux & Zonen

Hffltestremf 27 ~ Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks»
redietbank.
Vraagt inlichtingen.
HEEFT U IETS OP TE
RUJMEN?? Wö kopen alle
soorten meubelen en inboelels. Overal te ontbieden.
~ Waterdrinker, telef. 2164
TAPIJTEN

Zaterdag jaarlijkse veri
koop Jaarbeurs=monsters
beneden grossiersprijzen
aan particulieren. Prach=
tige Wiltons ƒ 79,50, gr.
maten ƒ 109,-. Extra
grote maten 275 x 375
slechts ƒ 198,=. Collectie
Smyrna tapijten ƒ 98,=,
ƒ 125,=. Ook voorradig
300 x 400.
TAPIJTHANDEL

„MAKO" N.V.
Foonkamer1 Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

PLASTICWIT
voor plafonds
BEHANG
voor de wanden
VERF voor het houtwerk
MEUBELWAS
voor de meubelen
Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
Witkalk en gips.

P. Flietstra

Burg. Beeckmanstraat 2
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)

*< > ;
U&10311

l

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

l

Tweede blad van de Zandvoortse Courant
Floor Koper, schipper van
de Dudok, gehuldigd
Donderdagochtend had in de trouw»
zaal van het raadhuis een plechtig»
heid plaats, waarbij vertegenwoor»
digd waren de schipper van de Zand»
voortse reddingboot „C.A.A. Dudok
de Wit" met zijn echtgenote, 'burge*
meester Mr H. M. van Fenema, de
heer «H. Th. de Booy, directeur van
de Kon. N.Z.'H.RJVLij, de heer S. K.
Zonneveld, waarnemend gemeente»,
secretaris en de heren P. van der
Mije, S. Attema, E. H. van Breemen
en Mr Dr A. W. Romkes, leden van
de plaatselijke commissie der K.N.Z.
H.R.M.
Burgemeester Van Fenema deelde
mede, dat hii
van het Ministerie van
Verkeer en - Waterstaat een rapport
had ontvangen over de antecedenten
van Floris ' Koper, die sedert 1922
reeds deel uitmaakt van de beman»
ning van de Zandvoortse redding»
boot, die deelnam aan zeven reddin*
gen, waarbij 41 schipbreukelingen bc*
.houden aan wal werden -gebracht.
Voorts maakte hij zeventig oefenin»
gen met de boot mede en werd na
het omslaan van de reddingboot,
waarbij twee leden van de beman»

ning omkwamen, onder wie schipper
Molenaar, in 1938 tot schipper be*
noemd. Ook in het rampgebied heeft
Koper zich met enkele leden van zijn
bemanning buitengewoon onderschei*
den. Hij heeft belangrijke diensten
voor ,de gemeenschap verricht en
staat altijd klaar om zijn medemen*
sen in nood de helpende 'hand te bie»
den.
H.M. de Koningin besloot aan Flo*
ris Koper bij schrijven van 20 April
1954 de eremedaille, verbonden aan
de Orde van Oranje*Nassau, in zilver
te verlenen. Burgemeester van Fene»
ma toonde zich zeer verheugd, dat hij
deze eremedaille aan de schipper uit*
reiken mocht.
De heer P. van der Mije dankte de
burgemeester namens 'Koper voor zijn
vriendelijke woorden, sprak voorts
als secretarisspenningmeester van de
plaatselijke commissie en tenslotte als
hoofdbestuurslid van de Kon. Ned.
Bond tot het redden van drenkelin*
gen. Hij hoopte op een nog jaren*
lange, prettige samenwerking met
deze schipper, die' altijd paraat is
wanneer zijn hulp wordt ingeroepen.

Feestelijke stemming
kenmerkte de inzet van Koninginnedagviering
De viering van Koninginnedag is van»
daag bijzonder gelukkig ingezet in
Zandvoort. Na de aubade op de wa»
terioren van de Zandvoortse Muziek*
kappel immers verzamelde zich Zand»
voorts jeugd om tien uur op het
Raadhuisplein om onder muzikale be»
geleiding een zanghulde te brengen
aan burgemeester Van Fenema en
echtgenote en verschillende leden van
het gemeentebestuur die zich met
leden van de Oranjevereniging op het
bordes hadden verzameld.
Het mooie weer en het vrolijk wap»
peren van vlaggen en oranje ver»
hoogde de feestelijke stemming aan»
zienlijk. Onder de bekwame leiding
van de heer Dees, die waarschijnlijk
hiermee zijn grootste koor dirigeerde
en voor een gelijke en welluidende
samenzang zorgdroeg, zong Zand»
voorts jeugd uit volle borst verschil*
lende vaderlandse liederen.
Daarop nam burgemeester van Fe*

Gevonden voorwerpen

Gezamenlijk concert
van Mannenkoor en Muziekkapel
Maandag 26 April gaven de Zand»
voortse Muziekkapel en het Zand»
voorts Mannenkoor in „Monopole"
gezamenlijk een avond.
De voorzitter van Zandvoorts Man»
nenkoor, de heer C. J. Versteege,
heette de genodigden o.a. de heer
W. M. B. Bosman en enkele afge»
vaardigden van diverse-muziekvereni»
gingen welkom, waarna de Zand»
voortse Muziekkapel onder leiding
van de heer' J. Wildschut een pittige
E.H.»mars van J. Wildschut inzette.
Hierna werd „Le Calife de Bagdad",
ouverture van L. Boieldieu, ten ge*
hore gebracht, die ondanks enkele
rhythmische onvolkomenheden wel
insloeg. „De Concert»wals" van E.
Becucci, waarvan de inleiding wat on»
zuiver werd gespeeld, voldeed overi*
gens ook wel.
Vervolgens trad Zandvoorts Man*
nenkoor op onder leiding- van zijn
nieuwe dirigent de heer B. J. Beijle*
velt en begon met het „Verenigings*
lied" van Jac. Bonset, waarin vooral
- eenizeen correcte, uitspraak, -.viel., te
waarderen. Devoot en beschaafd
klonk het bekende „Zum Sanctus"
van Frans Schubert. „Veni Creator"
van Alph. Diepenbrock kon ons
maar matig boeien. Het werk werd te
vlak en te mat gezongen, waardoor
de grote lijn enigszins te loor ging.
„Nachtgesang im Walde" van Frans
Schubert, kwam niet tot zijn recht;
door een verkeerde plaatsing van de
hoornblazers. Nu domineerden deze
heren te veel. Ook liet het ensemble*
spel te wensen en er werd wel eens
een rare noot geblazen. Het koor
zong 'het werkje best.
Het Pelgrimskoor uit „Tannhaüser
van Richard Wagner was een succes»
je voor de beide verenigingen, zoals
bekend is dit stuk vrij moeilijk. Men
bracht het er keurig af.
•Na de pauze, de Ouverture „Na»
bucco" van G. Verdi (arrangement
van J. Wildschut). In het midden
(het slavenkoor) raakte men het
spoor 'bijster, maar de dirigent bracht
de heren door een handig meezingen
weer in 't gareel. Tellen heren! Ver*
der verliep alles zonder storingen.
Mooi speelde de kapel het werk^van
G. Donizetti „Gemma di Vergi".
Hierna trad Zandvoorts Mannen»
koor nogmaals op met drie a capella*,
nummers. „De Twaalf Rovers" van
Sander Chigaroff. Een ietwat zoetig
stuk met bariton*solo, heel goed door
de heer B.-Korthof voorgedragen. Het
leek ons, dat „Drincklied op de Pekel*
haringh" van Strategier nog niet ge»
noeg beheerst werd. Bovendien is er
toch meer van te maken. Hetzelfde
kan gezegd worden van de vertolking
van „Le Réveil du Printemps" van
Fr. 'Riga. In 't midden was de zuiver*

2887
2135
2424
2975
2886

De Raad vraagt . . .
de Voorzitter antwoordt.
Openbare toiletten
Bomen en
Parkeerterreinen. —
Nieuwe ambtenaren: nieuwe vertra;
ging!
De heer LINDEMAN releveerde de
overstelpende drukte tijdens de Paas»
dagen, waarin een stroom van 'buiten»
laiïders nacht*logies vroeg. Hij infor*
meerde of deze kwestie niet wat be*
ter had aangepakt kunnen worden bij
Touring Zandvoort. Nu hebben twee
bestuursleden moeten trachten de
zaak op z'n pootjes te zetten.
VOORZITTER gaf toe dat er en»
kele moeilijkheden waren geweest.
Maatregelen zijn getroffen om deze
in de toekomst te voorkomen.

Opgave van 15 t.m. 29 April 1954
Aanwezig ten burele:
Wit*oranjc linnen zakje; blauwe por*
temonnaie met inh.; bruin lederen
handschoen; blauwe kinderwant; bl.
glacé damcshandsoh.; grijs wollen
kinderwant; br. glacé rechter hand»
schoen; zwarte alpinomuts; roodswit»
blauwe shawl; padvmdersriem; rood
kinderschoentje; nylonkous; broche
(hondje, Am. goud); div. lipssleutels;
div. huissleutels; kastsleutel; zakmes;
strandwagen; beige kindcrhandsch.;
rode shawl.
Aanwezig bij de vinder:
l pakje margarine, Hogeweg 39; lees»
boek, Kerkstr. 18; kinderbril, strand»
tent 5; 'bruine jachthond, Koningstr.
49; groen lederen hondenriem, Vuur»
boetstraat 10; fototoestel, Kerkstraat
13; bruine portemonnaie met inhoud,
Willemstr. 17; wit kinderhandschoen*
tje, Hobbemastraat 20

BURGERLIJKE STAND
23—29 April 1954
Geboren: Martinus Adriaan, zoon van
J. F. Brpkman en E. Eerligh; Krijn*
tje Adfiana, dochter van A. de
'Hullu en A. L. E. Krijn;_ Maike,
dochter van B.~Wit~êh M. "Brands»
ma; Gustaaf Victor, zoon van E.
.H. G. van Steenvelt en E. Bochem;
Jacob Christiaan, zoon van J. M.
Frederiks en A. P. Sietsema; Eve»
line Jenny Frangoise, dochter van
R. E. Schipper en E. J. Hopp.
Ondertrouwd: P. A. H. van der Harst
en D. Joustra.
Getrouwd: J. van Loon en F. S. M.
van Nie.
Overleden: G. J. Veldkamp, oud 75
jaar, wedn. v«n C. J. Roode; H. F.
Aufenacker, oud 81 jaar, wedn. van
iH. L. Rammelkamp.

De heer WEBER had1 twee vragen:
1. Wanneer kan er nu eens iets
gedaan worden aan het gebrek aan
openbare toiletten?
2. Het parkeerprobleem
wordt
ernstig in Zandvoort. Daarom kan
spr. niet inzien waarom 't nodig was
dat er op de parkeerplaats achter de
flatgebouwen, bomen zijn geplant.
VOORZITTER antwoordde op l
dat het nijpend gebrek aan toiletten
zal bezien worden, als de tram weg
is. Op 2: De bomen zijn geplant door
de Dienst van Publieke Werken. Zij
voorzien in een behoefte om het ach»
teruitzicht ter plaatse wat te ver»
fraaien. Voorzitter zeide nog dat een
groot o'bject om het parkeer*pro*
bleem het hoofd te bieden, in voor»
bereiding is.

De heer GOSEN had drie vragen
op z'n lijstje:
1. Er is verleden jaar geld gevo»
teerd om de torenspits van de Her»
vormde kerk te vernieuwen. Wanneer
gaat dit gebeuren?
2. In Bentveld wordt een groot
tuin=object aangelegd. 'Zandvoortse
tuiniers, zijn teleurgesteld dat hier
geen openbare inschrijving is gehou*
den. Waarom niet?
3. De politiekosten*vergoeding door
telefoonnummers het Rijk maakt ieder, jaar bij de be*
groting een punt van bespreking uit.
en adressen
En ieder jaar wordt er gezegd: Ja, 't
is ellendig, maar er komt nog maar
steeds niets van. Hoe lang moet dit
Brandmelding
duren?
Commandant Brandweer
3044 Politie
VOORZITTER antwoordde:
Politie (alleen v. noodgevallen)
1. Aan de architect, de heer Ziets*
Gem. Secretarie
Gem.' Geneesheer, Julianaweg la ma, is inmiddels een opdracht tot het
maken van een plan gegeven.
Informatiebureau Vreemdelin
2. Zandvoortse tuiniers is wel de*
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
gelijk de gelegenheid gegeven om in
Stoomwasserjj „Hollandia",
fünstrükerjj, J. H. G. Weenink, te schrijven. Er was er één, doch die
heeft zich terug getrokken. 'De firma
Pakveldstraat 30 a
v. Empelen en van Dijk heeft toen
Zandvoortse Courant, Gertenhet karwei op zich genomen.
bachs Drukkerij, Achterweg l
3. „Binnenlandse Zaken" is nog
Autobedrijven „Rinko"
steeds met deze materie 'bezig, 't Kan
Oranjestraat en Stationsplein
zeker nog wel even duren, want er
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47. hebben 'bij genoemd ministerie enkele
mutaties plaatsgevonden, zodat de
Stofzuigerspecialist; lachtstonieuwe ambtenaren de zaak opnieuw
ringen. Bel op Frits Paap,
in studie moeten nemen!
Brederodestraat 94.

Belangrijke
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

heid geheel zoek, daarentegen viel de
Franse uitspraak te loven.
Tot slot Jagerskoor uit „Der Frei*
schütz" van C. M. von Weber en
Soldatenkoor uit „Faust" van C.
Gounod, werken, die ten zeerste bij
het publiek insloegen.
De heer Versteege dankte het me*
dewcrkende orkest en zijn dirigent.
De zaal was goed gevuld door een
aandachtig publiek. Als toeg'ift bracht
men nog eens Webers Jagerskoor uit
„der Freischütz".
JAC. BONSET.
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nema het woord en sprak er aller*
eerst zijn grote verheugenis over uit
dat men op deze dag weer bij elkaar
was. Vorig jaar was het maar een
saaie boel. 'Jullie hebt zojuist gezon»
gen 't Is Oranje, 't "blijft Oranje en
Wij willen Holland houden, omdat je
het mooi vindt en omdat je een ijsje
krijgt, maar wij ouderen beseffen de
eigenlijke betekenis ervan, aldus mr
van Fenema. Wij lezen de kranten en
horen de berichten uit 't 'buitenland
en weten wat het betekent om in een
vrij land te leven'. Zandvoorts burge»
meester wees op de genegenheid van
Koningin Juliana voor de jeugd en
'Haar verlangen om die jeugd een
grote saamhorige groep te zien vor*
men. Hij deed een 'beroep op Zand*
voorts jongeren om elkaar te helpen
en te steunen. Mr van Fenema ver*
klaarde tenslotte een telegram te zul*
len zenden aan Hare Majesteit met
de gelukwensen van ,de Zandvoortse
jeugd, in aubade bijeen" Met het ge*
zamenlijk zingen van het Wilhelmus
werd het eerste deel van de viering
van deze dag besloten.

Culturele commissie
Tijdens de begrotingsvergadering van
de Zandvoortse gemeenteraad in De*
cember j.l. werd uitvoerig gesproken
over het toekennen van een subsidie
aan zes toneelverenigingen en voorts
over het instellen van een culturele
raad, zoals b.v. in Velsen al enige
jaren tot ieders tevredenheid werkt.
De subsidies werden voorlopig af»
gewezen, hoewel de raad bereid was
een bedrag van vijfhonderd gulden te
reserveren.
In Januari j.l. moesten diverse ver*
eniginqen mededelen of men :n prin»
cipe 'bereid was een afgevaardigde
aan te wijzen om zitting te nemen in
een culturele commissie, een verzoek
waaraan nagenoeg door elke vereni»
ging voor 23 Januari werd voldaan.
Het is echter eerst op 20 April dat
aan de besturen -wordt 'bericht, dat
het aanvankelijk de bedoeling was
een uitnodiging te zenden tot een be*
spreking met de commissie van bij»
stand voor sociale» en culturele zaken.
Maar — zo gaat de brief verder —
waar het zomerseizoen spoedig zal
aanbreken werd het verstandiger ge*
acht deze samenspreking nog even uit
te stellen. Tegen September a.s. kun*
nen de verenigingen hieromtrent na*
dere berichten tegemoetzien.
' Men vraagt zich af waarom vier
maanden moesten verlopen voordat
men deze materie ging aanpakken. In
Januari de namen opgeven, in April
beslissen, dat de zaak nog maar eens
vier maanden moet worden uit«e=
steld, nu weer in verband met het
komende zomerseizoen. Waarom juist
niet in de zomermaanden deze kwes»
tie afgehandeld?

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEtTWEN"
De competitie is, voor zover het de
elftallen van Zandvoortmeeuwen be*
treft, bijna afgewerkt. Nog slechts
enkele wedstrijden moeten worden
gespeeld.
Zandvoortmeeuwen l speelt Zon*
dag de uitwedstrijd tegen Postduiven
in Loosduinen. Postduiven is in deze
afdeling nog de enige club die met de
leider Wassenaar in puntenaantal ge»
lijk kan komen. Maar dan moet het
zijn laatste drie wedstrijden winnen.
Zandvoortmeeuwen kan dus op een
warme ontvangst rekenen. De thuis*
wedstrijd tegen deze ploeg verloor
Zandvoortmeeuwen slechts met 1*0.
Getracht zal -worden nu revanche te
nemen. Indien Zandvoortmeeuwen
speelt voor wat het waard is, is de
kans op een gunstig resultaat niet
uitgesloten.
Het 3e elftal speelt zijn laatste wed*
strijd uit tegen Schoten 3 en zal pro»
beren de competitie met een over*
winning te beëindigen.
Ook 'het jun. b elftal sluit a.s. Zon*
dag het seizoen af. De uitwedstrijd
tegen VI. Vogels a staat op het pro»
gramma. Daar VI. Vogels niet meer
over speelvelden beschikt, wordt de»
ze ontmoeting op het terrein .van
Zandvoortmeeuwen gespeeld.
Het programma voor Zondag luidt
a/dus:
'Postduiven*Zandvoortm. l
2.30 u.
• Schoten 3*Zandvoortm. 3
12 u.
VI. Vogels a=Zandv.m. jun. h
(terrein Zandvoortm.)
9.45 u.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 2 Mei
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. mevr. H.
'H. Visser*Fransen.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brucstraat l£
Zondag 2 Mei
10.30 uur: Ds J. Heidinga van
Haarlem.
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 Emmawag
Zondag 2 Mei
10 uur: Ds A. de 'Ruiter. Voorber.
H.A. en geloofsbel.
5 uur: Dr G. E. Meulman van Vijf*
huizen.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 4 Mei
8.15 u.: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr. Joh. H. van Oostveen, evange»
. list, Voorburg.
Zondag 2 Mei 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Dr J. P.
van Praag van het Humanistisch Ver»
bond. Onderwerp: „Wat helpt het".
(Adv.)

VERLOREN 12 April j.l.
ZWARTE SUEDE
DAMESHANDSCHOEN
Terug te bezorgen: v. Elteren, San*
drinastraat 14.

Ongevallen
Tijdens het weekeinde zijn in onze
gemeente enkele kleine ongevallen
gebeurd. Zaterdagmiddag had ter
hoogte van de Koningstraat in de
Haltestraat een aanrijding plaats tus*
sen een.uit de richting.Raadhuisplein
naderende autobus en een geparkeer*
de personenauto. Beide voertuigen
werden licht beschadigd. Proces»ver*
baal werd opgemaakt.
:B

Zondagavond omstreeks half acht
kwam een bestuurder van een auto,
toen hii wilde wegrijden uit een ge*
parkeerde file wagens, in aanrijding
Rijkspostspaarbank
met een juist passerende auto. Ook
Aan het postkantoor Zandvoort deze voertuigen liepen lichte schade
werd gedurende de maand April in* op, doch persoonlijke ongevallen von*
gelegd ƒ 67.362,34 en terugbetaald den niet plaats. Proces*verbaal volg»
de.
ƒ 50.743,75.

,Oefenclub' 2 uit Haarlem in de st1
om de Kennemerlandbeker.

Sport

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306. '
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

B.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen van j.l. Zondag:
v. Nispen 2»T.Z.B. 2
2*6
D.S.B. 4»T.Z.B. 3
5*0
Concordia jun. a*T.Z.B. a
5*1
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. 1*S.V.Y. l
2.30 u.
T.Z.B. 2*V.V.D. 3
12 u.
R.C.H. 9*T.Z.B. 3
12 u.
KORFBALKAMPIOENSCHAP
Door de slechte weersomstandighe»
den en daarmede verband houdende
terreinafkeuringen is men er niet in
geslaagd om de competitie van de
'Haarlemse Korfbalbond op tijd te
doen verlopen, waardoor het niet mp=
gelijk is een kampioens*twaalftal in
de 3e klasse aan te wijzen.
Thans is besloten a.s. Zondag drie
twaalftallen om het kampioenschap
te laten spelen en wel op het terrein
aan de van Lennepweg in onze ge*
meente.
J-let programma luidt:
Z.K.C. l Sport Vereent 3 10.30 u.
Sport Vereent 3*Oosthoek 3 12.30 u.
Oosthoek 3*Z.K.C. l
1.50 u.
Bij een gelijke stand moet iedere spe*
Ier of speelster een strafworp nemen.
We wensen het eerste twaalftal van
de Zandvoortse Korfbalclub veel suc»
ces toe en een grote belangstelling
voor de eerste wedstrijden op eigen
grond.

BRIDGE-NIEUWS
Door 'n zeer goed resultaat (65.48%)
van het koppel Fabel»Sjouwerman
begint het spannend te worden in de
A»lijn van de Zandvoortse Bridge*
club, daar de voorsprong van het
koppel van Dartelen=Vader nog maar
slechts 0.32% bedraagt. De fain. Van
Eckelt verdrong de fam. Vulsma van
de derde plaats, maar staat nog ruim
12% op de leiders achter.
In de B*lijn zakte fam. Berriernaar
KENNEMËRLAND*BEKER.
•de tweede plaats met 274.50%. De
'Het tweede twaalftal van de Zand» eerste plaats is thans voor het koppel
voortse Bridgeclub verloor Maandag- Keur*Peen met 275.98%, terwijl de
avond in hotel Keur met 119=99 van derde plaats nog steeds wordt inge»

nomen door Notterman*Stor met
286.45%.
De fam. Sneiders handhaafde zich
op de eerste plaats in de C*lijn met
278.62%, thans gevolgd door fam.
Suurland met 268.17% en het dames*
koppel
Heldoorn=Versteege
met
262.09%.
A.s. Woensdagavond wordt de
laatste wintcrwedstrijd gespeeld.
SCHAAKNIEÜWS
De uitslagen van de j.l. Donderdag
voor de promotie/degradatie compe»
titie gespeelde partijen luiden:
Verhaert»Kappelhof O—1; Giskes»
Kop O—1; v. d. Heyden*Schmidt O—1;
v. Keule--Molenaar l—0.
Voor de promotie naar de eerste
afdeling heeft Kappelhof momenteel
de beste papieren, pp de voet gevolgd
door Verhaert, die zich daarmede
waarschijnlijk in de eerste afdeling
zal weten te handhaven.
Schmidt is reeds verzekerd van een
plaats in de tweede afdeling, terwijl
de strijd tussen v. Keule en Molenaar
om het behoud van hun plaats in de*
ze afdeling nog geheel open is.
KJT.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.L speelde K.J.Q, „Zand»
voort" een wedstrijd waaraan 6 prij*
zen waren verbonden.
•No. l Jan Zwemmer; 2. H. v.d. Mije;
3. Andries Weber; 4. P. Paap; 5. E.
Keur; 6. J. Kol jr.
DAMES K.J.C. „NOORD"
J.l. Woensdag werd de stand van de
avond als volgt: 1. mevr. A. Menks;
2. mevr. E. Manders; 3. W. Flipse;
4. A. Kraaijenoord.
Tevens is nu de eindstand van het
seizoen beslist. Mevr. A. Kraaijen*
oord werd n o. l met 65358 punten en
32 marsen, is tevens kampioene en
blijft in het 'bezit -van de wisselbeker.
No. 2 werd mevr. G. Kerkman met
64289 punten en 33 marsen; No. 3
mevr. S. Bol met 63886 punten en 21
marsen.
De marsenprijs ging naar mevr. M.
Visser met 34 marsen.
12 Mei is er ledenvergadering en
tevens uitreiking van de prijzen.

Foto- en fümartikelen

Zeer ruime sortering in alle soorten
camera's. Sterk verlaagde prijzen.
Kodak 8 mm opneemcamera ƒ 186,—

FAMILIEBERICHTEN
Op 16 Mei a.s. hopen mijn ge*
liefde ouders
JACOB MOLENAAR
en
ANNA MOLENAARsKEMP
de dag te gedenken dat zij 25
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Dat zij nog lang gespaard mo*
gen blijven is de wens van hun
dankbare zoon
Arie.
Zand voort, 2 Mei 1954
Potgietcrstraat 2

Foto-Kino Hamburg

De Zandvoortse artsen
maken bekend dat zij op {3 IVJLei,
(Bevrijdingsdag)

de.

PAASVOETBAL
Na. de vele droefgeestige 'Hollands
België wedstrijden en niet veel span:
nender competitievoetbal, was het een
verademing om de schoolwedstrijden
houden
in de Paasvacantie te zien.
Zeer tot hun spij_t zijn mijn zoons
tjes nog niet aan dit optreden in het
DEZE WEEK RECLAME
openbaar toe, maar supporters zijn
ook nodig nietwaar, dus togen zij
250
gram
ALLERHANDE
KOEKJES
Grote Krocht
stralend naar het voetbalveld.. Eén
voor
60
cent
van hen genoot het voorrecht het
Annex reparatiesinrichting
H. GORTER Prinsenhof straat hk Brugstr. Tel. 2153 koffertje met voetbalplunje van een
«rote jongen te mogen dragen, het*
«een hem een afgunstig kijken van
de kornuitjes bezorgde.
Tóen ik na een tijdje ook eens ging
kijken trof ik een enthousiast zwoe»
voor de inlichtingendienst van TOURING ZAND'
VOORT, bekend met licht administratief werk, typen
aencl elftal. Een mager keepertje, kent
16 Mei a.s. hopen onze geliefde
nelijk in een voetbalbroek van een
en moderne talen, van l Juni tot l October, tegen een
oom en tante
PHILIPS
ƒ39,75
ƒ49,75
vergoeding van ƒ 105,— per maand. Leeft, tot 28 jaar.
grote broer, kleumde bibberend in
BROWN
ƒ
39,75
ƒ
67,50
Brieven met uitvoerige inlichtingen aan Bureau Touring
liet reusachtig lijkend goal.
IJSBRAND DE JONG
REMMINGTON
ƒ
88,ƒ
98,50
Zandvoort, Raadhuisplein te Zandvoort.
Achter hem dromde een kakelend
en
troepje jongens tussen zes en twaalf
CLARA DE JONG*KEUR
HENK SCHUILENBURG
jaar dat niet misselijk was in afkeu»
de dag te gedenken, dat zij 25
ring over het spelpeil.
De Goedkope Amsterdammer
jaar geleden in het huwelijk
Maar telkens wanneer de bal in het
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
traden.
dpelgebied' belandde trokken ze als
Dat zij nog lang gespaard mo=
één man «reikhalzend naar voren, 7.0=
voor Hotels, Pensions en
gen blijven, is de -\yens van hun
dat het arme keepertje zich geen raad
liefhebbende nichtje en neefjes.
wist en wanhopig: Niet in me kooll
Kamerverhuurbedrijven
riep.
Appie
Toen mijn zoontjes mij ontdekten,
Ansje
GEWATTEERDE DEKENS
ze stonden aan de andere kant van
Ferry
het voetbalveld, wisten ze niet beter
l=persoons ƒ 14,95; bij 6 st. ƒ 13,70; bij 12 st. ƒ 13,15
Robbie
te doen dan de kortste weg naar mij
grote l=persoons
Usbrand
toe te nemen, dwars over het veld,
ƒ 17,90; bij 6 st. ƒ 16,60; bij 12 st. ƒ 15,95
Jaapje
TRAMSPORTEN
wat een woedende back de opmers
2=persoons ƒ 20,90; bij 6 st. ƒ 18,10; bij 12 st. ƒ 17,40
Zandvoort, 2 Mei 1954
king ontlokte: 't moest verboden \VOT
Achterweg l
dort otó lufyüel&i
GEMENGD WOLLEN DEKENS
den voor kinderen, en ik schatte hem
/;elf op elf jaar.
Kwaliteit „I S O L A", in effen pasteltinten
VAKKUNDIG e* VOORDELIGE
Ik zag aardiger voetbal dan in tij*
150 x 200 ƒ 14,95; bij 6 st. ƒ 14,25; bij 12 st. ƒ 13,70
den. Dat is ook niet te verwonderen
DANKBETUIGING
doe...
als ik de voortdurende conditietrai*
" ~
Kwaliteit „LIJON"
Met deze onze oprechte dank aan al*
ning — in huis en daarbuiten — van
Zeer mooie dubbelzijdige medaillon deken
len die hun deelneming hebben bef
mijn eigen jongens naga.
150x200 ƒ 16,35; bij 6 st. ƒ 15,60; bij 12 st. ƒ 15,00
tuigd bij ziekte en overlijden van
Ik ging voor het eind van de wed*
Mevr. de Wed. M. C. ROOSsv. BEEK
strijd naar huis om stapels boterham*
Kwaliteit „M I G N O N". Pracht medaillon deken
men te snijden, want ik voorzag een
150x200 ƒ 17,95; bij 6 st. ƒ 16,95; bij 12 st. ƒ 16,30
in 't 'bijzonder dokter Entzinger en
geeuwhonger die ik me zelf van vroe'
Deze prijzen blijven gehandhaafd tot 8 Mei a.s.
Zuster Lien.
ger maar al te goed herinnerde.
Fam. Th. de Rooij
Maar er kwam maar één jongetje
Zandvoort, Spoorbuurtstraat 5.
thuis.
"Waar is Flip, -vroeg ik. En hij ant»
DANKBETUIGING
woordde: Oh, die is nog even naar de
Jansweg 17 t.o. station — Telefoon 14329
Hiermede betuig ik mijn hartelijke
kleedkamer om te horen wat ze zeg»
HAARLEM'S BEDDENSPECIALIST
ADVERTEERT in de
dank aan vrienden en kennissen voor
gen over de mets!
ZANDVOORTSE COURANT
de vele bewijzen van belangstelling,
"Een uur later kwam Flip, koud,
bij mijn thuiskomst ondervonden.
moe, hongerig, maar stralend.
•Hij had wéér het koffertje gedra»
K. Stokman.
gen!
NEEL.
Zandvoort, 30 April 1954
stukken, betrekking hebbende op het
harmonie* en fanfarewezen in Neder*
Poststraat 8
Ned. Chr. Vrouwenbond
land.
De regering begint dus haar zorgen Vrijdag '23 April hield de afdeling
uit te strekken over deze vorm van Zandvoort van de N.C.V.B, haar
vrije tijdsbesteding, die terecht zo* maandelijkse bijeenkomst; ditmaal
Hiermede betuigen wij onze weiges
veel enthousiaste beoefenaren vindt. sprak- Zr H. Sondorp uit JDen Haag.
meende en hartelijke dank voor de
Haar onderwerp was: „Leven en wer*
overstelpende bewijzen van belang*
ken in onze Christelijk Psychiatrische
stelling, die wij hebben mogen ond^r» Een harde strijd op sociaal terrein soms tot over de landsgrenzen uit»
Inrichtingen".
vinden van onze clientèle, vrienden, van meerdere generaties bracht ont groeien. Bovendien heeft deze onges
Uit haar lezing halen wij 't volgens
bekenden, collega's en leveranciers volk door verkorting van de arbeids* dwongen en vrijwillige samenwerking Bonte avond
tijd een zekere hoeveelheid vrije tijd ook grote invloed op de karakter*
de aan: „De Vereniging tot Christe*
bij de heropening van onze zaak.
Gelijktijdig hiermede ontstond echt» vorming der leden. Ieder moet zich „Kindervreugd95
lijke verzorging van geestes* en zet
I. S. Dikker en echtgenote. ter ook het probleem hoe die vrije richten naar een ander, de eigen
nuwzieken" werd in 1884 opgericht
tijd
het
beste
besteed
kon
worden.
Geen
enkele
stoel
was
Zaterdagavond
prestatie wordt tot een deel van het
Textiel» en Confectiemag.
en opende in de loop der jaren in*
in
Zomerlust
onbezet
toen
de
speelDe
laatste
jaren
is
dit
zelfs
een
ac»
geheel en alle leden moeten zich aan
richtingen te Ermelo, Loosduinen,
„De Waag"
tuinveremgmg
„Kindervreugid"
voor
de
tueel probleem in onze samenleving dezelfde leiding onderwerpen.
Zuidlaren, Wolfheze en Vogelenzang.
tweede
maal
in
dit
seizoen
een
bonte
geworden, een probleem, waarin ar»
Het bespelen van een blaasinstru» avond hisld met de bedoeling om eens In deze inrichtingen wordt van het
"'ERPACHTING
beidsvreugde en levensvreugde ten ment is ook bij uitstek geschikt voor van
de schuld af te komen van list principe uitgegaan, de patiënten als
muziekbeoefening in de huiselijke aangekochte projectietoestel.
Het dagelijks bestuur van de stich* nauwste samenhangen.
gewone mensen te beschouwen en
Er zijn vele mogelijkheden voor de kring. Ik hoorde daarover enkele we*
ting „Tour ng Zandvoort" z.al ver*
Na het openingswoord door da heer hen ook zoveel mogelijk als zodanig
pachten een drietal standplaatsen besteding van vrije tijd, d.w.z. de tijd ken geleden nog een aardig staaltje J. Spierieus kwam. de speeltuinband te behandelen. De toepassing der ar*
voren .welke thans de nieuwe beidstherapie is een grote zegen voor
voor de verkoop van haring en zuur* die overblijft na de dagelijkse arbeid, dat overigens absoluut niet op zich naar
van „Sea Town Combination" de patiënten, door hen nuttige ar»
waren op het terrein van het circuit, de benodigde slaap, de tijd voor voe* zelf staat. Ik sprak toevallig een jonge naam
heeft gekregen. Dit wakkere plpegje beid
alsmede de verkoop van tabaksarti* ding en eventuele zorg voor het ge' vrouw, nu ruim twee jaar gehuwd, bracht
te laten verrichten, worden hun
de stemmmgrer al direct in en
zin. Ze zijn niet altijd even doeltrefs die ik op een concours eens een com* vooral de
kelen aldaar.
zieke gedachten afgeleid; men tracht
zang
van
de
nog
jeugdige
In-chrijvingen in te dienen uiterlijk fend, de speciale aanleg van het in' phmentje had gemaakt voor een uit* Carla Brijde viel zeer in de smaak. hen, in te laten zien, dat zij nog een
Mevr. Paillé boekte eveneens veel taak te vervullen hebben. Ook voor
op 8 Mei a.s. ten raadhuize. Aldaar dividu speelt hier een belangrijke rol. stekend gespeeld solootje op een alt»
zijn ook de verpachtingsvoorwaarden Vele vormen van vrije tijdsbesteding saxophoon. Ze vertelde me dat ze succes met haar 40 leden van de bal- ontspanning- middels sport en zang
hebben elk weer speciale problemen twee kinderen had. „En nu is het ze* letgroep. De kleintjes, als kabouters wordt gezorgd.
verkrijgbaar.
die een oplossing of althans inzich ker uit met de muziekmakerij?''-was gekleed, wonnen aller ïiarten, vooral
Sprekende over de opleiding tot
toen dit groepje plotseling „Kinder- verpleegster,
vragen. \Ve moeten er ook bepaalde mijn vraag. „Neen, waarachtig niet, vreugd
zei spreekster, dat men
ballet"
vormde.
Een
andere
Voor de Schoonmaak:
eisen aan stellen, zo moet zij bijv. mijnheer, we oefenen elke week, groep liet zien hoe in een balletschoo beter eerst ziekenverpleging „b", dat
Kleden, lopers, Japanmatten, vitrage, voldoen aan een behoefte die uit be» soms tweemaal -per week, een hele de oefeningen ingestudeerd werden is 't zwarte kruis, halen kan en daar»
overgordijnstoffen, enz. enz.
langstelling geboren is en een zekere avond bij mij thuis. Mijn man, die ik terwijl de groteren ook een aardige na „a", dat is 't witte kruis, omdat
vofm van ontwikkeling geven. Iemand bij de muziekvereniging leerde ken* demonstratie van hun 'kunnen lieten jonge meisjes over het algemeen, be*
Ook hebben we mooie voordelige
die een dagtaak heeft die zó eenzijdig' nen,
speelt tenorssax, mijn jonger zien. Het mandolinegezelschap is — ter tegen 't leven in een inrichting
VERPLEE GSTERSSCHORTEN
met vorig jaar — flink
en verdere BEDRIJFSKLEDING!! is dat de meeste kanten van zijn per» zusje speelt clarinet en onze buurman vergeleken
geesteszieken kunnen, dan tegen
vooruitgegaan en „Kindervreugd" kan voor
soonlijkheid niet tot uiting komen, tuba. Nu hebben we een aardig kwar* trots
dat in een gewoon ziekenhuis.
Van ouds bekende adres:
zijn,
dat
vele
kinderen
zich
voor
zal trachten een liefhebberij te vin» tet dat ons allen veel voldoening muziek gaan interesseren. Een guitaai
Na de pauze volgde een geanimeer*
den die daarin voorziet. Heeft hij die geeft. Ik zou dat niet graag in mijn kwartet
onder leiding van de heer Jb. de gedachtenwisseling, waarbij nog
eenmaal gevonden, dan praat hij leven willen missen".
Bos boekte eveneens veel succes, waar- verschillende belangrijke vragen naar
daarover met anderen, schaft er lec»
— En de kinderen? „Die slapen er iii voorts deelde Henk Holstein met voren kwamen.
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 tuur
over aan, kortom hij vindt iedere doorheen hoor, vanaf de eerste maand enkele pianosoli.
Ook liet toneelclubje onder leiding Oprichting
dag nieuwe levensvreugde.
na hun geboorte zijn ze er aan ge»
mevr. J. van Duijn-Schilpzand
Een der belangrijkste en voornaam» tvend. En als ze wat groter zijn ga van
W A T E R G E T IJ D E N
had
gestudeerd en bracht op Zandvoortse Sportraad
ste vormen van vrije tijdsbesteding is ik ook weer in onze harmonie mee» leukeernstig
H.W. L.W. H.W. L.W.
Strand
wijze het toneelstukje „Toen Dinsdagavond werd door het Sport»
de
muziekbeoefening
en
geen
enkele
spelen".
moeder thuiskwam" op de planken.
Mei
berijdbaar
Hier was dus het bespelen van een
Het is ons onmogelijk het gehele weekcomité een vergadering in hotel
2 2.41 9.30 15.07 22.- 6.30*13.00 vorm van vrije tijdsbesteding vindt
in
ons
land
zoveel
aanhangers.
Zelfs
blaasinstrument
niet
alleen
oorzaak
programma op de voet volgen, maar Keur gehouden, waarvoor de verte»
3 3.29 10.30 15.52 23.- 7.30*14.00
de sport, want daaraan kan men tot het vormen van een gezin, maar men kan er van verzekerd zijn, dat er genwoordigers van alle plaatselijke
4 4.11 11.— 16.38 23.30 8 00*14.30 niet
een beperkt aantal jaren mee» het is ook in gezinsverband van bij „Kindervreugd" in de afgelopen sportverenigingen waren uitgenodigd.
5 4.58 12.— 17.26 0.30 9.00=15.30 slechts
maanden hard is gewerkt. Het bestuur De twee niet aanwezige verenigingen
doen. Muziekbeoefening staat echter
waarde.
6 5.46 12.30 18.15
930*16.00 open voor een ieder tussen de 10 en grote
met de herpers en helpsters kunnen hadden hun instemming betuigd.
De blaasmuziek is weer in opkomst, dan
6.36 13.30 19.07 2.- 10.30*17.00
met grote voldoening op hun
80 jaar. „Ik deug daar niet voor", zij is bezig uit haar isolement te tres werkook
De heer J. H. B. Brink, voorzitter
terugzien al wordt het hoog tijö
7.30 14.30 20.01 3.- 11.30*18.00 zeggen
velen, „want ik ben niet mus den, de tijd is voorbij dat men deze dat de autoriteiten eens meer belang- van O.S.S., gaf als voorzitter van het
zikaal". Och kom, dat is immers niet prachtige vorm van vrije tijdsbeste* stelling voor dit belangrijke jeugdwerk comité een korte uiteenzetting van
waar! Slechts 2% van ons volk is uit' ding, deze volkskunst bij uitnemend* tonen. Ook de tentoonstelling van zelf het doel der bijeenkomst, namelijk
gesproken onmuzikaal.
heid, links liet liggen. Op de Rijksbes vervaardigde voorwerpsn. trok brj het om te komen tot oprichting van een
publiek grote belangstelling.
,,'k
Heb
geen
piano",
zegt
een
an»
groting voor Onderwijs, Kunsten en talrijke
Na de> oorlog zijn in ver*
Monopole
Na afloop volgde nog het raid van sportraad.
der,
„zelfs
geen
viool
of
cello.
En
bo»
Wetenschappen
komt
voor
1954
voor
avontuur
en een gezellig bal onder lei- schillende gemeenten sportraden op»
Vrijdag 30 April S uur: film „De man vendien duurt het veel te lang eer ik het eerst een bedrag voor (groot
gericht met als doel adviserende li*
ding van de heer J. Stol.
met de wassen beelden".
daarop voldoende kan presteren om ƒ 30.000,—), dat besteed kan worden
chamen te zijn tussen het gemeente»
Zaterdag l Mei S uur: idem.
mijzelf
bevrediging
te
schenken".
Dit
de arbeid van de Nederlandse
bestuur en de plaatselijke verenigin»
Zondagmiddag 2 Mei 2.30 uur: film is niet helemaal waar, althans niet in aan
Harmonie* en Fanfarecorpsen.
gen. Uit de aard der zaak kan een
Sluitingsavond
„Francis bij de cadetten".
het algemeen, maar zeker speelt leef»
In verband hiermede heeft de mi*
gemeentebestuur niet van alle techs
Zondag 2 Mei 8 uur: film „De man tijd, aanleg en milieu hier een woord» nister
dezer dagen een commissie in* Voor de rijpere jeugd werd Zondag» nische bijzonderheden op de hoogte
met de wassen beelden".
je mee. Maar waarom het dan niet gesteld, welke gevormd wordt door avond door- de speeltuinvereniging zijn en juist om deze reden kan een
Maandao. 3 Mei 8 uur: idem.
met 'n blaasinstrument geprobeerd? de vertegenwoordigers van de orgas „Kindervreugd" in hotel Keur een sportraad van zo'n groot nut zijn.
Woensdag 5 Mei S uur: film „'t Be» Meer
dan 150.000 mannen en vrous nisa'ties op dit gebied: de Nederland* sluitingsavond georganiseerd, waar» Uitdrukkelijk wilde de heer Brink
gon in Sjanghai".
wen, jongens en meisjes in ons land se Federatie van Harmonies en Fans aan door een groot aantal jongeren naar voren brengen, dat een sport*
Donderdag 6 Mei S uur: idem.
bespelen een blaasinstrument. Daar* faresgezelschappen, de Algemene Nes werd deelgenomen. Er werden divers raad nimmer een of ander evenement
Hotel Bouwes
van oefenen meer dan 100.000 weke» derlandse Unie van Muziekverenigin* se spelletjes gedaan en ook om prijs kan organiseren, daar dit aan de
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn lijks of meerdere malen in vereni» gen, de Rooms*Katholieke Federatie zen gedanst onder leiding van de heer plaatselijke verenigingen wordt over»
Weens orkest. Internationaal ca* gingsverband en vinden daarin hun van Diocesane Muziekbonden en de J. Stol. Bij de junioren 'behaalden gelaten. In een sportraad hebben wel
baretprogramma.
levensvreugde. Juist de geregelde mu» Nederlandse Federatie van Christe* Wim van Duijn en Henny Heyne een vertegenwoordigers van het gemeens
Zondagmiddag: Thé Dansant.
ziekbeoefening in verenigingsverband lijke Muziekbonden.
eerste en Adri Bisenberger en Willy tebestuur zitting.'
is van grote maatschappelijke bete»
Aan deze commissie is opgedragen van Keulen een tweede prijs.
Na een uitgebreide discussie bleek,
Stadsschouwburg
kenis, omdat door deze vorm van een voorstel uit te werken inzake de
Bij de senioren kwam het paar dat men het belang van een sport»
Haarlem
Zaterdag- l Mei 8 uur: H«t Vrije To- vrije tijdsbesteding vriendschapsban» vorm en de taak van een college, dat Anton Bos en Elly Luykx als eerste raad inzag en ontving het sport»
neel met „Volpone".
den worden gelegd en versterkt die zal kunnen adviseren over muziek* uit de bus, gevolgd door Ab Termaat weekcomité van de vergadering machs
Zondag 3 Mei 8 uur: idem.
niet alleen in eigen omgeving maar technische en organisatorische vraag» en Annie Kersteren.
tiging deze zaak verder uit te werken.
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l Mei-viering in Zandvoort

Ongeval op ket cirauit

Zondagmiddag omstreeks 2 uur ge*
beurde er op het circuit, ongeveer ter
hoogte van de Entos, een ernstig mo*
Zaterda'g vierde de plaatselijke afde* besprekingen rondom de conferenties torongeval. Een motor, die met grote
ling van de Partij van de Arbeid in tafel. Op internationaal gebied blijft snelheid reed, greep in de bocht een*
samenwerking met de Zandvoortse nog veel te doen, in het bijzonder in zelfde voertuig. Mej. C. R. H. uit
Bestuurders'bond het l Meifeest. Des de onontwikkelde gebieden. De oor* Den 'Haag werd op de weg geslin*
middags was Monopole met vijfhon* logsdreiging met allerlei bommen gerd en brak haar enkel. Met de ge*
derd kinderen gevuld toen als hoofd* dient teruggedrongen ,te worden, de j meentelijke ziekenauto werd de vrouw
film „De vissersjongen" werd verf verschillen tussen rassen en volkeren ' naar de Mariastichting te Haarlem
toond.' Na afloop werd de jeugd ge* dienen te verdwijnen. Op sociaal ge* vervoerd. De bestuurder van de aan*
tracteerd.
bied leeft men thans rustiger en ge* rijdende motor liep verwondingen
Ook de zaal van „Zomerlust" was lukkiger, maar toch is men pas hal» aan het hoofd op, welke door dokter
des avonds goed gevuld toen de Mei* j verwege. Vooral op het gebied van de J. van der Meer werden verbonden.
bijeenkomst geopend werd door de vrije tijdsbesteding dient nog een De voertuigen werden vrij ernstig
heer G. J. Sterrenburg, die op de grote achterstand te worden inge* beschadigd.
goede resultaten van de Statenver* haald, o.m. op het gebied van muziek,
kiezingen wees, maar de aanwezigen wetenschap en beeldende kunst. Voor
opwekte.de komende twee jaar te iedereen dienen gelijke kansen ge* De Ronde van Nederland
•werken "aan de versterking van de schapen te worden. Door de levens* liep even door Zandvoort
partij naar binnen en de propaganda omstandigheden -van het gehele volk
naar buiten te verbeteren, vooral on* omhoog te brengen zal ons leven rij* Voor de deelnemers aan de Ronde
der de r.k. en prot. chr. groeperin* ker en gelukkiger worden. Ook zal er van Nederland bestond Zaterdag*
gen.
aan gedacht moeten worden het Ie*
Nadat „De Stem des Volks" enige ven van invaliden inhoud te geven middag maar weinig 'belangstelling in
strijdliederen ten gehore had ge* en nog meer dat van bejaarden, die onze gemeente. Omstreeks l uur
bracht, werd onder leiding van de hun levensavond dikwijls in ledigheid meldden zich de vele reclame* en ver*
heer Auf dem Kampfe vertolkt de doorbrengen. Men heeft de plicht om zorgingswagens en heerste er op de
Weltliche Cantate van Mozart, waar* deze groepen te steunen en te verzor* Boulevard
de Fayauge ter hoogte van
aan medegewerkt werd door de so* gen op elk gebied. Spreker riep de
praan mevr. To Dees*Kion met piano* aanwezigen tenslotte op aan deze paviljoen Kiefer'een gezellige drukte,
begeleiding van de heer Dees. Deze zware taak mede te werken in het be* voornamelijk veroorzaakt door het
cantate werd met een langdurig lang van een gelukkige samenleving. nerveuze en gespannen gedoe van de
applaus ontvangen.
Na de pauze was het wederom „De verzorgers, die in een ijltempo de
Na het optreden van Henny Fon* Stem des Volks", die een mooi succes proviandering moesten regelen. De
taine en Adri Kaan met charmante, boekte met de vertolking van de can* politie zorgde voor de haast onnodige
originele liedjes, nam de heer W. F. tate Mirjams Siegesgesang van Franz afzetting — het,was nu eenmaal niet
Happé, wethouder van Haarlem, het Schubert, wederom met medewerking druk — zodat omstreeks half twee
woord en besprak uitvoerig de Mei* van het echtpaar Dees. Mevr. Vlie* alles gereed was om de ploeg op te
leuze „Gelijke kansen voor ieder in land dankte namens het koor de me* vangen. Onderwijl kregen de toe*
een wereld van vrijheid, vrede en dewerkers en bood mevr. Dees een schouwers te horen wat men al zo
welvaart". In vroeger jaren waren de "ruiker bloemen aan. Ook het tweede moet drinken en eten om in leven
leuzen wel korter — 8*urendag en al» optreden van iHenny Fontaine en te blijven.
gemeen kiesrecht b.v. — In vergelij* Adri Kaan werd met instemming b e* Plotseling kwam er beweging in de
king met voorheen is vooral op so* groet. De bijeenkomst werd om half belangstellenden, daar de eerste drie
ciaal gebied reeds veel bereikt, niet twaalf besloten met het gezamenlijk renners de Boulevard op kwamen rij*
door middel van stakingen doch door zingen van de Socialistenmars.
den in de richting Zeeweg. Het ble*
ken de Duitsers Preiskreit, de Neder*
lander Bakker ejn de Luxemburger
Schmit te zijn, die bijna vier minuten
voorsprong hadden genomen, hetgeen
mogelijk was geweest doordat het pe=
Rondvluchten Gemeentebestuur
leton moest wachten voor de geslo*
ten spoorbomen bij de overgang
Zaterdagmiddag gingen burgemeester keersprobleem natoij het in aanleg Heemstede*Aerdenhout. In z'n eentje
Mr H. M. van Fenema, de gemeente* zijnde bejaardentehuis, het rioolwa* volgde hierna de-populaire Hollander
-secretaris-W. -M. B. Bosman -en-de terzuiveringsproject, -enz. Het gezel--- •Wfoutje Wagtmaias, die alles in 'het
raadsleden Gosen, Lindeman, Slag* schap kreeg een uitstekende indruk werk stelde om de weglopers te ach*
veld en Diemer met de helicoptère van de schoonheid van de badplaats terhalen. Nog geen twee minuten la*
kwam het peleton voorbij stuiven,
van de Sabena de lucht in om eens met zijn zee en duinen en daarmede ter
een kijkje boven Zandvoort te hè* in overeenstemming was het gezegde waarin ook de oranje*trui*drager,
van de heer S. Slagveld na afloop van Wim van Est, meereed. De verzor*
men.
De burgemeester besprak in de de vlucht: „Ik wist niet, dat Zand* ging duurde nog geen halve minuut,
vele renners misten in de haast
lucht de bestaande sanerings* en uit* voort zo mooi was vanuit de lucht". maar
Het gezelschap werd hierna nog toch hun eten en drinken, dat in een
breidingsplannen, het komende ver*
naar Keukenhof overgebracht, een zakje op de weg en tussen de flit*
geste, welke zeer op prijs werd ge* sende rijwielen terecht kwam. Een
minuut na het voorbijgaan schoten
steld.
ook de reclamewagens weer weg en
Oefening Nationale reserve Zondagmiddag maakten de wethou* werd
de achtervolging met motori*
in Zandvoort
ders A. Kerkman en W. v. d. Werff, sche krachten ingezet. Zandvoort had
raadsleden Kol en Koning, alsme* slechts een kort ogenblik — in tegen*
Zaterdagmiddag a.s. omstreeks 3.30 de
de ,de heer M. Deutekom, directeur stelling met de verwachtingen — iets
uur zal in Zandvoort een oefening van.
de Dienst van Publieke Werken van de Ronde van Nederland mee*
worden gehouden door de Nationale
gemaakt.
'Reserve District N/H. West in samen* een rondvlucht.
werking met de Reserve Gemeente
Politie. Na afloop zal een mars door
Zandvoort worden gemaakt en tot be*
sluit wordt een defilé gehouden voor
de burgemeester en andere autoritei*
ten.
Waterverf?

Tandarts Meertens overleden
Woensdag 28 April is te Breda op
48 jarige leeftijd overleden tandarts
W. J. J. Meertens. De heer Meertens
was de eerste tandarts die zich in
Zandvoort vestigde en oefende zijn
practijk hier ter plaatse 23 jaar uit.
De overledene stond bekend als een
uitstekend tandarts en was een zeer
geziene figuur. In Januari verhuisde
hij naar Breda. De teraardebestelling
heeft Zaterdag j.l. aldaar plaatsgehad.

Ernstig ongeval
Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur
had een ernstig "ongeval plaats toen
de bejaarde inwoner A. Zwemmer pp
de Zandvoortselaan met zijn rijwiel
de rijweg wilde oversteken om zich
naar zijn woning te begeven. Hij werd
door een auto, bestuurd door een
Duitser, gegrepen en zwaar gewond.
Met hoofdwonden, een hersenschud*
ding en een gebroken bovenbeen
moest het slachtoffer met de gemeen*
telijke ziekenauto naar de Maria*
stichting te Haarlem worden overge*
bracht.
Spartaanse opvoeding?
Vrijdagmiddag meldde zich een acht*
jarige jongen, in het bezit van een
autoped, aan het bureau van politie
met het verzoek hem mede te delen
waar het circuit lag, daar zijn vader
daar als ober werkzaam *was. Het
bleek, dat de knaap helemaal uit Am*
sterdam was komen steppen, een
prestatie om bewondering voor te
hebben. Maar niet voor de vader, die,
. toen zijn zoontje bij hem werd ge*
bracht, 'hem rustig mededeelde, dat
hij maar weer kalmpjes op zijn auto*
ped de terugreis naar de hoofdstad
moest aanvaarden. Hetgeen ge»
schiedde.

Met schrik heb ik gemerkt dat de
politie van onze plaats lang niet meer
in het goede blaadje staat, waar ze
vroeger in stond. Het ligt niet op mijn
weg de oorzaken van de verkoeling,
die er tussen politie en publiek lang»
zamerhand ontstaan is, op te sporen.
Ik constateer eenvoudig een feit. En
dit wordt mij min of
meer gemakkelijk ge*
maakt door de talloze
brieven, die ik ont*
ving naar aanleiding
van ' de onlangs door
een raadslid gestelde
vraag of de burge*
meester het wenselijk
vond dat politie*agen*
ten verkeersborden
schilderen. Het is dui*
delijk dat deze vraag
lange tijd gebrand
heeft op de lippen
van mevrouw en de
heren. De burgemees*
ter gaf ten antwoord dat hij tegen
dit schilderen geen bezwaaï had, mits
het maar in de vrije tijd van de heren
gebeurde.
Verschillende gemeentenaren gaven
hierna blijk van hun mening.
Ik geef U een bloemlezinkje. Met
de meeste nadruk zeg ik U nog dit:
Ditmaal geef ik geen commentaar.
De reden hiervan kan ik U niet mee*
delen. Maar als ik 't deed, zou U er
begrip voor hebben.
Alle brieven zijn uiteraard bekort
en enkele moesten zelfs sterk gewij*
zigd worden.
Een schilderspatroon: Ik vind 't
niet erg dat er geschilderd wordt. De
boel moet wel es een opknappertje
hebben. Maar dat de politie 't doet,
vind ik wél erg. Ze kunnen 't eenvou*
dig niet. Krijgen wij soms een kans
om de orde te handhaven? Nou dan.

Een onderwijzer: Ofschoon mijn ge*
voel mij zegt dat zelfs politiewagen*
ten vrije tijd moeten hebben, protes*
teert mijn verstand. Ik zou zeggen
dat een mens nooit te geüniformeerd
is om te leren. Maar.... ze moeten
het goed doen. Tussen twee haakjes:
hebben zij op dit gebied een oplei*
ding genoten?
Een handelsreiziger: Tussen schil»
deren en schilderen ligt een afgrond.
Bij de politie wordt er nog over vrije

Vindt U dit leuk?

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,—.
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6e Tulpenraïlye
vond spannend slot in
Gendebien en Stasse winnaars
De weersvoorspelling voor Vrijdag
luidde niet gunstig, maar 't zonnetje
scheen heerlijk en zeker 12.000 perso*
nen hebben de laatste klassements*
proeven van de Tulpenraïlye onder
goede weersomstandigheden medegc»
maakt. Het aantal bezoekers was on*
gekend hoog en duizenden auto's
stonden in onze gemeente geparkeerd,
hetgeen een gezellige drukte teweeg
bracht. Het wegdek werd tijdens tien
snelheidsproeven geprobeerd en op*
merkelijk was, dat alle rijders vol lof
waren, zodat weer gerust gesproken
kan worden van het veiligste circuit
van Europa. De organisatie was uit*
stekend, hoewel de bezoekers na 3
uur geen enkele consumptie meer kon*
den bestellen. Uitverkocht!
Dit onderdeel zal bij de motor*
wedstrijden op 16 Mei a.s. door de
pachter beter verzorgd moeten wor*
den, indien men klachten wil voor*
komen.
De tien wedstrijden — van 's mor*
gens 10 uur tot des middags half zes
— waren wel wat veel van het goede,
maar de bezoekers hebben zich toch
geen enkel moment verveeld. Er
stond voor vele coureurs nog veel
op het spel. Immers door een over*
winning in deze snelheidsproef kon
men nog flink in het algemeen klas*
sement stijgen.
De eerste sensatie kwam reeds in
de eerste race — toerwagens 2000 t.m.
2600 cc — toen Louis van Noordwijk
direct de kop nam, gevolgd door de
Brit Scott en zijn landgenote Sheila
van Damm. De strijd tussen twee
laatstgenoemden was enorm en tel*
kens verwisselde men van 2e en 3e
plaats, totdat Sheila van Damm ten*
slotte de tweede plaats 'bleef bezetten,
hoewel dit gelukte, omdat Scott zwaar
gehinderd werd. Beiden kwamen in
het totaal klassement op 459 winst*
sec. te staan en deelden de 9e en 10e
plaats, doch van Damm behaalde te*
vens de „coupe des dames".
De Brit Boardman werd in de nor*
male serie*toerwagens boven 2600 cc
gemakkelijk winnaar en eindigde in
het algemeen klassement op de vierde
plaats.
In de klasse 1300 t.m. 1600 cc werd
zwaar om de eerste plaats gestreden.
Vier wagens lagen aan de kop, welk
aantal tegen het einde tot zeven wa*
gens steeg. De Nederlander Homan
in een Jowett Javelin bezette nage*
bord willen schilderen, maar dan zou
ik 't dikker doen. Voor 't overige zie
ik de agenten liever op de hoeken
van de straten schilderen.
Een journalist: Laat ze maar schil*
deren hoor! Ik zie deze kwestie zo:
ledere agent, die bezig is aan een ot
ander bord, kan mij niet van m'n plek
jagen! Sans rancune. Maar als ik eens
een kwast, een pot witte verf en een
agent tussen mijn vingers krijg....
Een winkelier: De middenstand
heeft er natuurlijk niets aan. Dat is
een bezwaar. Maar als je mij vraagt
of 't werk grondig gebeurt, dan moet
ik zeggen dat er niets boven politie»
schilderwerk gaat. Dat is een voor*
deel. De Zandvoortse Handelsvereni*
ging zal aan mijnheer Huysman vra»
gen of de agenten ook reclameborden
mogen schilderen.
Een scholier: Waterverf! Ze heb*
ben me bal gepikt. Dat vind ik «en
rot strek. Die ene lange ken niet eens
verven. En me zussie zegt dat er een
bij is, die altijd naar de meissies kijkt.
Wat een vent hè? Meneer Bartje, je
zegt ze toch niet hoe ik heet hè? En
kan je zorrege dat ik me bal terug
krijg? 1)
Een huisvrouw: Ik vind 't schande
dat ze niets beters te doen hebben
dan schilderen en achter honden aan
jagen. Vanmorgen reed er een Duitse
autobus door m'n voortuintje. Toen
ik een juist passerende agent vroeg
of hij daar iets aan kon doen, zei hij:
„Neee dan moet U bij de chauffeur
zijn. 'Overigens is dit een geval van
force majeur. Nou, zo'n antwoord
vind ik onhebbelijk. En daarom zeg
ik: Zet ze aan 't schilderen, dan hoef
ik me tenminste niet te ergeren.
U ziet 't .vrienden: de meningen
zijn verdeeld.
BARTJE.

1) Nee, jongeman.. ik zeg niets..
beroepsgeheim! Die bal kan je van*
tijd gesproken. Wij hebben noch be* avond op de Hogeweg terug halen,
zette* noch vrije tijd. Wij hebben geen 't Was maalr ^en lolletje van die
tijd. Ik zou ook wel es een verkeers* lange.

noeg de gehele wedstrijd de tweede
plaats achter Brocdelet, doch moest
wegens oliegebrek in de voorlaatste
ronde uitvallen.
In de klasse 1000 t.m. 1300 cc stond
voor Marlens (Ned.) veel op het spel,
daar hij slechts een achterstand had
van 38 winstsec. op de Deen Rud.
Rottbol*Orum. Laatstgenoemde kon
reeds in de vierde ronde het tempo
niet meer bijhouden, zodat Marlens
zich als vijfde in het alg. klassement
wist te plaatsen. De Duitsers Springer
en Scheube moesten in hem de meer*
dcre erkennen.
In de normale serie*toerwagens t.m.
1000 cc reed de Duitser Walter
Schülter mee, die vorig jaar Europees
rallyekampioen werd. Maar daarvan
trok zijn landgenoot zich niets aan,
nam onmiddellijk de kop om deze
niet meer af te staan. Er heerste
spanning in deze wedstrijd, daar
.Schülter /ich ternauwernood als
tweede wist te plaatsen en omdat
Jan Flinterman in een D.K.W. hem
steeds dwars zat.
Onze plaatsgcnoot Gatsonides kwam
in de speciale serie*toerwagens t.m.
1300 cc direct op de tweede plaats
achter de Nederlander Kalkman,
maar eindigde op de zesde plaats.
Veel in de melk te brokkelen had hij
niet.
De Engelsman Cooper moest in de
volgende wedstrijd in de zesde ronde
opgeven wegens een gebroken wiel,
doch hiermede zijn alle bijzonderhe*
den van de serie*sportwagens t.m.
2000 cc verteld. De Brit H. C. O'Hara
Moore behaalde een vrij gemakkelijke
overwinning. Een gebroken gaspen*
daal bij de start(!) was oorzaak dat
de Brit Haddon al direct de strijd
moest opgeven in de sportwagenserie
2000 t.m. 3500 cc. Deze wedstrijd
werd door de Fransman Delbarre
zonder strijd gewonnen.
Ook onze landgenoot Gerlach no*
teerde na een hevige strijd met Al*
denkamp een gebroken gaspendaal in
de 8e ronde; de Zwitser Ringgenberg
won gemakkelijk in de „Grand^ tou*
risme"*seriewagens
t.m. 1600 CQ,
Een van de mooiste en sportiefste
races was die in de D*klasse, normale
serie*toerwagens van 1600 tot en
met 2000 cc. De Zwitser Poncet slip*
te — toen hij op de derde plaats lag
— in de bocht nabij de Hunzerug,
juist op het moment dat vijf wagens
achter hem lagen. De bestuurder ver*
loor geen moment zijn tegenwoordig*
heid van «eest, zette z'n wagen in 'de
achteruit' en reed met flinke snelheid
de duinen in! Hoewel men reeds de»
ze geste bewonderde, kwam men niet
uitgepraat over zijn volgende staal*
tjes. Op de achtste plaats reed hij
zijn tweede ronde in, doch in de vier*
de ronde had hij zijn voorgangers
achter zich gelaten, doch zag natuur*
lijk geen kans meer om de Belg Gen*
debien en de 'Nederlander Heiden*
dahl te achterhalen.
Gendebien met zijn partner Stasse
was hiermede Voor iedereen onbe*
reikbaar geworden en wist derhalve
met 692 winstscconden de Tulpen*
rallye te winnen voor de Duitsers
Engel en Menz. De Belgische equipe
werd door de duizenden toeschouwers
van harte toegejuicht. Verdiend!

't Voetlicht speelt ten bate
van het Rode Kruis
De R.K. toneelvereniging 't Voetlicht
geeft Zaterdag a.s. 8 Mei wederom
een uitvoering van de revue „Schots
en Scheef". Dit keer ten bate van de
afdeling Zandvoort van Het Rode
Kruis. De opbrengst zal met name 'be*
stemd zijn voor het bouwfonds van
de afdeling, die langzamerhand een
nijpend ruimtegebrek heeft en voor
het opbergen van medicamenten en
andere attributen streeft naar een
eigen gebouwtie. Kaarten voor be*
doelde voorstelling zijn verkrijgbaar
bij Ijzerhandel Kort (Haltestraat) en
Foto Kino 'Hamburg (Grote Krocht).

WOENSDAG 5 MEI
Bevrijdingsdag
zijn ons kantoor en druk*
kerij = zoals alle jaren '

DE GEHELE DAG
GESLOTEN
ZANDVOORTSE
COURANT
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg l * Tel. 2135

FAMILIEBERICHTEN

TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Het eerste team speelde haar tweede
competitiewedstrijd tegen Groen Wit
Heden overleed onze lieve,
5. Nadat Zandvoort een 4*2 voor»
zorgzame man en vader
sprong wist te behalen werd de eind*
WILLEM JOOST JAN
siand toch nog 4*4. De tegenpartij
MEERTENS
wist n.l. de 'beide gemengd dubbel*
spelen te winnen. Vooral de laatste
eerder weduwnaar van
partij was zeer spannend.
Zwaanette Hovingh
De eerste set was niet erg best en
in loven tandarts te Zandvoort,
werd dan ook verloren met 6*3, daar*
in de leeftijd van 48 jaar.
entegen werd de tweede set met de»
Breda:
zelfde cijfers gewonnen. De laatste
Af. Ph. H. Meertens>
set moest de beslissing brengen. Er
Simons
werd, de harde wind in aanmerking
K. J. J. Meertens
genomen, vrij goed gespeeld. Beide
H. P. R. Meertens
partijen wogen nu tegen elkaar op.
Roelant
Met 12*10 werd verloren. De uitslag
Mariette
4*4 geeft de verhouding wel juist
weer.
De begrafenis heeft plaats ge*
Het tweede team verloor met 8*0
had Zaterdag l Mei op de Be»
van Vliegende Hollanders 3. Ondanks
graafplaats „De Bieberg'' te
deze nederlaag werden verschillende
Breda (Ginneken).
partijen eerst in de 3e set beslist.
Breda, 28 April 1954
Het derde team verloor met 8*0
Van Brakelstraat 12
van het jeugdteam van HLTC 5. De
jongste speler was 13 jaar. Dit team
speelde vooral technisch een bijzon»
der knap partijtje tennis.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Gemeente Zandvoort
Shell 3*T.C.Z. l
JVLozaiek 4»T.C.Z. 2
SPREEKUUR BURGEMEESTER
T.C.Z. 3*Lucky Strike l
De Burgemeester der gemeente Zand*
voort zal Woensdag, 5 Mei a.s. geen
spreekuur houden.
TAFELTENNIS
Het tafcltennisteam van de Zand»
voortse Politie Sportvereniging nam
Donderdagavond deel aan teamkam»
pioenschappen, georganiseerd door "t
disti;ict*West van de Ned. Politie
Sportbond. Het Zandvoortse drie»
manschap wist in de verliezersronde
een ( tweede prijs — een medaille —
te behalen.

Sport

I;—

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De uitwedstrijd van Zandvoortmeeu»
wen l tegen Postduiven is j.l. Zon»
dag in een 4=0 nederlaag geëindigd.
Zandvoortmeeuwen speelde eerst te*
gen de sterke wind in en liep reeds
binnen 5 minuten een 1*0 achterstand
op. Hierdoor niet ontmoedigd trok 't
elftal ten aanval en verkreeg een
sterk veldoverwicht. Mooie aanval*
len werden uitgevoerd en goede scho*
ten op het doel van Postduiven ge*
lost. In deze periode mocht de thuis*
club niet over geluk klagen. Verschil*
lende malen ontkwamen de gastheren
ternauwernood aan een doelpunt. Op*
vallend goed werd door Zandvoort*
meeuwen langs de grond gespeeld.
Doelpunten bleven echter uit. Met de
aanvallen van Postduiven wist de
achterhoede steeds wel raad.
Postduiven, dat nog een kans op de
bovenste plaats heeft, speelde na de
hervatting veel enthousiaster en feller
dan in de eerste helft. Vooral toen
bekend werd dat concurrent Wasse*
naar tegen Lugdunum met 2*0 achter
stond. 'Hierdoor geïnspireerd ver*
hoogde de thuisclub het tempo aan*
merkelijk en de achterhoede van de
geel*blauwen kreeg het zwaar te ver*
dur,en. Driemaal wist Postduiven nog
te doelpunten waarmee 't een ietwat
geflatteerde 4*0 overwinning behaalde.
Zandvoortmeeuwen 3 liet zich in
zijn laatste wedstrijd niet onbetuigd.
De ontmoeting tegen Schoten 3 te
Haarlem werd met 5*0 gewonnen.
De laatste wedstrijd van jun. b te*
gen VI. Vogels jun. a kon geen door*
gang vinden daar VI. Vogels niet op
het appèl verscheen.
*
De leden wordt bekend gemaakt
dat de training ingaande deze week
tijdelijk is stopgezet. A.s. Vrijdag
wordt dus niet meer geoefend.

Vul &n

W /f3/

en

De oplossing van vorige week was:
Horizontaal: 1. saai, 3. 'bui, 4. dos
(dus niet das, hetgeen een kleding*
stuk is, doch geen kledij), 5. thee,
6. cru, 7. aap, 8. adel, 9. mat, 10. iel,
11. iets, 12. wee, 13. tam.
Verticaal: 1. situatie, 2. idealist.
De prijs was deze week voor
J. KEUR*VERiHAGEN
v. Speijkstraat 12
*
De opgave van deze week, die wij
graag in Uw midden werpen, luidt:
Horizontaal:
1. kreupel; 3. groet; 4. gedicht, ook
wel gezang; 5. in hoge mate; 6. ge*
vaarlijke plaats in zee; 7. duw; 8. los*
plaats; 9. Belgische badplaats; 10.
doek; 11. zeemansroep; 12. bron; 13.
kreet.
Verticaal:
1. gevoelig voor muziek; 2. wrevelig.
Oplossingen als altijd tot Maandag
a.s. 12 uur. Wij stellen ook nu weer
ƒ 2,50 beschikbaar.
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1.

11
12

13

3000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2«34
2970
2886

Brandmelding
Commandant Brandweer
3014 Politie
Politie (alleen v. nec*revallen)
Gern. Secretarie
• '
Gem. Geneeiheer, Jullanawer la
Informatiebureau Vreamdelin
jenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwawery „Hollandia",
fÜn>trQkertf, J. H. G. fVeenintc,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sütoma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; ' Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

MELKERIJ

MARIEN BOSCH

Zaterdag 8 Mei, 8 uur
ROTT. TONEEL
Volksvoorstelling

l

l

D* waai«rpatience

DRUKWERK

TENNIS

Gemeenschapsclub
„Jatiloo"

in Bentveld. Beginnelingen kunnen worden opge»
nomen in clubje o.l.v. trainer.
Inl. en aanm.: N. F. P. MAX, Bondsoefenm.
K.N.L.T.B. Molijnstraat 10, Haarlem. Telef. 17614

SLAAPKAMERTJE te huur
aangeb. voor net persoon,
ƒ 40,- p.m. Oosterp.str. 66.

Een TAART van

Te koop prima 2*persoons
OPKLAPBED m. ombouw.
Dr Gerkestraat 91 zw.
Te koop aangeb. l z.g.a.n.
HAARDKACHEL, wegens
aansch. centr. verw. Te be*
vr.: v. Stolbergw. 7, tel. 2797
DAGMEISJE gevraagd.
Mevrouw Cats, Brederode»
straat 101.

R O O MI JS T AART

Te bestellen bij:

Sierkan

Bakkerij v. Veen

Kerkplein l * Tel. 2317

Helmersstraat l = Tel. 2865

Z.K.C, bracht het niet
tot afdelingskampioen
Er bestond Zondagmorgen en smid»
dag grote belangstelling voor de be»
slissingswedstrijden in de 3e i klasse
afdeling van de Haarlemse Korfbal*
bond, waarbij het eerste twaalftal
van de Zandvportse Korfbalclub —
een onderafdeling van de speeltuin*
vereniging „Kindervreugd" — een
goede kans maakte op het kampioen*
schap, indien van Sport Vereent 3 en
van Oosthoek 3 gewonnen zou wor»
den.
Het liep echter anders, daar Z.K.C.
de ontmoeting tegen Sport Vereent 3
niet wist te winnen. De Haarlemmers
waren in de eerste helft -vrij sterk in
de meerderheid, doch de Zandvoort»
se verdediging greep steeds tijdig in.
De aanvallen van de thuisclub ver*
toonden enige matheid, doch kort
voor de rust wist Ab Termaat na
goed samenspel met zijn broer Siem
zijn club de leiding te geven. Deze
kleine voorsprong wist men in de
tweede helft nog geruime tijd te be*
houden, maar in de 19e 'minuut
scoorde Sport Vereent de gelijkma*
ker en nog geen twee minuten later
de winnende en tevens de beslissende
goal (1=2). Z.K.C, zette hierna nog
wel alle zeilen bij, doch zonder re»
sultaat.
Van de ontmoeting tussen Sport
Vereent 3 en Oosthoek 3 hing toen'
alles af, daar een overwinning varf
Oosthoek nog een kans aan Z.K.C,
zou geven. Maar de rust bracht reeds
een 3*1 voorsprong en het einde een
4*2 overwinning voor Sport Vereent,
zodat dit twaalftal het kampioen*
schap in de wacht sleepte.
Hoewel van geen betekenis meer
werd de wedstrijd tussen Z.K.C, en
Oosthoek 3 toch gespeeld. De thuis*
club, die voor de eerste maal in onze
gemeente speelde, toonde zich nu in
het geheel niet lauw meer en was
voortdurend in de aanval. Ap Ter»
maat nam voor de rust twee doel»
punten voor zijn rekening en in de
tweede helft verhoogden Tiny van
Dalen en Berrier de stand tot 4*0.
Oosthoek 3 -wist kort voor het einde
nog juist de eer te redden, zodat

WEEK-AGENDA
Monopole
Woensdag 5 -Mei 8 uur: film „'t Be*
gon in Sjanghai".
Donderdag 6 Mei 8 uur: idem.

Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 8 Mei 8 uur: Rotterd. To=
neel met „De waaierpatience".
Zondag 9 Mei 8 uur: Rotterd. Toneel
met „Antigone".

door deze 4*1 overwinning Z.K.C, op
de tweede plaats eindigde.
Na afloop van deze interessante
wedstrijden sprak de heer Vogelpoel
de twaalftallen namens de H.K.B, toe
en feliciteerde Sport Vereent 3 met
het behaalde kampioenschap. Hij
bood de aanvoerder een ruiker bloe*
men aan.
Des avonds werd de.spelers van
Z.K.C, door het bestuur een gezellige
avond aangeboden, verdiend, daar
de prestaties van deze jonge ploeg
bewondering -wekken. Hopenlijk zal
Z.K.C, volgend seizoen op eigen veld
spelen.
i

Koninginnedagviering
Met de feestyerlichting van „De Hal*
testraatvereniging" was het Vrijdag*
avond nu niet-'bepaald feestelijk ge*
steld, hoewel vele ouders met hun
kinderen — die niet opgehouden had*
den met zeuren — de tocht naar de
Haltestraat hadden ondernomen. Zo
nu en dan brandden enige lampjes,
maar men ontkwam toch niet aan de
indruk, dat het geheel voorlopig een
mislukking was. Van enige feeste»
lijkheid, zoals aangekondigd, -was dan
ook geen sprake. De leden van „De
H&ltestraatvereniging" [trokken ziich
van deze technische kwestie niet veeF
aan en kwamen in café 'De Albatros'
voor een gezellige 'bijeenkomst 'bij
elkaar. De volgende avond was de
zaak voor elkaar.
Maar de nieuwsgierigen^ waren toch
niet voor niets naar het centrum ge*
komen ,daar de Kerkstraat toch voor
een lichtzee had gezorgd. Er heerste
een gezellige drukte in deze hoofd*
straat, die- nog verhoogd werd toen
omstreeks 9 uur een gezelschap, ge»
kleed in Zandvoorts costuum, hoog
op een paard en wagen 'gezeten en ge*
volgd door een flink aantal kinderen
met lampions, door het dorp trokken.
De Grote Krocht deed officieel
nog niet mede, maar zodra het beno*
digde verlichtingsmateriaal gearri»
veerd zal zijn, zal ook 'déze winkel*
straat voor de nodige l verlichting
zorgdragen.
"
Des middags vond onder auspi»
ciën van de Haltestraatvereniging een
gecostumeerde kinderoptocht plaats
die in vele opzichten een succes was
en veel belangstelling" trok. De deel»
nemertjes verschenen in costumes die
ongetwijfeld van vindingrijkheid ge*
tuigden; ook lieten diverse groepen,
zoals die van Sneeuwwitje met de
dwergen niet na bewondering te wek»
ken. Verder zag men clowns, piraten,
de meest exotisch uitgedoste kinde»
ren, kortom het was een fleurig ge»
heel. Naarmate de optocht vorderde
leek ons dat de organisatoren de zaak
minder in de hand hadden, waardoor
het geheel wat rommelig werd. Eer*
lijk gezegd scheen ons het parcours
voor de kleine deelnemertjes ook wel
wat vermoeiend. Aan déze optocht
vefleenden ook muziekkapel en. trom*
meikorps hun medewerking.

ge/ocht, min. 100
vierk. meter. Brie*
ven No. 174.691,
Bolrek, Kon.pl. l,
Amsterdam.

WONINGRUIL
Pr. ƒ l,- en ƒ 2,- (a.i.).
AmsterdamtZandvoort.
Aangeb. ben. huis, 3 kmrs, 'Zondag 9 Mei, 8 uur
keuk. en tuin. Gevr. klein
ROTT. TONEEL
huisje te Zandvoort. Br. no.
3403 bureau Zandv. Crt.
ANTXOONE
vooraf
Zandvoort te huur gevraagd
DE BEGRAFENIS
Sertenbachs Drukkerij
half Juli*half Aug. GEM.
VRIJ 'HUIS of gedeelte v. Pr. ƒ l,- tot ƒ 4,- (a.i.).
verzorgt al Uw
3 volw. pers. en 4 kind. Br. Voorverk. op speeld. en
tn. opgaaf aan Schutte, Kin* 2 dag. erv. van 10*3 uur.
Tel. na 12 uur. Coupons
kerstraat 103, Amsterdam.
geldig
Achterweg l Telefoon 2135
Echtpaar z.k. zoekt half
Juni tot half Juli goed en
rustig PENSION, waar op
aanwezige vleugel of goede
piano 's morgens enkele uren
gestudeerd kan worden. Br.
met voll. inl., prijs enz. ond.
Wordt lid van de
no. 3401 bur. Zandv. Crt.

Ouder echtp. z.k. zoekt voor
de maand Juli
GEMEUB. ZIT* EN
(ook Bulgaarse)
SLAAPKAMER
Heerlijk, verfrissend en last not least in eenvoudig doch besch. en
gezond
rustig milieu, met degelijk
HOGEWEG 29 - TELEFOON 3464 pension (geen beroeps). Br.
no. 3402 bur. Zandv. Crt.
ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

BEDRIJFSRUIMTE

HAARLEM

YOGHURT

Daarom krijgt zij voor
Een heerlijke

STADSSCHOUWBURG

O

telefoonnummers
en adressen

Geen dessertzorgen op Zaterdagmiddag
Is voor moeder heel wat waard,

Hotel Bouwes
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
Weens orkest. Internationaal ca*
baretprogramrna.
Zondagmiddag: Thé Dansant.

IÜ,5

Belangrijke

een smakelijk cadeau voor MOEDERDAG
Telefoon 2820

Telefoon 2820

Mevr. v. Ginneken, Dr Ger»
kestr. 72, zoekt voor direct
nette WERKSTER v. iedere
ochtend.
Gevr. FLINKE WERKSTER
voor 2 halve dagen p.w.
Nooy, Haarlemmerstraat 4.

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

Verwacht u gasten?
Kom dan naar

Wassenaar
Baarlems beddenspecialist
Divanbedden

Kantelbedden

Sleemodel, fijn netmatras
1 pers
ƒ 28,95 en ƒ 27,95
2 pers
ƒ 45,95 en ƒ 41,95

Verplaatsbaar opklapbed
1 pers
ƒ 39,75 en ƒ 36,75
2 pers
ƒ 54,75

Stevige kernmatras

*•

,Süpra" Jeugdmatras

géén vlokvulling, gebloemd damast
l pers
'
ƒ 29,50 -

1 pers., 3 delig
2 pers., 3 delig

ƒ 47,75
ƒ 64,75

Gewatteerde dekens
l»persoons ƒ 14,95; bij 6 stuks ƒ 13,70; bij 12 stuks
grote l»persoons ƒ 17,90; bij 6 stuks ƒ 16,60; 'bij 12 stuks
2Vpersoons ƒ 20,90; bij 6 stuks ƒ 18,10; bij 12 stuks

Binnenveringmatrassen
Prima cylindrische vering
1 pers
2 pers

ƒ 13,15
ƒ 15,95
ƒ 17,40

Echte „Pullman1"
matrassen
l pers. 80/190
1 pers. 90/190
2 pers. 120/190

ƒ 61,75
ƒ 98,75

ƒ 98,75
ƒ 104,75
ƒ 142,75

„Auping"
„Ahoy 1954"
verende matrasien Binnenvering matrassen
l
1
2
2

pers.
pers.
pers.
pers.

80/190
90/190
120/190
130/190 '.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

92,50
98,50
130,00
145,00

1 pers. 80/190
2 pers. 120/190
, 2 pers. 130/190

ƒ 65,75
ƒ 98,75
f 109,75

Gemengd wollen dekens
150 x 200

Kwaliteit „ISOLA", in effen pasteltinten
... ƒ 14,95; bij 6 stuks . . .. ƒ 14,25; bij 12 stuks

Graslinnen lakens
l pers. gezoomd
slopen, hotelslopen

ƒ 13,70

Flanellen lakens

ƒ 6,30; ƒ 4,25
ƒ 1,45

met kleine foutjes
1 pers. 150/230
2 pers. 170/230 ...-

ƒ 5,95
ƒ 6,90

3 x per week franco bezorging in Zandvoort per eigen besteldienst. EN,
wanneer de financiën niet toereikend zijn, kunt U ook nog rekenen op de
CrediettService van Wassenaar.
Rente slechts een Va % per maand)

Beddenspeciaalzaak

WASSENAAR
Jansweg 17 t/o het station Haarlem
Telefoon (K 2500) 14329, (na 19 uur 20562)
Woensdag 5 Mei gehele dag geopend
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zij willen het niet begrijpen.
Zij weten evenmin dat, als in Duits»
land zelf en daarbuiten eveneens, niet
In verschillende delen van ons land, zo ontzettend veel mensen waren ge»
b.v. langs de grote route die de Duit» weest die niets wilden begrijpen en
se touristen in Nederland berijden en weigerden zich rekenschap te geven
wat er aan het gebeuren was, het
in Amsterdam, üijn aanplakbiljetten van
nationaalssocialisme en de Jodcnver»
aangetroffen met het opschrift: volging eenvoudig geen kans hadden
gehad.
„Deutsche nicht erwünscht".
Dit is het kernpunt: dat de aan»
Aangezien wij hier in Zandvoort in
stichters altijd kunnen rekenen op
zeer sterke mate met het Duitse tou» een
enorme groep die niet zelfstandig
risme worden geconfronteerd, kan wenst te denken. We zagen het in
het zijn nut hebben om dit "verschijn» Duitsland, we zien het in Rusland, in
sel van anti»Duitse leuzen aan een Amerika en overal waar maar een
samenleving aanwezig is.
nadere beschouwing te onderwerpen. menselijke
En om dit niet durven of -willen
Wie zich er mee bezig houdt, stuit denken, draait het tenslotte altijd
op een problematiek die zeer veel weer, want denken is riskant. Het is
kanten heeft, hetgeen tot gevolg riskant om een eigen mening te heb»
onder een dictatuur en het is ris»
heeft, dat men zich er niet graag mee ben
kant om te denken over de concen»
bezighoudt en 't vraagstuk van onze tratiekampen in het huidige Neder*
houding jegens de Duitsers liefst zo land, wanneer men tegelijkertijd za»
ken doet. Want als men te veel na»
snel mogelijk afdoet of -vergeet.
over het Duitse verleden, loopt
Het is duidelijk dat wij tussen twee denkt
men kans de Duitse klandizie te ver»
vuren zitten. Het valt niet te ont» liezen.
,
kennen dat de enorme toevloed van
Deze algemene tendenz nu in Ne»
Duiters belangrijke positieve econo» dcrland om zich zo weinig mogelijk
te geven van het kwaad
mische gevolgen heeft. Zakelijk ge* rekenschap
en vooral van de oorzaken van ihet
sproken zijn de Duitsers goede klan» kwaad tijdens de oorlog, om zich weer
ten, vooral in streken die het juist vlot aan liet zakendoen te wijden,
van het tourisme moeten hebben. wordt nu doorkruist door de biljet»
die er hier en daar geplakt wor=
Maar ook klanten hebben een verle» ten
den. Betreft het hier een haatscam»
den, al zou het -voor alles zoveel een» pagne zonder meer of zijn sommigen
voudiger zijn wanneer ze dat niet zó verontrust door die algemene nei=
ging over alles maar weer heen te lo»
hadden.
pen, dat ze naar het eerste middel
"Wie meent dat een geest van m* grijpen om die onverschilligheid te
keer over Duitsland gevaren is, dat doorbreken?
Wanneer de biljetten zonder meer
het fascisme, zoals dat zich op die
ontzettende manier geuit heeft in een uiting zijn van haat tegen Duit»
Duitsland zelf en in de bezette ge» sers, dan kunnen wij er niet veel mee
bieden, dood is, die vergist zich. aanvangen. Maar als middel om in
Oudsnazi's bezetten in Duitsland vol» de onverschilligheid enige deining te
op belangrijke functies, zij zijn ge» brengen, enige aanleidingen te ver»
heel opgenomen in het maatschap» oorzaken om over goed en kwaad na
pelijk leven, zij maken het goed, zij te denken, kunnen diezelfde biljetten
rijden in auto's en zij gaan op va» dienstig zijn.
'Het fascisme is geen zaak uit
cantie, zoals iedereen die het goed
de oorlog, geen zaak van gisteren,
maakt op vakantie gaat.
Laten wij niet menen dat degenen doch evenzeer van vandaag en mor»
die de concentratiekampen in stand gen. Een Duitser die ma het nazi»dom
gehouden hebben of het Hitlersre» niet geheel en al verworpen heeft, is
gime, niet op vacantie gaan en zich nog evenzeer een vijand als in de oor»
* niet onder onze gasten bevinden. Merr log, omdat hij precies hetzelfde zou
kan gerust aannemen dat zij zich in doen als toen, wanneer hij nu de
grote getale onder hen' bevinden. Het kans krijgt. Hij is geen vijand omdat
is misschien een erkenning die alles hij Duitser is, maar omdat hij fascist
moeilijker maakt, maar tenslotte gaat is. Elke fascist, van welke nationali»
het niet aan uit gemaksoverwegingen teit ook, is een vijand, omdat hij on»
menselijkheid aanvaardt ten eigen ba»
schuilhoekje te spelen.
Nu doet zich onmiddellijk de vraag te. En tegenover deze mensen die in
voor: moeten wij nu doen of het tuss Duitsland zo talloos waren is een re»
sen ons en deze mensen volkomen in serve (dat is al het minste) maar lies
orde is, hen als ieder ander souvc» ver nog een onverzoenlijkheid niet al»
nirs of koffie verkopen, denken aan leen niet misplaatst, maar pure nood»
de economische voordelen die wij zaak. De strijd tegen onmenselijk»
kunnen behalen en de concentratie» heid — om het nu maar eenvoudig te
kampen en al dat andere vergeten? zeggen — is met 't einde van de oor»
Ja, zeggen sommige zakenlieden, nee, log niet opgehouden. Die duurt van
zegt degene die zoveel heeft meege» dag tot dag voort, maar slechts en»
maakt, dat hij eenvoudig niet kan kelen durven hem aan. In Duitsland
vergeten en propvol agressie zii, als had deze onmenselijkheid zijn top»
hij bedenkt dat de vertegenwoordi» vorm bereikt en millioenen Duitsers
gers van een natie die zo oneindig waren zich hier niet van bewust en
vee] brokken maakte, nu rustigjes de wilden zich hier niet van bewust zijn,
bloembollen komen bezichtigen in want het ging hen goed. Het gevecht
het land waar ze de bezetters waren tegen deze onwetendheid dient voorts
of voor die bezetting deels verant» gang te vinden, niet alleen onder de
Duitsers, maar overal.
woordelijk waren.
Degenen die speculeren op de ons
Wij behoren niet tot de groep van wetendheid of de onwilligheid om te
grage ja»zeggers en evenmin tot die weten of ze nu .in Duitsland of Span»
van de bittere neeszeggers. Maar <dat je, Amerika of Rusland opereren,
betekent niet dat het probleem ook zijn gevaarlijk en bedreigen de mens.
De handelingen die bijv. de Duit»
niet ons probleem is, zoals het het
probleem zou moeten zijn, van ieder sers tegenover medemensen hebben
die weet wat er tussen 1°33 en 1945 verricht, bewijzen hoe dodelijk die
gebeurd is. Want om dit weten gaat dreiging is. Dit moet men niet verge»
het. Wij moeten ons niet verschuilen ten. Het recht om dat te vergeten
achter diezelfde woorden die wij zo» bestaat eenvoudig niet.
Want zodra men dit niet wil we»
vaak gehoord hebben van de andere
kant: „Wij hebben het niet geweten' ten, bouwt men zelf mee aan de tot»
en die niets anders betekenden dan: standkoming van iets dergelijks als in
wij willen het niet weten, want dan Duitsland gegroeid is. De plicht om
moeten we nadenken, dan moeten we de Duitser te wijzen of te laten mer»
ons gaan bezinnen op de rol die wij ken dat er omtrent het verleden,
waarin concentratiekampen en verf
zélf spelen.
Er is niets wat een mens meer volgingen normaal waren, geen over»
schuwt dan zich bezinnen over de rol eenstemming kan bestaan, bestaat
die hij zelf speelt in een kwestie of dus inderdaad, niet alleen tegenover
de Duitser, maar tegenover iedereen,
in een verband dat niet zuiver is.
En dit nu geldt niet alleen voor die meent dat wij met dit alles klaar
Duitsers, dit geldt evenzeer voor ons; zijn, dat nu uitsluitend de tijd voor
de neiging om zich van de dingen af het doen van zaken is aangebroken.
te maken en stilletjes in een hoekje Of de vorm waarin dat op de biljet»
voor zichzelf te zorgen en het besef: ten gebeurt, de juiste is, is in laatste
dat men bezig is op die manier stil» instantie natuurlijk geen vraag. Die
zwijgend mee te werken aan een vorm is niet juist. Evenals het aan
kwaad ding, weg te stoppen, die nei» niets anders dan voordeel denken op»
ging is niet aan landsgrenzen gebons juist is.
Het gaat hier niet om wél of niet
den.
Die neiging treffen -we nu evenzeer zaken doen, het gaat hier om 't zich
aan bij een groep Nederlanders, die rekenschap geven van de oorzaken
het hele vraagstuk dat de komst van van het kwaad.
Of die zich in de vorm van Duit»
die duizenden Duitse touristen met
zich meebrengt, onverschillig laat. sers of anderen aandienen maakt wei»
Met name dus bij hen die eenvoudig» nig verschil. Van de haat die sommi»
weg niets liever doen dan Duitsers, gen om zeer persoonlijke redenen je»
die de „ondergang" van het fascisme gens de Duitsers koesteren moeten
in hun hart nog. wel betreuren en aan wij het niet hebben, al is die reactie
millioenen omgekomen Joden een» menselijkerwijze te begrijpen. Van
voudig niet meer denken, zoveel mo= de houding die blijk geeft, dat er
gelijk' service te bieden en te verko» geen vuiltje aan de lucht is, evenmin.
pen.- Door dit zonder problemen of Er zijn daarvoor te veel vuiltjes aan
moeilijkheden te doen, vergeten ook de lucht. En de oorzaak daarvan
deze Nederlanders het fascisme en verdwijne niet uit onze gedachten.
Die vraagt onder welke omstandig»
de Joden: Zij begrijpen niet 'hoe al
dat 'erge heeft kunnen gebeuren en heden ook om inzicht en verzet.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per j«ar
per post ƒ 6,—. Buitenland, ƒ T,-.
Lo3se ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Géén gritfabriek
in Zandvoort!

tno.de>

Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft Donderdagmiddag
besloten niet toe te staan, dat door
een firma uit Hoogeveen op hei: em*
placement van de Ned. Spoorwegen
een gritfabriek wordt gebouwd.
Van de omwonenden waren bij
voorbaat reeds ernstige bezwaren bij
het gemeentebestuur binnen geko*
men over lawaai (van de machines)
en stofverspreiding, klachten welke
door dit college serieus zijn onder»
zocht. Er werden verschillende be>
drijven in ons land bezichtigd, waan
na men tot de conclusie kwam, dat
de bouw van de gritfabriek in een rei
creatiegebied — zoals men Zandvoort
toch dient te beschouwen — niet ge»
wenst is. Een besluit, dat door de ges
hele bevolking van harte zal worden
toegejuicht.

Enige jaren geleden
om precies te zijn in
April 1950 werd een
nieuw toilet officieel
lot Zandvoorts zomert
costume verheven.
Daaraan vooraf ging
een prijsvraag, uitgeschreven door
Touring Zandvoort, die ettelijke ont*
werpen en de hoop op een nieuwe
Zandvoortse mode*traditie opleverde.
Het model van een Zandvoortse fin
ma werd uiteindelijk gekozen: witte
vistra*blouse met voorsluiting, geel
zijden*linnen rimpelrok met korens
blauwe rand van linonleumdruk in
haring: en schelpmotief. Korenblauw
ribfluwelen jakje, shawl van dezelfde
kleur en motief als de rok, met in de
vier hoeken verwerkt het circuit(l),
het strandleven, het Raadhuis en het
gemeentewapen. Kapje eveneens van
Gemeenteraad
geelzijden linnen.
Na enkele jaren moet men vast:
De gemeenteraad zal voor een open»
bare vergadering bijeen worden ge» stellen dat de Zandvoortse New look
geen folktore geworden lis. Het is
roepen op Dinsdag l Juni a.s.

NATIONALE HERDENKINGSSAMENKOMST
TE ZANDVOORT
Twee geluiden
Dinsdag 4 Mei: Stil schuifelen de
mensen de zaal binnen. Zij nemen
zwijgend plaats en wachten. 'Het po»
dium, waarvoor slechts een enkele
Nederlandse vlag is opgesteld, is nog
verlaten. Het gordijn is gesloten. Dan
klinken de woorden van het eerste en
het zesde couplet van het Wilhelmus
in een samenzang, die de stilte niet
verstoort, doch er een bijzondere wij»
ding aan geeft.
„Mijn schilt ende betrouwen sijt
Gij o God, mijn Heer
"
Ds C. de Ru heeft zich achter het
spreekgestoelte geplaatst. Hij spreekt
over de gevallenen van de tweede
wereldoorlog. Hij zegt dat het in ze»
kere zin gemakkelijk is de doden te
herdenken, want 't spreekt tot het
hart, maar indien , wij het bewust
doen, dan weten wij ook waarom zij
herdacht wordend Zeker niet om de
doden te vereren. Zij, die hun leven
lieten om voor hun medemensen de
vrijheid te realiseren, dachten niet
aan een heidendom. Hun strijd was
er een, die geboren -werd uit hun
hoge opvatting over menselijke rech»
ten en vrijheden. Zij namen zeer veel
risico's, doch moeten tegelijkertijd
een grote zielevrede gekend hebben.
Ds de Ru vervolgt dan zijn toe»
spraak, zeggend, dat men zo vaak
denkt dat het ambt van geestelijk
herder iets, of veel — met de dood
te maken heeft. Maar veeleer is het
betrokken bij de feestelijke toon, die
een belangrijk accent legt op de
christelijke godsdienst: de voortzet»
ting van de Goddelijke verlossing.
Deze herdenking is doortrokken van
de 'blijdschap en de dankbaarheid ten
opzichte van hen, die de vrijheid voor
ogen hadden en er naar gestreefd
hebben met de inzet van hun leven.
Voordat Kapelaan J. F. Steenman
het -woord neemt, zingen de aanwe»
zigen het plechtige „Wilt heden nu
treden...."
Wanneer wij hier vanavond samen*
komen, zo vangt Kapelaan Steenman
zijn toespraak aan, dan mag dit niet
in de eerste plaats zijn om hen te
eren als helden. Zij wilden geen hel»
den zijn en zij hebben zeker niet ge»
wild dat wij lang zouden blijven stil*
staan bij hun persoon. In eenvoud

deden zij wat zij hun plicht noemden.
Een plicht en een ideaal! Het ideaal
van de bevrijding, die hen steeds
voor ogen stond. De strijd ging niet
zo zeer tegen personen als wel tegen
een stelsel, dat het moderne heiden»
dom in zijn uiterste consequenties
wilde doorvoeren. Zij hebben deel
gehad aan de heroieke poging tot het
vestigen van de ware vrede onder de
mensen. En wij, die hen thans her»
denken, hebben de plicht hun taak
voort te zetten. De strijd duurt dus
voort en de wijze, waarop wij ons
inzetten in die strijd, is bepalend
voor de eindsuitslaa. Alle offers ecti*
ter blijven tevergeefs indien wij ons
niet van onszelf bevrijden. D'e hoog»
ste vorm van deze bevrijding is: goed
zijn
goed voor iedereen.
De hierna volgende spreker, de heer
K. R. van Staal, alg. secr. van de Ver.
van ex=politieke gevangenen, liet een
geheel ander geluid horen. Zijn rede
stond in het teken van
„opdat
wij niet vergeten
'' En in een
schier mokerende woordenstroom
roept de spreker alle verschrikkingen
van de voorbije oorlog opnieuw op.
Concentratiekampen.... machtswel»
lust
mensen naar geest en li=
chaam verkracht.... satanische ten
reur.... wreedheden.... geweld....
rechts verkrachting
bloed en
tranen
Wij willen niet vergeten, wij mo*
gen niet vergeten en wij zullen niet
vergeten! roept spreker met scherpe
stem. Helden waren het, die vielen
voor de vrijheid van vandaag!
En spreker besluit zijn geëmotion»
neerde aanklacht met de woorden:
Mogen wij in de twee minuten stilte,
waarin wij straks de gevallenen her»
denken, de handen samenvouwen en
de Almachtige Vader vragen hun
eeuwigdurende' rust en vrede te
schenken.
Het r.k. kerkkoor „St. Cecilia"
zong ten besluit het tere „Ecce quo*
modo moritur" van G. F. Handel.
Hierna vond de stille tocht plaats
naar het verzetsmonument in het vij»
verpark plaats, waaraan door een
groot aantal inwoners werd deelgenos
men.
H.W.

O. S. S. treft voorbereidingen
In zijn gezamenlijke bijeenkomst met
zijn technische commissies en les*
commissarissen heeft het 'bestuur van
O.S.S. de zonierevenementen bespros
ken, die ter gelegenheid van het gou»
den feest gegeven worden.
Door de zeer grote inschrijving
voor het nationale volleyballstours
nooi op Zondag 16 Mei a.s. zal de
betreffende commissie zich tot het
uiterste dienen te geven om alle voor»
bereidingen tijdig gereed te krijgen.
Volgens de inschrijvingsvoorwaarden
dienen alle deelnemende verenigin*
gen een scheidsrechter en teller te
leveren, zodat hierdoor geen mo&i*
lijkheden kunnen ontstaan.
Voor de wandelmarsen van 15 km
voor de jeugd en 25 km voor de
ouderen op 29 en 30 Mei a.s. werd
het advies gegeven reeds nu trai»
ningsmarsen te organiseren. Zowel
verenigingen, groepen als particulie=
ren kunnen zich voor deelname mei»
den bij de heer J. L. de Bas, Zand»
voortselaan 62. Aan de tunvwedstrij»
den van de Kennemer Turnkring,
voorafgaande aan. de internationale
turndemonstraties op 4 Juli a.s. in

het sportpark, wordt zowel door da»
mes, heren, jongens als meisjes van
O.S.S. deelgenomen.
BURGERLIJKE STAND
30 April t.m. 6 Mei 1954
Geboren: Hendrina Maria, doclijter
van W. van Nassauw en L. de Boer.
Ondertrouwd: M. H. G. Kisters en
A. H. Dijks; P. J. Nijs en C. H.
Koome.
Getrouwd: G. A. Piers en A. van der
Mije.
Overleden: J. Deutekom, oud 65 jaar,
echtg. van M. Oostinga.
W A T E R G E T IJ D E N
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
Mei
9 8.29 15.30 21.05 4.- 12.30=19.00
10
9.35 16.30 22.14 5.- 13.30s20.00
11 10.46 17.30 23.24 6.30 14.30s21.30
12 11.56 7.
.- -.- 4.00*10.00
13 0.29 7.30 12.58 20.— 4.30=11.00
14
1.24 8.30 13.49 21.— 5.30*11.30
15 2.06 9.- 14.25 21.30 6.00*12.30
Samengesteld door P, v.d. Mije KCzn.

kennelijk gemakkelijker costumes te
ontwerpen dan tradities.
Vooral in deze tijd nu de grootste
eer van een vrouw hierin bestaat: te
dragen wat een ander niet draagt.
Wij weten niet of degenen, die het
plan van het Zandvoortse costume
ontwierpen erg teleurgesteld zijn door
het feit dat deze symbolische dos een
uitzonderlijke dracht is gebleven.
Zou men het idee hebben dat er
door vrouwelijk Zandvoort grote kam
sen zijn gemist?
Hoe het ook zij, vrouwelijk Zand*
voort zelf heeft-de mogelijkheden tot
een vereenvoudiging van haar garde;
robe niet aangegrepen, wat natuurlijk
niet zo verwonderlijk is. En zo zitten
we dan met een officieel Zandvoorts
zomercosfume
dat langzamerhand
weer een bezienswaardigheid is, of*
schoon dat natuurlijk erg van de
draagster afhangt. Het bewijst dat 't
een moeilijke tijd is om origineel of
traditioneel te zijn. Dat komt in vele
gevallen kennelijk op hetzelfde neer.

Uitbreiding telefoonnet
Vorig jaar werd het automatisch te*
lefoonnet met 150 nummers uitge*
breid, maar ook deze nummers zijn
reeds in gebruik genomen. In de
centrale aan de Herenstraat ~ wordt
thans gewerkt aan de totstandkoming
van nog 600 nummers, waarschijnlijk
voldoende voor een tijdsverloop van
vier jaar.

Geengxnedewerking
Dezer dagen zal in Zandvoort de
heer Westerling, exskapitein van het
K.N.I.L., in een openbare vergadering
spreken. \Vij willen onze lezers me»
dedelen dat de Zandvoortse Courant
heeft gemeend, om begrijpelijke rede»
nen, aan deze vergadering geen me»
dewerking te moeten verlenen. Wij
hebben dus desbetreffende advertens
ties en publicaties geweigerd. Het
leek ons dienstig onze lezers vooraf
van het standpunt van ons blad op
de hoogte te stellen.

Tien nationaliteiten
komen in Zandvoort
Bij de motorraces, die op Zondag 16
Mei te Zandvoort worden gehouden,
zal de wedstrijd voor zijspancombi»
naties weer een van de hoogtepunten
vormen. 'Het is de K.N.M.V. gelukt
een flink veld zijspanrijders te 'bren»
gen, zodat het publiek een herhaling
mag verwachten van de spectaculaire
strijd, die een jaar geleden veel span»
ning bracht. Tot de deelnemers ~be*
hoort weer het trio, dat elkaar toen
tot de laatste seconde de overwin»
ning betwistte. Dat zijn de Belgen
Deronne en Wijns, alsmede de ^fe*
derlandse zijspanvirtuoos Henk Ste*
man. Maar naast deze drie komen
nu in Zandvoort ook de Zwitser Ro»
land Benz en de Duitser O. Schmidt,
die beiden een Norton berijden. Vijf
renners van gelijke sterkte zullen het
nummer attractief maken. Trouwens
naast deze vijf deelnemers zullen er
nog meerdere rijders uitkomen, want
in het geheel start een ploeg van 14
combinaties. Al deze zijspanrijders
starten tegelijk, zodat van begin tot
eind een strijd om de beste plaatsen
verwacht kan worden. Er worden
drie manches met puntentelling ge*
reden. Met enkele prominente rijders
wordt nog onderhandeld, waardoor
de kans niet is buitengesloten, dat
men driemaal een spannende zijspan»
race kan zien, aldus de K.N.M.V.
Deze organisatie deelt nog mede
dat naast vertegenwoordigers uit Ne»
derland en verschillende andere lan<=
den, dit jaar voor het eerst zes Tsje=
chische motoren aan de start ver*
schijnen. Voor de K.N.M.V. betekent
deze inschrijving een groot succes.
Nu de inschrijving voor Zandvoort
gesloten is, kan een overzicht ver»
kregen worden van hetgeen de K.N.
M.V. op Zondag 16 Mei op het cir*
cuit in de Zandvoortse duinen zal
brengen. In de motorraces, zowel op
solomachines als zijspancom'binaties
zullen een kleine honderd renners
starten, die tien nationaliteiten ver*
tcgenwoordigen.
Vijftien merken motoren zullen in
de baan komen, waaronder de snel*
ste machines, zoals M.V.'s, B.M.W.'s,
D.K.W.'s, Gilera, Norton en Adler.
Alle klassen, ook de 125 cc worden
internationaal gereden. In die lichte
klasse starten 23 deelnemers.
In de 250 cc klasse bestaat het veld
uit buitenlandse renners. Veel nieu*
we gezichten treft men in de 350 cc
klasse. Daar zullen Piet Knijnenburg
op een D.K.W.»fabrieksmachine, Lo
Simons en P. Bakker het onder meer
moeten opnemen tegen de Engelsen
Dear en Stormont, de Spanjaarden
Gonzalez en Grace. Ook de zware
klasse is uitstekend 'bezet.

1

/.<!

d&
We vierden weer de bevrijdingsdag
AI vroeg in de morgen trekt de mu»
ziekkapel opgewekt door de straten.
De uniformen zorgvuldig opgeperst,
het koperwerk 'blinkend gepoetst bla»
zen ze met bolle wangen Alle man
van Neerlands stam de lucht in.
Vlaggen wapperen lustig in de wind.
Schoolkinderen maken zich, vol
van sjerpen en feestmutsjes, op voor
'hun schoolfeest.
In lange rijen', -bemoederd door
meesters en juffen die wel ogen en
oren van voren en achteren moeten
hebben 'begeven ze zich naar de feest»
lokalen.
Daar loopt het kleuterklasjc van
juffrouw Zwart. Elk kind heeft' een
zelfgemaakte sjerp van rode, witte en
blauwe schakeltjes.
Het klasje van de nonnetjes komt
langs. En op elk kinderhoofdje prijkt
een papieren kroon, oranje, met rood
witsblauwe rondjes.
De kindertjes van de gemeente»
school zwaaien met hun zelfgeplakte
vlaggetjes. Die zijn niet zo mooi als
in de winkel, maar wel veel dierbaar»
der. Plakten ze er niet één week
over?
In 't feestgebouw staan ze al weer
klaar: de buikspreker met de pop, de
juffen en meesters met een weken»
lang ingestudeerd toneelstukje; de
leidsters van de kleuterschool met
hun zelf gefabriekte poppenkast.
Hoeveel dagen, weken van zorg en
toewijding liggen er in die sjerp j es,
die mutsjes, dat f eestprogramma.
Hoeveel tongetjes zijn er uit die klei»
ne mondjes 'gestoken bij al dat knip*
pen en plakken?
.Hoeveel vrije tijd is er opgeofferd
voor het instuderen van die liedjes,
die toneelstukjes?
Eén ding moesten de moeders zelf
doen. Ze werden namelijk verzocht
hun kinderen na -het- feest af te ha»
len.
En Holland zou Holland niet zijn
als men niet enkele sappige opmer*
kingen 'hoorde maken in die ploeg
vrouwen: „Me hele dag is gebroken
door dat feest"; „ik zou vandaag de
keuken soppen!"; „me bedden liggen
nog afgehaald!"; „hoe dat met mijn
vitrage moet, ze staan in de soda en
ze moeten morgen hangen!"
Eén spande de -kroon: „Ach mens,
het had op Vrijdag kunnen vallen,
dat zou nog erger zijn!"
Ja denk je eens in, bevrijdingsdag
op Vrijdag!
Onmenselijk juffrouw!
NEEL.

Echo's van een winterseizoen
Zandvoort toont stijgende belangstelling
voor goede uitvoeringen
Wat wij hier in Zandvoort het win»
terseizoen plegen te noemen, kan
men nu wel definitief als geëindigd
beschouwen.
De activiteit van -de plaatselijke
verenigingen loopt sterk terug in de
tijd die nu voor ons ligt en zal wat
betreft verschillende verenigingen to*
taal ontbreken tot het moment dat
het zomerseizoen weer tot het ver»
leden behoort. Aan dat moment wordt
in de boezem van de plaatselijke ver»
enigingen misschien .al wel heimelijk
gedacht, er worden in stilte wellicht
al weer plannen voorbereid; voor de
meesten onder ons komt échter de
gedachte aan de aanstaande zomer»
maanden en alles wat daarmee sa»
menhangt op de eerste en enige
plaats. Zandvoort schakelt over en
daarmee vindt er een algehele ver»
schuiving plaats in de belangstelling.
Niettemin is er op de grens van de
seizoenen zo'n overgangstijd, waarin
wij ons momenteel bevinden en waar»
dn 't aanlokkelijk is om nog even een
korte terugblik te werpen op datgene
wat het afgelopen winterseizoen ons
gebracht heeft. 'Het is daarbij niet zo»
zeer de 'bedoeling om elke gebeurte»
nis op te noemen, als wel in kort be»
stek te trachten een totaalindruk te
geven van dat wat Zandvoort zelf
naar voren bracht of waarmee het
kennis maakte.
Een vraag die men zou kunnen
stellen en waarvan de beantwoording
- dit 'bij voorbaat — uiterst moei»
lijk zou vallen is, of 'het onlangs ver»
gleden winterseizoen verschilt van
vorige jaren. Het wil ons voorkomen
dat, hoewel er veel is ondernomen, de
activiteit in totaal iets minder was dan

andere jaren, al staat er tegenover
dat op sommige gebieden beslist meer
werd gedaan. Zandvoort is een plaats
van toneelverenigingen en wat dit
seizoen betreft, -kan men zeggen dat
er zich weer veel op -de planken heeft
afgespeeld. De toneelverenigingen
blijken, ondanks de schijn van het te»
gendeël, vrij constante groepen, die
regelmatig- optreden met gemiddeld
drie voorstellingen per seizoen ieder.
Het is naar onze smaak te verheu»
gen dat Zandvoort deze winter en»
kele 'bijzonder goede filmvoorstelling
gen heeft beleefd door tussenkomst
van 't iHelm. Bepaald opmerkelijk was
het dat deze speciale filmavonden al»
tijd volle zalen trokken, zodat er re»
den is om te veronderstellen dat de
belangstelling voor de goede film nog
meer tot zijn recht kan komen dan
tot nu toe het geval is geweest. Het
is zaak om aan deze belangstelling
te blijven appeleren. Velen kunnen
daarvan plezier hebben. 'Hetzelfde
mag dunkt ons gezegd worden van
de muzikale tegemoetkomingen. De
verschillende kerkmuziekavonden, re»
citals en het optreden -van het Noord»
hollands Philharmonisch -Orkest on»
dervonden een verheugende .belang»
stelling. Ook in deze richting zijn de
mogelijkheden nog groot. 'Hier dient
men echter onmiddellijk bij op te
merken dat deze mogelijkheden sterk
beperkt worden door het gebrek aan
een zaal waai- een goede accoustiek
is. Wij zijn ervan overtuigd dat dit
gebrek een rem is voor alle mogelijke
activiteiten en initiatieven, zowel van
buiten als binnen de gemeente Zand»
voort. Een gebrek dat zich hoe lan»

Ned. Padvindsters Gilde
Woensdag 12 Mei houdt de „Zee»
distelgroep" van het N'.'P.G. een ten»
toonstelling over de aard en 't doel
van het padvindsterswerk. Het is een
reizende tentoonstelling, die al en»
kele -maanden het land doorreist en
waar men op duidelijke en prettige
wijze kennis kan maken met dit
Jeugdwerk. De tentoonstelling wordt
gehouden in 't Clubhuis de „Tonnen»
berg" aan de Duinweg (oude be»
waarschool) en is vanaf 4 uur ge»
opend. Kabouters en padvindsters
rekenen op veel belangstelling.

Het is geen gewoonte dat van een zil»
veren huwelijksfeest in de redactione»
Ie kolommen melding wordt gemaakt,
maar uitzonderingen bevestigen nog
altijd de regel en -daarom volgen hier»
onder de namen van zes echtparen,
die op Zondag 16 Mei — dus op de»
zelfde dag! — 25 jaar in de echt ver»
bonden zullen zijn.
Het was op 16 Mei 1929 voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand
in Zandvoort een drukke dag.
Als eersten meldden zich Jacob
Molenaar en Antje Kemp, die thans
in de 'Potgieterstraat 2 wonen. Dan
volgden Cornelis Draijer en Trijntje
van Koningsbruggen, wonende in de
Vaii Óstadestraat, -Albertus Visser
noodzaak om de nieuwe verhoudin» en Maria Elisabeth Bogaart, wonende
gen onder de loupe te nemen of te aan de Grote Krocht en als vierde
bezweren, maar van het volgen van echtpaar werd genoteerd Jozephus
een mode en bij enkelen van een eer»
lijke bewondering voor het spirituele
van de cartoons van een Thurber,
Price of wijlen Helen Hukingson.
Door de gemiste aansluiting tussen
de politieke spotprent en de moderne
cartoon doet het werk van onze teke»
naars wat geforceerd aan en het is te
hopen dat het tekort aan ervaring er
niet de oorzaak van wordt dat een
soort van would»be geestigheid in
onze getekende grappen de toon gaat
aangeven. De kansen van Nederland»
se tekenaars -die dit genre willen be» VOETBALVERENIGING
proeven zijn de laatste jaren aan» „ZANDVOORTMKKU WEN"
zienlijk beter geworden. Hiertegen» A.s. Zondag wordt de competitie
over staat echter dat door een ge»
brek aan mogelijkheden in het verle» door "de elftallen van Zandvoort»
den de cartoon met een extra dosis meeuwen beëindigd. Het Ie elftal
geestkracht en beheersing moet wor» speelt zijn laatste wedstrijd tegen
R.K.A.V.V. te Leidsendam, aanvang
den voorbereid.
2.30 uur. -Hopenlijk zal Zandvoort»
meeuwen alle zeilen 'bijzetten om de
competitie met een overwinning te
Ontwerp-saneringsplan
besluiten. Mocht deze wedstrijd door
Zandvoortmeeuwen worden gewon»
Aan de leden van de Gemeenteraad nen dan neemt dit-elf tal de 8e plaats
is door het college van B. en Wi be» op de ranglijst in; bij een nederlaag
richt gezonden, dat het plan voor de echter verdringt R.K.A.V.V. ons elf*
sanering van de oude dorpskern ge» tal naar de 9e plaats.
reed is gekomen en binnenkort ter
Tenslotte besluit het 7e elftal de
visie zal worden gelegd.
competitie met dé uitwedstrijd tegen
•De 'heer ir'G. Friedhoff, aesthetisch SjH.S. 3 te Spaarnwoude, aanvang 12
adviseur, zal tijdens een informele bij» uur. Het 7e geven we een goede kans
eenkomst van de raad een causerie op de volle winst.
houden over het ontwerp=sanerings»
plan en de samenhang met het we»
deropbouw» en het uitbreidingsplan. KORFBALNIETJWS
Deze bijeenkomst wordt op Vrijdag Wegens gebrek aan velden wordt de
28 -Mei a.s. ten raadhuize gehouden. competitie van de 'Haarlemse Korf»
bal'bond 'a.s. Zondag besloten. iHeit
tweede twaalftal ,van de Zandvoortse
Bouwnijverheid
Korfbalclub speelt des morgens om
In de maand April kwamen 18 wo= half elf nog een wedstrijd tegen Sport
ningen gereed, terwijl met de bouw Vereent 3 in Santpoort.
van drie ^yoningen werd aangevan»
gen. Op l Mei waren nog 209 wonin» R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
gen in aanbouw.
Uitslagen van Zondag 2 Mei
T.Z.B. 1*S.V.Y. l
0»2
T.Z.B. 2»V.V,D. 3
7»4
INGEZONDEN
R.C.H. 9»T.Z.B. 3
11»!
Dinsdagavond ongeveer 10 voor "acht, Programma voor Zondag a.s.:
T.Z.B. 3»Heemstede 3
12 uur
tijdens de herdenking van de doden
T.Z.B. vjun.*D.I.O.S. a
2 uur
door de -radio en het klokgelui van
de kerk, kwam er een autobus met
GYMNASTEEKVER.
„O.S.S."
Duitsers aan, bestemd voor een pen»
sion aan de 'Dr Gerkestraat.
Te beginnen in Mei zal nog eens
Onder veel drukte ging het gezel» extra aandacht besteed worden aan
-schap naar binnen, wat voor veel de wedstrijdnummërs. Uit dien hoof»
mensen, vooral op 4 Mei niet erg de zullen de dameslessen van Dins=
prettig is.
dagavond een kleine omzetting on=
Maar het ergste was, dat', de twee dergaan, doordat de rhythmische les
minuten stilte .nog niet voorbij waren van 7.30»8.30 uur, de A» .en B»groe=
of het gezelschap Duitsers verliet pen van 8:30*9.45 uur gezamenlijk en
weer het pension alsof er geen her» een wedstrijdonderdeel van 9.45*10.30
denking was.'
uur -wordt gehouden. Bovendien zul=
Ik vind dat de pensionhouder er wel len op Woensdagavond extra lessen
eens voor had mogen zorgen dat zo worden .gegeven, resp. voor jongens,
iets' stotends niet had kunnen ge» meisjes en heren. Daar de oefening
beuren.
voor de Olympische Dag ook bij de
wedstrijden van 4 Juli a.s. is opge=
A. VERHEIJ
Zandvoortselaan 52. nomen, werd voorts besloten met een

Grapjes zonder eigen traditie
De laatste tijd -verschijnen in onze
kranten, tijdschriften en andere pe»
riodieken getekende grappen met of.
zonder onderschrift van Nederlandse
tekenaars, de z.g. cartoons. De meeste
cartoons die wij hier te zien krijgen
worden uit buitenlandse tijdschriften
overgenomen, hetgeen voor de uitge»
vers van periodieken etc. weinig kos»
ten met zich -meebrengt. En het moet
gezegd worden, het peil van dit genre
humor uit Engeland en Amerika was
— althans voor de oorlog — beter
dan het' incidentele 'Nederlandse pro*
duet.
De gunstige voorwaarde waarop
men buitenlandse cartoons in Neder*
landse bladen kan opnemen, heeft
ertoe geleid dat onze tekenaars niet
de gelegenheid hebben gehad — zoals
dit b.v. in Denemarken het geval is
geweest — zich een .eigen traditie op
te bouwen die zich zowel in stijl als
in onderwerp kon onderscheiden van
de cartoons uit andere landen.
De tekenkunst van de Nederlandse
cartoonisten .van dit ogenblik is van
Amerikaanse huize. Nieuw is een
dergelijk verschijnsel overigens niet,
want het 'blijkt -dat er telkens een
volk is dat zijn stijl oplegt aan het
andere. Zo werden onze tekenaars
achtereenvolgens
'beïnvloed
door
Fransen, Engelsen, en Duitsers.
Uitgezonderd de stijl van tekenen
was de politieke cartoon, de spot*
prent, omstreeks het begin van de
20e eeuw wel degelijk van eigen oor»
sprong. Het was een-dwingende nood»
zaak voor tekenaars als b.v. Albert
Hahn en Braakensieck om in zwart»
wit schetsen met een kort onder»
schrift, de spot te drijven met en de
pijn mee te delen over sociale mis»
standen en politiek onrecht.
•De gerichte humor, de klassebe»
wuste grap is nagenoeg verdwenen;
de moraliserende spotprent' lag ons
volk, dat houdt van ad»rem reageren,
echter bijzonder goed.
De moderne cartoon die de plaats
heeft ingenomen van de oude worg»
platen, kent de politieke en sociale
bindingen van de laatste n iet; de
cartoon van nu is tegelijkertijd licht
begaan en even licht geamuseerd met
het lol: van de mens. Wij worden in
deze tekeningen op milde wijze ge»
confronteerd met alles wat de be»
schaving ons de laatste honderd jaar
heeft opgeleverd. De caricaturist
brengt steeds even de kortsluiting te»
weeg tussen ons en de moderne maat»
schappij en het liefst daar, waar wij
er niet op bedacht zijn.
Het gemis aan continuïteit -bij de
spotprenten in ons land is er de oor»
zaak van dat de veranderingen van
de laatste 25 jaar, die ook -de car»
toons ingrijpend hebben gewijzigd,
niet zijn opgevangen en verwerkt in
een eigen, oorspronkelijke vorm. Men
krijgt de indruk dat de opkomst van
de Nederlandse cartoonisten niet al*
tijd het gevolg is geweest van een

Sport

Mensen en Zaken

ger hoe moeilijker laat rechtvaardi»
-gen wanneer men denkt aan de grote
bedragen die voor andere, meerspor»
tief getinte, doeleinden worden uit»
Bevrijding,
getrokken. Het is te hopen dat de
noodzaak om in dit manco te voor» De herdenkingsbijeenkomst van Dins»
zien in gemeentekringen aanleiding dag j.l. in >Monop<Je -was in zeker op»
zal zijn tot doeltreffende initiatieven. zicht een bijzondc-i's manifestatie. Dat
Dit zou niet alleen voor muziekuit» het streven om d& gevallenen van de
voeringen belangrijk zijn, maar voor vorige wereldoorlog te herdenken,
alles waarvoor men nu eenmaal een van jaar tot jaar verzwakt en hoe
aan verschillende eisen voldoende langer hoe minder een bewuste daad
ruimte nodig heeft, zoals balletvoor» van de gehele volksgemeenschap
stellingen, tentoonstellingen, bepaalde schijnt te worden, ligt zeer zeker niet
lezingen, toneeluitvoeringen, voor» aan een veranderde gezindheid van
drachten e.d.
ons volk ten opzichte van hen, die
•De plaatselijke muziekverenigingen hun leven gaven voor de vrijheid.
en koren lieten zoals altijd van zich Maar de toenemende afkeer ~om deze
horen en het is prettig te constateren herdenking .massaal' te 'beoefenen, is
dat het' zelf»muziekmaken in deze ge» onmiskenbaar.
meente nog steeds een ruime plaats'
't Is spijtig dat dit een gevolg is
inneemt.
van de aarzelende houding, die de
Denken we aan de lezingen, open» regering inneemt bij de nationale be=
bare, vergaderingen e.d. dan is het vrijdingsdag.
wellicht op -dit punt dat -de activiteit
Het heeft geen zin hier de bevrij»
iets minder intensief was dan vorige dingsdag*misère aan de orde te stel»
jaren. Daartegenover staan enkele be» len. Doden*herdenking en bevrijdings»
langrijke avonden die in vorige sei» d'ag zijn twee verschillende begrip*
zoenen vergeefs te zoeken waren.
pen. Dat de herdenking der doden op
En 'hoewel het misschien interes» de vooravond van de bevrijdingsdag
sant is de kwantiteit van de gebeurte» valt, is misschien de reden dat beide
nissen na te gaan, het is duidelijk dat vereenzelvigd "worden, 't Neemt niet
dit seizoen uiteindelijk bezien moet weg dat men de doden kan herden*
worden niet op de veelheid van eye» ken zonder, bevrijdingsdag te vieren
nementen maar op de b"ëlangrijïcKêid en dat men bevrijdingsdag kan vie»
en de kwaliteit ervan. In dit opzicht ren zonder de doden te herdenken.
moet men erkennen dat het aantal Dat deze twee toch ook weer niet ge»
goede avonden, in vergelijking met heel los van elkaar staan, is zonder
verschillende jaren geleden, groter meer duidelijk.
wordt. Belangrijke avonden zijn
En als de nationale bevrijdingsdag
schaars, te schaars. Wanneer -de in» het onderwerp wordt van naargeestig
teresse ervoor toeneemt, zoals men gekibbel en zielig gewik en geweeg
uit dit seizoen mag concluderen, dan over een hele of een halve of hele»
is er alle hoop op een steeds doel» maal geen vrije dag, dan lijdt daar
treffender benutting van ons winter» de herinnering aan de vrijheidsstrij»
seizoen.
ders onder, 't Is niet juist of logisch,
maar menselijk.
De herdenking van. Dinsdag j.l. was
(Adv.)
in de eerste plaats een treffend ge»
beuren, omdat de opzet zo zuiver
wrijft Uweg met l/A Pi T V was. Twee vertegenwoordigers van de
christelijke godsdienst —
een predi»'
kant en een r.k. priester :— en een ex»
politieke gevangene uit de 'bezettings»
tijd, gaven uiting aan hun gevoelens,
die hen deze avond bezielden. Een
combinatie, die tevens een tweede
herdenking was: de ietwat weemot:»
dige herdenking van een verbonden»
Franciscus Paap en Dirkje Koning, heid tussen verschillende richtingen...
wonende in de .Noorderstraat.
'En terwijl de beide kerkelijke voor»
Er was nog een Cornelis Draijer, gangers het accent legden op de gees»
die dn de echt werd verbonden met telijke waarde van het -v.- rzst. en het
Aresia Christiana Pels. Zij echter idealisme, dat de gevallenen tct dit
verhuisden op 14 -October 1938 naar verzet gedreven had, gaf de gewe
Culemborg.
gevangene blijk van zijn pijnlijke, inTenslotte — 'last but not least — wrok overgeslagen herinnering.
traden IJsbrand de Jong en Clara
Nooit mogen, -willen en zullen wij
Keur in het huwelijk, wonende aan de vergeten! zei de laatste spreker. De
Achterweg no. 1.
afschuwelijkste 'beelden uit de brtage
-Het zal voor deze -bruidegoms en bezettingsjaren kwamen de toehoor»
bruidjes een. bijzondere dag worden ders weer voor de geest.
en we spreken van harte de wens uit, De dominee en -de r.k. priester spra»
dat zij nog zeker voor 25 jaar mogen ken niét om de mensen te. doen ver»
'bijtekenen. Het zijn allen bekende geten, maar zij voegden aan het ge»
ingezetenen en derhalve zal het op heugen een welhaast vergeten ele»
deze -dag niet aan belangstelling .ont* ment toe: dat van de .plicht tot zelf»
breken. Nogmaals: van harte' gefeli»' bevrijding. •
.
'
citeerd en nog vele jaren in goede
Bevrijding! Ook van wrok en haat»
gezondheid!
gevoelens.
MOMUS.

KouenPijn|)AMPA

Schoorsteenbrandje
groep dames aan dit evenement op 3
Juni a.-s. deel te nemen.
'Een instructie»avond onder- leiding
•tfan het technisch bondsbestuurslid
Nun Verhoef vindt Zaterdag 8 Mei.
(aanvang 6.15 uur) in het Zanderin*
stituut te Haarlem plaats.
K.J.C. „ZANPVOORT"
Dinsdag j.l. speelde 'K.J.C. Zandvoort
op zijn wedstrijdavond om prijzen.
De opkomst was 'buitengewoon groot.
De uitslag was: 1. P. Paap; 2. D'. Vis»
ser sr; 3. J. Zwemmer; 4. E. Keur;
5. J. Kol jr; 6. D. Visser jr.
SCHAAKNIEÜWS
De uitslagen van de partijen, die voor
de promotie»degradatie competitie ge*
speeld werden luiden: Kop=Kappel*
hof 0»l,Giskes»Verhaert 1»0, -Mole*
naar=v. Keule 0»1. Tevens' is de afge*
broken partij v. Keule=Schmidt uitge»
speeld, welke eindigde in een over*
winning voor Schmidt.
De competitie zal spoedig ten einde
zijn, zodat waarschijnlijk reeds de vol*
gende week bekend zal zijn, wie pro*
moveren resp. degraderen.
'
ZANDV. BRIDGECLUB
Wintercompetitie besloten
Na een spannende eindspurt is het
koppel heren Van D'artelen»Vader er
Woensdagavond toch in geslaagd als
nummer l in d'e A=lijn van de Zand'
voortse Bridgeclub te worden. Be*
droeg het verschil met het koppel
Fabel»Sjouwerman vorige week slechts
0.32%, thans werd de voorsprong tot
1.51% verhoogd. De einduitslag luidt:
1. Van Dartelen*Vadep 333%; 2. Fa»
bel*Sjouwerman 331.49% en. 3. fam.
van Eckelt 319.45%.
In de B*lijn wist ook het koppel
heren Keur*Peen zich te handhaven
en won met 330.05%. De fam. Berrier
(322%) werd door het koppel Notter»
man=Stór (326.23%) naar de derde
plaats verdrongen.
Heren 'ElzingasSneiders eindigden
in de C»lijn eveneens op de bovenste
plaats met 336.40%, doch het koppel
heren Bisenberger»Sneiders wist zicji
van de vijfde naar de tweede plaats
te werken om met 322.40% te eindi*
gen. Fam. Suürland werd hierdoor
naar de derde plaats teruggedrongen
(318.19%).
Na afloop werden d'e kampioens*
koppels toegesproken, terwijl aan
wedstrijdleider. Joh. Fabel een aar*
dige attentie werd aangeboden.

Dinsdagmiddag werd de brandweer
gealarmeerd voor een schoorsteen» . ,
brandje in perceel Kostvcrlorenstraat '
26, maar het vuur was snel geblust.
Er -werd slechts weinig schade aan»
gericht..

Drie ongevallen
Behalve het ernstige ongeval Zater»
dagmi'ddag op de Zandvoortselaan en
het circuitongeluk Zondagmiddag,
kwamen j.l. Zondag nog drie kleine
ongevallen voor.
Zondagmiddag kwamen omstreeks
12 uur op het Badhuisplein twee
auto's met elkaar in botsing, dóór»
dat een bestuurder gech voorrang
verleende. Beide voertuigen werden
beschadigd. Geen persoonlijke onge»
vallen. Proces=verbaal volgde.
'Om half drie had op de hoek van
de Brederodestraat en Grote Krocht
een aanrijding plaats tussen een
auto en een motor, omdat de ,be» .
stuurder van de auto stopte teneinde
het A.N.W.B.»bord te bestuderen. De
motorrijder reed tegen de achter»
zijde van de auto aan. 'Het laatstge»
noemde -voertuig werd dan ook 'be=
schadigd. Ook bij deze botsing had»
den geen persoonlijke ongevallen
plaats. Maar proces»verbaal volgde
wel.
Tenslotte 'had des avonds1 om-half
acht eveneens -door 'het g--in voor»
rang verlenen op de wegkïin'sing Ko»
ningstraat»Oosterstraat' ec;j botsing
tussen twee auto's plaats, waardoor
beide voertuigen werden beïchadigd.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding
3239 Plaatsv. Commandant Brand*
weer (voorlopig).
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noot £6vallen)
2345 Gern. Secretarie
8499 Gem. Geneesheer, Jutianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemüelihgenyerkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasserlj „Hollandia",
fünstrgkerö, J. H. G, Wcenink,
Pakveldstraat 30 a
ï!35 Zandvoortse Courant, Gertenbaehs Drukkery, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sijtsraa's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

!<*!

Foto- en fiBmartikelen
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort zal
zijn eerstvolgend spreekuur houden
op Vrijdag 28 Mei 1954 van 10=12 uur.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat .wethouder van der Werff, loco*
'burgemeester, spreekuur houdt op
Woensdag van 3«4 uur ten raadhuize.
ZÓNDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren»
, straat 4. Telef. 2058.
WIJKZÜSTEB:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 9 Mei
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
F. Schmidt.
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bediening
H. Doop.
7 uur: Jeugddienst. Ds J. Bronsgeest,
pred. te Haarlem.
Kapel Woodbrookers Bentveld
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 9 Mei
' 10.30 uur: Ds H. A. C. Snethlage
van Rotterdam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, S.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 9 Mei
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering
H.A.
. • 5 uur: Ds A. de Ruiter. H.A. en
.' 'dankzegging. ,
Ned. Chr. Gemecnschapsbond
Dinsdag 11 Mei
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
Zondag' 9 Mei 9.30 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door de heer
H. Lips van het Humanistisch Verb.
Ondervy.: „Brieven van militairen".
Ter gemeentessecretarie is verkrijg»
baar een wijziging van de voorwaar»
den voor de

-verpachting van haring
en zuurwaren

op het circuit van
De inschrijvingen
op 10' 'Mei 1954 te
bij het dagelijks
stichting „Touring

Zandvoort.
behoren uiterlijk
worden ingediend
bestuur van de
'Zandvoort".

Voor M O E D E R
Een blijvend geschenkf
STOFZUIGERS, diverse
merken op slee, vanaf
ƒ 2, — per week.
WASMACHINES: diverse merken
vanaf ƒ 5-,— p. w.
KOELKASTEN -voor inbouw ƒ450,100 liter inhoud ƒ 695,140 liter inhoud ƒ945,en grotere -modellen.

Voor VADER

FAMILIEBERICHTEN

Zeer ruime sortering in alle soorten
camera's. "Sterk verlaagde prijzen.
Kodak Si-mm opneemcamera ƒ 186,—

Spéciale aanbieding
voor MOEDERDAG

De heer en mevrouw
WËDMAN*PRIESSEN
?even met vreugde kennis van de ge*
soorte van hun dochter
MjARJON
26 April 1954
Louis*Paula 66, Curagao

Prima graslinneh lakens,
l pers
ƒ 3,95
Bijpassend sloop
ƒ 1,38
Badhanddoeken, zeer mooi
ƒ 2,25

Prima theedoeken .. v.a. ƒ 0,68
Damast tafellakens met
6 servetten
;... ƒ 11,65
Ontbijtlakens, aparte kleuren
ƒ 3,65
Dames onderjurken met
strook en kant
ƒ 3,95
Dames pyama's, nieuwste
tinten
ƒ 8,65
Dames nachthemden, zeer
mooi
ƒ 3,98
Dames camisoles
ƒ 1,98
Bijpassende directoir .. ƒ 1,98
Doosjes zakdoeken v.a. ƒ 0,95
Zeer mooie nylonkousen
vanaf ƒ 2,75
De nieuwste damesputlovers
vanaf ƒ 4,85
In WOL de grootste sortering

Op 23 Mei hopen onze geliefde
ouders
WILLEM BQS
en
MARTJE DE MUINCK
de dag te gedenken dat zij voor
25 jaar in de echt werden ver»
'bonden.
Dat zij nog lang gespaard mo*
gen 'blijven is de -wens van hun
liefhebbende kinderen
Wim
Charles en Ria
Zandvoort, 9 Mei 1954
Da Costastraat 4

„De Wolbaai"
•Haltestraat 12a - Telef. 2099

®
Op 23 Mei hopen onze geliefde ^
oom en .tante
Gevraagd:
WILLEM BOS
en
MARTJE DE MUINCK
de dag te gedenken dat zij
voor 25 jaar in de echt werden
boven 18 jaar. Goed loon.
verbonden.
Dat zij nog lang gespaard 'mo*
gen blijven is de wens van hun
liefhebbende nichtjes
Kerkplein.
Carla en Martje.
Zandvoort, 9 Mei 1954
HUIS-, DECOKATIE- EN
Da Costastraat 4
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Enige nette meisjes

Foto-Kino Hamburg

Gevraagd: een GEM. HUIS
Humanistisch Verbond met
8 a 10 slaapplaatsen v.
Dinsdag 11 Mei 1954 houdt d. -maand Juli. Br. met prijs
de Gemeenschap Zandvoort no. 3502 'bureau Zandv. Crt.
de laatste besloten bijeen*
komst van dit seizoen in Tê'lkoop-''daTrgêb;o'dën:"'" '•' • • '•*•)
hotel Keur. Aanvang 8 uur'.; KIPPENHOK MET REN,
De hr R. DE JONG spreekt groot 7 x 2 meter. Hoogen*
over het onderwerp:
} bosch, Julianaweg 25.
„Waarom als humanisten
georganiseerd?"
'„ Te- koop 2*pêrs""OPREAPï
Introducties verkrijgbaar bij BED m. ombouw. Zand*
voortselaan 64a.
het bestuur.
BROMFIETSEN te koop.
Dr Gerkestraat 36 rood,
tclef. 2539.

WONINGRUIL.
Aangeb. huis in Leeuwarden
of Haarlem. Gevr. vrij huis
in Zandvoort of Bentveld,
minimum 5 kamers. Br. no.
3501 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL
LarentZandvoort
Aangeb. 3 k., keuk, en tuin.
Gevr. woning te Zandvoort
of omg. Br. no. 3507 Z. Crt.
WONINGRUIL.
Aangeb. te Amstcrdam=C.,
4 kamers, keuken, badcel,
war., zolderk. Gevraagd dets
dergel, te Zandvoort. Inl.:
Schoorl, Hogeweg 57 zw.

WONINGRUIL
Aangeb. in 't Gooi bij Jan
Toeback huis m. garage, c.
_• v. iHuur ƒ 77,= p.m.
Gevr. te Zandv. of omg.:
huis zonder garage. Br. no.
3508 bur. Z. Crt.
Te huur gevr. BENEDEN'H.
of Ie -ETAGE, 3 k. en vr.
keuk., v. half Julishalf Aug.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 of hele mnd Aug. Uiterste
ƒ 200,*. Br. P. Schap*
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 prijs
pert, Sibogastraat 3*1, A-m*
GLAS-ASSURANTIE
sterdamsO.

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Annex Cabaret Extase
Zandvoort
DAGELIJKS

HERBERT MITTEYS
met zijn Weens .orkest
* •
In .óns internationaal cabaret*
programma:

Terry Sisters
Tot onze diepe droefheid over»
leed heden in het Diaconessen»
huis te Haarlem, na een lang*
durig gedragen lijden onze lie*
ve Moeder, -Behuwd», Groot*
en Overgrootmoeder
Mevrouw
GRIETJE PAAP*KOPER,
in de ouderdom van 87 jaar.
Zaridvoort:
Arie Paap
Aagje PaaptBol
Vorden:
Rijntje VrugginktPaap
E. J. Vruggink
Zandvoort:
Engeltje Schweinsbergen
Paap
Petrus Schweinsbergen
Wed. M. Paap*Keur
Zandvoort, 6 Mei 1954
Heemskerkstraat 12
De teraardebestelling zal plaats
hebben Zaterdag 8 Mei a.s. des
v.m. 11.15 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek Heemskerkstraat 12 te
11 uur.

PHILIPS RADIOTOESTELLEN,
•voornaam, van toon en uiterlijk,
vanaf ...... ƒ 98,- tot ƒ 2190,PHILIPS BANDRECORDER met
versterker ƒ 740,— of ƒ 10,— p.w.
PHILIPS TELEVISIE: U 'bent uit 'en
toch thuis!
PHILIPS .HOOGTEZON:
klein model
.............
-. ƒ 76,50
PHILIPS DROOGSCHEER*
APPARAAT
..............
ƒ 49,75
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be:
taling met U.
Voor de Schoonmaak:
RADIO * TELEVISIE -- ELECTRA Kleden, lopers, Japanmatten, vitrage,
overgordijnstoffen, enz. enz.
Ook hebben we mooie voordelige
VERPLEEGSTERSSCHORTÈN
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534
en verdere BEDRIJFSKLEDING!!
Van ouds bekende adres:

Danstduo

Grostelli
Jongleur

Ida Hajos & Surani

SOM"

„DE

/erhuurinrichiing is

verplaatst naar

Te koop KINDERWAGEN
pachten klein familie*
i.g.st., qpvouwb., plus bedje.
Haarlemmerstr. 21, 2 x bell. lotelsrestaurant als depen»
:ence voor de zomer, evt.
Aangeb. Ie klas electrische >ok te koop. Direct te aan*
kleermakers PERSBOUT en
een 32*bas ACCORDEON /aarden. Brieven onder no.
m. koffer. Van Dam, Bilder* 505 'bureau Zandv. Crt.
dijkstraat 28.
SLAAPKAMERS
B.z.a. voor direct net FRIES angeb. m. of z. ontbijt voor
MEISJE, v.d.e.n. als hulp Ie maand Mei, 9 bedden.
i.d. huishouding. Br. onder Telefoon 2441.
no. 3504 bureau Zandv. Crt.
evr. HULP in de HUIS*
B.z.a. nette -vrouw 44 jr als HOUDING voor halve da»
HUISHOUDSTER, ook goed 'en. Burg. Engelbertsstr. 46
kunn. zaken doen. Br. no. achterom).
3506 bur. Zandv. Courant.
MONINGRUIL
Gevr. NETTE JONGEN
HaarlemzZandvoort
bij de groentewagen, 16 a 17 3evr. te Zandvoort: heel
jaar. P: .N. ter Wolbeek; uis, minimum 5 kmrs.
Bilderdijkstraat 30. •
Aangeb. 'heel huis Haarlem,
kmrs. Tel. K 2500*24239.
KINDERJUFFROUW z.z.g.
geplaatst in klein .gezin. Br.
no. 3509 bureau Zandv. Crt.
oor stuiving en afschutting.
Hef is nog niet te laat, om Rietmatten voor alle doel»
Uw kind'eren in de TALEN inden. Rietmattenfabriek
TE LATEN BIJWERKEN. l A. Rijnbeek, Hillegom,
Heb nog enige avonden 'be* elef. K 2520 — 5116.
schikt. Billijke condities.
Br. no. 3503 bur. Zandv.Crt.

DEZE WEEK RECLAME

Hotel Bouwes

Verloren

n Zandvoort Dinsdagavond
p stille tocht een DAMES*
ARMBANDHORLOGE
nerk Pontiac. Tegen belo*
ing terug te bezorgen bur.
.d. blad. Achterweg 1.

Te koop aangeb. KINDER' Telefoon 3199
WAGEN i.pr.st. Gr. Krocht
23, na 7 uur.

Sol's cafetaria,

Zondag 23 Mei a.s. hopen onze
geliefde ouders en a.s. schoon*
ouders
W. VAN DUIJN
en
. C. VAN DUIJN*KO<PER
de dag te gedenken dat zij 25
jaar geleden. in het huwelijk
traden.
Dat zij nog lang gespaard mo*
gen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen:
Wim — Annie
Evert — Anneke
Cornelis
Gijsb'ert
en familie
Zandvoort, 9 Mei 1954
^ Tbllensstraat 25

250 gram ALLERHANDE

KOEKJES
voor 60 cent

H. GORTERPrinsenhofstraat

VERWACHT ü
GASTEN ?

Voor vlot en
leuk jurkje

hk Brugstr. Tel. 2153

Mevr. de Nijs
Coupeuse
ïmmaweg 8,. telefoon 3095

Kom dan naar

KEMP ER

ZANDVOORTS BEDDENSPECIALIST
TEL. 2344
HALTESTRAAT 21
TEL. 2119
1 pers. DIVANBEDDEN, sleemodel
ƒ26,50
G-E-MENGD WOLLEN DEKENS in effen pasteïtinten:
l-persh- 150x200 ƒ13,95; 'bij 6st./-13,25;'.bij 12st. ƒ12,70
2 pers. 170 x 220 ƒ 17,90; bij 6st. ƒ 17,25; bij 12 st. ƒ 16,90
GEMENGD WOLLEN DEKENS zware kwaliteit:
Gebloemd in groen, blauw, zalm en driekleur
l pers. 150 x 200 .. ƒ 19,50; 2 pers. 170 x 220 .. ƒ 25Wolvullingtmatrassen, Java kapoksmatrassen en
bedstellen.
l pers. en 2 pers. LEDIKANTEN
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf!

Voor MOEDER
is 't beste slechts goed
genoeg!
Bestelt daarom

uw taarten

bijFa VAN STAVEREN
Als reclame:
PAIN. DE NOISETTE
250 gram
70 cent
Zeestraat 48 - Tel. 2684

Dansen uit 1900

*

Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

ALBERTHEIJN'sThee^
mevrouw,
\ is verreweg de lekkerste, en...
i ze schenkt nog ruimer af óók

VEILING
van diverse INBOEDELGOEDEREN
wegens vertrok e.a.,

Van 6 (/m 1
bij aankoop van 100 gram verpakte

ALBERT HEIJN THEE

op Woensdag 12 Mei

150 gram
VRUCHTENKOEKJES

's morgens 10 uur

in „Ons Huis", Dorpsplein

Slaap* en huiskamer ameubl., dres*
soirs, tafels, salonkastje, clubjes, gor*
dijnen, ledikanten, bedstellen, serre*
en tuinmeubelen, ligstoelen, vele
WFFÏT
W JZi£jJY".
kleine meubelen, keukengerei, enz.
Dinsdag 11 Mei KIJKDAG van 2*9 u.
Monopole
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 Goederen 'voor deze veiling kunnen
Vrijdag 7 Mei 8 uur: .film „Maske
:
nog bijgevoegd worden.
in Blau".
ABONNEERT U
Inlichtingen dagelijks.
Zaterdag 8 Mei 8 uur: idem.
op
de
Zondagmiddag 9 Mei 2.30 uur: film
Veilingmeester
„The milkman".
ZANDVOORTSE
P. WATERDRINKER
Zondag 9 Mei 8 uur: film „Maske in
COURANT
Telefoon 2164
Blau".
Maandag 10 Mei 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
Weens orkest. Internationaal ca*
baretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Andere attracties en
nuttigheden
AMSTERDAM
Telef. 42870
Dinsdag 11 Mei 8 uur: Besloten bij*
eenkomst Humanistisch Verbond
Telef. 65701
in hotel Keur. Spr. dhr R. de Jong.
ZANDVOORT Telef. 2014
Stadsschouwburg
Haarlem
Verkoop - Verhuur - Reparatie van
Zaterdag S 'Mei 8 uur: Rotterd. To*
neel met „De waaierpatience".
Schrijf-, Tel- en Rekenmachines
Zondag 9 Mei 8 uur: Rotterd. Toneel
met „Antigone".

Fa van dar Veld-Schuiten

M. M. v.d. Hilst

KANTOORMAGHINEHANDEL

*i

voor slechts
En dat is geen wonder. Voor onze
bekwame inkopers is het geen
geheim, waar de beste thee-oogsten
verwacht kunnen worden. Onze
theeproevers, met ervaring van
vader op zoon, stellen de melanges
samen tot de geurige soorten, die de ,
ervaren huisvrouw onmiddellijk herkent
als de allerfijnste. En wat voor
Albert Heijn's thee geldt, is ook van
toepassing op alle andere artikelen
Bij A.H. is het voordeliger kopen,
omdat U er altijd de beste kwaliteiten
vindt voor de laagste prijs

Alleen van goede koffie
zet U lekkere koffie
f en
Boffie-Koffie is goede koffie.
Koffie, die reeds direct het hele huis
vervult met zijn opwekkende geur, als

25

ALBERT HEIJN THEE
(de thee voor

fijnproevers)

per pak 100 gram

GEELMERK . . . . 68
ROODMERK . . . 74
GROENMERK . . 82
8LAUWMERK . . 88
ZILVERMERK . . . 92
GOUDMERK . . . 96
een voorproefje van het genot dat U
te wachten staat, Maar dan moet het
wel Boffie Koffie zyn. De zorg aan
Boffie Koffie besteed maakt haar
geurig en opwekkend als geen ander
BOFFIE- tiet woord voor do lekkerste KOFFIE

Spaarf Albert Heijn's BofV/e-Sfn'ps en Panorama-p/aai/es

Strip-album BOFFIE EN BUIKiE IN DE KNOOP © l PANORAMA-ALBUM (1.25;

ALBERT HEIJN

'l

. <HH5St JU-

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Voor MOEDERDAG een nuttig geschenk?
Dit vindt U in

't Wonder van Zandvoort

Wat voor feest of party?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 3164

Vanaf 25 cent vindt' U al iets bij ons
M. C. VAN BORKUM
Theeservies
kop en schotels Vazen
Jampotten
Bloempotjes
Ontbijtservies
PEDICURE
Bloemhangers
Gebakstel
Tafelservies
MANICURE
30*delig glasservies
Botervloot
Eau de cologne
Schcmerlampje
Tafclmessen
Dozen zeep
Schoonheidsspecialiste
Prullenmandje
Broches
Nest schalen
met jarenlange ervaring
Eierdopjes
Armbanden
Schilderijtje

Alleen Zaterdag:
Grote eznaille AFWASTEIL
van ƒ 4,90 voor

f

3,80

ANDERIIOOG*
Dr Gerkestr. 21 * Tel. 2812

Komt U ook eens kijken in de goedkoopste zaak?
PLASTICWIT
voor plafonds
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltestr. Tel. 2418
BEHANG
voor de wanden
VERF voor het houtwerk

SPORTCOLBERTS

in vele variaties van f 29,- tot f 56,COSTUUMS in tropical, kamgaren, multi collor,
enz
van ƒ 63,- tot f 128,PANTALONS in een grote keuze
van ƒ 15,- tot ƒ 43,REGENJASSEN voor dames en heren
van f 29,- tot ƒ 95MANTELOOSTUUMS in origineel kamgaren
ƒ 95,Verder een grote sortering in
windjacks, jongensbroeken, joppers, corduroy: en
manchester pantalons.

Kledingbedrijf
Succes
KERKSTRAAT 20 - Telefoon 3136
Op MOEDERDAG

zijn het vooral de kleine attenties die het hart veroveren
Geef MOEDER op die dag iets heerlijks, dat zij
• zichzelf niet gunt!
Wij hebben een zeer ruime sortering van aan»
trekkelijk verpakte DOZEN BONBONS
en CHOCOLADE. Verder: Tabletten chocolade,
Likeurzflesjes, Rumbonen, Dozen pastilles, alles
in een extra verpakking.
* FOOR MOEDER ALLEEN HET BESTE!

HEDEN WEER M&TZES
ook voor diabetici

CHOCOLATERIE M. C. VAN NOL
Kerkstraat 34 - Telefoon 2364

MEUBELWAS
voor de meubelen
Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
Witkalk en gips.

P. Flietstra

Burg Beeckmanstraat 2
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
TAPIJTEN
Zaterdag jaarlijkse ver=
koop Jaarbeurssmonsters
beneden grossiersprijzen
aan particulieren. Prach=
tige Wiltons ƒ 79,50, gr.
maten ƒ 109,-. Extra
grote maten 275 x 375
slechts ƒ 198,=. Collectie
Smyrna tapijten ƒ 98,=,
ƒ 125,*. Ook voorradig
300 x 400.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
loonkamer Jansstraat 85
bij Gr. Markt, Haarlem.

THEATER

Fjjnstrijkerij — Snelle aflevering — KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288?

Vanaf VRIJDAG 7 MEI tot en met
MAANDAG 10 MEI, 8 uur
Marika Rókk, Paul Hubschmtd, Watter Muller en
Helly Servi in:

MCUBEenPIONO
TRAMSPORTEN
dooi otus iiih/üsten .
VAKKUNDIG e* VOORDELIG.'

Maske in Blau
Dans, Tempo, Temperament, Operette, Revue!
Opgenomen in Agfacolorü!
Toeq. elke leeftijd.

MEUBELenPIQNO

Vanaf DINSDAG 11 MEI tot en met
DONDERDAG 13 MEI, 8 uur
De film over de nood en het jieluk van het moe»
derschap. Een episode uit de praktijk van een
vrouwenarts.

TfiflNSPORTEM
TërTlpO1
BOZENSTSnm u f^z%®! S53 5

^»

Mysterie
van het leven

Rozenstraat 13 - Haarlem - Telef. 20020, 12525

met: Gustav Fröhlich, Cornell Borchers, Hansi
Knoteck, Viktor Staal.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 9 MEI, 2.30 uur
Wederom een uitzonderlijk filmwerk. Wij presens
teren U: Donald O'Connor, Piper Laurie, Jimmy
Durante in de grootse creatie

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

The milkman

NETTE
'
MEISJES

Toegang elke leeftijd.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van buiten de stad -worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Speciaal coupe's
en coiffures

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

cacao- en chocoladefabrieken N.V.. Haarlem

*

De nieuwste vinding
op het gebied van
PERMANENT WAVE

£S> *JW ^

Maison Gerrits
Grote sortering
voor elke beurs

VERHUIZING

„MONOPOLE"

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550

j. H. G. WEENINK

Dames en 'Herenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718

REKEN NU

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer

EENS NA HOEVEEL

ww **********>.
***** V**********

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
Grote of kleine

TAARTEN
voor
Moederdag

K&
*
vyx •l

Het juiste adres voor aan*
leg en onderhoud van
als ook luxe dozen
bonbons en chocolaadjes
Neemt U ook een proef
met onze overheerlijke

;»:»:*:*:*:* e««***i* ^*«0?»»
SS
55?.:»»»
:«>i«»i«

sanitaire

GEBAKJES

Fa A. v. d. M ij e & Zonen Spolders'
Schoolplein 4 * Tel. 2467

Uw tuin
een bloemenpracht!
Pracht violen
per grote kist ƒ 3,—
Primula chinensis fimbriata . . . . per kist ƒ 4,—
Primula obconica gigantea
per kist ƒ 4,—
Afrikanen, pracht bloem
per kist ƒ 4,—
Verder levering van VRUCHTBOMEN:
appel ƒ 4,—; peer ƒ 4,—
Heesters, zaden, tuingereedschappen enz.
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Loodgietersbedrijf

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

U kunt het toch niet
afschreeuwen

UITMAAKT!
Gemiddeld een kwartje per
half pond verdient U, als
U De Gruyter's koffie
neemt. En ondanks dat
grote prijsverschil krijgt
U de van ouds bekende
kwaliteit Want wat koffie
en thee betreft, heeft
De Gruyter de beroemde
. naam in het land l

Aanleg en onderhoud van Uw tuin
abonnementsprijzen vanaf ƒ 1,50 per week

WEBER'S TUINBOUWBEDRIJF
Uweg 127, Halfweg
Adres voor Zandvoort v. Lennepweg 27

De VDlkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

wanneer TT 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- 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 bewijaen. dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op bij de

op sociaal-verantmiorde voorwaarden, (zonder winst)
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen • toy deelnemers (winkeliers) aan liet Kennemer Pinancierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten, te
dragen fcrügt en HtJtP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: Zandvoortse Courant
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke oorrespondwiten
Achterweg l - Telef. 2135

Juist nu is het Uw voordeel
aan
Gruyter's koffie
^e voorkeur te geven
Goudmerk
Roodmerk
Blauwmerk

.
.

250 gr. II 2.75
250 gr. II 2.54
250 gr. «l 2.40

Oranjemerk . 250 gr. «l 2.24
CoH. vrije kottle 25O gr. fl 3. OploskoHie
busje II 3. Gemalen koMle met moutkoffffe
(50%koflie) 200 gr. II t. 25

DE GRUYTER
DE

-—540506 .

K O F F I E EN T H E E Z A A K
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ZANDYOORTSE COURANT

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

Felle duinbrand
richtte flinke schade aan

"Phoenix"
zette kroon op het werk met opmerkelijke
uitvoering van Priestley-stuk
De waarheid is gevaarlijk, zo niet on*
mogelijk te verdragen. Is het niet be*
ter met een halve waarheid, ja zelfs
een onwetendheid omtrent bepaalde
dingen genoegen te nemen? Zoveel
conflicten en zelfs rampen waren de
mens wellicht bespaard gebleven,
wanneer hij niet, gedreven door een
zucht om van alles het fijne te wc*
ten, waarheden aan het licht bracht,
waartegen hij niet opgewassen is en
die zijn ongeluk en zelfs zijn onder?
gang bewerkstelligen. Dit is, kort sa*
mengevat, de strekking van het stuk
„De gevaarlijke bocht" van de En«
gelse toneelschrijver J. B. Priestley,
dat "'door Phoenix Zaterdagavond j.l.
in Zomerlust werd gegeven.
Men kan bij nadere beschouwing
tegen Priestley's probleemstelling en
zijn suggestie dat het misschien beter
is bepaalde gevaarlijke onderwerpen
te vermijden wel verschillende be*
zwaren aanvoeren. In de eerste plaats
dat de houding „wat niet weet, wal
niet deert" toch altijd betekent dat
men weliswaar allerlei moeilijkheden
uit de weg gaat, maar zich dan ook
met een schijntoestand tevreden stelt.
,Hoe het ook zij, Priestley heeft in
ieder geval op een uiterst bekwame
manier aangetoond in zijn stuk dat
de neiging om tot de achtergrond van
de dingen door te dringen een uiterst
riskante is. Een gezelschap: drie f ir*
manten in een uitgeverszaak, twee in
gezelschap van hun echtgenoten, een
secretaresse van de zaak en een
schrijfster zijn op een avond bijeen,
wanneer de laatste de onvoorzichtig*
heid begaat het gesprek op Martin
Caplan, de broer van een van de uit*
gevers te brengen. Deze heeft, naar
- men aanneemt, zelfmoord gepleegd
na een diefstal van 500 pond ten na*
dele van de zaak. De onschuldige uit*
lating heeft tot gevolg dat zich een
bewogen gesprek ontwikkelt, waaruit
allengs blijkt dat Martin Caplan de
dief niet was, dat hij (per ongeluk)
werd vermoord door een van de aan*
wezigen en waardoor verder aan het
licht komt dat de leden van het ge*
zelschap hetzij in een bedenkelijke
verhouding tot de overledene ston*
den, hetzij in een onwettige of onna»
tuurlijke liefdesverhouding tot een
van de andere aanwezigen staan. Alle

Excelsior op concours
De Zandvoortse accordeonvereniging
„Excelsior" neemt op Hemelvaarts*
dag deel aan een concours in Leeu=
warden en komt uit in de Superieure
afdeling. Vertolkt wordt „Zelden'
rust" en als vrij nummer „Doorn*
roosjes Bruidsvaart".

Inwoner Klaas de Voogd
haalde tweede prijs
op het Amstelveld
Gisteren is op 't Amstelveld in A.mt
sterdam het jaarlijkse Standwerkerss
concours gehouden om de Benelux*
beker. Vertegenwoordigers van ~Net
derland en België 'betwistten elkaar
hier op het gebied der welsprekends
heid de grootste eer. Onze plaatsges
noot Klaas de Voogd, welbekend door
zijn ondernemingsgeest, — vorig jaar
kwam hij, zoals men zich zal hcrin*
neren, in het middelpunt van de 'be*
langstelling te staan met zijn pogins
gen om met een zelfgemaakte duck
rondvaarten op zee te maken — slaags
de er gisteren in om uit het sterke
veld van deelnemers beslag te leggen
op de 2e prijs. Een keurige prestatie.
De Voogd weet n.l. op een zeer bij'
- zondere manier zijn scheermesjes aan
de man te brengen, iets wat- mis*
schien' makkelijk lijkt, maar waar*
voor een flinke dosis fantasie nodig
is. En die heeft hij. De jury is daar
dan ook niet ongevoelig voor geble*
ven. Vorig jaar sleepte hij in deze
wedstrijd de derde prijs in de wacht.
Hopenlijk wordt het nog eens de
eerste!

onmacht en ongeluk komt naar boven
en het einde is een rampzalig over*
blijfsel ' van innerlijk verscheurde
mensen.
/Door een handigheid voert Priest*
ley ons terug naar het eerste bedrijf
en laat zien dat er niets was gebeurd
wanneer over de aanleiding -van dit
alles luchtig was heengepraat. Phoe*
nix heeft — uitgezonderd een vaag
en onduidelijk begin — van dit moei*
lijke stuk — er is n.l. zeer weinig hans
deling in — een uitstekende vertols
king gegeven en het ovationele
applaus heeft bewezen dat het pus
bliek deze greep alleszins waardeerde.
Wij hopen dan ook vurig dat men in
deze richting zal doorgaan.
.Het spel vertoonde misschien wel
enige lacunes, maar dergelijke bes
zwaren worden door een goed stuk
nu eenmaal veel 'beter opgevangen
dan door een draak.
Dré Paardebek (Frida Caplan) gaf
een uitmuntende creatie weg van de
teleurgestelde en daardoor cynische
gastvrouw. Beheerst en met uitste*
kende nuanceringen. Ook Ludy We=
her (Olvyen Peel) was zeer goed in de
uitbeelding van de innerlijk getortu*
reerde vrouw. Margreet Slaap leverde
een veelbelovend debuut als de jonge,
ten onrechte •voor' een kind gehouden
Betty Whitehouse. Eugenie Brossois
viel in als de schrijfster Miss Mocke*
ridge en vervulde deze kleine rol
naar behoren. Joop Volder (Charles
Stanton), de enige die de situatie
dank zij zijn gevoel voor betrekke*
lijkheid en ironie enigszins blijft be*
heersen, gaf een karakteristieke ver*
tolking. Gerard Swildens (Gordpn
Whitehouse) als weke en gepassio*
neerde jongeman heeft te veel onge*
motiveerd pathos en is in zijn spel*
opvatting te eenzijdig. Jan Weber
-(Robert Caplan) die in de eerste
plaats verantwoordelijk is voor de
gang van zaken en de grootste ellens
de oogst, was een gespierde rol.
Tenslotte lof voor de regie van
Johanna Obdam en lof voor Phoenix
die dit stuk aandurfde en daarmee
velen aan zich verplichtte.
L.

De brandweer werd Zondagmiddag
omstreeks half drie! gealarmeerd voor
een felle duinbrand langs de trams
baan achter de Zandvoprtselaan ter
hoogte van de manege. Dit keer kreeg
de brandweer gelegenheid te tonen,
dat men een brand doeltreffend kan
bestrijden. Meestal kon men de
vlammen al onmiddellijk beletten on*
heil te stichten. De droge beplanting
brandde hevig. Het vuur werd mede
gestuit door de stenen muur. Naar
schatting ging ruim 1500 m2 beplans
ting in vlammen op.
Door de stevige wind kwamen de
rookwolken over het dorp, waardoor
men overal een brandlucht kon ruit
ken.

Botsingen
Zaterdagmiddag verleende omstreeks
3 uur een Amsterdamse motorrijder
op de hoek van de 'Haltestraat en
Schoolstraat een a/litomobilist geen
voorrang, waardoor een 'botsing niet
was te voorkomen. Geen persoonlijke
ongevallen, doch wel een processvcrs
baal.
Op hoek van de Brederodestraat en
Dr C. A. Gerkestraat had Vrijdags
middag een aanrijding plaats, doordat
een Volkswagen tegen de laadbak
van een vrachtauto'opreed. Het re*
sultaat was, dat de auto zwaar werd
'beschadigd.
Zaterdagavond reed in de Jan Steens
straat een motor tegen een auto aan,
waarbij beide voertuigen licht werden
beschadigd. Geen persoonlijke onges
vallen.

Uitstapje „Kindervreugd"
'Het bestuur van de speeltuinvereni*
ging „Kindervreugd'' gaat evenals vo*
rig jaar een dagje met de kinderen
op stap, dit_keer„or> Zondag 27 Juni
a.s. De reis gaat via Aalsmeer en de
Vinkeveense plassen naar het Gooi.
Voor de jongens van 10 t.m. 14 jaar
is er waarschijnlijk ook nog een be*
zoek aan een der omroepstudio's. Op
de terugweg zal Schiphol worden
aangedaan.

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

Zandvoort werd verdedigd
Ondanks het feit dat de Zandvoortsc
bevolking formeel wel op de hoogte
was gesteld van het feit, dat Zater*
dagmidag j.l. een oefening van de
Nationale Reserve Noordholland, dis*
trict West, in de 'badplaats zou vforf
den gehouden, was de spectaculaire
wijze waarop een oorlogstaferecl in
scène werd gezet voor vele inwoners
en touristen toch nog een verrassing.
Bepaald overzichtelijk waren de
krijgsverrichtingen voor een objectief
publiek niet te noemen, maar daar*
voor was de actie dan ook waterdicht
militair geheim geweest.
Enkele momenten uit dit militaire
gebeuren, dat onder leiding stond van
overste G. J. van Zeben, willen wij
hier laten passeren.
Het schijnt dat een imaginaire vij=
and, geholpen door de vijfde colonne,
waarvan onlangs in een proefschrift
is getuigd dat zij in Nederland tij»
dens \dc oorlogshandelingen in '40,
vrijwel geen rol heeft gespeeld, Zandt

voort dreigend wist binnen te drin*
gen. De verdedigers namen geen halt
vc maatregelen en. bezetten onmiddels
lijk in wapenrusting de openbare ge*
bouwen. Op het stationscmplacement
waren saboteurs in actie en poogden
de trein op te blazen. Gelukkig heeft
men deze opzet verhinderd, waardoor
men vele touristen die Zandvoort met
het mooie weer bezochten aan zich
heeft verplicht.
Op diverse punten in de Gemeente
kwam het tot een treffen tussen aan»
vallers en verdedigers.
In de duinen werd intensief gescho*
ten. Op het Raadhuisplein volgde een
grote menigte het hardhandig onschas
delijk maken der spionnen.
De oefening werd besloten met een
mars door het dorp en een défilé voor
plaatselijke en militaire autoriteiten.
Deze actie die tot de bevordering der
paraatheid van de Nationale Reserve
hopenlijk veel heeft bijgedragen, werd
niet door allen naar waarde geschat.
Wanneer men in aanmerking neemt
dat de touristieke aangelegenheden
op deze drukke Zaterdagmiddag wel
enigszins werden verstoord, is dit be*
grijpelijk.

Ingezonden
5 MEI 1954 IN ZANDVOORT.
Wel onopvallend, maar toch voor
velen heel opvallend is voor de Zandt
voortse ingezetenen de negende Na*
tionale Feestdag verlopen.
Wie hiervoor verantwoordelijk zijn
is hier moeilijk uit te maken. Bescha*
mend is het echter wel dat er in heel
Zandvoort op geen enkele wijze
uiting is — en kon worden gegeven
aan de vreugde die diezelfde 5e Mei
ons negen jaar geleden bracht.
Zijn wij dan alle doorgestane ellens
de, angst en verdriet vergeten. In vele
andere .plaatsen van ons Vaderland
toch zeker niet, daar werden toch wel
diverse jeugdspelen en andere evenes
menten georganiseerd. (Zie de feest*
programma's in de dagbladen.) Ook
de radio heeft nog één en ander hier*
van uitgezonden.
Met verontrusting zien wij hier in

Zandvoort de toekomst tegemoet.
Zijn wij niet in staat ook hier deze
feestelijke herdenking in ere te liout
den of zijn wij alleen zo materialis*
tisch ingesteld, dat er alleen aan toe*
risten en badgasten gedacht kan wor*
den. Het tegendeel is te hopen.
Moge Zandvoort ook in deze in 't
vervolg zijn taak verstaan.
J. J. DUWEL.
Zandvoort.

Geachte Redactie,
Veelal wordt gezegd: „Die jeugd van
tegenwoordig laat alles aan de
ouderen over, het schijnt wel of er
geen fut in zit", enz.
Dit is o.a. de reden waarom ik,
aansluitend op Uw artikel, De biljet*
ten en de toespraken in Monopole,
hier de gedachte vermeld welke ik,
als deel van de jeugd, tijdens de her*
heb opgetekend en die U
iedere zending vreemdelingen een stel denking
mag publiceren.
goede natuurshistorici ingesloten was. desgewenst,
Heeft het zin gevallenen te herdens
Dit heeft een enorm voordeel voor ken
als wij nog dagelijks honderden
Zandvoort, want onze plaats is arm de dood
aan
injagen en zelf afmaken?
Natuurtvriendinnen
heden, die een geoefende natuur*
Wie geeft ons het recht Christus
blik hebben. Het grasduinen, dat hierin
te betrekken als zouden wij
...
j
T.
j
j
x/t
soms door ons in de duinen beoefend
Mij krijgen ze zo gek niet. Ik verons licht aan den lijve ondervonden. Maar wordt> ig njef . voldoende om de naam dit doen met zijn toestemming en
derstel dat U weet waar ik 't over - i k heb dit reeds m de aanhef van natuur5V riend te verdienen. Wat dit hierin de moed vinden om wapenen
heb. Als ik dus zeg dat ze mij niet mijn causene gezegd - mij krijgen ze betreft kunnen we heus nog wel wat te zegenen?
Wie geeft ons thans nog het recht
zo gek krijgen, dan bedoel ik daar niet zo gek dat ik daar over ga pra* leren van onze buitenlandse gasten,
vroegere overweldigers verwijten te
mee dat ik er niets voor voel mij ook ten. Er zijn veel belangrijker aspec* Er
dt dug VOQr gezorgd dat een
nog es in het wespennest van de ret ™" u an u toer,ls*1,scl?e yl°,<rdg.ol7e,?-- zo groot mogelijk aantal vreemdelin* maken, terwijl wij nu zelf nog onze
cente toeristische problemen te 'be* Mijnheer Hugenholtz heeft t met bij gen\et bos, c.q. de duinen in wordt medemensen (o.a. het gekleurde ras)
geven. Nietwaar, 't zijn toch proble* con actsleggen gelaten Tussen twee gestuurd. En ze hebben 't daar naar laten verhongeren, doodslaan en mït
zuigen.
men? Als dat niet het geval was, dan haakjes: Amerika heeft hij niet bet hm z{ hoor Vooral de dames kunf
Wat willen wij andere volken leren
stond het schilderachtige V.V.V.* hoeven te bezoeken. Dle lui komen nen er wat van Die dwalen de neje
kasteeltje op het Raadhuisplein nu vanzeit wel
jange lieve dag door de natuUT- Top terwijl wij zelf geestelijk dood zijn!
Wie van ons heeft zoveel geests
Anderen heeft hij echt wel een
»t a{ en £aar .
niet op z'n fundamenten te sidderen.
achter koolf
Verdenk mij niet van overdrijving. beetje moeten animeren Maar toen ^tje£T meikevers> JgOudtorren, hage* kracht als Christus, die de conses
quenties van zijn gezegde: „als iet
Ik heb 't zelf gezien. Het gebouwtje het eerste schaap over de brug was, diss
mieren en £anverwant klein*
heeft de afgelopen weken aan diverse kwamen de Belgen, de Fransosen de vee Determineersboeken hebben ze mand U op de ene wang slaat, keert
hem ook de andere toe, durfde te volt
overmeesteringspogingen bloot ge* Engelsen, de Denen en de Zweden b . zich Ze kennen ieder ,beegtje en
staan. Maar dank zij de oer*Holland* m grote getale. En het waren prettige ieder lantje bij naam en toenaam ell harden waardoor zijn lichaam ten on*
der ging, maar zijn geest zegevierde.
se nuchterheid, koel inzicht en zo, is mensen, hoewel wij de drukte bijna ze wo^den niet moe hun kennis aan
Waarom vinden wij schiets en zoent
aan konden.
het ongeschonden uit de strijd geko» niet
r
anderen iijicut;
mede te
delen. Verbazend
,-.
ji.
^-n
•
7
j
uu.uci.cii
ie ucicu.
v ei uu ACH u
men. Inmiddels heb ik de indruk dat
De verdienste van rourmg Zand* vriendeiijke mensen. Want ze doen films zo fijn? Geef ons brood en
spelen en een vijand om op te schel*
de volgende invasie reeds voorbereid voort is nu geweest, dat deze nijvere geen kj - kwaad
den, dat hij de schuld is van alle el*
wordt. Maar wij hebben wat geleerd! instelling (stichting, zeggen, sommi* *
BARTJE. lende; dit verhoogt tevens onze eigen*
Gerust, vrienden, U moogt me gelo» gen) er voer gezorgd heeft dat er bij
waarde."
ven: als er weer es een bollensbloe»
Oplossing: humanisme of terug*
semsl Mei Zaterdag zou komen, dan
keer naar de kerk?
zouden wij (met de ervaringen van
Laten wij leven (volgens de leer
verleden week in de zak) geheel an*
die Christus ons gelaten heeft en niet
ders tegenover dit soort dingen staan.
die welke wij er van gemaakt hebben,
De contra*spionnage*sectie van Tout
dan is de rest bijzaak.
ring Zandvoort heeft niet stil geze*
Dan is het ook niet meer belang*
ten. Het is mij vergund daar iets van
rijk tot welke groep wij behoren om*
te zeggen, opdat Ü moge weten dat
dat de macht en eigenliefde dan geen
Nederland verschrikkelijk waakzaam
kans krijgen.
is en op zijn saeck let. Welnu dan:
Niet uitvoerbaar? Waarom niet?
Als er weer een alarmdag komt, \fort
den er touwen rond het Raadhuisplein
A. DE VRIES.
gespannen, bij wijze van versperrins
Zandvoort.
gen, die de vijand op een afstand
moeten houden.
U moet mij niet misverstaan. Als
ik 't over vijand heb, dan bedoel ik
daar alleen de vijand mee. Ik sprak
daar met een vriend over. Die jongen
NEDERLAND*DUITSLAND
had een heel mooi en tegelijk spits
Mij is onbegrijpelijk, dat Duitsers
standpunt. Hij zei namelijk dat de
de behoefte voelen in drommen naar
vijand niet altijd precies te herkennen
Nederland te komen, waar ze zich zo
is, maar doe je er moeite voor, dan
onnocmlijk hebben misdragen. Even
vind je altijd wel iemand, die bereid
onbegrijpelijk is mij, dat drommen van
is je een blauw oog te geven. Voor
Nederlanders naar Duitsland, het
zulke uitspraken heb ik de diepste
land hunner 'beulen gaan.
bewondering. Ze maken 't oog voch»
Met beleefde dank voor de plao.it
tig en het hart warm.
sing,
Maar er is meer. Zoals U weet
met de meeste hoogachting,
heeft mijnheer Hugenholtz belang»
rijke contacten gelegd in geheel TLurot
BRUNO KIRCHNER.
pa en enkele delen van Azië. Het ge*
Zandvoort.
Charmante natuunpatrouille
volg van deze activiteit heeft U wel*

tit

FAMILIEBERICHTEN
Heden heeft God tot Zich. ge*
nomen na een noodlottig onges
val onze geliefde vader, be*
huvrds en grootvader, broer,
zwager en oom, de heer
ALBERT ZWEMMER
weduwnaar van Aartje Kemp,
in de ouderdom van 75 jaar.

is onbetwist HAARLEMS BEDDENSPECIALIST
MEISJE gevraagd.
Van Speijkstraat 2.
Te koop: modern crème m.
bleu laqué 2 pers. SLAAPK.
AMEUBLEMENT m. toilet»
tafel, nachtkastje en tafel.
Bevr. Dinsdag na 7 uur, Dr
Gerkestraat 121.

Uit aller naam,
E. J. Eckmann
Zandvoort, 8 Mei 1954
Zandvoortselaan 121
De begrafenis heeft plaats ge*
had Dinsdag 11 Mei op de Als
gemene Begraafplaats te Z&nds
voort.

A. JacobsiKaiser

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs

Drukkerij

,

Achterweg l Tel. 2135

'

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
•HOGEW'EG •» - TELEFOON 2464

Stevige kernmatras

„Supra" Jeugdmatras

Veren kussens

Prima cylindrische vering
1 pers
2 pers

Gevuld met 4 pond gezuiverde veren,
effen dichte tijk
per stuk ƒ 8,95
'bij 6 stuks ƒ 8,60; bij 12 stuks ƒ 8,30

Gemengd wollen dekens
150 x 200
150 x 200
150 x 200

3 x per week franco bezorging in Zandvoort pet- eigen besteldienst. EN,
wanneer de financiën niet toereikend zijn, kunt U ook nog rekenen op de
CrsdietsService van Wassenaar.
Rente slechts een Va % per maand)

Beddenspeciaalzaak WASSENAAR
Jansweg 17 t/o het station Haarlem
Telefoon (K 2500) 14329, (na 19 uur 20562)

weer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100
2345
2499
2262

Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelin-

WERKSTER gevr. lx p.w.
Van Speijkstraat 2.

Zaterdag 15 en
Zondag 16 Mei, S.15 uur
Cruys Voorbergh in

HAARLEM

fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,

2135
2424
2975
2886

mini

Vul in

Ondanks de toenemende invloeden
van het seizoen, mogen wij vaststels
len dat de belangstelling voor het
puzzelen aanwezig blijft.
Wij geven U eerst de oplossing van
vorige week. Deze luidde:
Horizontaal: 1. mank; 3. aju; 4.
ode; 5. zeer; 6. mui; 7. zet; 8. kade;
9. Spa; 10. lap; 11. ahoi; 12. wel; 13.
gilVerticaal: 1. muzikaal; 2. korzelig.
ƒ 2,50 werd gewonnen door
Mevr. A. J. PEPER=DE GRAAF
iHogeweg 46.
*
En hier komt dan de nieuwe opgave:
HORIZONTAAL:
I. grote bak; 3. insect; 4. vis; 5. kleur
geel; 6. brei; 7. lichaamsdeel; 8. ruim
vertrek; 9. groot tentoonstellingsges
bouw in Amsterdam; 10. vrolijkheid;
II. lage waterstand; 12. waagstukje;
13. -waterplant.
VERTICAAL:
1. geneigd om veel geld te besteden;
2. evenwijdige lijn.
De oplossingen van deze opgave
kunt U weer insturen tot Maandag
a.s. 12 uur 's middags bij de
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1.

10

11
12

13

Hiermede maakt ondergetekende bekend dat hij
— om gezondheidsredenen — zijn zaak heeft
overgedaan aan de heer

De goede oude tijd

R. W. KOELEMIJ

Pr.: ƒ l,-tot ƒ4,-(a.i.)
Voorverk. vanaf Donders
dag van 10*3 u. Tel. na
12 uur. Coupons geldig.

Erkentelijk voor het genoten vertrouwen, hoopt
hij dat dit ook de nieuwe eigenaar deelachtig mag
worden.

winkeljuffrouw
Heden KIJKDAG
in „Ons Huis", Dorpsplein

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein. tot 9 uur 's avonds van veiling meu=
2887 Stoomwasserij „HoUandia",
bilaire goederen. Morgen,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Job, Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Licb-tstoringen. Bel op. Frits Paap,
Brederodestraat 94.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOOBTMHEUWBN"

Zandvoortmeeuwen besluit de
competitie met een nederlaag.
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelde j.l. Zondag zijn laatste' vreds
strijd van dit seizoen tegen.R.K.A.V.
V. te Leidsendam. Met 2>s2. werd deze
ontmoeting door Zandvoortmeeuwen
verloren. In de eerste helft namen de
Zandivoorters met IsQ de leiding en
behielden deze tot de rust. Hierna
slaagde R.K.A.V.V. er in driemaal
achtereen te doelpunten, waartegens
over Zandvoortmeeuwen slechts één
goal wisten te stellen.
Uit de 22 gespeelde wedstrijden bes
haalde Zandvoortmeeuwen in totaal
slechts 17 punten en bezet de 9c
plaats op de ranglijst.
Het 7e elftal, dat sinds het vorige
jaar November geen enkele wedstrijd
meer verloor kon dit record niet tot
het einde toe • volhouden, want de
laatste wedstrijd werd door dit team
j.l. Zondag met 7=2 verloren uit tegen
S.iH.S. 3. Wegens een wegblijver
moest met 10 man worden gespeeld.
KORFBALNIEUWS

Het tweede twaalftal van de Za.nde
voortss Korfbalclub heeft het seizoen
met een nederlaag 'besloten. In de
ontmoeting tegen Aurora 4 wist Ab
Termaat de eerste twee doelpunten
voor zijn rekening te nemen, maar
nog voor rust brachten de gastheren
de partijen op gelijke voet. In de
tweede helft was liet Aurora, dat. het
beslissende doelpunt (?'2) wist te
scoren.
TENNISCLUB „ZANDVOORT"

telefoonnummers
en adressen
JlCJiXM JXJZi JU vraagt voor direct
2000 Branctonelaing.
3239 Plaatsv. Commandant Brand-

ƒ 61,75
f 98,75

Kwaliteit „I S O L A", in effen pasteltinten
ƒ 14,95; bij 6 stuks
ƒ 14,25; bij 12 stuks .... ƒ 13,70
Kwaliteit „LYON" dubbel medaillon deken
ƒ 16,35; bij 6 stuks
ƒ 15,60; bij 12 stuks .... ƒ 15Kwaliteit „MIGNON" prima medaillon deken.
iHet grote succes van dit seizoen
ƒ 17,95; bij 6 stuks . . . . ƒ 16,95; bij 12 stuks
ƒ 16,30

STADSSCHOUWBURG

op de

ƒ 47,75
ƒ 64,75

Binnenveringmatrassen

VERMIST:
SIAMESE
KATER. Tcg. bel. ter. te
bez. Kostverlorenstraat 105

ABONNEERT U

1 pers., 3 delig
2 pers., 3 delig

Gewatteerde dekens

VACANTIEs
WONINGRUIL
Aangeboden te Maastricht:
Woning op eerste stand: ka=
mersensuite, waranda, keuk.,
badk., 3 slaapk. Slaapgeles
genheid voor 4 a 5 volwass
senen en 2 kinderen.
Gevraagd: afzonderlijke \vos
ning met slaapgelegenheid
voor echtpaar met 4 kindes
ren (3s7 jaar). Br. aan H. v.
Kruchten, Hoofdcommies Ie
klas ter provinciale Griffie
van Limburg, Hertogsingel
15, Maastricht.

ZANDVOORTSE
COURANT

Belangrijke

Verplaatsbaar opklapbed
1 pers
ƒ 39,75 en ƒ 36,75
2 pers
ƒ 54,75

Ispersoons
ƒ14,95; bij 6 stuks .... f 13,70; bij 12 stuks .... ƒ 13,15
grote Ispersoons ƒ 17,90; bij 6 stuks .... ƒ 16,60; bij 12 stuks .... ƒ 15,95
2spersoons
ƒ20,90; bij 6 stuks .... ƒ 18,10; bij 12 stuks .... ƒ 17,40

De N.V. Chemische Indus
strie RIDS te Haarlem,
vraagt voor spoedige in»
diensttreding:
a. Enige FABRIEKSs
ARBEIDERS;
b. Enkele JONGEMAN*
NEN van 18 a 20 jaar;
c. Enige 3i\JLPs
PIJPMONTEURS;
d. Een ,HULP=
ELECTRICIEN.
Aanm.: Waarderweg 25,
'Haarlem.

Zandvoort, 11 Mei 1954
Schelpenplein 17
De teraardebestelling zal plaats
hebben Vrijdag 14 Mei a.s. des
namiddags 2.30 uur op de Al»
gemene Begraafplaats te Zand»
voort. Vertrek sterfhuis 2.15 u.

Kantelbedden

Sleemodel, fijn netmatras
1 pers
f 28,95 en ƒ 27,95
2 pers
ƒ 45,95 en ƒ 41,95
géén vlokvulling, gebloemd damast
l pers
ƒ 29,50

Te koop: 2 persoons eiken
SLAAPK. AM'EUBL., ƒ 200.'
Madelievenlaan 19, Aerdens
hout, tel. K 2500 - 27455.

Heden is plotseling van ons
heengegaan, na een korte onges
steldheid, mijn lieve man,
schoonzoon, broeder, zwager en
oom
MOZES JACOBS
in de ouderdom van 50 jaar.

Divanbedden

Woensdag 12 Mei
10 uur V E I L I N G
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

Ouderavond

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

G. H. KUNEMAN
In aansluiting op het bovenstaande, bericht onders
getekende dat hij de

luxe brood- en
banketbakkerij
van de heer G. H. KUNEMAN heeft overgeno»
men. Hij hoopt door coulante bediening en prima
producten de cliënten te mogen behouden en
nieuwe te winnen.
Met vertrouwen vangt hij deze nieuwe functie
aan temeer daar hij sinds de bevrijding bij de heer
Kuneman als chef werkzaam was.
VRIJDAG 14 MEI ontvangt iedere koper - ter
gelegenheid van de HEROPENING - een kleine
VERRASSING.

A. W. KOELEMIJ
Haltestraat 33 > Telefoon 2026

Dr Albert Plesmanschool
Donderdagavond werd er in de Dr A.
Plesmanschool een ouderavond geor»
ganisecrd, welke door ruim honderd
ouders werd bezocht. De heer Krans
sen opende de bijeenkomst, waarna
de heer J. C. de Glopper, voorzitter
van de Ned. Ouderraad, sprak, over
het onderwerp: „Taak en werkwijze
van de oudercommissie ener open=
bare school".
Op duidelijke en boeiende wijze
vertelde spr. over zijn jarenlange er*
varing in Oudercommissie en Ouder»
raad, zodat de aanwezigen er terdege
van overtuigd werden, dat een ouders
commissie als vertegenwoordiging
der ouders voor de school hunner
kinderen zeer veel kan doen. Hulp en
steun der ouders is daarbij natuurlijk
van het grootste belang, terwijl in
nauwe samenwerking met het persos
neel der school dan zeer vee] 'bereikt
kan worden.
Vervolgens sprak het hoofd der
school, de heer J. Ramkema, over het
onderwerp „Contact tussen huis en
school".
Met allerlei voorbeelden demons
streerde spr. hoe een goed contact
tussen school en huis tot stand kan
komen. Een contact, dat zeer nauw
moet zijn voor de juiste opvoeding
van de kinderen.
Diverse punten, o.a. het gedrag en
de beleefdheid der kinderen, werden
besproken en de heer Ramkema vroeg
de ouders op sommige momenten
eens wat meer „ouderwets" op te
voeden. D'e kinderen uit onze tijd
gaan naar feestjes, bioscoop, hebben
hun verenigingen, hun uitjes, hun
zakgeld, hun fiets, hun ijs'co's, enz.
of het zo maar hoort. Is het niet mo*
gelijk een en ander weer eens terug
te brengen tot een gunst, tot een be=
loning voor geleverde prestaties of
gedrag in huis of school?
Ter bevordering van een nauwer
contact tussen huis en schoolweelde
de heer Ramkema mede, dat er voorts
aan contacts of praatavonden in de
school gehouden zullen worden, vra&rs
bij de ouders dan in de gelegenheid

Het is ruim 25 jaar geleden dat de
eerste geluidsfilm werd vervaardigd.
Het was de eerste grote schok die,
toen nog jonge, filmindustrie te ver*
werken kreeg. Deze gebeurtenis be=
zegelde het lot van een periode die
voor de film van grote betekenis is
geweest en waaraan cineasten als
Chaplin, Lang, Siodmak en vele an*
deren voor altijd hun naam hebben
verbonden.
Artistiek gezien bracht de uityins
ding van de geluidsband de film bijna
terug in de sfeer van de kermisattracs
ties, waaraan men zich met zoveel
moeite had Aveten te ontworstelen.
Bijna alles wat men in het eerste
kwartaal van de twintigste eeuw had
weten te bereiken, werd opgeofferd
aan het .geluid'. De eerste sprekende
films hadden feitelijk alleen scheepss
toeters, champagnekurken en buik'
sprekers als onderwerp, de rest was
.stilte', in de meest figuurlijke zin van
het woord.
D'e film heeft zich eigenlijk nooit
geheel met het geluid kunnen verzoe*
nen. Het probleem is ergens blijven
zweven tussen serieus gereproduceers
de operazang en de persiflage die
daar onvermijdelijk op pleegt te vol'
gen. Bij de opkomst van de nieuwe
technische systemen, Cinemascope,
Stereoscope enz. dreigt ook nu weer
een artistieke terugslag.
Net als in de eerste Hjd van de
sprekende film neemt men die onders
werpen, die de nieuwe vindingen het
best accentueren. Nu geen gillende
locomotieven en ijsbrekers, maar on=
nodige 'boomtakken en vlaggen die
constant de zaal inwapperen. De een
worden gesteld het werk hunner kin*
deren te> bekijken en met de leer'
krachten der school daarover van ge»
dachten te wisselen. Veel misverstans
den zullen daardoor worden voorko»
men of nit de weg worden geruimd.
Nadat de lieer Kransen nog even
de grote betekenis van een sterk
ouderfonds had uiteengezet, dankte
hij beide sprekers.

Het eerste team speelde met een ins
valler voor de heer J. Brandse. De
eerste nederlaag werd geleden tegen
Shell 3 met 5=3. De beide dames en*
kelspelen en het dames dubbel \veTs
den gewonnen.
Het tweede team behaalde zijn
eerste overwinning in dit seizoen.
Met 6s2 werd van Mozaïek IV ges
wonnen.
Het derde speelde met 4=4 gelijk
tegen Lucky Strike L
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
T.C.Z. IsD.H.B.S. 1.
Donald Duck 4sT.C.Z. 2.
.Eindenhout 2=T.C.Z. 3.
DUIVENSPORT
Postduivenvcreniging „Pleines" hield
op Zondag 9 Mei een wedvlucht van
Vilvoorde, afstand 161 km.
De eerste vogel arriveerde om
10.32.32 uur. De prijzen werden als
volgt behaald:
J. Koning l, 7, 10; C. K. Draijer 2,
4, 18; K. Drieh'uizen 3, 31; A. D'orss
man 5, 13, 21, 41; A. Molenaar 6, 42;
W. G. Koning 8, 27, 45, 46; V. C. de
Munck 9, 12, 19, 39, 43; K. Kramer
11, 28, 38; A. Paap 14, 15; B. Lükkass
sen 16, 17, 23, 29; C. Visser 20, 30;
H. Lansdorp 22, 32. 34; C. Keur 24,
33, 44; 'C. Koper 25; H. Bartens-26;
G. Driehuizen 35; P. Peters 36, 40;
H. Vleeshouwers 37.

KENNEMERLANDBEKER
A.s. Donderdagavond speelt 't eerste
twaalftal van de Zandvoortse Bridges
club een wedstrijd tegen Oefenclub l
ste van de drie nieuwe technische uit 'Haarlem in de strijd om de Kens
vindingen, de stereoscopische film, nemerlandbeker.
kwam reeds voor de oorlog tot ont=
wikkeling. De hinderlijke brilletjes SLOTDRIVE
die nodig zijn om de dieptewerking
te ondergaan maakt dit systeem echs
De Zandvoortse Bridgeclub houdt
ter ongeschikt voor een geregelde Woensdagavond tot besluit van het
productie.
winterseizoen een onderlinge slot=
'Het tweede systeem, de Cinemas drive.
scope geheten, maakt een 'betere kans.
Het kent geen dieptewerking, maar
suggereert deze alleen door middel Circuit-ongeval
van een reusachtig projectiescherm
dat aan de vier hoeken enigszins £e* Zondagmiddag had het, men mag
bogen is. Het is 'het best te vergelijs welhaast zeggen, wekelijkse ongeval
ken met het gebogen glas van een op het circuit plaats. Een 47sjarige
kleinbeeldstelevisietpestel.
Dit sy Haarlemse motorrijder vloog in de
steem is voor de filmmaatschappijen Hunzerug *uit de 'bocht en moest na
naar verhouding minder 'kostbaar dan door dokter van Es behandeld te zijn
voor de bioscoopsexploitant, die tot naar een Haarlems ziekenhuis \vors
ingrijpende verbouwingen van zijn den vervoerd. De motor werd bes
pand moet overgaan om ons dit s
schadigd.
steem voor te kunnen zetten.
De derde variant, Cinemarescope, b
zit noch de dieptewerking van de Stes
reoscopische film, noch de suggesties
ve werking van de Cinemascope. Dit
— voorlo_pig laatste — systeem wil de
Monopole
toeschouwer in het beeld „opnemen".
De Cinemarescope projecteert een Dinsdag 11 Mei S uur: film „Mysterie
kernbeeld ter grootte van ons huidige
van het leven".
filmscherm, maar projecteert daarom* Woensdag 12 Mei 8 uur: idem.
heen,, minder scherp dan het eigens Donderdag 13 Mei 8 uur: idem.
lijke beeld, de figuranten enz.
Het geheel vervloeit tenslotte met
Hotel Bouwes
de duisternis in de zaal.
Ook hier is een bijzonder groot Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
filmdoek noodzakelijk. "Wij hebben
Weens orkest. Internationaal ca*
dit laatste systeem nog niet gezien.
baretprogramma.
Wij zijn, eerlijk gezegd, niet erg hoop Zondagmiddag: Thé Dansant.
vol gestemd over deze en andere mo
gelijkheden, vooral nu het accent
Andere attracties en
steeds meer wordt gelegd op het specs
nuttigheden
taculaire van de verschillende systes
men.
Dinsdag 11 Mei 8 uur: Besloten bij*
Wij geloven niet dat men alles on*
eenkomst Humanistisch Verbond
gedaan kan maken dat tot op heden
in hotel Keur. Spr. dhr R. de Jong.
op het gebied van de film is bereikt,
maar het is niet denkbeeldig dat de
Stadsschouwburg
artistieke ontwikkeling van de film,
Haarlem
die na de oorlog zo hoopvol werd ins
gezet, lange tijd schuil zal moeten Zaterdag 15 Mei, t 8.15 uur: Cruys
gaan achter deze nieuwe technische
Voorbergh in „De goede oude tijd".
facade.
Zondag 16 Mei, 8.15 uur: idem.
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Z. R. B. gaat aan de slag
Verschillende maatregelen
verhogen veiligheid aan Zandvoorts kust
Nu het seizoen xo langzamerhand
weer aanbreekt en men zelfs dezer
dagen al weer de eerste zwemmers
en baders in zee hun vermaak ziet
zoeken, komt ook de tijd, dat de
Zandvoortse Reddingsbrigade aan het
werk gaat.
In de afgelopen wintermaanden
werd verschillende malen vergaderd
en diverse maatregelen werden geno»
men. De 4 vletten werden in IJmui»
den opgekalefaterd en leden zijn thans
bezig de vaartuigjes van een
fikse
laag verf te voorzien. V°°rts 's van
de winter een alarmsysteem samen*
gesteld, waardoor het mogelijk is lam*
nèn de kortst mogelijke tijd ongeveer
50 a 60 leden bijeen te hebben.
Aan de reddingsposten Ernst Brok»
* meier en Piet Oud behoefden slechts
weinige reparaties verricht te worden,
doch na het volledig herstel van de
post Ernst Brokmeier bleek, dat men
nog een bedrag van ruim zevenhon»
dtid «uiden uit eigen middelen moest
uittrekken. Na de reparatie van de
vier vletten bezit de Z.R.B, momen»
« teel geen .cent meer! Uit deze im»
passé kan men uitsluitend geraken
door het ledental sterk op te voeren.'
waardoor de geldmiddelen vanzelf*
sprekend zullen stijgen. Aan de nn»
dere kant wordt bij het gemeentcbe»
stuur geprobeerd een verhoging van
de jaarlijkse subsidie te verkrijgen.
Binnenkort hoopt men van deze in»
stantie een welwillend antwoord t.
mogen ontvangen.
Het was wel een klap op de vuur*
pijl toen uit een verslag van een ver»
gadering van het Strandschap Zand»
voort bekend werd, dat met ingang
van dit seizoen langs 't gehele strand
vrij gebaad en gezwommen mocht
worden. Dit besluit bracht voor de
gemeente Zandvoort allerlei conse»
quênties met zich mede, daar de vei»
ligheidsmaatregelen tegenover de sjas*
ten sterk moesten worden uitgebreid.
De Zandvoortse Reddingsbrigade kcii
deze extra maatregelen door de i"=
nanciële toestand onmogelijk 'bekos»
tigen, maar na een bespreking mt:t
het gemeentebestuur en de politie
werd geadviseerd diverse maatregelen
te nemen.
In de allereerste plaats zullen bin*
nen enige weken door de vrijwilligers
van de Z.R.B, behalve de posten
Ernst Brokmeier en Piet Oud (Zuid
en Noord), twee vertrekken van do
rotonde worden betrokken, hetgeen

echter zware verplichtingen met zich
meebrengt. >Hct betekent n.l. dat elke
Zondag zeker 36 leden in de weer
zijn zonder hiervoor ook maar enige
vergoeding te ontvangen.
Voorts is het gemeentebestuur ge»
adviseerd op vier plaatsen, namelijk
bij de Van Galenstraat, Zeestraat,
rotonde en aan de Boulevard Paulus
Loot vier flinke palen te plaatsen,
waaraan een zwarte korf (gevaarlijk
baden) of een rode korf (gevaarlijk
zwemmen) gehesen kan worden, zo*
dat elke inwoner en gast onmiddellijk
gewaarschuwd is omtrent de toestand
van de zee.
Verder is gevraagd om — zoals in
vroeger jaren ook is geschied — op
verschillende plaatsen op het strand
reddingskastjes te plaatsen, waarin
zich allerlei hulpmiddelen moeten bc*
vinden om een drenkeling onmiddel»
lijk te kunnen helpen. Ook is nodig,
dat de Zandvoortse Reddingsbrigade:
de beschikking krijgt over een vijfde
vlet, welke dan nabij de rotonde 1 ge»
stationneerd zal worden.
Tenslotte zullen de strandpachtcrs
de beschikking moeten hebben over
een stok met grijptouw, zodat in tij»
den van nood direct hulp geboden
kan worden. Deze hulpmiddelen zul*
len altijd direct ter beschikking die*
(nen ïe staan en 'b.v. niet ün ,een
schuur opgeborgen moeten worden.
Er wordt van het publiek ook dis»
cipline verwacht, dat deze hulpmid»
delen niet voor allerlei andere doel»
einden worden gebruikt. Vorig jaar
werden de vletten van de Z.R.B, b.v
als schommel gebruikt. En wanneer
men de ouders dan verzocht dit hun
kinderen te verbieden — twee vletten
werden flink beschadigd! — kon
men nog een grote mond toe krijgen
Volgende week Vrijdag komen de
vrijwilligers van de Z.RIB. in hotel
Keur bijeen; allerlei ^problemen-zul*
len dan worden besproken en een
strandrooster worden samengesteld.
De inwoners kunnen hun steentje
bijdragen door zich aan te melden
als donateur of als lid, waardoor het
de Z.R.B, gemakkelijker zal vallen
aan alle financiële verplichtingen te
voldoen. Een inwoner van Amster»
dam schonk enkele weken geleden de
Reddingsbrigade b.v. 70 kg grond» en
glansverf, een andere inwoner ver»
voerde dit materiaal gratis. Ook op
deze manier kan de Z.R.B, geholpen
worden!

Grote Krocht stelt morgen feestelijk
seizoenverlichting in werking
Morgen, Zaterdag, wordt de seizoen»
verlichting van de Grote Krocht of»
ficieel in werking gesteld om een uur
of negen 's avonds.
Op verschillende manieren zal men
trachten deze gebeurtenis op te luis»
teren. De Grote Krocht wordt ver*
licht met een guirlande*illuminatie in
de lengte en aan het begin en einde
van. de straat met slingers over het
wegdek. De illuminaties zijn beves»
tigd aan speciaal door de heer Van
Hamburg ontworpen lichtmasten.
Hiermee doet dus de derde Zand*
voortse winkelstraat mee om Zand»
voort een aantrekkelijk-aanzicn te ge*
ven in het zomerseizoen.
De Grote Krocht Vereniging heeft
tevens een prijsvraag uitgeschreven.
Het publiek dient te raden hoeveel
lampjes voor de illuminatie van de
Grote Krocht zijn gebruikt. Oplos»
singen tot Woensdag bij de fa. 'Hel*
doorn, waar ook de prijzen kunnen
worden afgehaald. Donderdag is de
uitslag.
'Het is in dit verband wel aardig
om over de geschiedenis van de Gro»
te Krocht, die weliswaar niet zo uit*
gebreid is, iets te vertellen.
Omstreeks 1900 had Zandvoort 3
krochten, d.w.z. laag gelegen stukken
(wei)land. Men kende de Grote
Krocht en de Kleine Krocht en het
Kerkeland (rondom de oude Kerk).
Op deze landen weidden paarden
(van voerman Koning) en koeien, 'be*
horend bij boerderijtjes die in de om*
geving van de krochten lagen. De
Grote Krocht als" betrekkelijk pnaan»
zienlijke straat kreeg bebouwing in
de buurt omstreeks 1900. In die tij'd

Er wordt een film over
Zandvoort gemaakt
Het Dagelijks bestuur van de stich:
ting „Touring Zandvoort" heeft aan
de jirma Bakels te Zandvoort op:
dracht gegeven voor de vervaardiging
van een film over Zandvoort. De op:
namen zullen in het zomerseizoen '54
worden gedaan. De film zal de uit
een oogpunt van toerisme belangrijke
facetten van Zandvoort als badplaats
in beeld brengen, terwijl in de omge:
ving van Zandvoort ook enkele opna»
men zullen worden gemaakt.
Het ligt in de bedoeling, om de
film — waarvan de vertoning pl.m. 20
minuten zal duren — in de komende
winter te bezigen bij de propaganda
voor Zandvoorl in binnen: en builen:
land.

Enquête voor Zandvoortse
sociëteit Ouden van Dagen
Het is bekend, dat men in verschil»
lende gemeenten is overgegaan tot
het stichten van een sociëteit voor
ouden van dagen, waarvan in de
meeste gevallen een dankbaar gebruik
wordt gemaakt.
In Zandvoort zijn reeds stemmen
opgegaan om ook alhier te komen tot
oprichting van een dergelijke socie*
;eit, doch alvorens meer concrete'
plannen terzake uit te werken is het
noodzakelijk, althans gewenst, over
neerdere gegevens te beschikken met
betrekking tot deze plannen een en*
sociale en -vooral culturele aspecten
van belanghebbenden. Voorts zal
moeten blijken of er onder de oude»
ren van de Zandvoortse bevolking
werkelijk belangstelling bestaat voor
iet doen tot stand komen van een
dergelijk gebouw voor ontspanning
:n eventueel ontwikkeling.
In overleg met het gemeentebestuur
leeft de directeur van Sociale Zaken
in Zandvoort dan ook besloten met
betrekking tot deze plannen een en
quête te doen houden. Deze enquête
zal zich uitstrekken tot alle inwoners
van Zandvoort vanaf 65 jaar. De bii
deze enquête betrokkenen zullen het
de directeur, naar hij hoopt, niet
kwalijk nemen, dat van personen
vanaf 65 jaar in dit verband betitelt
als „ouden van dagen".
Het ligt in zijn bedoeling binnen»
kort door een enqueteur de betrok»
ken inwoners te doen 'bezoeken ten»
einde op die wijze de benodigde ge»
gevens te kunnen verzamelen.
Het spreekt vanzelf, dat de mede»
werking van belanghebbenden geheel
vrijwillig is en niemand verplicht kan
worden, zo hij of zij hiertegen be»
zwaren mocht hebben, de gevraagde
inlichtingen te verstrekken.

Kampioenschappen E.H.B.O.
Aan het bondskampioenschap E.'H.B.
O. van de Kon. Ned. Bond tot het
Redden van Drenkelingen op 12 Juni
a.s. zal door de Zandvoortse Red»
dingsbrigade worden deelgenomen.
Naar Utrecht zal worden afgevaar»
digd een dames» en een herenploeg,
elk bestaande uit vier personen.
Voor Noordholland neemt voorts
ook nog een ploeg van Haarlem deel.

kwam de tram en werd het Postkan»
toor neergezet. Ca 1904 verrezen aan
de Noordzijde van de straat de z.g.
boogvilla's, die later werden omge*
bouwd tot winkels. De Zuidkant van
de huidige Grote Krocht werd om»
streeks 1923 als een rij winkelpanden
gebouwd. Ook de Noordzijde begon
zich daarna geleidelijk van huizenrij
tot winkelrij om te schakelen. Daar*
mee ontstond dus naast de Halte* Sabena besluit Zondag
straat en de Kerkstraat de derde be»
langrijke winkelstraat van Zandvoort. Rondvluchten boven
Het initiatief van de Grote Krocht» Zandvoort
vereniging om de 'badplaats mede een
vrolijke aanblik te geven zal zeker De Sabena zal Zondag a.s. haar rond»
worden gewaardeerd.
vluchten boven Zandvoort beëindi»
gen. Des middags wordt niet meer
gevlogen in verband met de interna»
tionale motorraces op het circuit. Des
morgens zullen bij voldoende belang*
nog rondvluchten worden ge*
B U R G E R L I J K E S T A N D stelling
maakt.
7 t.m. 13 Mei 1954
Geboren: Christiaan, zoon van C.
Koper en A. Drommel; Maria Jo= Vlettenwedstrij den
hanna, dochter van B. Fijma en P,
Kraaijenoord.
Het bestuur van de Zandvoortse
Getrouwd: J. A. Lanting en W. Kuik. Reddingsbrigade besloot evenals vo*
rige jaren wederom deel te nemen
Overleden: M. Jacobs, oud 50 jaar. aan
vlettenwedstrijden te Amster*
echtg. van A. Kaiser; C. Weber. dam,dedie
in het kader van de sport*
oud 67 jaar.
week op 28 en 29 Juni a.s. worden
gehouden. Ingeschreven zal worden
met drie herenploegen en een dames*
W A T E R G E T IJ DEN
ploeg.
H.W. L.W. H.W. L.W.
Strand
Mei
berijdbaar Training motorrijders
16 2.41 9.30 15.02 22.- 6.30» 13.00
17 3.13 10.— 15.34 22.30 7.00*13.30 De eerste grote internationale motor»
18 3.48 10.30 16.11 23.- 7.30*14.00 races van 16 Mei beloven spannend
19 4.20 11.30 16.43 23.30 8.30*14.30 te worden daar er deelnemers uit 11
20 4.54 12.— 17.18 0.30 9.00*15.00 landen meerijden. De training voor
21 ' 5.30 12.30 17.54 1.9.30*13.00 deze wedstrijden vindt plaats op Vrij*
22 6.07 13.—' 18.33' 1.30:10.00*16.30 dagmidda'g en •' Zaterdagochtend en
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn *middag.

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

&e.t (Leen. en,
Voor de aanvang van
de conferentie van
Genève kwam Poster
Dulles nog even naar
Europa om Londen
en Parijs te bewegen
een gezamenlijke ge»
dragslijn te volgen inzake Indo China.
De krachtige houding die Amerika in
het conflict in Indo China wilde aan»
nemen en dat op gezamenlijke inter:
ventie neerkwam werd door Enge'
land met het oog op de conferentie
van Genève als onverantwoordelijk
van de hand gewezen.
Ook Frankrijk hield al zijn hoop
gevestigd op de mogelijkheden die de
conferentie over Indo China zou kun:
nen bieden. Dulles keerde, overtuigd
of teleurgesteld, naar Amerika terug.
Enige dagen later kwam hij naar Ge:
nève om de Aziatische conferentie bij
te wonen.
De besprekingen stonden vanaf het
begin
onder
Chinese:Vietnamese
druk. Door de afwachtende houding

van zijn beide Westerse partners
keerde Poster Dulles teleurgesteld
naar Washington terug. Na de val
van Dien Bien Phoe in Indo China
zijn de Fransen bereid een gezamen:
lijke actie te aanvaarden. Maar En:
geland houdt voet bij stuk. Volgens
persberichten maakt de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken zich
ü,ereed om voor de derde maal in
korte tijd de oceaan over te steken.
Heeft hij zijn hoop om inzake In:
do China tot een gemeenschappelijke
actie te komen opgegeven? Hij heeft
enige dagen geleden op een perscon:
ferentie verklaard dat het heel goed
mogelijk is om Azië tegen het op:
dringende communisme te verdedigen
zonder Indo China.
De/.e verklaring geeft weinig hoop
dat de emotionele buitenlandse poli:
Hek van de VS, die op het ene ogen:
blik een ultimatum voorbereidt en op
het andere veel wil prijs geven, spoe:
dig zal veranderen.

EEN BIJZONDER JUBILEUM
Het zal op Dinsdag 25 Mei a.s. een
feestelijke gebeurtenis zijn ten huize
van de familie Draijer aan de Kruis»
straat 12, daar dan het feit herdacht
zal worden, dat de manufacturen»
handel 75 jaar bestaat.
In het jaar 1879 trok M'evr. Schui»
ten tweemaal per week met vis — in
bot en zeiger — naar Amsterdam.
Over de/e reis deed zij geen 28 mi»
nuten, doch bijna een halve dag.
Eerst reed zij met een vrachtrijder
mee naar Haarlem en stapte langs
de Leidsevaart op de trekschuit om
de tocht naar de hoofdstad te onder*
nemen.
Er zat veel handelsgeest in deze
vrouw, daar zij haar vis ten eerste
snel kwijt was, maar daarnaast met
plannen rondliep om eens een extra*
tje te verdienen. Er was in het dorp
slechts één manufacturenhandel ge»
vesügd — fa. Bakei-5 — en juist om
deze reden stapte zij eens een zaak
in Amsterdam binnen, kocht daar
enige artikelen, die zij des avonds
voor het raam van de keuken hing
met de aanduiding: „te koop". Het
resultaat bleef niet uit, daar de Zand*
voorters regelmatige klanten werden.
Het waren niet altijd klanten die di»
reet betaalden, daar het vissersleven
niet zoveel inkomsten binnenbracht.
Maar een baaien hemd werd dan ge*
kocht „op behouden teelt", met wel»
ke conditie mevr. .Schuiten volkomen
accoord ging en derhalve langzamer»
hand een z.g. voorschotbank dreef.
De zaken tegen het keukenraam
floreerden met het gevolg, dat op 25
Mei 1879 de zaak officieel 'bij de Ka»
mer van Koophandel te Haarlem wsrd
ingeschreven en de keuken plaats
moest maken voor een klein winkel»
tje. De zaak werd ingeschreven op
de naam van de thans 85»jarige mevr.
de wed. van der Veld»Schuiten, die
op dat tijdstip dus 10 jaar was. Haar
moeder bleef de z>aak voortzetten,
doch in 1900 werd deze overgenomen
door haar dochter, die de manufac»
turenhandel in 1943 vervolgens weer

overdroeg aan haar dochter, mevr.
P. Diaijer*van der Veld. Wat direct
opvalt is, dat deze bij de inwoners
alom bekende zaak door drie vrou*
wen is bestuurd. De drie echtgenoten
voelden niets voor een winkel en He»
ten alles aan hun vrouwen over, die
zich er best doorheen sloegen.
Mevr. de wed. van der Veld»Schui»
ten werd op 24 April j.l. 85 jaar en
voelt zich nog zeer vitaal. Het was
een genoegen haar te horen vertellen
over „vroeger", verhalen, waarnaar
Zandvoorters nog altijd met veel in»
teresse luisteren.
Op de Zaterdagavonden was er
feest in de Kruisstraat, daar de vrou»
wen dan naar het winkeltje trokken
om hun schulden te betalen. Er werd
dan koffie geschonken, voordrachten
gehouden, enz., het werd meestal een
compleet feest, dat soms tot half
twee des nachts duurde. Voor de
dochters was het minder prettig, om»
dat tientallen vuile kopjes afsewas»
sen moesten worden! Maar wanneer
een vrouw Zaterdagavonds tegen
haar man zei, dat zij „even" naar
van der Veld moest om een schuld
af te lossen, dan wist de eSa al wat
er aan de hand was en volgde er: „O,
ga je naar Maartje, dan 2a ik wel
vast naar bed, hoor". Wel een be»
wijs, dat de vrouwen graag in deze
volkszaak \\ilden vertoeven.
De zaak werd op 20 April 1918 door
de energieke Maartje met een filiaal
in de Kerkstraat uitgebreid, doch in
1942 (de eigenaresse was toen al 75
jaar!) aan haar schoonzoon, de heer
Heidoorn overgedragen, die op zijn
beurt later naar de Grote Krocht ver»
huisde.
iHet is al met al begrijpelijk, dat de
twee vrouwen met trots terugzien op
de afgelopen jaren. Uiteraard, want
vooral in de tegenwoordige tijd valt
het niet mee om een zaak drijvende
te houden. Met gepaste vreugde zal
het 75»jarig bestaan op 25 Mei ge»
vierd worden. Aan belangstelling zal
het zeker niet ontbreken!

Zandvoortse Padvindsters
ontvingen tentoonstelling i:n hun clubhuis
In het clubhuis de Tonnenberg van
de Zandvoortse padvindstersgroep
„De Zeedistel", de voormalige be»
waarschool aan de Duinweg, werd
Woensdagmiddag en savond een ten»
toonstelling gehouden, die een over»
zicht geeft van het kabouter» en pad*
vindsterwerk. Deze tentoonstelling
reist reeds twee jaar door Nederland
en is zeer practisch in elkaar gezet
o.m. doordat de kisten waarin zij
verpakt wordt, tegelijkertijd als uit»
staltafels dienen.
De kleine expositie geeft flitsen uit
het padvindstersleven. Zo kon men
er zien welke normen er gesteld wor»
den 'bij de opleiding van de jeugd,
zowel als van de leidsters. Er waren
maquettes o.m. van een kamp en van
het werk der waterpadvinderij. 'Een
overzicht van het z.g. Blauwe Vogel*
werk, d.w.z. het speciale jeugdwerk
voor de gebrekkige meisjes. Vele
voorbeelden van handenarbeid, snij»
werk en houtbewerking, werden ge»
toond, alle betrekking hebbend op de
min of meer symbolische achtergron»
den, waaraan de padvinderij zo rijk

is. Een bescheiden blik kon men wer*
pen op het internationale karakter
van deze organisatie, terwijl verder
vele foto's, opnamen van bijeenkom*
sten en typische padvindsters»acti\'i*
tcit, het beeld completeerden. De Ie»
den van de Zeedistelgroep hadden in
de zaal een 'buffet ingericht, waar
men thee, limonade e.d. kon bestel*
len. Er was dus alle moeite gedaan
om de propagandistische strekking
van deze opzet tot zijn recht te laten
komen.' Het prachtige weer stak in
zoverre een spaak in het wiel dat de
belangstelling 's middags gering was.
De Zandvoortse Zeedistelgroep telt
momenteel ongeveer zestig leden; de
grote moeilijkheid is nog steeds het
gebrek aan permanente leiding. Deze
leiding wordt momenteel gegeven
door dames die vrijwel allen een ge*
zin hebben. Op een animo van oude*
ren om zich voor dit jeugdwerk te
interesseren en misschien zelfs daar*
in daadwerkelijk een taak op zich te
nemen, zal men als resultaat mede
van deze demonstratieve tentoonstel»
ling dan ook wel enigszins hebben
gerekend. Niet ten onrechte, zoals
wij voor de Zandvoortse padvind»
sters hopen.

ir

FAMILIEBERICHTEN

UITSLAG SLOTDRIVE
Woensdagavond besloot de Zand»
voortse Bridgeclub het winterseizoen
met een onderlinge bridgedrive, wel»
ke nog door ruim veertig leden werd
bezocht.
De uitslagen luiden:
Eerste lijn: 1. Hrn. Notterman»Stor
65 pt; 2. Hrn. Sjouwerman»Fabel 63V2
punt.
Tweede lijn: 1. Hr. Schumm»mevr.
Plugge 75
pt; 2. Dms. Kerkman«Ba»
rends 64lf« punt.
Derde lijn: gecomb.): 1. Dms Keur»
Schutte 69Va pnt en 2. 'Hrn. Penaat»
Reijcr; 1. Hr. Vcrsteege»div. en 2.
Dms. Fabel»Polak.

Huisjes zonder,
maar zomer met naam ?

Mensen en Zaken

Het straatje viert .zomer.
Nu de Bilt zegt dat het menens is
en de temperatuur hondsdagen=allu»
res begint aan te nemen, krijgt het
straatje er aardigheid in. Geen won»
der. Te lang heeft de winterslaap al
geduurd. Dit jaar tot 'bijna half Mei.
Dus het straatje gaat ijlings de schade
inhalen.
iHet is een uitbundig zomerfeest.
De jonge mevrouwtjcs (m deze straaj:
is iedereen jong) trokken hun fleurig»
Zandvoort, 11 Mei 1954
ste toiletjes aan. Of wat daar voor
Burg. Engelbertsstraat 34
door gaat. Zij bewegen zich met op*
De begrafenis heeft plaats ge»
vallend gemak in de beelderigste .zon*
had op Vrijdag 14 Mei op de
nepakjes en geven de indruk van een
Algem. Begraafplaats te Zand»
buitengewoon snel aanpassingsver»
voort.
mogen. De dames doen 't altijd zeer
goed in het straatje. Zij geven de
toon aan en zij bepalen de sfeer van
het zomerfeest. Dit moet wel even
worden vastgesteld.
Wel, de heren kunnen zich veroor»
loven het iets minder te doen. Zij
zijn nu eenmaal wat terughoudender,
zelfs wat conservatiever. Maar dat
laatste is een woord, dat eigenlijk een
lichte schaduw werpt over de pas
losgebarsten zonne*weelde. Want de
Het is voor Zandvoortmecuwen een Zondag de thuisplaat verdedigen zal
zomer in het straatje is vol spontane
pretüge bijkomstigheid dat het voet» en P. v. Koningsbruggen die als korte
blijdschap en klaterende lach»fon»
stop
zal
fungeren.
Mocht
Keesman
teinen. De zomer is daar zó zomers,
balseizoen achter de rug is, nu de echter onverhoopt geblesseerd raken,
dat de zon 's avonds met tegenzin
honkbalcompetitie begint. De voet» wel, dan kan Koningsbruggen de
naar bed gaat. Net als de kinderen.
ballers kunnen nu de wedstrijden thuisplaat verdedigen, zonder dat dit
O, die Einders! Ze spelen kastie,
spelen, zonder gedachte aan een of een verzwakking hoeft te betekenen.
verstoppertje en andere sporten,
Tijdens
de
training
zullen
de
heren
waarbij zij een maximale hoeveelheid
andere zware voetbalwedstrijd.
de moeilijke afstand naar het tweede Aan de reep, tussen Zandvoorr en het zomerkamp aan zee als een voort» geluid produceren. Ja, er is misschien
Wij hopen dat het de spelers dit honk goed geoefend hebben, zodat Bloemendaal, wordt het strandleven zetting beschouwen van hun stadsge» geen bezwaar tegen om het brullen
jaar mag gelukken het, enige jaren dat onderdeel ook met vertrouwen cloor de tentenkampbewoners lang» meenschap zonder de zucht om iets te noemen. Maar dit is ook -weer zo
zaam ontkurkt. De meeste huisjes van de eigen anpnymiteit prijs te ge» moeilijk. Het woord brullen is eigen*
geleden verloren, tweede klasser» tegemoet gezien kan worden.
'Het eerste honk zal bezet worden staan er al. Hoeveel? Wij hebben ze ven, zoals dit juist wel gebeurt in de lijk ook niet des zomers. Die kinde»
schap te herwinnen. Wij zijn nog niet
vergeten dat een groot gedeelte van door W./ v. d. Mije. Deze doet het niet geteld, maar de animo is zeker provincie.
namelijk bedoelen er niets kwaads
De namen van de naas'te familie» ren
dezelfde spelers voor de poort van niet voor het eerst en weet waar het niet minder dan vorig jaar. Het is
mee
en daarom moeten de ouderen
de overgangsklasse hebben gestaan. roer strijkt, evenals A. v. d. Moolen opmerkelijk dat maar weinig van de» leden en de diepe gedachten van de liever zeggen dat zij — die kinderen
Het was, naar wij ons menen te her» op het tweede, die in nauwe samen» ze zomerhuisjes — want tenten kan eigenaars blijven dus op de tentgc» hun overtollige energie spuien. Zo»
inneren, een wedstrijd tegen dezelfde werking met de catcher vele lopers men deze compleet ingerichte woon» vels onuitgesproken, hetgeen nog niet krijgt het onvriendelijke woord bruis
verblijven nauwelijks meer noemen — wil zeggen dat de kampbevolking len een wat versierder klank en met»
vereniging, waartegen Zondag aange» zal moeten doen sneuvelen.
treden wordt, die doordat hij verlo»
Het derde honk wordt beschermd een naam dragen. De meeste bewo» niets van zich zal laten horen.
een een diepe zin.
Ook deze zomer staan strandfees»
ren ging, de weg voor de hogere re» door M'. Weber, terwijl het verre ners van zomerhuizen in kleine plaat»
Als dit nu goed' en voor eens en
veld bestreken _zal worden door: R. sen geven immers, in tegenstelling ten en diverse wedstrijden op het voor altijd is bepaald, dat het brul»
gionen afsloot.
Maar nu dan, aan het begin van het v. d. Bilt, het linker gedeelte, L. Paap tot de stedelingen, hun woningen een programma. De huisjes zijn op een len gewoon bij de zomer in het
seizoen willen we even het team be» het middenstuk en A. J. Laane de naam. Het is langzamerhand een ge» enkele uitzondering na gereed en •traatje hoort, dan hoort het gedraaf
schouwen, dat een worp naar het rechter kant. Zij zullen hun, tijdens bruik geworden dat dorpelingen en over enkele weken is het inwonertal
dat vrijstaande stulpje er ook e
kampioenschap zal moeten doen. En» de training opgedane ervaring in het forensen hiermee uiting peven aan de op volle sterkte. iHet wachten is nu rond
bij. Ach ja, die kleine Sjöerd schijnt
kele dingen vallen een trouwe toe» vangen van hoge ballen, met de zon eigen persoonlijkheid, die in een op een zomer die naam gaat maken. er
altijd wakker van te worden. Nou
schouwer direct op. Dat is in de eer» tegen, mee, of op zij, kunnen verto» kleine plaats nu eenmaal meer tot
moet U es even luisteren: 't Is wel»
ste plaats de vele vertrouwde gezien» nen. Wij wensen de spelers veel suc» zijn recht komt dan in een grote stad.
licht een verrassing voor U — . maar
Dat de keuze van een naam niet al»
ten, maar dan volgt daaruit direct, ces.
die jongen is er nog nooit wakker van
tijd
een
sprankelende
geest
verraadt,
dat de jongeren dus nog niet aan de
De deelnemende teams zijn:
geworden! Kijk es, U moet dit zo
blijkt
wel
uit
de
talloze
Marietjes,
beurt zijn. En hier rijst de vraag: zijn
S.C. Haarlem 4 (tegenstander van Jokes, Duin», Zee» en Boszichten.
zien: Sjöerd staat geruime tijd van
(Biolain)
er wel voldoende jongeren
?
Zondag a.s.), H.'H.C.' 3, R.C.H. 4,
de zonnige dag (21=27 gr.) in de box
Als werper staat opgesteld C. Paap. T.H.B,
Een zekere eensluidendheid — waar
Het nieuwe Biologische
l en T.Y.B.B. 2.
naast het huis. Soms krijgt hij 'bezoek
Wij mogen hopen dat hij de hand»
men juist af wil — komt hier op de
Vermageringsmid.de!
van z'n ovcrbuurman Torn, die net
schoen van de catcher zuiver zal we»
(Adv.)
gevel prijken. De bewoners van het
Zonder risico. Succes verzekerd.
als hij, vijftien maanden is. Dan heb»,
ten te vinden en veel tegenstanders
tentenkamp hebben, ondanks hun Hij»
Vraag Uw Drogist. Prijs per
ben ze elkaar zo veel te vertellen. dc.t
op drie slag zal doen sneuvelen. Veel
na halfjaarlijks verblijf buiten de
Verp. van 50 dragees ƒ 1,25.
ze — afgezien van hun middagtukje
oefening zal aan deze Zondag reeds
eigen woonplaats, dit landelijke ge»
's avonds slapen als marmotten. Ner
vooraf gegaan zijn, dus onze verwach»
bruik niet overgenomen. Zij blijven
Sjoerd wordt niet wakker van he^
tingen zijn hoog gespannen.
zomerse gerucht in het straatje.
Prettig is het, dat het team over
Omdat het zomer is hebben de
twee nagenoeg gelijkwaardige cat»
jonge mevrouwtjes er be'hoefte aan
chers beschikt, t.w. J. Keesman, die
om plotseling met de kleine meisjes
te gaan touwtje springen of te ballen
of zelfs jokari te spelen. Eh.'.". I jo»"""
Hoe zij aan hun naam komen
kari is beslist een sport voor oude»
En waarom zij worden uitgegeven
ren. Het wordt met overgave en met
De zwembassins zijn weer geopend
Riche-Bad
de inzet van de hele mens gespeeld.
Zomerzegels hebben hun naam niet Het Nederlands Steuncomité voor
Goed zo.
Beeldende Kunstenaars;
alleen te danken aan de tijd waarin
Als er nu even geresumeerd wordt,
ze verkocht worden. Zij zeggen méér. Het Nederlands Kunstverbond.
Er zijn er misschien bij waar u nog dan bestaat de zomer in het straatje
Zij beduiden een zonnestraal in me»
nig somber leven, zomerwarmte — nooit van heeft gehoord. Maar juist uit alles was geluid geeft en blij is. midden in de winter — in een koude omdat deze weinig bekend zijn, om» Gerust mogen de auto's daar bij ge»
woning, meer levensvreugde in een dat zij niet aan de weg timmeren rekend worden. De tetterende claxons
Kinder»abonnement
ƒ 10,—
hebben zij vrijwel geen mogelijkheden klinken 's zomers beter dan 's win»
behoeftig gezin.
Volwassenen
ƒ 20,—
Wij Nederlanders kennen de zegen haar fondsen te vergroten. En toch is ters. 's Zomers hebben ze het geluid
Zwemleraar
van zon en zomer maar van een paar het werk dat deze instellingen doen van onverwacht bezoek, oude»^ of
JAN VAN HEMSBERGEN
maanden — pessimisten zeggen een noodzakelijk, men kan gerust zeggen nieuwe badgasten, verre vriendent...
Zandvoort
paar dagen — in het jaar. Wanneer onontbeerlijk in onze gemeenschap, Ja, ja, de auto's horen er ook bij. 'En
de zomermaanden voorbij zijn be» die zich in één verheugend tempo de ijscoman, met z'n klingelend bel»
rusten wij in het kille karakter van steeds meer ontwikkelt in de richting letje natuurlijk ook. En Kees dan?
ons klimaat. — Maar wij blijven onze van een zeker en gelukkig bestaan Kees wandelt waardig en kwispel»
staartend van mens tot mens en van
blik en onze hoop vestigen op die voor allen.
Congres F.I.M.
Het nationale volleyballAls u dus in Mei en Juni postze» huis tot huis. Men heeft eens gezegd
Z's van Zon en Zomerwarmte.
bezocht Zandvoort
tournooi te Zandvoort
Vele instellingen, die hulp brengen, gels nodig heeft, denkt u dan eens dat Kees een mensengezicht heeft,
waar dat nodig is, ziekte bestrijden, aan de diepere betekenis van die waarmee men eigenlijk wilde zeggen
De Fédération Internationale Motor» Als eerste onderdeel van de zomer» nood lenigen en in de culturele bc* aardige allitteratie die er in het dat mensen, als ze heel goed zijn, OD
trouwe honden kunnen lijken. Kees
cycliste die in Den 'Haag haar jaar» evenementen, ter gelegenheid van het hoeften van ons volk voorzien, ves» woord Zomerzegels zit.
congres hieldj bezocht op Dondp^
50=jarig bestaan, organiseert — zoals tigen op haar beurt haar blik en haar
De Stichting „Comité voor de Zo» schenkt z'n liefde in de zomer vrij»
6 Mei met een 60 tal afgevaardigden wij reeds meldden -J- de gymnastiek» hoop op twee Z's: de Z's van Zo» merpostzegels" geeft ook nu weer wel aan iedereen, 't Is prettig dat
uit West=Europese landen het Circuit. vereniging „Oefening Staalt Spieren" merZegels.
een serie prentbriefkaarten uit en in Kees een hond is in het straatje,
Zij werden daar ontvangen door de te Zandvoort op Zondag 16 Mei a.s.
Want de hulp, die zij nu kunnen haar keuze is zij bijzonder goed ge= want daardoor wordt hem veel ver»
\
heer M. Weber, lid van het dagelijks een nationaal volleyball»tournooi op bieden, zou ingekrompen en misschien slaagd. Het is een gekleurde dieren» geven.
En als de avond valt en de zon —
bestuur van Touring Zandvoort en de hockeyvelden.
zelfs gestaakt moeten worden wan» serie (een watervogel, dolfijnen, eek»
de heer Hugenholtz, directeur van het
De belangstelling voor dit tournooi neer zij geen aandeel ontvingen in de hoorns en veulens) naar houtsneden zoals gezegd — met tegenzin haar
Circuit. Na enige ronden over het is zeer groot.
slaapplaats opzoekt, dan beginnen de
opbrengst van de Zomerzegels, die in van Pieter Starreveld.
Circuit bood Touring Zandvoort een
Bij de dames zijn de sterke ploe» de maanden Mei en Juni worden ver*
De Zomerzegels vormen dit jaar kinders hun ouders op te juinen:
thee aan in hotel Bouwes waar bur» gen in gedeeld in 3 poules van 5 zes» kocht.
een werkelijk mooie serie, vijf kory» „Moe nog even.... pap, moeten we
gemeester mr H. M. van Fenema de tallen, waarbij ongetwijfeld ,De Ram»
Welke instellingen dat zijn? Zij pheeën van de Nederlandse cultuur: nou al naar bed?!" En: „Jemi, Anne»
gasten toesprak.
meiaars' uit Rotterdam, S.O.S. uit zijn verdeeld in drie groepen: maat» Nijhoff, Pijper, Berlage, Huizinga en mieke en Hilda zijn ook nog buiten..
Jutphaas, „The Smash" uit Castricum schappelijk werk, volksgezondheid en Van Gogh. !Het is een goede gedach» hè mogen we nog effies?!"
(Adv.)
Eens zal het ouderhart murw ge»
en „Die Raeckse'' uit 'Haarlem als fa» culturele zorg. Het zijn:
te van P.T.T. geweest de beeltenissen
vorieten moeten worden beschouwd. Maatschappelijk Werk:
van deze cultuurdragers in dienst te malen zijn, — dan zullen de kinders
Bij de heren zijn de sterke ploegen 'Het Eerfonds voor Oud»Verpleeg» stellen van het mooie doel dat met op straat (in het straatje) spelen tot
in 2 poules van 5 zestallen ingedeeld,
de Zomerzegels wordt nagestreefd: ze smeken om asjeblieft naar bed ge»
sters;
HuidzuiVerheid - Huidgezondheid
bracht te worden. En op het moment
waarbij spannende wedstrijden ver» Het Nationaal Fonds voor Bijzon» meer levensvreugde!
dat de een of andere onnozele vader
wacht kunnen worden, met H.V.S.
dere Noden;
of moeder denkt dat de zaak gered
uit Haarlem, „Fo'rto" uit Amsterdam Het Koningin Juliana Fonds;
(Adv.)
is en ze nu .-wel altijd lekker vroeg
en „Libanon" uit Rotterdam als fa» De Nederlandse Federatie van In»
vorieten.
naar bed willen, vragen ze: „Nog
stellingen voor de Ongehuwde
heel.... héél even....!"
In de lagere afdelingen is de strijd
Moeder en haar Kind (F.I.O.M.);
En alle grote mensen zetten ban»
geheel open, doch hier zou de heren» Het Werkplaatsenfonds van de Ne»
ploeg van O.S.S. zeker wel eens voor
derlandse Vereniging tot bevorde» Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. ken en stoelen buiten, ze laten alle
Monopole
deuren open staan, ze gaan bij elkaar
een verrassing kunnen zorgen.
ring van de arbeid van minder va»
Vrijdag 14 Mei 8 uur: film „De ban» Indien de weersomstandigheden mee»
buurten en bespreken de dingen van
liden (A.V.O.).
neling van Ballantrae".
de dag en de afschuwelijke groente»
werken, zal ongetwijfeld ook deze Volksgezondheid:
HOEVEEL RADIOLUISTERAARS
Zaterdag 15 Mei 8 uur: idem.
prijzen.
nog jonge sport, die veel concentratie De Verpleegfonds van de Konink» TELT NEDERLAND?
Zondagmiddag 16 Mei 2.30 uur: film en behendigheid van de beoefenaar
Dan wordt er een cigaretje gerookt
lijke Nederlandse Cer/trale Veren!» Het aantal aangegeven radio»ontvang»
„Fra Diavolo".
eist, veel bezoekers trekken.
ging tot bestrijding der tuberculose; toestellen in Nederland bedroeg per en een goddelijk=gul buurvrouwtje
Zondag 16 Mei 8 uur: film „De ban»
schenkt koffie.
Het Prinses Irene Fonds;
l Mei 1954 1.890.853 tegen 1.877.367 Dan is het zomer. Zó zomers als
neling van Ballantrae".
De
Stichting
„Actie
voor
het
Asth»
R.K.S.V. „THE ZANDVOOBT BOYS"
op l April 1954.
Maandag 17 Mei 8 uur: idem.
't alleen maar in hét straatje zijn kan!
matische Kind" (A.V.A.K.);
Op l April 1954 waren er 493.027
Dinsdag 18 Mei 8 uur: film „De witte Uitslagen van Zondag 9 Mei:
MOMUS.
De Katholieke Stichting voor het
aangeslotenen
op
het
Rijks»radio»
hel".
Asthmatische Kind;
T.Z.B. 3»Heemstede 3, 4=4
distributienet
tegen
491.755
op
l
Mrt
Woensdag 19 Mei 8 uur: idem.
(Adv.)
De Nederlandse Centrale Vereniging 1954.
T.Z.B. jun.»D.I.O.S. A, 6»1.
Donderdag 20 Mei 8 uur: idem.
voor Gebrekkigenzorg.
Programma voor Zonadg 16 Mei:
Culturele Zorg:
KENNEMERLANDBEKER.
Hotel Bouwes
Het Prins Bernhard Fonds;
T.Z.B. 3»D.S.S. 7, 4 uur
Het derde twaalftal van de Zand' L a x e e r m i d d e l e n , maar als U
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn T.Z.B. jun.»H.B.C. B, 2 uur.
Het Fonds voor Bijzondere Doelein»
Weens orkest. Internationaal ca»
den van het Voorzieningsfonds voortse Bridgeclub verloor Maandag» een laxans nodig heeft, neem dan
avond met 86=145 matchpunten van M i j n h a r d t ' s L a x e e r t a b i e t t e n .
baretprogramma.
voor Kunstenaars;
K.J.C. „ZANDVOOBT"
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Het Ondersteuningsfonds der Vere» Haarlem West l in de strijd om de Veroorzaken geen gewenning, werKennemerlandbeker.
niging van Letterkundigen;
Zaterdag j.l organiseerde K. J. C.
ken zacht, zeker en zonder kramp.
Stadsschouwburg
„Zandvoort een feestavond, die zeer
Haarlem
goed is geslaagd. O.m. werd op deze
II FLEURIGE
Zaterdag 15 Mei, 8.15 uur: Cruys avond de prijs voor het 4»maandelijks
B u tonh l ts INTINTEN.
MAT
Voorbergh in „De goede oude tijd". kampioenschap uitgereikt aan J.
t
l
Zondag 16 Mei, 8.15 uur: idem. , Zwemmer.
GLANZEND
Heden nam God tot Zich onze
geliefde zuster en schoonzuster
Mejuffrouw
CORNELIA WEBER
ia de leeftijd van 67 jaar.
Els
Ida
Hendrik
Maarten

Honkbalseizoen voor Zandvoort
begint a.s. Zondag

BIOLINE

IVOROL

Elke tand
een brillant Van Zomerzegels

Koopt nu een
j
Seizoen-abonnement •

Huidgenezing

F» U ROL
WEEK-AGENDA

Sproeten? SPRUTOL

van

Knap óp die onogelijke schuur mei

'

J

}

DG speciaalzaak met
alleen foto- en fiimartikelen

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 — Telefoon 2510

Ruime keuze !

Film- en fotocamera's zeer sterk in prijs verlaagd
Te koop te HEEMSTEDE
ruime moderne MIDDEN*
STANDSWONING met gr.
garage, modern comfort,
goede stand. Gevr. voor nu
of later huurwoning te Zand;
voort. Br. no. 3708 bureau
Zandv. Courant.

Zandvoorts

BROSSOIS

Schoenhandel

voor het seizoen 1954
(van 27 Mei tot Ie waek September)

abonnement
voor Bad^Zuid seizoen 1954
vanaf heden verkrijgbaar aan de
BadsKassa

ABONNEERT U

de allernieuwste modellen
linnen Zomerschoenen
in moderne tinten!

KLEURENFILMS in ruime sortering voorhanden

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

Volwassenen f 6,-, kinderen f 3,-

EEN JUFFROUW

voor de dames-garderobe
en

EEN NET PERSOON

voor de heren-garderobe

Aanmelden Zaterdagmiddag bij Bad=Zuid.

854

Repnratiesafdeling

met vele

voor het betere genre

Grote Krocht - Teief. 2106
B. Entzinger
heeft wegens vacantie

Meubel-, gordijn- en
tapijthandel

arts, Woninginrichting

van 20 t.m. 30 Mei
geen praktijk

L. Balledux & Zonen

Haltestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks»
credietbank.
Vraagt inlichtingen.
De andere doktoren nemen
waar.

D

DEZE WEEK
Onze speciale

SPRITSJES
70 et per 250 gram
Fa VAN STAVEREN

Te huur gevr. van 15 Juli* Zeestraat 48 - Tel. 2684
15 Aug. 3 'KAMERS "en keu*
ken in de prijs van ƒ 400,—
a ƒ 500,-. Br. ond. no. 3702 Moderne inrichting voor
bureau Zandv. Courant.

Voetverzorging

Gevr. VROUW of MEISJE
voor 2 of 3 ochtenden per
week. Mevr. Demmeltraadt, Brederodestraat 72, tel. 3023
Bredcrodestraat 5.

Mevr.A.Mol-van Bellen

Gevr. vanaf l Juni geduren*
de-' l jaar VRIJ-E ETAGE, Diploma A.N.O.V.
of drie kamers met keuken,
of iets dergelijks. Br. onder
no. 3704 bureau Zandv. Crt.
voor stuiving en afschutting.
Gevr. WERKSTER. Vrij» Rietmatten voor alle doel*
dagochtend <M2 uur of midi einden.
Rietmattenfabriek
dag; ƒ 3,—. Haarl.str. 4a.
C. A. Rijnbeek, Hillegom,
telef. K 2520 — 5116.
B.z.a. HUISHOUDSTER,
leeft. 40 jr. Br. ond. no. 3705
DEKENS en PLATOS
bureau Zandv. Courant.
Plaids voor auto en kam*
Schotse ruiten,
HUIS MET SPOED in huur» peren
koop gevraagd. Hoge aflos» licht beschadigd v. ƒ 37,50
sing. Leeg te aanvaarden. voor ƒ 16,90. Pr. wollen
Br. no. 3707 bur. Zandv.Crt. dekens (iets vuil) ƒ 17,50
en ƒ 19,50. Profiteert van
onze bijzondere aanbie»
ding.
TAPIJTHANDEL
huis m. garage, liefst m. c.v.,
„MARO"
omg. Kostverl.AVilhelmina» Jansstraat 85 bij Grote
weg. Binnenkort te aanv.
Markt, Haarlem.
Br. no. 3706 bur. Zandv.Crt.

Rietmatten

TE KOOP GEVRAAGD:

WONINGRUZL
Welke Zandvoorter wenst of moet verhuizen naar el=
ders? Heb ruilobject in de huurprijs ƒ 750,= tot ƒ 800,=
in Groningen, doch ook door meerhoeksruiling elders.
Br. onder no. 3701 bureau Zandv. Crt., Achterweg 1.

LI ontvangt tevens gedurende de maand Mei waardebonnen volgens onderstaande tabel. Met deze
waardebonnen kunt LI aankopen doen, niet alleen in onze zaken, maar ook bij firma's handelende
in rookartikelen, gebak, parfumerieën, schoenen, speelgoed enz. Deze bonnen kunt Li direct naar
wens besteden, of sparen voor grotere aankopen; ze blijven geldig tot 30 Jan} a.s.
L

-K
w
-K
w
"*^

Bij aankoop van ƒ 5,— tot ƒ 10,— ontvangt U een bon ter waarde van 50 cent.
Van/ 10,— tot/ 25,— een waardebon van ƒ l,— Van/ 25,— tot ƒ 50,— een waardebon van ƒ 2,50
Van ƒ 50,— tot/ 75,— een waardebon van ƒ 5,
Van--/ 75,— tot ƒ 100,— een •waardebon van ƒ 7,50
Van ƒ 100,— tot ƒ 150,— een waardebon van ƒ 10,— Van ƒ 150,— tot ƒ 200,— een waardebon van ƒ 15,—
Van ƒ 200,— tot ƒ 275,— een waardebon van ƒ 20,— Van ƒ 275,— tot ƒ 350,— een waardebon van ƒ 27,50
Van ƒ 350,— tot ƒ 500,— een waardebon van ƒ 35,— Boven ƒ 500,— een waardebon van ƒ 50,—

Kat. ds. CAMISOLES
fant. weefsel
dezelfde CAMISOLES
met bustevorm

bijp. SLIPS
bijp. DIRECTOIRS

1.95
1.65
1.85

DAMES NYLONS
Zeer mooie Nylonkous
geheel geminderd,
2.75
strikt Ie keus
Prachtige kristal Nylons
volstrekt Ie keus
3.75

ONDERJURKEN
Prima charmeuse
Onderjurken met fraaie
kantgarn. ook aan de
onderkant
4.75
Fijne Nylon Dames
Onderjurken met strook
en kantgarnering. Bijzon*
der voordelig
9,25 8.75

Extra
voordelige
, prijzen
P. de Gruyter & Zoon n.v.

Z5

LSKENS en SLOPEN ONTBIJTLAKENS
Prima Graslinnen
Lakens
150 x 235 5.75
2 pers. .. 180 x 235 6,95
Bijp. Slopen
1,65
Extra zware graslinnen
Lakens
150 x 240 7,25
180 x 240 8,65
Bijp. Slopen
2,25

waardebonnen

6.50

STOELLOPERLINNEN
per meter .. 2,15 = 2,10 1.75

ZABRO Zon-gordijnen
ONTBIJTSTELLEN

in alle breedten voorradig
Partij aanbieding
zeer zware zuiver

11.95

WOLLEN DEKENS

0.95
1.30

Geheel nieuwe en zeer
uitgebreide collectie

BADPAKKEN
1.95

in Wol=Lastex
en Satijn Lastex

2.95

Herenzwembroeken
Badtassen
Badmutsen

3.40

- 4.50 - 2.50

norm. waarde ƒ 65,— en ƒ 55,—
alleen 150 x 210

42.50

-

Prima gemengd
WOLLEN DEKENS
zeer mooi

in gebloemd 120 cm, p. meter ...... 5.45
in gebord. gestreept 130 cm, p. meter 9.25

J. Th. KORT
HAARLEM

ZANDVOORT
Telefoon 2 6 6 6

HEEMSTEDE

en binnenkort ook ÏJmuiden

DE GRUTTER

19.75

met als extra attractie

tot

voor de buitendienst (in een bestaande bezorgwijk).
Pers. aanmelden: Dagelijks tussen. 4 en 5.30 uur op
ons kantoor Barteljorisstraat 40 te Haarlem (ingang
winkel)

49.50

Prima
kwaliteiten

Pracht Peau de Pêche dubbelzijdig zeer zware kwt., p. meter ....
kleuren terra, groen, bruin, beige
. ,
5.95 en 7.75

een flinke verkoper

-

39.75

enige
nette jongemannen
voor opleiding bediende en bij geschiktheid
filiaalhouder. Tevens is er plaats voor

thans
46.50

ZAALBERG DEKENS
150 x 200

Zeer bijzondere aanbieding

met als extra attractie

kunnen plaatsen in Rayon Haarlem

Tent- en Schermlinnen
140 cm breed, per meter

Zeer fijn Ontbijtlaken
met 6 vingerdoekjes
p. garnituur

DROOGDOEKEN
Kat. THEED9EKEN
prima kwaliteit
Prachtige halflinnen
THEEDOEKEN
Jacquard
BADHANDDOEKEN
zeer mooie kwaliteit ..
Zware Jacquard
BADHANDDOEKEN
mooie tinten
Dezelfde BADHAND*
DOEKEN met WAS=
HANDJE verpakt ...

Bijzonder mooie
ONTBIJTL'AKENS
geheel nieuw dessin .... 5.95
ONTBIJTLAKENS op
.{eer aparte wijze met
fraai dessin bedrukt .... 7.45

.

waardeb onnen

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DEUR UIT!

ï

i

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Voor 'de turnwedstrijden van de
nemer Turnkring, die op 4 Juli a.s.,
voorafgaande aan de internationale
turndemonstraties, in het Zandvoort*
se Sportpark plaats vinden, werd
door 7 verenigingen ingeschreven,
aan de hand van deze voorlopige op*
gaaf zou op de middagdemonstratie
net massale openingsnummcr (Rei»
dans) uitgevoerd worden door 200
meisjes, terwijl het slotnummer
(oefening Olympische Dag) met 150
dames zou worden gedaan.
Op de instructicsavond van Zater*
dag j.l. bleek wel, dat de oefeningen
er nog niet „in" zaten, zodat nog
flink geoefend moet worden en voor»
al indien • men aan de Olympische
Dag (13 Juni) wenst deel te nemen.
Alhletiek.
De athletiekcompetitie van de Ken»
nemer Turnkring werd vastgesteld op
de avonden van 10 en 24 Juni en op
8 Juli a.s.
Aan de heren de taak hun kam»
pioenstitel te verdedigen, doch wel*
licht is thans ook van de dames wel
een ploeg samen te stellen.
Wandelen.
De inschrijving voor deelname aan
onze jubileummarsen op 29 en 30
Mei a.s. is totnutoe niet onbevredi»
gend te noemen. Als organiserende
vereniging dienen wij zelf ook goed
voor de dag te komen, zodat ieder
lid wordt opgewekt zich ten spoedig*
ste op de lessen of 'bij J. L. de Bas,
Zandvoortselaan 62, te melden.
Voor de jeugdgroep van 12*16 jaar
zijn leiders aangewezen.

BEDRIJFSKLEDING

DAMES K.J.C. „NOORD"
Woensdag j.l. hield de dames K.J.C.
„Noord" haar ledenvergadering. Het
'bestuur werd met algemene stemmen
herkozen en is als volgt samenge»
steld: Mevr. G. Kerkman, voorzitster;
mevr. Mandcrs, secretaresse; mevr.
S. Bol, penningmecs'teresse.
In de kascommissie werden bc»
noemd mevr. T. Molenaar en mevr.
M. Visser. M'et meerderheid van
stemmen werd mevr. A. Menks als
wedstrijdlcidster gekozen.
Na de rondvraag werd nog gezellig
gekaart om aardige prijzen. No. l
werd mevr. S. Bol, 2. .mevr. D. van
Norde, 3. mevr. A. Mulder, 4. mevr.
E. Sluisdam. D.e marsenprijs was na
loting voor mevr. G. Kerkman en de
poedelprijs voor mevr, A. Menks.

Koksjassen, *broeken en *mutsen
lange en korte stofjassen, wit, khak
en blauw; broeken in knaki, blauw
keeper en ribcord, enz. enz.

MANUFACTUREN
Sokken, kousen, sportkouseh vana
85 cent, enz. enz.

Wollen dekens
tegen zomerprijzer

om Uw was 's avonds in de week te zetten,
kosten U hoogstens 4 cent l Reeds de volgende
morgen is al het vuil uit het wasgoed

Hotel Bouwes

er ook maar één vezeltje wordt,aangetast.
Henco bespaart U op wasdag 50 % werk

Annex Cab'aret Extase
Zandvoort

en een goedkopere waskracht zult U op
heel de wereld niet vinden I

DAGELIJKS

HERBERT MITTEYS
met zijn Weens orkest
*

In ons internationaal cabaret*
programma:

Eston and paztnerin
Expresssmagic

Terry Sisters
DanSiduo

Duo Bareski
Internationaal danspaar

HONKBAL
Oranjestraat en Stationsplein.
A.s. Zondag begint voor Zandvoort» 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbomv", Tollensstraat 47.
meeuwen de honkbalcompetitie weer.
Deze wordt geopend met een thuis» 2888 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
wedstrijd van de Meeuwen. Gespeeld
Brederodestraat 94.
wordt tegen S.C. iHaarlem 4 om 10 u.

*

Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

DEZE WEEK RECLAME

250 gram ALLERHANDE KOEKJES
voor 60 cent
H. G ORTER Prinsenhofstraat hk Brugstr. Tel. 2153

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Henco

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers' (winkeliers) aan tiet Kennemer Knancierings-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 bjj de plaatselijke corresppndenten

K • want het is een Persil-productl
SLECHTS

Rijwielen

Bromfietsen

FONGERS
RALEIGH
LOCOMOTIEF
GAZELLE

H.M.W.
SOLEX
RAP
MOSQUITÖ

Binnenkort verwachten wij de

ï-cc Centro-scooter

compleet f 1195,-

BOTTELIER
Zandvoortselaan 158 — Telef. 26113
HEEMSTEDE-AERD'EN'HOUT

EDAMMER KAAS

uit

49

blik . . . 200 gram

49

Grote Snijkoek. .! . . P e rs ,uk 39
Huishoudzeep. . 2 dubbele stukken

29

Limonadesiroop p.iies1.25-98en 69
RaSpa nieuw fijn zandkoekje . . 250 gram

59

Z'Molen Biscuits... 250 gram 35

Spaar! Albert Hei/n's Boffie-Strips en Panorama-p/aai/es
Strip-album BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP 1.-

PANORAMA-ALBUM 1.25

ALBERT HEIJN

PER F L I N K PAK

THEATER

S

„MONOPOLE"

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper. = Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 14 tot en met
MAANDAG 17 MEI, S uur

De banneling
van Ballantrae
Errol Flynn, Beatrice Campbell, Anthony Steel,
Yvonne Furneaux. Romantische avonturen in dat
adembenemende „Errol Flynn" tempo. Kleur door
Technicolor.
Toegang 14 jaar.

John Wayne, Loyd Nolan, Walier Abel, Allyn
Joslyn, Andy Devine. Een eerlijk en manlijk=op=
recht verhaal .-over het harde leven der piloten in
de barre verlatenheid der poolstreken.
^Toegang alle leeftijden.

Zuiver Rundvet. . . . 500 gram 59
Ontbl'jtWOrSt

CENT

De witte hel

99 et

SOOgram

*

5

Vanaf DINSDAG 18 tot en met
DONDERDAG 20 MEI, 8 uur

Echte. N oor d Hollandse

500 gram

is geen gewone soda, maar volkomen gezuiverd en geconcenireerd en samengesteld uit bijzonder actieve bestanddelen,
bevat bovendien bijzondere stoffen, waardoor het losgemaakt*
vuil zich niet opnieuw op het waigoed kan vastzetten,
voorkomt het geel worden van
het wasgoed.
maakt het schrale water uit d*
kraan zacht als regenwater, zodat
•r geen gram zeep verloren gaat
en kalkvlekken op Uw goed „worden voorkomen.

Henco is Veilig

ADVERTEERT in de
ZANDVOÓRTSE COURANT

Ben van de goede
dingen In het leven.
Juffrouw Van
der Meer segt:
„49 kinderen
heb ik in mUn
klas en het
valt niet aR(jd
mee dat stel In
toom te houden. Vooral
niet als „De Bilt" storm
verwacht. Na de les is
er voor mti maar «én
manier om vlug op te
knappen. Een verkwikkcnd kopje Boft ie Koffie.
BOFFIE: het woord voor
de lekkerste K O F F I E

j. H. G. WEENINK

losgeweekt en U hoeft niet bang te zijn, dat

2000 Brandmelding:.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen y. 'noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelin. genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserij „HoHandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Kinko",

dan zul je merken, dat je - net als ik - uit kunt
komen met je huishoudgeld en nog wat overhoudt ook. Al dat rekenen, tot je er geen eind
meer aan weet, is heus niet nodig. Bij Albert
Heijn kun je practisch alles krijgen wat je
nodig hebt voor je huishouding. Stuk voor
stuk kwaliteits-artikelen en...voor prijzen waarean geen ander kan tippen

PUnströkerjj - Snelle aflevering - KASTKLAAR,

handjes Henco

Fa van der Veld-Schuiten

telefoonnummers
en adressen

Burgemeester en Wethouders der gemeente Zandvoort
verzoeken degenen, die :hun kind(eren) met ingang van
de cursus 1954/1955 op de kleuterschool aan de 'Heren*
straat of op de thans nog in aanbouw zijnde nieuwe
kleuterschool in het z.g.n. plan*Noord, geplaatst wen*
sen te zien, hiervan, voorzover zulks nog niet is ge*
schied, aangifte te doen in de week van 17 t/m 22 Mei
a.s. tussen 13.30 uur en 15.30 uur. met uitzondering van
Woensdag» en Zaterdagmiddag en wel
a. voor eerstgenoemde school bij Mejuffrouw G. van
den Berg, hoofd dezer school, in het schoolgebouw
aan de Herenstraat;
b. voor de nieuwe school bij Mejuffrouw A. Kemp, be*
noemd hoofd dezer school in het schoolgebouw aan
de A. J. van der Moolenstraat (Dr. Albert Plesman*
school).

f

Voor nog geen dubbeltje
komen de Henco-kabouters
U helpen! Een paar

KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 236C

Belangrijke

AANGIFTE LEERLINGEN
openbare kleuterscholen

.

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

NETTE
MEISJES
voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van buiten de stad •worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

cacao- en chocoladefabrieken N.V„ Haarlem

ZONDAGMIDDAG 16 MEI, 2.30 uur
SPECIALE, MATINEE. Wij presenteren U de
Koningen van de Lach Stan Laurel en Oliver
Hardy in:

Fra Diavolo
Toegang alle leeftijden.
Voor een. oprecht geluid: de
ZANDVOÓRTSE COURANT
Ons Wad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn critische en stimulerende taak eerltfk vervullen;
• Een. tikje spot en humor
niet vergeten;'
ZANDVOOBTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Bijblad van de Zandvoortse Courant

Vrijdag 14. Mei 1954

ZONDAGSD1ENST
anti»onkruidmiddel dat ik moet
DOKTOREN:
strooien als het gras goed aan de
Dr B. Entzinger, Bredcrodestraat l,
groei is.
telefoon 2181.
Maar het gras is nog niet goed aan
-HET GRAS
in
Zandvoort
WIJKZÜSTER:
de groei om redenen zie boven, ter»
,'AIs U nog eens mijn huis passeert
wijl de paardestekken welig tieren.
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
te koop gevraagd
,zult U ontdekken dat wij in het be»
Beseft U mijn verantwoordelijkheid?
telefoon 2791. '
Br.
m.
voll.
inl.
ond.
no.
3703
zit zijn van, een stralend grasmatje.
Tenslotte is er nog het spuiten. En
VERLOSKUNDIGE:
Zandv.
Courant,
Achterweg
1.
Denk niet, achteloos voorbijlopend,
dat is geen kleinigheid als U zich
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
•dat dat daar zomaar in stand blijft.
voorstelt wat er allemaal kan gebeu*
.: Nadat ik de hele winter tegen
ren met een slang aan een kraan. Het
PREDIKBEURTEN
iedereen „van het gras af l" heb ge»
kost me een uur per dag en een kled» A.S. ZONDAG
roepen — en denkt U zich eens in,
derige keuken.
Hervormde Kerk, Kerkplein
hoeveel hoongelach ik -daar voor heb
Al deze dingen moet U eens be»
Zondag 16 Mei
• moeten incasseren — ben ik in het
denken wanneer U op Zondagmorgen
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
-vroege voorjaar weer met de actieve
onze tuin passeert. Want wie be»
N. H. van Wijk.
treedt er op Zondagmorgen het gras»
; verzorging begonnen.
naar de
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
. Daartoe heb ik me aangeschaft:
veld?
's Avonds geen dienst.
een emmer kunstmestkorrels, een
Pa.
•emmertje graszaad, -een meter zwarte
Majestueus achter de grasmachine.
Ne d. Protestantenbond, Brugstraat 15
grond. Deze zaken moeten in de
Want dat.kun je niet aan vrouwen
Zondag 16 Mei
volgorde: kunstmest=graszaad»aarde
toevertrouwen, zegt hij!
10.30 uur: Ds L. H. Ruitenberg van
aangebracht .worden met dien ver»
NEEL.
Den Haag.
: stande dat tussen een en twee veer»
7 uur n.m. Jeugddienst door Ds J.
Inl. Touringcar-bedrijf P. KERKMAN
C. G. Fischer, jeugdpredikant te
EEN KOELE DRONK KAN U ZO VERKWIKKEN! Haltestraat 63 - telefoon 2560—2214
Amsterdam.
DAAROM NU UW EIGEN KOELKAST.
heeft Zaterdag RECLAME-AANBIEDING KOOP.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Geen bederf meer van levensmiddelen.
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Klein
én
groot
Kop en schotels, crème
van ƒ 0,65 voor ƒ 0,50
Nedalo Koelkast voor inbouw
ƒ 450,—
Hoogmis.
'Kop en schotels, met gekl. rand..van ƒ 0.90 voor ƒ 0,70
Nedalo
Koelkast
voor
butaangas
....
ƒ
535,—
eten
's Avonds 7 uur Lof.
Bprrelglaasjes
'. "van ƒ 0,15 voor ƒ 0,12
,50 dagen op l gasfles.
In de week 's morgens 6.30 en 7.45 u.
Bierglazen
van ƒ 0,23 voor ƒ 0,19
v.d. Werff's brood
Nedalo Koelkast vooir petroleum — ƒ 575,—
's Avonds 7.30 uur Lof.
Wit emaille emmer
van ƒ 3,50 voor f 2,75
Wit .emaille af wasbak
van ƒ 4,90 voor ƒ 3,80
13 liter per 14 dagen.
Gereformeerde
Kerk,
Toiletzeep' Klaverblad .. 3 stuks van ƒ 0,75 voor ƒ 0,45
Nedalo Koelkast, electr., 60 Itr inh., ƒ 480.—
Julianaweg hoek Emmaweg
Zeepost
Komt U ook eens kijken
Nedalo Koelkast, electr., 100 Itr inh., ƒ 695,Zondag 16 Mei
10 uur: Ds A. -de Ruiter.
Nadalo
Koelkast,
electr.,
140
Itr
inh.,
ƒ
945,in de goedkoopste zaak ?
Met de volgende schepen kan zeepost
5 uur: Ds A. K. Krabbe van Kille*
Gezelligheid en sfeer
SWALUESTRAAT 9, is achter de Haltestraat
worden verzonden. De data, waarop
gom.
Telefoon 2418
PHILIPS RADIO v.a. ƒ 98,- tot ƒ 2190,-- de correspondentie uiterlijk ter post Ncd. Chr. Gemecnschapsbond
De meest moderne apparaten. Voornaam
moet zijn bezorgd, -staan achter de Dinsdag 18 Mei
van toon en uiterlijk.
naam
van het schip vermeld:
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
PHILIPS BANDRECORDER, voorzien van
ALLEEN ZATERDAG:
Spr.: Joh. H. van Oostveen, evan»
versterker, microfoon, kabels, twee spoelen Indonesië: s.s. „Maron", 15 Mei en
gelist te Voorburg.
KOFFIEMOPPEN
en 180 meter band. Zuivere weergave
m.s. „Modjokerto", 20 Mei.
ƒ 740,- of 10,- p.w.
een heerlijk pittig koekje,
Zondag -16 Mei 9.45 uur: Radiotoe»
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 495,-. Prima ontvangst. Ned. Nw. Guinea: s.s. „Maron", 15
van 70 voor
spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
Mei en m.s. „Modjokerto", 20 Mei. Brandt Corstius van 't Humanistisch
U
bent
echt
uit
en
toch
thuis!
60 et per 250 gram
PHILIPS PLATENSPELER, v.a. ƒ 74,- of ƒ l,- p.w. Ned. Antillen: m.s. „Artemis", 20 Mei. Verbond. Onderwerp: „Wij spreken
Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde!
elkander toe".
Suriname: m.s. „Nestor", 22 Mei.
In een wip schoon schip
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Schoolplein 4 - Telef. 2467 STOFZUIGERS,
div. merken op slee. Vanaf ƒ 2,- p.w.
m.s. „Pretoria Castle", 15 Mei en
WASMACHINES, Droogmachines, Koelkasten.
m.s. „Blitar", 19 Mei.
Ne d. Hervormde Kerk
Diverse merken.
m.s. „Prins Willem George
A.s. Zondag 16 Mei 10.30 uur
Rundvlees vanaf ƒ 1,75
Gehakt
ƒ 1,60 Komt U eens kijken en.luisteren? Wij regelen op pret» Canada:
Fredcrik", 17 Mei en m.s. „Wester»
Schoudercarb. -v.a. ƒ 1,70
Doorr. varkenslapjes 1,35 tige wijze de betaling met U. . "'•
dam", 20 Mei.
Ds R. H. Oldeman
Wij verlenen U op alle apparaten vanaf ƒ 100,— Zuid Amerika: s.s. „Eva Peron",
LAMSVLEES en ORIGINEEL-VETGEMEST
Creditsservicel
Onderwerp:
KALFSVLEES VERKRIJGBAAR
17 Mei.
Wij repareren alle merken toestellen en apparaten.
Nieuw
Zeeland:
via
Engeland,
15
Mei.
RADIO
f^ •£/
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven
•ELECTRA
Kleine Krocht, l, telefoon 2432
Kosfverlorenstraat 7 — Telef. 2534 de postkantoren.

de, V

tien dagen moeten verlopen maar bo»
vendien mag de kunstmest alléén bij
regen worden gestrooid. En daar zit
hem juist de kpeep. Want het regent
niet!
.Herinnert U zich die drie druppels
die vorige week Maandag zijn geval»
len? Die heb ik benut om als een
gek de kunstmestkorrels rond te
strooien. En als er niet meer regen
komt verbrandt alles. De tuinman
zegt: het hele zoodje! Dat vind ik een
aardige woordspeling in verband met
graszoden, maar wel wat wrang in
verband met mijn geploeter.
Nu kan ik dus het zaad niet
strooien op de kale- plekken vóór die
korrels gesmolten zijn. De zwarte
aarde heb ik er toch maar over ge»
gooid, want de hoop lag pal voor de
keukendeur. Ik hoop dat de korrels
het zullen billijken, ik kon niet an»
ders.
,
Dan is er nog • de zorg om het

Huis met tuin

per luxe Touringcar
bloeiende
Betuwe

't Wonder van Zandvoort

Fa.A.v.d. MiJe&Zonen

„LA VIANDE"

TELEVISIE f , jt.

Er is geen God ?

EXPORT TAPIJTEN
Zaterdag verkoop aan
particulieren, van export*
tapijten, zowel kl. als
zeer grote maten, b.v.
Wiltons pl.m. 200 x 300
ƒ 79,50, 225 x 325 waarde
ƒ 165.— voor ƒ 109,-,
270 x 360 van ƒ 280,voor ƒ 198,-. Ook enige
M.Smyrna's ƒ 125,-. B?=
zoekt onze toonkamers.
TAPIJTHANDEL

Watlg je

„MARO"

Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.
DAMES,
Kleedt U goed, draagt een

HOED
Elisabeth Donye
Pakvcldstr. 30 - Tel. 2739

Ieder jaar aangevuld en uitgebreid
met het geld van De Grayter's
cassabons. Verleden maand nog,
kreeg ik 40 gulden voor mijn bons
van nog géén jaar. Een geweldige
verrassing, zoveel geld ineens!

PLASTICWIT

voor plafonds

BEHANG

voor de wanden
VERF voor het houtwerk

MEUBELWAS

De Gruyter geeft* korting op alle
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.

voor de meubelen
Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
Witkalk en gips.

P.
Flietstra
Burg. Beeckmanstraat 2

Tel. 2114 (hoek Tollcnsstr.)

EN BETERE W A A R
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

Behanger ij Stoffeexdexij
PAPIER per rol vanaf 55 et
uit voorraad leverbaar
F. C. HEEMEIJER
v. Ostadestr. 7a - Tel. 3116
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

»*m
V*&3:>'

Heb de
ZANDVCORTSE
COURANT

i

bij de hand!

L.540513.

Op 't strand, in elk pension en pand, leest men de Zandvoortse Courant

•Opgericht 1900 - ,
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Boeiende motorraces trokken
ondanks guur weer tuinduizenden

Grote Krocht-verlichting
in werking gesteld.
De voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging, de heer M. Weber
beeft Zaterdagavond de seizoenver»
lichting van de Grote Krocht in wer»
king gesteld. Spr. schetste de groei
van de winkelstraat en was vol waar»
dering over de moeite die men zich
getroost heeft ook de Grote Krocht
tot een aantrekkelijk geïllumineerd
deel van de badplaats te maken.
Hij roerde de mogelijkheid aan dat
men binnenkort tot verbetering van
de trottoirs — reeds lang een steen
des aanstoots — zou overgaan.
Na het uitspreken van zijn rede
stelde hij de seizoenverlichting in wer»
king, die veler verwachting volkomen
overtrof. Men heeft met de speciaal
ontworpen masten en de .guirlande»
illuminatie' een bijzonder aardig cf»
fect verkregen, waarop men — om in
de trant te blijven — inderdaad kan
bogen.
Door dat men een draaiorgel had
gecharterd en een aantal inwoners in
oud»Zandvoorts costumes eveneens
van de partij waren, kreeg het in wer»
king stellen van de verlichting een
feestelijk cachet.
De Grote Krocht»vereniging heeft
in ieder geval voor een aanwinst ge»
zorgd, waardoor speciaal de toegang
tot Zandvoorts dorpskern veel ge»
wonnen heeft.

Zeker 30 a 35.000 personen hebben jenoemde passeerde Kostir met grote
Zondagmiddag de eerste internatio* snelheid ,doch had teveel van zijn
gevergd en moest een ronde
nale motorwedstrijden van de K.N.M. nachine
lierna afstappen.
;
V. 'op het circuit van Zandvoort mee»
Thorn Prikker en de Ier Matthews
gemaakt, een aantal, dat niemand profiteerden hiervan en namen de 2e
meer had verwacht, nadat de weers» en 3e plaats in. De snelste ronde was
Kostir in 1.53.8 (gem. snelheid
omstandigheden tegen het einde van | voor
132.6), die op het baanrecord beslag
de week dagelijks slechter werden. legde. Het record van Knijnenburg
JHet was guur en akelig weer in de was met bijna vijf seconden gebro»
vroege Zondagochtend, hoewel het ken!
Tussen de klassen door werd ook
des middags iets opknapte doordat nog
een zijspanwedstrijd, 'bestaande
de zon pogingen in het werk stelde uit drie manches van zes ronden, ver»
door het wolkendek heen te breken. reden, waardoor men weer allerlei
Maar het ongelooflijke gebeurde, te» acrobatische toeren 'van, de zijspan»
te zien kreeg.
gen half elf brak de stroom los en inzitters
'Er reed slechts één Nederlander
trokken tot half twee duizenden ons mee, n.l. Dijkman, die echter niets in
dorp binnen om de interessante wed» de melk te brokkelen had. In de
strijden te volgen. De trainingstijden eerste manche werd Mitchell win»
naar met hoogstens een meter voor=
waren bijzonder scherp gesteld en sprong
op de Belg Deronne. De Duit»
vele rijders — ook de Nederlanders ser Hillebrand viel op het laatste
— reden binnen het officiële baanre» moment uit. De Belg de Winne, die
nog haast had gemaakt om tijdig uit
cord.
Spanje in Zandvoort aan te komen,
Men werd in zijn verwachtingen moest door machinepech opgeven.
niet 'teleurgesteld -wat het rijden b e» In de tweede manche nam Deronne
treft; maar jammer genoeg ging geen een behoorlijke voorsprong, doch na
enkele keer onze nationale driekleur een ronde stopte hij in de Tarzan»
aan jle mast, hoewel de resultaten — bocht en Mitchell werd op-gemakke»
behalve" dan van Piet Knijnenburg — lijke wijze -winnaar.
niet slecht .waren, gezien het sterke
In de derde en .'laatste manche
veld. Vooral Piet Bakker stond in iet kwamen nog zes machines aan de
middelpunt van de belangstelling en start. Mitchell leverde een flinke
kan' op goede successen terugzien.
strijd met de Duitser Schneider, doch
Precies op tijd werd aangevangen wist hem slechts voor een kort mo» Er is de laatste jaren door het publiek
met de 125 cc klasse. De Tsjechen ment te passeren. Met de 2e plaats al heel wat gemopperd op de Zand»
hadden meteen al reden tot juichen, moest hij genoegen nemen, doch hij voortse Oranje Vereniging en dat
daar'Parus van het begin af de leiding behaakte, in het algemeen klassement was niet geheel van grond ontbloot.
had. en" als eerste over de streep de^zege, gevolgd door Schneider (D.). Bij feestelijke gelegenheden, ons
ging niet een gemiddelde van 111,82 Benz (-Zwitserl.) en Sounds (Eng.).
Koninklijk Huis betreffende, werd
km'. "Om de tweede plaats -werd fel Precies op het vastgestelde tijdstip overal in de lande feest gevierd, be»
gestreden tussen de Duitser Luiten» eindigden deze interessante wedstrij» halve in Zandvoort, waar in de regel
berger op N.V. Augusta en *de tweede den en 'begon de grote uittocht naar een doodse stilte heerste. Geen won»
Tsjech,. Bartos op C.Z. ,maar in de het binnenland, die ,door de politie der dus, dat vele ingezetenen van me»
10e/ ronde was de -Duitser niet meer met veel voorzorg werd opgevangen. ning zijn: Die Oranje Vereniging van
te/achterhalen. De vierde plaats was
voor .-de Nederlander Du Pont op een
MlV. Augusta, terwijl Lagerwey de
vijfde'" plaats bezette.-De snelste ron»
de was vóór Parus in 2 min. 12.5 sec.,
hetgeen neerkomt op-een gemiddelde
snelheid van 113,9 km. Het eerste re»
cord was hiermede gebroken!
Vrijheidstdemonstratie.
'Een- prachtige strijd werd gevoerd
in dé 350 cc klasse. Drie bekende rij»
ders, n.l. de Australiër Ahearn, de Het fijnzinnige stukje buitenhuis»ar= het bezoek ingenomen waren. Enk*,
Nederlander Piet Bakker en de Brit chitectuur in de duinen, dat door len van hen wilden per se een aan»
Heath zetten er zo'n vaart in, dat de mijnheer Gosen ten onrechte voor denken van mij hebben en zo heb ik
rest van het veld al heel spoedig een een concentratiekamp is aangezien, een paar stukjes van mijn pantalon
lap te pakken hadden. De motoren zal binnenkort bevolkt worden. Al» in de verzamelgrage muilen achter»
(Nortons) van Bakker en Ahearn re» gemeen wordt aangenomen dat de gelaten.
den over het algemeen iets sneller door ruitjesgaas afgesloten ruimte,
Onder de rit vertelde het bestuurs»
dan de A.J.S. van Heath. Bakker welker hellingen met helm en stro lid mij allerlei bijzonderheden over
voerde een geweldige strijd met beplant zijn, een asyl -wordt. In ze» het park. Ik bewonderde dé econo»
Ahearn, reed ongeveer tien ronden kere zin is dat ook wel zo, maar dit mische indeling' van de -nachtverblij»
gelijk met de, Austaliër op, doch lapje duingrond is veel meer. Het ven van de dag»pauwogen. O ja, dat
moest het hierna afleggen. Toch hè» wordt een natuurreservaat, een lokaal
zette hij een uitstekende tweede dierenpark.
plaats en werd dan ook met een warm
Ook dit laatste behoeft enige toe=
en "welgemeend applaus door het pu» lichting. Een lokaal dierenpark wil
bliek beloond.
niet zeggen dat het uitsluitend voor
De Engelsman Dear, de Ier Mat» plaatselijke dieren wordt opengesteld.
thews en de Duitser Jager streden met Ofschoon de idee niet zo gek zou
felheid om de 4e, 5e en 6e plaats, zijn — want onze fauna telt vele fan»
welke met grote spanning door de tastische exemplaren — meenden de
duizenden werd gevolgd. Dear legde topfiguren bij Touring Zandvoort iets
tenslotte op de vierde plaats beslag, verder te moeten gaan. Daarom wer»
geyolgd door Matthews en Heynes den belangrijke buitenlandse con»
(Eng.). De snelste ronde boekte tacten gelegd. In een verheugend kort
Ahearn met 1.57.2 (gem. senlheid tijdsbestek slaagden de diligente pro»
128,79 km), doch Piet Bakker bena» pagandisten van onze onvolprezen
derde hem aardig met een tijd van gemeenschap er in achtereenvolgens
1.57.7 (gem. snelheid 128,24 km).
de regeringen van Rusland, Australië,
De Adlerfabriek verscheen voor de Pakistan, Luxemburg, Arizona, Cam»
eerste maal met een wedstrijdmotor bodja, 'China en Noord»Duitsland
op het circuit en boekte meteen een warm te laten lopen voor ons dieren»
aardig succes, daar de Duitser Hall» reservaat. Sommige regeringshoofden
meier in de 250 cc klasse in een keu» hebben reeds min of meer zeldzame
rige tijd van 30.47.2 (gem. snelheid beesten (uit voorraad leverbaar) toe»
122,62 km) als eerste wist te eindigen. gezegd.
De Tsjech Bartos startte minder goed,
Om het park niet al te lang zo
wist Hallmeier daardoor niet meer in kaal en leeg te laten is men er dezer
te halen, doch eindigde als goede dagen toe overgegaan lokale honden
tweede, gevolgd door de Duitsers binnen de omheiningen te brengen.
Reichert, Vogel, Thorn Prikker en Zoals men weet mag men hier geen
Luttenberger. Op één ronde en op de honden meer los laten lopen. Er zal
9e plaats volgde Siep Postma als een tijd komen dat deze dieren gans
eerste Nederlander
niet meer mogen lopen zelfs. En om
De snelste ronde werd gereden te voorkomen dat 'het ras — bij ge=
De delegatie uit Tula
door Reichert, die er slechts 2.00.7 brek aan beweging — uitsterft, heb»
over deed, hetgeen betekent, dat hij ben de vrienden van het park gast»
gemiddeld 125.05 km per uur draaide. vrijheid verleend aan- talloze hondjes moet ik U even vertellen. Een ko»
Een bijzonderheid is nog, dat deze van beiderlei kunne, 't Belooft er dus misch misverstandje bij het vlinder»
.rijder Zaterdagmiddag zijn machine gezellig te worden.
huis was nog bijna de aanleiding tot
stukdraaide, direct daarop naar Duits»
De dieren kunnen zich hier vrij be» een diepgaand meningsverschil tus»
land vertrok om een nieuwe motor te wegen, mogen lopen wanneer ze dat sen mijn gids en mijn persoontje.
halen en keurig op tijd weer aan de willen en kunnen gaan liggen, wan» Toen wij de hokken van de dag»
start verscheen. Zijn start was slecht, neer ze dit noodzakelijk achten.
pauwogen (die binnenkort geleverd
doch. hij wist zich toch nog van de 8e
Ik ben eens een kijkje gaan nemen. worden door Nieuw Zeeland) nader»
naar de derde plaats op te werken. 't Is een pracht gezicht, dat mij sterk den, las ik het 'bordje hardop: Dag»
Een keurige prestatie.
ontroerde. U moet niet vergeten dat pauw»oog! zei ik.
De' Nederlandse verwachtingen de hond een der meest tragische fi»
De man naast mij zei: „Ik heet geen
voor de 500 cc klasse gingen in rook guren van onze samenleving is. Geen Pauwoog". Ik zei: „Dat weet ik, maar
op, wat de prestaties van Piet Knij» dier wordt zo miskend als de hond. ik zei: dag»pauwoog!"
nenburg betreft, maar gelukkig was Ik werd rondgeleid door een bestuurs»
„Dat hoorde ik", zei de man, „maar
het Piet Bakker, die de eer van ons lid van het natuurreservaat en wij nogmaals.... ik heet geen Pauwoog".
land hoog hield en na een spannende hadden voor de gelegenheid beslag Ik begon te transpireren en beweerde
race op de vierde plaats eindigde. De kunnen leggen op de brandweerbeep. nog eens: „Ik zei: dag=pauw»oog, om»
Tsjech Kostir zorgde voor de tweede Want om het hele park te belopen, dat ik altijd hardop lees".
overwinning van zijn land, nadat zijn zou men een dag nodig hebben. En
„Dat moet U weten", zei de man,
grote rivalen door machinedefecten mijn tijd is 'beperkt. Een nadrukkelijk die plotseling zeer ijzig deed. „Ik
waren uitgeschakeld, o.a. " Knijnen» *ekef van alle honden tegelijk gaf mij heet de Beer". Toen zei ik, om de
burg, Drikus Veer en Ahearn. Laatst» ie zekerheid dat de beesten zeer met situatie-te redden: „Dag Beer!"

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

Volleyball-tournooi van O. S. S.
slaagde goed
H.V.S. (heren) en S.O.S. (dames) winnaars.
De volleybalwedstrijden die Zondag
j.l. werden georganiseerd door de ju»
bilerende gymnastiekvereniging OSS,
zijn, afgezien van de vrij gure weers»
omstandigheden bijzonder geslaagd.
O.S.S. heeft met dit tournooi een
belangrijke poging gedaan om deze
mooie zomersport in het midden van
de belangstelling te plaatsen en het
heeft zeker niet aan de organisatie,
die uitstekend klopte, doch eerder
aan de ons grillige klimaat gelegen
dat de publieke belangstelling voor
dit evenement niet die afmetingen
aannam die men ongetwijfeld ver»
diend had.
Niettemin, vele ploegen kwamen te»
gen elkaar uit en van vroeg tot laat
in de middag heerste er op het hoc»
keyveld een gezellige sfeer.
Na spannende voorrondes wisten
de Haarlemse Volley Spelers (iHVS)
uit Haarlem in de herenafdeling ten»
slotte beslag te leggen op de eerste
plaats. Zij moesten hiervoor in de fi»
nale uitkomen tegen hun plaatsgeno»

ten van die
Raeckse, tegen welke oude
rivalen ze1 de eerste game met flink
verschil verloren, doch de laatste
twee sames met 16=14 en 15*7 won»
nen.
In de dames A»klasse waren de da«
mes van die Raeckse eveneens in de
running. Toch moesten zij met de
tweede prijs genoegen nemen. Een 'be»
ter doelgemiddelde — voor zover
men daarvan kan spreken bij Volley»
bal - van het Utrechtse S.O.S. gaf
n.l. de doorslag. Tos Actief uit Am»
sterdam verwierf de derde plaats.
O.S.S. zelf -werd in de poules reeds
uitgeschakeld, doch dit lag wel enigs»
zins in de lijn der verwachtingen, daar
men bekende en sterke teams naar
Zandvoort had weten te krijgen.
Ook dit onderdeel van het feest»
programma van O.S.S. is weer ge»
slaagd achter de rug en met belang»
stelling ziet men uit naar de volgende
demonstraties in de zomersporten.

NIEUW LEVEN
in de Oranjevereniging

£ett

ui de duüten.

de manier waarop tegenwoordig een
feestelijke gebeurtenis in onze Ko»
ninklijke familie wordt herdacht.
Maar men mag in dit geval vooral
niet uit het oog verliezen, dat iedere
tegenwoordig, daar hebben wc niets medaille twee kanten heeft.
Een Oranje Vereniging, die door 't
aan.
En dan worden er allerlei herinne» publiek in de steek gelaten wordt, is
ringen opgehaald aan vroeger jaren, niet in staat iets op touw te zetten.
toen bijvoorbeeld op 31 Augustus de Want een ieder kan 'begrijpen, dat
Oranjefeesten in Zandvoort klonken het kleinste, onaanzienlijkste kinder»
als een klok. Men dacht aan de ge» feestje geld kost. En dat geld moet
costumeerde kinderoptochten, het uiteindelijk komen vanuit het publiek,
tonneije steken, mastklimmen, big bijvoorbeeld door lidmaatschap of
vangen enz. enz., herinneringen die een vrijwillige bijdrage.
'En zo draaien we in een cirkel
wel een schril contrast vormen met
rond: Het publiek is ontevreden ovej
de verrichtingen van de Oranjevereni»
ging en denkt-er niet aan om door
een lidmaatschap zijn steun te verle»
„Dé Beer", verbeterde de stroeve nen en de Oranjevereniging kan met
man mij koel. Het incident was ge» een lege kas niets uitrichten.
En dat die kas momentcel absoluut
sloten, maar ik had 't er warm van
leeg is, heeft de voorzitter, de heer
gekregen.
Opeens zagen wij een merkwaardig J. A. B. van Pagée ons met klem ver»
tafereel: Enige heren met hoge hoe» zekerd. Doordat p.a. de vuurwerken
den op waren de omheining aan 't in» aan deze vereniging ontvallen zijn,
specteren. Zij hadden blijkbaar geen heeft men een belangrijke bron van
oog voor de fraaie verblijven der inkomsten moeten derven.
'En toch zit men in het bestuur van
kaaimannen, die vlak 'bij hen gepro»
jecteerd waren. (Herhaaldelijk schop» de Oranjevereniging niet stil. Er zijn
ten zij tegen het draad en ik verbaas» zelfs grote plannen in bewerking.
Ten eerste heeft men de Konink»
de mij zeer.
„Wie zijn dat?" vroeg ik mijn met» lijke goedkeuring aangevraagd en is
gezel. „O ,dat is de Russische dele» aan het gemeentebestuur van Zand»
om een belangrijke subsidie
gatie uit Tula. Die heren komen straks voort
af met een zending ijsberen en nu verzocht.
Het ligt nu in de bedoeling om op
data als 30 April, de verjaardag van
.H.M", de Koningin, 5 Mei, de Bevrij»
dingsdag, 29 Juni, de verjaardag van
Z.K.H. Prins Bernhard, 5 Augustus
de verjaardag van Prinses Irene, 31
Augustus de verjaardag van H.K.H.
Prinses Wilhelmina en 31 Januari de
verjaardag van onze kroonprinses,
iets feestelijks te organiseren en
daarmee vooral bij de Zandvoortse
jeugd de gedachte aan ons Koninklijk
Huis levendig te houden. Aan de on»
derwijskrachten zal verzocht worden
hun medewerking te verlenen.
Voor 29 Juni a.s. zijn de plannen
al tamelijk concreet, o.a. staan er rol»
schaats» of autopedwedstrijden op 't
programma. Het belooft een feest te
worden in een ouderwetse Koningin»
nedagsfeer, dat besloten zal worden
met een lampionoptocht.
Tevens kunnen we reeds nu ver»
melden, dat onder auspiciën van de
Oranjevereniging een kermis wordt
gehouden op het Zwarte Veld van
31 Juli tot 8 Augustus.
De Oranjevereniging toont met al
deze plannen haar goede wil, terwijl
ze bovendien haar contributie dras»
tisch verlaagt tot ƒ l,— per jaar, een
bedrag dat naar onze mening voor na»
genoeg niemand meer een bezwaar
verkiest de vrijheid.
kan zijn.
Maar zoals we reeds opmerkten:
proberen ze de afzetting of deze sterk zonder de hulp van het publiek staat
genoeg is. Ze willen de bevolking de vereniging volkomen machteloos.
Laten wc dus ook van hieruit een
geen overlast aan doen met ijsbre»
kers
eh
uitbrekers bedoel ik". beroep mogen doen op onze Zand»
Op een gegeven ogenblik gingen de voortse ingezetenen, ook op de mop»
hoge hoeden op eikaars schouders pcraars, zodat we daarmee met onze
staan en zo wipte de een na de ander Oranjefeesten uit de impasse raken,
over het ruitjesgaas. Ze verdwenen waarin we zo zoetjes aan terecht zijn
in de duinen. „Een knappe ontsnap» gekomen.
ping" ,zei ik bewonderend. „Zij ven
G.H.
kozen de vrijheid natuurlijk!" Mijn»
heer de Beer trok z'n schouders op en
zei dat Russen toch maar Russen
bleven.
Lang nog dacht ik na over het ge;
(Biolain)
drag van de vijf hoge hoeden. En ik
Het nieuwe Biologische
kon er geen andere verklaring voor
geven dan dat het zien van de draad»
Vermageringsxniddel
versperring hun oer»vrijheidsinstinc»
Zonder risico. Succes verzekerd.
ten had wakker geroepen.
Vraag Uw Drogist. Prijs per
Ik betwijfel het of wij ijsberen zul»
Verp. van 50 dragees ƒ 1,25.
len krijgen.
BARTJE.

BIOLINE

FAMILIEBERICHTEN
iHeden ging van ons heen in
volle vrede onze liefhebbende
vrouw, moeder, behuwd* en
grootmoeder
WILLEMPJE FORTGENS
geb. van der Werff
op de leeftijd van 68 jaar.
Fam. Fortgens
fa/n. v. cl. Werff
Haarlem, 16 Mei 1954
Piet Heinstraat l
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Woensdag 19 Mei om
2 uur op de Algemene Begraaf*
plaats te Zandvoort.

LA VIANDE
KLEINE KROCHT l - TEL. 2432
Gehakt, half om half
ƒ 1,60
Prachtige doorregen lappen ..ƒ 1,75
Magere lappen
ƒ 2,00
Fijne riblappcn
f 2,10
Rosbief
ƒ 2,30
Lende
ƒ 2,35
Biefstuk
ƒ 2,80
Ossehaas
ƒ 2,90
VET = bij vlees » per pakje .. ƒ 0,45
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Het eerste team zorgde voor een
grote verrassing door D.H.B.S.L. met
7*1 te kloppen. Alleen het gemengd*
dubbel Blom»Exman leverde een ven
liespunt op.
Het tweede verloor voor de tweede
maal met 6=2 van Donald Duck 4.
Het derde team verloor van een ge*
wijzigd Eindenhout 2. Alle partijen
werden in 2 sets beslist.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Groen Wit 5*T.C.Z. 1.
T.C.Z. 2'Vliegende Hollanders 3.
T.C.Z. 3*H.L.T.C. 5.

Vul in

win/

en
Het weer zou doen vermoeden dat
het ideale puzzlc»klimaat eerst nu
aanbreekt. Gure winteravonden en
zo.... Maar laten we niet te pessi»
mistisch doen. Alvorens we nieuwe
perikelen binnen uw gezichtskring
brengen, geven -we U eerst de oplos*
sing van de vorige week. Deze luidde,
zoals U zelf waarschijnlijk gevonden
hebt:
Horizontaal: 1. kuip; 3. vlo; 4. aal;
5. oker; 6. pap; 7. arm; 8. zaal;
R.A.I.; 10. lol; 11. ebbe; 12. gok; 13,
lis.
Verticaal: 1. koopziek; 2. parallel,

ƒ 2,50 deze week voor
W. BOSCH=EVERS,
Westerparkstraat 16.
En hier dan de nieuwe:

Start Zandvoortse
honkballers teleurstellend

O

Bij een onaangename temperatuur, die
.ideaal voor voetbal, doch bepaalde»
lijk minder geschikt voor honkbal
was, op een keihard veld, na een om»
WONINGRUIL
kleedpartij in een ongezellig hok, (het A'dam Centrum^Z'voort.
clubhuis was voor Zondag afgestaan Aangeb. ben. huis, 3 kmrs,
aan O.S.S., dat zijn volleybaltournooi keuk. en tuin. Gevr. klein
organiseerde) hebben Zandvoort» huisje te Zandvoort. Br. no.
meeuwen en S.C. Haarlem een onge» 3802 bureau Zandv. Crt.
zellige wedstrijd honkbal gespeeld. .
.Het enthousiasme van alle vijf de
WONINGRUIL
toeschouwers vermocht geen compen» Aangeb. mooi landhuis te
satie te zijn voor de slappe indruk' Aerdenhout, ƒ 67,50 p. mnd.
die de vertoning op ons maakte.
Hoofdweg Z'voort. Gevr.
'Het feit, dat enkele spelers slechts moderne flat in huur te
twee minuten, voor de aanvang van Zandvoort. Br. ond. no. 3805
de wedstrijd arriveerden is typerend bureau Zandv. Courant.
voor de belangstelling die deze leden
voor hun zomersport hebben. Ook Gevr. v. 3=10 Juli PENSION
honkbal vereist volledige overgave of zit»sl,k. l pers. bed en
indien men een redelijk resultaat wil sl.k. l pers. en 2 pers. bed
met keuken. Br. onder no.
bereiken.
Indien de heren enig succes •willen 3803 bureau Zandv. Crt.
boeken zullen zij uit een gans ander Gevr. voor Aug. GEMEUB.
vat moeten tappen.
5 pers. m. vrije
De door ons in onze voorbeschou» HUIS voor
Prijsopg. gewenst.
wing vermelde onderdelen als: van* keuken.
Bilderdijkstraat 130,
gen, werpen, aangooien op de honken, Tabak,
benevens het nog onvermelde ver» A'dam, tel. 84037.
werken van grondballen, al deze on» Gevr. ZIT»SLAAPKAMER
derdelen, die de verdediging vormen, voor Juni en Juli voor 2 da»
bleven beneden elk pteil. iHelt feit, mes. Aanb. m. prijs aan Mw
dat 10 van de 19 door de tegenpartij Wetter, Jan Luykenstr. 25.
gemaakte punten een direct gevolg Amsterdam.
waren van fouten der Meeuwen, is te=
kenend genoeg.
Gevr. v. d. mnd Juni door
Willen we nu de -wedstrijd van in» echtp. z.k. ZIT»EETK. en
ning tot inning volgen, dan ontstaat slaapk. m. vrije keuk. en
het volgende beeld.
douche, dicht bij strand. Br.
Haarlem begon aan slag. Deze in= m. prijsopg. onder no. 3804
ning leverde de Haarlemmers drie bureau Zandv. Courant.
punten op, waarvan twee als gevolg
van fouten der thuisclub. Het derde Bakkersleerling gevr.
punt was een verdiende beloning voor
M. KEUR, Diaconiehuis»
een formidabele slag van de eertijds
straat 36.
beste werper van Nederland, R. de
Mon. Zandvoortmeeuwen kon hier Mevr. v.an Ginniken vraagt
slechts twee punten tegen overstel» voor 2 a 3 dagen p.w. een
len, gescoord door J. Keesman, die WERKSTER. Gerkestr. 72.
een prachtige stootslag had gegeven
en A. v. d. Moolen, die op een honk» NET MEISJE gevr. in gezin
m. 2 schoolg. kinderen. Br.
slag van M. Weber binnenkwam.
De tweede inning ging Haarlem no. 3801 bureau Zandv. Crt.
„voor nul aan de kant" als gevolg
van twee goed verwerkte grondballen BIJVERDIENSTE
van A. v. d. Moolen (die trouwens VERKOPERS(STERS) ^evt.
de hele wedstrijd foutloos speelde) en echtparen gevr. voor Zon»
een vangbal van W. v. d. Mije.'Ook dag
23 Mei van 12=6 uur in
de thuisclub kon geen man over de Consumptietenten,
ten bc»
thuisplaat krijgen. De derde inning
van de Bond Zonder
was voor Haarlem met vier punten hoeve
Tevens gevraagd
weer een productieve. Zandvoortm. Naam.
WERKSTER en BED IE»
scoorde niet.
NEND PERSONEEL.
De vierde slagbeurt leverde de be»
Hotel Sonnehoeck,
zoekers de meeste punten op. Niet Aanm.:
minder dan 7 spelers bereikten het Dr Smitstraat 5, tsl 2850.
thuishonk en dat terwijl de eerste Te koop aangeb. HOUTEN
twee slagmensen door een fraai dub» HUISJE, gesch. v. kiosk of
belspel van A. v. d. Moolen en "W. tuinhuisje. Hogeweg 50.
v, d. Mijc uit waren. Hierna weruen
echter zes fouten gemaakt eerlijk ver» TE KOOP: pr. radio, Phil.;
deeld, drie door '"het buitenveld en electr. gram. {Phil. Casette);
9.
drie door het 'binnenveld. De stand gram.pl. en langsp:platen.
was toen 14»2. Dat Zandvoort in de Zeestraat 55=1.
gelijkmakende inning nog drie punten
scoorde was van geen betekenis meer, Te koop prima rode
evenmin dat het de gasten de vijfde
ISLAND RBDS,
inning geen punt toestond. In de volop aan de eerste leg. J. v.
laatste slagbeurt scoorden de gasten Duijn, Zandvoortselaan 185.
dankzij twee prachtige .driehonksla»
gen en een éénhonkslag en twee fou= Behangerijten van 't middenveld nog 5 punten.
Stoffeerderij
De Meeuwen konden in de-laatste
per rol vanaf 55 et
twee innings nog 5 punten aan hun PAPIER
totaal toevoegen, waarmee de eind» uit voorraad leverbaar
F. C. HEEMEIJER
stand bereikt was: 10»19.
We noteerden fouten door Zand» v. Ostadesrr. 7a ~-- Tel. 3116
voortmeeuwen 14, Haarlem 4; vang»
ballen: Zandvoortm. 3, Haarlem 2.
Werpprestaties: C. Paap " 2 x 3 si.,
8 x 4 w.; R. de Mon 10 x 3 slag, 12 x
HAARLEM
4 w.
S.C. Haarlem
3 0 4 7 0 5 = 19
Zandv.m.
2 0 0 3 2 3 = 10 Zaterdag 22 Mei 7.30 uur
Nederl. Comcdie

STADSSCMWW

10

11
12

13

H o r iz o n t a. a l :
1. begin, zaad; 3. voor, sympathise»
rend met; 4. bekend schuurmiddel;
5. werk (muziekterm); 6. verfsoort;
7. sloom; 8. hap; 9. omroepvereni»
ging; 10. deel van korenhalm; 11. hul*,
de bewijzen; 12. beker, kroes; 13. on*
begaafd.
Verticaal:
1. handleiding voor de keuken; 2. on*
gewenste toestand.
Oplossingen voor deze puzzle kunt
U wederom zenden tot Maandag a.s.
12 uur 's middags. Wij stellen ook
dit keer weer ƒ 2,50 disponibel.
ZANDVOORTSE COURANT,
Achterweg 1.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 18 Mei 8 uur: film „De witte
hel".
Woensdag 19 Mei 8 uur: idem.
Donderdag 20 Mei 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
Weens orkest. Internationaal ca»
baretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg.
Haarlem
Zaterdag 22 Mei 7.30 uur: Nederl.
Comedie met ,.St. Joan".
Zondag 23 Mei 8 uur: Nederl. Co»
medie met ,iHet dagboek van een
deugniet".

Bijzondere film
In het Lido=theater te Haarlem wordt
Donderdagavond 20 Mei een bijzon»
dere filmvoorstelling gegeven voor
Haarlem en omgeving van The Jugg»
Ier, (Gejaagd door het verleden), een
werk over Israël.

VACANTIECONTACT- SERVICE
Diezestraat 5, Amsterdam,
heeft aanvragen voor Zomers
huisjes en Gem. Kamers

in ZANDVOORT
o.a. van 11 Juli—l Aug. 1954.

St. JOAN
Zondag 23 Mei 8 uur'
Nederl. Comedie

Het dagboek van
•en deugniet
Pr.: ƒ \,-- tot ƒ 4,» (a.i.).
Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Tel. na 12 uur. Coupons
geldig.

Wij gaan dooï mot de
o

gew-at t eerde"* dekens
'Effen zijde, terra of groen met rijke stikpatronen, zwaar gevuld.
Een sieraad voor Uw slaapkamers.
- •

l=persoons
ƒ 14,95; Ibij 6 stuks .... ƒ 13,70; bij 12'stuks ..': ƒ 13,15
grote Ispersoons f 17,90; Ibij 6 stuks .... ƒ,16,60; bij 12-stuks :.. ƒ - l 5,95 ^
2»persoons
/20,90; Jij 6 stuks .... ƒ 18,10; bij -12 stuks ... ƒ 17,40
extra groot
ƒ 23,90; Jij 6 stuks .... f 21,45; bij 12 stuks ... ƒ "20,20
3 x per week franco bezorging in Zandvoort. U kunt ook\per brief t'ff
kaart of telefoon 14329 een zichtzending aanvragen.

Beddenspeciaalzaak WASSENAAR
Jansweg 17 t/o het station Haarlem
Telefoon (K 2500) 14329, (na 19 uur 20562)

SLECHTS 2 DAGEN
ZONDER CURSUS! GEEN TALENT
NIEUW VOOR l
' KENNIS NODIG' PATROONTEKENËN
NEDERLAND
i
LEREN IN MINDER DAN EEN UUR!
Duizenden bezoeksters zijn enthousiast en overtuigd.
Geen enkele dame mag ontbreken op onze

KNÏP-DEMONSTRATÏE
ONS HUIS 'Dorpsplein 6, Zandvoort

Woensdag 19 en Donderdag 20 Mei

's middags 2 uur en 3.30 uur, 's avonds 8 uur
•ENTREE 50 CTS.
Uit de Pers: De dames vielen van de ene verbazing in
de andere. Deze wijze van tekenen is verbluffend. Wie
een rechte naad kan stikken op de machine, kan met ditkunl systeem haar volledige garderobe zelf maken.
Het Internationaal Coupeur-atelier
zelf
Amsterdam — Londen — Parijs — New York
KNIP DIT UIT! - ELKE DEMONSTRATIE IS OVERVOL!
PLAATSEN WORDEN NIET GERESERVEERD!

Heerlijk jongens!
KAAS van

ALBERT HEIJN

at

Echte
Noordhollandse

EDAMMER KAAS

Als ik naar Albert Heijn ben geweest, zijn
de jongens er als de kippen bij. Zo'n stukje
kaas ]s een tractatie voor ze. Leidse, Goudse,
Edammer, alles is even lekker en goed verzorgd bij Albert Heijn. En zo'n voedzame,

Een van de goed«
dingen In net leven *
Loods v. d. Plot
zegt:
Ben schip bü een
DeÜCata Repen 5 smaken per stuk
22
! flinkzeetjenaar
ƒ blimen brengen,0
a ia ren iuspan| nend karweitje.
% Het eerste wat Ik doe al"
/ifc daa aan de wal ben, U
f rustig zo'n. verkwikkend
gr
ïj9 kopje Boffie-koffie drinken.
% D&&V knap 4k van op.
500 gram
21 l BOFFIE: net woord voor.
> met waardebon
At\ | de lekkerste KOFFIE ,
1 e soort. . . perpot

DRUKWERK

69

Hippodrome Biscuits 250 gram 39

Kersen op sap
per buk 67
Elleboog Macaroni . . 250 gram 22
Hol l. Witte Bonen ie kwaliteit 500 . 65
j «oor ^schenken per palc44-4Q

Spaart Alberl Heijn's Boftie-SMps en Panorama-plaatjes/
PANORAMA-ALBUM 1.25

ALBERT HEIJN

'VOOR KWALITEIT*

Achtenveji l Telefoon 2135

HET BESPROEIEN VAN GAZONS
DIENT DOELMATIG TE GEBEUREN
Aangezien het gebruik van water
voor gazonbesproeiing niet alléén in
deze zeer droge periode, doch steeds
zo doelmatig mogelijk moet geschie»
den, plaatsen wij hieronder een aan*
tal wenken, die wij ontvingen via de
directeur der Gemeentebedrijven in
Zandvoort. Aan de samenstelling van
deze handleiding hebben naast de
waterleidingdeskundigen tevens land»
en tuinbouwdeskundigen meegewerkt.
1. Gras wortelt tot een diepte -van
ca 20 cm. Aan deze laag moet zodra
hij niet meer voldoende water bevat
en onvoldoende water uit de onder»
liggende lagen meer kan worden aan=
getrokken, kunstmatig water worden
toegevoerd.
2. 'Het is voor' de plantengroei
noodzakelijk deze laag van 20 cm in
één keer met water te verzadigen.
Daartoe is een hoeveelheid van 20
mm kunstmatige regen — dat is 20
liter water per m2 — per sproeibeurt

gezonde tractatie kost mij heus niet veel.
Daar ik al mijn boodschappen haal bi]
Albert Heijn kan er nog eens een extra'tje
op overschieten, want je koopt er de beste
kwaliteitenvoorveelmlndargelddanwaarook.

Strip-alhum BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP 1.-

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

'. •~><
->'.•-'

nodig.
Minder water is voor de planten»
groei schadelijk, meer water zakt nut»
teloos in de ondergrond weg.
3. Het lis voldoende om in een
droge én warme periode de hoeveel»
heid van 20 mm sproeiwater éénmaal
per week te geven.
4. 'Het is onnodig om aansluitend
aan een regenperiode terstond te
gaan sproeien. In het algemeen is
kunstmatige beregening eerst na een
aantal droge dagen, ook al zijn die
warm, nodig.
5. De meeste gazonsproeiers geven
een gemiddelde regenval van meer
dan 20 mm "water per uur, dat wil dus
zeggen, dat de sproeier zeker elk uur
moet worden verplaatst.
Er zijn echter sproeiers, die belang»
rijk meer water dan 20 mm per uur
geven. 'Het verdient aanbeveling de
capaciteit van Uw sproeier door een
deskundige van het waterleidingbes

drijf te laten beoordelen.
Er -wordt dan niet te weinig, maar
ook niet te veel gesproeid.
6. 'Het -verdient de voorkeur om te
sproeien gedurende de a-vonduren en
zo mogelijk gedurende de nachturen.
Gedurende de nachturen (22—7 u.)
kan uiteraard gesproeid worden zon»
der controle met daartoe geschikte
sproeiers van geringe capaciteit.. De
normale gaszonsproeiers zijn daartoe
echter geheel ongeschikt.
Er bestaan evenwel sproeiers die
een grote sproeicirkel (diameter 20»30
m) hebben en die in St-10 uren even»
veel water geven als een normale ga»
zonsproeier in één uur (langzame be»
regening). Deze sproeiers zijn echter
alleen geschikt voor grote gazons.
Opmerking.
Overmatig sproeien brengt het na»
deel met zich dat de'voedingsstoffen
onbereikbaar voor de plant naar de
ondergrond worden afgevoerd en dat
de voor de plantengroei noodzake»
lijke lucht uit de bodem geheel wordt
verdreven.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
'
3239 Plaatsv. Commandant BranoV
weer (voorlopig).
" . ' •
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.
2499, Gem. Geneesheer, Jtdianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserö „Hollandia",
fiünstrükery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a,
2135' Zandvoortse 'Courant, Gerten•bachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven ,,Rinkd",. '
Oranjestraat en. Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel Op Frits Paap,
Brederodestraat 94.
'°'
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Binnenkort onderzoek
naar Zaadvoorts
maatschappelijke patronen
Zoals elders in dit blad vermeld staat
zullen binnenkort studenten van de
Utrechtse Universiteit zich onder
leiding van Prof. Dr A. C. de Vooijs
naar Zandvoort begeven voor een on*
derzoek naar de maatschappelijke
structuur van de badplaats.
Ingevolge een. besluit van de ge»
meenteraad op 27 April j.l. is dit n.I.
mogelijk geworden. Dit raadsbesluit
heeft, misschien ten onrechte, niet
veel belangstelling getrokken. Ener»
zijds ligt dit voor -de hand, omdat het
aanstaande onderzoek meer als een
onderzoek naar de toekomstige wo=
ningbehoefte in Zandvoort was beti»
teld. Gedeputeerde Staten hadden nl.
aan B. en W. doen weten dat 't G.S.
zeer gewenst voorkwam,- dat er een
duidelijk inzicht "werd verkregen in
de toekomstige'-,bêhqefte aan woont
ruimte in dezei ,'gemeente. Weliswaar
is er in 1945 'èen£;Rapport Migraties
onderzoek Zandvoort- (van Mr Hab»
bema=van den Berg) en in 1947 een
,Rapport Badplaats Zandvoort' uitge»
bracht, maar ofschoon deze rappor*
ten zeer waardevolle gegeven bevat»
ten, was het niet mogelijk daaruit
enigermate concrete aanwijzingen
omtrent de toekomstige woningbe»
hoefte af te leiden. (Het Geografisch
.Instituut van de Rijksuniversiteit in
Utrecht verklaarde zich bereid 't ge*
vraagde onderzoek in' te stellen (kos=
ten ƒ 6500,- plus ƒ 1500,- voor de
publicatie van het rapport). Gedepu»
teerde Staten vonden het onderzoek
daarom zo noodzakelijk, omdat zij de
inzichten in de ontwikkelingsmoge»
lijkheden van Zandvoort, -waarop b.v.
het uitbreidingsplan is gegrond, als
verouderd beschouwden, terwijl ook
de resultaten van de volkstelling van
1947 daarin niet zijn- verwerkt. (Dit
uitbreidingsplan voorziet in een toe»
neming van het aantal inwoners tot
15000).
In verband met de grote betekenis
van Zandvoort ook voor het achter»
land en met name voor Zuid Kenne»
merland en Amsterdam, kwam het
G.S. gewenst voor dat het onderzoek
-.
'
Turde' "herstelt
periode ten 'einde loopt en de verhou*
dingen onder de nieuwe naoorlogse
verhoudingen zich duidelijker begin»
nen af te tekenen.
Een fundamentele wijziging in het
uitbreidingsplan zou nu nog mogelijk
zijn. Indien dit onderzoek echter nog
enige jaren zou worden uitgesteld, is
de vrees' gewettigd, dat inmiddels be»
slissingen genomen zijn, die in het
licht van de nieuwe inzichten achter»
af ernstig zouden worden betreurd,
doch niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden.
Van de zijde van B. en W. was er
nog een andere reden om achter dit
onderzoek enige spoed te zetten. lm»
mers toen de gemeente in 1953 extra
bouwvolume aanvroeg — wat toen
nog werd toegewezen — Heek dat
in het vervolg bij de autoriteiten de
geneigdheid tot het toekennen' van
extra bouwvolume aan de badplaats
minder zou worden, zo niet geheel
zou verdwijnen, indien er geen duide»
lijke gegevens over Zandvoort be»
schikbaar zouden zijn.
Gedeputeerde Staten vestigden er
verder de aandacht op, dat het on»
derzoek niet beperkt zou kunnen blij»
ven tot enkele facetten, als 't vreem»
delingenverkeer en het forensenwe»
zen, doch dat de gehele maatschappe»"
lijke structuur van de gemeente en de
vooruitzichten omtrent haar ontwik»
keling in de studie behoorden te wor»
den betrokken.
Dit was de voorgeschiedenis van
het 'onderzoek en het leek ons niet
onbelangrijk om _de lezer in te lich»
ten omtrent de belangwekkende kan»
ten die, een dergelijk onderzoek kan
hébb'en. Het blijkt inmiddels dat de
aspecten die in het onderzoek zullen
worden betrokken, zeer gevarieerd
zijn — zodat het naar onze smaak be»
paald te eenzijdig is om van een be»
studering van de •woningbehoefte te

Oproep politie
In de avonduren van 19 Mei j.l.
omstreeks kwart over negenen
had 'in de Zeestraat een aan»
rijding plaats tussen een licht»
gekleurde auto en een Citroen,
waarvan de bestuurder vermoe»
delijk onder invloed van sterke
drank verkeerde.
De hoofdinspecteur van po»
litie verzoekt de bestuurder
van de eerstbedoelde auto en
hen die met de identiteit van
deze bestuurder of diens voer»
tuig 'bekend zijn, zich ten spoe*
digste met de politie (afd, ver»
keersdienst) in verbinding te
stellen.

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

spreken —. ,Het vreemdelingenver» Accordeonvereniging
keer zal als eerste worden 'bestudeerd „Zandvoort" op concours
en zo hoopt men een inzicht te krij»
gen in de omvang daarvan, de her» De accordeonvereniging „Zandvoort"
komst der bezoekers, duur, verblijf, is voornemens om. 27 Mei a.s. (Hemel»
In de V.S. is deze schappelijke verhoudingen en in de
omvang gemeubileerd kamerverhuur, vaartsdag) op concours te gaan in
week door het hoogt geest der blanke bevolking. Een den
kortom van dingen die voor Zand» Rijs (Friesland).
ste rechtscollege, n.I. gelijke in de historie verankerde mem
voort van zeer groot belang zijn om
De vereniging komt uit in de 3e af»
't Amerikaanse hoog' taliteit wordt door een principieel be*
te weten, wil men, g'ebruik makend deling. Uitgevoerd zullen . worden:
gerechtshof, met alge; simt van het hoogste rechtscollege
van dez'e gegevens, tot een verant» BalalaikasSouvcnir en Gwosdika.
mene stemmen het niet veranderd, zoals wel overduide*
woorde opstelling en uitvoering van
besluit genomen dat lijk blijkt uit de zuidelijke reacties.
plannen komen die het toekomstige Zandvoorts Gemengd Koor
de scheiding tussen blanke en neger*
Niettemin moet het toegejuicht
Zandvoort betreffen. Dat hierbij ook
kinderen in de openbare scholen van worden dat hef Amerikaanse hoog*
liet „forens»wezen" en later ook de weer naar Leens
de Verenigde Staten onwettig is, aan: gerechtshof deze uitspraak heeft 'ge*
middenstand betrokken zijn, ligt voor Zondag a.s. gaat fret Zandvoorts Ge» gezien het in strijd is met de in de daan en zo een duidelijke mogelijk*
de hand.
Koor naar Leens (Gr.) om al» grondwet vastgelegde gelijke rechten heid van beroep heeft geschapen in
"VVIat betreft de middenstand, wordt mengd
daar
een
kerkconcert te geven ten voor allen. De reacties op dit besluit de gevallen waarin ongrondwettelijk
van gemeentezijde reeds even opge» bate van de
van de kerk zijn in Amerika zeer verschillend ge* tegen de neger wordl opgetreden.
merkt, dat Zandvoort van alle ge» in Leens. Hetrestauratie
koor
staat
onder lei» weest. In de noordelijke staten, waar Zoal de practijk van de rassendiscri*
meenten in Noordholland, per inwo» ding van de heer E. Dees. Solistische
de rassendiscriminatie zwak is en een minatie een smet op Amerika werpt,
ner berekend, de meeste winkels medewerking zal worden verleend vooruitstrevende geest heerst op dit dient toch met voldoening te worden
telt....
v. Baaren, Rie Sluys en de gebied, heeft men het besluit als een vastgesteld dat de justitiële top de
(In dit kader zou men willen op» door RieHerman
van de belangrijkste van deze eeuw consequenties van een uitspraak die
Dees.
merken dat met instemming van ge» organist
gekenschetst. Het zuiden daarente* — dat kon men van te voren weten
Vorig
jaar
gaf
het
Zandvoorts
Ge»
meentewege nu al weer naarstig aan mengd Koor in deze plaats ook reeds gen, waar de houding jegens het niet* — het grootste misnoegen van een
de bouw van nieuwe winkels wordt een concert dat toen een groot suc» blanke bevolkingsdeel vaak fel is, deel van de bevolking zou uitlokken,
gewerkt. "Wie weet zou dit b.v. ach» ces werd.
heeft luidkeels geprotesteerd en aam niet heeft geschuwd. In een demo*
terwege gebleven zijn wanneer men
gekondigd dat het zich van het bei cratie zijn dergelijke uitspraken op
de beschikking reeds eerder had ge» Congresgangers
sluit niets zal aantrekken. De vrees het scherp van de snede soms nodig.
had over gegevens die het rapport nu
is gewettigd dat dit ook inderdaad .Meestal blijven ze achterwege. In het
wellicht gaat opleveren). We hebben Door het district Noordholland van zal gebeuren en dat de macht om slepende Amerikaanse negerprobleem
reeds eerder rapporten in. Zandvoort de Kon. Ned. Bond tot het redden daarin verandering te brengen zal is door een belangrijk college een be*
gehad en de practische uitwerking van drenkelingen zijn voor de Zand» ontbreken. Daarvoor is de rassendis*- langrijke stap gedaan, die ondanks 't
alsmede de overeenstemming over de voortse Reddingsbrigade de'heren W. criminatie in de Zuidelijke staten te feit dat de practische uitwerking mis*
interpretatie van dergelijke rapporten van der Kruk en J. G. Bisenberger zeer een algemeen aanvaard principe, schien aanvankelijk gering zal zijn,
waren niet altijd vlekkeloos.
aangewezen om het jaarlijks congres, dat diep geworteld ligt in de maatz enige hoop geeft voor de toekomst.
Men kan slechts hopen "dat het a.s. Zaterdag in Utrecht te houden,
nieuwe rapport dat over Zandvoort bij te wonen.
wordt gemaakt en dat zich blijkens
de plannen zo veelzijdig zal oriënte»
ren, in verschillende opzichten voor
PROPAGANDA. VOOR ZANDVOORT
Zandvoort een veilig kompas zal
Met ingang van 25 Mei a.s. legt
kunnen betekenen bij het uitwerken
de heer E. Leeflang de redactie
van verdere plannen. 'En behalve een
van de Zandvoortse Courant
De Stichting „Touring Zandvoort" worpen. De centrale figuur is een zee»
kompas een betrouwbare documen»
neer in verband met het aan*
heeft haar propaganda voor Zand» meermin, welke de toeschouwer tot
tatie, die de gegrondheid van voorne»
vaarden van een andere functie.
voort tot dusver hoofdzakelijk be» bezoek aan Zandvoort uitnodigt.
mens zal kunnen aantonen of ont»
De heer Leeflang blijft als me»
paald tot het verspreiden van hon» Momenteel wordt de affiche gedrukt
kennen. Zonder een dergelijk rapport
dewerker aan ons blad verbont
derdduizenden folders in binnen» en in zeverikleurendruk. Zij zal binnen
te overschatten — of zich daaraan
den.
buitenlands
enkele weken op de daarvoor in aan»
te kluisteren —, is het een goede ge»
De redactie blijft gevestigd
iHet betrof hier een min of meer merkinjj komende plaatsen in binnen»
dachte te weten dat een aantal ob»
Achterweg l (telef. 2135) en
„gerichte" propaganda. Zo werden en buitenland de aandacht op
jectieve wetenschapsmensen zich met
wordt waargenomen door onze
bijvoorbeeld afzonderlijke folders ver» voort vestigen.
de structuur van de badplaats gaan
medewerker de heer F. C. Piet
vaardigd voor verspreiding onder de
bezighouden en hun bevindingen in
(huisadres Dr C. A. Gerke*
Amerikaanse bezettingstroepen in
conclusies zullen neerleggen. Met be»
straat 26).
Duitsland, onder auto» en motorrij»
langstelling zien wij *lepe conclusies
ders (circuit folder) en deelnemers
tegemoet.
j
aan het a.s. Internationale Esperanto» Bijeenkomst Z.R.B.
congres te iHaarlem.
komen de werkende Ie»
Een andere doeltreffende vorm van Hedenavond
van. de, Zandvoortse Reddings».
propaganda, "het verspreiden van "affi» .oden
brigade in Hotel Keur bijeen ter be»
ches, kon om financiële redenen niet spreking
Gemiddeld inkomen per hoofd in Zandvoort ter
van het a.s. zomerwerk.
hand worden genomen.
Inmiddels heeft de gemeenteraad
f 1.319,— per jaar
de subsidie aan de Stichting „Touring Ned. Christenvrouwenbond
Zandvoort" aanmerkelijk verhoogd
en van deze ruimere financiële arm» Vrijdagavond 28 Mei hoopt de afd.
slag heeft het dagelijks bestuur van Zandvoort van de N.C.V.B. haar
„Touring Zandvoort' aanstonds ge» laatste maandelijkse bijeenkomst sn
bruik gemaakt om aan het lang ge» dit seizoen te houden, zoals gewoon»
koesterde voornemen om een affiche lijk in de Nieuwe Consistorie van de
te verspreiden, uitvoering te geven. Herv. kerk.
bekende kunstenaar Lavies te
Mej. Mr M. H. Boeree, chef van de
Enige dagen geleden zijn de cijfers gepubliceerd over het volksinkomen De
's=Gravenhage heeft een affiche ont» afdeling Vrouwenbemiddeling van 't
van Nederland door het Centraal Bureau voor Statistiek in Den Haag.
Gewestel. Arbeidsbureau te Haarlem
Hierdoor is het mogelijk ook van de gemeente Zandvoort een indruk te
zal dan spreken over: „Hoe maken
krijgen over de inkomensverdeling van zijn inwoners.
wij de jeugd na afloop der schoolja»
ren met hun toekomstig beroep ver»
INTERNATIONAAL
trouwd?"
Wel dient men daarbij te bedenken zijn mogen hier geen verdere verde» TURNEVENEMENT
dat de cijfers gebaseerd zijn op het lingen worden aangebracht. Maar
jaar '50. 'Het laatste onderzoek op dit onze bevolking telt geen inwoners De Zweedse ploegen, die op Zondag Opbrengst collecte
punt was gehouden in 1946 en sinds» die officieel meer dan een ton per 4 Juli a.s. ter gelegenheid van het 50»
jarig bestaan van de gymnastiekver* De collecte voor de Stichting 1940»'45
dien valt voor Zandvoort een stijging jaar verdienen.
van het volksinkomen waar te nemen
Uit deze cijfers is dan verder een eniging „Oefening Staalt Spieren" in heeft in Zandvoort een bedrag opge»
al moet men speciaal met een sterk
gemiddeld inkomen per hoofd het sportpark zullen demonstreren, leverd van ƒ 554,32, een resultaat dat
migrerende bevolking als de Zand»
met ere genoemd kan worden.
voor de Zandvoortse bevolking zijn thans samengesteld.
voortse oppassen voor al te uitge»
iHet zijn de beste ploegen waarover
vast te stellen. Dit inkomen is
sproken conclusies, die men aan dit
1319 gulden. Het gemiddelde in» Zweden op het ogenblik beschikt en
verschijnsel zou verbinden. Het is in
komen van .de belastingplichtige zijn voor wat de dames betreft gefpr» Voetbaltournooi
„Huskvarna Gymnastik»
zekere zin jammer dat dit soort ge»
is voor de badplaats 3148 gulden. meerd uit
1
Het Zandvoortse politie»elftal neemt
gevens slechts eens in de zoveel jaar
Aan loon» en inkomstenbelasting förening' en wat de heren aangaat a.s.
Dinsdag deel aan een voetbal»
uit
de'
„Stockholms
Gymnastikför»
kunnen worden gepubliceerd — de
wordt in Zandvoort bijna twee
tournooi,
dat door de Bloemendaalse
volgende cijfers zullen waarschijn»
ening".
millioen gulden betaald.
De dames zullen uitvoeren: vrije Politie Sportvereniging in Overveen
lijk wel een jaar of zes op zich laten Wij zouden nog even, wat de lagere
"wachten, waardoor vergelijkingen inkomens 'betreft een iblik ikunnen oefeningen, oefeningen aan brug met wordt georganiseerd.
moeilijk worden.
werpen op de toestand, zoals hij in ongelijke leggers, oefeningen op de
Wij laten nu de inkomensverdeling '46 gold. Dan zien we dat de inko* lange mat, 'oefeningen op de even» Axnateurkampioenschap
volgen, zoals die door het Centraal mens beneden de duizend gulden in wichtsbalk en paardspringen. Het
Bureau voor Statistiek voor de bad» die tijd groter in aantal waren nl. programma voor de heren luidt: vrije Op het circuit van Zandvoort wordt
plaats werd gepubliceerd: Het aantal 1070 (nu 703). De inkomens tussen oefeningen, oefeningen aan brug, rek, op Zondag 30 Mei a.s. een wiclerwed»
inwoners dat een inkomen beneden de één= en tweeduizend gulden kwa» tafelspringen en lange mat.
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beste op turngebied worden be» B U R G E R L I J K E S T A N D
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nen van degenen die de lagere inko» het
Dit wat betreft de lager inkomens» mens genieten een behoorlijke verbe» boden. Het programma zal worden
14 tot 20 Mei 1954.
groepen. Van vier» tot vijfduizend tering is ingetreden. 'Het is op zich» aangevuld en afgewisseld met twee
massale
nummers
van
meisjes
en
Geboren: Rein Laurcns Nicolaas, zoon
gulden wordt per jaar ontvangen zelf uiteraard een bewonderenswaar»
van H. J. ter Wolbeek en M. We»
door 329 personen. 193 ingezetenen dige activiteit die ertoe leidt dat dames en het optreden van de prijs»
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uit
de
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ber.
liggen met hun inkomen tussen de men pp een gegeven moment een
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van
de
Kennemer
Ondertrouwd: G. J. A. Kuiper en J.
vijf» en zesduizend gulden. 121 genie» klaar inzicht heeft in de financiële
Zwemmer; A. van Duijn en M.
ten een inkomen van zes» tot zeven» structuur van de bevolking ener ge» Turnkring.
Zandvoort
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op
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iets
Schuiten.
duizend gulden. Uiteraard worden de meente.
Getrouwd: P. A. H. van der Harst en
aantallen van hen die de hogere inko»
Hopenlijk zullen deze cijfers in de bijzondersl
D. Joustra; P. J. Nijs en C. H.
mens toucheren steeds kleiner.
toekomst hun vruchten afwerpen,
Koome.
Indien we de reeks Voortzetten vin» doordat zij de gemeentelijke over» Korfbaltournooi
Overleden: M. L. B. Elias, oud 80 j.,
den we 81 personen met een inkomen heid en allen die met dit soort feiten
weduwe van W. Mulder.
van zeven» tot achtduizend gulden, te maken hebben een betrouwbare
Het adspirantentwaalftal van de
59 inwoners met een bedrag van jaar» leidraad kunnen verschaffen.
Zandvoortse Korfbalclub neemt a.s.
lijks acht» tot negenduizend gulden,
Zondag deel aan de adspirantenserie»
W A T E R G E T IJ D E N
36 'badplaatsbewoners met een inko»
wedstrijden van de 'Haarlemse Korf»
men variërend van negen» tot tien»
bal Club ,,'Haarlem", die plaats heb»
H.W. L.W. H.W. L.W.
Strand
duizend gulden.
ben op het terrein aan de Kleverlaan Mei
Zandv. Bestunrdersbond
berijdbaar
'Een inkomen van tien» tot vijftien»
te Haarlem.
duizend gulden wordtaangetroffen bij De jaarvergadering van de Zand»
De jongens en meisjes komen te» 23 6.49 13.30 19.16 2.30 10.30»! 7.00
74 Zandvoorters, terwijl 34 personen voortse 'Bestuurdersbond is vastge» gen vier ploegen uit, te weten Haar» 24 7.35 14.30 20.08 3.- 11.30»18.00
aanspraak kunnen maken op een be» steld op Maandag 24 Mei a.s. Aan de lem c, Aurora a, Haarlem d en Oost» 25 8.36 15.30 21.07 4.- 12.30=19.00
drag dat ligt tussen vijftien» en beurt om af te treden zijn de heren F. hoek a. In afdeling 3, waarin Z.K.C. 26 9.37 16.30 22.12 5.- 13.30»20.00
twintig mille. En dan zijn er tenslot* de Jong, 2e voorzitter; A. Kerkman, uitkomt, zijn drie prijzen voor zes 27 10.45 17.30 23.19 6.30 14.30»21.30
.~ 7.- 16.00»22.30
te 43 inwoners die een inkomen bo» secretaris; A. Kerkman, H. Halder» ploegen beschikbaar. Elke wedstrijd 28 11.54 19.
29
0.23 7.30 12.56 20.— 4.30=11.00
ven de twintigduizend gulden ont» man en P. Visser. De laatste stelt duurt 2 x 15 minuten, zonder rust.
vangen. Omdat de aantallen te klein zich niet meer herkiesbaar.
Veel succes, kampioenen!
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

dag."

Gegevens over de
inkomensverdeling in de badplaats

ENQUÊTE
omtrent een sociëteit voor Zandvoortse
ouden van dagen
Vorige week maakten %yij reeds mei*
ding van een enquête die binnenkort
in Zandvoort zal worden gehouden
en die ten doel heeft uit te maken
of de tot standkoming van een so*
ciéteit voor ouden van dagen in deze
gemeente wenselijk is ja dan nee.
Naar aanleiding .hiervan deelt de di*
recteur van Sociale Zaken, van wie
het initiatief tot deze enquête is uit*
gegaan, ons nog het volgende mede.
•Het is begrijpelijk dat de wens om
te komen tot een sociëteit voor
ouden van dagen sterk beïnvloed
wordt door de huidige omstandig?
heden van betrokkenen en wel
speciaal door de aard en de sfeer
van de huisvesting. Zo zal b.v. een
alleenstaande of kostganger eer*
der behoefte hebben aan gemeen*
schapsleven dan een echtpaar, dat
nog een eigen huishouding drijft.
Een belangrijke rol kan ook spe*
len het feit of de belanghebbende
aj of niet bij kinderen inwoont.
Het is om deze redenen, dat bij
de enquête ook aandacht wordt
geschonken aan de wijze van huis*
vesting.
De directeur van Sociale Zaken zou
daarom een beroep willen doen pp
hen, die, ofschoon zij zelf geen in*
teresse hebben voor het tot stand
komen van een sociëteit, om toch de
gevraagde inlichtingen te verschaffen,
opdat een zo juist mogelijk beeld
kan worden verkregen van de argu*
menten welke eventueel worden aan*
gevoend voor of tegen bedoelde
plannen.
De directeur vertrouwt op een
spontane vrijwillige medewerking,
waarvoor hij bij voorbaat zijn erken*
telijkheid betuigt. Het eindresultaat
zal na afloop van deze enquête in dit
blad bekend worden gemaakt.
*
Wij zouden hierbij een enkele op»
merking willen maken. Laten "wij op
de voorgrond stellen dat het feit, dat
men zich in gemeentelijke kringen
daadwerkelijk offers wil getroosten
in het belang van de Zandvoortse
ouden van dagen, aandacht en waar*
dering verdient. Wij vernamen dat
het in de bedoeling ligt om — wan*
neer de behoefte aan een sociëteit in*
derdaad blijkt — te komen tot de
stichting van een apart, nieuw ge*
bouwtje. Zover zijn we echter nog
niet. En naar onze mening is het de
vraag of we vooreerst zover zullen
komen. 'Het is voor ons namelijk wel
zeer de vraag of een enquête, zoals
hierboven bedoeld, de juiste weg is
om een gemeentelijk initiatief in te

(Adv.)

KIESPIJN?- —
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ei.

leiden. iHet gemeentelijk initiatief
wordt hier afhankelijk gemaakt van
de uitslag van de enquête. Er zijn al*
lerlei redenen om zich af te vragen
of een enquête als hierboven bedoeld
wel het juiste en zuivere beeld zal
geven van de werkelijke verlangens
en de werkelijke mogelijkheden. Wij
hopen uiteraard dat het resultaat po*
siticf zal zijn, doch indien het resul*
taat negatief is, dan zouden we ons
reeds bij voorbaat 'kunnen afvragen
of een dergelijk negatief resultaat
maatstaf zou dienen te zijn, om een
op zichzelf uitstekend'voornemen wel»
licht onuitgewerkt te laten.
Van de huidige gang van zaken> in
deze kwestie moeten we erkennen
dat een poging van de gemeente om
aan 'feitenmateriaal te (komen ener*
zijds begrijpelijk is, doch dat voor de
volledigheid en opportuniteit van dit
feitenmateriaal de waarborgen wel*
licht noodgedwongen klein moeten
blijven, lijkt ons niet ondenkbaar. En
in zo'n geval is een onbelemmerd ini*
tiatief, onmiddellijk van de gemeente
uit, spontaner en verkieselijker wel*
licht dan het achterna lopen van
moeizame conclusies. De eerlijke be*
wogenheid ten aanzien van een be*
volkingsgroep is dan uiteindelijk toch
een grotere waarborg voor het wel*
slagen van een sociëteitsplan.
Wij willen zeker niet nalaten de
welgemeende hoop uit te spreken dat
deze enquête een succes wordt, maar
voor de gevaren die daaraan naar
onze mening verbonden zijn, wilden
wij eveneens een bescheiden aan*
dacht vragen.

Dronkenschap
Woensdagavond omstreeks 9 uur
werd in de Zeestraat aangehouden
een 25*jarige inwoner van Ooster*
beek. die in dronken staat trachtte
een motorrijtuig te besturen. Zijn
metgezel, een inwoner van Haarlem,
bleek eveneens onder de invloed van
sterke drank te verkeren en werd als
verdacht van mishandeling eveneens
ingesloten.

Van paard gevallen
Woensdagochtend werd een dame in
de oostelijke duinen van haar paard
geworpen, dat hierna gewond de be*
nen nam en later in de Zeestraat kon
worden aangehouden. De dame liep
verwondingen aan de rechterschou*
der op.

Ik heb de sloomste bakker van de
wereld.
Als ik de deur voor hem open,
staart hij me eerst een paar minuten
als een trouwe hond aan, luistert aan*
dachtig naar mijn bestelling die
iedere dag bestaat uit een heel wit
plus een half bruin, om me dan
meestal een half wit en een heel
bruin te overhandigen.
Op mijn protest komt dan steevast:
o, ja, vergisse is minselijk hè?
,Het kan me soms zo irriteren dat
ik het vaste besluit neem hem op te
zeggen, maar mijn aangeboren hekel
aan moeilijkheden (noem het gewoon
gemakzucht) $n zijn hondenogen
weerhouden me er steeds weer van.
iHet kan gebeuren dat ik boven ben
als mijn bakkertje belt. Dan roep ik
omlaag: leg het maar in de keuken,
mét een rol beschuit.
'Wanneer ik dan, later 'beneden ge*
komen, zie dat er een ontbijtkoek
ligt, inplaats van beschuit, komt het
nuszeg*ik*hem*op idee weer sterk bij
me omhoog, om tegen de volgende
ochtend weer finaal in de benen ge*
zakt te zijn.
Meen niet dat deze man met
'n minderwaardigheidscomplex rond*
wandelt, welnee, laat het volgende U
ter illustratie dienen. Nadat hij me
eens een cano had geleverd, die, toen
ik er verzaligd mee achter een kopje
koffie wegdook, twee weken oud
leek te zijn en als hooi uit elkaar
viel, besloot ik venijnig te worden.
„Ze moesten de bakkers maar eens
saneren", zei ik, want ik weet dat ik
zijn enige klant in de straat 'ben.
En hij, roze lachend antwoordde
trouwhartig: „Ach weet U, het zou
voor ons wel makkelijk wezen, maar
de klanten zelf zouden het niet wil*
len, ze hechten nu eenmaal aan de
bediening ziet U".
En hij legde kwispelstaartend het
verkeerde brood neer.
Ik weet het nu wel zeker: alleen
emigratie kan me van deze man af*
helpen.
NËEL.

(Adv.)

(Adv.)

BIOLINE
het Biologische
Vermageringsmiddel
Verzekert succes, zonder risico
Prijs per verp. van 50 dragees
ƒ 1,25. Vraag Uw drogist de
Biol. Brochure.

Vandalisme
Na afloop van het volleybaltournooi,
georganiseerd door O.S.S., hebben
vandalen het kassiershokje in elkaar
getrapt. Het hokje was eigendom van
de Oranjevereniging. Van de daders
geen spoor te bekennen.
Het moet ons van het hart, dat het
hockeyterrein door de jeugd als
speelplaats wordt gebruikt, waardoor
het veld, waarvoor de Zandvoortse
Hockeyclub jaarlijks een flink bedrag
aan huur moet betalen, er niet' op
vooruit gaat. Z.H.C. moet de gras*
mat zelf herstellen! Voorts zijn en»
kele malen dennen door de jeugd in
brand gestoken en werden de afras*
teringen vernield. Een strenger toe*
zicht door de politie is gewenst, maar
ook de ouders — juist deze! — heb*
ben ervoor zorg te dragen, dat ander*
mans eigendommen niet vernield
worden. Laten de omwonenden des*
noods niet aarzelen de politie tele*
fonisch te waarschuwen en laat de
politie niet aarzelen eens een paar
stevige waarschuwingen uit te delen.

Gevonden voorwerpen
Aanwezig ten burele:

Woensdagmiddag^ viel mevr. D.T.*W.
uit Amsterdam tijdens werkzaamhe*
den aan een perc'eel aan de Bredero*
destraat uit net raam. Zij viel onge*
veer vier meter naar beneden en liep
een hersenschudding en verwondin*
gen aan het hoofd op. Na door dok*
ter van Es geholpen te zijn, werd zij
per ziekenauto overgebracht naar
haar woning in Amsterdam.

Steunzool; kaart Rijksverz. Bank; bril
in blauwe koker; bril, licht montuur;
2 zonnekappen van fototoestel; munt*
biljet f 2,50; portemonnaie, bruin;ver*
stelbare tang; diverse handschoenen;
2 shawls; beige sokje; bruine cein*
tuur; slabbetje; 3 nylon kousen; ge*
kleurde kinderkous; blauw*wit*rood
badpak; blauw*rode parapluie; 2 vul*
pennen; diverse schoenen; 3 armban*
den, 3 oorbellen; rijwielsleutel; twee
strandschepjes; kinderschepje; zwar*
te damesta,; herenrijwiel.

Het RODE KRUIS
helpt U wel...

maar wat doet U?
60 belangrijke vredestaken...
Kent U ze...?
Denk eens aan hulp bij rampen,
bloedtransfusie,
hoornvliesoverbrenging voor blinden,
moedermelk voor zwakke baby's;
beentransplantatie,
boottochten voor invaliden,
welfare-werk in ziekenhuizen
en thuis, lectuur voor patiënten,
hulpposten langs de wegen...
Dit zijn slechts enkele van de
meer dan 60 manieren
waarop Uw Rode Kruis helpt.
U hebt die hulp nog nooit
nodig gehad? Wees blij!
Maar dan reden te meer
Uw Rode Kruis bij te staan;
te geven! Zoveel U missen kunt...

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Ingevolge 'n besluit van de gemeente*
raad van Zandvoort zal een onder*
zoek worden ingesteld naar de maat*
schappelijke structuur der gemeente
en de vooruitzichten omtrent hare
ontwikkeling.
Dit onderzoek is opgedragen aan
het Geografisch instituut van de rijks*
universiteit te Utrecht.
Onder leiding van Prof. A. C. de
Vooijs zullen studenten van deze
universiteit zich binnenkort naar
Zandvoort begeven voor het vcrza*
melen van de nodige gegevens. Aller*
eerst zal het vreemdelingenverkeer
worden bestudeerd en het forensen*
wezen. Men wil een inzicht krijgen
in de omvang van het vreemdelingen*
verkeer, de herkomst der bezoekers,
de duur van hun verblijf, de omvang
van het gemeubileerde kamerverhuur
enz.
Aan de hand van deze gegevens
wil men dan een conclusie trekken

Val uit raam

(Ingezonden mededeling)

BAKKER

Onderzoek naar maatschappelijke structuur
van Zandvoort begint binnenkort

•e-e

Sport

aangaande de-ontwikkeling van de
aard en de omvang van het vreemde*
lingenverkeer in Zandvoort.
Tegelijkertijd zal het forensenwe*
zen een punt van onderzoek uitma*
ken. Men zal onderzoeken in welke
mate de bevolking van Zandvoort uit
forensen bestaat, wat de aanleiding
was om Zandvoort als woonplaats te
kiezen enz.
Tn het najaar zal de middenstand
een onderwerp van studie uitmaken.
Het opmerkelijke feit doet zich voor,
dat Zandvoort van alle gemeenten in
Noordholland, per inwoner berekend,
de meeste winkels telt. In dit verband
zal worden nagegaan of hier uitslui*
tend het vreemdelingenverkeer als,
oorzaak moet worden aangemerkt.
Tenslotte zal het onderzoek zich
uitstrekken tot" alle vraagstukken,
welke verband houden met Zand*
voort als woongemeente.

Aanwezig bij de vinder:
Loden pijp, Bilderdijkstraat 4; hou*
ten duimstok, 'Gasthuishofje 7; kin*
derbril, Rijnegoml. 43, Aerdenhout;
hond, Spaniel, Gr. Krocht 22; hond;
Lcpelstraat 88a, Amsterdam; zwarte
kat, B.P.Loot 81; fototoestel, Zand*
voortselaan 108; bankbiljet ƒ 10,*,
Achterom 1; zwarte portemonnaie.
Haltestraat 16; rode portemonnaie,
Zandvoortselaan 239;~beige portemon*
naie, Oosterparkstraat 24; bruine por*
temonnaic, Haltestraat 12; rode por*
temonnaie, Hogeweg 27; gele kinder*
want, Duinrooslaan 4; zwarte dames
handschoen, Schalkhuizerstraat 13,
Haarlem; polshorloge, tent 354 KVA;
polshorloge, Dr C. A. Gerkestr. 161;
witte blouse, Kerkstraat 8; grijze da*
meshoed, De Sierkan, Zandvoort;
rood*gele ceintuur, Paviljoen Zuid;
nylonkous, Nassauplein 12; nylon*
kous, Noorderstraat 30; beige jas,
Tolweg 5; wit kinderbroekje, Zomer*
vaart 236, Haarlem; witte blouse, Nic.
Beetslaan 18; parapluie, Zeestraat 69;
grijze vulpen, 'tent la, strand; l paar
rode schoenen, Dr C. A. Gerkestraat
44; witte schoen, v. Ostadestraat 32;
armband, Wilhelminaweg 54; arm*
band, Clivialaan l, Heemstede; arm*
band, Hogeweg 38; halsketting, Kost*
verlorenstraat 59; hanger, Hogeweg
27; rozenkrans, Vondellaan 17; zil*
veren ring, Potgieterstraat 2; gouden
ring, Molukkenstraat 126*1, Amster*
dam; schepnetjes, v. Ostadestraat la;
mandje, Zandvoortselaan 9; witte
kmdertas, Langelaan 6; damesrijwiel,
Twentse Bank; autoped, Nic. Beets*
laan 20; rode kinderhijskraan, Oos*
terduinweg 249, Aerdenhout.
*
Afhalen van gevonden voorwerpen
op Maandag*, Woensdag* en Zater*
dagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Driemaal óver de kop •
Op het circuit sloeg Woensdagmid*
dag een auto, doordat de bestuurder
de macht over het stuur verloor, bij
de Hunzerug driemaal over de kop.
Met flinke verwondingen werd de
man per ziekenauto naar de Maria*
stichting te 'Haarlem overgebracht.
De wagen werd ernstig beschadigd.

afstand 226 km. De eerste duif werd
getoond om 16.—.54 u. C. K. Draijer
l, 7; A. Dorsman 2, 12, 14, 27, 28;
R.K.S.V. „THE ZANDVOOax BOYS" J. Koning 3, 4, 5, 24; V. C. de JYlunck
Uitslagen Zondag 16 Mei:
6, 22; P. peters 8, 25, 31; J. Schrander
T.Z.B. 3*Heemstede 3, 3=4
9, 19, 35; C. Visser 10, 15, 29; K. Kra*
T.Z.B.=jun.=H.B.C. b, 5*4
mer 11, 26, 33; H. Vleeshouwers 13;
Programma Zondag 23 Mei:
G. 'Driehuizen 16, 39; H. Lansdorp 17,
T.Z.B. 3*Vogelenzang 3, 12 uur
30, 32, 38, 40; W. G. Koning 18, 34,
T.Z.B. jun.*Hoofdd. Boys a, 2 uur. 36; A. C Molenaar 20, 37, 41, 43; B.
Lukkassen 21; H. Bartens 42; K. Drie*
SCHAAKNIEUWS
huizen 44.
J.l. Donderdag is de laatste avond
geweest van de Zandvoortse Schaak*" ZANDV. BRIDGECLUB
club voor dit seizoen. Als besluit ge* Het eerste twaalftal van de Zand»
ven wij hieronder de eindstanden voortse Bridgeclub heeft de ontmoe*
van de promotie/degradatie compe* ting tegen de Oefenclub uit Haarlem
titie. Af d. A:
verleden week verloren met 123*83
Kappelhof 5 pnt; Kop 3 pnt; Ver* matchpunten, waardoor beide teams
haert 3 pnt; Giskes l pnt.
met een gelijk 'aantal punten zijn ge*
Aangezien de beide hoogst ge* eindigd. Binnenkort zal een beslis*
plaatsten in de Ie afdeling komen, is singswedstriid 'jvorden vastgesteld.
Kappeïïiof reeds verzekerd van zijn
promotie, terwijl Kop en Verhaert GYMNASTBEKVER. „O.S.S."
nog
beslissingswedstrijden
zullen
alle lessen wordt thans intensief
moeten spelen om te bepalen, wie van Op
aan de voorbereiding van
beide zal degraderen naar de 2e af* gewerkt
ons grote turnevenement van 4 Juli
deling.
toestclnummers als vrije
Af d. B: Schmidt 5V2 pnt; v. Keule a.s. Zowel worden
ingestudeerd.
3Vü pnt; Molenaar 2V» pnt; van der oefeningen
Vanzelfsprekend is het daarbij van
Heyden Va pnt.
Schmidt zal hier promoveren naar het grootste belan'g dat alle leden
de 2e afdeling, terwijl Molenaar over* geregeld hun lessen en' extra lessen
•bezoeken. Elk oponthoud moet ver*
gaat naar de 3e afdeling.
meden worden. Ook tegenover onze
buitenlandse gasten moet ons optre*
BRIDGE-NIEUWS
Na een rviertallenwedstrijd, een den een behoorlijke indruk maken en
vriendschappelijke wedstrijd na lo* bovendien van" grote propagandis*
ting en 'n speel*technische wedstrijd, tische waarde voor de lichamelijke
speelde de bridgeclub „Bridgen voor opvoeding zijn.'
Voor de optocht door het dorp,
Plezier" Dinsdagavond een wedstrijd
voor speel* en bied*techniek. No. l in waaraan alle leden van 10 jaar en
speeltechniek N*Z werd fam. Vlee* ouder deelnemen, dient de kleding
ming, 2. fam. Gebe en 3. Tnej. van goed verzorgd te zijn. Verzorgt dit
Duijn*dhr de Haas. No. l in bied* reeds nu!
techniek N*Z werd 'fam. Gebe, 2. Wandelen.
fam. Vleeming en 3. fam. v.d. Vlerk. De opgave voor deelname aan onze
No. l in speel*techniek O=W werd jubileummarsen van 15 km voor de
fam. v. Wonderen, 2. fam. v. Straaten jeugd en 25 km voor de ouderen over
en 3. heren Snijer*Dees. No. l in bied* de betonwegenj in de Zandvoortse
techniek O*W werd fam. v. Woude* duinen op 28 en 30 Mei is uit onze
ren, 2. fam. v. Straaten en 3. dames vereniging van de zijde der jeugd het
Denkers*den Belder.
grootst. Men kan zich voor deelname
De volgende week Dinsdagavond melden bij J. L. de Bas, Zandvoortse*
zal een soortgelijke wedstrijd ge* laan 62. Bij gunstig weer wordt in
speeld worden.
costuum gelopen en in het dorp met
de vlag voorop! Zowel op Zaterdag
DUIVENSPORT.
als Zondag wordt gestart vanuit de
in de 'Heren*
De P.V. „Pleines" Weid op Zondag Hannie Schaftschool
l(
16 Mei een wedvlucht van Quivraing, straat.

Mensen en Zaken
Erg.
t Is vervelend dat het gezegd moet
worden, maar Roland en Gijsje wa*
ren weer weg. O, niemand maakt daar
zo zeer een probleem van, want het
tweetal keert altijd behouden op z'n
basis terug. Maar deze keer was het
al van twee uur af. 'En aangezien het
op hel moment van het constateren
dat ze nog steeds afwezig waren, on*
Tevcer zeven uur in de avond was,
werd het tijd voor de beide moeders
ietwat nerveus te zijn. Gijsjes moe*
der telefoneerde naar Rolands moe*
der en Rolands moeder stak de straat
over om Gijsjes moeder 'te troosten,
een hart onder de riem te steken en
voor de achtduizendste keer te zeg*
gen dat ze altijd terecht gekomen
waren. Nee, de jongens kwamen on*
getwijfeld terug
gunst, dat is al
zo vaak gebeurd.... waar maken we
ons bezorgd om?.... ze lopen niet in
zeven sloten tegelijk.... ze zitten na*
tuurlijk op 't strand....
Ja, dat was zo. Laten we de vaders
.ven uitsturen om naar het strand te
gaan. O hemel nog*an*toe. Opsporing"
....aanhouding en voorgeleiding van
twee piepjonge persoontjes van het
mannelijk geslacht
de een waar»
schijnlijk herkenbaar aan zijn onher*
kenbaar roetzwart snuit (Roland) en
de ander trekt de aandacht door z'n
ïoudsrpssige haardos. (Gijs).
Gijsjes vader, die dit soort dingen
meer had meegemaakt, trok er maar
weer es met de fiets op uit. Zusjes
en broertjes van de beide zwervers
werden her en derwaarts gestuurd en
Rolands vader ging regelrecht naar
de rotonde. De laatste geruchten ver*
telden namelijk dat het tweetal in de
omgeving van dit fraaie bouwwerk
waren gesignaleerd.
Ja, wat had Roland aan en wat had
Gijsje aan? Zo iets moet je als op*
spoorder toch weten, nietwaar? Een
nauwkeurige detaillering werd door
de moeders verstrekt. Wat Roland
betreft had hij niet veel om 't lijf,
want hij was gehuld in een blauw
linnen broekje — zonder meer.
Ter geruststelling van tere zielen
moet hier even medegedeeld worden,
dat dit alles gebeurde in de honds*
dagen van Mei. Gijsje had iets aan,
wat in de verte op rood*bruin kon
lijken, in ieder 'geval broek en hemd
en daarboven natuurlijk 2*n gezellig* i
rode kop.
Er waren nog zeer veel late gasten
op het strand en allemaal hadden ze
kinderen 'bij zich. Overal meende Ro*
lands vader Gijsjes en Rolands te
zien. D'e goede man werd er ture*
luurs van. Ha
wat stond daar
aan de vloedlijn
? Ja hoor, 'dat
zijn ze! Paps werd er zenuwachtig
van. Op een hol ploegde hij door het
mulle zand, helemaal naar de zilte
golfjes van de branding. Toen hij het
groepje mensen genaderd was, con*
stateerde hij dat de kinderen, die hij
voor Gijs en Rol had aangezien, ze*'
£er twaalf of dertien jaar waren. Wat
is dat bedriegelijk, die afstand, als je
boven op de boulevard staat te kij*
ken, dacht vader spijtig, 't Is jammer.
Maar weer naar boven. Nog even kij*
ken achter die. badstoel, daar be*
weegt wat. Vader deed echt zijn best.
Achter de badstoel bewoog wel wat,
maar Roland en Gijs waren 't niet.
Vader 'begon 'kregel te worden. Het
was al lang half acht en hij had het
toch al zo druk en
nou ja, er was
reden voor om licht geïrriteerd te
zijn. Op het parkeerterrein bij de wa*
tertoren had tussen de beide vaders
een snelle uitwisseling van ervaringen
plaats. Gijsjes vader -was 't hele dorp
af geweest en ging nog maar weer es
de kant van de Noordboulevard op.
Rolands vader wipte gauw even naar
huis (waarschijnlijk in de hoop dat
de straatschuimers langs een achter*
deurtje de ouderlijke woning hadden
bereikt) en trof moeder aan met een
berustende uitdrukking op haar ge*
zicht. Naar de overkant kijkende, zaq
hij dat Gijsjes moeder uit het zolder*
raam h i n g . . . .
Tjonge.... 't werd critiek. Vaders
wrevel ebde weg op het getij van z'n
innerlijke ongerustheid. Hij vond nog
de moed om tegen moeder te zeggen:
„Die komen natuurlijk straks weer
achter op de fiets zegevierend door
de straat. En juist, toen hij aanstal*
ten maakte om maar weer weg te
gaan, hoorde hij moeder een verraste
'kreet slaken.
Ze waren er. Zoals vader voor»
speld had: achter op de fiets. Voor
het huis werd Roland gedropt en Gijs
werd bij z'n eigen huis afgeladen. In*
derdaad was de knaap niet te herken*
nen. Hij zag er zeer afschrikwekkend
uit, alsof hij zich met de oorlogskleu*
ren had beschilderd.
Vader stelde min of meer ontzet
vast: wat heeft die jongen een enor*
me hoeveelheid vuil op z'n toet. O,
o . . . . en die vreselijke macaronista=
ven.... Kind, snuit je neus toch.
(Z'n zakdoek was weg).
Tja, Gijsjes vader had hen gevon*
den in de Noord.
Ze hadden poffertjes gegeten bij
oom André....
„Mars, direct naar bed!" Vaders be=
vel klonk opgelucht en toch streng.
O, je weet niet hoe razend heerlijk
't is om streng te kunnen zijn
Want het was een verloren zoon,
weet U . . . .
'Dat naar bed gaan vlotte nog niet
zo direct. Want de schooier moest
eerst uitgebreid eten.
Wat een kind.
MOMUS.

(Adv.)

HAftlEfl hand Gelei
Een vorstelijke handverzorging

Fofo-Kino Hamburg
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN :Dr C. F. M. Robbers, Koninginne*
weg 34, telefoon 2813
WIJKZÜSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

P R E D I K B E U R T E.N

De heer en mevrouw
BROSSOIS»DOETS
geven met grote vreugde kennis van
de geboorte van hun zoon
Eugène Jean Jacques Henri
Haarlem, 20 Mei 1954
Trompstraat 129
Tijdelijk: Floraklinick, Florapark 8,
Haarlem

Zondag 23 Mei 9.55 uur: Radiotoe»
spraak (pp 298 meter) door M. G. Belangrijk bericht!
Warffemius van het Humanistisch
is ons een genoegen te kunnen
Verbond. Onderwerp: „En toch be* Het
berichten, dat wij door aanschaffing
weegt zij zich".
van nieuw automateriaal

THANS ENIG

BEDRIJFSKLEDING
in Zandvoort
Koksjassen, «broeken en =mutsen;
lange en korte stofjassen, wit, khaki zijn die over meerdere dezelfde wa=
en blauw; broeken in khaki, blauw gens beschikken, welke 'bij uitstek ge=
schikt zijn vóór trouwwagens.
keeper en ribcord, enz. enz.

MANUFACTUREN

Fa van der Veld-Schuiten

TAX

P. Kerkman

Haltestraat 63
'
Tel. 2560 en 2214
Zandvoort

WEEK-AGENDA

DE S P E C I A A L Z A A K met
alleen foto- en film-artikelen

Omroepers

FAMILIEBERICHTEN

Hervormde Kerk, Kerkplein
Aan alle familieleden, N.S.*personcel
en vrienden, mijn hartelijke dank voor
Zondag 23 Mei
de belangstelling, ondervonden bij
10.30 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Jeugddicnst. Ds D. Broers, mijn 25*jarig jubileum.
prcd. te Amsterdam.
G. BANNINK
Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag) Zandvoort, 21 Mei 1954 .,
10.30 uur-„Ds R. H. Oldeman.
Da Costastraat 16
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
DANKBETUIGING
Zondag 23 Mei
Hiermede
wij onze harte?
10.30 uur: Prof. Dr J. N. Sevenster lijke dank betuigen
aan allen, voor de grote
van Amsterdam.
belangstelling, die wij mochten onder*
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht vinden ter. gelegenheid van ons 25*
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur jarig huwelijksfeest.
J. Molenaar
'Hoogmis.
A. Molenaar:Kemp
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 6.30 en 7.45 u. Zandvoort, 21 Mei 1954
's Avonds 7.30 uur Lof.
Potgieterstraat 2
,
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Brillenspecialist
Zondag 23 Mei
10 uur: Ds C. Klapwijk van Benne*
broek.
Mr Opticien
5 uur: Ds A. de Ruiter.
Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag)
voor uw BRIL...
10 uur: Ds A. de Ruiter.
. maar ook voor Uw
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
ZONNEBRIL !
Dinsdag 25 Mei
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Haltestraat
58 - Telef. 2174
Spr.: M=.j. J. E. C. Kunne.

Sokken, kousen, sportkousen vanaf
85 cent, enz. enz.
Wollen dekens
tegen zoxnezprijzen
Ter gelegenheid van het Jubi=
leum deze week op alle arfi*
kelen 10% korting

FILM* en FOTOCAMERA'S ZEER STERK IN PRIJS VERLAAGD
KLEURENFILMS in ruime sortering voorhanden
Grote Krocht 19 ~ Telefoon 2510
Ruime keuze!

Uw

WONINGRUIL.
Aangeb. te Aalsmeer vrij
huis, 6 kamers enz., tuin en
schuur;
ƒ 45,— per mnd.
koopt U bij
Gevr. dito woning te Zand»
n
voort. Br. 3908 Zandv.Crt.
Te huur gevr. van 28 Mei
Haltestraat 12a - Telef. 2099 lot 15 Sept. GEM. HUIS.
Br. met prijsopg. onder no.
Hier wordt U deskundig voor*
3906 bureau Zandv. Crt.
gelicht over de nieuwste mode*
kleuren en maakt U kennis met
Gevr. l of 2 GEM. KA*
onze collectie handgebreide
MERS m. of z. pension voor
modellen.
pl.m. l jaar in Zandvoort of
omg. Br. m. prijsopg. onder
AFTERNOON KANTWOL,
no. 3903 bur. Zandv. Crt.
opgemaakt op 150 gr kluwen,
genoeg voor 't maken van een
Gevraagd v. l lot 15 Aus.
Jumper, maat 42. Dus voor
ZITKAMER en 2 slaapk.,
f 4,35 een modern kledingstuk.
liefst vrije keuk. (3 pers.).
SIRENE WOL in 86 kleuren
H. M. Kramer, Niersstr. 60
leverbaar. Geeft prachtige re*
bov., Amsterdam.
sulfaten. Per 100 gram ƒ 2,75.
Te koop gevraagd HUIS te
FONTANA, de 3 dr. fijn uit*
Zandvoort. Leeg te aanv.
gesponnen wol; 150 a 200 gram
Br. no. 3902 bur. Zandv.Crt.
is voldoende voor een moderne
Te koop gevr. AUTOPED
Jumper; 50 gr. bollen a. ƒ 1,40.
op luchtb. Br. m. prijsopg.
no. 3905 bur. Zandv. Crt.
Bij ons verkrijgbaar
Te koop gevr. STRAND*
complete baby-uitzetten
KAR en enige. tuin(lig)stoel*
tjes; v. Speijkstr. 2, tel. 2318
Ook bij ons krijgt U
Aangeb. een paar z.g.a.n.
,, Kilometerbonnen9'
ROLSCHAATSEN.
Gevr.
een MEISJESFIETS. Van
der Mije, Schoolplein 2a.
AANGEB.:
coctaildress en
HUIS-, DECOKATIE- EN
kort teddyjasje, beide mt 38.
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
GEVR.: autoped op lucht*
banden, eventueel te ruilen.
Br. no. 3907 bur. Zandv.Crt.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 Aangeb. D.K.W. 98 cc. R.T.,
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 v.v., prima staat. Teg. elk
aann. bod. F. Arnoldt, Ten
GLAS-ASSURANTIE
Kateplantsoen 2.
Te koop KINDERWAGEN
in pr. st., ƒ 22,50. Ooster*
parkstraat 19.
Te koop aangeb. 2 Bruyn*
zeel HANGKASTEN. . De
Annex Cabaret Extase
Favaugeplein 61=11, of tele*
foon 2142, na 6 uur n.m.
Zandvoort
Te koop i.g.st. crème KIN*
DERWAGEN (v. Delft) en
DAGELIJKS
BOX. Gcnestetstraat 15.
HERBERT MITTEYS
KAPOKBEDDEN weg. af*
met zijn Weens orkest
stel huwelijk te koop. ,Een
2*pers. 'bed, 3=delig m. 2 kus*
sens ƒ 85,—; twee l*pers.
bedden m. kussens a ƒ 65,—
Alexandra
p. st. Alles kapok en damast
en Evert Compaen
tijk. Br. no. 3904 Zandv.Crt
Magie Rhythm.
Grijze Engelse KINDER*
WAGEN te koop. Kostver*
Gudrun Jörnsen
lorenstraat 47.
Solotdanseres
Te koop Philips RADIO*
TOESTEL, ƒ 60,-. v. Len*
Buxtons
nepweg 75 zw.
Excentric acrobatic parody
Te koop aangeb. HUIS, best.
uit 5 k. met v. en a.tuin, etc.
Direct leeg te aanv. voor
degene in bezit v. vest.verg.
Tevens Zondagmiddag
Br. no. 3901 bur. Zandv.Crt.
THÉ DANSANT

Fa J. v. d. BOS & Zonen

DANKBETUIGING
De ondergetekende, A. A. Serné, betuigt langs
deze weg zijn hartelijke dank voor het sjenotèn
vertrouwen, ondervonden in de ruim 40 jaar van
het beheren van zijn slagersbedrijf in de Haltes
straat no. 53.
Gaarne beveelt hij zijn opvolgers, de heren
A. van der Wekke en A. J. Vreeburg, die zijn
bedrijf gaan voortzetten onder de naam „Slagerij
de Tweesprong" in aller belangstelling aan,
Zandvoort, 20 Mei 1954.

.Het is ons een genoegen, het Zandvoortso publiek
te kunnen mededelen, dat wij Donderdagmiddag
20 Mei heropenden
"

Slagerij

„DE TWEESPRONG"
Haltestraat 53 - Telefoon 2020
Als EXTRA RECLAME
bieden wij U gedurende dit weckeend aan:
VOOR DE BOTERHAM:
150 gram HAM
75 c t
150 gram PROC. SPEK
" 75 ct'
150 gram GEBR. GEHAKT
49 ct
150 gram ONTBIJTSPEK
52 ct
150 gram BOTERHAMWORST
47 ei
250 gram ROOKWORST
75 c t.'
Onze bekende leverworst 250 gr. 40 ct
Maakt U eens kennis met onze uitgebreide col*
lectie FIJNE
VLEESWAREN.
500 gram SCHOUDER CARBONADE en
250 gram RUNDVET .
r •> 500 gram GEHAKT h.o.h. en
250 gram RUNDVET
ƒ 2,Bestellingen worden gaarne thuisbezorgd.
Voor Uw zéér gewaardeerde klandizie beveJcn wij
ons bij voortduur aan.
A. VAN DER WEKKE.
A. J. VREEBURG.
Thans: 'Haltestraat 54
en
Haltestraat 53
Telefoon 2451
Telefoon 2020

Succes
zijn onze uit Zweden geïmporteerde

LINNEN DAMESSCHOENEN
Bijzondere pasvorm

BROSSOÏS

Grote Krocht
Monopole
Speciale reparatiesafdeling voor
KRUISSTRAAT'12 -^TÊLEF. 2360 Vrijdag 21 Mei 8 uur: film „Lili".
kwaliteitszschoeisel
Zaterdag 22 Mei 8 uur: idem.
Zondag 23 Mei 8 uur: idem.
<.
Maandag 24 Mei 8 uur: idem.
telefoonnummers Dinsdag 25 Mei S uur: film „Geen
verlof, geen verloving".
en adressen
Woensdag 26 Mei 8 uur: idem.
FONGERS .. ƒ 139,75; LOCOMOTIEF ƒ 1412000 Brandmelding.
MANGELSTER en
LOCOMOTIEF SPORT
ƒ 162,25
Donderdag
27
Mei
8
uur:
idem.
3239 Flaatsv. Commandant BrandRUDGE met 3 versnellingsnaaf
VOUWSTER
gevr.
Donderdagmiddag
27
Mei
2.30
uur:
weer (voorlopig).
uit voorraad leverbaar
Wasserij „HOLLANDIA",
3043, 3044 Politie.
film „Lassie komt thuis".
Pfekveldstraai.
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gein. Secretarie.
WERKSTER gevraagd voor
Hotel Bouwes
De Goedkope Amsterdammer
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
enige dagen p. week. Mevr.
Grote Krocht 5—7 — Telefoon 2974
2262 Informatiebureau VreemdelinDagelijks: Herbert Mitteys met zijn geeft Hoboca kilometeïbonnen Gerke, Kostverlorenstr. 103.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Weens orkest. Internationaal ca* Zeemlappen
v.a.
ƒ
0,98
NET MEISJE gevr. voor
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
baretprogramma.
Sponsen
v.a. ƒ 0,50 halve dagen. Mevr. Schou* M. C. VAN BORKUM
fijnstrijkerij, J. H. G. Weellink, Zondagmiddag: Thé Dansant.
•Handstoffers
v.a.
ƒ
0,55
ten, Zandvoortselaan 153,
Pakveldstraat 30a.
Bezems
v.a. f 1,05 telef. 2351.
PEDICURE
2135 Zandvoortse Courant, GertenKastpapier
per
rol
v.a.
ƒ
0,15
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
NET
MEISJE
GEVR.
voor
Stadsschouwburg
MANICURE
Wafeldoekjes
-v.a. ƒ 0,30 hele of halve dagen. A. v. d.
2124
Autobedrijven „Binko",
Haarlem
Coeos ideurmatjes
v.a. ƒ 1,75 Mije, Willemstraat 29.
Schoonheidsspecialiste
Oranjestraat en Stationsplein.
Zaterdag 22 Mei 7.30 uur: Nederl. Wij hebben te veel om op te noemen.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Comedie met „St. Joan".
Komt U eens kijken in de goed! In klein pension MEISJE met jarenlange ervaring
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
gevraagd. Goed loon. Pen*
koopste zaak
2886 Stofzuigerspecialist; LichtstoZondag 23 Mei S uur: Nederl. Co*
Zon en Duin, Dr. Ger*
ringen. Bel op Frits Paap,
medie met „Het dagboek van een SWALUESTRAAT 9, is achter de sion
kestraat 155.
Brederodestraat 94.
deugniet".
Haltestraat. Telefoon 2418
'ANDERIIOOG'
VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR
Dr Gerkestr. 21 = Tel. 28 12 Het juiste adres voor aan*
Garage Rhce, tel. K 2500 *
Internationaal
leg en onderhoud van
39669, 39435. Koediefslaan
EXPORT TAPIJTEN
contact met
21, Heemstede.
Zaterdag verkoop aan
geeft U een \s
Tijdens de warme dagen particulieren, van export»
heeft onze vertegenwoordig tapijten, zowel kl. als
elegant figuur
ger, de heer S. Glastra, er* zeer grote maten, b.v.
Europese Programma*Uïtwisseling
gens
in Zandvoort zijn Wiltons pl.m. 200 x 300
WAtA corset nr.8D9 met
aansluiting met 'ROME, bezoek aan het Vati*
NIEUWE
GRIJZE DEUK* ƒ 79,50, 225 x 325 waarde
vporsluiting. Veel bewecaan, Zwitserland, Montreux Narcissenfeest.
HOED
achtergelaten.
Hij ƒ 165,- voor ƒ 109,-,
gingsvrijheid door 4 elasFRANKRIJK, Parijs, Variété, Avondfeest te
270 x 360 van ƒ 280,zal
het
waarderen,
wanneer
tiekeninzetselsaan onderVersailles.
voor ƒ 198,—. 'Ook enige
iemand
dezer
dagen
het
Loodgietersbedrijf
kant, (n urn'
26.9O
12 Juni: ENGELAND. Parade voor Koningin Elisabeth.
adres opgeeft, waar zijn M.Smyrna's ƒ 125,-. Be»
In broche 31.5O
'Café Continental.
zoekt
onze
toonkamers.
Koninginneweg
43
hoed gevonden is. Opgave
Vele uitzendingen in deze maand volgen.
TAPIJTHANDEL
Wilhelminaweg 20
gaarne aan Bedden*Speciaal=
WALA beha nr.2011: geeft
„MARO"
Stelt U zich voor dit alles in Uw huiskamer te zien. Op
"n jeudige lijn. 5 Cupgroofzaak Wassenaar, Jansweg
Telefoon 2070
de beste plaats!
»en.
t/o het station Haarlem, Jansstraat 85 bij Grote
P h i l i p s T e l e v i s i e vanaf ƒ 495,— of ƒ 6,— p.w.
Markt, Haarlem.
fnpop/m van 3.35 tot 5.75
Telef. 14329.
In satijn van 3.95 fot7.95
P h i l i p s B a n d r e c o r d e r in koffer, voorzien van
Als u van de zomer L'EERT
versterker, microfoon, kabels, twee spoelen en 180 meter
BRIDGEN, kunt u uw lange Ook bij ons krijgt
band
ƒ 740,- of ƒ 10,- p.w. W a l a onderjurken ._ ƒ \ [
winteravonden bekorten.
Wij demonstreren aan huis!
met 4 verschillende cups met
Les bij u aan huis, zeer bil» U KILOMETERS!
Philips Radio
vanaf ƒ 98,- tot ƒ 2190.—
lijk. Aanbevelend: "W. G.
Kantoorboekhandel
De meest moderne apparaten, voornaam van toon en perfecte bustevorm
Gebe, Grote Krocht 30a.
uiterlijk.
F. van Herwijnen
K o e l k a s t e n . Div. merken voor inbouw v.a. ƒ 480,—
Haltestraat 12 - Tel. 2ÓS6
geen luxe meer. Steeds een koele drorik Geen bedorven
Wegens groot succes weder»
Wat voor feest of partij?
levensmiddelen Uw diepvries*groente blijft enige dagen
voor de BOTERHAM
om als RECLAME onze
op temperatuur
verhuren wjjü
100 gr. Alles
Glaswerk, porcelein, bestek- heerlijke
In een wip schoon schip
Schouderham
ƒ 0,55 ken, tafels, stoelen, enz.
Boterhamworst .... ƒ 0,36 P. Waterdrinker, telef. 3164 KOFFIEMOPPEN
S t o f z u i g e r s : Div. merken vanaf ƒ 2,— p.w. op slee.
Rookworst
ƒ 0,34
W a s m a c h i n e s : Wij leveren alle merken, o.a.
Tel. 10605
en SPRITSJES
Kip's leverworst
ƒ 0,37
A.E.G., Bico, etc.
Saksische
smeerworst
ƒ
0,36
van 70 voor
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret*
De verkoop staat geheel onder leiding van Mevr. Gekookt ontbijtspek „ 0,46
60
et
per 250 gram
tige wijze de betaling met U — Wij repareren alle mer=
Peters Smit, bekwaam corsetspecialiste, met 20 jarige Bloedworst
ƒ 0,24
ken radiotoestellen en apparaten.
Alleen Zaterdag
Jong belegen kaas .. ƒ 0,30
ervaring. Ook bezoek na telefonische afspraak.
Mevr. de Nijs
RADIO
Wala Corsetterie Peters Smit,
Coupeuse
TELEVISIE
Emmaweg 8, telefoon 3095 Schoolplein 4 - Telef. 2467
•EL'ECTRA
Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534 Gxoote Houtstraat 110 — Telefoon 10605 Haltestraat 37 - Tel. 2891

Belangrijke

Rijwielen

Henk Scimilenburg

Het Wonder van Zandvoort

installaties

Fijne Vleeswaren

Voor vlot en
leuk jurkje

f H*

I. J. Knotte*

Fa, A. v,d, Mije & Zonen

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

UIT!
„Amsterdam bij avond"
„Amsterdam by night"
Nederlandse en Engelse editie van een
aantrekkelijk boekje

door Bob Waiïagk

FJjnstrijkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR'

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. H. G. WEENINK

ri
*v

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Voorjaarsimpressles

Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, 'Haarlem

van

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

met 45 foto's van Lood van Bennekom
geb. ƒ 3,50
Binnenkort verschijnt hierbij een bijlage

„Zandvoort by night"
N.V. Uitgeverij „De Kern", Amsterdam

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Wij vragen voor spoedige indiensttreding

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van TTw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan' tiet Kennemer Pinancierings-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 by de plaatselijke correspondenten

jongens weekend-shirts
Bordeaux en groen vanaf ƒ 3,50; geruite jongens»
blouses, spijkerbroeken, heren weekendshirts met
prima pasvorm, geruite kampeerhemden, broek»
riemen, sportkousen, sokken, anklets
Exclusieve damesjumpers, damesvesten, pantalons,
3/4 pantalons, shorts.

Sporthuis „Zandvoort"
'HALTESTRAAT 35 = TEL. 2131

NETTE
voor verpakkingswerkzaamheden.
Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

cacao- en chocoladefabrieken N.V, Haarlem

DEZE WEEK RECLAME

250 gram ALLERHANDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTERPrinsenho/sfraaf hk Brugstr. Tel. 2153
Blouses van nylon of georgette rayé...
'n luchtig, jersey -vest of 'n practische wikkelrok!.

Adverteert in de Zandvoortse Courant

1) „Bitd's eye", nylon blouse met kimonomouw, kraag
open of, gesloten, in wit en zwart, maten 38—46
2) Ruime popeline wikkelrok, 'n vlotte kledij! In zwart,
groen, rood, -maïs en marine
3) Elegante blouse van georgette-rayé, open of gesloten
te dragen, wit, bleu, zwart en reseda, maten 40—46
ï
4) Luchtig jersey vest met lange kimonomouw, maten
40—46. Gerzon brengt U dit vest voor 'n speciale prijs:

Uw Modehuis l Haarlem

Speciaal vertrouwd adres
voor.

Haarverven
Blondexen
Kleurspoelingen
etc.

Maison „Gemis"
Dames? en herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718

Gevraagd:

persoon

zelfst. werkend (geen loondienst) evt. m. zaak, in bezit
van rijbewijs, die in zijn vrije- tijd rijwerk wil verrichten
voor Taxibedrijf. Liefst telefoon aan huis. Schroeder,
Hogeweg 50, telefoon 2600.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein s Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

Rietmatten
voor stuiving en afschutting.

Rietmatten voor alle doel*
einden. ' Rietmattenfabriek
C. A. Rijnbeek, Hillegom,
telef. K 2520 — 5116.

DIE U HET LEKKERST VINDT!
Nu valt er geld te verdienen
vooreen huisvrouw, die bij de
pinken is. Want de Gruyter's
10°/o korting op koffie scheelt
U gemiddeld een kwartje per
half pond.
Altijd dezelfde beroemde
kwaliteit, maar juist nu véél
en véél voordeliger.

Gpudmerk

. . 250 gr. «. 2.75

Roodmerk

.. • 250 gr. fl. 2.54

Blauwmerk

. . 250 gr. fl. 2.40

Oranjemerk

.

Coff. vrije koffie

250 gr. fl. 3.-

, busje fl. 3.-

Oploskoffie
Gemalen

250 gr. fl. 2.24

koffie

(50°/o koffie)

met

moutkoffie

. 200 gr. fl 1.25

YTER

DEKENS en PLATOS

Plaids voor auto en', kam»
peren, Schotse ruiten,
licht beschadigd v. ƒ 37,50
voor ƒ 16,90. Pr. wollen
dekens (iets vuil) ƒ' 17,50
en ƒ 19,50. 'Profiteert van
onze bijzondere aanbie*
ding.
TAPIJTHANDEL
„MARO"

Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.

PLASTICWIT
voor plafonds
BEHANG
voor de wanden
VERF voor het houtwerk

MEUBELWAS

Vanaf VRIJDAG 21 MEI tot en met
MAANDAG 24 MEI, 8 uur
"Wat gebeurde met Lui in het charmantste avon=
tuur dat zich ooit op het witte doek afspeelde?
Hoort de Song „Hi=Lili Hi*Lo". Leslie Caron,
Mei Verver, Zsa Zsa Gabor, Jean Pierre Amount
en Kurt Kaszner in

LILI
In Technicolor.

Toegang alle leeftijden.

Vanaf DINSDAG 25 MEI tot en met
DONDERDAG 27 MEI (Hemelvaartsdag) 8 uur
Een vermakelijke Musical m.m."v. de beroemde
Bands van Xavier Cugat en Guy Lombardo.
Van Johnson, Keenan Wynn, Pat Kirwood, Ed:
n-ard Arnold, Leon Ames en Mary Wilson

Geen verlof
Geen verloving
Toegang 14 jaar.
DONDERDAG 27 MEI (Hemelvaartsdag) 2.30 u.
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U het
prachtige filmwerk

voor de meubelen
Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
Witkalk en gips.

Lassie komt thuis

P. Flietstra

Zondagmiddag 23 Mei
GEEN voorstelling

Burg. Beeckmanstraat 2
Te!. 2114 (hoek Tollensstr.)

Toegang alle leeftijden.
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10 cent per mnvhoogte
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Even achterom kijken....
Het einde van drie jaar redactie geeft
uiteraard geen aanleiding tot officia*
liteiten, -hoogstens tot een poging een
slotconclusie te trekken, die tege*
lijkertijd een rechtvaardiging is je»
gens de lezer voor het gevoerde be»
leid.. Het is gebruikelijk om bij een
afscheid te verklaren, dat men zich
ervan bewust is het niet altijd goed
gedaan te hebben en ik wil hierop
geen uitzondering maken, al over*
spoelen de schuldgevoelens mij niet.
Voornamelijk vind ik het plezierig
de eerlijkheid en een zekere mate van
zelfrespect van de krant niet te heb*
ben hoeven opofferen aan commcr*
ciële of andere bijbedoelingen.
Ik heb in deze drie jaar ervaren
dat het moeilijk is oprecht te blijven,
dat oprechtheid consequenties heeft.
Het is gemakkelijk genoeg om van
een plaatselijk blad een opinie*zaakjc
te maken. Er is veel wat daar opper*
vlakkig gezien voor pleit. Het maakt
alles zoveel makkelijker, maar som»
migen bevredigt dat (gelukkig) niet.
Ik geloof dat het de taak is van een
krant — ook van een klein plaatselijk
blad als het onze — zoveel mogelijk
ruimte te laten voor onbevooroor»
deeld denken. D'it althans is het doel,
een doel Vaar men wegens eigen ba
perktheid ook -wel naast schiet. De
instelling van mensen die hun mening
niet verkopen is echter naar ik hoop
in de drie jaren van mijn redactie in
de Zandvoortse Courant voelbaar ge*
bleven. Ik geloof dat dit zo zal blij»
ven. Dat is naar mijn smaak het es*
sentiële. Men zou persoonlijk natuur*
lijk nog veel kunnen commentariëren
uit die drie jaar. Ik wil het hier ech*
ter 'bij laten onder dankzegging zowe]
v.oo"r de critiek als voor het vertrou*
..wen in, het -werk. bij_jde Zandvoortse
Courant.
'
"
L.

Reddingsmaatregelen
op het strand
... .Belangrijk raadsvoorstel komt a.s. Dinsdag aan de orde.

Het besluit van het bestuur van het maken op gevaarlijk baden (rode korf)
en gevaarlijk zwemmen (zwarte korf).
Strandschap Zandvoort, om het ba* Reddingskastjes,
inhoudende 'n zwem*
den en zwemmen thans langs 'het ge» vest en een lange lijn, dienen op vier
hele strand vrij te geven, maakt het plaatsen langs het strand geplaatst
worden. Met een en ander zal naar
treffen van diverse maatregelen in te
raming een uitgave van 2 x ƒ 600,—
het belang van de veiligheid van 'ba* gemoeid zijn.
Als gevolg van de uitbreiding van
ders en zwemmers noodzakelijk.
haar werkgebied zullen de uitgaven
(In een j.l. Vrijdag geplaatst arff* van de reddingsbrigade voor het ko*
kei heeft een van onze medewerkers mende seizoen aanzienlijk stijgen,
reeds op de bijzondere situatie gewei o.m. door de aanschaffing van ver*
zen, die voor de reddingsbrigade is bandmiddelen enz. ,
ontstaan, door het besluit van het
Door de vele andere uitgaven, die
de brigade tijdens de afgelopen win»
Strandschap, Red.)
ter heeft moeten doen, is zij niet in
Hieromtrent is overleg gepleegd staat deze meerdere kosten te dragen.
met het bestuur van de Zandvoortse Zij verzoekt daarom haar subsidie
Reddingsbrigade. Genoemd bestuur met ƒ 250,— per jaar te verhogen en
heeft zich — en B. en "W. zijn daar* mitsdien te brengen op ƒ 900,—
voor zeer erkentelijk — bereid ver*
Tenslotte wordt medegedeeld, dat
klaard, om door de leden van de bri* op grond van het contract voor de
gade regelmatig op de Zondagen en strandverhuur de strandcxploitanten
— zo mogelijk — tijdens de vacan* verplicht zijn op hun terrein aanwe»
ties harer leden, ook op werkdagen, zig te hebben een reddingsstok en
een derde reddingspost te bezetten. »boei met lijn, alsmede een verband*
Daartoe zal een kamer van de ro* kistje. Deze kosten komen uiteraard
tonde worden ingericht. Een bedrag voor rekening vari de exploitanten.
van pl.m. ƒ 500,— is naar raming
Het college is van mening, dat met
daarvoor nodig.
vorenstaande maatregelen het moge*
Wil het ingebruik nemen van deze lijke wordt gedaan, om het altijd aan*
post efectief zijn, dan is het noodza» wezige risico bij het baden en zwem*
kelijk, dat in de onmiddellijke nabij* men in zee, tot eeri minimum te be*
heid daarvan een reddingsvlet gesta* perken. De daaraan'verbonden uitga»
tionneerd wordt. De reeds aanwezige ven voor de gemeente, in totaal
4 vletten van de reddingsbrigade moe* ƒ 2950,— bedragende, zijn naar de
ten gestationneerd 'blijven bij de pos» mening van B. en W. onvermijdelijk.
ten „Piet Oud" en „Ernst Brokmeier"
B. en W. merken nog op, dat het
en bij het tentenkamp. Aangezien de college — spoedshalve vooruitlopen*
reddingsbrigade niet over voldoende de op de beslissing — bereids op*
middelen beschikt om tot aanschaf* dracht heeft gegeven over te gaan
fing van een -vijfde vlet over te gaan, tot de inrichting van de derde red*
heeft zij verzocht haar een door de dingspost • en de aanschaffing van de
gemeente aan te schaffen vlet ter be* 4 palen met korven en de 4 reddings*
schikking te stellen.--. - -V - kastjes. B. en W-.'vefrro'uwen,"dat'de'
'De kosten van een - nieuwe vlet, raad daarmede zal instemmen.
m&t inbegrip van een onderstel op
luchtbanden, riemen enz., zullen om
B. en W. stellen de raad thans voor
geveer ƒ 1000,— bedragen.
een crediet van ƒ 2950,— beschikbaar
Voorts beveelt de reddingsbrigade te stellen voor het treffen van de vo*
Zandvoortse
f
aan, het opstellen op 4 plaatsen langs ren omschreven maatregelen, alsmede
Reddingsbrigade
de boulevards van palen met signaal* voor de verhoging van het subsidie
Vrijdagavond kwamen de werkende korven, welke de baders attent zullen van de reddingsbrigade.
leden van de Zandvoortse Reddings»
brigade in hotel Keur om de a.s. zo»~
merwerkzaamheden te bespreken. De
voorzitter, de heer J. G. 'Bisenberger,
gaf een overzicht van de besprekin»
gen met verschillende instanties over
de te nemen veiligheidsmaatregelen
langs het strand in verband met het
Badgast in de put.
toestaan van het baden en zwemmen
langs de gehele kust. De besluiten
van het bestuur -werden hierna goed» U weet allemaal wel dat mevrouw en ling met het Hoofdkwartier, de Uni*
de heren het ingrijpende besluit heb* versiteit te houden. Terwijl hij zo
gekeurd.
Besloten werd deel te nemen aan ben genomen om ons goede dorp te slenterde door de majestueuze Kerk*
de landskampioenschappen E.H.B.O. laten doorlichten. Heel Zandvoort straat, zich afvragend hoe het foren*
in Juni a.s. te Zeist en aan de vletten» wordt onderzocht, men zal speuren senwezen zich ontwikkeld had in
wedstrijd op 28 en 29 Juni a.s. in naar haar maatschappelijke structuur Zandvoort, trof een onderaards ge*
en naar de vooruitzichten omtrent rommel zijn geoefend gehoor. „Laat*
Amsterdam.
Met het posten in de rotonde, Ernst haar ontwikkeling. Studenten van de ie fijn zijn," dacht hij tevreden, „krijg
Brokmeier en Piet Oud zal met in* Rijks Unisversiteit te Utrecht zullen ik een aardbevinkje te registreren. Hij
gang van Eerste Pinksterdag worden onder leiding van prof. de Vooys bin* bracht zijn walkie»talkie in stelling
begonnen. Een strandrooster zal wor» nenkort Zandvoort overspoelen en en riep allereerst zijn ploerterij in
den opgesteld. Tenslotte -werd beslo* iedereen het hemd van 't lijf vragen. Utrecht op om te zeggen dat hij wat
ten aan de O.S,S.*wandelmars deel te Badgasten, forensen en winkeliers zal later thuis zou komen.
Vervolgens hoorde hij uit een
gevraagd worden waarom zij Zand*
nemen.
voort als verblijfplaats hebben geko* straatput een dof gemurmel komen
zen, men zal de winkels tellen en
Wielrennen
waarschijnlijk tot de conclusie komen
Het kampioenschap van Nederland dat het durp veel te veel -winkels
voor amateur*wielrenners is thans de* heeft. En dan zal er natuurlijk een
finitief vastgesteld op Zondag 11 Juli tegenrapport komen, een blauw*geel*
boek, waarin de Zandvoortse Han*
a.s. op het circuit van Zandvoort.
delsvereniging de oorlog verklaart
aan prof. de Vooijs en zijn kornuiten.
De vlaggen
Het zullen ongetwijfeld opannende da*
op de Noordboulevard
gen worden.
Speciaal de badgasten kunnen reke*
De vele vlaggen die j.l. Zondag, ter
ere van de Bond Zonder Naam de nen op een overvloedige belangstel*
Noord*Boulevard zo'n feestelijke aan* ling, want het vreemdelingenverkeer
blik gaven, hebben aan verschillende is de laatste tijd nogal een teer punt
zijden de gedachte doen ontstaan of geworden, een zaak in ieder geval om
het niet mogelijk zou zijn, deze vlag* even bij stil te staan. Want je wil
genversiering ook op de Zondagen in- als Zandvoorter toch wel es weten
het a.s. zomerseizoen aan te brengen. waarom de badgasten, die hier naar
Natuurlijk brengt een en ander toe komen, juist Zandvoort als va*
weer zijn verzorging mee, maar mis» cantieoord uitkozen. (Je komt nooit
schien zou het mogelijk zijn uit een achter de gedachten van sommige lui,
bestaande organisatie — men denke hoor.)
bijv. aan de reserve»politie — een
Ik heb verleden week al een vopr>
„vlaggen'brigade" te benoemen, die de proefje meegemaakt van de wijze
René Roelofs en de „puf'handen.
verzorging van deze' dundoeken op waarop het onderzoek wordt verricht.
zich zou kunnen nemen.
Ik was namelijk getuige van het in»
In ieder geval zal dit vrolijke terview dat de student René Roelofs, als van een menselijke stem. „Hallo",
vlaggengewapper de aanblik van on* een der rechterhanden van prof. de riep hij naar hij naar beneden, „wie
ze badplaats zeer ten goede komen.
Vooijs, een badgast afnam. Nu was is daar?" Het antwoord verraste hem
dat met die badgast een bijzonder ge* enigszins, want uit de diepte kwam
val, want het bleek dat de man met een mannenstem: „Je denkt toch ze*
(Ingezonden mededeling)
z'n gezin clandestien in de riolen van ker niet dat ik Orpheus ben? Hoe
Zandvoort vertoefde.
laat is 't?"
BIOLINE
Ik zal U een beknopt verslag geven
René zei dat 't Mei was en onge*
het Biologische
van het gebeuren.
veer twee uur in de namiddag. De
Vermageringsmiddel
René Roelofs liep dan door Zand» stem werd duidelijker (Orpheus was
Verzekert succes, zonder risico
voort voor*oefeningen te houden en blijkbaar aan, 't stijgen) en René werd
Prijs per verp. van 50 dragees
hij vond dat de wereld, inzonderheid onthaald op een serie krachttermen,
ƒ 1,25.' Vraag Uw drogist de
Zandvoort, welgeschapen was. Hij die niets met de oudheid te maken
Biol. Brochure.
had een -walkie*talkie bij zich om voe* hadden. Er verschenen een paar han*

ap de o.i>itlee,dtaf,e.&

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

Zandvoozt en de naastenliefde
De Sterrit ven de Bond Zonder Naam
werd een succesvolle dag.
Gehe'el Zandvoort stond Zondag, 23! dus werkelijk alle klassen, standen en
Mei in het teken van de Bond Zonder leeftijden verenigd in een gezamen*
Naam. Duizenden deelnemers aan de lijkHetstreven.
zal een ieder duidelijk zijn, dat
monster*sterrit, die door deze Bond de organisatie van een dergelijke dag
was georganiseerd, -werden in 2213 heel wat voorbereiding vraagt. Circa
personenauto's en 21 autobussen uit duizend personen, onder leiding van
Pater Loop, waren al dagen van te
alle delen van het land naar Zand* voren
in touw, om alles een vlot ver*
voort gedirigeerd, waar ze in de loop loop te doen hebben. En we spreken
van de morgen aankwamen.
hier gaarne onze grote bewondering
Als eerste arriveerde de autobus uit, daar deze organisatie sloot als
een bus. 'Een ieder wist zijn taak, al»
uit Grevenbïcht (Z.L.). Vele plaatse* les
verliep in de grootste orde.
lijke autoriteiten onder -wie hurge*
De Zandvoortse politie had, bijge*
meester en mevrouw Van Fenema ga* staan door de Reserve politie de veel*
ven van hun belangstelling blijk, ter* omvattende taak, om het intensieve
wijl de Zandvoortse" muziekkapel te* verkeer in goede banen te leiden. De
auto's der deelnemers stonden 6 tot
zamen met het trommelkorps hun 7 rij dik'op de Boulevard geparkeerd,
medewerking verleenden door voor van Paviljoen Kiefer tot Riche toe.
Kleur bij kleur, plaats bij plaats, al*
vrolijke muziek te zorgen.
len gericht met de kop naar de Zee*
Alle auto's droegen kentekenen van weg, waarlangs ze na afloop weer
de sterrit op hun ruiten, alsmede een zouden vertrekken.
papieren strook, waarop de plaats-van '.. Maar de gasten van de Bond Zon*
herkomst stond vermeld: 'Maastricht, der Naam, waren niet de enigen, die
Goes, 'Gouda, Leeuwarden enz. enz. op deze Zondag, waarop ook de zon
De auto's werden bestuurd door hun een heel klein beetje wilde meewer»
eigenaars, die deze rit voor hun gas* ken, onze badplaats met hun aanwe»
ten zelf bekostigden. Hun gasten wa= zigheid kwamen opluisteren. Ook an*
ren de vaders en moeders die hun dere automobilisten gaven van hun
waren toegewezen door de promotors belangstelling blijk, zodat er heel wat
en promotrices van de Bond. De be* te regelen viel. Maar alles verliep in
doeling was, deze ouders, die door volmaakte orde en nergens was van
omstandigheden nooit in de gelegen* enige stagnatie in het verkeer sprake.
heid waren eens samen uit te gaan,
Het was overal in het dorp een vro»
een onvergetelijke dag te bezorgen. lijke drukte, zoals we dat slechts
Zo nodig was tijdens hun afwezigheid kennen op de allerdrukste zomer*
voor hulp in hun gezinnen gezorgd. Zondagen. Deze vrolijkheid werd nog
We willen er nogmaals gaarne de geaccentueerd' door de circa 160 vlag*
nadruk op leggen, dat deze Bond gen, die langs de gehele 'Boulevard
Zonder Naam, waarvan de geestelijke waren opgesteld.
vader Pater W. Loop is, handelt uit
De meest uiteenlopende dialecten
zuivere naastenliefde, zonder aan* waren er onder de bezoekers te be»
ziens des persoons, m.a.w. dat de va* luisteren. Daar waren Limburgers,
ders en moeders die deze dag haar Zeeuwen, Friezen enz. enz., kortom
gast waren, niet uitsluitend tot de er zal wel geen plaats te vinden zijn
Rooms Katholieke Kerk behoorden, in Nederland, die Zondag op onze
maar van alle gezindten waren.
Boulevard niet vertegenwoordigd was.
,— jn -totaal -zijn er~op -deze -Zondag* Een groepje uit "Raalte zag voor het"
morgen ruim 11.000 personen naar eerst van z'n leven de zee, ze waren
Zandvoort gekomen. Bij hun aan* er stil van. Maar ondanks deze ge»
komst ontvingen de chauffeurs een beurtenis zat de Raaltense huismoe»
stempel op hun deelnemerskaart, een der in over het feit dat haar dochter»
fraai uitgevoerde dankoorkonde en tje (de oudste van de zeven) vandaag
evenals hun reisgenoten een lunch* alleen voor het kroost moest zorgen.
pakket en een verrassing van de En op onze Boulevard liep ze erover
Jeugdbond Zonder Naam. Zo waren te piekeren, of Jansje de aardappelen
wel op tijd zou opzetten. Wij zeiden:
„Och moeder, -wat geeft het nou voor
een enkel keertje, of ze een half uur»
tje later eten". Maar ze keek ons wei»
den boven het putdeksel. Meer niet. felend aan. Een moeder is eigenlijk
Opgewonden begon René de handen een raar iets. Al haar zorgen had ze
te ondervragen, waarna zich het vol* toch stilletjes meegebracht op deze
gende merkwaardige gesprek ontwik* dag, die speciaal voor haar was geor»
ganiseerd, met de bedoeling haar zor»
kelde:
„Zit U in de put en zo ja, waars gen nu eens een enkel keertje te doen
vergeten....
om dan wel?"
In de namiddag werd aan al deze
„Hiero, ik ben zeker aan 't ganzen*
borden.... Ik ben een badgast en ik mensen een uitstekend cabaret»pro»
gramma aangeboden, verzorgd door,
woon hier".
„Het seizoen is nog niet begonnen. het Theater en Variété Bureau
U mag hier niet zijn. Uw aanwezig* „Anova", waarin een keur van de
heid gooit het onderzoek»schema in beste klein»kunst artisten optraden,
waarover men in Nederland beschikt.
de war".
Om al deze gasten te herbergen,
„Maling aan het schema! Ik ben
niet weg geweest.... ik ben een ver* waren er in het dorp drie tenten op»
gesteld: één aan de Zeestraat, één op
stekeling van het vorige seizoen!"
„Interessant, hoogst interessant.... het z.g. Zwarte Veld en de'derde aan
waarom koos U Zandvoort als bad* de Herenstraat, die resp. 2750, 2200
plaats en waarom koos U deze put en 1600 personen konden herbergen.
Ook Theater „Monopole" was voor
als woonplaats?"
„Je zuster, druiloor
dat je dat dit doel in gebruik genomen, terwijl
ik zo veel pegels had om in een villa een groot 'gedeelte der gasten tegen
aan de boulevard te zitten? Ik heb half twee werd afgevoerd naar Haar*
niks gekozen. Ik ben een slachtoffer lem en Heemstede.
Tijdens het middagprogramma trok
van de omstandigheden".
„Ja, dat schijnt zo. Voelt U zich Pater Loop in ijltempo langs de di»
verse amusementsgelegenheden. In
goed?"
„Ik heb niet te klagen. Heb je een zijn korte toespraak zei hij o.m.: „Wij
mogen niet naar huis gaan, voordat
cigaretje voor me?"
(René wierp z'n pakje shag naar de we één ding begrepen hebben: Deze
handen, die behendig een cigaret rol* dag moet ons overtuigen, dat 't geen
den). ..Vertelt U rne eens: vindt U loos woord is, dat mensen van elkaar
kunnen houden. Wij hebben geloofd
Zandvoort prettig?"
en vertrouwd op het goede mensen*
„Ik vind 't een pest»stad".
„'t Is nog geen stad.... dat ma* hart. Dit alles is gepresteerd door on*
ken wij er — na het onderzoek — derlinge samenwerking. Er is een be*
tere wereld mogelijk, als wij leren
van".
„O, nou ja, je gaat je gang maar.. offeren en elkaar heerlijk en eerlijk
kunnen liefhebben".
wie ben jij eigenlijk?"
'Pater Loop besloot zijn toespraak
„Ik ben een student van het Ge»
ografisch Instituut van de Rijks Uni* rnet de „Duizend Dienstmaanden Di=
visie" in de warme belangstelling van
versiteit te Utrecht. Wie bent U?"
„Gaat je geen 'bliksem aan. Ik wil de aanwezigen aan te bevelen, opdat
met rust gelaten worden. Ik hang toch het mogelijk zal blijken, in Augustus
ook niet rond bij jullie putten?" (De a.s. de eerste lichting naar die gezin*
handen wonden zich op en balden nen te dirigeren, waar huismoeders
zich tot vuisten). René sprak vlug in nood zijn. En dat zal dan een
enkele zinnetjes naar de Universiteit nieuw bewijs zijn van wat werkelijke
en zei vervolgens: „Maak U niet zo naastenliefde vermag.
kwaad, ik bedoel niets kwaads. Ik
'En zo kwam tegen half zeven het
wilde nog graag weten waar uw einde van deze machtige manifesta»
grootvader woonde en als 't kan uw tie van naastenliefde en hulpvaardig»
overgrootvaders hobby.
heid. De meeste deelnemers, die nog
„Houd je kop, kaffer! Ik laat me een flinke rit voor de boeg hadden,
toch niet uithoren. Zorg jij maar dat verlieten al gauw ons dorp, om hun
er niet zo buitenlands boven me eigen haardsteden op te gaan zoeken,
hoofd wordt gelopen met die smerige waar ze laat in de avond aankwamen,
spijkerschoenen".
moe maar voldaan over deze prach*
René verwijderde zich geluidloos". tig geslaagde dag.
BARTJE.
G.H.

FAMILIEBERÏCHTEN

<

4 Juni 1954 hopen onze geliefde "
mama, papa en oom en tante
K. VLIETSTRA
WONINGRUIL.
en
A. VLIETSTRA*PAAP
Aangeb. te Aalsmeer vrij
luis, 6 kamers enz., tuin en
hun l Zesjarige echtvereniging
schuur; ƒ 45,— per mnd.
te vieren.
Gevr. dito woning te Zand»
Dat zij nog lang gespaard mo»
voort. Br. 4002 Zandv. Crt.
gen blijven is de wens van
Keesje Zoltan
WIE RUILT voor de maand
'Marjan
Aug. vrij huis in Apeldoorn,
•Marijke
bev. k. en suite, 3 slaapk.,
douche en tuin tegen zomer*
Amsterdam,
huis of gedeelte van huis?
Ortheliuskade 84*1
Br. no. 4001 bur. Zandv.Crt.
2 GEM'EUB. KAMERS met
kookgel. gevr. van 31 Juli*
7 Aug. Aanb. v. Dartelen,
PREDIKBEURTEN
van Speykstr. 19, tel. 2086.
*
Gevr. een LOODGIETERS*
Hervormde Kerk, Kerkplein
LEERLING. Spolders, Ko*
Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag) ninginneweg 43.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
Gevraagd WERKSTER en
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht NET MEISJE voor halve
Goed loon. Mevr.
Hemelvaartsdag 6.30 uur, 8.30 uur dagen.
Gart, Dr Gerkestraat 159.
en 10 uur Hoogmis,
's Avonds 7 uur Lof.
Nette serveerster
Gereformeerde Kerk,
gevraagd
Julianaweg hoek Emmaweg'
J.
Termes, Brederodestr. 65.
Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag)
10 uur: Ds A. de Ruiter.
Te koop aangeb.
2*pers. OPKLAPBED
met ombouw. Stationsstraat
14a (na 7 uur).
Hemelvaartsdag
Te
koop ELECTR. WAS*
Ned. Hervormde Kerk
MAOHINE (hout) m. wrin*
10.30 uur
ger. Schaap, KI. Krocht 5,
telef. 2602.
Ds R. H. Oldeman
AANGEB. 2=pers. opklap*
Onderwerp:
bed m. autom. potenconstr.,
als nieuw; vloerkleed 2 x 3 ;
meisjesfiets 24 inch banden.
Oosterparkstr. 69 (na 7 u).

De ruit is stuk

Sport
GYMNASTIEKYER. „O.S.S."
Afd. athletiek.
Op de Ie avond van de athletiekcom»
petitiewedstrijd, die zoals bekend op
10 Juni a.s. om 7 uur op het veld aan
de Donkere Laan te Bloemendaal be*
•gint, zal door -de dames worden ver*
werkt: 80 m hardlopen, kogelstoten
en verspringen en door de heren: 100
m hardlopen, .discuswerpen en hoog*
springen.
Nog deze week zullen de ploegen
door de athletiekcommissie moeten
worden vastgesteld, zodat opgave
voor deelname aan deze competitie,
die uit 3 wedstrijden bestaat, om*
gaand aan de secretaris van deze com*
missie, heer G. Halderman, dient te
geschieden.
De athletiekkampioenschappen van
de Kennemer Turnkring werden vast*
gesteld op 5 Sept. a.s. op het veld aan
de Kleverlaan te 'Haarlem.
•De athletiekwedstrijden voor adspi»
' ranten zullen worden gehouden op 10
Juli a.s. op een nog nader aan te wij*
zen veld in Haarlem.
HONKBAL
teleurstellend
Het zit de honkbal*negen van Zand*
voortmeeuwen niet mee. Zondag j.l.
werd de uitwedstrijd' tegen TYBBB 2
met
11*1 verloren. Jammer ge*
noeg kon men niet meer dan acht
man bij elkaar trommelen.

Vul in

Mf/ff/

Een voorlopig slot....
Nu het zomerseizoen met rasse
schreden nadert is het begrijpelijk dat
de animo om te puzzelen langzamer*
hand wordt verdrongen door andere
besognes die meer verband houden
met zonnige perspectieven. Wij heb*
ben besloten om ons daarbij aan te
passen en Vul in en Win met ingang
van vandaag voorlopig aan een slot
te helpen.
"Wanneer de klimatologische ver*
schijnselen weer in de richting van
lange avonden en vredige uren wij*
zen, zullen wij U gaarne weer het een
en ander aan pro'bleempjes voorscho*
telen. Inmiddels zijn we nog niet met
U klaar want we dienen U nog even
de uitslag bekend te maken van de
laatste puzzle. Veel moeilijkheden
heeft die waarschijnlijk niet opgele*
verd en trouwens U "weet dat het
nooit onze bedoeling is geweest om
onoverkomelijke obstakels op te wcr*
pen, maar eerder een kleine ver*
strooing in de kolommen te strooien.

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COTJRANI
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

STADSSCHOUWBURG

HAARLEM
Zaterdag 29 Mei, 8 uur .
Rotterd. Comedie
Volksvoorstelling
Het onstuimige hart
Zondag 30 Mei, 8 uur
Rotterd. Comedie
Volksvoorstelling
O verschot je
Pr.: ƒ l,* en ƒ 2,* (a.i.).
Dinsdag l Juni, 8 uur
Herhaling
eindexamen
Toneelschool
Pr.: ƒ 1,20 (a.i.).
Voorverk. op speeld. en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Tel. na 12 uur.

EEN MOOI RESULTAAT ,
De Haarlemse Korfbalclub orsjani*
seerde Zondag ter gelegenheid van 't
40*jarig bestaan een adspirantentour»
nooi, waaraan ook door het twaalf»
tal van de Zandvoortse Korfbalclub
werd deelgenomen.
Ons twaalftal kwam in een sterke
afdeling uit en boekte eerst een ne=
derlaag tegen Haarlem c (2*0) en ver*
loor vervolgens van Aurora a me!
3*1. De tanden werden op elkaar ge*
zet, zodat de derde ontmoeting tegen
eindigde. De laatste wedstrijd tegen
Haarlem d in een 5<0 overwinnm
Oosthoek a werd tenslotte met 3»0
gewonnen, waardoor de Zandvoortse
adspiranten beslag legden op de der*
de prijs.
TAFELTENNIS
De twee tafeltennisteams van de
Zandvoortse Politie Sportvereniging
namen vorige week aan de landelijke
kampioenschappen deel. 'Het eerste
team wist een derde prijs — een
bronzen medaille — in -de verliezers*
ronde te behalen, doch ten koste van
het tweede team. Het toeval wilde
namelijk, dat beide teams na ver»
schillende wedstrijden tenslotte te»
gen elkaar moesten uitkomen om uit
te maken wie voor de derde prijs in
aanmerking kwam!
ZANDV. BRIDGECLUB
De ontmoeting van het tweede team
van de Zandvoortse Bridgeclub tegen
Haarlem N.B.B. 2 eindigde in een
121*89 nederlaag voor de kustbewo*
ners.
IXUIVENSPORT
'Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Z-ondag 23 Mei een wedvlucht van
Pont St. Maence, afstand 367 km. De'
eerste vogel arriveerde om 15.36.59 u.
De prijzen werden als volgt gewon*
ncn: P. Peters l, 25, 26; C. K. Draijer
2; W. G. Koning 3, 8; A. Dorsman 4,
22; K. Driehuizen 5, 18; H. Lansdorp
6, 12, 14; J. Koning 7, 13, 28; G. Drie*
huizen 9, 11, 17; J. N. Huijer 10, 15;
Ch. Alebes 16; K. Kramer 19; A. Paap
20; C. Visser 21, 23, 29; A. Molenaar
24, 31. H. Vleeshouwers 27, 30.,
Tragisch ongeval
Eerst thans is 'bekend, dat Woens»
dagochtend in het huisgezin N., dat
tijdelijk hier vertoefde, een tragisch
ongeval heeft plaatsgehad. De baby
Onno, 15 maanden oud, raakte ver*
ward in speelgoed, dat zich in zijn
box bevond en werd levenloos aan*
getroffen. Vrijdagochtend is het kind
in Amsterdam teraardebesteld.

Belangrijke
2000
3239
3043,
2100
2345
2499
2262

Welnu de laatste uitslag was:
Horizontaal: 1. kiem; 3. pro; 4. ira
of imi; 5'. opus; 6. lak; 7. suf; 8. beet; 2887
9. KRO; 10. aar; 11. eren; 12. mok;
13. dom.
2135
Verticaal; 1. kookboek; 2. misstand.
2424
2975
De prijs ging deze keer naar
R. KATTOUW
Verl. Haltestraat 75a.

Heden -opening
Dames]fcapsalon
„Hollywood"
Muiderstraat 31, Amsterdam
Tel. 31637. Te bereiken met
lijn 9, 11, 5, 7. Extra aanbie»
ding stroomloos permanent
ƒ 3,— compleet.

2886

• telefoonnummers
en adressen
Brandmelding-.
Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gein. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwassery „Hollandia,",
fijnstrykeriij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.
,

Gevraagd: JUFFROUW Het Rode Kruis
staat klaar

voor de inlichtingendienst van Touring Zandvoort, be*
kond met licht administratief werk, typen en moderne
talen, van l Juni tot l October, tegen een vergoeding
van ƒ 125,— per maand. Leeft, tot 28 jaar. Brieven met
uitvoerige inlichtingen aan Bureau Touring Zandvoort,
Raadhuisplein te Zandvoort.

COSTUUMS

in een ruime keuze!
Kamgaren, tropical, piek wiek,
multi collor
van ƒ 63,— tot ƒ 128,—
SPORTCOLBERT in l* en 2*rij model
in de moderne dessins .. van ƒ 29,— tot ƒ 56,—
PANTALONS
van ƒ 16,75 tot ƒ 43,Grote sortering.x
REGENJASSEN in alle moderne kleuren
v.a. ƒ 35,DAMESREGENJASSEN
in vele variaties .. van ƒ 38,— tot ƒ 59,—
DAMES PANTALONS
ƒ 19,75
3/4 DAMES PANTALONS in 5 kleuren .. ƒ 8,50
SPIJKERBROEKEN in 3 kleuren,
jongensmaten .. ƒ 7,50; herenmaten
ƒ 9,50
WIND'JACKS in verschillende variaties
f 19 75 tot f 26
FIELD JACKS ƒ 17,75
'
~

Kledingbedrijf Succes
KERKSTRAAT 20 - Telefoon 3136
Hemelvaartsdag geopend

ADVERTEERDERS!
Maak Uw advertenties in verband met de He*
melvaartsdag zo vroeg mogelijk gereed. Liefst mor»
gen (Woensdag 26 Mei) zouden wij Uw kopij
ontvangen of afhalen.

Ouderavond Hannie Schaftschool
Tijdens de ouderavond van de „Han* •Dit brengt de moderne cultuur met
nie Schaftschool", gehouden op Vrij» zich mede en daartegen is niets te
dagavond 21 Mei j.l., behandelde Mr doen, maar spreker wil de verwarring
M. J. Stibbe uit Haarlem het onder* schilderen, die deze moderne cultuur
werp „De psychologie van het school* veroorzaakt.
„Het is", zo zegt Mr Stibbe, „een
kind".
Hij verdeelt daartoe de jeugd in internationale klacht, dat de jeugd
drie fasen: De kleuterleeftijd (tot 6 van tegenwoordig steeds slechter
jaar), de lagere school»periode (tot luisteren kan, de moderne techniek
heeft zijn uitwerking op de ziel van
aan de puberteit) en de puberteit.
'Hij zal zich in deze causerie in het kind".
En nu rijst de grote vraagf hoe is
hoofdzaak bezig houden met de la*
dit tegen te gaan? Spreker geeft hier»
gere school*periode.
De heer Stibbe is ervan overtuigd, op als zijn antwoord: „Met alles dat
dat de moeilijkheden van de jeugd schoon en kunstzinnig is". (Hij schetst
in de tegenwoordige maatschappij ge* het grote belang hiervan bij de op*
stadig toenemen en daarom lijkt het voeding. Hij spreekt van de aesteti*
hem zeer nuttig, ^dat de ouders enig sche opvoeding in de school. Dit is
inzicht krijgen in" de aard dier moei* geen luxe, Mr Sti'bbe ziet het als een
gezondmakingsproces en zou wensen,
lijkheden.
Hij ziet deze problemen als voort» dat ook in het ouderlijk huis deze
vloeiende uit de hedendaagse tech» vorm van opvoeding werd gebruikt.
Dit is naar mijn mening niet de
niek. Ons leven is veel drukker ge*
worden. Spreker denkt bijv. aan de eeuw van het Kind, maar de eeuw
invloed ten goede en ten kwade van van de bedreiging van het Kind.
„Wij moeten komen tot een Maat*
radio en bioscoop.
Over de gehele wereld is een egali* schappij, waar de menselijke verhou»
satie»proces aan de gang, waardoor dingen beter zijn, dan tot nu toe het
die \vereld onbeschrijfelijk aan het geval is".
Met deze woorden 'besloot de heer
veranderen is. 'En tegen deze invloe*
den van psychische aard moet het Stibbe zijn causerie.
De heer B. F. Bersma, in zijn kwa»
Kind beschermd worden.
De heer Stibbe tracht het psychi* liteit van voorzitter der Oudercom*
sche gevaar te omschrijven: de dui» missie dankte de spreker ten zeerste
zenden indrukken die het kind op voor zijn interessante uiteenzetting.
Ruim veertig personen woonden
straat en thuis opdoet, proppen de
kinderziel 'boordevol met onverwerk* deze ouderavond hij.
G.H.
te voorstellingen. In het bewustzijn
ontstaat een onbeschrijfelijke verwar»
ring.
•Mr Stibbe noemt als typisch ver*
schijnsel van deze tijd, dat zoveel ar» Geslaagd
tisten — hij noemt hier o.a. de naam
van Picasso — rommel schilderen en Onze plaatsgenote, mevr. J. van der
ziet dit als een voorbeeld, hoe het Wolde*iHüsken, behaalde vorige week
er momenteel uitziet in iedere men* het diploma zwemonderwijzeres Kon.
Ned. Zwem Bond.
senziel.

Hulp op velerlei gebied
Binnenkort zal het Rode Kruis, ook
in Zandvoort weer een 'beroep doen
op ons. Wat is, wat doet het Rode
Kruis en wat heeft het nodig? Zeer
veel.
Er zijn, zoals de voorzitter, ir F. C.
C. baron van Tuyll van Zuylen, op*
merkte, nog 'obstakelen op te ruimen
van onverschilligheid, onwetendheid
en van egoïsme. Het grote huis van
het Rode Kruis wordt 'beheerst door
de geest van het dienen, ongeacht wie
gediend wordt.
(Het Rode Kruis heeft geld nodig.In de eerste plaats is daar tiet stre*
ven om te komen t'ot een internatio*
naai 'Rampenfonds, bijeen te brengen
uit vrijwillige giften van de burgers
der onderscheiden natiën. Dan zal op
de snelst mogelijke wijze hulp wor»
den verleend, waar ter wereld een
ramp uitbreekt.
In de tweede plaats dienen de mid*
delen van het Rode Kruis versterkt
te worden om de hulpverlening nog
effectiever te kunnen doen zijn. Daar*
voor is dit jaar minstens anderhalf
millioen nodig! 'Er is nog altijd een
tekort aan rampendepôts, minstens
26 moeten er nog bij in ons land en
ieder depot kost ƒ 20.000,—. Voor
het zo nuttig gebleken Welfarewerk
in ziekenhuizen en sanatoria, zijn
meer helpsters nodig. Men heeft be*
hoefte aan meer lectuurhuisjes, de
boottochten voor chronische inva.lv
den zou men graag uitbreiden. Het
informatie» en opsporingswerk, waar*
voor nog iedere maand ongeveer dui*
zend aanvragen binnen komen, ver»
eist meer geld. Ook de hulp aan
Nieuw Guinea begint meer te eisen.
En .dan is er de nieuwe trombose»
dienst. Weer een nieuw initiatief van
het Ned. Ro'de Kruis, waardoor dit
ziekteproces zeer bekort kan worden
en ziekenhuisopname vaak kan wor*
den voorkomen. En zo is er nog veel
meer dat het Rode Kruis doet en -wil
doen, maar dat verbetering en uit*
breiding vereist, omdat er steeds meer
hulp gevraagd wordt.
Oofc nu lid zijn
Direct na een oorlog en vlak na een
ramp, wanneer het Rode Kruis dui*
zenden helpt en daarmede dit mens*
lievende werk duidelijk aan het licht
treedt, dan begrijpt iedereen wel of
althans velen, dat dit werk gesteund
moet worden. Dan melden er zich
duizenden als lid aan. Dat ziet men
aan de volgende -cijfers: in 1937 \va»
ren er slechts 17.000 leden, vlak na
de'oorlog, in 1946 waren er 600.000.
Helaas "waren er, want dat aantal liep
weer met enkele honderdduizenden
terug. Doch de watersnoodramp van
1953 bracht weer nieuwe stromen, -zo»
dat het ledental thans ongeveer
500.000 bedraagt. Maar men zou dit
jaar zo graag weer die 600.000 willen
bereiken. En niet alleen om de in»
komsten, doch 'bovenal ook om te
weten, dat er medeleven is bij het
Nederlandse volk.
Al die helpers en helpsters van de
Rode Kruiscorpsen, met de daaraan
verbonden medici, doen dit werk
gratis en in hun vrije tijd. Ze hebben
er veel moeite en tijd voor over om
in tijd van nood duizenden medemens
sen te kunnen helpen.
Als u alles ziet en hoort wat het
Rode Kruis voor de lijdende mede»
mens -doet, kunt u daar moeilijk on»
verschillig tegenover blijven staan.
Dan helpt u mee, naar uw vermogen.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH
„ZANDVOORTMEEXJWEN" VERGADERDE
De contributie wordt verhoogd.
Gisteravond hield de voetbalvereni*
ging „Zandvoortmceuwen" haar Ie*
denvergadering in hotel Keur.
Wegens verhindering van de heer
C. Slegers stond deze 'bijeenkomst on»
der leiding van vice*voorzitter de hr
P. Schaap.
De notulen van -de vorige vergade*
ring werden ongewijzigd goedgekeurd.
Wedstrijdsecretaris J. Keur bracht
verslag uit over het afgelopen compe*
titieseizoen, waaruit bleek dat de re*
sultaten over het algemeen onder de
verwachtingen zijn gebleven, vooral
wat de prestaties van het-eerste en
tweede elftal betreft.
In dit verslag werd dank gebracht
aan de heren F. Burry en A. Drom*
mei (die bedankt hadden resp. voor
de elftal* en jeugdcommisse) voor het
vele werk dat zij lange jaren in het
belang van de vereniging hebben ver*
richt. De leden werden opgewekt een*
drachtig samen te werken om tot be*
tere resultaten te komen.
I n de clftalcommissie werd de heer
J. Keur herkozen, terwijl in de plaats
van de heer Burry werd benoemd de
heer,E. de Muinck.
De Zaterdagmiddagselftalcommis*
sie werd samengesteld uit de heren
G. Eikelenboom, H. C. Heijneman en
J. de Graaf.
Als afgevaardigden naar de Bonds»
vergadering werden gekozen de heren
J. Keur en J. Weber en als plaatsver»
vangend lid de heer M. Weber.

YOGHURT
(ook Bulgaarse)

Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
'Het voorstel van het bestuur om de HO'GEW'EG 29 - TELEFOON 2464
contributie te verhogen bracht veel
tongen in beweging. Het bestuur
wees er op dat dit noodzakelijk was
om de trainer te kunnen handhaven.
De opleiding vooral ook van de jeugd
leden, werd dringend noodzakelijk ge*
acht en mocht niet worden stopgezet.
Monopole
Na lange discussie werd tenslotte be»
sloten de contributie voor de senio» Dinsdag 25 Mei S uur: film „Geen
ren en junioren met ƒ 3,» per jaar te
verlof, geen verloving".
verhogen en te brengen op resp. ƒ 18,* Woensdag 26 Mei 8 uur: idem.
en ƒ 15*, per jaar. Voor adspiranten
en welpen werd een kleine verhoging Donderdag 27 Mei 8 uur: idem.
van ƒ \f per jaar goedgekeurd.
Donderdagmiddag 27 Mei 2.30 uur:
De trainingfondscommissie gaf hier*
film „Lassie komt thuis".
na een financieel overzicht, waaruit
bleek dat het na ingespannen arbeid
gelukt is de nodige geleden voor het
Hotel Bouwes
afgelopen seizoen bijeen te krijgen.
De leden werd dringend verzocht Dagelijks: Herbert Mitteys met zijn
het trainingfonds op alle mogelijke
Weens orkest. Internationaal ca»
manier te 'blijven steunen.
baretprogramma.
Na de rondvraag, waarin verschil*
lende vragen naar genoegen werden Zondagmiddag: Thé Dansant.
beantwoord, sloot de heer' Schaap
deze, niet al te druk bezochte, ver»
Stadsschouwburg
gadering.
J.K.
Haarlem

WEEK-AGENDA

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

Zaterdag 29 Mei 8 uur: Rotterd. Co»
medie met „Het onstuimige hart".
Zondag 30 Mei 8 uur: Rotterd. Co*
medie met „Overschotje".
Dinsdag l Juni ,8 uur: „Herhaling
eindexamen toneelschool".
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Nijhoiï's Pinksterspel

Het voormalig kerkgebouw aan de
Zes weken geleden
Brederodestraat is particulier eigenwerd de Franse maarGeen angstige zelfbeperking
dom. Voor de oorlog werd het geschalk Juin door zijn
regering van al zijn
brutkt door een afgescheiden groep Ge
militaire functies ontreformeerden „De Gereformeerd Kerk Dat na de opvoering van Nijhoffs melijk willen dienen, zoals de beeldheven. Juin had zich
Kerstspel
Zandvoortse
protestante
houwer
van
de
Middeleeuwse
kathein Hersteld Verband", die er hun
bij herhaling, in het
jongeren
op
3
ij
4
Juni
a.s.
in
de
Herdraal
dat
deed.
godsdienstoefeningen hielden.
in afkeurende zin uitgelaten
vormde Kerk het Pinksterspel ,D-es
Dat betekent geen angstige zelfbe- openbaar,
de 'door de Franse autoriteiten
In de oorlog hield' deze kerkelijke Heilands
tuin' van dezelfde auteur zul- perking, doch een eigen scheppende over
politiek in Marokko en over
groejpering op te bestaan toen een len opvoeren, is een aanleiding om werkzaamheid van de kunstenaar ibin- gevolgde
het
voornemen
van de Franse regering
groot deel van de lidmaten en predi- over de achtergronden van dit spel nen de enorme proporties waarin hij om het ontwerp verdrag van de E.D.G.
kanten over ging naar de Ned. Her- iets naders mede te delen,, iets dat in aich gesteld voelt.
in de nationale vergadering te breneen verslag soms moeilijker gaat om'L.
gen.
vormde Kerk.
dat de nadruk daarin meer valt op de
Sommigen zijn de mening toegedaan
De Franse autoriteiten namen pas
Na de oorlog hebben izich geen nieu- uitvoering zelf.
we gegadigden gemeld om aan het
Men zou kunnen zeggen dat Nijhoff dat het christendom zich los moet ma- maatregelen, toen de maarschalk de
kerkgebouw zijn eigenlijke toestem- in ,Des Heilands tuin' de Bijbelse viste ken — uit overwegingen van zuiver- regering in een dwangpositie bracht
ming te geven. De eigenaars hebben op het Pinkstergebeureri heeft „uitge- heid — van de cultuur. Het is volgens door het weigeren een berisping van de
minister-president aan te horen.
toen uitgekeken naar andere onogelljk- bouwd'.
hen vrijwel onmogelijk, daar waar
heden om hun bezit rendabel te maDe klap kwam hard aan voor de
Datgene wat de Bijbel meedeelt is christendom en cultuur op elkaar inken. Het resultaat is geweest dat het aanwezig, maar daarnaast heeft de aumaarschalk en er ontstond enige bekerkje nu al jaren lang wordt ver- teur de hoofdbetekenissen van Pink- werken, ean juist beeld te krijgen van roering in het land, hetgeen, eerder
huurd als opslagruimte voor strand- steren — voor een deel zinnebeeldig — hetgeen daarin nu als authentiek het gevolg mag worden genoemd van
stoelen e.d. Het is mogelijk dat het een functie gegeven in dit lekespel. christelijk of als een klassieke of mo- de verrassing over het eensgezinde regebouw binnen afzienbare tijd gaat Pinksteren is niet slechts de uitstorverdwijnen wanneer de gemeente haar ting van de Heilige Geest over de dis- derne cultuur-uiting moet worden be„doorbraakplannen" om 'het dorps- cipelen, en apostelen, het betekent schouwd.
centrum via de Oranjestraat recht- evenzeer dat op hen nu definitief 'de
Er is veel wat voor bovengenoemd
streeks met de nieuw te 'bouwen woon- taak rust de Boodschap in de wereld standpunt pleit. Het christendom, ge- Een eerste prijs
w}jk ten Zuiden van de Brederode- gestalte te geven. De opdracht aan
Gisteren nam de kinderspeeltuinverstraat te verbinden, gaat uitvoeren. apostelen en evangelieschrijvers wordt bruikt de cultuur vaak voor andere eniging
„Kindervreugd", onder leiding
Deze „drastige oplossing" zou som- hen in dit gebeuren zelf helder en de oogmerken dan de schoonheid. Kunst van
B. Bios, deel aan een wandelmige ingezetenen, die zich door de te- aarzeling waarin zij leefden slaat om krijgt bijvoorbeeld eerst dan enige be- marsJ.over
15 km, die was georganigenwoordige toestand waarin het ge- in een brandende en bewuste zeker- tekenis wanneer het als een positieve seerd door de
Haarlemse kinderspeelbouw zich bevindt, enigszins bezwaard heid.
tuinvereniging.
gevoelen, niet onwelkom zijn. De geHet is typerend voor Nijhoff dat hij •bijdrage voor de christelijke moraal
De enthousiaste groep wist een Ie
meente kan echter niet alleen bij de dit ontzaglijke gebeuren dat van >bo- kan worden beschouwd.
prijs m. de wacht te slepen die bestond
negatieve zijde van de zaak geïnteres- venaf wordt veroorzaakt, voelbaar weet
Alleen een schepping die identiek uit een medaille voor de speeltuinver seerd zijn. Wanneer het kerkje de sa- te maken in de zuiver menselijke re- met een gangbare godsdienstige op- eniging en een voor iedere deelnemer
neringsplannen niet in de weg staat, acties en verhoudingen van hen die
kan men er niet mee volstaan alles DIJ het naast bij dit feit betrokken waren. vatting kan worden genoemd is voor afzonderlijk. Een mooi succes!
het oude te laten. Het herstel en het Nijhoff was een meester in het uit- velen de enige aanraking met de
onderhoud van dit verwaarloosde pand beelden van het gewone en het directe, cultuur
Nog één
is een zaak waarbij de gemeente even- met dien verstande dat die gewoonNijhoff was christen en dichter, geen
zeer dient betrokken! te zijn als bij heid van een ongewone klaarheid is en
De accordeon vereniging „Zandvoort"
een mogelijke afbraak. De kans dat daardoor een volstrekt onalledaagse christelijk dichter. In zijn Pinksterspel behaalde de eerste prijs met lof op het
het gebouw aan de Brederodestraat in toetekenis verkrijgt. Het is het beheim- ontmoet men zowel heidense als chris- op Hemelvaartsdag gehouden concours
de toekomst weer voor godsdienst- zinnig realisme.dat ook voor Nijhoffs telijke motieven. Nijhoff brengt ibeide te Rijs (Friesland) met '379 punten.
oefeningen zal worden gebruikt, is poëzie zo kenmerkend is.
Uitgevoerd werden Gwosdika en
vormen in een menselijk gebeuren tot
uiterst gering te noemen. Het dient
Balalaika Souvenir van Joh. B. Kok.
De eenvoud is geladen met superieu- uitdrukking.
echter wel een 'bestemming te krijgen, re hoogspanning.
Een felicitatie met dit mooi behaalDe omgang met een, niet-christelijke de resultaat is hier zeker op z'n plaats.
die oneer dan de huidige in overeenIn de behandeling van het lekespel
stennning is met de vroegere waardig- ,Des Hollands tuin' proeft men een wereld, van zijn figuren en het Pinkheid.
j „duidelijke verwantschap(met de Griek- stergebeuren dat zij ondergaan, is van
'Er is"~in Zandvoort een rujpend te-: se tragedies, voornamelijk
met die van
kort aan recreatieruimte voor vereni- Euripides, waarop 'de schrijver bewust een merkwaardige en indringende En nog»een . .-„ • - •
Op een door -de Leeuwarder mondgingen, die naar aard en doelstelling" heeft teruggegrepen;-De vier Sybillen, schoonheid.
eeni eigen gebouw nodig hebben. De vertegenwoordigsters' van de heidenss
In het ' Pinksterspel van Nijhoff accordeonvereniging „Jong Leven" gevoorstellingen, lezingen etc. die zij or- godsdiensten vervullen gedeeltelijk een wordt de problematiek van het chris- organiseerd concours heeft de Zandganiseren, slepen zich van de ene zaal rol, die het spreekkoor in de Griekse
naar de andere. Een behoorlijke expo- toneelstukken inneemt. Anderzijds ko- tendom: het wel of niet deelnemen voortse mondaccordeonvereniging „Exsitieruimte — in een plaats als de men vrouwen met hun "boeken vol wijs- aan scheppende arbeid, door een men- celsior" de Ie prijs behaald in de suonze die niet beoordeeld wenst te wor- heid naar Jeruzalem en constateren selijke mogelijkheid doorbroken.
perieur afdeling met 3331/» punt en
üen naar het inwonertal, maar naar na de uitstorting van de Heilige Geest
Het is de enige hoop, die beide vor- een directeursprijs met 25i/„ punt, hetde unieke ligging en bijzondere om- dat hun boeken leeg zijn, schoongewist.
standigheden — ontbreekt of blijkt to- De vier Evangelisten zullen ze nu gaan men mogen koesteren voor de toe- geen esn mooi succes mag worden genoemd.
teal ongeschikt.
gebruiken om hun Evangeliën op komst.
Wanneer het kerkje aan de Brede- schrift te stellen.
In een zinrijke symboliek illustreert
rodestraat, dat wat ligging en ruimte Nijhoff
hiermee het volstrekt nieuwe
betreft, goede mogelijkheden biedt en absolute van het christelijke geloof,
voor cultuuruitingen — die zich 'ook dat de heidense religies toomt <vervanin' Zandvoort in een steeds ruimere gen.
Er zyn merkwaardige vrijheden in
(Niet te versvarren met een bekend munt-jargon)
belangstelling mogen verheugen —
lekespel, merkwaardige amendeniet ten offer valt aan de sanenngs-" dit
menten op de Bijbelse lezing, doch het
plannen, dan ligt hier een kans voor blijven slechts hulpmiddelen om de Hemelvaartsdag 1954 is niet stilletjes die in de moordende hitte'de laatste
uitbliezen, waren legio.
de gemeente haar culturele taak, op kern van. het- gebeuren te accentueren. aan Zandvoort voorbijgegaan! Hetuit- adem
Het strand vertoonde gelijkenis met
zonderlijk mooie weer dreef een onafHet
is
trouwens
treffend
hoe
Nijhoff
het belang waarvan 'de burgemeester
dit hele stuk heen zijn onbegrens- gebroken stroom — die reeds in de een mierenhoop, slechts met dit verin zijn jaarrede 1954 de nadruk heeft door
de vindingrijkheid in compositie en vroege ochtenduren begon -- naar zes schil, dat mieren doorgaans niet op
gelegd, in' versterkte mate tot uitvoe- taal ondergeschikt maakt aan het ho- en strand. Op het midden, van de dag hun luie rug liggen. Diezelfde rug ovezal velen duur zijn komen te
ring te brengen.
P. ger gegeven. Als dichter heeft hij na- waren alle parkeerterreinen bezet en rigens
nog steeds beukten vloedgolven van staan. De Hemelvaartszon op een onauto's, motoren en fietsen het zwaar bedekte rug kan buitengewoon pijnlijke- en kleurrijke gevolgen hebben...
beproefde Zandvoort!
,Opvallend was het in verhouding
Dit had tot gevolg dat men weldra
overal (letterlijk overal!) voertuigen tot vorige Zon- en Feestdagen vrij gezag staan. Vooral in Zuid stonden bij- ringe buitenlandse bezoek.
Tweehonderd zeven en veertig onna in alle straten de auto's bumper
aan bumper. De boulevard van Noord beheerde 'kinderen vonden in de politot Zuid leek een auto-show. Fietsen- tie-post onder de rotonde een tijdelijk
stallingen puilden uit en de banden, onderdak

Tienduizend „rode ruggen"

28 Mei
Er zyn dingen in het leven, die zelfs
een eenvoudige stoeleman els ik ben,
van de kook brengen. Ik toen zo opgewonden als een horlogeveer, want
de Zandvoortse Courant heeft me gevraagd of ik iedere week iets wil
schrijven over het 'badleven*. Van de
ene kant vind ik dat een reuze opdracht, maar van de andere
'kant ben ik wat huiverig. Ik
zal U vertellen waarom: De
mensen, die 's zomers hun vacantie doorbrengen in Zand-i
voort, doen dat vaak om van
de beslommeringen van hun
dagelijkse werk af te zijn, er
eens „tussen uit te knijpen",
zy zouden Ihet bar beroerd
vinden' als ze plotseling in de
krant kwamen te staan. Zoals dat
vroeger gebeurde, weet U wel?! Hele
lijsten van badgasten
zo maar in
de krant. In sommige gevallen kan
dat de menselijke ijdelheid strelen,
maar in veel meer gevallen is het een
openbaarheid, die niet bepaald gewenst is. Ik terug hoe langer hoe
meer het gevoel dat de redactie van
de Zandvoortse Courant nuj iets on•mogelijks heeft gevraagd. Want ook
al voel ik niks. voor toadiysten met namen van stadse dames en heren, ik

kan er toch niet onderuit om hier en
daar het doen en laten van de mensen,
die bij mij een stoel komen huren, te
publiceren. En — zo waar als ik hier
sta — dat stuit me tegen de borst,
't Is moeilijk, heus. De krant aich
lekker maken omdat-ie zo vlot en actueel en populair is
En ik? Ik
straks met de nek worden aangekeken door al m'n klanten,
omdat ik zo'n vervelende bemoeial ben? Ik hoop dat mijn
clientèle zich een beetje in mijn
positie kan indenken
Dit wordt een, Zandvoorts
tyadbosk. Een soort dagboek
van het wel en wee van strandgasten, dagjesmensen en zonzoekers. Straks zullen ze weer
mtjn strand — jawel: myn strand —
overstromen en ze zullen weer stoelen
van me krijgen zo lang de voorraad
strekt. Ik heb in m'n werk geleerd
om Ihartdig tussen allerlei obstakels
door be laveren, maar ik,twyfel er wel
een beetje aan of me dat lukt in. m'n
badboek
Myn vrouw vindt dat ik 't wel wat
hoog in m'n kop kryg: kranteman te
worden. Maar het bloed kruipt 'toca
waar het niet gaan kan en ik "blijf
toch altyd de
* STOELEMAN.

Jaarvergadering Z.B.B.

kascommissie werden benoemd de heren van der Mij e, Keesman en Korver.
Na goedkeuring van de verslagen
van het N.V.V.-t.b.c.fonds en van het
bureau voor arbeidsrecht, werd medegedeeld' dat op 27 Juni 175 personen
zullen deelnemen aan het kersenfeest
in Culemborg. Op 23 Juli a.s. wordt
op eeni terrein in Plan Noord een
openluchtfilmavond georganiseerd.

De Zandvoortse Bestuurdersbond hield
Maandagavond in „Ons Getiouw" een
drukbezochte jaarvergadering onder
leiding van de heer A. 'Molenaar. De
voorzitter kreeg echter geen gelegenheid om het woord te voeren, daar de
heer Scheffers, hoofdbestuurder van
de Centrale Bond van Transportarbeiders, hem herinnerde aan1 het feit dat
hy 25 jaar lid is van de vakbond. Spr. Steekt de vlaggen uit!
had veel waardering voor het werk,
dat door de jubilaris is verricht en Ter gelegenheid van haar 50-jarig beoverhandigde hem het zilveren N.V.V.- staan worden door O.S.S. in de loop
insigne, alsmede de daarby behorende van deze maanden verschillende eveoorkonde. Mevr. Molenaar ontving een nementen georganiseerd. Een goed geflesje eau de cologne.
slaagd volleybaltournooi vond reeds
Ook de tweede voorzitter van de Z. plaats, terwijl a.s. Zaterdag en Zondag
B.B., de heer F. de Jong, dankte dhr de wandelaars hun hart kunnen opMolenaar voor zijn werk en bood het halen.
echtpaar bloemen aan. Tenslotte' sprak Wij verzoeken ter ere van dit festijn
de heer Simonis, bestuurder van het in het gehele dorp de vlaggen uit te
N.V.V., waarderende woorden.
steken!
. Het jaarverslag van de secretaris
Vanzelfsprekend kan niet door alle
maakte gewag van een goede activi- straten van Zandvoort gelopen worteit en een vooruitgang van het leden- den, maar na de start gaat inen over
tal, dat de 600 nadert. '
Grote Krocht, Kerkstraat, langs hotel
Tijdens de bestuursverkiezing wer- Bouwes, Hogeweg, Gerkestraat, Zandden de heren F. de Jong, 2e voorzitter, voortselaan en terug over de gehele
A. Kerkman sr., secretaris, A. Kerk- Boulevard vanaf paviljoen Zuid, langs
man, H. Halderman' en P. Visser, le- Vijverhut, Noorderduinweg, Kostverloden, by acclamatie herkozen. -In de renstraat en Haarlemmerstraat.

geringsbesluit, dan van het militair
sentiment.
Minder begrijpelijk is echter het besluit van de N.A.V.O. om de maarschalk als opperbevelhebber van de
Europese strijdkrachten te handhaven.
Herhaaldelijk hebben verschillende bij
de verdrags-organisatie aangesloten
landen, o.a. Nederland, geprotesteerd
tegen de politiek getinte redevoeringen
van Juin'.
Nu hy als militair het vertrouwen,
van zijn eigen regering heeft verloren,
en toch middels de N.A.V.O. over een
deel van de Franse strijdkrachten het
commando blijft voeren, wordt het besluit van de Franse regering teruggebracht tot een symbolische handeling
zonder enig effect.
Het N.A.V.O. hoofdkwartier, dat zich
op Franse bodem bevindt, schept hier mee een verwrongen situatie waaraan,
de bij de N.A.V.O. aangesloten landen
en Frankrijk in het bijzonder, niet
zonder meer voorbij kunnen gaan.

Raadsagenda
OPENBARE VERGADERING VAN
DE RAAD DER GEMEENTE
ZANDVOORT
op Dinsdag l Juni 1954, des avonds
8 uur

1. Ingekomen stukken.
2. .Prae-advies m.b.t. de circulaire
d.d. 17 Februari 1954, no. 181, van
Gedeputeerde Staten, betreffende
toepassing van de Woonruimtewet.
3. Voorstel tot het vaststellen van
opslagpercentages wegens aandeel
in de algemene bedrijfskosten van
de dienst van publieke werken.
4. Voorstel tot het verlenen van medewerking, ing. art. 72 der lager
onderwijswet, aan het bestuur van
de R.K. school tot het aanbrengsn
van een centrale vefwarmings^installatie in die school.
5. Voorstel tot aanvulling van de
voorraad leermiddelen in varband
met stijging van het leerlingental.
6. Voorstel tot het verlenen van me- dewerking, ing. art. 72 der lager
onderwijswet, aan het bestuur van
de Julianaschool tot het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve
van het verkeersonderwijs.
7. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de stichting „Chr. Avond
M.TI.L.O." te Haarlem.
8. Alsvoren aan de Oranjevereniging.
9. Voorstel betreffende o.m. het doen
aanbrengen van een glaswand in
de agentenwacht van het politiebureau.
10. Voorstel tot verbetering van de
sanitaire inrichting van het clubhuis, in huur bij ds voetbalvereniging „Zandvoortmeeuwen", alsme„. de bot aanschaffing van een beH sproeiingsinstallatie voor de voetbalvelden.
11. Voorstel tot het doen bouwrijp
maken van de terreinen, gelegen
ten Noorden van het hockeyveld
(van Lennepweg enz.).
12. Voorstel tot aanleg .van het eerste
gedeelte van de Herman Heijermansweg, nabij het in aanbouw
zijnde complex voor huisvesting
van bejaarden.
13. Voorstel tot het uitkeren van een
„vacantietoeslag" aan het gemeente-personeel.
14. Voorstel tot aansluiting bij !het
„Centraal orgaan' inzake de gemeenschappelijke behandeling van
gemeentelijke personeelsaangelegenheden".
15. Voorstel tot het treffen van veiligheidsmaatregelen i.v.m. het toestaan van [baden en swemmen
langs het gehele strand en tot
verhoging van het subsidie aan ae
Zandvoortse Reddingsbrigade.
16. Voorstel tot benoeming van. twee
onderwijzeressen aan de Dr Albert
Plesmanschool.
17. Voorstel tot het verlenen, van subsidie aan winkeliersverenigingen
t.b.v. „feestverlichtingen".
18. Voorstel betreffende het bouwen
van een clubhuis ten behoeve van
de sportvelden gelegen binnen het
circuit.
19. Rondvraag.

BURGERLIJKE STAND
21-26 Mei 1954
Geboren: Eva Rachel, dochter van L.
Brilleman en T. Huijser; Ewoud
Michiel, zoon van R. Valk en H. J.
Fortgens.
Ondertrouwd: W. H. Wijckerheld Bisdom en M. van Meurs.
Getrouwd: H. Kaufmannen F. van
der Linde.
Overleden: J. A. Peetoom, ioud 66 jaar,
echtgenoot van A. Manoehoetoe; F. C.
Brassem, oud 73 jaar, 'echtgenoot van
T. Paap; W. Herfst, oud 77 jaar, weduwnaar van M. C. Haan.

Vijf-en-zeventig jarig
bestaan gevierd
Wanneer iemand de leeftijd van 75
jaar in' goede gezondheid mag bereiken, is dat een feit, dat niet alle dagen voorkomt. Maar dat het iemand
gegeven is, om een zaak vijf-en-zeventig jaar te drijven, dat mag weihaast een unicum worden genoemd.
Geen wonder dus, dat het mevr. de
wed. van. der Veld-Schuiten op 25 Mei
J.I., de dag waarop zij dit herdacht,
niet aan belangstelling ontbrak.
Des morgens. waren velen, waaronder vooral de buurtgenoten,, in dee
winkel aan de Kruisstraat 12 op 4
koffie gekomen. Ook. de dames van
de toneelgroep van de „Wurf" waren
in hun mooie Zandvoortse costuums
aanwezig en. boden de jubilaresse een
fraaie fruitmand aan.
Het is een echte oud-Zandvoortse
ochtend geworden, waarop het hele
leven van „Vroeger" nog weer eens
de revue passeerde.
's Avonds werd d'eze gedenkwaardige dag met een gezellig feest besloten.

MEVROUW EN DE HEREN
openen het seizoen

Mensen en zaken

BeichskreditkasSenscheui....
Dat Zandvoort door veel buitenlandse
toeristen wordt bezocht, is te begrjjpen. Ons land is een gastvrij land, de
mensen zijn er aardig en bos, heide,
zee en polders, zijn er mooier dan
waar ook ter wereld. Zandvoort pikt
zo nu en dan een graantje mee van
dit toeristische evenement, dat de
laatste tijd — zonder overdrijving ge— ireusachtige vormen aanneemt.
Bouwrijpmaken terreinen
Sanitaire inrichting clubhuis Toepassin'g Woonruixntewet aegd
En waarom zou 't niet? In Zandvoort
ten noorden Hockeyveld
,Zandvoortmeeuwen'
Gedeputeerde Staten dezer provincie wonen nóg-aardiger mensen, in ZandHet bestuur van de woningbouwver- De Zandv. voetbalvereniging „Zand- hebben zich, op uitnodiging van e d>_ vdprt is de zee nóg mooier dan overal.
eniging „Eendracht 'Maakt Macht" voortmeeuwen" heeft het verzoek ge- Minister van Maatschappelijk ,W rk; Dus: naar Zandvoort, buitenlanders.
U zult wel merken hoe gastvrij wij
heeft B. >en, W. destijds als haar stand- daan, om in het clubhuis wederom clo- tot B. en W. gewend met het verzoek hier
zijn!
gaan of
n zo ja m noeverr
punt medegedeeld, dat de vereniging sets en douches te plaatsen en over te "a ^
'
?
'
e,
wij onze ogen niet sluiten voor
zich brj haar verdere plannen voor wo- gaan tot het aanleggen van een instal- ?l de~ ??ne™te to?P^ssillg van " deAls
werkelijkheid, 'kunnen wij er niet
Woonruimtewet 1947 (S,
ningbouw .dient te concentreren op latte ten behoeve van het besproeien
nodig, wenselijk of moge- onderuit dat er tussen de stroom gasplan-Noord. De woningbouwvereniging van de door haar gehuurde sportvelten van velerlei herkomst, talrijke
geacht.
heeft de bouw van woningen in de den. Tijdens de Duitse bezetting werartikel bepaalt, dat de West-Duitse toeristen Bich komen laomgeving van de Dr C. A. Gerkestraat den n.l. enige closets en douches alsde gemeenteraad gehoord, ge- ven aan de schoonheid van het Zandals een onvermijdelijkheid beschouwd mede de buislezding voor de foesproeimeenten, kan aanwijzen waarin, tot- voortse land- ,en zeeschap.
in verband met het gebrek aan bouwverwilderd
Er is hier al tamelijk veel over gedat door
terrein elders, doch acht een verdere
zegd en geschreven. En in het midden
uitbreiding van de womngwetbouw al- recteur
latend, of het Duitse bezoek toegedaar niet gewenst. Het bestuur ver- werken, die B. en W. bij schrijven van
(Adv.)
Staten vestigen er in juicht of afgewimpeld dient te worden,
zocht B. en W. daarom te willen i»e- 30 Maart 1954, in overweging geeft te
de aandacht op, dat de mogen wij vaststellen dat de revenuen,
vorderen, dat de terreinen in plan- bevorderen, dat in het clubhuis twee
omstandigheden op huisvestingsgebied die uit dit bezoek voortvloeien, de
Noord bouwrijp wiordeni gemaakt.
complete closetinstallaties,, alsmede 2 in
bepaalde gemeenten zich in de loop plaatselijke middenstand niet helemaal
B. en W. deelden dit standpunt van twee geysers worden aangebracht
der jaren zodanig gewijzigd zouden onverschillig kunnen zijn.
de woningbouwvereniging ten volle. m
•
•• "
Onvermijdelijk verbonden aan ieder
Aan de directeur van publieke werken tie advlsl^de^Secteu?niet"^e^tê uU??en h^bbe-n- dat b-v' woningruil en verschijnsel
enige omvang, is het
werd daarom opdracht gegeven met de gaan tot herstel van de voor-oorlogse
'betrekken van woningen boven een commentaar,van
dat
zowel buitenstaanhuurbedrag
vrijgelaten
zouden
Jubileum.
meeste spoed een plan te maken voor toestand, zoals de vereniging verzoekt,
ders
als
hen,
die
er
ten nauwste bij foe-worden
bouwrijpmaken van het terrein ten Naar zö'n oordeel zouden n.l. de met
De heer P. de Jong, technisch ambte- het
Voorts wordt o.a. gedacht aan het trokken zijn, ten beste geven.
Noorden
van.
het
hockeyveld
aan
de
dit
verouderde
systeem
te
bereiken
re•T;*-T
-u"!
~ï
*"~"~~"<=
ojrouccui.
uc
DcrciiteiJ.
reonttrekken
aan
,
het
'gemeentelijk
huisVerleden jaar is er al gezegd: Die
naar bij de gemeentebedrijven, herLennepweg, 'hetwelk volgens het sultaten de daaraan verbonden kosten vestingsbeleid van de z g dienstwo- Duitsers zijn brutaal, zij schreeuwen
denkt Dinsdag l Juni het feit, dat hij van
uitbreidingsplan
H gedeeltelijk
be- niet
•"
•
•
•
•
'
~
"
"
rechtvaardigen,
terwijl
dan
boven„{„„pn
„
^
™™,T,*-,-,™™~i~~™
a
^.,
.iw^i,»«ai»wBwi,
wa-wAiia*"
ooveajongen
en
de,
voorkeurswoningen,
u
en zij stoppen valse muntstukjes in
25 jaar in dienst van de gemeente is. stemd' is voor de z.g. „hoogbouw" en
dien alleen het hoofdveld zou kunnen
-n*. adviescommissie
„A„;^„„™™i~~s„ inzake
<„~„i,- vordering
—jonze cigarettenautomaten. Anderen
Devoor het overige voor de traditionele worden besproeid. Daarom wordt het
zeiden tóen,: De Duitsers zyn bescheilage bebouwing.
wenselijker geacht een z.g. „Bauer- en verdeling wan woonruimte in deze den,
De eerste . . .
zij gedragen zich netj>es en zij
Dit plan omvattende de grond-, rio- regeninstallatie" aan te schaffen, wel- gemeente, welker advies B. en, W. ten spekken
de kas.
Woensdagochtend werd de eerste Co- lerings- en bestratingswerken is in- to^SST bödte velden to^baa^Dë f™^"^™? 22*S? .W^ÏÏS
En dit jaar zullen dezelfde commenloradokever door een jongen op het middels gereedgekomen.
De kosten van een en ander worden ge
taren wel gegeven zijn, hier en daar
C
Bij het ontwerpen van het plan is -raamd als volgt:
Dorpsplein aangetroffen en bij de pode nodige variaties.
litie ingeleverd.
in geringe mate afgeweken van het twee closetinstallaties inclusief leidin- nog talloze woningzoekenden staan in- met
Maar wat wij beslist moeten afkeugeschreven, die niet aan woonruimte
uitbreidingsplan; voornamelijk
doorƒ
"'~ geholpen kunnen worden, voorlopig op ren is het trachten ons te beduvelen
dat aan de Noordzijde van1 het terrein twee geysers met mengkraan
aöo>
~ nog geen enkel onderdeel ter zake van met «ngeldige betaalmiddelen. En of
Een schoolkrant
8 blokken laagbouw in plaats van 6 installatie voor besproeiing- .. 1875,het huisvestingsbeleid vrijheid van de Duitsers, die deze handelwijze toeblokken
geprojecteerd
zijn.
Deze
inSinds kort is de „Karel Doorman
passen, aardige of niet aardige mensen
handelen kan worden gelaten.
tensievere
bebouwing
heeft
tot
gevolg
Totaal
ƒ
2480,School" een nieuw orgaan rijk: „De
B. en W. kunnen zich hiermede vol- zijn, Momus zou ze toch wel graag opdat
de
grondkosten
per
woning
op
een_
Aangezien
B.
en
W.
van
mening
zjjn,'
Schoolkrant", waarin tal van üijzonkomen verenigen en stellen de raad lichters willen, noemen als zou vastderhed'en, de school en de leerlingen aanvaardbaar bedrag gebracht kunnen dat voor het instandhouden, van dé voor zich dienovereenkomstig uit te staan dat ze bovengenoemd euvel met
worden.
Nochtans
blijft
de
verkaveling
velden,
een
doelmatige
besproeiing
betreffende, zon vermeld. Ook de vele
€n
bedreven. Het vervelende is ech!^™t^
? r?°i
+ te ^machtigen opzet
plannen in verband met de verbete- nog iets ruimer dan die van de in aan- moet kunnen plaats hebben en dat de daarvan
rlra
ter dat je dit laatste nooit zeker mag
aarr
Gedeputeerde
Staten
bouw
zijnde
woningen
aan
de
D
C.
A.
sanitaire
inrichting
van
het
clubhuis
°"
"
°°""
-«•-««-««-»r
ring en verfraaiing van gebouw en
zeggen!
mededeling te' doen.
omgeving worden er in behandeld. Gerkestraat. T.z.t. zal deze afwijking aan redelijke eisen moet voldoen stelDe mensen doen zo iets vaak uit onvan
het
uitbreidingsplan
in
een
parlen
B.
en
W.
de
raad
voor,
de
daartoe
O.a. kan men erin lezen dat het in de
wetendheid.
Je kunt zo slecht op de
bedoeling ligt, om op Maandag 31 Mei tieel wijzigingsplan worden, vastgelegd, nodige aanschaffingen enz. te doen en
hoogte
zijn
met
het geld van je eigen
a.s. in de gymnastieklokaal een Ouder- Het is het college bekend, dat de pla- daarvoor een crediet van f 2480,- beland,
dat
je
wel
eens
vergeet welke benologische dienst tegen «en zodanige schikbaar te stellen, nader te regelen Herboren avond' te beleggen.
taalmiddelen
nu
geldig
en ongeldig
' bij suppletoire begroting.
Maar iets dat er niet in staat, om- wijziging geen bezwaar heeft.
zijn.
Het onderhavige terrein biedt thans
Het ambteriarenelftal E.V.A. is na
•dat net bij het ter perse gaan van
Van een plaatselijke winkelier onttwee jaar uit gijn as herrezen en speelt ving Momus een muntbiljet, dat hier
„De Schoolkrant" nog niet helemaal
3 compexen met 4 woon- Verbouwing politiebureau
a.s. Maandag',bm 7 uur op het terrein even omschreven wordt:
in kannen en kruiken was, is het vollagen in totaal bevattende 73 wogende:
aan de v. Lennepweg tegen een elftal
achter gesloten vensters..
van de posterijen.
VOORZIJDE: Fünf Reichsmark. (In
Op die ouderavond aal door de fir- b. ningen;
Het
laagbouw: 9 blokken van 6 woninverbouwen en uitbreiden van, het
mooi Gotisch schrift), Ausgegeben
ma Bakels een -wire-recorder worden
gen en 2 blokken van 4 woningen, Politiebureau houdt in het maken van
auf Grund der Verordnung über
gedemonstreerd. In het kader van de
een
rijwielbergplaats
met
een
daarontotaal 63 woningen.
Reichskreditkassen.
Duinbrand
aesthetische opvoeding, een richting DelötaVkosten"v^'het
bouwrijpma- der gelegen garage achter het gebouw
die bij het tegenwoordige onderwijs
~'-LinksJ en 'rechts: Twee Duitse'' (c.q.
* * >
Donderdagmiddag 'omstreeks half zes Germaanse) koppen. En helemaal links
meer en meer wordt ingeslagen, opent ken ^dragen volgens de begroting van '
SS
een dergelijk apparaat, izowel voor de directeur van publieke werken:
werd de brandweer geallarmeerd voor onder: een rond stempelafdrukje:
ƒ 176.980
^e egenten-wacht.
leerling als onderwijzer, nieuwe (onmet hakenkruis. Omgeven door
De
kosten
van
uitvoering
van
dit
een duinbrand ter hoogte van1 „De adelaar
Te
vermeerderen
met
renderwijs) perspectieven.
Dlan zullen naar raming ƒ 18650,- be- Blink" langs de spoorlijn. Ongeveer het Woord: Reichskreditkassenschein.
teverlies tijdens de uitACHTERZIJDE: Een stempel met
dragen. In dit bedrag is ƒ 900,- begre- honderdvijf tig • vierkante meter helmg Q2Q
voering en ter afronding
zuilen en trappen en een waarschu'
uen voor de glaswand.
mening, dat uit- beplanting ging in vlammen op voor- wing >op de linker en rechterrand:
W A T E R G E TIJD E N
Benodigd crediet ƒ 180.000,- . B- en wde rijwielstalling en ga- dat de brandweer- het vuur de baas „Geldfalschung wird mit Zuchthaus
Een deel der werkzaamheden zal niet "wwJing
bestraft". Op het gehele biljet bomt
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
terstond worden uitgevoerd.. De be- rageruimte bij het politiebureau, hoe- werd.
Mei
;een enkel jaartal voor.
berijdbaar planting, de trottoirs, de afrasteringen ?BÖ,7™aelï'k! me* strvlkt
v
°P £e hoge kosten aan
30
1.22 8.30 13.53 21.— 5.30-12.— en de straatverlichting, Bullen eerst «•
Natuurlijk, we mogen niet zeggen
dergelijke verbouwing verbonden
31
2.15 9.30 14.47 22.- 6.00-13.00 tijdens en na de realisering van de ge(Adv.)
dat "de Duitser, die dit biljet heeft afde
onzekerheid,
die
nog
steeds
met
projecteerde
bebouwing
worden
aan:
gegeven, vooropgezette oneerlijke foeJuni
ëï£d"Öe kasten ~da7rvanlan"echter
J^trekking tot de' a-ijksvergoeding van
l
doelingen had. Maar Momus zou wél
1
3.08 10.— 15.39 22.30 7.00-13.30 reeds
- in
- bovenstaand
bedrag verwerkt. T politiekosten bestaat, stellen B. en
willen opmerken dat deze toerist be2
3.56 11.— 16.27 23.30 8.00-14.30
. de raad voor, niet tot deze verbouBovengenoemd bedrag is lager dan
slist een. slecht geheugen heeft. Want
te besluiten.
3
4.45 12.— 17.17 0.'30 8.30115^0 het door de directeur van publieke
dan zou hij (zij) weten dat dit .vijfHet
maken
van
een
glaswand
achten
4
5.35 12.30 18.04 1.— g.so-isro'o werken nodig geachte crediet. Het col- zij wel nodig. Momenteel bestaat n.l.
Markbiljet even waardeloos is als
ege acht het n.l. niet nodig een post
;hans onze in de oorlog uitgegeven
5
6.23 13.30 18.52 2.- 10.30-17.00 voor
de
ongewenste
toestand,
dat
personen,
renteverlies over de periode na
zilverbons.
die
in
afwachting
van
een
verhoor
in
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
En 'daarom kan een geheugensteunde agentenwacht verblijven, „te kijk"
;je de- mensen, die dergelijke muntbilhet voor de
etten aanbieden, slechts op het juiste
hun geheel aan de woningbouwverenipad brengen.
De commissies van bijstand voor pu(Adv.)
ging te verkopen. Een voorstel daartoe
Tot heil van .zichzelf en van de
blieke werken c.a. en voor de financiën
zal de raad tijdig bereiken.
landvoortse middenstand!
B. en W. stellen de raad thans voor delen B. en W. bovenomschreven
MOMUS.
be besluiten tot het verrichten van de standpunt.
B. en W. stellen de raad voor alleen
grond-, riolerings- en bestratingswerksaamheden op het terrein ten Noorden een crediet van ƒ 900,- beschikbaar te
fan de van Lennepweg en ten Oosten stellen voor het maken van een 'glasvan de Vondellaan, met bijkomende wand in de agentenwacht.
werken en daarvoor een crediet van
ƒ 180.000,— beschikbaar
te stellen, na- Subsidie voor één leerling
der te regelen bij1 suppletoire begroting.
Van' het bestuur der stichting „ChrisAanleg centrale verwarming telijke Avond-Mulo" te Haarlem is onder dagtekening van 30 April 1954 een
~ K!, school
schrijven ontvangen, houdende een
Het'bestuur van de R-.K. lagere school, verzoek deze stichting voor de inVoor een oprecht geluid: de
alhier, richt bij zijn schrijven van 9 standhouding van haar school met inApril j.l. tot de raad het verzoek om, gang van het cursusjaar 1953/1954 een
ZANDVOORTSE
COURANT
ingevolge artikel- 72 van de lager on- bijdrage ,' ini het exploitatietekort te
derwijswet 1920, gelden uit de gemeen- willen verlenen.
tekas te mogen ontvangen voor de
Het merendeel der leerlingen is afOns blad wil:
aanleg van een centrale verwamrings- komstig uit Haarlem, terwijl de sofiool
60 belangrijke vredestaken...
• Actueel nieuws geven van
installatie in zijn schoolgebouw.
door pl.m. 74 leerlingen bezocht wordt
Kent U ze...?
Met betrekking tot het onderwerpevelerlei aard;
Door de gemeente Haarlem zal echlijke veraoekschrift wordt opgemerkt, ter slechts subsidie worden verleend Denk eens aan hulp bij rampen,
dat de aanwezige kachels versleten ten behoeve van de aldaar wioonach• Zijn crltische en stimülebloedtransfusie,
zijn.
tige leerlingen.
hoornvliesoverbrenging voor blinden,
rende taak eerlijk vervulUiteraard zouden nieuwe kachel?
Dit is de reden, waarom het stichlen;
moedermelk voor zwakke baby's;
kunnen worden aangeschaft. In een tingsbestuur zich met een verzoek om
beentransplantatie,
tien-klassige school, zoals de onderha- subsidie tot onze 'gemeente heeft ge• Een tikje spot en humor
vige, verdient centrale verwarming wena.
boottochten voor invaliden,
niet vergeten;
echter verre de voorkeur, alleen reeds
Genoemde school wordt door één
welfare-werk in ziekenhuizen
om de vele voordelen, welke aan een Zandvoortse leerling bezocht.
en thuis, lectuur voor patiënten,
centrale verwarmingsinstallatie verDe oommissie voor de financiën o.a.
hulpposten langs de wegen...
bonden ztjn.
is van oordeel, dat aan het verzoek
Blijkens ambtelijke inlichtingen wordï moet worden voldaan. H.i. dient het Dit zijn slechts enkele van de
trouwens bij nieuwbouw ook in zes- subsidie te worden bepaald op de brumeer dan 60 manieren
ZANDVOORTSE COURANT
klassige scholen tegenwoordig geen to-kosten per leerling, verminderd met
waarop
Uw
Rode
Kruis
helpt.
Achterweg l - Telefoon 2135
kachelverwarming meer toegepast.
het voor die leerling betaalde schoolIn aanmerking nemende tevens, dat geld.
U hebt die hulp nog nooit
de drie gemeentelijke scholen voor g.l
Aan de hand van de door h-et benodig gehad? Wees blij!
o. elk van een centrale verwarmings- stuur ingediende 'begroting zou dit voor
installatie voorzien zijn, meent het col- de cursus 1953/1954 neerkomen op een Maar dan reden te meer
Uw Rode Kruis bij te staaa;
lege dan ook, dat brj inwilliging van de bedrag van pl.m. ƒ 123,- per leerling,
aanvrage de ,,nonmale eisen" niet worB. en W. stellen de raad voor het te geven! Zoveel U missen kont...
overschreden.
verzoek in. te willigen en voor het foeOok U kunt zonder risico verma- den
De commissie van toijstand' voor de oogde doel alsnog een bedrag van
geren. Door bioline, toet Biologische financiën
en het onderwijs heeft zich maximaal ƒ 123,- per leerling afboniSlankheidsmiddel is succes verze- unaniem met
dit voorstel kunnen' ver- stig uit Zandvoort op de begroting
kerd. Prrjs per 50 dragees ƒ 1,25.
enigen.
voor 1954 te ramen.

met centrale verwarming en (koude) douches
>

Wrijf Kou en Pijn
DAM PO

Het RODE KRUIS
helpt V wel. . .

maar 'wat doet U?

'

Foto-Kino Hamburg

FILM* en FOTOCAMERA'S ZEER STERK IN PRIJS VERLAAGD
KLEURENFILMS in ruime sortering voorhanden
Grote Krocht 19 — Telefoon 2510
Ruime keuze!

ZONDAGSDIENST
FAMILIEBERICHTEN
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
grote blijdschap geven wij U ken'hoek Kostverlorenstraat, lel. 2499. Met
nis van de geboorte van onze dochter
WIJKZUSTER:
LILIANE FRANcÓISE
Zr S. M. de Wilde, Zeestraal 67,
F. Nieuwenburg
telefoon 2720.
reclamecampagnes enz.
E.
H. Nieuwenburg-Speer Voor
kunnen wij aardige reclame
VERLOSKUNDIGE:
Zandvoort,
27
Mei
1954
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
filmstroken maken of cnkeDr Joh. Mezgerstraat 42a
le beelden als toegiftartikel.
Tijdelijk: Diaconessénhuis, Haarlem. PIPRON, Dr Smitstraat 8,
PREDIKBEURTEN
tel. 2851.
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 30 Mei
9.30 uur Jeugdkapel. Spr. de heer
H. v.d. Ouw.
10.30 uur: Ds F. R. A. Henkels, predikant te Heemstede,
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 30 Mei
10.30 uur: Ds J. Heidinga van Haaa>
lem.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 30 Mei
10" en 17 uur: Ds W. Pijn van Draat
van Amsterdam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht

HERBOTJWPLICHT (EN)

Heden overleed zacht en kalm,
na een langdurig lijden, onze
beste Vader en Behuwdvader
WILLEM HERFST

in de ouderdom van 77 jaar.
Amsterdam:
P. Herfst
A. J. J. Hérfst-Postma
Zandvoort:
L. Sok
Zandvoort, 25 Mei 1954
Gem. Verzorgingshuis
Swaluëstraat l '
Op verzoek van .de overledene,
heeft de begrafenis heden. 28
Mei 1954, in alle stilte plaats
gehad op de Algemene Begraaf piaats te Zandvoort.

Zondag 6.30, 8.30 en 10 uur Hoogmis,
's Avonds 7 uur Hof.
In de week 's morgens 7 u. en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag l Juni
Klein en groot
Samenkomst in de Nieuwe Consistoriekamer der Hervormde Kerk.
eten
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen,
evangelist, Voorburg.
v.d. Werff's brood
Zondag 30 Mei 9.45 uur: Radiotoespraak (op 298 meter) door Mevrouw.
A. J. Groenman-Deinum. Onderwerp:
Abonneert U
„Zo iemand "behoort niet aanbeden te
worden".
op de Zandvoortse Courant

Vervolg Raadsstukken
Zandvoort" kunnen worden overgedragen. Deze kosten bedragen ƒ 2.710,52
d. Bij het opstellen der oorspronkeDe Directeur van Publieke Werken lijke begroting is geen rekening gehouheeft B. en W. aangeboden een na- den met de-magazijn.- en beheerskoscalculatie van de aanlegkosten der ten van de dienst van Publieke Wersportvelden binnen het circuit! Daar- ken, welke bedragen, hebben ƒ 2.491,02
uit bUjkt, dat de door de raad besehike. Diversen f 1.634,27.
foaar gestelde credieten niet voldoende
Totaal der meerdere kosten derhalzijn om de kosten verbonden aan ver- ve ƒ 24.250,-.
v- j.-, schillende ntog uit ,te voer.en,sferkzaamVan1 dit bedrag zal'worden, terugontheden ,te dekken.
vangen van het rijk als D.U.W.-subDe oorzaak hiervan is, dat de aa.n- sidie 90% van f 12.500,— (zie onder a)
legkosten der velden hoger zijn gewor- = ƒ 11.250,-.
den, dan oorspronkelijk kon worden
Nog benodigd netto-crediet blijft
voorzien. Ben, opsomming der meer- dus ƒ 13.000,-.
dere 'kosten laten wij hieronder volReeds werden door de raad verleend
gen:
de volgende (netto-)credieten: 25 Sepa. Bij de afgraving van het terrein tember 1951 ƒ 94.500,-; 25 November
en het zandtransport moesten veel 1952 ƒ 14.302,—. In totaal benodigd
grotere hoeveelheden zand worden ƒ 121.B02.—.
In bovenstaand bedrag is begrepen
verwerkt, dan oorspronkelijk werd geraamd, terwijl ondanks de daartegen voor de stichting van een kleedgebouw,
genomen maatregelen, door storm en met gasvoorzi'ening en rijwielstalling
sterke wind steeds zandverplaatsingen een bedrag van ƒ 13.000,-.
plaats vonden, die opnieuw geëgali- Blijkens de voor de raad ter inzage geseerd moesten, -worden. Voorts meest, legde rapporten van de Directeur van
als resultaat van uitgebreide proefne- Publieke Werken is het echter uitgemingen de pompinstallatie veel verder slofcsn, voor dit bedrag een kleedgevan het terrein worden geplaatst dan bouw te realiseren, dat voldoet aan de
oorspronkelijk het plan was. Hierdoor K.N.V.B. gestelde minimum-eisen. Geen als gevolg van tussentijdse loons- tracht is een aanmerkelijke besparing
verhogingen moet de raming der loon- op de bouwkosten te vinden, door de
kosten verhoogd worden van ƒ 37.100,- bouw te laten uitvoeren door vrijwillitot ƒ 49.600,—. Dit is een. nadelig ver- gers uit de verschillende plaatselijke
sportverenigingen.
schil van ƒ 12.500,—.
De daartoe in net werk gestelde pob. Door deze hogere loonkosten steeg gingen
zijn echter op niets uitgelopen.
de aan de N.V. Grontmij te betalen Een belangrijke
die de bouw
1
vergoeding, die bepaald wordt naar van een clubhuis 'factor,
extra
duur
maakt, is
evenredigheid met de loonkosten, met de omstandigheid, dat de ondergrondƒ 4.914,19.
se bevloeiing der'sportvelden het onc. De materiaalkosten verbonden, aan mogelijk maakt bij de afvoer der fae'het eerste onderhoud en de nazorg caliën en afvalwater op normale wijze
der velden, komen ten laste van de gebruik te maken' van stapelputten.
stichtingskôsten <der velden, zolang ôe- Het is nodig, dat de ruimten van het
ze nog niet aan de Stichting „Touring gebouw waarin de douches, W.C.'s en
wasbakken zijn ondergebracht, enkele
meters boven het Lmaaiveld worden
aangebracht.
Door de Dienst van Publieke Werken zijn nu twee plannen ontworpen,
>.
die aan de gestelde eisen voldoen.
Monopole
In het eerste plan is het feleedgeVrydag 28 Mei 8 u.: film „Europa '51". bouw gesticht op een te maken „terp".
Zaterdag- 29 Mei 8 uur: idem.
Met inbegrip van een afzonderlijke
Zondagmiddag 30 Mei 2-3» uur: film bergruimte en de inrichting van het
„De grote race".
gebouw bedragen de kosten van dit
Zondag 30 Mei 8 u.: film „Europa '51". plan ƒ 45.250,-.
Maandag 31 Mei- 8 uur: idem.
Het tweede plan omvat een gebouw
Dinsdag l Juni 8 uur: film „Laatste bestaande uit twee verdiepingen. Op
ontmoeting".
de fcegane grond is een bergruimte met
Woensdag 2 Juni 8 uur: idem.
rijwielstalling 'en een cantine geprojecDonderdag 3 Juni 8 -uur: idem.
teerd. Deze cantine kan worden verpacht en tevens dienst doen voor indoortraining en gymnastiek bij a-egenHotel Bouwes
achtig weer. Op de verdieping bevinVrtfdag 28 Mei: afscheidsavond Her- den zich de 'kleedruimten, waslokalen,
bert Mitteys en zijn solisten.
W.C.'s enz. Voor dit, plan is een bedrag
Internationaal cabaretprogramma.
van ƒ 52.700,- benodigd,
Zaterdag 29 Mei: als gast in'tcabaretHet college is van mening dat in elk
programma Parinella Magicienne.
tot de stichting van ©en. clubhuis
Van Zaterdag 29 Mei: het orkest van geval
moet worden overgegaan. Zonder een
Torn Boot en zijn ensemble.,
dergelijk gebouw verliezen de sportZondagmiddag-: Thé Dansant.
velden vrijwel alle waarde.
Voorts zijn B. en W. van oordeel, dat
aan het tweede plan verre de voorkeur
Stadsschouwburg
gegeven moet worden. Weliswaar zijn
Haarlem
de kosten daarvan ƒ 7.450,- hoger^
Zaterdag 29 Mei 8'uur: Rotterd. Co» doch de ontegenzeggelijk betere kwalimedie met „Het onstuimige hart". teiten van dit plan zijn deze meerdere
Zondag ,30 Mei 8 uur: Rotterd. Co= kosten zijns inziens ten volle waard.
Het college voegt daaraan toe, dat dit
medie met „Overschotje".
Dinsdag l Juni 8 uur: „Herhalingplan zeker niet overdadig van opzet is
en dat het naar hun, mening niet moeindexamen toneelschool".

Sportvelden en clubhuis
binnen circuitterrein

WEEK-AGENDÜ

te koop gevraagd ± 350 m".
J. J. Hansma, Ophelialaan
183, Aalsmeer.
Voor l dag p.w. of 2 ochtenden een WERKSTER gevr.
Mew.Sehiltmeijer, Dr Smitsfcraat 3.
WERKSTER gevr. 2 dagen
p.w. Burg. Engelbertsstr. 11.
Gevraagd:

ZANDVOORT

DE S P E C I A A L Z A A K met
alleen foto- en film-artikelen

.Notaris A. W. VOORS, te
Heemstede, zal op Donderdag 10 Juni 1954 nam. na 2
uur, i/h Notarishuis a.d. Bil-derdijkstraat te Haarlem,

""PINKSTERSPEL
Des
Heilamls Tuin
van M. Nijhoff

Het Winkel- en bovenhuls
met afz. bovenwoning en het
eeuwigdurend! erf pachtsrecht
v.d. grond' aan de Jan Steenstr. Ib te Zandvoort, groot
1.19 are.
Verhuurd voor ƒ 12,65 p.w.
Erfpacht ƒ 11,90 p.j. Overige lasten ƒ 82,85 p.j.
Aanvaarding in genot van
huur na betaling, uiterlijk
22 Juli 1954. Bez. Dinsdags,
en Donderd. van 2-4 uur.
Nad. inl. verstrekt de Nota-.
Tis, v. Merlenl, 19 te Heemstede, tel. 38247 en 34179

op Donderdag 3 en, Vrij dag 4 Juni
in de Ned. Herv. Kerk Aanvang s uur

VEILEN:

E. den Hartog-fertio
kinderarts

Programma's tevens toegangsbewijs verkrijgbaar bij
de volgende adressen:
Boekhandel „Esvé" (S. Verloop), Grote Krocht 17;
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15;
Drogisterij Blaauboer, Halfcestraat 46;
Pa. Bakels, Kerkstraat 31;
K. Matthijsen, Potgiefcerstraat 33.

Sandalen
Zomerschoenen

Voorlopig alleen

MANGELSTER
Donderdags spreekuur
1TOUWSTER
Consult verder na afspraalc.
PERSSTER

Grote Krocht
Annex reparatie-inrichting

Dame biedt zich aan in de
avonduren als BABY-SIT
v. d. maanden Juni, Juli en
Aug. Br. no. 4003 Zandv.Crt. Meubel-, gordijn- en Heden opening
tapijthandel
Dameskapsalon
Van vacantiefoto's maken Wonïnginrlch ting
„Hollywood"
wij een prachtige FELMSTROOK. Lage prijs en L. Balledux & Zonen Muidersiraat 31, Amsterdam
Haltestraat 27 - Tel. 2596 Tel. 31637. Te bereiken met
snelle levertijd.
PIPRON, Dr Smitstraat 8. Aangesloten bij de Volks= lijn 9, 11, 5, 7. Extra aanbie*
ding stroomloos permanent,
Gevr. PENSION voor twee credietbank.
f 3,— compleet.
Vraagt inlichtingen.
meisjes, 15 en 16 jaar, van
15 t.m. 25 Aug., het liefst bij Moderne inrichting voor
particulieren. Br. onder no.
PLfiSTICWIT
4004 bureau Zandv. Courant.
voor plafonds
Voor iemand met liefde voor Heb de
reproductie-fotografie hebBEHANG
ZANDVOORTSE
ben wü in los verband regelBrederodestraat 72, iel. 3023
voor de wanden
COURANT
matig werk.
bij de hand! Mevr. A. Wol-van Bellen VERF voor het houtwerk
FIPRON. Dr Smitstraat 8.
Diploma A.N.O.V.
MEUBELWAS
voor de meubelen
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wy kopen alle Borstels, bezems, zemen
soorten meubelen en inboe- enz. voor de schoonmaak.
deis. Overal te ontbieden.
Aangeboden een vrije woning in het centrum, van
P. Waterdrinker, telef. 2164 WHkalk en gips.
Apeldoorn, 3 slaapkamers, voorkamer, achterkamer en keuken. Stromend water. Gaarne een zelfde
ADVERTEREN
woning voor de tijd van 14 dagen, liefst eind Juli
in de Zandvoortse Courant Burg. Beeckmansfraat 2
begin Augustus. Asselsestraat 127, Apeldoorn.
heeft succesl
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)
Wasserij „HOI/LANDIA"
Pakveldstraat
Wie kan voor ons door geheel Nederland Fotoseries
(buitenwerk) maken en wie
kan aardige kinderstrips
voor ons tekenen?
PIPRON FILM, Dr Smitsfcraat 8, tel. 2851.
WIE RUILT 1ste helft van
Aug. m. moderne flat in Geleen, Zd. Limburg? Klein
gezin. J. v. d. Lelie, Markt
29, G-eleen.

Voetverzorging

Vacantie-woningruil Apeldoorn

P. Flietstra

gelijk is op de kosten daarvan in aanSubsidie feestverlichting
merkelijke mate te bezuinigen.
Gelet op de adviezen, van de commissies van bijstand' voor publieke Bij de winkeliers, alhier, bestaat in
werken c.a. en voor de financiën c.a'. toenemende mate het' streven om de KLEINE KROCHT l - TEL.. 2432
stellen B. en W. de raad voor h'et cre- winkelstraten tijdens het zomerseizoen 500 gram GEHAKT en
diet voor de aanleg. der sportvelden door middel van illuminatie een fees- 250 gram RUNDVET, tezamen ƒ 1,75
telijk aanzien te geven.
binnen het circuit te verhogen met:
Prachtige doorr. OSSELAPPEN ƒ 1,75
Waren het aanvankelijk de bewoners MAGERE LAPPEN
a. ƒ 24.250,-, wegens verhoging van
ƒ 2,de aanlegkosben der velden, van welk van de Haltestraat, die zich hiervoor RIBLAPPEN
ƒ 2,10
bedrag ƒ 11.250 wordt terugontvangen beijverden, in 1953 gingen ook de win- ROSBIEF
ƒ 2,30
keliers van de Kerkstraat tot het aan- LENDE, ENTRECOT
van het rijk;
ƒ 2,35
b. ƒ 39.700,- als aanvullend crediet brengen van een feestveriichting over, BIEFSTUK
ƒ 2,80
voor de stichting van een kleedgebouw terwijl thans drie straten, n.l. de Haltestraat, de Kerkstraat en de Grote KALFSVLEES en LAMSVLEES tegen
met bijkomende kosten.
Krocht, gedurende de avonduren, ge- scherp concurrerende prijzen.
Doorr. VARKENSLAPPEN
ƒ 1,35
illummeerd zijn.
Vastgesteld kan worden, dat Zand- W E E K E N D R E C L A M E :
Aanleg gedeelte
voort hierdoor m de zomermaanden 100 gr. Doris Day-hajn ^
Herman Heijexznaxisweg
aan aantrekkelijkheid wint.
100 gr- Gekookte worst J
De kosten, welke voor bedoelde ver55 et.
B. en W. hebben voor de raad ter in- lichtmg gemaakt zijn, aijn uiteraard 100 gr. gebr. ROSBIEP
100 gr. gebr. VARKENSFRIC. .. 58 et.
zage gelegd een plan van de directeur niet gering.
van publieke werken tot het aanleggen
Zolang de voorraad strekt.
De zich noemende oyerkoepelingsvan het op de Zandvoortselaan' aan- commissie „Zandvoort Winkelcentrum"
sluitende gedeelte van de Herman heeft de raad daarom bij schrijven van
Heijermansweg, met de daarin' aan- té '11' Maart verzocht haar een subsidie
leggen riolering. De uitvoering van dit te verlenen (tot een bedrag van
werk is noodzakelijk voor het in aan- ƒ 3600,—) in de kosten van het elecbouw zijnde complex bejaardenwonin- trische stroomverbruik voor de. a.g.n. ring van Nationale feestdagen verstogen en het verzorgingshuis van de 'feestverlichting.
ken is gebleven.
Stichting Nederlandse Centrale voor
In verband hiermede is door B. en
Het bestuur meent, dat de verenide Huisvesting van Bejaarden. Ver- ,W. nagegaan, of het wellicht mogelijk ging
haar activiteit alleen nog kan
wacht wordt, dat de bejaardenwonin- is, de gevraagde subsidie ten laste van ontplooien,
wanneer de gemeente haar
gen per l Sept. a.s. betrokken zullen de begrotingspost „straatverlichting"
financiële steun verleent.
worden. Het is derhalve nodig, dat ;te brengen.
Dit is dan ook de reden, waarom
dan zowel riolering als de bestrating
Gebleken is echter, dat bedoelde post het bestuur zich met een verzoek om
van deze weg gereed zijn.
zulks niet toelaat, aangezien hiermede
De kosten van het werk worden door bij de raming geen rekening is gehou- subsidie tot deze gemeente heeft gewend.
de directeur van publieke werken ge- den.
Uit de door het bestuur overgelegde
raamd op ƒ 50.000,-. Krachtens het
Niettemin is het college van oordeel,
voor 1954 blijkt, dat de ontraadsbesluit van 30 Juni 1953 komen dat de bedoelde commissie, nu de win- begroting
op ƒ 3450,- en de inkomsten
deze kosten, alsmede het rentever lies, keliers op zulk een uitmuntende wijze vangsten
ƒ 950,— zijn geraamd.
voor rekening van genoemde stichting, het algemeen belang van Zandvoort opNaar
de mening van B. en W. bemet dien verstande, dat aan de stich- •dienen, als bijdrage een tegemoetko- hoeft dese
begroting enige correctie.
ting een deel dier kosten zal worden ming in de door de betrokken winkeDe Oranjevereniging neemt telken
terugbetaald, wanneer in de toekomst lieis te maken kosten moet worden j are
organisatie van de kei-mis op
ook aan de Oostzijde van de aan te verleend. Een bedrag van ƒ 1050,— n.l. zich. de
De nettobaten, welke de verenileggen weg zou worden gebouwd.
ƒ 350,— per straat achten zij voldoen'- ging hiervoor toucheert zullen naar
De grond, waarop weg en riolering de.
dezerzijdse raming in 1954 ten minste
zullen worden aangeled, is bereids door
B. en W. stellen daarom de raad ƒ 1000,— bedragen.
de familie Quarlees van Ufford om
Rekening houdende met de baten
voor
de
overkoepelingscommissie
niet aan de gemeente overgedragen.
de opbrengst van contributies e.d.
Gelet op de ter inzage gelegde ad- „Zandvoort Winkelcentrum" voor het uit
kan de inkomstpost daardoor op een
viezen van de commissies van bijstand beoogde doel een subsidie van ƒ 1050,- aanzienlijk
hoger bedrag worden gevoor publieke werken c.a. en. voor de te verlenen.
steld.
financiën, stelt het college1 de raad
1
In verband hiermede heeft de finanvoor tot de uitvoering van bovengenoemd werk te besluiten en daarvoor
ciële commissie geadviseerd over 1954
een crediet beschikbaar te stellen van Subsidie Oranjevereniging
een subsidie te verlenen van ƒ 1500,—.
ƒ 50.000.-.
Het Bestuur der Oranjevereniging, al- Deze commissie heeft zich bij het gehier, heeft zich bij schrijven van 14 ven van haar advies laten leiden door
Mei j.l. tot de raad gewend met het de gedachte, dat de Oranjevereniging
BEDRIJFSKLEDING
verzoek haar in het genot van een
Koksjassen, «broeken en «mutsen; jaarhjks subsidie van ƒ 2500,- te wil- gelegenheid moet worden geboden opnieuw de nodige activiteit fce ontwiklange en korte stofjassen, wit, khaki len, stellen.
en blauw; broeken in khaki, blauw
Deze vereniging stelt zich ten doel kelen. Mocht echter blijken, dat die
keeper en ribcord, enz. enz.
op Nationale Feestdagen festiviteiten activiteit niet toeneemt, waarbij zij
te organiseren, teneinde de nationale denkt aan leden- en donateurswerving
MANUFACTUREN
Sokken, kousen, sportkousen vanaf gevoelens en de liefde voor het Oran- •en. mocht in 1955 geen beter gespecifije-huis bij de bevolking levendig te
85 cent, enz. enz.
houden en voornamelijk de jeugd van ceerde begroting worden overgelegd,
Wollen dekens
dan zou de commissie het subsidie
deze gedachte te doordringen.
tegen zomerprijzen Door het wegvallen van belangrijke niet willen handhaven.
inkomsten was de vereniging echter
B. en W. stellen voor de Oranjeverin 1953 niet in staat festiviteiten te organiseren, waardoor Zandvoort in het eniging over 1954 een subsidie te verKRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360 afgelopen jaar practisch van de vie- lenen van ƒ 1500,—.

LA VIJLNDE

Fa van der Veld-Schuiten

«tSSjBI-1

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkery - Snelle aflevering — KASTKLAAR"
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

DOE DE WAS DE DEUR
Sport
VOETBALTOURNOOI
Dinsdag nam het politie-elftal deel
aan een voefcbaltournooi, georganiseerd
door de Bloemendaalse Politie Sportvereniging.
De Zandvoortse ploeg had niet veel
in de melk te brokkelen en verloor de
vijf wedstrijden. Tegen R.S.D.A. werd
met 2-1 verloren, tegen P.S.C.B. met
3-2, tegen Delft met 3-1, tegen R.T.W.
A. eveneens met 3-1, terwijl de laatste
nederlaag geboekt werd tegen, de kampioensploeg van Gouda (3-0).
Gelukkig waren er voor de elftallen
zes prijzen, zodat Zandvoort toch nog
met een zesde prijs (een medailla)
huiswaarts toon keren. Hoofdzaak was
echter, dat men van een heerlijke dag
had genoten!
GYMNASTIEK.VER. „O.S.S."
In de gecombineerde bestuurs- en
technische vergadering van de Kennemer Turnkring, die in de afgelopen
week bij Brinkmann plaats vond, werd
langdurig over de wedstrijd-ochtend
van 4 Juli gesproken, die, gelijk bekend, in het gemeentelijk, sportpark
wordt gehouden.
Voor toijna alle wedstrijden, die waren geprojecteerd, bestaat voldoende
belangstelling, zodat de beste verenigingen uit Kennemerland elkaar zullen bekampen om. de hoogste eer met
vrije oefeningen, dansjes, brug met ongelijke leggers en kastspringen.
A.s. Zaterdagmiddag zal ter plaatse
de situatie worden opgenomen en tevens de verschillende opstellingen van
onze Zweedse gasten voor de middagdemonstraties worden vastgesteld.
De kaarten voor de Olympische Dag
van 13 Juni in het Stadion te Amsterdam zijn bij de secretaris reeds verkrügbaar tegen betaling van de verschuldigde kosten. Voor lïen, die verzuimden 'kaarten aan te vragen, zijn
ook nog enkele kaarten beschikbaar.

THEATER

„MONOPOLE"

Vanaf VRIJDAG 28 tot en met
MAANDAG 31 MEI, 8 uur

EUROPA '51
Ingrid Bergman in de grootste rol van haar carrière.
Een aangrijpend pleidooi voor menselijkheid1 «n
naastenliefde. TT- zag Ingrid Bergman wel anders
maar niet grootser dan in „EUROPA '51".
Toegang 18 jaar.

HONKBAI/NIEUWS
Uitslag 23 Mei:
11-1
T.Y.B.B. 2-Zandvoortm.
Programma Zondag 30 Mei:
Zandvoortmeeuwen 1-T.H.B. l, 10 u.

U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (eonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen brj deelnemers (winkeliers) aan bet Kennemer Mnancierings-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 zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

Vanaf DINSDAG l tot en met
DONDERDAG 3 JUNI, 8 uur

Laatste ontmoeting
Woningbouwvereniging

Alida Valli, Amedo Nazzari, Jean Pierre Aumont.
Dit Historisch, verhaal, uitgebeeld door de beste
Italiaanse artisten, is wellicht het grootste liefdesdrama aller tijden. Het noodlot ener overspelige
vrouw.
Toegang 18 jaar.

EENDRACHT MAAKTi MACHT

ZONDAGMIDDAG 30 MEI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren ü Mickey
Rooney in

Huur en alle andere kosten ƒ 8,90.
Schriftelijke opgaven vóór Dinsdag l Juni a.s. des
avonds ^ uur bij de secretaris, Dr C. A. Gerkestr. 22

Voor leden van dte vereniging komt beschikbaar de
woning
•

Potgieterstraat 33

De grote race
Toegang alle leeftijden.

Chr.
WOLLEN DEKENS
Speciaal voor Hotels, Pensions en Inrichtingen.
Aangeboden prima dekens (iets vuil), 1-persoons
ƒ 19,50; 2-persoons ƒ 23,90.
Bij kwantum nog korting. Bezoekt onze traonkamer
of vraagt bezoek van onze vertegenwoordiger.

T A P I J T H A N D E L „M A R O"
Jansstraat 85 bij Gr. Markt, Haarlem

Athletiek.
Hoewel de trainingsmogelijkheid voor
athletiek door onze gebrekkige velden
uiterst beperkt is, aal naar alle waarschijnHjkheid onze vereniging met een
dames- en herenploeg aan de competitie deelnemen.
Wandelen.
Ook voor dit onderdeel van onze jubileum-viering bestaat behoorlijke belangstelling, hoewel wij uit Zandvoort
een grotere toeloop hadden verwacht.
Daar men, zich eveawel Zaterdag als
Zondag bij de start van resp. 14.30 en
11 uur aan de Hannie Schaftschool
nog kan opgeven, verwachten wij door
het steeds mooier wordende weer nog
een grote toeloop van personen, die
individueel of in groepsverband deze
mooie tocht door de duinen niet wülen missen.

De Vülkscredlettankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Stationsplein t Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550

Opleidingsschool
voor onderwijzeressen
bij het Kleuteronderwijs

De nieuwe cursus 'begint l September. Leerl. met
M.U.L.O.sdipIoma kunnen in de 2e klas geplaatst
worden.

Inschrijving van n i e u w e l e e r l i n g e n
Donderdags van 4-5 uur b.d. directeur
F. VAN WOERDEN
Dreef 20, Haarlem. Tel. 12267

NOG EENS „HET WEER"
Een maand geleden brak plotseling de
zomer uit. Natuurlijk was ik, zoals gewoonlijk, niet klaar met mijn zomergarderobe.
Daarom was ik twee hete dagen
druk bezig met wassen, strijken,knoopjes aanzetten en zoompjes uitleggen.
Knarsetandend verwenste ik mijn
traagheid en vastbesloten nam ik me
voor niet de zelfde fout met het wintergoed te maken. Dus besteedde ik
de volgende drie, nog hetere, dagen
aan het wassen en motvry opbergen,
van al het dikke wollen goed.
Met een zucht van verlichting zette
ik de luie stoel buiten om te gaan zonnen.
Maar het was al te laat. Een ijzige
wind omarmde me toen ik buiten
kwam.
Precies een dag lag alles in de kamfer, toen Pa om zijn das vroeg, weldra
gevolgd door de jongens die een trui
wilden. Ik zelf bleef grimmig in het
zomers rondlopen. Dat leverde een
fikse kou op. Toen bestelde ik kolen.
,Als U nog even wacht,' aei de kolenboer, .krijgen we zomerprijzen,' maar
we konden niet wachten, we_ vernikkelden zowat.
Toen alles weer uit de kamfer was
en de kachel stond te loeien 'kwam de
.zon, we broeiden het huis uit. Met
nog rudimenten, van onze wintergarderobe aan togen we naar het strand.
Het was snikheet.
En dat duurt nu al weer twee dagen.
Ongelooflijk gewoon.
Moet ik nu weer alles In de kamfer
leggen Of gewoon maar Bikini naast
ijstrui voor het grijpen in de kast leggen.
Het is moeilijk.
NEEL.

DEZE WEEK RECLAME

250 gram GESORTEERDE KOEKJES
voor 60 cent
H. GORTERPrinsenTzo/sfraa* hk Brugstr. Tel. 2153

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

ij vragen voor spoedige indiensttreding

NETTE
MEISJES

HONDEN TRIMMEN
Laat nu TIw hond aan huis trimmen of knippen

Vrijdag 28 Mei
Afscheidsavond
HERBERT MITTEYS
en zijn solisten

Wcndeline van Raamsdonk

voor verpakkings werkzaamheden.

De Wittstraat 7 — Zandvoort

Brenda

Solo-danseres

Reiskosten van buiten de stad worden vergoed.
Indiensttreding na medische goedkeuring.

Buxtons

Excentric acrobatic parody

Rita Rosina

TENNISCLUB „ZANDVOORT"
De wedstrijd Groen Wit 5-T.C.Z. I
moest bij de stand 4-2 in. het voordeel van Groen Wit 5, gestaakt worden wegens regen. Alleen de damesen het gemengd dubbel moesten nog
gespeeld worden.
Of de uitgestelde partijen nog zullen worden gespeeld, hangt af van
het resultaat van de wedstrijd D.H.B.
S. I-Groen Wit 5, welke a.s. Zondag
plaats vindt.
Het tweede team verloor met 7-1
van Vliegende Hollanders 3. Alleen de
heer C. Schut wist zijn enkelspel te
winnen.
Het derde team verloor met 8-0 van
de jeugdploeg H.L.T.C. 5. Het was ean
genot om deze „13-jarigen" te zien
spelen.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
T.C.Z. 1-Shell 3.
T.C.Z. 2-Mozaiek 4.
Lucky Strike 1-T.C.Z. 3.

Zaterdag 29 Mei als gast in
ons cabaret-programma
cacao- en chocoladefabrieken N.Vi, Haarlem

Parinella Magicienne
Van Zaterdag 29 Mei:
het alom bekende orkest

't Wonder van Zandvoort
Be goedkoopste zaak

geeft Hoboka Kilometerbonnen
Borden
Kop en schotels
Theepotten
Emmers
Bazarbak

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

ƒ 0,44
ƒ 0,30
ƒ 1,65
ƒ 2,50
ƒ 3,90

Steelpan
v.a.
Keulse zoutpatjes
v.a.
Handstoffers .. v.a.
Stoftolikteen,
v.a.
BALATCJM p. meter

K.J.C. „CORODEX"
Een zeer gezellig seizoen 3s weer ten
einde. De eindstand van de competitie
werd: 1. A. Keesman, 2. mevr. Kraaijenoord, 3. C. Paap, zodat de wisselbeker voor het volgend seizoen in het
bezit komt van A. Keesman. De slotwedstrijd om mooie prijzen wera ^cwonnen door mevr. Flipse.
In het afgelopen seizoen werd met
succes aan verschillende tournooien
deelgenomen, o.m. werd de eerste prjjs
behaald in het door T.O.G. Bentveld
georganiseerd tournooi.

Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

ƒ 1,15

ƒ 0,70
ƒ 0,55
ƒ 0,75
ƒ 3,10

Alleen Zaterdag zo lang de voorraad strekt

Nest exnaille pannen
5 stuks voor f 18,50
Komt U ook eens kijken in de goedkoopste zaak?
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltestraat. Tel. 2418

DAMES K.J.C. „NOORD"
Donderdag j.l. was de Dames K.J.C.
„Noord" uitgenodigd door Dames K.J.
C. „Klaverbloem" uit Bloemendaal. Na
een gezellig en sportieve avond won
de Dames „Noord" met 2890 punten.
De vier hoogste van de avond waren:
1. mevr. Lujjte 4906 p.; 2, mevr. Mook
4880 p.; 3. mevr. Kraaijenoord 4748 p.;
4. mevr. Gepkens 4699 p.

TOM BOOT
en zijn ensemble

de tuin f

deze week weer iets extra's;

10 verschillende planten
in één kist
W.o. Afrikanen, Zinnia's, Duizendschoon, Vergeetmü-niet enz. voor slechts
..................
ƒ 3,50
Salvia's
......................
per grote 'kist ƒ 4,—
Zinnia's
......................
per grote kist ƒ 4,—
Anjers
........................
per grote bist ƒ 4,—
Levering van RIETMATTEN, ZWARTE GROND,
GRASZODEN, GRIND, ena.
Aanleg en onderhoud van tuinen

WEBER'S TUINBOUWBEDRIJF
Uweg 127, Halfweg
Adres voor Zandvoort v. Lennepweg 27

heeft

bijzondere
belangstelling voor het
nieuws uit baar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van bet PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijkeberichtenbron
Ook Uw advertentie hiefin wordt intensief geleien.

Zandvoortse Courant
Telefoon 2135
Achterweg l

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gent. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrijkerü, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30a.

2135

Zandvoortse Courant, Gcrtcnbachs Drukkery, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Kinko",

Oranjestraat en Stationsplein.

2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Prits Paap,
Brederodestraat 94.

Opgericht 1900
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Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344
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ZANDYOORTSE COURANT

10 cent per mmohoogte
Advertentieprijs:

BEPERKT CONTACT

voor ZANDVOORT, DENTVELD en AERDENHOUT

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

Haringwedstrijd

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

,GESPREKAYOND" KAREL DOORMANSCEOOL

In een bisschoppelijk schrijven, ges
Begin van een traditie?
Er is geld nodig voor diverse vernieuwingen!
titeld „De katholiek in het openbare
leven van deze tijd", geven de bis* De Commissie Zandvoortse Midden* Nieuwe en de kruik aan de burgc»
Schoolbanken dateren van 1888
schoppen uiting aan hun bezorgdheid standsbelangen heeft een haringwed* meester die met de wethouders en
raadsleden in de raadszaal ter ver»
over net R.K. leven, zoals zich dit na strijd georganiseerd. Het ging erom gadering
'Ongeveer een vijfentwintigtal belang* iswaar kostbare (ƒ 740,») doch uiterst
aanwezig was.
als
eerste
met
'Hollandse
nieuwe
in
de oorlog in Nederland heeft ont* Zandvoort te komen. Floor Molenaar
Een van de leden van de commissie stellenden had Maandag j.l. gevolg nuttige instrument, want' — zo zegt
wikkeld.
was de gelukkige winnaar. Hij arri» hield een korte toespraak waarin hij gegeven aan de uitnodiging van het de heer Mabelis — er kunnen „op»
bestuur van de Karel Doormanschool namen" mee gemaakt worden, die an*
Zij vrezen dat de politieke eman* veerde na een tocht, die gedeeltelijk er op zinspeelde een traditie te ma» tot
bijwoning van een avond, die als ders voor de kinderen verloren zou*
cipatie van vele Katholieken op den over het strand was gegaan, Vrijdag» ken van dit gebeuren.
Floor Molenaa* kon de door de ouderavond geannonceerd was, doch den gegaan zijn, het kan een uitste*
duur ook op maatschappelijk en cul* avond om ongeveer kwart over zeven
die in feite neerkwam on een „ge* kend middel zijn om fouten te horen
tureel terrein ' zal gaan doorwerken als eerste. Voorwaarde voor deze Commissie uitgeloofde prijs van ƒ 25 sprekavond",
waarbij gediscussieerd e n . . . . wat de bedoeling is! — te cor*
en'de'R-K.'eenheid in gevaar brengen. wedstrijd was, dat iedere mededinger opstrijken.
De Commissie 'Zandvoortse Mid* werd over de noodzaak van verschil* rigeren.
In dit verband wijzen zij er op dat een slijter moest uitzoeken en dan de
lende aanschaffingen, die uiteraard
Er zijn voor* en tegenstanders. Of
Katholieken, die in politieke en maats eerste haring en een kruik genevcr denstandsbelangen'heeft nog meer in geld
kosten. Het hoofd der school, de tegenstanders is misschien wat te
petto.
De
voorwaarden
voor
deel*
aan
de
burgemeester
moest
over*
schappelijke organisaties met anders*
heer
A.
Mabelis,
zeide
in
de
aanvang
name zullen ter zijner tijd bekend ge*
zwaar gezegd. Die mevrouw bijvoor*
denkenden samenwerken, in aanra* handigen.
van zijn openingswoord blij te zijn beeld, die eigenlijk niet overtuigd was
Om acht uur overhandigden Mole* maakt worden.
king worden gebracht met denkbeel*
dat het gymnastieklokaal niet hele* van het nut van een dergelijk appa*
den en opvattingen die aan de R.K. naar en zijn partner de Hollandse
maal leeg was. De gemeente heeft in raat, was niet zo zeer een tegenstand*
leer vreemd en zelfs vijandig zijn.
belangrijke mate begrip getoond voor ster als wel iemand, die graag het
De bisschoppen zijn van mening
de wensen op het gebied van urgente naadje van de kous weet!
dat sommige R.K. persorganen het*
verbeteringen en het in de raadsver»
geen van eigen huize komt ten ach*
Welnu, dat naadje kreeg ze ruim»
gadering van 27 April j.l. toegestane
ter stellen bij hetgeen van niet*
schoots voorgeschoteld door de fa.
crediet
voor
het
herstel
c.q.
totale
christelijke en linkse groeperingen
die een demonstratie gaf met
van schoolmeubilair, kas* Bakels,
over politieke en maatschappelijke De Bondswandelmarsen, die O.S.S. in 'laatste dagen gewend waren, was dit vernieuwing
een tape»recorder. En dan was er nog
ten,
gordijnen,
alsmede
voor
het
aan*
het
kader
van
haar
jubileumviering
voor
de
deelnemers
een
groot
voor*
vraagstukken naar voren wordt ge*
een enthousiaste mijnheer, die niets
Zaterdag en Zondag j.l. organiseerde, deel. Dit bleek wel uit het feit, dat brengen van (in alle lokalen) bord* liever zou zien dan de aanschaffing
bracht.
_ „,
verlichting.
Dit
is
niet
zo
overbodig,
2ijn
een
groot
succes
geworden,
zo*
het
Rode
Kruis,
dat
wederom
belan*
Zij zien in- -dé' 'instelling van deze
korte termijn van het instrument.
wanneer men bedenkt dat de banken op
bladen een al te critische houding wel uit organisatorisch oogpunt, als geloos zijn prachtig werk deed, op dateren
De schoolkrant werd ook nog in de
van
1888!
(Welke
ouder
zou
wat
het
aantal
deelnemers
betreft.
Zaterdag
slechts
één
blaar
te
behan»
tegenover het eigen R.K. standpunt
discussies betrokken en een der aan*
Alles was tot in de kleinste kleinig* di^en kreeg, terwijl men op Zondag z'n kind op dergelijke aftandse meu* wezigen vroeg of het mogelijk was
en tevens een ondermijning van het
beien
willen
laten
zitten?!)
Maar
er
Kerkelijk, gezag in sommige belang* heden geregeld en het klopte dan ook ook maar weinig werk aan de tippc* is nog meer. En hiervoor tast de ge* dit blad regelmatig te laten verschij*
als een bus. Het aantal deelnemers laars had.
rijke -zaken.
nen. „Accoord", zei de heer Mabelis,
'op Zaterdag bedroeg 125, waaronder Eén deelneemstcrtje, dat een beetje meente niet in de buidel. Gedacht „maar dan moeten de ouders bereid
wordt
aan
een
passende
wandversie*
o.a. van de Politie en overhoop lag met'haar schoenen, wis*
zijn ook regelmatig te betalen, b .v. 15
Tegenover deze veroordeling zijn vijf groepen,
Politie.
selde op de controlepost van schoen, ring van de fris geschilderde lokalen cent per exemplaar. Niet al te veel
wij echter de stellige overtuiging toe* Reserve
en
gangen.
En
expositievitrines
moe*
Op Zondag waren er 170 gegadig» waar toevallig iemand aanwezig was,
voor zo'n beste krant".
gedaan, dat hetgeen van nietsR.K. den,
waaronder zes groepen, o.a. lie* die haar maat had. Door deze hulp* ten er komen, want de vele trofeeën,
Het plan van de blokfluitenclub
zijde over maatschappelijke en cul* pen 10 man van de Nationale Reserve vaardigheid
die
het
schoolvoetbalelftal
-verzameld
gelukte het haar op de
turele problemen naar voren wordt mee.
heeft, staan zo maar ergens op een viel wel in de smaak en de suggestie
geleende
schoenen
het
einddoel
te
gebracht, toch wel getoetst zal wor*
tafel of in een afgesloten kast. Een werd gegeven om de benodigde flui*
Deze Bondswandelmarsen stonden bereiken.
den aan de eigen christelijke 'begin* onder
duplicator voor het vermenigvuldigen ten zelf te maken. Dit is mogelijk en
auspiciën
van
het
K.N.G.V.
en
Start
en
finish
lagen
beiden
in
het
selen voordat R.K. persorganen of werden tegelijkertijd op verschillende gymnastieklokaal van de Harmie van stukken, die dit waard zijn of er is een vereniging, welke zich hier»
tijdschriften hun instemming ermee plaatsen in ons land gehouden. Als Schafschool, waar de wandelmarsers waarbij dit noodzakelijk is, kost ook mee bezig houdt en die zeker wel alle
gewenste voorlichting zal willen ge»
betuigen. -Daar waar niet*christelijke hoofdleider
voor Zandvoort was door over het algemeen zeer fit binnen* geld.... en dan is de wens naar vo* ven.
groeperingen de vinger leggen op so* •de Bond aangewezen
ren gekomen om een blokfluitclubje
de
heer
W,
de
kwamen,
om
uit
handen
van
de
heer
ciale en maatschappelijke kwalen
Namens de kascommissie van het
de Reus een medaille in ontvangst te op te richten. Maar de kinderen moe*
kan men een critische houding van Reus.
ten instrumenten hebben, anders kan Ouderfonds deelde de heer P. Douma
waren twee routes uitgestippeld:
nemen.
1
christenen tegenover het eigen tekort eenErvan
15 km en een vari 25 km. Een
Mede door het gunstige weer wa* er van het zoete gefluit niets komen. mede dat de boeken van de secr.*
nooit als een ongewenste houding groot gedeelte
van de weg liep door ren er geen uitvallers.
En dan openbaart zich „meester" Ma* penningmeester een zeer goede in*
kwalificeren.
de Waterleidingduinen. Voor de 15
Maar wat drie leden van O.S.S. belis' moderne voortvarendheid, want druk hadden gegeven. Het voordelig
De kerkelijke overheid stelt de Ka* km
tocht was een controlepost opge*
verdient een extra ver* zonder een zweem van terughoudend* saldo over de periode 27 April 1953»
tholieken die lid zijn van een niet*, steld bij het Sprenkelkanaal, voor de presteerden,
melding. Zij liepen de 25 km in drie heid of zelfs twijfel aan een mogelijk 28 Mei 1954 bedroeg f 151,05. De heer
R.K. organisatie en die luisteren naar
km mars tevens een op de Jan uur, dus ruim 8 kin per uur.
mislukken van het plan, vertrouwt hij Douma knoopte aan zijn overzicht
niet»R.K.. radiosuitzendingen, .voor ,de_
de aanwezige ouders toe: „De school meteen maar een opwekkend woord
Galenstraat/
Dat
wasgeen
»wandelmars
'meer,
vraag *of <huii christelijk geweten wel
Hoewel
het
voor
velen
in
de
bad*
zou een
tape*recorder moeten vast om het Ouderfonds toch te
maar
snelwandelen
in
optima
forma.
in overeenstemming is met het ker* plaats teleurstellend was, dat 't weer Het zijn de heren Robbie Akkers, 'H. hebben
!" Wel het hoge woord is spekken!
kelijk leergezag. De bisschoppen zeg* niet zo stralend warm was, als we de Castien en Arie Keur.
er uit. Hij bepleit het nut van dit wel* •De meest belangrijke gedachte van
G.H.
gen ~ bij voorbaat dat dit niet het
de avond was: hoe komen we aan al
geval is.
het geld, waar we onze plannen mee
De Katholieken hebben bewezen
willen verwezenlijken?
in de praktijk de mede*verantwoorde*
Een bazar natuurlijk! Een bazar
lijkheid voor niet*Katholieke mede*
en een verloting en een comité, dat
burgers te kunnen en ook te willen
alles piekfijn organiseert. Ongeveer
dragen en zij hebhen daaraan uit*
De eerste (pittige) zeemeermin
tien personen gaven zich op om of*
drukking gegeven zowel in het poli*
tieke als in het maatschappelijke U hebt allemaal wel gehoord dat ven. Want de hele ceremonie is en antwoordde met diepe altstem wel zitting te nemen in het comité
ofwel zich op andere wijze verdiens*
leven.
Zandvoort een knots van slechts symbolisch. Dat begrijpt U „Lucretia!''
telijk te maken voor het welslagen
Door deze Bisschoppelijke uitspraak Touring
,,'t Is een schatje!" liet mijnheer van de bazar, welke waarschijnlijk in
propagandastunt heeft uitgehaald toch zeker wel?) Ko Zwemmenaar
worden zij als Burgers als het ware een
om het bezoek aan onze mooie bad* waadde door de golven naar't strand, van Kuijk zich ontvallen, maar Lu* November a.s. gehouden zal worden.
gehalveerd en alleen verantwoorde* plaats
te stimuleren. 'Er heeft in de waar verschillende gedienstige mans* cretia keek met zwoel geloken ogen
Een der aanwezigen gaf er blijk van
lijk gesteld voor het wel en wee van krant
gestaan dat er een affiche van personen zich bereid verklaarden zijn. in de richting van Ir van Kuijk en dat de schoolkrant*idee hem toch niet
de eigen groepering.
over te nemen. Maar Ko weiger* zei: „Pardon, ken ik U?" Mevrouw onberoerd had gelaten. Hij zegde toe
Wij betwijfelen het of de bisschop* zeer bijzondere makelij wordt ver* last
de dit om begrijpelijke redenen. 'Hij Mol van Bellen nam 't voor mijnheer de krant te willen stencillen, als de
pen de consequenties kunnen over* spreid.
De „centrale figuur" van het ont* wilde persoonlijk het eerste exem» van Kuijk op. Ze voer snibbig uit: heer van Schie, leerkracht aan de
zien, die deze isolatie voor Katholiek werp
is een zeemeermin, die de toe*
plaar bij de burgemeester afleveren „Zeg es even, brutale meid
vis* school, de stencil met een mooie te»
en niet*Katholiek in het politieke en schouwer
tot een bezoek aan Zand1* Voorafgegaan door de Zandvoortso meid....
je ligt daar maar
prinsheer* kening zou willen opluisteren. (De
::1
1 i1
J
maatschappelijke leven met zich mee voort uitnodigt.
Ontegenzeggelijk ori* Muziekkapel en gevolgd door de uit* lijk
' op het
-~ bureau van de
~ 'burgemees*
~~
heer van Schie kan namelijk zo mooi
kan brengen.
"
gineel. De meisjes met 't Zandvoorts gelaten menigte, wandelde Ko naar ter en
tekenen). Laat nou die mijnheer van
Burgemeester van Fenema, die een Schie de ondeugende opmerking ma*
costuum hebben 't niet voor elkaar het Raadhuis. Arend van Duijn open*
gekregen en nu komt de zeemeermin de met een vrolijke tinteling in z'n diepgaand meningsverschil tussen de ken dat*ie buitengewoon fraai tekent
op de proppen, 't Is te proberen. Wie ogen de deuren en even later legde beide vrouwen.... of eh.... de beide
tegen het einde van de maand, —
Vijfentwintig jarig jubileum weet, zijn de toeristen, die hier naar Zwemmenaar de druipende meermin vissen, nee.... ik wil zeggen tussen achter het bedrag op z'n mandaat!
toe worden gelokt, erg zeemeermin* op de vloeilegger van de burgemees* mevrouw en de visvrouw.... ik moet De heer Mabelis haastte zich toen te
Vandaag herdenkt de heer V. Schaap minded. Alleen snap ik niet goed, ter. Ko zuchtte diep, alsof hij -node eigenlijk zeggen tussen mevrouw en verklaren dat hij er van overtuigd
de dag waarop hij Toor 25 jaar in waarom er zo'n dure reclame gemaakt afstand deed van z'n vrachtje. Do de zee*juffrouw. In ieder geval: de was dat het hele personeel van gan*
burgemeester voelde niets voor een ser harte meewerkt aan alles wat de
dienst trad van de Firma van Gend moet worden. Zonder bepaalde uit*
standje in z'n kamer en zei snel: school voordelig is.
nodigingen vind ik het bezoek aan
en Loos.
„Maakt U haar asjeblieft niet kwaad,
De heer Schaap en de wagen van Zandvoort al verschrikkelijk genoeg.
Tot slot van de avond vertoonde
mevrouw Mol, straks1 eet ze nog het de heer Bakels een in 1935 opgeno»
„het spoor" zijn langzamerhand één De schrik van Hemelvaartsdag zit me
gemeentewagen op!' Lucretia gilde men filmpje van een reis naar Noor»
nog in de benen. Het lijkt me niet
begrip geworden.
van het lachen: „Oehihahooooü Het wegen. Een zeer bijzondere natuur»
In feite zit hij echter al" veel langer goed het onderste uit de kan te wil»
gemeentewapen., dooie vissen! Bah, film met tal van uitstekende beelden.
dan 25 jaar achter het stuur, resp. len hebben. Enfin, dat is een kwestie
ik lust ze niet!"
achter de paardenrug. Zodra, hij de van inzicht. (De laatste instelling,
De begeleidende muziek (gereprodu*
„Ze is niet op d'r mondje gezwom* cecrd door de tape=recorder!) was die
militaire dienst verliet, koos hij dit waar ik mee in debat zou gaan, is wel
men", zei mijnheer Koning, die Lu* van Edvard Griegs 2de pianoconcert.
beroep en noemt in dit verband na» Touring Zandvoort).
cretia wel een pittige meid vond. „Ja, Hoewel de opkomst niet overdadig
Inmiddels is de bovenomschreven
men als „de Snelle Visser", de fou*
je moet haar niet op d'r staart trap* groot was, had de avond toch een ge»
ragehandel 'Roest en de heer D. Drie* reclame aanleiding geweest tot het
pen, merk ik wel", merkte mijnheer
huizen, waar hij gedurende zes jaar vestigen van een traditie, die — naar
Lindeman op. „Wat gaan we met Lu* animeerd verloop.
werkzaam was en over wie hij en zijn de organisatoren hopen — tot in
H.W.
cretia doen?" Dat was een prac*
echtgenote nog steeds met de groot* lengte van jaren zal gehandhaafd blij*
tisohe vraag, want het was duidelijk
ven. Ieder jaar, bij de aanvang van
ste waardering spreken.
dat het dier.... eh.... het grietje
Een ieder, die wel eens iets te ver* het seizoen, zal aan de burgemeester
niet op de officiële stukken van het
zenden heeft, krijgt vroeg of laat met de eerste zeemeermin worden aange*
magistrale bureau kon blijven liggen. Huldiging
de heer Schaap te doen en wij weten boden. Met dezelfde intentie dus,
Na een kort beraad werd besloten
uit 'ervaring, dat dit contact steeds waarmee aan de Koningin jaarlijks
Lucretia in de fontein onder de bur* Zaterdagochtend werden ten kantore
het eerste kievitsei wordt aangeboden
zeer prettig is.
smeesterskamer te laten zwemmen, van de Gemeentebedrijven in de wa»
ledere dag zorgt hij ervoor dat de of het eerste kantje haring.
en uitstekend idee, vond ik. En
Nu is het wel aardig voor U om
zendingen veilig op tijd in Haarlem
wonder boven wonder had 't ook de tertoren vele vriendelijk^ woorden
belanden en haalt de goederen uit even te vernemen hoe dat de eerste
instemming van Lucretia zelf. Voor* gesproken tot mej. H. J. Koper, die
'Haarlem, om die dan keurig aan de keer is toegegaan. Het is een volledig
Ko Zwemmenaar met Lucretia.
dat Arend haar naar de fontein droeg, haar zilveren jubileum vierde.
succes geworden.
diverse adressen af te leveren.
poederde ze nog gauw even haar
Op een morgen tijdens de vorige
De heer Schaap heeft in die 25 ja*
IHct eerst werd het woord gevoerd
ren nooit bijzondere belevenissen ge* zomer van dit jaar, nu enkele dagen menigte werd door Arend op een af* neusje. Toen zei ze: „Ga je gang door burgemeester Mr H. M. van Fe»
had, gelukkig ook maar, alles ging al* geleden, stapte de schelpenvisser Ko stand gehouden. Alleen de reeds ge* maar, jongen, maar pak me voorzien* nema, die de jubilaresse de gebruike*
Zwemmenaar onverschrokken en go* noemde leden van mevrouw en de tig vast, want ik va'l nogal gauw van lijke envelop met inhoud namens het
tijd van een leien dakje.
de graat!" Arend bloosde tot ver bo* gemeentebestuur overhandigde. Ver*
Het staat nu reeds vast, dat zijn huid in zware oliekleding in zee. Een heren en ik mochten naar binnen.
„Arend, ze lekt!" zei de burge* ven z'n hoofd en mompelde zo iets volgens bood de directeur, de heer
directie en collega's deze gelegenheid dichte mensenmenigte, onder welke
van: „zwart loeder!"
te baat zullen nemen, om de jubilaris ik verschillende leden van de Raad meester. „Haal es even een luier
A. Cense, haar namens het perso»
Lucretia werd in het water van de A.
en zijn gezin hun gelukwensen aan te ontwaarde, volgde de 'bewegingen van eh.... ik bedoel een visschotel of
neel een reisklokje aan en de heer A.
2
een
badkuip.
Schiet
nou
op,
't
wordt
fontein
gedeponeerd
om
daar
reclame
bieden, waaraan wij gaarne de onze Ko, die doelbewust zijn plicht in
een gramofoonplaat. Hierna
i.:_ een"
— • natte
— ü _ bedoening".
i—i—•.—." Arend
A
1 voor Zandvoort te masen, bezoekers Kalff
branding deed. Na een kwartier meti hier
toevoegen.
spraken de heer S. K. Zonneveld na*
te
trekken
en
zo.
G.'H. z'n zware laarzen de eerste bank af* wist niet zo spoedig wat*ie moest
mens het secretariepersoneel en de
Eeuwig jammer is 't dat ze dezelfde heer W. van den Ban, die hun toe»
getast te hebben, zag ik hem plotse» doen. 'Hij stond wat met z'n ogen te
dag
al
was
verdwenen.
Misschien
is
ling 'bukken om even later overeind draaien en keek overigens als een vis
spraken met bloemen vergezeld de»
ze wel geëmigreerd met een buiten* den gaan. De heer F. de Jong, voor*
te komen met een zwartharige zee* op 't droge.
(Adv.)
Wie zal 't zeg.. zitter van de plaatselijke afdeling van
meermin. De mensenmassa aan het
Toen zei de burgemeester: „Dag landse autobus
gen? We zullen 't met een papieren de Algemene Bond van Ambtenaren,
brak in luide jubel uit. De zeemeermin
hoe heet je?"
Bij zonnebrand, doorzit- strand
Lucretia
moeten
doen.
was over de brug. (Waarschijn*
De zeemeermin streek met haar
overhandigde mej. Koper een kristal»
I ten, sthrijnen, smetten eerste
lijk zal 't ieder jaar bij de eerste blij* staartvin het natte haar uit haar ogen
BARTJE. len vaas.

O.S.S. organiseerde wandéimiarsen

de

f

PUROL

FAMILIEBERICHTEN

IJSZAAK TE KOOP of IN
PACHT AANGEBODEN
in hoofdstraat, met woning*
ruil. Br. ond. nr. 4202 bur.
Zandvoortse Crt. Achter*
wee 1.

'Heden overleed zacht en kalm
de heer

Jacob van der Werff Lzn
in de ouderdom van 79 jaar.
Zandvoort, 28 Mei 1954
Namens de familie,
L. v.d. WIERFF
De begrafenis heeft plaats ge*
vonden Maandag 31 Mei j.l. op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Heden overleed na een lang
•ziekbed, geheel onverwacht,
mijn lieve vrouw en onze lieve
zorgzame moeder, behuwd* en
grootmoeder

Johanna Carolina Visser
geb. Kobs
op de leeftijd van 52 jaar.
Zandvoort:
L Visser
J. de WHtVisser
F. de Wit
J. Visser Jr.
Duitsland:
C. Merten-Zwemmer
H. Merten
Zandvoort, 31 Mei 1954
Spoorbuurtstraat 12
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
vinden Vrijdag 4 Juni a.s. te
11 uur op de Algemene Be*
graafplaats te Zandvoort.

fONGENSFIETSJE aangeb.
Voor direct gevraagd door 6*9 jr; Van Keulen, Dr Mez*
Dame met vestigingsvergun* gerstraat 32.
ning GEM.ZIT* en SLAAP*
Voor een oprecht geluid: de
KAMER en KEUKEN.
Br. ond. nr. 4201 bur. v.d.
ZANDVOORTSE COURANT
Zandv. Crt. Achterweg l
Ons blad wil:
GEVR, voor Juni en Juli: • Actueel nieuws geven van
SLAAPKAMER met vaste
velerlei aard;
wastafel. Houtman Kerkstr. • Zijn critische en stlmule15, Telefoon 2253.
rende taak eertUk vervul len;
VERLOREN PORTEMON*
Een tikje spot en humor
NAIE met ƒ 79,* inh.. Teg. • niet
vergeten;
bel. ter. te bez. Boomkcs,
Zeestraat 45
Biedt y.ich <aan: NETTE ZANDVOORTSE COURANT
VROUW als seiroennood*
hulp voor drukke dagen en Achterweg l - Telefoon 2135
weekends. Br. ond. nr. 4203
our. Zandv. Crt. Achterw. l
In kl. pens. MEISJE GEVR.
Goed loon. Pension „Zon en
Duin", Dr Gerkestraat 155.
Zo spoedig mogelijk gevr.:
MEISJE, hoofdz. voor 2 kl.
kinderen, verder voor assisa
tcntie in de winkel. Bakkerij
ivan Veen, Helmersstraat 1.
;Zo spoedig mogelijk gevr.:
'. VERSTELNAAISTER
jvoor l x p.w. Kinderhuis
'„Irene", Zuiderstraat 3, tele*
foon 2652
Aangeb.: twee l*pers. mass.
eiken LEDIKANTEN met
Spiraal, t.e.a.b. Voorduin*
straat 23, 'Haarlem.

„DREEFSCHOOL"
DREEF 20 - iTELEF. 12267 - HAARLEM
Ghr. M.U.L.O.-SCHOOL
met drie? en vierjarige opleiding, gesplitst na
hét eerste leerjaar.
Leerlingen voor de eerste klas moeten minstens
6. klassen ener L.S. met goed gevolg hebben
doorlopen.

INSCHRIJVING elke Donderdag van
4—£ uur

bij het H. d. Sch.
F. VAN WOERDEN

Veiling te Zandvoort
In de zaal van „ONS HUIS", aan het Dorpsplein 5
te Zandvoort, zullen door de beëdigde makelaar
A. .H. Zellenrath op ZATERDAG 5 JUNI a.s.
des n.m. 2 uur ten overstaan van deurwaarder
Tabbers, publiek worden verkocht:

Ie klas goed onderhouden
MEUBILAIR

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

hierbij zijn enige prachtige salons, damesbureau,
worteln. en eiken commodes, hallmeubelen, fau*
teuils en bijzettafels.

Zaterdag 5 en
Zondag 6 Juni, 8 uur
De Toneelver.

ENORME PARTIJ TAPIJTEN

Beschuit
met muisjes
Maandag 7 Juni, 8 uur
De Haagsche Comcdie
Een feestelijke dag
Pr.: f l,- tot ƒ 4,~ (a.i.).
Verk. op speeldag en 2
dag. ervoor van 10*3 uur.
Tel. na 12 uur. Coupons
geldig.

w.o. Perzische, Smyrna en anderen, grotere en
kleinere karpetten, hall* en serrematten, bijkleed*
jes, lopers en kussens, slaapk. kleedjes, tafel»,
divan*, schoorsteen» en dressoirkleden, wand'
doeken en gobelins. Wollen* en gestikte dekens,
matrassen, schilderijen, kristal en glaswerk. Por*
celein en aardewerk, linnengoed, enige fonlcel*
nieuwe Portables en bureauschrijfmachines, een
3*wielige tandem met hulpmotor en wat verder
ter tafel zal worden gebracht.
K IJ K' D A G E N : Vrijdag 4 Juni van 2—6 uur en
Zaterdag 5 Juni van lO-~-12 uur

Jubileum
16 Juni herdenkt de heer P. Keur het
feit dal hij 40 jaar in dienst is bij do
P.T.T.

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten ' raadhuize
een aanbesteding plaats voor het ver*
richten van grond*, rïolerings* en i bes
stratingswerken voor het aanleggen
van een gedeelte van de Herman
iHeijermansweg nabij de Zandvoortse»
laan. Er kwamen 17 inschrijvingen
binnen.
.
- j
De laagste inschrijving was van
onze plaatsgenoot A. M. Schelvis
voor ƒ 15.198, gevolgd door de Gebr.
Bruischaart uit IJmuiden*O. ƒ 15.620
en 'P. Witkop & Co te Bloemendaal
f 16.500. De hoogste was de firma
P. B. Huberts te de Bildt voor
ƒ 26.000. De begroting was vastges
steld op ƒ 17.400. De gunning werd
aangehouden.

Vergeten
Vrijdag werd aangifte gedaan van
diefstal van een geparkeerde auto uit
het centrum van de badplaats. Bij het
door de politie ingestelde onderzoek
bleek dat de wagen in een andere
straat stond geparkeerd. De eigenaar
had n.l. vergeten' waar hij zijn wagen
had achtergelaten.

Coloradokever II
Zondagmorgen werd op het bureau
van politie een coloradokever gede*
poneerd, die op het zuidelijk strand
was gevonden. Des middags werd
echter een invasie gemeld, waarna de
dienst van Publieke Werken werd
opgeroepen..

BENOEMING
Door de Amsterdamse gemeenteraad
is onze plaatsgenoot Mr H. M. Por'
renga, die werkzaam -vvas als chef van
de afdeling Personeels* en Arbeids*
zaleen bij het Gemeentelijk Vervoer*
bedrijf van Amsterdam, benoemd tot
directeur van de Gemeentelijke Per*
soneelsvoorziening.
De heer Porrenga, die momenteel
lid van de gemeenteraad is voor de
Partij van de Arbeid kwam op 18*
jarige leeftijd als derde stuurman bij
de K.N.S.M., doch werd door de cri»
sistijd naar de wal gedreven. Hij
werd bankbediende en vervolgens
agent van politie. In '44 kwam hij als
assistent van de chef arbeidszaken bij
de Gern. Waterleiding, waarna in
Maart 1945 de benoeming tot bureau*
chef volgde. In 1947 behaalde de heer
Porrenga diploma gymnasium A en
deed in. 1949 candidaatsexamen rech*
ten. In 1950 kwam de heer Porrenga
bij de tram als chef arbeidszaken. In
'51 behaalde hij de meestertitel,
waarop dan thans is gevolgd de be*
noeming tot directeur van de Gem.
Personeelsvoorziening.
•Met deze mooie promotie felicite*
ren we dit raadslid van harte!

Vier verbouwings-aanbiedingen
AHOY 1954

l

•De onverwoestbare binnenve*
ringmatras met vele honderden
stalen veren per matras.
Heerlijk zacht en warm
80/190
90/190
120/190
130/190

l
l
2
2

delig
delig
delig
delig

65,75
74,75
98,75

109,75

l

BESTSELLER 1954

Heerlijk zachte, diepverendc
matras, Schlaraffiavering gebor*
duurde randen en siertufts
l*pers.
l*pers.
2*pers.
2*pers.

80/190
90/190
120/190
130/190

WASSENAAR

78,75
88,75
119,75
132,75

AUPING ATLANTA
Degelijk geconstrueerde dub=
belconische binnenvering ma»
tras. Ideale stoffering met wol*
len afdekwatten. Prachtmatras,
overtrokken - met
diagonaal
streepdessin.
80/190
92,50
90/190
98,50
120/190.
130,00
130/190
145,00

Een aardige wedstrijd

f

Wielerkampioenschap
Zuid-Holland

Belangrijke

SUPRA MATRAS

|

nog altijd de enige, goede
goedkope matras voorde jeugd.
Ca. 2000 Supra matrassen war*
den door Wassenaar reeds aan
Haarlems jeugd afgeleverd.
80/190 3 delig
47,75
90/190 3 delig
51,71.
2*pers. 3 delig
64,75

Stevig» KERNMATRAS
l*pers. l delig
29,60

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST
Jansweg 17 tegenover bet station - Tel«f. 14329

uitging op het derde. Jammer van de
mooie slag. Van der Moolen en Slag*
De vorige week is nabij de spoorweg*
veld waren niet gelukkig met slaan,
overgang aan de Vondellaan door de
want zij werden beiden twee maal
ondanks
11-5
nederlaag
Ned. Spoorwegen een drietal natri*
goed uitgevangen.
umlampen geplaatst, waardoor het
De we'rper van T.H.B. was gemak*
overzicht op dit vrij gevaarlijke ver* Zondag speelde Zandvoortmeeuwen drie punten aan haar totaal toe te kelijk te slaan, maar hij genoot voor*
keerspuiit sterk is verbeterd.
thuis tegen T.H.B, zijn derde wed* voegen door twee goede honkslagen treffelijke steun van zijn verre vel*
strijd. Evenals de beide vorigen, ging en een vrije loop. De vijfde en zesde ders, een steun, die Paap volkomen
DTJIVENSPOBT
ook deze verloren. Behalve de achtste inning scoorden zij geen punten door miste.
De wedstrijd stond onder leiding
Postduivenvereniging „Pleines" hield en negende inning, die ontsierd wer* oed veldwerk o.a. een vang van
op Zondag 30 Mei een wedvlucht den door enkele lelijke fouten, kan aap, van v.d. Moolen en van Kees* van de heer A. J. Laane, die zich
vanaf Corbeil, afstand 443 km. De de thuisploeg toch op een prettige man. De achtste en negende inning voortreffelijk, en wat betref het an*
eerste duif werd getoond om 13.33 u. wedstrijd terugzien. Die laatste twee passeerden, zoals reeds vermeld, door nonceren van slag of wijd, met luide
De uitslag luidde: C. Koper l, 9; inrtings leverden T.H.B. 4 punten op, fouten nog vier spelers de thuis* stemme, van zijn ongetwijfeld moei*
lijke taak heeft gekweten.
H. Lansdorp 2, 6, 24; P. Koper 3; G. allen ontstaan door fouten van Zand* plaat.
Driehuizen 4, 20; 'H. Bartens 5; J. voortmeeuwen, doch de overige 7 Zandvoortmeeuwen kon daar slechts
Koning 7; K. Driehuizen 8, 21; Ch. waren 't gevolg van goed geplaatste en drie punten tegenover stellen', l in de
Tot slot nog enkele cijfers:
Allebes 10, 23; A. Paap 11, 14, 17, 25; op het juiste moment komende honk* 5e en 3 in de laatste slagbeurt.
Een prachtige slag van Weberwerd fouten: Zandvoortmeeuwen 7; T.H.B.
J. N. JHuijer 12, 13; P. Peters 15; W. slagen. Jammer dat ook een kleine
G. Koning 16; A. Molenaar 18; B. fout van Slagveld in de derde inning in het verre veld gevangen en een 2; vangballen: Z.meeuwen 8, T.H.B.
Lukassen 19, 22; C. Visser 26, 27; V. afgestraft kon worden met een punt. goed geplaatste tweèhonkslag van de» 7; C. Paap 9 x 3 slag; 6 x 4 wijd; 5
Voor we de wedstrijd op de voet zelfde speler leverde niets op omda't honkslagen tegen; C. Keet 10 x 3 si.,
C. de Munck 28; A. Dorsman 29; C.
gaan volgen eerst nog een opmerking. hij er drie honken op wilde lopen en 2 x 4 wijd, 8 honkslagen tegen.
K. Draijer 30.
Het zou voor het bestuur van de
Meeuwen wel aanbeveling verdienen,
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
indien ze het speelveld vrij kon
Zondag j.l. is de competitie geëin* houden
toeschouwers. Er waren
digd. iHet eerste leverde een keurige ook dit van
geen dichte drommen
prestatie door kampioen Shell 3 met bezoekerskeer
naar het veld gekomen,
6*2 te verslaan. Er -waren zeer goede doch diegenen,
er waren en op de
partijen bij. De overwinning was dan glooiing van hetdie
zaten en af en Op het circuit van Zandvoort werd tussen de eerste en de tweede ploeg
ook zeker verdiend. Zandvoort is op toe eens over hetveld
liepen, gaven
bedroeg eerst maar 23 sec., doch
de tweede plaats geëindigd met toch een rommelig-veld
karakter aan het Zondag een wielerwedstrijd gehou* werd geleidelijk groter en bedroeg
slechts l punt achterstand op Shell 3. geheel. Dit rommelige
den om het persoonlijk kampioen* kort voor het einde meer dan een
beeld
nog
daar
Het tweede besloot de competitie
de uitgekozen plaats kan schap van Zuid*Holland voor ama* minuut
met een 7*1 overwinning op Mozaïek gelaten,
door fout geslagen ballen zeer ge> teurs van de Kon. Ned. Wieier Unie,
Wallet, van Vliet, Verhoeven, Velt*
4. Zandvoort eindigde op de derde vaarlijk
zijn, vooral voor de kinderen,
hoven, Staten, Kooijman en Hamelink
plaats.
voorafgegaan
door'
een
wedstrijd
voor
daar zagen.
bleven goed bij elkaar, maar twee
'Het derde team verloor met 6*2 van dieEnwij
de -wedstrijd. In de eerste in* nieuwelingen over een afstand van ronden voor het einde probeerde
Lucky Strike l en bezet de laatste ning nu
werden geen punten gescoord. 40 kilometer.
laatstgenoemde weg te lopen. Zijn
plaats.
B.v.B.
Twee voortreffelijke vangballen, één
De nieuwelingen startten reeds om voorsprong bedroeg al gauw ruim
van Keesman en één van v.d. Bilt en
vijftig meter, maar toen Velthoven
een 3*slag, maakten voor Haarlem een 11 uur, maar al heel spoedig konden ook wilde volgen gooiden de andere
eind aan hun slagbeurt. Een vang, 'n de eerste uitvallers genoteerd \vor* vijf renners er een schepje boven op
op het eerste honk en een 3* den en kregen de leden van de Rode met het gevolg, dat de laatste ronde
telefoonnummers aangooi
slag betekende voor Zandvodrl het Kruiscolonne flink wat werk. Zestig de ploeg weer zeven man telde.
en adressen
einde. Ook in de 2e beurt kon geen
Voor de tribune probeerde vervol»
2000 Brandmelding.
Zandvoorter de thuisplaat passeren. deelnemers kwamen nagenoeg gelijk gens Wout Verhoeven uit Oyerschie
3239 Piaatsv. Commandant BrandDe derde slagbeurt begon met twee aan de eindstreep, -welke het eerst de leiding te nemen ,maar op de Hun*
weer (voorlopig).
nullen. Een aangooi van de werper overschreden werd door F. Velthoven zerug had men hem weer ingehaald
3043, 3044 Politie.
naar het eerste honk en een 3*slag
en stoof de ploeg via de Tarzanbocht
2100
Politie (alleen v. noodgevallen). betekenden dat noch Koper, noch uit Poeldijk in l uur 8 min. 27 sec., naar de eindstreep. Verhoeven toon*
2345 Gem. Secretarie.
Bruins het eerste honk bereikten, v.d. gevolgd door J. P. van Leeuwen uit de zich een tactisch rijder, daar hij
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la. Bilt, die een goede wedstrijd speelde, Rotterdam en G. Rijkelijkhuizen uit nog kracht genoeg had overge*
2262 Informatiebureau Vreemdclindeed het 'beter. Een ferme honkslag Rijnsaters wou de.
houden om de eindspurt in te zet*
grenverkeer, Kiosk Raadhuisplein. bracht hem op de honlcen. Toen C.
De ongeveer 160 amateurs hadden ten. Hij was toen niet meer in te ha*
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
Paap hetzelfde deed en J. Keesman
en won in een tij d van 4 uur 14
*Ünströkerfi, J. H. G. Weenlnk, een driehonkslag liet noteren bete* 170 km voor de 'bo'eg, een afstand, len
min. 7 sec.
Pakveldstraat 30a.
kende dit twee punten voor de Meeu* die ook voor hen teveel bleek. Slechts De overige uitslagen zijn: 2. G. Velt*
2135 Zandvoortse Courant, Gerfen- wen. 'Haarlem had in zijn tweede 25 man passeerden de finish..
hoven, Poeldijk; 3. J. van Vliet, Rot*
bachs Drukkerij, Achterweg 1. beurt een punt gescoord.
De beslissende slag kwam in de 18e
4. C. Hamelink, Den Haag;
2424 Autobedrijven „Rinko",
Een fout van Slagveld, die een ronde toen zich een kopgroep van 11 terdam;
P. Kooijman, Den Haag; 6. R. Wal*,
Oranjestraat en Stationsplein.
Irpndbal verkeerd beoordeelde en renners vormde, onder "wie o.m. Bos, 5.
Leimuiden; 7. W. Staten, Rotter»
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
miste, gaf de door vier wijd op de Vreeswijk, 'Hamelink', Verhoeven en let,
dam;
8. G. v. d. Berg, Sliedrecht: 9,
„De Opbouw", Tollensstraat 47. fionken gekomen Mul gelegenheid de Kooijman.
Dit ploegje brokkelde weer M. Bravenboer, Rotterdam en 10. A.
2886 Stofzuigerspecialist;
ttchtstothuisplaat te bereiken. Stand was dus af, doch groeide later aan tot 14 man. Molenaar, 'ssGravezande.
ringen. Bel Op Frits Paap,
2=1.
Tenslotte vielen zij in twee groepen
De -wedstrijden werden door ruim
Brederodestraat 94.
In de vierde inning -wist T.H.B. van zeven man uiteen. 'Het verschil 1500
bezoekers bijgewoond.

Verbetering

|

,Helios' viert waterfeest
De kampeervereniging „(Helios" open»
de Zondagmorgen het zomerseizoen
met enige ceremonie. D'e voorzitter,
de heer Hoekstra, verwelkomde de
oude gasten, doch vergat-niet'de
nieuwe leden een gezellige tijd op tiet
Zandvoortse strand • toe te wensen.
•Het kamp is met een flink aantal
vlaggen uitgebreid, o.m. met een
Zandvoortse, Haarlemse, Amsterdam*
se en een nationale vlag en dat gaf
ondanks het vrij gure weer een ge*
zellige indruk.
Ook Neptunus, god' van de Zee,
was van de partij en arriveerde met
een vlet van de Zandvoortse Red*
dingsbrigade, vergezeld door twee
charmante slavinnen.
De nieuwe leden moesten ont=
groend worden, hetgeen gebeurde
door middel van zeepsop. Ook de
nieuwe voorzitter ontkwam niet aan
deze „plechtigheid" en ontving 'n teil
met zeepsop als toegift.... Er wer=
den nog enige andere spelletjes ge=
daan, die meestal in een flink bad
eindigden tot groot vermaak-van de
honderden aanwezigen. Na „koek
met stroop happen" kondigde Nes*
tunus aan weer te -willen verdwijnen,
doch dit geschiedde niet voordat ook
hij een nogal koud zeebad kreeg toe*
gediend. Eerst toen mocht hij met de
vlet naar betere en drogere oorden
vertrekken.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag- l Juni 8 uur: film. „Laatste
ontmoeting".
Woensdag 2 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 3 Juni 8 uur; idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: het orkest van Torn Boot
en zijn ensemble.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 5 Juni S uur: De Toneelver,
met „Beschuit met muisjes".
Zondag 6_ Juni S „uur: idem.
Maandag 7 Juni 8 uur: De Haagscne
Comedie met „Een feestelijke dag".
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....was het uitblijven van de contrp»
verse, die zich vooral in de eerste tijd
van de zittingsperiode van de huidige
Raad kenmerkte door de beruchte
stemmenverhouding 8-7 of 7»8 !
Thans werd er helemaal niet meer
gestemd. Blijkbaar hebben „Mevrouw
en de heren" elkaar gevonden in de
verschillende commissies van bij»
stand ---- !
W.

NijhofFs Pinksterspel werd helder
en bezield verwerkelijkt

Van 'het Pinksterspel van Martinus
Nijhoff, dat gisteravond door Her»
vormde jongeren in de Hervormde
Kerk te Zandvoort werd opgevoerd,
zei Ds R. H. Oldeman in een kort
woord vooraf: ,het is een getuigenis,
___ .was „iHet gouden balletje van de een preek in andere vorm'. In het al»
marmot", een leesboekje dat door de gemeen snijdt dit besef: dat men te
Inspecteur van ihet L.Oi. van het
schoolboekenplankje is verwijderd. doen heeft met een religieuze inhoud,
De heer Breure miste de motivering eerder dan met een artistieke vorm,
van" dit onderwijsingrijpen bij de toe» de weg naar een zuivere beoordeling
lichting van het betreffende raads» goeddeels af. Er is een nodeloze en
stuk.
"Was het niet alles goud wat er eigenlijk ook niet zuivere piëteit ont»
blonk? Welke niet=paedagogische staan jegens uitingen die de Christe»
voetangels en klemmen verborg de lijke Godsdienst tot achtergrond heb»
onschuldig klinkende titel? De wet» ben. Als de Christelijke bedoelingen
houder van onderwijs antwoordde de er zijn, doet de vorm voor velen min»
heer Breure dat hij het niet wist,
maar dat hij >het volste vertrouwen der ter zake.
*
had in de adviezen van de inspecteur.
De opgroeiende generatie zal het dus
Bij de beoordeling van het Pinkster
•voortaan zonder het gewraakte „gou» spel, zoals dat gisteravond gegeven
den balletje van het marmotje" moe» werd, kan deze piëteit achterwege
ten doen.
blijven, omdat vorm en inhoud ver»
Misschien is dit wel de eerste stap smolten tot een 'bezield geheel. Deze
in de richting van een algehele onder* bezieling ontstond en werd voelbaar,
wijsvernieuwing. 'Wellicht begint bij eenvoudig en gaaf, evenwichtig ge»
het „marmotje" de victorie.
P. styleerd als de verzen van Nijhoff
zelf, die merkwaardig poëzie die uit
....was dat mevr. Mol»van Bellen de spreektaal gelicht werd en het ge»
gelijk had met haar opmerking, dat sproken woord andere krachten mee»
personeelsleden, die jarenlang in vaste geeft.
dienst bij de gemeente werkzaam zijn
Met een sterk gevoel voor de toch
geweest, zonder enig officieel af» nog zware eisen, die metrum en be»
scheidswoord van het gemeentebe» tekenis van deze taal stellen, zijn de
stuur op de pensioengerechtigde leef» uitvoerenden erin geslaagd van tekst
tijd worden ontslagen, wel eervol, en handeling een ononderbroken, hel»
enz., doch zonder enig persoonlijk der gebeuren te maken.
contact. Juist deze kleine dingen doen
Op gelukkige wijze vervulde het
pijn, niet alleen bij degene, die met koor zijn functie.
pensioen gaat, maar ook bij de colle»
Mijn bewondering gaat in de eerste
ga's, die zich afvragen of men bij de plaats uit naar die transparante, ver*
chefs en het gemeentebestuur slechts stilde uitbeelding van Maria, waarin
een „nummer"' is. Dit laatste is na» de tekst alles wat hij heeft aan geest
tuurlijk niet zo, want vele malen en welluidendheid, prijsgaf. In vrij»
wordt door de raadsleden, de burge» wel dezelfde mateï geldt dat voor
meester en de wethouders loffelijk Lucas, waar het betreft die intuïtieve
over het_ werk _van_ alle, ambtenaren
gesproken, maar laat men er in de
toekomst even een half uurtje voor Emmabloemcollecte
riemen om 'de scheidende in een korte
toespraak te bedanken voor zijn werk» Op 2e Pinksterdag zal de bekende
zaamheden. Hogere ambtenaren wor» Emmabloemcollecte worden gehou»
den wel officieel „uitgeluid", waarom den naar Sanatoria, ongeacht van
dan de z.g. lagere ambtenaren niet „Ned. centr. vereniging tot bestrij»
evengoed? Dat dit niet gebeurt steekt ding der tuberculose" en wordt ver»
de betrokkene en zijn collega's.
B. zorgd door „Onderling 'Hulpbetoon"
te Zandvoort. De gelden die hierdoor
worden verzameld zijn uitsluitend be»
stemd om de tuberculose lijdende be»
Bouwnijverheid
volk'ing te helpen en deze uit te zen»
In de maand Mei kwamen 13 wonin» den naar Sanatoria, ongeacht van
gen gereed, terwijl met de bouw van welke gezindte. Om deze gevreesde
één woning werd begonnen. Op l Juni ziekte te bestrijden is veel geld no»
dig, doch ook collectanten om de in»
waren 197 woningen in aanbouw.
zameling te doen slagen. Daarom do et
„Onderling Hulpbetoon" een beroep
Geslaagd
op alle jongens en meisjes boven 16
Onze, plaatsgenoot de heer Henri jaar, om op die dag behulpzaam te
Berton, leerling van het Kennemer zijn. Je kunt je als collectant(e) op
Lyceum te Haarlem, is dezer dagen 2e 'Pinksterdag, des morgens om <> uur
geslaagd voor het eindexamen Gym» opgeven in de oude Bewaarschool aan
de Duinweg.
nasium A.

30 MEI. Een goed begin is 't halve
werk, zeggen ze wel eens. Dat dacht
ik ook. Vandaag — heel in de vroeg»
te hoor — heb ik de schade van
Hemelvaartsdag nog es opgenomen,
't Valt me nog mee dat ik er met
acht kapotte stoelen ben afgekomen.
Ik moet er toch es op gaan letten
wat ze eigenlijk met die stoelen doen,
als 't druk is. Dat is nou iedere keer
zo: na een krankzinnig=drukke
dag kan ik altijd een paar van
m'n meubelen afschrijven. En»
fin, 't kan weer even lijden. Ik
heb alles aangevuld en hersteld.
's Middags vertelde de radio
dat de coloradokevers waren
aangekomen. 'Ik liet me niet uit
m'n tent uitlokken. Verleden
jaar wist Hilversum 't ook be»
ter dan wij zelf. Geen kever
gezien. Het vervelende is dat er zo»
veel jochies komen vragen. Eerst
dacht ik: dergelijke radio=berichten
bevorderen het strandbezoek, want
iedereen wil die diertjes zien en van»
gen. Maar weet je wat ze doen? Ze
kruipen als marmotten door 't zand
en m'n stoelen kijken ze niet aan.
l JUNI. Vandaag een hoop nieuwe
gezichten. Een beetje witjes nog,
maar'dat trekt gauw genoeg bij. Het
leuke is, dat ze me badman noemen!
Dat komt omdat het strand is vrijge»
geven. Iedereen ziet me nou voor een
badman aan, want ik temperatuur het
water 's morgens en ik geef adviezen,
en zo meer. Nou, ik 'heb ze nodig.'
Als er wat gebeurt, kan ik er voor
opdraaien. Vanmiddag ook bijvoor»
beeld, toen haalde ik een' dame' uit

zee. Die juffer was veel te ver naar
rn'n zin. Ik roepen: „Hee.... U mot
er uit
U bent te ver!" Ze gaf
geen draad. Ik werd kwaad en zette
m'n pet op. „Kom je er nou uit of
niet?" schreeuwde ik. „Je waagt te
véél en je hebt je stoel nog niet be»
taald". Heus hoor, je moet goed uit»
kijken nou, met die vrije baders, en
zwemmers.
2 JUNI. Ze zeggen wel es
dat wij, strandmensen, gauw
klagen. Maar ik geef 't je te
doen, zo'n dag als vandaag,
's Morgens zei ik tegen m'n
vrouw 't is Zuid»westen wind,
Jans, 't wordt niks. Je bent
gek! zei ze, — 't is Noord»
west! Nou, een hoop tramme»
lant gemaakt over die wind.
Mekaar stomme dingen gezegd
en zo meer. Laat Jans nou gelijk heb»
ben: Ik stond met me rug naar de zee!
's Middags was 't helemaal homme»
les. Er kwam een verschrikkelijke
plensbui. Iedereen kroop onder de
stoelen, 't Was geen gezicht.
3 JUNI. Vandaag kwam er een juf»
frouw schadevergoeding vragen. Het
paard van een 'bereden agent had
haar badjas 'bedorven, zei ze. „Mens,
spoel 'm even uit", zei ik. Bedorven..
de boeren zouden er gek mee zijn
met zo'n portie! 'Hiero, waar ze al
niet om komen, hè? Ja en dan bij mij
schadevergoeding komen vragen. La»
ter heb ik die agent nog aangesprp»
ken. „Verrek!" zei=die, „dat heb je
toch ook niet in de hand?"
„Nee", zei ik.
'- .
STOELEMAN.

zekerheid tegenover rhythme en in»
'houd van de taal, de taal die in dit
stuk van langzaam verlopende han=
deling het belangrijkst is.
Een bewogen Petrus=rol gaf het
spel die krachtige contour — men zou
haast willen zeggen — aan de andere
kant. Apostelen en Sybillen brachten
eenzelfde toewijding en doorleving
tot uiting. Wat Nijhoff bij het schrij»
ven van dit lekespel heeft voorge=>
staan moet er voor een goed deel
mee zijn benaderd.
En uiteindelijk werd de werking
van een dichterlijke getuigenis, zoals
Ds Oldeman dit 'Pinksterspel bij de
aanvang had genoemd, dan ook be=
reikt. Daarom kan men ook instem*
men met zijn vreugde over het feit
dat het spel in de Kerk kon worden
gespeeld. Wij hopen dat dokter J. van
der Meer, die ook nu weer de leiding
had, samen met zijn groep de uitvoe»
ring van deze spelen zal voortzetten.
Velen zullen hen daarvoor erkentcs
lijk zijn.
Volledigheidshalve merken wij op
dat vanavond eveneens een opvoe»
ring wordt gegeven.
L.

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

ut
Enige tijd geleden gaf
het dagelijks bestuur
v. Touring Zandvoort
de wens te kennen een
affiche 'voor Zand'
voort ie laten onh^er»
pen.
De kosten hiervoor bleken toen boven de financiële mogelijkheden van
de Touring te liggen. Een idee van de
directeur om voor gezamenlijke re/ce»
ning van Zandvoort en Noordwijk
een plaat te maken, feed schipbreuk
in het zilte water tussen de beide
badplaatsen. Men heeft zich echter
niet laten ontmoedigen en <Je Tounng»
hand weten te leggen op een plaat,
die oorspronkelijk ontworpen was
voor de grote Nederlandse badplaats
sen. Het ontwerp werd — om fman*
dele of artistieke redenen? — niet
aanvaard.
He-t affiche, dat ons Donderdag j.l.
werd getoond, heeft twee jaar in de
ijskast gelegen en werd toen door de
Touring ontdekt als het affiche voor
Zandvoort.
De plaat stelt een juffrouw voor,
die met een folkloristisch 1 hoofddelcs
sel (Schevenings of Gooi ;) als een
meermin in de kleuren van nnze no/!»
onale vlag op een bauw fond uit het

GEMEENTERAAD
(In zomerse stemming)

nam zonder stemming
belangrijke besluiten
Dinsdag j.l. vergaderde de gemeenteraad onder voorzitterschap van Mr
H. M. van Fenema onder matige belangstelling van de zijde van 't publiek.
Toch stonden er enkele „keien van voorstellen" op de agenda, zoals b.v.
het subsidie aan de Oranjevereniging, de veiligheidsmaatregelen aan het
strand en verbonden aan dit voorstel: de voorgestelde verhoging van het
subsidie aan de^Zandvoortse Reddingsbrigade en tenslotte de feestver»
lichting van de drie hoofd»winkelstraten, Kerkstraat, iHaltestraat en Grote
Krocht.
Maar het kan zijn dat de eerste ontmoeting tussen badgasten en inwo»
ners en de opening van het (vis)seizoen van invloed zijn geweest op het
geringe bezoek.
Voorzitter deelde nog mede dat de heer Van 'Kuijk wegens bezigheden
verhinderd was de vergadering bij te wonen.
van E. Keesman om hem wegens het
Hereiken van de pensioengerechtigde
1. Een besluit d.d. 12 Mei 1954 van leeftijd, ontslag • te willen verlenen
Gedeputeerde Staten van Noordhölï als gemeentewerkman.
land waarbij de beslissing omtrent
VOORZITTER stelde hierbij voor
het partieel uitbreidingsplan*K. wordt aan E. Keesman eervol ontslag te ver»
lenen onder dankzegging voor de ge»
verdaagd.
durende zeven«en»dertig jaar aan de
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Voorstel d.d. 6 Mei 1954 van gemeente bewezen diensten. De 'Raad
burgemeester en wethouders om de ging hiermee uiteraard accoord.
hulpfitter bij de gemeentebedrijven
P. Hoogendijk te bevorderen tot Toepassing woonruimtewet
fitter.
Gemeente houdt de touwtjes
De heer PORRENGA had vcrno»
nog vast in handen
men dat P. Hoogendijk e.v. naar de
Mij. Nederland zou overgaan, indien
hij niet bevorderd zou worden. Dit De heer TATES vond het langzamer»
leek spr. onjuist. Een bevordering hand tijd worden tot normale toe»
moet gegeven worden op grond van standen te gaan terugkeren. Het zou
wellicht aanbeveling verdienen om
capaciteiten of bekwaamheden.
De heer TATES kon zich met deze eens te overwegen de makelaars weer
zienswijze verenigen en vroeg nog in te schakelen bij het verhuren van
wat Hoogendijk had weerhouden om woningen.
tóch weg te gaan; hij had e.v. bij de De heer LINDEMAN kon er zich
Mij. Nederland toch meer kunnen
verdienen.
VOORZITTER deelde mede dat
Hoogendijk eigenlijk al lang fitter had
moeten zijn, maar dat de bevordering
wat lang op zich had laten wachten.
In principe was hij 't met beide
woordvoerders eens.
Toen werd het „incident" gesloten
en verklaarde de Raad zich accoord
In verband met het besluit van het
met de bevordering,
3. Een adres d.d. 7 Mei 1954 van Strandschap Zandvoort om het baden
het sportweekcomité inzake de instel» en zwemmen op 't gehele Zandvoort»
ling van een zogenaamde SDortraad. se strand toe te staan, wordt gewezen
Om prae»advies in handen van B. op de noodzaak voor een ieder, die
zich buiten een badinrichting in zee
en W.
begeeft, om op eigen veiligheid be»
4. Een schrijven van W. Emans dacht te zijn. Door de aanwezigheid
inzake het verkeer in de Nieuwstraat. van vier banken voor 't brede Zand»
De heer GOSEN had een brief ge» voortsc stand, wordt een zekere mate
lezen van de fam. Emans, waarin de van veiligheid bereikt, maar toch is
zinsnede voorkwam „.... wij worden de Noordzee dikwijls gevaarlijk.
behandeld als beesten
". Spr. zou Baders moeten niet dieper in zee
toch gaarne van deze toestand eens gaan dan tot borsthoogte; zij moeten
een politierapport ontvangen.
vooral oppassen wanneer er een zee»
De heer SLAGVELD voegde hier wind waait. Ook voor zwemmers
nog aan toe dat de overlast, die de» kan de zee gevaarlijk zijn, vooral
ze familie heeft, al van enkele jaren wanneer er bij eb een sterke land»
is. Het huis van genoemde familie wind staat. Waarschuwingen in deze
grenst aan de uitrit van de fa. Brok» geest zullen in vier talen worden ver»
meier en 'het herhaaldelijk heen en spreid en ook in de verkleedcabines
weer geslinger van flessen e.d. is een worden gehangen.
voortdurende bron van ongerief. Ook
Van gemeentewege is het waar»
deze spr. zou gaarne een politierap» schuwingssysteem overgenomen, dat
port over deze kwestie ter inzage wil» wordt toegepast. Op een viertal
len ontvangen.
plaatsen 'bij de duinreep wordt een
VOORZITTER antwoordde dat het paal geplaatst. Indien de zee voor ba»
'College deze kwestie zal onderzee» ders gevaarlijk is, wordt daaraan een
ken..
rode korf gehesen; een zwarte korf
5. Een verzoek d.d. 11 Mei 1954 waarschuwt de zwemmers voor ge»

Ingekomen stukken

water oprijst.
Het affiche maakt een weinig oor»
spronkelijke indruk. Wanneer men de
letters ZANDVOORT van de plaat
weg zou denken, kan het voor ieder
willekeurig object, dat iets met zee»
water te maken heeft, dienst doen.
De kleur van de achtergrond (blauw)
overheerst de compositie en maakt
van de meermin een uitgestanste ji~
guur, zonder enige functie in het ge»
heel.
H,ef is een enigszins verontrustend
verschijnsel dat hel bestuur van Toui
ring Zandvoort met een dergelijk ge:
brek aan goede smaak accoord gaat.
Een affiche dient een raak en ongi»
neel symbool te zijn. Een visitekaars
tje, een kenmerk. Dit kenmerk is
dan ook bepaald eenzijdig; het is
slechts jammer dat men dit achteraf
moet constateren, liefst nu de hele
wereld moet weten onder welke vlag
Zandvoort vaart.
Wij vragen ons af of Touring Zandz
voort zich bij deze keuze heeft laten
leiden door deskundige voorlichting
of door een voordelige aankoop, die
is afgestemd ten plezier van ZicMge»
lovige gegadigden met een voorkeur
voor goedkope lokmiddelen. Wij vre»
zen het laatste....

over verheugen dat de minister van
Maatschappelijk Werk de kwestie
van de woonruimteverdeling blijkbaar
nauwlettend volgde, hij meende toch
dat er voorlopig niet veel kans zal
zijn de huidige wetsbepalingen wat te
laten vieren.
De heer WEBER deed (onder enige
hilariteit) het voorstel om de make»
laars lid te maken van de commissie
tot verdeling van woonruimte. Spr.
zou een commissie»ad*hoc in het Ie»
ven willen roepen om de woonruim»
te»verdeling in studie te nemen. Ook
zou hij inzage willen hebben van een
'lijst van gegadigden voor vrijgeko»
men woningen, in verband met de
bouw van de 'E.M.M.»woningen.
Mevr. MOL»v. BELLEN vond dat
het voorstel van de heer Weber van
weinig respect voor de ter zake inge»
stelde raadscommissie getuigde.
VOORZITTER zeide dat een bc»
langrijk deel van de oplossing van
dit vraagstuk gelegen was in het
voorstel no. 58 (het bouwrijpmaken
van de grond voor een groot aantal
E.M.M.»woningen ten Noorden van
het hockeyveld aan de van Lennep»
weg). Een commissie»ad=hoc vond
spr. overbodig om de door mevr.
Mol=v. Bellen geuite reden.
Hierna werd het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
B. en W. zullen Gedeputeerde Sta»
ten derhalve adviseren in Zandvoort
de wet op de verdeling van woon»
ruimten onverminderd te handhaven.

Subsidie van f 1500,—
aan de Oranjevereniging
Leden en donateurs gevraagd.
De heer SLËGERS voerde een uitge*
breid pleidooi voor de Oranjevereni*
ging, welke — zoals spr. zeide — het
niet gemakkelijk heeft. Het bestuur
moet bij het organiseren van kermis*
sen b.v. zeer veel voorzieningen tref*
fen, waarbij er nog eens ƒ 1500,— aan
belasting uit de kas gaat. Bovendien
(Vervolg op pagina 2).

Niet te ver

Strandschap motiveert bestuit
vaar.
Voorts nam de Zandvoortse Red»
dingsbrigade, daartoe door de ge»
meente financieel in staat gesteld,
verschillende maatregelen. Zo komt
er een nieuwe reddingspost in een lo»
kaal van de Rotonde.
Het bestuur van het Strandschap
nam enkele jaren geleden ook een
maatregel, waarbij het voor 't strand
geldende regiem werd verzacht. Toen
werd het centrale strandgedeelte voor
het verblijf in badcostuum e.d. vrij*
gegeven. iHet publiek heeft zich deze
grotere vrijheid waardig getoond en
daarop met zelfbeheersing gereageerd.
!Het Strandschapsbestuur is nu te»
gemoet gekomen aan de van vele zij»
den geuite bezwaren tegen een toe»
stand, waarbij men op het centrale
strandgedeelte wél in badcostuum
mocht vertoeven, doch niet in zee
mocht gaan. Men zag dit als een hin»
derlijke vrijheidsbeperking.
Ook nu vertrouwt het bestuur van
het Strandschap op het inzicht en de
voorzichtigheid van de strandbezoe»
kers opdat de faam van Zandvoort
als de badplaats met het veiligste
strand gehandhaafd zal blijven.

Persconferentie
Touring Zandvoort
Op de persconferentie, die door Tou*
ring Zandvoort Donderdagmiddag j.l,
in de „Rotonde" werd belegd en waar
ook enige journalisten van de grote
dagbladen aanwezig waren, werd als
hoofdschotel, min of meer plechtig,
door de heer Longayroux — bestuurs*
lid van T.Z. — de nieuwe affiche ont*
huid, die door de Zandvoortse Vlag
aan het oog onttrokken was.
Deze affiche, ontwerp van de heer
Jan Lavies, stelt voor een diepblauwe
zee, waaruit een zeemeermin opduikt,
gekleed, voor zover een zeemeermin
gekleed is, in de nationale kleuren.
Op de achtergrond flauw de kustlijn
met de contouren van de flatgebou*
wen, watertoren enz.
Of de gast zich door deze vis*juf*
frouw inderdaad zal laten lokken, is
een open vraag, maar vast staat wel,
dat het bestuur van T.Z. zeer met dit
ontwerp is ingenomen, die nadat het
twee lange jaren ergens in Den Haag
aan de vergetelheid was blootgesteld,
plotseling, zoals een fatsoenlijke zee*
meermin betaamt, opdook, om overal
zowel in binnen* als in buitenland,
reclame te maken voor onze bad*
plaats. Jammer is het, dat haar kap
eerder geïnspireerd werd door de
Scheveningse dracht dan door de
Zandvoortse.
Nadat dit evenement achter de rug
was, werd door de directeur van T.Z.,
de heer Hugenholtz, 'het zomerpro*
gramma besproken. Er zullen weer
tien zomerconcerten gegeven worden
op het Raadhuisplein. Naast de be*
kende orkesten zal op 31 Juli een
(Adv.)

Huidgenezing
^uidruiVerheid - Huidgezondheid

BURGERLIJKE STAND
28 Mei—3 Juni,
Geboren: Margaretha Esther Wilhel*
mina, dochter van C. J. Wolthuis
en C. Limaheluw; Anna Maria,
dochter van J. G. Giesberts en M.
J. Bakkenhoven; Tineke, dochter
van C. Schuiten en M. Drommel;
Olga Mary, dochter van H. Meijer
en A. Botterman.
Ondertrouwd: P. Wols van der Wel
en D. E. Rotteveel; N. de Boer en
C. P. Kemp; J. F. Steenman en
A. A. Mulder; B. A. A. Muller en
A. M. van Gerven.
Getrouwd: 'H. J. van Soest en J. de
Mtiinck; M. H. G. Kisters en A. H.
Dijks; G. J. A.'Kuiper en J. Zwem*
mer.
Overleden: J. van der Werff, oud 79
jaar, wed.n. van L. Boterbloem;
A. M. Lotten, oud 55 jaar, wed.
van J. 'H. J. Mattern; J. C. Kobs,
oud 52 j r, echtgenote van J. Visser.
(Adv.)

BIJ E X A M E N S
spelen zenuwen een grote rol.
Een rustig examen doet U met

Mijnhaxdt Zanuwtabletten

Jongensorkest optreden, onder leiding
van een veertienjarige dirigent.
Wat het circuit betreft: voor de ra»
ces op 2e Pinksterdag hadden op het
tijdstip van deze persconferentie
reeds 45 wagens ingeschreven. Vast
staat dat er minstens 4 tot 5 races
verreden zullen worden.
Op 12 Juni zal bij de autosprints
van Rac West iets nieuws geboden
worden, n.l. de „Auto*slalon".
Aan de vooravond van de Natio»
nale auto* en motor»wedstrijden van
de K.N.A.C./K.N.M.V. zal een groot
vuurwerk georganiseerd worden, ter*
wijl men het houden van een tweede

vuurwerkavond overweegt.
Voor de kinderen staan wederom
zandbouwwedstrijden en een ballon*
wedstrijd op het programma.
Bij de rondvraag kwamen enige in*
teressante vragen naar voren: o.a.:
,Hoe staat het dit jaar met d!e kan*
sen voor een roulette?' De 'heej Hu*
genholtz antwoordde hierop, dat Den
Haag nog steeds afwijzend ten op*
zichte van de roulette is, zodat voor
dit jaar de kans nihil genoemd kan
worden.
Het maken van de propaganda*film
kwam nog even ter sprake. 'Het is de
bedoeling van deze film, vervaardigd
door de firma Bakels, terwijl de alge»
hele leiding berust bij de heer Hugen*
holtz, om een aantal flitsen vast te
leggen die betrekking hebben op het
leven op en om de zee. Deze film is
bedoeld als propagandamateriaal voor
het buitenland.

(Vervolg van pagina 1).

RAADSVERSLAG
vergt het organiseren van deze eve»
nementen buitengewoon veel inspan»
ning en tijd. Spr.-zou gaarne zien dat
het gemeentebestuur een zeer soepele
houding aannam bij de toepassing
van verschillende bepalingen t.a.v.
dergelijke festiviteiten.
De heer PORRENGA zeide tot
dusverre niet veel gemerkt te hebben
van de activiteit van de Oranjever*
eniging. Spr. zou aan het verlenen
van subsidie de , voorwaarde willen
verbinden: voor één jaar en dan de
zaak nog eens opnieuw bekijken, wat
de vereniging zo al gedaan heeft. Als
eerste eis stelde spr.: het werven van
leden en vervolgens
het organise*
ren van de 5de Mei viering!
De heer LINDEMAN zeide dat 't
uitvallen van het vuurwerk een be»
langrijke inkomstenvermindering voor
de Oranjevereniging is geweest. De
inkomsten worden nu bijna uitslui*
tend verworven door donaties. Spr.
was van oordeel, dat de Oranjever*
eniging de aanhankelijkheid aan het
Koninklijk huis bevordert.
De heer TATES was van mening
dat de gemeenteraad de viering van
nationale feesten en de gedenkdagen
van het Oranjehuis hoog moet hou*
den. De Oranjevereniging doet uit*
stekend werk en men bedenke dat de
leden dit pro deo doen. Als deze hè*
ren er niet waren, dan zou toch het
gemeentebestuur de taak van het or*
jjaniseren -<der verschillende festivi»
teiten op zich .moeten nemen.
De heer GOSEN was getroffen
door de haast, waarmee dit voorstel
blijkbaar tot stah'ci is gekomen. Er is
niet eens in vermeld hoeveel leden
de 'Oranjevereniging telt en of er
maatregelen getroffen worden om het
ledental uit te breiden enz.
VOORZITTER' dankte de heren
Lindeman en Tates voor hun woor*
den va nwaardering en zeide dat de
gevraagde soepelheid zal betracht
worden. Het subsidie moet door de
Oranjevereniging beschouwd worden
als een stimulans.
Zonder hoofdelijke stemming wer*
den de ƒ 1500,'— hierna gevoteerd.

Negen honderd gulden voor
„Verbouwing" van het
politiebureau
Glaswand in de agent enw acht.
VOORZITTER zeide ter inleiding
«n dit agendapunt dat het voorstel
in deze vorm tijdens zijn afwezigheid
tot stand was gekomen. Persoonlijk
zou hij verder gegaan zijn, want de
wensen van de Korpschef betreffen»
de de uitbreiding van de garage en
het maken van een rijwielbergplaats
achtte hij niet ongerechtvaardigd.
Spr. zal hier ongetwijfeld later op
terugkomen.
De heer TATES maakte gewag van
het schrijven, dat de Korpschef ge*
richt had aan de directeur van Publ.
Werken. Waarom niet aan het Col*
lege? Dan had wellicht veel (kost*
baar) werk kunnen bespaard blijven,
want nu zijn er nog tal van tekenin*
gen gemaakt voor de andere voorge»
stelde werkzaamheden, die nu toch
niet uitgevoerd kunnen worden.
De heer PORRENGA vond het „te
kijk zitten'1 in de agentenwacht niet
zo heel erg. Een politiebureau moet
niet al te aantrekkelijk gemaakt wor*
den! zei spr.
De heer SLAGVELD was het vol*
komen eens met de heer Tates. Hier
is overbodig werk verricht. Spr. zeide
nog (ironisch) dat de Voorzitter ook
nog wel eens zou terugkomen op de
bouw van een brandweerkazerne,
waar ook tekeningen voor gemaakt
zijn!
De heer TATES zou in het vervolg
gaarne zien dat er geen opdrachten
meer aan Publieke Werken worden
gegeven buiten het College om.
VOORZITTER deelde mede dat hij
inderdaad zal terugkomen op de wen*
sen t.a.v. het politiebureau en ook de
brandweerkazerne bleef hij in ge*
dachten houden! De glaswand achtte
hij wel noodzakelijk.
De Raad ging hierna (zonder hoof*
delijke stemming) met het voorstel
accoord.

Het „Vrije strand" eist
veiligheidsmaatregelen.
Hulde aan de Zandvoortse
Reddingsbrigade

Verbouwing „De Waag"
Het textiel* en confectiemagazijn „De
Waag", gelegen aan de Haltestraat
40, heeft, nadat het enige tijd via stij*
gers aan het oog onttrokken is ge*
weest, zich weer aan het publiek ver»
toond, gestoken in een nieuw kleed
(dit laatste om in confectie*stijl te
blijven).
De officiële heropening had reeds
enige weken geleden plaats, maar wij
meenden er goed aan te doen, met de
plaatsing van dit artikel te wachten,
totdat ook de pui geheel gereed ge*
komen zou zijn.
Nu kunnen we zeggen, dat het aan*
zien van dit gedeelte der 'Haltestraat
door deze verbouwing aanzienlijk is
verbeterd.
Inplaats van een winkel met kleine
ramen, onderbroken door een dikke
muur, is daar nu op de hoek van de
iHaltestraat en de Diaconiehuisstraat
een pand verrezen, met een frisse^
lichtkleurige pui van travertine (Ita»
liaans marmer), met twee grote eta*
lageramen, terwijl de steunen kuns*
tig zijn weggewerkt achter de 'lijsten
van de kast.
De indeling van deze etalage is
naar een ontwerp van de binnenhuis*
architect, de heer H. C. de Pas Jr.
uit Haarlem.
'Wanneer we door de ruime entree
de zaak binnenstappen, valt het ons
al direct op, hoeveel groter de ver»
koopruimte geworden is, mede door
het feit, dat de entree van het buur*
huis bij de winkel getrokken is. Ook
het inwendige van de zaak, alsmede
de beide paskamers zijn aanmerkelijk
gemoderniseerd, terwijl het witte
plafond van zacht*faoard door het
ruitmotief, dat erin is geschuurd, een
idee van ruimte geeft, doordat het
naar alle \zijden perspectief sugge*
reert, hetgeen de zaak nog groter
doet schijnen.
De verlichting, aangebracht door
de firma J. K. Feenstra doet het in
dit interieur heel goed, terwijl de
donkere CoIovinyï*Krommenie vloer*
bedekking, gelegd door de firma Bal*
ledux, voor een passend contrast
•zorgt.

Subsidie wordt met f 250,* verhoogd
en gebracht op f 900,* per jaar.
Angst en vrees
maar ook opti*
misme t.a.v. de toekomst.
Het oorspronkelijke plan van de Het Strandschap blijft belangrijke
heer Dikker, om! de verbouwing in taak uitoefenen.
1953 te doen plaats vinden, werd door
onvoorziene omstandigheden een jaar 'Het voorstel behelsde voorts het ver*
uitgesteld.
strekken van een crediet van ƒ 2700,»
Dit voorjaar werd door de firma voor diverse maatregelen en voorzie*
Corn. Slegers de gehele verbouwing ningen, de algemene veiligheid be*
in zes weken tijds tot stand gebracht. treffende.
Dat een en ander voor de firma
De heer LINDEMAN bracht hulde
Dikker, in verband met de verkoop aan de Zandv. Reddingsbrigade voor
grote moeilijkheden met zich mee* het goede werk dat deze instelling
bracht, behoeft geen betoog. Deze doet. Zandvoort kan met recht een
verkoop was gedurende die tijd in „veilige badplaats" genoemnd wor*
feite één grote verontschuldiging aan den. Spr. vroeg of het mogelijk was
het adres van de klant.
op verschillende punten aan het
Men sloeg zich er echter dooraten strand borden aan te brengen, waar*
en eigenlijk is het zo, dar ae neer op de betekenis omschreven staat van
Dikker, zoals men dat van een. goed de „signaalkorven", welke binnenkort
zakenman mag verwachten, in zijn aangebracht zullen worden.
diepste binnenste nog niet helemaal
De heer TATES sloot zich gaarne
tevreden is, maar alweer op nieuwe aan bij deze hulde.
plannen zint, om zijn 'zaak voor het
De heer WEBER vroeg of de uit*
publiek nog aantrekkelijker te maken. zichttorens, welke indertijd ƒ,800,*
Of deze plannen ooit verwezenlijkt per stuk hebben gekost, ter beschik*
worden, is een open vraag, maar vast king gesteld kunnen worden aan de
staat, dat het aanzien van onze bad* Reddingsbrigade.
plaats er door deze verbouwing weer
De heer GOSEN stelde de vraag
op is vooruit gegaan,
of het Strandschap zichzelf niet opge_»
GJH. heven had, nu het strand geheel vrij
gegeven was voor baden en zwem*
(Adv.)
men! — Wat is er nog voor deze men*
doen?! — vroeg spr.
Voor gezonde regelmaat senDeteheer
KONING gaf de suggestie
MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN om op het strandgedeelte tussen Bad*
Werken vlug, zacht en pijnloos Termes en het Zuiderbad enkele
vaste posten, welke b.v. over een vlet
zouden kunnen beschikken, te stich»
ten. Het strand moet ook daar veilig
GYMNASTDEKVEB. „O.S.S."
zijn. Bovendien pleitte hij voor bewa*
Teneinde op de Olympische Dag van king gedurende de dagen van de
13 Juni a.s. zo goed mogelijk voor de week, waarin de Zandv. Redd.brigade
dag te komen, heeft de technische niet kan optreden. Deze mensen kun*
commissie van de Kennemer Turn» nen nu slechts Zaterdags en Zondags
kring op Dinsdag 8 Juni a.s. aanvang hun werk doen. Maar op andere da»
7 uur, een generale repetitie vastge* gen van de week moet het strand ook
steld voor alle Kringverenigingen op veilig zijn.
de velden van „Cios" in Overveen.
De heer SLAGVELD zag de toe*
Voor de niet*deelnemende dames komst niet optimistisch in. Ofschoon
gaan de lessen in de „Wilhelmina* hy er van overtuigd was dat het be»
school" op de gewone tijden door.
stuur van het Strandschap met de

Knap óp die kale schutting mei

beste 'bedoelingen bezield was, ont*
zegde spr. dit bestuur toch het vol*
doende begrip^yoor de gevaren van
de zee. Spr. hoopte dat alles goed zou
aflopen deze-zomer.
'De heer WEBER beval het aan»
schaffen van een stevige boot, even*
tueel met buitenboordmotor, aan.
VOORZITTER zeide het buiten*
gewoon pleizierig te vinden dat de
Raad zo'n warme hulde bracht aan de
Zandv. Reddingsbrigade, die dit vol*
komen verdient. De gevraagde aandui*
dingen zullen -inderdaad in het Ne*
ddrlands, Frans, Duits en Engels op
borden worden aangegeven, zodat
iedere 'bezoeker kan zien wat de kor*
ven betekenen. Bovendien zullen op
deze borden nog speciale waarschu*
wingen worden aangegeven. De uit*
zichttorens kunnen inderdaad desgc*
wenst ter beschikking van de brigade
worden gesteld. Dat het Strandschap
zichzelf zou opgeheven hebben, vond
spr. wel iets te ver gaan! Het Strand»
schap is een openbaar lichaam met
verordenende bevoegdheid. In deze
instelling hebben tevens de vertegen*
woordigers van'j de grote steden (het
achterland van Zandvoort) zitting.
Het Eèstuur van het Strandschap
heeft een uiterst belangrijke taak,
welke bestaat in het handhaven van
de openbare orcie, de goede zeden en
de veiligheid aan het strand.
De leden van', de Zandv. Reddings»
brigade zullen in het seizoen ook op
andere dagen hun taak uitoefenen.
Spr. noemde óók nog de bereden po»
litie, welke regelmatig surveilleert.
Wellicht zouden de strandpachters
op hetihun toebedeelde strandgedeel»
te ook bepaalde maatregelen kunnen
treffen. In ieder geval moeten wij dit
even laten draaien, zeide spr. 'De op*
heffing van de algemene verbqdsbe*
paling is echter niet lichtvaardig ge*
schied. 'Het een en ander heeft het
onderwerp uitg'emaakt van diepgaan*
de en serieuze besprekingen. De door
de heer WEBER gesuggereerde boot
achtte spr. een te dure geschiedenis
omdat de bijdragen te gering zijn.
Hierna werd,'het voorstel onge%yij*
zigd en zonder'hoofdelijke stemming
aangenomen.

Feestverlichting
Winkeliers,'namen taak over van
Gemeentebestuur.... maar ze moe*
ten niet om al te veel geld vragen
De heer WEBER noemde de feest*
verlichting van de drie grote winkel*
straten een prachtig stukje werk van
het particulier initiatief. Spr. pleitte
voor een iets royalere subsidie, (i.p.v.
ƒ 1050, ƒ 1500,»") want — zo zeide hij
— door deze uitnemende verlichting
hebben de winkeliers de gemeente
geld bespaard!?
'De heer LINDEMAN merkte op
dat dit voorstel afweek van de oor*
spronkelijke adviezen, die doof -de
Fin. Comm. gegeven, waren. Op één
lid na, had de';Fin. Comm. geadvi»
seerd helemaal'geen subsidie te geven.
„Het feestelijk 1aanzien" van het dorp
is immers niet het naaste doel van
deze weliswaar fraaie verlichting,
doch men wil kopers trekken! Spr.
had het juister gevonden indien de
winkeliersverenigingen vooraf over*
leg met het gemeentebestuur hadden
gepleegd. Nu de kosten wat hoger
zijn dan men 'wellicht aanvankelijk
gedacht had, klopt men bij de ge*
meente aan. Spr. was bevreesd dat
een vergaande tegemoetkomende hou*
•ding van het gemeentebestuur een
precedent zou scheppen. Evenwel
wilde spr. dit voorstel ƒ 1050,» sub»
sidie) toch steunen, omdat de ver»
lichting het algehele aanzien van de
dorpskern verbetert. ^
De heer PORRENGA zou meteen
de gehele straatverlichting van het
dorp aangepakt willen zien.
De heer TATES was het eens met
de heer Lindeman. Wij moeten voor»
zichtig zijn met geld uitgeven, zei
deze woordvoerder. Wat de drie on»
derhavige winkelstraat»bewoners nu

Zilveren dienstjubileum
De technische ambtenaar van de Ge*
meentebedrijven, de heer F. de Jong,
die als voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de Algemene Bond van
Ambtenaren zovele malen jubilaris»
sen heeft toegesproken, stond Dins»
dagochtend in de watertoren in het
middelpunt van de enbelangstelling,
daar hij 25 jaar in di st van de ge»
meente is.
Burgemeester Mr H. M. van Fene*
ma kenschetste De Jong als een goe*
de Groninger, die als bedachtzaam
.man veel voor de gemeente Zand*
voort heeft gedaan, waarvoor het ge»
meentebestuur hem zeer erkentelijk
is. De jubilaris ontving vervolgens
uit handen van de burgemeester
een
l
enveloppe met inhoud.
Oo~k de heef A. A. Censei direc*

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
SPREEKUUR BURGEMEESTER De Burgemeester der gemeente Zand*
voort zal op Woensdag, 9 Juni a.s.
geen spreekuur houden.
gedaan hebben,
kunnen
anderen
straks ook wel willen!
.'Hoewel de heer GOSEN aanvanke*
lijk een ietwat afwijzende houding ten
opzichte van dit voorstel aannam en
opmerkte dat de winkeliers niet moes*
ten denken .dat de gemeente Sinter*
klaas is, bracht hij de middenstands*
verenigingen toch hulde voor hun
fraaie werk en steunde het -voorstel.
De heer WEBER was niet bang dat
er een precedent geschapen zou wor*
end. Er is geen enkele winkelstraat,
die dit nog aandurft, zo zei hij, ge*
zien de enorme kosten, die deze ver*
siering met zich meebrengt.
De heer SLAGVELD releveerde de
diverse plannen, die de dorpsverlich*
ring op de korrel hadden genomen,
doch zij zijn alle gestruikeld over de
te hoge kosten. De winkeliers var- AP
drie genoemde straten hebben nu ae
taak van de gemeente min of meer
ovcrgegenomen, Spr. vond een ver*
hoging van het subsidie alleszins rede*
lijk en steunde het voorstel=Weber.
Mevr. MOL*v. BELLEN zag wel
degelijk de mogelijkheid dat hier een
precedent werd geschapen. De Zee*
straatbewoners kan straks wel een
vlaggenversiering op touw gaan zet*
ten, zeide spr. Dan zullen ook zij bij
de gemeente om geld komen!
De heer SLEGERS merkte op dat
de gemeente Amsterdam er niet te*
gen op ziet om grote bedragen voor
de feestverlichting uit te geven. Het
vreemdelingenverkeer is er ook mee
gebaat.
VOORZITTER deelde mede dat
hij blij was dat de gehele verlichting
ter sprake was gebracht. Er was een
uitstekend plan, dat echter bij de Fin.
Commissie gestrand is. De verlichting
van het gehele dorp 'behoeft zeker
verbetering. Spr. is niet zo bang voor
precedenten. Ieder verzoek kan op
z'n redelijkheid onderzocht worden en
als de gemeente van oordeel is dat
iets te ver gaat, dan is het gemeente*
bestuur toch „mans genoeg" om dit
te zeggen.
Weth. KERKMAN
corrigeerde
Voorzitter door op te merken "dat de
Fin. Commissie geen bezwaar had ge*
maakt tegen het gedeelte van 't plan
dat de dorpskern op het oog had.
Wel werd bezwaar gemaakt tegen
een uitbreiding van de geadviseerde
verbetering, t.w. de Haarlemmerstraat
en de Zandvoortselaan. In verband
met de financiële toestand van de ge*
meente is dit plan dus tegengehouden.
Spr. voelt niet veel voor de verhoging
van de gevraagde ƒ 1050.*.
VOORZITTER gaf toe dat 't plan
om advies'was teruggegaan naar Pub L'
Werken, waar de directeur persoon*
lijk tegen de uitvoering van een stuk
van het plan was. Hij zeide verwacht
te hebben dat er een voorstel uit de
Raad zou komen om de verbetering
van de gehele straatverlichting met
spoed ter hand te nemen!
De heer TATES: „Waarom duurt
dit dan ook zo lang?!
VOORZITTER zeide dat het Col*
lege geen enkel verwijt trof. De di*
recteur van Publ. Werken is over«
werkt en er zijn in feite mensen te
kort om ieder plan in behoorlijk tem*
po uit te werken.
Dé heer GOSEN: „Men zou het
plan (of plannen) ter uitwerking kun*
nen geven aan een architectenbureau.
Weth. v.d. WERFF: „Dit is gedaan
bij het Zuiderbad en gezien het re*
sultaat, ben ik erg huiverig voor een
herhaling van deze werkwijze
"
De heer WEBER trok intussen 2ijn
voorstel tot subsidieverhoging in en
zeide t>ljj te zijn met de hulde aan de
winkeliers!
!Het voorstel werd hierna z. hoof*
delijke stemming aangenomen.
teur van de bedrijven, stak zijn lof
stelling dankte. Het gezelschap bleef
nog lange tijd gezellig bijeen,
niet onder stoelen en banken en prees
de werkzaamheid van de heer De
Jong. Hij overhandigde hem namens
het gemeentepersoneel een armband»
horloge (g(l)as* en waterdicht!!)
Nadat de heer A. Kalff het woord
had gevoerd, volgde de heer L. H.
Cohen als 2e voorzitter van de A.B.
V.A., die zijn voorzitter dank zegde
voor het vele belangrijke vakbonds*
werk. Deze spreker liet zijn woorden
vergezeld gaan van een vulpenhouder
en bloemen voor mevr. De Jong.
De heer A. Molenaar sprak woor*
den van Lof namens de Zandvoortse
Bestuurdersbond en de heer P. -Brüne
namens de plaatselijke Unie van
Overheidspersoneel, waarna de jubi*
laris voor de vele blijken van belang»

Veilige slijtlaag spaart directeur niet
Dinsdagavond was de heer iH. Hugen*
holtz, directeur van de stichting
„Touring Zandvoort", op het circuit
omstreeks 7 uur een nieuwe Lancia
aan het proberen, doch sloeg er mee
over de kop toen hij met grote snel*
heid uit het bos kwam rijden. De wa*
gen werd vrij ernstig beschadigd,
doch de heer (Hugenholtz kwam er
met een gebroken bril af.
Het rijden op de baan werd voor
korte tijd stopgezet, hetgeen een Ha*
genaar blijkbaar betreurde. 'Hij nam
het besluit „dan maar'' het oude cir*
cuit als renbaan te gebruiken en
scheurde, met riaar schatting een 100
IN tl FLEURIGE
TINTEN. HAT
fNCUNZIND

km snelheid met zijn sportwagen,
door de bochten. In de bocht van de
Vondellaan verloor hij echter de
macht over het stuur, reed het trot»
toir op en schoot het dennenbos in,
waar de auto omgekeerd op de schui»
ne helling terecht kwam. De bestuur»
der J.S. liep enkele verwondingen aan
armen en hoofd op en werd met de
gemeentelijke ziekenauto naar de
Mariastichting te Haarlem overge»
bracht. Zijn medepassagier, L.T. uit
Rotterdam, lag dubbelgevouwen on*
der de wagen. Door de ijlings
toegesnelde hulp ontsnapte hij aan de
verstikkingsdood. Letsel liep hij ech*
ter niet op. De wagen, die zwaar
werd beschadigd, werd met een takel*
wagen wegges'leept. De afrastering
ter plaatse werd vernield.

Badgasten en inwoners!
De r u i m s t e k e u z e in foto- en filmartikelen,
Prismakijkers enz. koopt U in een speciaalzaak!

FOTO-KINO HAMBURG

Kleurenfoto- en smalfllms voorradig. Alleenverkoop van Polygoon kleurendia's en
'
Ontwikkelen en afdrukken
PROBEERT U ONZE NIEUWSTE KLEINBEELDVERGROTINGEN

B I N N E N K O R T ONTVANGEN WIJ DE PHILIPS TAPE R E C O R D E R !
Vraagt demonstratie

Grote Krocht 19 — Telefoon 2510

Eretribune of Loge
In Uw eigen gemakkelijke stoel kunt U ge»
nieten van de Internationale Uitzendingen.
P h i l i p s T e l e v i s i e . , vanaf ƒ 495,—
of ƒ 7,- p.w.
Het nieuwste mode'l ƒ 895,'
of ƒ 12,» p.w.
Wij ruilen Uw oude Radio*
toestel in. Ook t>ij aanschuif
fing van Uw T.V. apparaat.
Wij demonstreren gaarne op
Uw verzoek aan huis.
Philips
Bandrecorder
ƒ 740,- of ƒ 10,- p.w.
U kunt Uw eigen programma samenstellen. In Uw ge*
makkelijke stoel thuis Uw 'brieven dicteren voor kantoor.
Triomph der techniek!
P h i l i p s R a d i o : De meest moderne apparaten, voor*
zien van ingebouwde antenne, drukknopsysteem etc.
Vanaf ƒ 98- tot ƒ 2190,-.
P h i l i p s A u t o » R a d ' i o : Het nieuwste type ƒ 160,—
of ƒ 9,60 p.m. Voor iedere autobezitter een radiotoestel!
P h i l i p s P i e k » u p in koffer ƒ 99,- of ƒ l,- p.w.

In een wip schoon schip
S t o f z u i g e r s : Diverse merken pp slee. Vanaf ƒ 2,—
per week. Desnoods zonder vooruitbetaling.
W a s m a c h i n e s : A.E.G., Bico, Clean e.d.
K o e l k a s t e n : Nedalo, Philips, A.E.G. e.d.
Wij leveren alle electrische apparaten, o.a. fornuizen,
boilers, droogmachines etc.
Wij repareren alle merken Radiotoestellen en huishou;
delijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret»
tige wijze de betaling met U.
Wij verlenen op alle apparaten vanaf ƒ 100,—
Crediet Service.
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

Kostverlorenstraat 7 - Tulef. 2534

om voor de

Pinksterdagen
een nieuw jurkje aan te schaffen
Iedere dag ontvangen wij de nieuwste creaties
van de meest vooraanstaande binnen= en buiten»
landse confectionnairs.
Vlotte ZONNEJURKJES (Dolly Day Serie)
Californië modellen
, .. ƒ 19,75
Poplin DAMESBLOUSES
ƒ 7,95
Een Keur >van POPLIN ROKKEN .. v.a. ƒ 12,75
„TWEKA" BLOUSES", korte mouw .... ƒ 3,95
„TWEKA" BLOUSES, 3/4 mouw
ƒ 4,95
„TWEKA" MEISJES» en JONGENS»
BLOUSES
ƒ 2,95
„STURKA" DAMES SHORTS in tien»
tallen
i variaties en alle kleuren .... v.a. ƒ 5,95
Een grootse collectie in

Dames en Kinderbadpakken
en Herenbadbroekjes
van de beroemdste wereldmerken.
„Tweka", „Heinzelman", „Cataline", „Mermaid",
enz ,
Satin.Lastex KINDERBROEKJES
ƒ 4,95
.Pop'lin «EREN OVERHEMDEN met
moderne boordvalling
ƒ 9,75
Bif ieder costuum EEN PASSENDE DAS.
„EVYAN" LINGERIE een product van de Lasti»
na fabrieken. Prachtig van kwaliteit en pasvorm.
In nylon, katoen, satijn en waszijde.
„EVYAN" WASZIJDEN ONDERJURK met
mooie kant en strook'
f 7,95
„PETTY COATS" in alle mogelijke soorten.
.NOVANA" ONDERGOEDEREN -voor dames
en héren.
Textieh en Confectiemagazijn

Gedenkt de

Emmabloemcollecte
tweede Pinksterdag
F AMILIEBERICHTEN

Magazijn

„DE WAAG"

-HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087
Steeds het nieuwste en het beste. Alleen gewaar:
borgde kwaliteiten. Grootste sortering in alle
artikelen.
BLIJFT KLANT.
EENS KLANT.

','

W A T E R G E T IJ D E N

LKv

WEEK-AGENDA
RECLAME
bij Jack Boer

Oranjevereniging
heeft feestplannen

IA 90
JLv

23 1° BUNGALOW FLATS
nieuw!

WONINGRUIL.
Aangeb. moderne vicrkamcr
Flat in Den Haag, huurprijs
ƒ 50,— p.m. Gevr. woning
in Zandvoort. Br. onder no.
4304 bureau Zandv. Crt.'
VACANTIERUIL ,
BREDA»Z AN DVO ORT.
Aangob. een gr. riant huis
met gar. te Breda. Gevr.
huis in Zandvoort. Tijd na»
der overeen te komen. Br.
no. 4302 bureau Zandv.Crt.
Gevr. GEMEUB. KAMERS
m. gebr. v. keuk. v. laatste
week v. Juli, voor 2 vohv.
pers. en 4 kinderen, event.
ook ruilen; v.d. Meent, Nic.
Beetslaan 64, Zeist.
KAMER m. gebr. v. keuken
gevr. van 15 tot 30 Juni ! of
van l tot 15 Juli. Br. met
prijsopg. Mevr. Steenhoff»
Koe, Waldecklaan 13, Bus»
sum, tel. 6713.

De Volkscrediettank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CREDDETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
ineens kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winJceliers) aan liet Kennemer Financierings-InstituutVOORSCHOTTEN" op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. InlichtingenKl. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

Gevr. bij part. voor gezin
van 3 vohv. pers. en l jon»
gen v. 11 jr, PENSION van
10 Juli tot eind Aug. Br. no.
4307 bureau Zandv. Crt.

STOFZUIGERS
RIJWIELEN
ELECTRA
WASMACHINES
RADIO'S
BATTERIJ
kofferradio's

GARAGE in huur aangéb.,
omgeving Wïlhelminaweg.
Br. no. 4301 'bur. Zandv.Crt.

Henk Schuilenburg

TE KOOP: enkele
SMpKINGS, (compleet),
geschikt voor kellners. c
Kerkdwarspad no. 1.
i

VERLICHTING
•LUXE ARTIKELEN
SOUVENIRS
STRAND ARTIKELEN
voor alle type

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 — Telefoon 2974

Met spoed gevraagd NET M E I S J E

boven 18 jaar, voor de patates frites afdeling
Te koop gevr. 3»WIELIG
FIETSJE en AUTOPED,op
SOL'S AUTOMATIEK
luchtbanden. Br. onder no.
4303 bureau Zandv. Crt. , TE KOOP;
Voor gevoelige voeten
Te koop JONGE COCKER Nieuw gebouwde percelen naar een
op
eerste
stand,
spoedig
te
SPANIELS, ƒ 40,- 'p. stuk.
aanvaarden.
Brederodestraat 118,
Zeer goed gebouwd perceel
Bekwame TIMMERLIEDEN vlak bij zee, met woningruil
evraagd. Reiskosten wor» A'dam, liefst Zuid.
len vergoed. Aanmelden: Perceel Zandv.faan. Eigen Dit is>
Brouwersgracht 242 te Am» grond, 3 keukens, zeer ge»
schikt voor verhuur, met
sterdam.
vleine woningruil A'dam.
NETTE JONGEN GEVR., Grote VILLA, centr. verw., Dames- en Herenkapper
16 jr of ouder, voor brood» garage, eigen grond. Bev. 9 Zeestraat 30 — Telef. 2718
en banketbakkerij Koelemij. kamers. Hypotheek op bill.
Haltestraat 33.
voorwaarden, lage rente.
Nieuwe percelen te Heem- M. C. VAN BOBKUM
Gevr. WERKSTER, 2 ocht. stede. Eerste stand.
p. wk., v. 9»2 u. Mevr. Rey»
PEDICURE
Makelaar W. PAAP.
erig'a, Boul. Paulus Loot 51.
Kostverl.str. 1. Tel. 2965
MANICURE

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
Juni
Guido heeft een zusje gekregen. Ze
7.12 14.— 19.35 2:30 11.00*17.30
6
De goedkoopste zaak.
heet
7.58 15.— 20.25 3.30 12.00»18.30
7
OLGA MARY.
Balatum
per meter ƒ 3,10 8
8.53 16.— 21.23 4.30 13.00»19.30
H. Meijer
Cocoslpper, 70 cm br. .. p.m. ƒ 4,25 9
9.52 17.— 22.22 5.30 14.00*20.30
A. MeijerzBotterman
5 Emaille. pannen
ƒ 18,00 10 10.53 18.— 23.27 6.30 15.00*21.30
Doos tafelmessen
v.a. ƒ 7,50 11 12.01 19.
.- 7.- 3.30»10.00
Zandvoort, 2 Juni 1954
Theeservies, 9 delig
v.a. ƒ 9,55 12
0.29 7.30 13.02 20.—
4.30»! 1.00
Westerparkstraat 9
Ontbijtservies
ƒ 9,75 Samengesteld door P. v.<f. Mije KCzn.
Tafelservies
:
ƒ 26,75
ZONDAGSDIENST
Ook hebben wij een grote collectie HONKBAL
DOKTOREN:
Strandartikelen en Souvenirs.
2e Pinksterdag 's morgens om 10 uur
Gedurende de zomermaanden is de Ziet onze 4 étalage's!
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
SWALUESTRAAT 9 is achter de speelt het honkbalnegental van Zand» Spoelster gevraagd
voortmeeuwen thuis tegen R.C.H. 4. Paviljoen KIEPER, Noord»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
Haltestraat. TELEF. 2418
nodig) zijn eigen arts te raadplegen. Wij geven Hoboca Kilometerbonnen!
Boulevard.
WIJKZÜSTER:
Heer vraagt FRANSE CON»
Ie Pinksterdag
VERSATIELES aan huis, 2
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
Mono pole
x 2 uur per mnd, 's avonds.
telefoon 2791.
Vrijdag 4 Juni 8 uur: film „Scara» Br. no. 4305 bur. Zandv.Crt.
2e Pinksterdag
mouche".
Kerkstraat 18
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
DAGMEISJE gezocht voor
Zaterdag 5 Juni 8 uur: idem.
2 maanden. Mevr. Ekker,
telefoon 2306.
EEN GREEP UIT ONZE PRIJZEN: Zondag 6 Juni 8 uur: idem.
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
Zondagmiddag 6 Juni 2.30 uur: film Burg. 'Engelbertsstraat 15.
Faam fruitbowl en Ananasbowl,
telefoon 2720.
„Niemand de deur uit".
2 grote rollen voor 25 et.
Maandagmiddag 7 Juni 2.30 u.: idem. NET MEISJE gevraagd per
VERLOSKUNDIGE:
Fruit en Roombotersnips Juli, v. hele of halve da»
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
3 pakjes voor 25 et. Maandag 7 Juni 8 uur: film „Scara» n of voor dag en nacht,
mouche".
Turks fruit
150 gr. voor 42 et.
in kl. gezin. Weekend vrij.
Ananas glacé
250 gr. -voor 59 et. Dinsdag 8 Juni 8 uur: film „Julius Spechtlaan 9, Aerdenhout,
PREDIKBEURTEN
Caesar".
Zomerdrups
150 gr. 'voor 25 et.
2 min. v.d. tramhalte B'veld.
Woensdag 9 Juni 8 uur: idem.
Hervormde Kerk, Kerkplein
De beste gevulde IJsbonbons
Donderdag 10 Juni 8 uur: idem.
200
gr.^voor
39
et.
Zondag 6 Juni (Ie Pinksterdag)
EEN SERVEERSTER, in
250 gr.^voor 49 et.
Hotel Bouwes
9 uur: Gezamenlijke dienst met Bruidsuikers
Zandvoort wonende, biedt
200 gr. voor 100 et. Dagelijks? het orkest van Torn Boot ich aan p. 15 Juni of l Juli.
jeugdkapels uit Haarlem en omge» IJschocolade
en zijn ensemble.
ving. Spreker: de heer J. Jongkind. Lichtgewicht chocolade
Br. no. 4306 bur. Zandv.Crt.
100 gr. voor 65 et.
Internationaal cabaretprogramma.
10.30 uur: Ds C. de Ru.
Chocoladerepen van Ringers,
Zondagmiddag: Thé Dansant.
VERHUUR ZONDER
7 uur: Ds R. 'H. Oldeman. Pinkster»
Kwatta en Suchard nog 20 et.
Hotel Cssa Blanca
CHAUFFEUR
wijdingsdienst voor de jeugd.
Wilhelmientjes, een heerlijk en
Pinksteren: dagelijks Maria ÏARAGE RiHEE, telefoon
In beide diensten medewerking
licht koekje, 250 gr. 65 et. Vanaf
Zamora. Gedurende dit seizoen het K 2500—39669, 39435, Koe»
Kerkkoor en soliste.
Heerlijke frou»frou wafels,
ensemble Ted Brooks.
diefslaan 21, Heemstede
pl.m. 225 gram, 49 et. per pakje
2e Pinksterdag geen dienst.
Grote fijne Spritsen .. 3 voor 25 et.
Stadsschouwburg
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Peut Beurre •
Haarlem
250 gr. 35 et.
[Jsbereiders en
VERRASSINGSPAKKET, waarbij
Zaterdag 5 Juni 8 uur: De Toneelver.
Zondag 6 Juni
groentehandelaren!
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van een mooi zakdoekje .... samen 49 et.
met „Beschuit met muisjes".
Attentie!
Amsterdam.
En zoals van ouds bekend, verkoop Zondag 6 Juni 8 uur: idem.
van VERKADE ARTIKELEN en alle Maandag 7 Juni 8 uur: De Haagsche Thans leveren wij de be=
Gereformeerde Kerk,
Comedie met „Een feestelijke dag". ende „PRESTCOLD" con»
andere eerste klas fabrikaten.
Julia.na.weg hoek Emmaweg
servators op zeer aantrekke»
Zondag 6 Juni (Ie Pinksterdag)
"ijke voorwaarden in huur»
10 uur: Ds A. de Ruiter. (10=10.15
ioop. In 3 zomer seizoenen
Zangdienst).
'of winters) te betalen!^
Mie inlichtingen geeft U de
17 uur: Ds A. de Ruiter.
?restcold dealer
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Koeltechnisch Bedrijf
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog» Het bestuur van de Oranjevereniging ken worden opgehaald. Wanneer dit fansma, Ged. O. Gracht 31,
tel. 20383, Haarlem
kwam gisteravond bijeen tot het hou* goede resultaten afwerpt, (en dit
mis.
den van een vergadering. Er zijn en= moet kunnen met onze 3000 Zand» Ook voor alle nieuwbouw
11 uur HjMis voor de badgasten,
•
kele belangrijke besluiten genomen en voortse gezinnen!!) kan op 29 Juni, en reparaties
's Avonds 7 uur Lof.
de voorzitter deed de verheugende als Prins Bernhard jarig is, weer eens
In de week 's morgens 7 uur en
7.45 uur.
« mededeling, dat de Gemeenteraad be» een gezellig ouderwets Oranjefeest ïevraagd:
sloten heeft een subsidie van ƒ 1500,= gegeven worden met tonstcken, mast»
MANGELSTER
Ned. Cnr. Gcmeenschapsbond
te geven, tenminste als Gedeputeerde klimmen, rolschaatsenrace enz. Het
Staten dit goedkeuren. Aangezien dus ligt in de bedoeling om aan Touring
VOUWSTER
Dinsdag 8 Juni
Samenkomst in de Nieuwe Consi- dit geld nog niet beschikbaar is, be= Zandvoort te verzoeken, het Circuit
PERSSTER
stoiiekamer üer Hervormde Kerk. sloot men, onverwijld te starten niet voor die middag in gebruik te geven.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, een korte doch krachtige actie om Ie* Verder is er nog veel meer in het Wasserij „HOLLANDIA"
den te werven. Huis aan huis zullen vat, maar hierover later.
akveldstraat
evangelist, Voorburg.
Dinnenkort vlugschriften bezorgd wor=
'Zondag 6 Juni 9.45 uur: Radiotoe» den met een aangehechte sjtrook voor De organisatiemac'hine van de Oran» ,DE SOM"
Was: en Droogmachinei
spraak (op 298 meter) door de heer aanmelding als lid. Enkele dagen la= jevereniging draait weer op volle
J. G. 'Eekman van het Humanistisch ter wil men met een gqluidswagen toeren. Inwoners van Zandvoort,
verhuur
'•
"Verbond. Onderw.: „Zomer in zicht". door het dorp gaa_n waarbij de stro» helpt allen mee, wij rekenen op U!
Haailemmerstr. 43, tel. 3199

Het Wonder van Zandvoort

ITALIAANSE SANDALEN
geheel leder

Pedicure met
ervaring

Maison Gerrits

Schoonheidsspecialiste
TAPIJTEN
Ontvangen van fabrieks»
liquidatie
schitterende
tapijten bestemd voor
export w.o. grote Wil»
tons 270 x 360 slechts
ƒ 169,50. Grote M.Smyr»
na's 270 x 360 v. ƒ 198,-.
Verder prachtige Wil»
tons en M.Smyrna's voor
ƒ 79,50, ƒ 98,-.
TAPIJTHANDEI,
„MARO"
Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.

met jarenlange ervaring

AINUERIIOOG

Dr Gerkesfr. 21 = Tel. 2812

Bakkerij HOUTMAN

Kerkstraat 15 — Zandvoort

Het juiste adres voor aan»
leg en onderhoud van

sanitaire
installaties
is
Spolders'
Loodgietersbedrijf

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

Garage Smit
Parallelweg 32»34
Zandvoort, telefoon 2391

Luxe verhuur
zonder chauffeur
Modern
doorsmeerstation

producten

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver*
tentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Uw advertentie im»
mers bereikt alle
groepen van Zand»
voorts bevolking!!!!

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Modiste

Sporthuis„Zandvoort"
voor Hazewind Kleding

in alle gewenste modellen
vanaf ƒ 5,—

Kindershorts
v.a. ƒ 5,50
Kinderjacks ... i.. v.a. ƒ 9,95
Heren Fieldjacks .... ƒ 18,95
3/4 Pantalons, Spijkerbroeken
Manchester broeken .. ƒ 22,90
Corduroy fixpool broeken
ƒ 25,95
Corduroy shorts .. v.a. ƒ 8,25
Gymnastiekschoenen in blauw,
wit, zwart
v.a. ƒ 2,50
Speciale aanbieding witte
gymnastiekschoenen
maat 45, 46, 47
ƒ 2,25
HALTESTRAAT 35 * Tel. 2131

verandert Uw
hoeden

Dr Gerkectxaat 50 rd
Telefoon 3164

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks TOM BOOT
en zijn ensemble
Brenda

Belangrijke

Voor uw BRIL
B rillenspecia list
LOOMAN
Mr Opticien
Haltestrant 58 - Telef. 2174
Erkend fondsleverancier
HOBOCA kilometerbonnen

meubelen

A CONTANT
te verkopen!

2135
2424

Een ROOMIJSTAART van de Sierkan,,,
GEWELDIG!

Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",

Te bestellen bij

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886

Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Sierkan

Bakkerij v. Veen

Kerkplein l, Telef. 2317

Helmersstraat l, Telef. 2865

Brederodestraat 94.

„MONOPOLE"

Vanaf VRIJDAG 4 tot en met
MAANDAG 7 JUNI (2e Pinksterdag), 8 uur
Stewart Granger, Eleanor Parker, Janet Leigh,
Mei Ferrer, Nina Foch

Dames Lingeries
bij

De listen en lagen van verleidelijke vrouwen!
Gewaagde avonturen van machtige mannen!
Opgenomen in prachtig Technicolor. Toeg. 14 jaar

KORT J

Charm. ds. onderjurken
m/kantgarn. en bustevorm
Charm. ds. Onderjurken
m/kant en satijn strikjes.,
Charm. Onderjurken
m/strook-en fijne kantgarn.
Nylon Onderjurkjes
m/onder en boven kant ..

-

Scaramouche

9.95

LEUKE • SORTERING
SHAWLS
en
ZOMER HANDSCHOENEN

Vanaf DINSDAG 8 tot en met
DONDERDAG 10 JUNI, 8 uur
James Mason, Greer Garson, Deborah Kerr, ftlar:
Ion Brando en Louis Calhern
<•

Julius Caesar

Leuke fant. Hemd j es ,
1.75
bijpassende Directoirs
1.65
m/kantje
,
Nylon Slips m/kantje ,
3.95
Nylon Broekjes
4.95
m/plisé garn
Charm. Nachthemden
m/fraaie kantgarn., kort -.
mouwtje .
'' •
Modern Batist nachthemd
15.75
m/stip

Een machtig filmwerk over dictatuur en geweld,
gespeeld door de grootste acteurs van Hollywood.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 6 JUNI en
MAANDAGMIDDAG 7 JUNI
(Beide Pinksterdagen) 2.30 uur
The Marx Brothers

Niemand de deur uit
Duizend dwaasheden in anderhalf uur
Toegang alle leeftijden

Leuke sortering
BATIST ONDERJURKEN en
JUPONS m/mooie broderie.

DEZE WEEK RECLAME
Zomer Peignoirs cloqué 1£
kreuken niet
23.45 '*
Zeer mqoie zijden Peig- M -jti
noirs, fijne dessins
O l./O

Nylon kousen met en zonder naad, voll. gem
Zeer fijne kous 30 den
Fijne kristal Nylons
Wandel Nylons
links geweven, extra soepel
elast. boord

Moderne Ds. Pyama's
Lastex i/d taille
Dames Pyama's, modern
staand boordje,
mode kleuren
Keurige Ds. Nachthemden
m/mooie garnering
in maat 50

250 gram GESORTEERDE KOEKJE

voor 60 een

3.45
3.75

3.95
9.45

Zandvoort
Gr. Krocht
Tel. 2666

GOHTERPrinsenhofstraat

hk Brugstr. Tel. 215

Hotel

Kerkplein 8 - Telefoon 2264

-k

9.95
9.45
10.45

J.Th. KORT
Haarlem

H.

CASA BLANCA

Heemstede

en binnenkort ook in IJMUIDEN
ZANDVOORTSE COURANT

genoodzaakt met ingang van
heden

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper « Telefoon 2550

8.75

ADVERTEERT in de

Brandstoffenhandel

voor de wanden
voor het houtwerk

VERF

Pakveldstraat 30a.

Wollen dekens
tegen zomexpxijzen

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

Gezien de steeds stijgende
kolenprijzen is de

THEATER

MANUFACTUREN

Fa J, v, d, BOS & Zonen

PLASTICWIT

2262' Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrijkertf, J. H. G. Weenink,

Sokken, kousen, sportkousen vanaf
' 85 cent, enz. enz.

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

„MABO"

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.

Koksjassen, «broeken en *mutsen;
lange en korte stofjassen, wit, khaki
en blauw; broeken in khaki, blauw
keeper en ribcord, enz. enz.

Dorpsplein
w.o. drie uitgebreide slaapkameram.
met bedstellen, opklapbedden, clubs,
fauteuils, kleine meubelen, 6«vlams
gasfornuis met oven (geschikt voor
pension), serre= en tuinmeubelen, eet*
servies, schilderijen, gordijnen, hall»
'bank en kleine luxe goederen. Te be»
zichtigen 's middags voor de veiling,
waarna 's avonds 7 uur de veiling
begint. Let op aanvangsuur van de
veiling.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

P. Flietstra

*
Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

DONDERDAG 10 JUNI
's avonds 7 uur
in Ons Huis

Telefoon 20085, Haarlem

2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen). Burg. Beeckmanstraat 2
2345 Gein. Secretarie.
Tel. 2114 (hoek Tollensstr.)

de klassieke Spaanse dans
in wervelende pracht

Spoedveiling

Autorijschool K. OFFENBERG

Borstels, bezems, zemen
enz. voor de schoonmaak.
Witkalk en gips.

Lucia Y Pedro Florit

van 2 ged. inboedels, één afkomstig
van sterfgeval en één uit meubel»
opbergplaats, welke gehouden zal
worden op

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.

telefoonnummers MEUBELWAS
voor de
en adressen

kwiek en clownesk

Fa van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360

WOLLEN PLAIDS

Voor auto en kamperen,
prachtige Schotse ruiten,
licht beschadigd, van
f 37,50 voor ƒ 16,90.
Kampeerdekens 2e keus
slechts f 6,95 en ƒ 11,25.
TAPÜTHANDEL

BEHANG

Den and Baxsen

BEDRIJFSKLEDING

Wat voor- feest of party?
Alles verhuren wüü
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

voor plafonds

dans en zang uit „O/d England"

Welke eigenschappen bezit BIOLINE
als Vermageringsmiddel?
Ie. 'Biolme bevat extracten van ver»
se biologische geneeskruiden»
planten.
2e. Bioline bevordert de spijsverte*
ring.
3e. Bioline tast overtollige dikte aan.
4e. Bioline verhoogt de klierfunctie.
5e. Biolme verbetert de bloedcircu»
latie.
6e. Biolme heft de stofwisseling»
stoornissen op.
7e. Bioline regelt het vermagerings»
proces.
8e. Bioline heeft een aanhoudende
werking.
9e. Bioline maakt Jong, Slank en
Gezond.
10e. Bioline is volkomen onschadelijk
en verzekert succes.
Uw drogist kent Bioline, hij kent de
'biologische bestanddelen van Biolme
en zal U gaarne inlichten. Verkoop*
prijs publiek ƒ 1,25 per 50 Dragees.

Pynstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. c. WEENINK

Vanaf Pinksteren
iedere avond geopend wederom met

Maria Zamora
en gedurende dit seizoen speelt

het ensemble

TED BROOKS
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ZANDVOORT5E CDU

Advertentieprijs:
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In de grote klasse werd natuurlijk
ook wel flink gestreden, maar de verschillen waren onderling niet groot,
zodat de 18e ronde precies als de
eerste eindigde.
In de D-klasse werd Barendregt
winnaar in 37.4.1 (122.126), gevolgd
door Roosdorp in 37.32.3 (120.661) en
W. J. J. Tak. De snelste ronde was
voor Barendregt in precies 2 min.
(125.987 km).
In de E-klasse was de uitslag:
1. Hertzberger in 39.43.5 (114.008);
2. J. Martens in 39.47.2 (113.122) en 3.
W. Schorr in 41.25.8 (109.'303). De
snelste ronde reed Hertzberger in
2.9.3 (116.742 km).
De laatsbe twee klassen (C: 13011600 cc en F: boven 2670 es) waren
weinig spannend. In de C-klasse werd
de voorzitter van de nieuwe vereniging, v. d. Lof, op keurige wijze winnaar m 39.26.2 (114.789), die in Hezemans met 39.40.4 (114.094) een goede
tegenstander had. Derde werd W.
Oosten. De snelste ronde reed v. d. Lof
in 2.6 (116.799). De beide reporters
Nortier en van Noordwijk eindigden
in de staartgroep. Laatstgenoemde
kwam in de Hunzerug omgekeerd te
staan. Beide rijders hadden in hun
wagens een klein zendertje. Het bloed
kruipt enz.!
In de F-klasse eindigde Davids als
winnaar. Tijd 36.30.8 (124.032 km).
J.G.B.

Men kan in de ontwikkeling van De nog zeer jonge Nederlandse Autorensport Vereniging organiseerde ZonZandvoort drie stadia onderscheiden.
De geschiedenis van de eerste peri- dagmiddag voor de eerste maal op ons circuit nationale sportwagenwedstrijode van Zandvoort verschilt niet veel den. De verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar het resultaat is
van die van andere vrijwel geïsoleer- buitengewoon meegevallen. Naar schatting betaben ongeveer 10.000 bezoekers
de gemeenschappen met een. eenken- deze soms interessante wedstrijden meegemaakt die zonder noemenswaarnige bevolking.
Voor het achterland was Zandvoort dige ongevallen zijn afgelopen.
niet meer dan een plaatsbepaling aan In de klasse A (t.m. 1000 cc) nam rendregt reed zo snel achter hem, dat
de kust, waarvoor men alleen ambte- Flinterman de kop1, maar Langestraat hij tegen de achterkant van de Ferlijke en administratieve belangstelling aorgde er voor de eerste ronde op zijn raa-i opbotste, hetgeen hem natuurlijk
koesterde. Dit wü niet zeggen dat naam te zetten. Hij zorgde voor de tijd kostte. Hij bleef de Nederlandse
Zandvoort gedurende deze periode van nodige
sensatie door in elke bocht een Antwerpenaar achtervolgen en schoot
zijn bestaan niet is „aangeraakt" door achterwiel
— gelijk een hondenge- hem in de vijfde ronde voorbij. Wat
hetgeen in de wereld op politiek en woonte — op
te tillen, hetgeen na- Roosdorp ook probeerde, aan de voorgodsdienstig terrein
plaatsvond.
tuurlijk iedereen in spanning bracht. sprong van Barendregt — die in een
Maar geen van1 deze gebeurtenissen Bos
Eyssen bleef een goede tweede, geleende wagen reed — was niet te
bleek er toe in staat Zandvoort uit
door Flinterman.
tornen. De enige vrouw in de D-klaszijn isolement te verlossen. Het bleven gevolgd
Eyssen vloog in de zesde ronde se, Joke Maasland in een BMW., reed
incidenten die alleen onderlinge ver- uitBos
foooht. Maar ook Langestraat uitstekend en voelde zich schijnbaar
schuivingen binnen de eigen groep tot werddedoor
het peohduiveltje gevolgd in het veld van de mannen goed thuis.
gevolg hadden. Was de politieke of en kreeg kort
het einde een man- Jammer was, dat haai- wagen even in
godsdienstige storm eenmaal geluwd kement aan devoor
versnellingskabel. Flin- brand vloog, doch het vuur werd snel
dan rolde de vissersplaats zich als een terman profiteerde
hiervan en. won geblust. De bestuurster liep geen letegel op en werd voor 40 of 50 jaar toen zonder slag of stoot
deze aardige sel op.
vergeten.
'
Barendregt lapte bijna alle tegenVan binnenuit hebben de Zandvoor- wedstrijd.
Arndt
die
tijdens
een
wandeling
standers
ook de grote broers! —,
bexs nooit enige behoefte gevoeld om Vrijdagavond een gloednieuwe Pan- Roosdorp —
maakte nog een f linke schuide relaties met de plaatsen in1 de om- hard
gekocht reed zonder training ver. Joke in een brandende wagen,
trek nauwer aan te halen dan voor de mee, had
moest in de 10e ronde op- was een sensatie van de eerste rang.
(garnalen) handel strikt noodzakelijk geven.doch
Hij
had
een flinke Kat haalde in een Triumph allerlei
•was. De plaats is eigenlijk geleidelijk strijd geleverd ondertussen
met
Jonkers
om de capriolen uit die soms gevaarlijk voor
aan op vreedzame wijze van buiten af laatste plaats te verlaten, maar
deze zijn medestanders waren. Hij was niet
opengebroken.
in de 13e ronde naar de pits.
altijd even sportief.
In het begin vaa de 19e eeuw ging reed
uitslag luidde:
het achterland meer dan oppervlak- 1. De
J. Flinterman (DKW) in 34.32.3
kige belangstelling voor Zandvoort to- (101.992);
2. F. M. A. Esschauzier (D
nen Een aantal zakenlieden met «en KW) in 34.55.2
VLOEDLIJN VERHOGING DOOR
(100.832); 3. J. Harlaar
vooruitziende blik ontdekte de gunstige (Panhard) in 35.13.4
DICHTING ZEEGATEN.
(99.965).
De
snelligging van de kustplaats als recrea- ste ronde reed Langestraat in 2.24.2
(Buiten verantwoordelijkheid van
tie- en ontspanningsoord voor de zich (104.7).
Geachte Redactie,
de Redactie).
snel uitbreidende steden Haarlem en
In Haagse kringen schijnt men zich
In de B-klasse (1001-1300 cc) nam
650 JARIG BESTAAN VAN
ongerust te- maken over het „afknabAmsterdam.
De kerk op het Kerkplein was eeu- Gast met z'n Simoa direct de leiding,
ZANDVOORT.
belen" van het Scheveningse strand.
wenlang het grootste gebouw van gevolg door Beys en Mikkers. Reys Geachte Redactie,
Wanneer de Regering zou besluiten
Zandvoort geweest en tevens het sym- probeerde Gast steeds te benaderen, Het is enige maanden geleden dat ik de zeegaten te dichten, en dit zou de
bool van de gesloten dorpsgemeen- maar het kleinste verschil bleef toch aan het College van B. en W. de sug- werkelijkheid benaderen, dan is het
nog steeds vijftig meter. Wel kreeg hij gestie aan de hand deed om deze zo- zeker dat de Scheveningse strand gaat
schap die aan zichzelf genioeg had.
Toen verrees aan de kust een ge- nog de snelste ronde op zijn naam, mer het 650 jarig bestaan van Zand- verdwijnen. Ook hier in Zandvoort
bouw, dat groter van omvang was dan n.l. in 2.12.9 (113.579 km).
voort feestelijk te herdenken. (Lan- zou de vloedlijn verhoogd worden en
De uitslag luidde:
de kerk en dat als hotel werd ingeding van de Witte van Haemstede in instede dat normaal tussen eb en
1. D. B. Gast in M.G -Special in 1304).
richt. Dit hotel „Groot Badhuis" gevloed l m 60 cm zou met 40 cm verheten, bewerkstelligde een ommekeer 36.55.9 (108.987); 2. G. Th. Reys in
Naar verluidt werd deze suggestie hoogd worden, de vloedlijn zou 15 m
in de historie van Zandvoort, de Skoda in 37.00.8 (108.751) en 3. P. J. door ons Gemeentebestuur geaccep- dichter bij de dumreep komen terwijl
dorpsbewoners zagen het als een mo- Mikkers in „Koopmicron" (de afge- teerd en Touring Zandvoort opgedra- bij storm van 12 (schaal de Braufort)
dern symbool van de wereld achter kofte namen van de drie samenstel- gen dit nadea- uit .te, werken.
en wind draaiend van Z.W. naar N.W.
Iers!) in 37.37.5 (106.179 TonX" ~ ~ " Nu hoor ik dat gezien de hoge kos- de duinrèep van Hoek van Holland
het Manpad.
Zo begon op het eind van de 19e
tot IJmuiden deerlijk gehavend zou
De D-klasse (1601-2000 cc) en de E- fcen (ƒ 16.000,—) de voorstelling niet worden.
eeuw het 2e stadium; Zandvoort werd klasse
Ik heb dit bezwaar aan de
(2001-2670 cc) startten tegelijk. door .gaat. Waarom (ik stel voor dat
door moderne verkeersmiddelen, trein De bezoekers
dit in folklorisohe trant zou geschie- Delta-commissie geschreven toch geen
hadden
nu
ogen
te
kort
en tram met het achterland verbonde verrich.ting.an van alle deelne- den) dit zoveel zou moeten kosten be- antwoord ontvangen, vermoedelijk omden. Er ontstond toen een nieuw type om
mers
te volgen. Roosdorp schoot met vat ik niet, men kan toch wel dansen dat er geen Ir. voor mijn naam staat.
inwoners: „de forens". Mensen, die zijn Ferrari
uit de achterste gelederen al is het niet met de bruid.
Hoogachtend,
hun werkkring in de stad hebben, als een meteoor
voren en lag op
Hoogachtend,
Jb. TERMES.
maar die door de gunstige verbindin- de Hunzerug aannaar
de kop. Maar BaJb. TERMES. Brederodestraat 65, Zandvoort.
gen buiten konden wonen. Zij vestigden zich aan de rand van. de dorpskern en breidden zich m de eerste
lielft van de twintigste eeuw snel uit
van 3168 in 1899 tot rond 11500 in 1951.
lijn, waar ik gemene ervaringen opHet contact met de eigenlijke dorpsdeed. Ik weet niets van hoge- en lage
bewoners bleef voorlopig over en weer
druk en depressies, maar mijn bloedgereserveerd en zelfs koel.
druk steeg aanmerkelijk als gevolg van
In die jaren was de Zandvoorter
maar weer krijgen valt ook niet mee.
een woede-aanval, toen de regen ons
meer eigen met de buitenlandse toein het gelaat striemde. Nog koppig en
rist dan met de forens.
In de oorlog is van de dorpskern 't Is met het weer maar een rare ge- ken van een kleine depressie, die on- onverzettelijk, deelde ik schepjes en
niet veel overgebleven. Het architec- schiedenis aan 't worden. Vroeger kon weersbuien veroorzaakte en de uitbrei- vormpjes uit aan vrouw en tweeling,
tonisch profiel van Zandvoort zoals je er echt wel van1 op aan. Regen liet ding van een gebied van hoge druk maar de klad zat er eenmaal in. Men
dit tussen de jaren 1828 en 1940 was je meestal niet in twijfel, je wist dat over onze omgeving. Dit hoge-drukge- deelde mijn optimisme niet.
het regende, dat het goot soms en ibied nu neemt langzaam in betekenis
Toen ik merkte dat mijn pogingen
ontstaan is verdwenen.
Evenals het maatschappelijk profiel overmatige warmte werd onmiddellijk af, maar zal het mooie weer althans om de moed er in te houden faalden,
van de-Zandvoorter. Het nageslacht herkend als een hittegolf. In ieder ge- tot en met de eerste Pinksterdag wel zei ik: „Het hoge-drukgebied is blijkbaar sneller dan verwacht werd, in bereist nu — evenals de forens — tussen val vroeger wist men waar men aan kunnen doen voortduren.
Als je zo iets gelezen hebt, dan sta tekenis afgenomen, 't Betekent eigenhet dorp en de grote steden op en neer toe was.
Maar nou? Werkelijk hoor, ik kan je te trappelen van ongeduld om je lijk helemaal niets meer. En waaren heeft zich met de wereld buiten de
geboorteplaats, die zijn voorouders als er geen wijs meer uit worden. Je weet zwembroek aan te trekken. Enfin, de schijnlijk heeft 't nooit iets betekend.
vreemd of zelfs vrjandig zagen, geheel niet of dit — wat we nu hebben —
verzoend. Daarmee trad het 3e stadi- een voorjaar met redelijke temperatuur is of een zomer met onredelijke
um in.
Alleen de namen zijn gebleven. Na- neigingen. Sommigen beweren reeds
men, die van geslacht tot geslacht in dac de voorboden van een vroege winde doopregisters hebben gestaan: ter al door de grashalmpjes schemeKerkman, Schaap, Keur, Bol, van1 der ren. En als ik 't zeggen moest: we
hebben een zomer overgeslagen. Dit is
Werff, Koper, Paap.
Zomers prijken hun namen op de jherfst. Een herfst met alle nukken van
strandtenten, het enige gebied waai- ze ^en slechte zomer, die een veel te koud
nog heer en meester zijn en waai- — voorjaar heeft gehad in de winter.
Ik voel me genept, vrienden. Geafgezien van het Strandschap — alleen de zee de moed heeft bij opko- nept door het Koninklijk Nederlands
Meterologisch Instituut in de Bilt. Ik
mend-getij hun rechten te beperken.
De mogelijkheden van Zandvoort in was Vrijdags voor Pinksteren in een
dit stadium zijn welhaast onbeperkt beste stemming. Geen wonder. De
mussen vielen van het dak van de
te noemen.
De keuze uit die mogelijkheden zul- hitue. En toen dacht ik zo, als we dit
len nu en in de toekomst worden be- met Pinksteren ook hebben, (de valheerst door de vraag of Zandvoort lende mussen zouden eventueel achluxe- dan wel volksbadplaats zal zijn. terwege kunnen blijven) dan ga ik
eens lekker van het strand, zee en de
zon genieten. Tot goed begrip van mijn
(Adv.)
.genept-zijn moet ik hier een citaatje
geven van het weerbericht van ZaterDe weerkaarten lagen verkeerd.
dagmorgen. 't Is vervelende kost, maar
U moet 't even slikken, want U zult
ook U,kunt,
't met mij eens zijn dat er iets niet nacht kwam en de weerkaarten sche- De wind huilde door de kapspanten
klopt in de Bilt.
n'sn erg ongunstig te liggen, want er van de corriewagen, de depressie was
zonder risico
Eerst een flinke kop: PINKSTER- stak een wind op om van te rillen. Ik een voldongen feit.
WEER BEGINT GOED. (Als je zo gaf geen draad, want de weerkundige
„Kom mee", zei ik, „we gaan1 naar
iets leest, mag je rekenen — ik zeg: correspondent had een mooie eerste huis om ons nader te beraden over demag je rekenen. — op een kostelijke Pinksterdag voorspeld.
houding, die wij ten opzichte van de
zon-overgoten eerste Pinksterdag.
In de loop van de morgen kreeg rug van hoge-druk moeten aamieStaat er verder: Van onze weerkun- mijn optimisme een giuwelijke deuk. men". Onder het hoongelach van
door het Biologische
dige correspondent. DE BILT, 4 JUNI. Ik was — onder de invloed van dit ten storm-stoten en kletsnatte pijpestelen
— 'De laatste dagen viel langzaam een dele door de weerkaarten gesteunde bliezen wrj de aftocht, wy aben dieSlankheidsmiddel
verbetering van het weer te constate- optimisme — naar het strand afge- zelfde morgen uitsmijters en dronken
ren. Deze verbetering sal ongetwijfeld zakt en vond er niets aan. 't Was he- hete (veel te dure) koffie, 's Middags
blOLINE
velen optimistisch hebben gestemd lemaal niet lekker, maar aangezien ik verontschuldigde „de Bilt" zich met
betreffende het weer met Pinksteren. rekening hield met de mogelijkheid een: „Sorry hoor, maar morgen zal 't
succes verzekerd
De weerkaarten, steunen dit optimisme dat ik me vergiste, trok ik de strand- aanzienlijk beter weer zijn".
pril» 5O dragees f. 1.25
ten dele. De oorzaak, van de weersver- wagen (met de tweeling er in) geza- 'Wij geloofden het niet.
beteïing was gelegen in het wegtrek- menljjk met mijn vrouw naar de vloedBARTJE.

Problemen
staren U aan
Er is een, groot verschil in de manier,
waarop een man het chapiter „verhuren" bekijkt en de wij se waarop wy
vrouwen het doen.
Een man heeft in het geheel geen
interesse voor 't uiterlijk van de badgastenmeneer, het kan hem geen steek
schelen of die man zijn haar in een
scheiding links of rechts draagt, of
dat hij een kale kop heeft.
Hoogstens kan hij eens onparlementair uit de hoek komen, wanneer diezelfde badgastenmeneer, met of zonder haai-, de deur op de haak vergeet
te zetten, zodat ze de hele nacht ongeneerd staan te klepperen.
Het laat hem ook volkomen koud,
waar die man zijn pakken koopt en
of hij iedere dag tof slechts eens per
week schone sokken aantrekt.
Wij, wouwen, zijn anders, heel anders, zo'n badgasten mevrouwtje intrigeert ons. Wij wallen alles van haar
weten. Een grappig iets: twee vrouwen.
Wanneer ze in leeftijd te ver uiteen
lopen om zich rivalen te weten, dan
voelt de oudste zich gedwongen om te
moederen. Ze geeft goeie raad, waarschuwt omdat je je man te veel verwent en steekt een vermanende vinger
op, omdat je te weinig aantrekt: „Later als je krom loopt van de rheumatiek, zul je nog eens aan me denken,
liefje".
Als twee vrouwen ongeveer van dezelfde leeftijd zün, draaien ze (in
geestelijke zin dan) net precies zo om.
elkaar heen, als twee honden, die nog'
niet zeker weten, of ze zullen gaan
vechten of vrede sluiten.
Nekharen steil in de hoogte, met
stijve poten, net zolang loerend totdat
de een 'n verkeerde manoeuvre maakt,
die ingrijpen wettigt.
En nu kunnen er twee dingen gebeuren tussen vrouwen: ofwel ze vinden elkaar volkomen onbelangrijk, en
dat is dan vaak het rustigste, ofwel
ze vinden elkaar „enig" en sluiten
dikke vriendschap voor het gehele seizoen. Tenminste dat nemen ze zich
voor, maar veel verder komt het in
de regel niet, want daar zijn de honderd en een problemen, die een samenwonen uit alle hoeken en gaten U tegen grijnzen. Tenminste als U er vatbaar voor bent.
Ten eerste kan het ziin dat Uw man
dat .enige- vrouwtje OOK aardig vindt.
En wat erger is, dat hij dat openlijk
zegt. Daar reageer ja dan als vrouw
ogenblikkelijk op: „O, maar ze is veel
ouder dan je zo op het eerste gezicht
zou denken", zeg je dan, al heeft
nog geen sterveling ook maar met een
enkel woord van haar leeftijd gerept.
Of je zegt met een vriendelijk lachje:
„Ja, ze kleedt zich leuk, maar och wat
is dat schepseltje mager, de botten
steken gewoonweg door haar nylon
blousje heen. Jij zou toch niet willen,
dat ik er zo bij liep?"
En dan is het net, alsof je haar ineens niet 20 erg aardig meer vindt.
Rivaliteit, mevrouwtje, dat is het.
Maar ook op ander gebied, liggen de
problemen op de loer.
Daar heb je nou bijvoorbeeld het
„doen" van de trap.
Vroeger nam je stoffer en blik, je
veegde en af was de kous.
Maar zodra je badgasten hebt, ga
je van zo'n doodgewoon gebeuren een
prestige-kwestie maken.
Je maakt ingewikkelde berekeningen: zij met hun vieren, zetten dus
gedurende zeven dagen 58 voeten extra op de loper. En zou ik daar dan
allemaal maar alleen voor moeten opdraaien? Ja, ik ben daar een haartje
gek.
Dan bestaat er nog een clausule,
waarop hele veldslagen gebaseerd worden, n.l. „met inbegrip van gas, water en licht".
Je zit de hele dag te spieden, hoeveel water of ze opzet voor de koffie
en hoe lang of ze de fluit nu wel weer
laat staan gillen, terwijl ze in de zon.
lekker een sigaretje zit te roken. En
de sla. Weet je hoe ze die wast? Nou
gewoon blaadje voor blaadje. Is dat
een huisvrouw, 't Mens lijkt wel knots.
Doet ze thuis toch zeker ook niet?
Om een dergelijk nonchalant omspringen met wat je voelt als jouw bezit,
vergeet je ten enenmale, dat de zon
deze zomer voor jou ook schijnt.
Gedeeltelijk verhuren, dus twee gezinnen in een huis, vaak twee vrouwen in een keuken, betekent: geven
en nemen.
Wij van onze kant, die (zij het dan
voor een flinke prijs) al een gedeelte
van ons huis hebben gegeven, vinden
dat we nu zo langzamerhand wel aan
het nemen toe zijn en nemen het recht
om op alle slakken zout te leggen. De
tegenpartij op haar beurt, vindt dat
het zich toeëigenen van allerhande
meer of minder gepaste privileges in
de prijs is inbegrepen.
Nou en dan zijn we precies, waar
we niet moeten zijn: De zon gaat
schuil achter de donkere ruzie-wolken,
verdwenen is onze sympathie voor dat
,enige' vrouwtje. We zijn boos en dat
houden we vol, tot het bittere einde.
EEN VROUW.

Bloemlezing uit de Rondvraag

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, plotseling, na een
kort ziekbed, mijn geliefde
Vrouw, Dochter, Schoondochter,
Zuster, Schoonzuster, Tante en
Nichtje
Mevrouw
MARIA VAN DEK "EIKEN
geb. Kürschner,

in: de ouderdom van 27 jaar.
Zandvoort:
G. H. van der Eyken
S. C. van der EykenSchweinsbergen
Nord Halben (Duitsland):
H. Kürschner
C. Kürschner-Wunder
L. A. Lauterbachvan der Eyken
W. Lauterbacli
Zandvoort, 6 Juni 1954
Stationsstraat 11
Be teraardebestelling heeft
heden 8 Juni 1954 plaats gehad
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HQGEWEG 2? - TELEFOON 2464

Opslagpercentages
wegens aandeel m de bedrijfskosten .va-n de Dienst van' Publieke Werken
De heer SLEGERS vond het per*
centage voor de particulieren (15%)
te hoog en wilde dit in overeenstem»
ming brengen met de 10%, welke
overheidsbedrijven betalen. De heer
TATES sloot zich hierbij aan.
De beide wethouders weerspraken
dit en zeiden dat de berekende lir/o
'ove'r betrekkelijk lage bedragen gjng.
Als het percentage voor particulieren
omlaag moet, zou noodzakelijk het
percentage voor de andere groep(en)
hoger moeten worden.
De heer SDEGERS vroeg tenslotte
toestemming aan de Voorzitter om
over deze aangelegenheid bij Publ.
Werken informaties in te winnen.
Hij kreeg die toestemming en de
Raad ging accoord met ihet voorstel.

Accommodatie sportvelden
Duur.... maar goed!
De heer KOL zeide verheugd te
zijn over dit voorstel, omdat hij er
van overtuigd was dat een sportter»
rein een behoorlijke accommodatie
moet hebben.
De heer GOSEN vond de kosten
voor de bouw van een kleedgelegen»
heid (ƒ52.700,») buitensporig hoog.
Bovendien had 't hem onaangenaam
getroffen dat er blijkbaar weinig ani=
mo was bij sportliefhebber*vrijwillis
gers om zelf de handen eens uit de
mouwen te steken.
De heer TATES was een zelfde me»
ning toegedaan.
De heer SLEGERS brak een lans
voor deze gesmade vrijwilligers. De
mensen zouden dit best -willen — zelf
helpen en bouwen — maar zij kun»
nen het niet, omdat het terrein ter
plaatse vakkundige werkers eist. De
situatie is zo, dat de bouw omhoog
gebracht moet worden, omdat men
anders met verschillende moeilijkhe*
den kreeg te kampen, zoals b.v. de
afvoer van water enz.
De hr PORREN GA was ook eerst
geschrokken van het bedrag, doch hi
kwam later tot de overtuiging dat de
toch al zo schaarse sportvelden een
'behoorlijke accommodatie behoren te
hebben.
'Na een uiteenzetting van weth
KERKMAN, die enkele toelichtingen
gaf omtrent de plannen, die er ges
weest waren voor dit object, waarbij
men de voorkeur had gegeven aan
het duurste plan, omdat dit het beste
was, werd het voorstel zonder hoof»
delijke stemming aangenomen.

Weer een serie
„hamerstukken"
Van alles wat!
Zandvoortmeeuwen kreeg een crediet
van ƒ 2480,— voor de inrichting van
een clubhuis (sanitaire installatie) en
de aanbrenging van een sproci=instal=
latie voor de voetba'lterreinen.
*
Voor het bouwrijp maken van grond
ten Noorden van het hockeyveld (t.g
v. E.M.M.) verstrekte de Raad een
crediet van ƒ 180.000,».
ƒ 50.000,= voor bestrating en riole»

WEEK-AGENDA
M on opole
Dinsdag S Juni 8 uur: film „Julius
Caesar".
Woensdag 9 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 10 Juni S uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: het orkest van Torn Boot
en zijn ensemble.
Internationaal cabaretprogramma
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Hotel Casa Blanca
Dagelijks Maria Zamora. Gedurende
dit seizoen het ensemble Ted Brooks.

GOED IDEE:
Verlaging vermakelijkheidsbelastingl
De openbare toiletten (die er niet
zijn) bron van ergernis voor de heer
Weberü
De. heer TATES vroeg of do moge» Gevraagd
lijkheid (die de minister had geopend) HULP i/d HUISHOUDING
om de vermakelijkheidsbelasting te van 9-12 uur. Voor Juni en
verlagen, ook in Zandvoort aanwezig Juli. Brieven onder no. 4401
was.
bureau Zandv. Courant.
VOORZITTER zeide dat hij deze
materie nader in studie zou ncrnen.
VERLOREN: blauwe autoped
van 2 ged. inboedels, één afkomstig De heer K.OL "wilde spoed maken met luchtbanden.
van sterfgeval en één uit meubel» met de schooltandartsendienst, waar» Kat/er, Const. Huygensstr. 7.
opbergplaats, welke gehouden zal op VOORZITTER antwoordde dat Ben in bezit van
deze inderdaad in voorbereiding is.
worden op
Mevr. MOL»v. BELLEN vroeg in» CONSUMPTIE-IJSBEDONDERDAG 10 JUNI lichtingen over het te stichten tehuis REIDINGSVERGUNNING
voor bejaarden, want verschillende Wie heeft winkel of ruimte
's avonds 7 uur
tegenstrijdige mededelingen en ge» om dit rendabel te maken?
in Ons Huis
ruchtcn doen de ronde. Spr. drong Inl.: Dr Gerkestraat 25 rood,
Dorpsplein
aan op de instelling van een plaatse» Zandvoort.
w.o. drie uitgebreide slaapkameram. lijke commissie
met bedstellen, opklapbedden, clubs,
VOORZITTER) zeide dat deze
STENOTYPISTE
fauteuils, kleine meubelen, 6»vlams Commissie met spoed zal worden bc» Crevr. bekwaam stenotypiste
gasfornuis met oven (geschikt voor noemd.
Ned. Taal, voor hele of halve
pension), serres en tuinmeubelen, eet»
De heer BREURE informeerde nor dagen. Br. m. opg. ref. en
servies, schilderijen, gordijnen, hall? eens naar de afgewerkte stookolie der cond aan: MOTJTELL N.V.,
bank en kleine luxe goederen. Te be» schepen, welk euvel jaarlijks honder» Bredêrodestr. 160 Z'voort.
zichligen 's middags voor de veiling, den vogels het leven kost. Bovendien
waarna 's avonds 7 uur de veiling is dit goedje onaangenaam voor ba» NAAISTER GEVR. voor verbegint. Let op aanvangsuur van de ders en zwemmers.
stelwerk en nieuw. Mevr.
veiling.
VpORZITTER zeide dat dit een Slaap-v. Doesburg, Kostvermoeilijke kwestie is.- Het ongerief lorenstraat 127
Veilingmeester
maakt momenteel een punt van be»
i
P. WATERDRINKER
spreking in internationaal verband
)
Telefoon 2164
uit. 'Het heeft echter een sterk com» Zandvoort tijdens de
ADVERTEREN
merciële kant. Men overweegt om be» Pinksterdagen
in de Zandvoortse Courant
paalde installaties aan boord van de
heeft succes!
schepen te plaatsen, welke deze olie Het was een grote teleurstelofwel vernietigen of chemisch in een ling toen men op de Eerste
Pinkstermorgen tot de cononschadelijke stof omzetten.
De heer WEBER had nog geen vre» clusie kwam, dat het weer
de met de afwezigheid van openbare volledig was omgeslagen. In
toiletten in het dorp. Met de ster* de laatste dagen was het
tocht van de Bond Zonder Naam, juist beter geworden en alle
ring van een gedeelte van de Herman toen er duizenden mensen in Zand» zakenmensen ihadden flinke
Heijermansweg kwam er eveileens voort geconcentreerd waren, moesten inkopen gedaan in verband
de scholen (althans de toiletten daar* met de te verwachten drukmet een enkele 'hamerslag door.
te. Maar de regen en vrij
Eenstemmig was de Raad van oor» van!!) worden opengesteld.
VOORZITTER antwoordde dat sterke wind gooide' alles in
deel dat het gemeentepersoneel ooTc
dit jaar weer een vacantietoeslag van ,men nog even geduld moest hebeen', de war, hoewel des middags
2 % van de jaarwedde' moet worden want dit probleem hangt nauw samen het weer flink opklaarde en
met de situatie, welke intreedt na het uit de omtrek toch nog veuitgekeerd.
len naar de badplaats tnokHet voorstel tot aansluiting bij het opheffen van de tram.
Tenslotte vroeg de heer WEBER ken. De Tweede Pinksterdag
„Centraal Orgaan" inzake de gemeen»
schappelijke behandeling van gemeen» nog inlichtingen over een geval, waar was het wel f ris> maar de zon
telijke
personeelsaangelegenheden", bij een vent»vergunning zou zijn uit» scheen en dat 'bracht velen
kwam er door met de gebruikelijke gereikt aan een persoon, die wafels er toe deze dag in Zandhamertik.
verkocht vopr het noodlijdende voort door te brengen. De
autowedstrijden
Schouwen»Duiveland. Het schijnt dat nationale
10 % van de opbrengst „voor het goe* brachten ook nog ruim tienBenoeming onderwijzeressen de
werd afgedragen, terwijl de duizend bezoekers naar de
aan de Dr A. Plesmanschool restdoel"
in eigen zak bleef. Spr. zou gaar» kust, zodat er de gehele dag
Tot derde leerkracht aan deze school ne zien dat bij het verstrekken van een gezellige drukte heerste,
werd benoemd mej. L. Blom, alhier vent»vergunningen schriftelijk werd hoewel deze niet was te veren vierde leerkracht werd mej. M. vastgelegd welke percentage bij der» gelijken met die van de HeHamstra, thans wonende te Haarlem. gelijke colportages zou moeten wor» melvaartsdag.
De treinen waren goed beBeiden in vaste dienst met ingang den afgedragen.
van een nader door het College te be^
VOORZITTER zegde toe dit geval zet, evenals de trams en ook
palen datum.
te onderzoeken en de heer Weber hefi wegverkeer eiste alle
aandacht. Hat strandbezoek"
hierover nader in te lichten.
Omstreeks kwart voor elf werd de viel ook niet tegen, hoewél
Onderwij s vernieuwing
het sterke bezoek aan de
Achtereenvolgens -werden door de vergadering gesloten.
duinen opviel. ,
Voorzitter hierna vier punten „door»
De zestig vrijwilligers van
gehamerd", t.w.:
de Zandvoortse ReddingsDe aarileg van een centrale»verwar»
brigade 'zijn beide dagen op
mingsinstallatie in de 'r.k. lagere Ned. Chr. Vrouwenbond
hun drie posten in de weer
school aan de Koninginneweg.
Vrijdagavond 23 Mei hield de afdeling geweest, doeh de werkzaamVoor dezelfde school: aanschaffing Zandvoort van de N.c.ViB. in de heden bleven beperkt tot
leermiddelen i.v.m. de uitbreiding van nieuwe consistorie der Herv. kerk, 'enige hulpverleningen aan
haar laatste bijeenkomst m dit sei- kinderen, die zich gewond
het leerlingental in September a.s.
'Bij dit voorstel deed zich nog een zoen. Spreekster voor deze avond was hadden.
aardigheidje voor in de vorm van een mej. Mr M. H. Boeree, chef van de afironische informatie van de heer deling Vrouwenbernidideling van het EMMABLOEM-COM.ECTE
BREURE, die ingelicht wilde worden Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem. De collecte die gisteren werd
over de reden, waarom de inspecteur Haar onderwerp was: „Hoe makea wij gehouden ten bate van de
van het l.o. bepaalde leermiddelen de jeugd na afloop der schooljaren t.b.c.-bestrijding van „On(leesboekjes) had afgeschaft en an» met hun toekomstig beroep ver- derling Hulpbetoon" bracht
dere had gehandhaafd. Zo b.v. was trouwd?" Spreekster zei io.m. het vol- ƒ 752,47 op.
het spannende boekje „De marmot gende: „de tijd, dat werken buitensEen mooi resultaat.
met het gouden balletje" aan de dijk huis voor meisjes als iets minderwaar digs
beschouwd
werd,
is
gelukkig
voorgezet. Waarom nou? vroeg spr. Hoe
E.H.B.O.-JKAMPIOENSCHAJ?
motiveert genoemde inspecteur zijn bij. Men heeft „de mens weer leren Da strijd om het E.H.B.O.zien
achter
't
werk
en
ervaren,
dat
adviezen en suggesties?
landskampioenschap van de
Weth. KBRKMAN zeide hierop werken de mens tot een volwaardig Kon.
Ned. Bond tot het reddat veel op onderwijsgebied aan het wezen maakt. Arbeid in loondienst den van drenkelingen is vastinzicht van de inspecteur moest wor» leert: zich aanpassen en hoe eerder gesteld op Zaterdag 19 Juni
den overgelaten. Het College is niet men daarmee begint des te gemakke- a.s. in Zeist. Een dames- en
lyker gaat 't. Maar dan kromt de vraag
altijd in alle zaken deskundig!
,Welk beroep moeten onze meisjes kie- een herenploeg van de Z.R.
Het bestuur van de Julianaschool zen?' En dan is daar 't Arbeidsbureau, B. vertegenwoordigt niet een
deelde in de vroede vrijgevigheid en dat zowel ouders als kinderen voor- ploeg van de Haarlemse Brizag zich in het genot gesteld van een lichting geeft. Voor de ouders worden gade het district Noord-Holbepaald bedrag uit de gemeentekas ouderavonden gehouden, waar lezan- land,
voor het aanschaffen van leer» en gen en films — wij noemen .Tussen
hulpmiddelen t.b.v. het verkeerson» School en Leven' — verschillende mo- ARM GEBROKEN
derwijs.
gelijkheden belichten. Ook worden ex- Vrijdagochtend omstreeks 11
En de Stichting „Christelijke Avond» cursies naar onderscheiden bedrijven uur viel mevr. R. in 'haar
Mulo" te Haarlem kreeg een subsidie georganiseerd. Voor kinderen, die de woning aan de Heemskerkvan ƒ 123,— voor het cursusjaar hoogste klasse van de lagere scüool straat van de vierde trede
1953/1954.
doorlopen hebben, worden avonden ge- van de trap, waardoor zij zo
houden, waarop jonge mensen, die nog ongelukkig terecht kwam,
maar kort een bepaald 'beroep ult- dat zij haar rechterarm brak.
RIJKSPOSTSPAARBANK
oefenen, van hun ervaringen vertel- Na door dr J. van der Meer
verbonden te zy'n werd de
Aan het postkantoor Zandvoort en len.
Jongelui, die Ü.L.O. of Middelbare vrouw met de gemeentelijke
het daaronder behorende ambtsge»
bied werd gedurende de maand Mei school afgelopen hebben, worden voor- ziekenauto naar het Diaco1954 ingelegd ƒ 66.215,6° en terugbe» gelicht door l&den van 'n club, waarin nessenhuis te Haarlem overtaald f 50.474,88.
vrouwen zitting hebben, die 't best in gebracht.
'haar beroep georiënteerd zyn. Bij deze
avonden is 't Arbeidsbureau steeds VLAM IN DE PAN
vertegenwoordigd.
Vrijdagavond werd debrand-„Nodig is", zegt spreekster, „dat weer gealarmeerd voor een
telefoonnummers ieder meisje na 't beëindigen vanhaar brandje in een schuur aan
studie, een jaar naar een hulshoud- de Spoorbuurtstraat, waar
en adressen
school gaat voor huishoudelijke vor- voor een bedrti'f vis werd ge2009 Brandmelding.
ming. Zijn de meisjes op 'n fabriek, bakken. Er ontwikkelde zich
3239 Plaatsv. Commandant Branddan 't liefst daar, waar aan „Zonne-, een, sterke rookontwikkeling',
weer (voorlopig).
bloemwerk" gedaan wordt, d.w.z. waar doch het vuur was snel ge3043, 3044 Politie.
huishoudelijk en karaktervormend on- blust, zodat de schade ge2100 Politie (alleen v. noodgevallen). derwjj s gegeven wordt".
ring was.
2345 Gent, Secretarie.
„Laat ieder meisje 'n vak leren", zou
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la. spreekster de ouders wel in willen DUIVENSPORT
2263 Informatiebureau Vreemdelinprenten, ,,'n vak, overeenkomstig ka„Pleines" hield op Zongenverkeer, Kiosk Raadhuisplein. raktea- en aanleg; 'n vak, waar toe- P.V.
dag 6 Juni een wedvlucht v.
2887 Stoottiwassertf „Hollandia",
komst in zit, maar ook — en, dat voor- Orleans, 531 ücm. Ds eersts
fünstrijkerij, J. H. G. Weenink, al — 'n vak, waarin 't kind haar roe- vogel
werd getoond 12.23 u.
Pakveldstraat 30a.
ping volgen kan. Natuurlyk spreekt 't
Koper l, 4; K. Driehuizen
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- materiële een woordje mee, maar laat P.
2; J. Koning 3, 6, 15, 29; A.
bachs Drukkery, Achterweg 1. 't niet „'t een en 't al" zijn."1
Dorsman 5, 18, 20; G. Drie2424 Autobedrijven „Rinko",
Spreekster herinnerde aan de vrau- huizen 7, 16, 17, 24; C. VisOranjestraat en Stationsplein.
wen uit de tijd van 't Reveil, aan Ma- ser 8, 10, 12; A. Molenaar 9;
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
rianne van Hogendorp en zovels an- C. K. Draijsr 11, 13; W. G.
„De Opbouw", Tollensstraat 47. deren, die ontzaggelijk veel deden om Koning
14; H. Vleeshouwers
2886 Stoïzuigerspecialist; Lichlstode toestanden in de ziekenhuizen te 19, 26; J. N. Huijer 21, 22; H
ringen. Bel op Frits Paap,
verbeteren; toestanden, die alle be- Bartens 23; C. Koper 25, 27;
Brederodestraat 94.
schrijving tartten.
J. Gaus 28.

Spoedveiling

Belangrijke

Inderdaad... dat is zo zeker als
2 x 2 vier is. Telkens weer als U
boodschappen doet bij Albert Heijn
neemt U het bewijs mee naar huis.
Nergens die kwaliteit tegen zulke
lage prijzen.

EDAMMER KAAS
500 gram

FIJNE SNUWORST
100 gram

LEVERPASTEI
per blik

49-

HELE SIAM RUST
droogkokend •

•

500 gram

GEBROKEN RUST
500 gram

ZUIVER RUNDVET
500 gram

ZALM
Fancy Pink

.

.

. per blik

SLAOLIE
grote fles

MAIZENA
per pak

SINAASAPPELSAP
DELMONTE . . . per blik

LIMONADESIROOP
. . . .

p e r fles 125-98-

TOILETZEEP
5 stukken

HUISHOUDZEEP
•

...

2 dubbele stukken

WITTE HAGEL
200 gram

GROTE SNIJKOEK
royale koek

. .

. per stuk

heerlijk koekje •

.250 gram

RASPA's
ZAANSE KOEKEN
de echte . . . .

per bus

ALBERT HEIJN'S THEE
Blauwmerk - Zilvermerk - Goudmerk

GROTE SPRITSEN
per bus

HIPPODROME
Biscuit met cocos

250 gram

DAISY BISCUITS
voor de kinderen

250 gram

ANANASBLOKJES
200 gram

ZOMERTOFFEE'S
100 gram

19

VRUCHTENKOEKJES
•

,

100 gram

FRUITDRUPS
verschillende smaken 3 rollen

LOLLIES
leuke verpakking

•

7 stuks

CHOC. REPEN .
zware reep. 4 smaken, per stuk

RUMBONEN
Jamaica . . . .

100 gram

CHOC PRALINES
div. vullingen .

.

100 gram

Albert Heijn
beste kwaliteit
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PLICHT TOT ONTMOETING
Van tijd tot'tijd doen zich in een ge*
ordende samenleving problemen voor
die men slechts met bovenmenselijke
inspanning tot een oplossing kan
brengen..
Velen kunnen dit niet: zij kunnen
de snel opeenvolgende politieke en
economische gebeurtenissen niet ver*
werken en verwarren deze met de
eigenlijke aanleiding.
Zij laten hun eigen geestelijke ino»
gelijkheden los en richten hun vrees
op een groep, een volk of een ras,
dat zij met de schuld van alle zedelij»
ke en materiële kwalen van het ogen»
blik belasten.
Een van de kenmerken van hen,
die zich in nazi=Duitsland door vrees
en minderwaardigheidgevoelens tot
onmenselijke handelingen 'lieten ver*
leiden was, dat zij afstand hadden
gedaan van hun persoonlijk oordeel
en onderscheidingsvermogen, van hun
menselijke waardigheid.
Niet alleen verpauperden en so»
ciaal tnisdeelden met maatschappelijk
ke rancune maar ook kleine ambte»
naren, onderwijzend' personeel, artsen
e.d. bleken vatbaar voor een ideplo»
«ie die voor de geestelijke en sociale
spanning een 'oplossing' beweerde te
hebben, een niet menswaardige op»
lossing — n.l. een oplossing buiten
zichzelf.
Deze gevaarlijke neiging kan men
overal waarnemen waar een menselij»
ke samenleving aanwezig is.
De bijv. begrijpelijke bezorgdheid
m Amerika over het communisme is
omgeslagen in angst, die een uitweg
zoekt. 'Dit heeft center niet tot gevolg
gehad, dat men de sociaal maatschap»
pelijke problemen onder de loupe
- heeft genomen die een voedingsbodem
vormen voor die ideologie, maar per»
sonen die in bijzondere relatie met
dit stelsel staan of hebben gestaan.
Ook hier verwijt men eigen tekort»
komingen aan een groep mede»men»
sen,~in dit geval voornamelijk intel»
lectuelen, en men laat geen middel
ongebruikt om hen als zondebok af
Ie" schilderen en te vervolgen.
Dat de^werkelijke problemen hier»
~ mee' geen stap'. dicKtèr~bij een oplos»
sing worden gebracht, kan een ieder
begrijpen, maar 't kwaad is geschied.
In Duitsland 'hebben de nazi's het
antissemitisme aangewend om hun
maatschappelijke en idiele problemen
op af te schuiven.
Alleen door mythe=vorming tenge»
volge van onbekendheid met de an=
der waren de gevolgen van deze
„hetze" zo ontstellend van aard.
De mythe=vorming blijkt steeds
weer het verdachte middel te zijn om
eigen moeilijkheden te omzeilen of te
verdoezelen.
Wij moeten, willen wij de hypno»
tische kracht van niet menswaardige
politieke en geestelijke invloeden
doorbreken, onze eigen situatie aan
een grondig onderzoek onderwerpen.
Het stelt ons voor de keuze: onze
problemen „oplossen" door ze in an»
deren over te brengen, óf de moed
opbrengen het tekort bij^ onszelf te
zoeken.

5 JUNI. Een heerlijke dag gehad.
Iedereen was tevreden. Mijn stoelen
schijnen de mensen in een goed hu»
meur te brengen. Ze waren niet weg
te slaan. De weerberichten voor mor»
gen zijn goed. Wat wil je nog meer.
Alleen vind ik 't -warm voor de tijd
van het jaar.
6 JUNI. Eerste Pinksterdag. Nou,
ik schrok me -vanmorgen een puist.
Ik heb nog nooit zulke golven
gezien. Jans was wat in de tent
aan 't rond scharrelen. Ik zei:
Schei er maar mee uit, vrouw,
de Bilt heeft weer es een weer»
bericht van 1932 gepubliceerd.
Heb jij hier van terug? Het be»
gon te regenen tegen tienen en
niet zo zuinig. Er kwamen een
paar gasten, die onder een paar
stoelen kropen. Ik vroeg na»
tuurlijk hoe lang ze dachten te blij»
ven en zwaaide al met m'n boekje.
Nou meenden die snurkers dat ze
voor half geld konden, omdat ze on»
der m'n stoelen zaten. Ja, ik zal daar
de filantroop uithangen en zij lekker
droog zitten.
7 JUNI. Die vrijers van de Bilt
hebben zich vergist. Dat moet je
meemaken. Ze zeggen: We hebben
dit wel voorzien, maar 't is veel te
vroeg gekomen. Het weer dat er
moet zijn is er niet en 'het weer dat
er niet is komt te vroeg. Volgens de
boeken en de weekkaarten had het
vandaag moeten hozen, 't Was mooi
genoeg, maar de mensen wilden niet
meer omdat 't vandaag „aanzienlijk
beter weer" zou zijn. Ja, dat krijg je.
Mijn vader zei altijd: „Schok 't ver»

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

Witte van Haemstede landde
600 jaar geleden in Zandvoort
maar hij bleef niet lang
Indien Witte van iHaemstede nu zou willen landen, dan zcïu hem dit, aldus
heeft men bij Touring Zandvoort uitgerekend, rond 16000 gulden kosten.
Zandvoort, dat terecht trots is op het historisch feit van deze landing,
waardoor het voor het eerst in de Nederlandse 'Historie als woonoord
wordt vermeld, mag van geluk spreken dat de invasie van Witte van
Haemstede destijds aanzienlijk minder heeft gekost dan de thans beno»
digde som. De trouwe borst had zich anders wel twee maal bedacht voort
dat hij voet aan wal zou zetten in deze, destijds nagenoeg onbewoonde
kuststreek.
Zandvoort is een dorp dat met bo»
gen kan op een rijk historisch verle»
den. Slechts één feit van belang voor
het toenmalige Holland heeft Zand»
voort zijdelings beroerd.
Het is 26 April van dit jaar 650
jaar geleden dat Witte van Haem»
stede met een schip landde ten
zuiden van Sandevoerde.
Het feit dat deze gebeurtenis ge»
boekstaafd werd, bewijst dat er ach»
ter deze landing een waarom schuilt.
Holland had in die dagen een Graaf
uit het Henegouwse Huis. Floris de
vijfde, vermoord in 1296 was opge»
volgd door zijn zoon Jan. Deze was
echter reeds in 1299 gestorven en zo
kwam het recht van opvolgen terecht
bij een neef, de reeds genoemde Jan
van Avennes, graaf van Henegouwen.
De Zeeuwen hadden met deze nieü»
we Graaf niet veel op. Zij drongen
er bij de Vlamingen op aan om Jan
te verdrijven. Deze inval gelukte en
op Zierikzee, Dordrecht en Haarlem
na, vielen Holland en Zeeland in
handen van de Vlamingen. Deze had»
den het voordeel dat zij in hun strijd
met Frankrijk, dit land van een hulp»
bron beroofden.
'Nu kwam echter Witte va^Haem»
stede, een natuurlijke zoon van Flo»
ris y in actie. Hij scheepte 'zich in
Zierikzee in en wilde de Maas op»
varen naar Dordrecht, waar Heer Ni»
colaas van Putten de zaak voor Graaf
Jan' hrhanden had ge «tomen. Hij vond
echter de vloot van de Vlamingen
voor de Maas en toen zeilde hij door
naar 'Holland. Ten Zuiden van Zand'
voort landde hij met enkele getrou»
wen. Het banier van Holland met de
Rode Leeuw met zich voerend....
Op het stadhuis aan de Smede»
straat in Haarlem was de vroedschap
bijeen en luisterde naar hetgeen twee,
in krijgsmansuitrusting getooide Vla»
mingen te vertellen hadden. Op het
Zand (de Grote Markt) stonden de
nieuwsgierigen af te wachten hoe de
beslissing van de vroedschap zou uit»
vallen. De Vlamingen waren reeds
genaderd tot aan de 'Houtpoort. Prac»
tisch heel Holland, Zeeland en
Utrecht -waren in hun handen. Plot»
seling naderde een ruiter in de Zijl»
straat. Hij reed regelrecht naar het
Stadhuis. Zijn wapenuitrusting was
versierd met de Hollandse Leeuw.
Even nadat hij het Stadhuis was in»
gegaan zagen de Haarlemmers de

trouwen niet". Als jongen heb ik dat
nooit goed begrepen, maar nou wel.
9 JUNI. Vanmiddag kwam er een
zeemeermin aan zwemmen. Ik zei te»
gen Jans: ,Wat heb ik nou an me
fiets hangen? Kijk es
wat een
moord»griet. Jans -\yerd nijdig, dat zag
ik wel. De meermin zwom wat heen
en weer en wenkte mij om te komen.
Jans zei: ,Je gaat niet, hoor je
ze kan je wel ontvoeren.... ik
vind 't een griezel. ,Je zuster,'
zei ik, ,ik moet m'n plicht doen,
ze kan wel in nood zitten.'
Nou, het viswijfje was een
snoesje en ze vroeg me of ik
het yVV=huisjc wist. ,Ik wel,'
zei ik, ,maar wat moet je
daar?' ,Die lui om hun oren
slaan,' antwoordde ze, ris me
dat een meermin
het lijkt
wel een verdwaalde mannequin, die
waterpokken heeft.'
Ik begreep niet waar ze 't over had.
Enfin, ik heb 'r met een zoet lijntje
weg gekregen, want Jans begon ver»
velend te doen.
10 JUNI. Wat voor een korf moet
er nou aan de palen hangen, als 't
geen weer om te klaverjassen is? Het
Strandschap heeft alleen zwarte en
rode korven om de baders en de
zwemmers te waarschuwen. Maar je
wil toch wel es wat anders aan het
strand? Als 't zo blijft, vraag ik een
baantje bij Zandvoortmeeuwen. Ik
ben nou toch al 'linksbuiten. 't Is erg,
maar die storm vind ik rot. Ik heb al
m'n stoelen. tegen de reep moeten
zeulen.
STOELEMAN.

twee Vlamingen het stadhuis verla»
ten. Spoedig bleek welke boodschap
de vreemdeling met het Hollandse
wapen ie brengen had.
„Witte van Haemstede, Grave Flo»
ris' zoon is geland".
De mannen stroomden toe om zich
aan zijn zijde te scharen.
De slag bij het Manpad staat in
ieder geschiedenisboekje vermeld.
Overhaast namen de Vlamingen de
vlucht en een week later was het hele
land van de vijanden gezuiverd.

Een groep Wesfduitse
parlementsleden on:
der leiding van prins
Hubertus zu Löwent
stein en dr. Ferdinand
Friedenburg zijn een
actie begonnen voor
herbouw van hef rijksdaggebouw in
Berlijn.
Deze politici zien in de herbouw,
van het door geallieerde bommen
grondig vernielde parlementsgebouw,
een symbool van de Duitse eenheid.
Vooruit lopend op de politieke en
economische eenwording tussen Oost
en WestzDuitsland, ondernemen een
aantal mensen die vooraanstaande po>
sities bekleden in het openbare leven,
een actie die wij niet erg kunnen bef
wonderen.
Het rijksgebouw, -dat door hen de
traditionele zetel van het Duitse par»
lement wordt genoemd, heeft een
weinig parlementair (democratisch)
verleden. In 1914 verklaarde de foen»
malige rijkskan$elier Bethmann*Holk
weg, in het rijksgebouw, de oorlog
aan Frankrijk en probeerde hij de

aanval op het weerloze België te
rechtvaardigen.
Zonder een woord van protest werd
zijn verklaring aangehoord en met
een donderend applaus beloond. De
republiek van Weimar, genoemd naar
de plaats waar de Duitse republiek
na de eerste wereldoorlog, werd uit:
geroepen, liet zich in de crisisjaren
in hetzelfde gebouw door Hitlers
bruinhemden bedreigen en intimis
deren.
Het gebouw en de republiek gingen
daarna in vlammen op.
Binnen deze muren heeft men
slechts zelden de stem van de demo=
cratie vernomen, vele besluiten wer:
den er met niet parlementaire mid:
delen verkregen en uitgevoerd.
In de eerste helft van deze eeuw
hebben Duitsers en niettDuitsers
tweemaal de gevolgen hiervan aan
de lijve ondervonden.
De actie om geld in te zamelen om
dit „symbool van eenheid en parles
menluire traditie" te herstellen, geeft
weinig hoop dat deze politici iets
hebben geleerd van hef verleden.

FILM

SAMEN BLIJVEN HOPEN
Blijkens het verleden week ver»
schenen jaarverslag van de Neder»
landse Bioscoopbond over 1953, is er
een gunstige wending merkbaar in
het bioscoopbezoek. Voor het eerst
sedert 1946 is er zelfs sprake van een
lichte stijging (l %).
Gezien de toenemende 'belangstel»
ling en de grote vraag naar het Euro»
pese product, acht men een verhoging
van da. Nederlandse speelfilmprodiiestie thans verantwoord.
Er werden in het afgelopen jaar
twee Nederlandse speelfilms vervaar»
digd: „Sterren stralen overal" en
„Rechter Thomas".
Alleen een weloverwogen produc»
tieschema en een verantwoorde co»
ordinatie zou volgens de Nederlandse
Bioscoopbond de vaderlandse pro»
ductie in alle opzichten ten goede ko»
men en daar ontbreekt volgens het
verslag nog wel het een en ander aan.
Er zijn het laatste jaar, naar aan»
leiding van het verschijnen van deze
twee producten van eigen bodem, uit»
voerige beschouwingen gewijd aan de
toekomst van de Nederlandse 'speel»
film.
Over één punt bleken filmcritici en
»producenten net vrijwel eens te zijn.
De incidentele productie biedt te ge»
ringe mogelijkheden om tot een tcch»
nisch en artistiek beter resultaat te
geraken. Veel zal daarom volgens
beide partijen afhangen van de f re»
quentie van een toekomstige produc»
tie opdat jonge krachten routine zul»len krijgen en hun vakmanschap kun»
nen uitbreiden.
Het heeft ons getroffen dat, vooral
'van de zijde van de critici, deze met
meer dan gewone nadruk naar voren
gebrachte suggesties door hen zo cri»
tiekloos werden gelanceerd.
De resultaten immers, van een pro»
ducerende filmindustrie, stemmen zei»
den overeen met de wensen en ge»
dachten van hen die de film een
warm hart toedragen.
Filmliefhebbers en ook filmcritici
verfoeien terecht de meeste scheppin»
gen uit de filmparadijzen die, met een
maximum aan vakmanschap, routine
en geschoold spelersmateriaal tot
stand gebracht, tot niet meer in staat
blijken dan ons met lege handen naar
huis te sturen.
De voor onze filmkunst zo heil»
zaam geachte doorgaande productie
heeft, in de geregeld films produce»
rende landen, nergens tot resultaat
gehad dat de producenten niet langer
gebonden waren aan filmproducten
van mindere kwaliteit.
Wanneer wij de na=oorlogse film»
productie van ons land nader bekij»
ken verviel deze tot dezelfde vlak»
heid als de „Oranje Heinen" uit de
dertiger jaren.
•Het klimaat dat de publieke opinie
beheerst heeft echter in de laatste
jaren een wijziging ondergaan.
De producenten van de Nederland»
se film hebben zich bij deze ontwik»
keling eenvoudig aangepast, precies
zoals zij dit 20 jaar geleden deden,
hun offer heet „meegaan". Wanneer
men in prijzende zin wijst op een,
met minder grollen en dialecten, tot
stand gekomen Nederlandse speel»
film dan spreekt men eigenlijk goed»

keurend over het publiek en niet over ' op de knieën gedwongen of terzijde
de makers van de film. Noch vóór ' festeld worden .
noch na de oorlog hebben onze film»
Tegenover de Nederlandse speel»
producenten enig blijk gegeven van filmproductie, waarvan beweerd wordt
een andere dan commerciële visie op dat zij door gemis aan vakmanschap
het medium film. Zij onderscheiden en een gebrekkige outillage in een
zich in niets van de filmmagnaten el» ongunstige situatie verkeert, staat
ders met meer armslag.
echter het werk van de Nederlandse
Daarom geloven \vij niet dat een cineasten op het gebied van de docu»
geregelde filmproductie, een wezenlijk mentaire en de actuele film.
ander product, dan een „Sterren stra»
Hiermee hebben een aantal kunste»
len overal" anno 1953 had opgeleverd. naars, zowel vóór als na de oorlog
'Technisch virtuozer wellicht, iets een traditie geschapen met middelen,
gladder, zonder die" altijd hinderlijke die niet alleen de grondslag vormen
foutjes die de vakman altijd weer er» voor het genre van de documentaire,
geren. Maar ook zonder de hoop ooit maar ook voor de speelfilm.
weer onder zo'n continubedrijf en
Hun afwezigheid in onze studio's
zijn „eisen" uit te raken.
is er in de eerste plaats de oorzaak
Wij menen niet dat een gemis aan van dat het Nederlandse speelfilm»
studio=ervaring, all round vakman» product zowel technisch als artistiek
schap en routine, verantwoordelijk is tekort schiet.
voor de impasse waarin de Neder*
Het Wonder van Milaan, een van
landse speelfilm al direct bij haar ge» de incidentele producten van de na»
boorte is geraakt en sindsdien is ge» oorlogse Italiaanse film, is niet het
bleven.
lesultaat van hetgeen een ongestoord
Evenmin dat, door een continue» producerende filmindustrie ons wel»
ring, het gemiddelde resultaat om» willend heeft toegeschoven, maar het
hoog worden gebracht.
wonder van de cineast en van de pro»
Integendeel, een niet te stuiten ducer die hem er toe in staat stelde.
stroom middelmatigheden zou ever
Maar daarom is het ook een won»
ons worden uitgestort en de talent» der waarop wij, ook voor ons land,
volle filmer met een eigen visie zou blijven hopen.
P.

EEN

VERGUNNING
dertien voorwaarden....

In September van het vorig jaar werd
door burgemeester en wethouders ge»
weigerd een door de eigenaresse van
de Edelmetaalgieterij aan de Zuider»
straat 13a — achteraf — gevraagde
vergunning voor het uitbreiden van
deze fabriek.
'De redenen van deze weigering wa»
ren klachten van de omwonenden
over de ernstige hinder, die zij van
de fabriek ondervonden.
Het gemeentebestuur achtte deze
klachten n.l. volkomen gegrond en
meende dat daaraan door het stellen
van voorwaarden niet tegemoet geko»
men kon worden.
De eigenaresse van de fabriek is
tegen dit besluit bij de Kroon in be»
roep gegaan.
Bij K.B. van 24 Mei j.l. is op dit
beroepschrift beslist. Uit het K.B.
blijkt, dat de Kroon met het gemeen»
tebestuur van oordeel is, dat de
Edelmctaalgieterij in haar huidige
vorm inderdaad ernstige hinder voor
de omwonenden veroorzaakt.
De Kroon is echter tevens van me»
ning, dat de bezwaren geheel wegge»

BURGERLIJKE STAND
4—10 Juni 1954
Geboren: Marijke Jacoba Agatha,
dochter van J. A. de Jong en H. T.
Seders; Johannes Jacobus Theodo»
rus Maria, zoon van A. van Dam
en G. C. Hoogeduin.
Ondertrouwd: J. C. Krielen en E. B.
A. van der Klauw.
Getrouwd: A. van Duijn en M.
Schuiten.
Overleden: M. Kürschner, oud 27 jr.,
echtg.e van G. 'H. van der Eijken.

nomen zullen zijn, indien de eigena»
resse van de fabriek een aantal ge»
luid» en trillingdempende voorzienin»
gen aan de machines laat treffen en
indien de ergste lawaaiveroorzakendc
machines tijdens het seizoen tussen
18 en 8 uur niet in bedrijf zijn.
De Kroon besloot daarom het wei»
geringsbcsluit van burgemeester en
wethouders te vernietigen en alsnog
de gevraagde vergunning te verlenen,
zij het dan onder een 13»tal nauw»
keurig
omschreven voorwaarden,
waaraan op 24 Juli a.s. moet zijn vol»
daan.

Bouwnijverheid
Met de bouw van het complex van
28 middenstandswoningen achter de
Dr C. A. Gerkestraat voor spaarders
bij de N.V. Bouwkas Noord»Neder»
landse Gemeenten wordt dezer da»
gen een aanvang gemaakt. De grote
belangstelling, die voor dit type wo»
ningen 'bleek te bestaan heeft de
bouwkas ertoe gebracht een plan te
ontwerpen voor de bouw van nog 8
van dergelijke woningen en wel aan
het nieuwe gedeelte van de Tolweg.
Voorts is de bouwkas voornemens 16
iets kleinere woningen te gaan bou»
wen aan de parallel met de Tolweg
lopende Piet Leffertsstraat.
Ten raadhuize kunnen bij de plaat»
selijke secretaris van de bouwkas tot
23 Juni a.s. alle gewenste inlichtingen
omtrtent de deelneming in dit com»
pies worden verkregen.

O. S. S. ontvangt 4 Juli
500 deelnemers
Het hoogtepunt in de viering van het
50*jarig bestaan van onze Zandvoort*
se Gymnastiekvereniging O.S.S. zal
ongetwijfeld de 4e Juli zijn, daar op
die dag door de jubilerende vereni*
ging een groot turnfeest wordt geor*
ganiscerd op de Gemeentelijke Sport*
terreinen aan de Vondellaan.
Hoewel \ve in -ons 'blad reeds eer?
der melding maakten van de feeste*
lijkheden, die dit halve eeuwfeest op*
luisteren, willen we toch nog gaarne
even de nadruk leggen op het zeer
gevarieerde programma van die dag,
waaraan o.m. een Zweedse Turngroep
deelneemt, bestaande uit 8 dames en
8 heren, onder leiding van Carin
Delden.
Deze Zweden, die reeds op 29 Juni
in ons land aankomen, geven op 30
Juni, 2 en 3 Juli demonstraties, resp.
in Amsterdam, Vlaardingen en Naald*
wijk, om 4 Juli naar Zandvport te
komen en op Maandag 5 Juli in de
namiddag weer te vertrekken. Deze
ploeg staat bekend als de beste, die
Zweden op turngebied te bieden
heeft.
Voor de dames staan op het pro*
gramma: vrije oefeningen, oefeningen
brug met ongelijke legger, oefeningen
op de lange mat en op de evenwichts*
balk en paardspringeii, terwijl de hè*
ren de vrije oefeningen, rekstok, brug,
tafelspringen en eveneens de lange
mat voor hun rekening zullen nemen.
Door de Bond is als leider aange*
wezen de heer J. Rozenboom uit
Amsterdam.
Het bestuur van O.S.S. stelt zich

(Adv.)

KIESPIJN ?<—

Ingezonden

Herman Heijermansstraat omgedoopt
in de Favaugeplein en de opposanten
werden zoet gehouden met de belofte
dat een in aanbouw zijnde straat in
Zandvoort, waar een oude mannen*
en vrouwenhuis zou komen, de naam
Herman Heijermansstraat zou geven.
Hoewel dit voorval dat sterke re*
minisenties aan de oorlog oproept
al enige maanden geleden plaats
vond, kwam het mij nu pas ter ore.
Naar aanleiding van het gebeurde
stelde ik Burgemeester en Wethou*
dcrs er van iri kennis, dat noch mijn
kinderen noch ik er prijs op stellen
dat er ooit weer in Zandvoort een
straat de naam van 'Herman 'Heijer*
mans zal dragen.
A. HeijefmansiJurgens.

(Buiten verantwoordelijkheid van
de redactie)
ZANDVOORT OP ZIUN SMALST
Een paar jaar geleden werd in Zand*
voort een nieuwe straat gebouwd.
Een nette straat met nette flats, die
spoedig bewoond waren door nette
mensen met dito namen. Bekeek je
voor, des morgens om 10 uur de circa die straat, dan zou men denken: die
500 deelnemers te ontvangen. Om 1.30 mensen wonen daar lang niet gek
uur staat een optocht op het pro* met aan de achterkant dat prachtige
gramma, waaraan behalve alle leden uitzicht op zee. Gelukkige stervelin*
van O.S.S. ook de deelnemende ver* gen! Maar het was niet waar. Want,
enigingen en de Zweden meedoen.
naar men mijj(jp*teldef gingen de be=
Daar de te volgen route nog niet woners gebukt onder een schrijnend
is goedgekeurd, kunnen we deze nog verdriet en de naam van de straat
niet publiceren, maar hopen hierop was daar de oorzaak van. Hij heette
nog nader terug te komen.
en het was ook érg, de Herman
DU laatste verbaast ons ten zeer:
De middag wordt geopend met een 'Heijermansstraat.
Na enige tijd, toen men elkaar wat ste, daar wij toch moeilijk kunnen
massale oefening van 250 meisjes,
waarna de Zweden zullen demonstre* beter leerde kennen, stak men de veronderstellen, dat B. en W. U, als
ren en de beste nummers van de deel* hoofden bijeen en men vroeg zich af:
nemende verenigingen zullen worden „Hoe komen we toch aan een meer betrokkene, geen mededeling zouden
uitgevoerd. De demonstraties worden passende naam voor onze straat?" hebben ged&an van de naamsver anden
besloten met een massaal optreden Een zucht van verlichting ging op ring. Dat zou al heel kras zijn, haast
toen een karaktervol tandarts het nog krasser dan de slecht gemotte
van de dames.
Des avonds om 7 uur zal ten Raad* initiatief nam, zijn moed, zijn vulpen veerde naamsverandering zelf. Red.
huize door het Gemeentebestuur een en een lange lijst bijelkaar zocht om
daarmee adhesiebetuigingen 'te ver*
officiële ontvangst plaatsvinden.
(Ingez. med.)
Zowel H.M. Koningin Juliana, alszamelen. Een request met w_einig
Z.K.'H. Prins Bernard hebben een steekhoudende argumenten, waarin
bronzen medaille beschikbaar gesteld, o.m. stond dat een taxichauffeur de
terwijl het Zandvoortse Gemeentebe* straat nooit kon vinden en dat Heijer*
stuur een gouden medaille disponibel mans toch eigenlijk beter op tzijn
plaats was in Zandvoort Noord, waar
stelt.
dichters vernoemd waren — ging
Er zullen op verschillende plaatsen alle
zee, voorzien van de handtekenin*
in ons dorp voorverkoop*adressen in
gen van bijna alle bewoners. De
worden aangewezen, want hoewel het zaak
in de raadsvergadering en
aantal staanplaatsen op de terreinen werd kwam
Grand café-restaurant
door
de
wethouders botweg van
aan de Vondellaan zeer groot is, is de hand gewezen
met
de
woorden,
daarentegen het aantal zitplaatsen dat 'Heijermans, die in Zandvport ge*
betrekkelijk beperkt.
storven was alleen a'l door zijn „Op
Het is tenslotte hier wel op zijn hoop van Zegen" recht had op een
Hillegom
plaats er nog eens de nadruk op te straat aan de zee. Een tegenstander
leggen, dat bij het bestuur van O.S.S. repliceerde dat je Heijermans dan
niet in de eerste plaats de bedoeling evengoed naar het kerkhof kon ver*
• Cuisine exquise
voorzit een reeks festiviteiten te or* wijzen; had hij „Allerzielen" ook niet
• Exquisite cooking
ganiseren, maar dat de gedachte die geschreven? Na veel gepraat werd
• Erstklassige Kiiche
aan al deze feestelijkheden ten grond* met 10 stemmen voor en 4 tegen de
slag ligt is, propaganda te maken voor
Diner- et
de lichamelijke -opvoeding. „In een
gezond lichaam, een gezonde geest",
(Adv.)
soiree-dansante
is een oude beproefde waarheid en de
lichamelijke opvoeding is een hulp*
Téléphone K 2520—5347
middel om dit te bereiken.
Een vorstelijke handverzorgïng
G.H.

hand Gelei

Mijnhardt Kiespijnpoeders. Dooi 50 et
Mijnhardt HoofdpijnpOBders. Dooi 60 et

Honkbal
~- DE EERSTE OVERWINNING
Tweede Pinksterdag 's morgens om
tien uur bonden de Zandvoortmeeu*
"wen de strijd aan met R.CJrï. 4. 'Het
is een aardige wedstrijd geworden die
zijn feitelijke-.beslissing reeds kreeg
in de tweede inning. Het opstellen
vaii Van Koningsbruggen als links*
fielder bleek een danige versterking.
Op werkelijk fraaie wijze wist hij
twee verre slagen onschadelijk te ma*
ken. De verdediging was trouwens
over het geheel genomen veel actie»
ver, naar liet scheen meer geïnteres*
seerd dan in de voorgaande wedstrijd.
Er werden dan ook slechts drie fou*
ten gemaakt. Laane heeft v. d. Mije
op het eerste honk uitstekend ver*
vangen.
Nu wat de aanval betreft. Keesman
was met zijn drie honkslagen wel de
beste hitter. Van der Moolen is dit
seizoen met slaan niet erg gelukkig.
De tikken die hij geeft zijn, indien
ze niet in het bereik van de velders
komen, steeds goed voor tenminste
twee honken. Hij zal moeten probe*
ren de bal richting te geven en ze
buiten het bereik van de verre vel*
ders dienen te plaatsen. Nu werd hij
in de eerste slagbeurt door de mid*
velder uitgevangen, die er meteen op
keurige wijze een dubbelspel van
maakte, door Keesman op het derde
honk, door een fraaie aangooi uit te
doen tikken door de korte stop. En
aangezien Paap na een korte slag op
het eerste honk was uitgegaan bete*
kende dat wisselen. Zoals gezegd
bracht de tweede slagbeurt voor
Zandvoort reeds de beslissing. Niet
minder dan zes Meeuwen 'bereikten
de thuisplaat; en dit terwijl er maar
een honkslag te noteren viel en wel
van M. Koper. De R.C.'H. werper
gooide echter niet minder dan 5 keer
vier no balls. De derde, vierde en
vijfde inning leverden elk één punt
op. De zesde passeerden weer drie
Zandvoorters de thuisplaat.
Een honkslag, een fout, een vrije
loop, een opofferingsslag en Keesman,
Van der Moolen en Weber konden
scoren. De laatste inning begon met
2 x 3 slag. Toch kon Zandvoort door
twee opeenvolgende honkslagen één
van Keesman (zijn derde) en één van
Van der Moolen (eindelijk gelukt)
no.g een punt aan zijn totaal toevoe*
gen.
Na de achtste beurt van R.C.H. 4
hoefde Zandvoort niet meer aanslag.
Het score verloop was:
Zandv.m.
O 6 l' l l 3 l x = 13
R.C.'H.
20100201= 6
Werpers: iPaap 7 x 3 si., 7 x 4 wijd,
9 honkslagen tegen.
R.C.H. 9 x 3 si., 7 x 4 wijd, 7 honk*
slagen tegen.
Zandvoortmeeuwen maakte 3 en
R.C.H. 7 fouten.
•
A.s. Zaterdag speelt Zandvoortmeeu*
wen uit tegen 'H.H.C. 3 om 4 uur.
F.T.

(Adv.)

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

Het grote avontuur
p.Ce,tj&
Juffrouw Koosje woonde in haar een beetje voorzichtig met mijn
kleine huisje aan het duinpad, samen staart".
met poes IMinet en het kleine, ..witte, „Nou, nou", zei juffrouw Koosje,
„maak maar niet zo'n drukte". En
krulhondje Wolle*Waf.
Ze had het -erg druk, want het was heel voorzichtig tilde ze Pietje op
Zaterdagmorgen. Van tijd tot tijd haar schoot.
„En vertel me nu eens, hoe het
keek ze eens even naar buiten en dan
zei ze hoofdschuddend: „Och, och, komt, dat je bent weggelopen".
„Nou, moet je horen", zei Pietje,
wat regent het" .toch". En dat was
ook zo, want het regende gewoonweg „mijn moeder zei, dat ik in, het hol*
kopjes en schoteltjes en de zon wil* let j e moest blijven en moest gaan spe*
len met mijn zeven broertjes en zus*
de zich helemaal niet laten zien.
Ze had het altijd druk, die juffrouw jes, want dat het wel gauw zou gaan
Koosje op Zaterdagmorgen, want dan regenen. Maar het regende helemaal
moest alles een extra beurt j e hebben niet en ik verveelde me zó vreselijk,
want ik ben al veel te groot om met
voor de Zondag.
En dan kookte ze altijd lekkere, mijn zeven broertjes en zusjes in een
dikke pudding*vla met een heleboel holletje te spelen. Ik wilde veel lie*
krentjes en rozijntjes, want daar hiel* ver de wijde wereld in en toen ben
den poes Minet en het hondje Wolle* ik weggelopen en toen ik bij uw huis*
Waf 20 van.
Altijd als het" Zondag was, kregen
ze daarvan een( schoteltje vol en ze
Een kinderverhaal
likten en slikten net zo lang totdat
door
Gelske de Nes
er geen druppeltje meer over was.
Nu had ze ook weer lekkere pud*
ding*vla gekookt en ze was net bezig
de gang van haar huisje aan te vegen je liep, begon het ineens te spetteren
en te spatteren en omdat ik zo bang
met de lange stoffer Veeg=Veeg.
Plotseling hoorde ze een dun, hoog was, dat mijn mooie, groene jasje zou
stemmetje dat riep: „Hé pas op, veeg bederven, ben ik maar vlug door de
me niet over met je stoffer Veeg* brievenbus naar binnen geglipt. En
daar ben ik nu".
Veeg.
„Ja", zei juffrouw Koosje, „daar
Juffrouw Koosje hield op met ve»
gen, ze keek naar links, ze keek naar ben je nu, maar het is vreselijk stout
rechts, maar ze zag niets. Ze had het van je om niet te doen wat je moe*
zich zeker maar verbeeld en ze veeg* der zegt. Nu loopt ze zeker naar je
de weer door met de stoffer Veeg* te zoeken. Bovendien is de Wijde
Wereld vreselijk gevaarlijk. Je bent
Veeg.
En weer hoorde ze dat dunne, hoge een ondeugende hagedisjongen hoor".
Maar toen ze zag dat Pietjes onder*
stemmetje dat riep: „Hé pas op, veeg
me niet over met je stoffer Veeg* lip begon te trillen en dat hij bijna
moest huilen, kreeg juffrouw Koosje
Veeg".
Juffrouw Koosje hield weer op met toch weer medelijden met hem en
vegen, ze keek naar links, ze keek zei: „Nou, stil dan maar. Als straks
naar rechts, maar ze zag niets. Ze de regen ophoudt, zal ik je wel even
had het zich zeker maar verbeeld en thuisbrengen. Maar tot zo lang zal
ze veegde weer door met haar stof* ik je in een schone jampot stoppen,
want als poes Mine je tegen komt,
f er Veeg*Veeg.
En voor de derde maal hoorde ze dan wil ze je vast en zeker opeten".
Pietje 'Hagedis rilde, de Wijde We*
dat dunne, hoge stemmetje dat riep:
„Hé pas op, veeg me niet over met reld was toch wel heel erg gevaarlijk,
veel gevaarlijker dan hij ooit had
je stoffer VeegsVeeg".
Dat was toch raar. Juffrouw Koosje kunnen denken.
Juffrouw Koosje zocht een mooi,
hield weer op met vegen, maar ze
keek nu niet naar links en ze keek schoon jampotje op, deed er eerst
niet naar rechts, maar vlak voor zich een slablaadje in, zodat Pietje een
kussentje had om op te zitten, legde
op de grond.
de deksel scheef op de pot en zette
En wat zag ze daar?
„Wel, wel", zei ze, „daar hebben de pot op de keukentafel, vlak naast
de grote schaal met pudding*vla.
we Pietje Hagedis".
En toen ging ze weer verder aan
Ze kende Pietje wel, want ze zat
dikwijls bij het -aardappellandje en het werk met de stoffer Veeg*Veeg.
Maar Pietje verveelde zich al
daar tussen de meidoorn en de 'braam*
struik was het holletje, waarin Pietje gauw, hij had al eens aan het sla*
(Hagedis met zijn vader en zijn moe* blaadje geknabbeld, maar dat vond
der en zijn zeven broertjes en zusjes hij niet lekker, hij speelde een beetje
met zijn staart, maar daarna had hij
woonde.
„Wiel, wel", 2ei juffrouw Koosje al gauw niets meer te doen en toen
weer, „wel, wel Pietje, hoe kom je besloot hij om te proberen of hij uit
de pot kon klimmen.
nu zo ver van huis?"
(Hij nam een aanloopje tegen het
Nu keek Pietje wel even een beetje
glas en daar hing hij aan zijn voor*
verlegen en hij zei: „weggelopen".
„Weggelopen?" z_ei juffrouw Koos* pootjes, 'hij trok zich op en wip daar
je verbaasd, „wat is dat nu?" En ze zat hij al op de rand. Toen liet hij
bukte-zich om hem op .te rapen, maar zich voorzichtig zakken, maar o wee,
Pietje riep heel brutaal: „Zeg, doe daar gleed hij uit en als hij zich niet

nog net met zijn staartje had vast»
gehouden, was hij zo maar pardoes
in de schaal met pudding*vla geval*
len, midden tussen de krentjes en de
rozijntjes.
Was dat even schrikken!
En net op dat ogenblik kwam juf*
frouw Koosjej. weer binnen. Ze gaf
een gilletje van schrik, toen ze hem
daar zo zag hangen en ze zei: „Stou*
te, domme jongen, daar was je me
bijna in mijn. _ heerlijke - pudding*vla
gevallen' en w"at hadden poes Minet
en het hondje WollesWaf dan mor*
gen wel moeten eten". Ze was wer=
kelijk heel boos, die juffrouw Koosje.
Ze pakte hem op, stopte hem weer
in de pot en deed de deksel er stijf
op. „Ziezo", zei ze- „en daar blijf
je nu maar zitten, totdat de zon
schijnt".
En daar zat Pietje Hagedis midden
op het sla*blaadje en hij huilde dikke
tranen en riep maar aldoor: „Ik wil
naar mijn moeder, ik wil naar mijn
moeder", maar er was niemand die
naar hem luisterde.
Hij zat er _de hele morgen, ter*
wijl juffrouw Koosje veegde en de
regen tegen de ruiten tikte. En de
traantjes van Pietje Hagedis "rolden
maar aldoor over zijn groene wan*
gen naar beneden, totdat op 't laatst
het sla*blaadje er helemaal nat van
werd.
t
Eindelijk kreeg de zon medelijden
met dat arme Pietje. Ze kwam
eerst eens een heel klein beetje ach*
ter de dikke regenwolken vandaan
kijken, toen een beetje meer, nog een
beetje, nog een beetje en eindelijk
daar was ze helemaal en ze maakte
de hele wereld vrolijk en blij.
Opk juffrouw Koosje was blij en
Pietje Hagedis, nou maar die was nog
wel het blijst van allemaal. Van ple=*
zier danste hij in het rond in het
potje.
Juffrouw Koosje deed haar schortje
af, ze zette haar Zondagse hoedje
op, pakte Pietje met pot en al van
de tafel en zei tegen poes Minet en
het hondje Wollê*Waf: „Nee, nee,
jullie moeten -even thuisblijven, ik
kom zó terug".
En daar stapte ze het huisje uit en
liep het duinpaadje op.
Poes Minet zei: „Miauw" en sprong
op de vensterbank om haar na te
kijken, maar het hondje WoIIe*Wa/
zei niets en kroop stilletjes in zijn
mandje. Hij was vast en zeker boos,
dat hij niet mee mocht, maar daar
was nu eenmaal niets aan te doen.
En daar liep juffrouw Koosje het
duinpaadje af tot bij het aardappel»
landje met de meidoorn en de braam*
struik.
Ze deed de ^eksel van de jampot
af, nam Pietje op haar hand en zei:
„Luister eens Pietje, nu moet je nooit
meer ongehoorzaam zijn en van je
moeder weglopen, want in de Wijdr
Wereld is het lang niet pluis voor
kleine hagedissjongetjes. Denk er om
jongen".
Maar Pietje sprong van haar hand
en roefffff.... daar schoot hij weg
tussen de plantjes het holletje in. En
juffrouw Koosje hoorde hem roepen:
„Moeder, moeder, daar ben ik weer,
ik ben het, je weet wel, Pietje".
En toen was'hij verdwenen. En
heeft niet meer omgekeken, geen en*
kei keertje meer.

Mensen en Zaken
Nu het weer ons in dit beginnende
seizoen in de steek dreigt te laten en
herfstachtige stormvlagen het strand
en zijn stoffering 'beuken, zoeken wij
naar dingen, die ons blij en warm
maken.
Het kan gebeuren dat je — op zoek
zijnde — verzeild raakt in een ver*
jaarspartij en dat je — na de feeste*
linge uitgebreid gecomplimenteerd te
hebben — bereid bent naar alles te
luisteren wat goed en nuttig is voor
het hait en het moreel.
Momus heeft altijd een zwak gehad
voor verjaardags*conversatie.
Zij
scherpt het verstand, waar het dreigt
af te stompen in nevelen van limo*
nade en koffie*verkeerd. Verjaarda»
gen hebben de charme van het onver*
wachte. Oude kennissen en harts*
vriendinnen doemen op uit de scha*
duwen van het verleden, nieuwe er*
varingen worden opgedaan en tradi*
tionele gezichten krijgen weer — zo*
als ieder jaar en bij iedere verjaar*
dag — te horen: .Prettig je weer te
zien, je ziet er goed uit.'
Tja, de kring is werkelijk weer vol»
tallig. Eens even kijken.. Opa, oma,
zwagers, zusters, neven, nichten,
schoonzusters, broers, verre vrienden,
dichtbije vrienden, verre kennissen,
buren van de overzijde. Wel, wel, het
koor is volledig.
'Het moet gezegd:, de feestelinge
was uitermate aangenaam om naar te
kijken. Het is vreemd, maar op ver*
jaardagen kan het zonder bezwaar,
dat mannen een andere dan hun
eigen vrouw zoenen.
Dit wordt niet vreemd gevonden.
Integendeel, het wordt geanimeerd.
Rondweg gezegd: Iedereen zoent de
jarige. Dus de neven en de zwagers
en de verre enz. doen dit ook. In
enkele gevallen (die Momus zorgvuls
dig in z'n herinnering bewaart * zo is*
ie wel) zoenen de deelnemers en deel*
neemsters aan het feest elkaar. Zo
maar, omdat ze op de verjaardag zijn.
Dit schijnt een nieuwigheid' te zijn,
die na de oorlog is ingevoerd. In
zekere zin kan men dus van een ver*
jaardagsïdoorbraak spreken. Momus
is zeker niet van plan tegen deze
wijze van onderling huldébetoon te
opponeren. Zo iets moet je z'n gang
laten gaan. Is het goed, dan blijft het
goed. Is het verkeerd, dan wordt de
methode geruisloos geliquideerd.
De tongen zijn uiteraard losser dan
gewoonlijk. Men spreekt elkaar on*
omwonden toe. De jurk van Leni en
het truitje van Bep en het zomerpak
van 'Ko worden geprezen als kleder*
drachten van hoge volmaaktheid.
,Nooit zo iets beeldigs gezien.' En
,'t staat je schattig'. Óf: ,'t maakt je
jonger. (Dat is natuurlijk, min of meer
vuil.)
Na de thee komt de limonade ter
tafel. Op dat ogenblik wordt de toon
bijzonder vlot. De gastheer heeft een
buitengewoon goed merk gekozen,
vinden de heren. De dames willen H*
monade met suiker. Goed. N Iedereen
krijgt z'n zin.
r ;.
De kinders moeten naar bed. Na*
tuurlijk, wat doen die brakken nog
zo laat op? Onmiddellijk -betekent:
over drie kwartier. En dan, willen ze
nog niet. Maar dat laat de gastheer
niet op zich zitten. Ja, vooruit
oma vindt ook al dat 't veel te laat
wordt. Voor oma zwichten .ze. Waar*
schijnlijk uit eigenbelang. (Oma's
hebben de gave van de buitensporige
vrijgevigheid.... Nee, met oma moet
je op goede voet blijven staan).
De conversatie wordt voortgezet.
De meest fantastische voorvallen,
waarvan er diverse dateren van jaren
voor de oorlog, worden opgehaald,
bijgeschaafd en desnoods vereenvou*
digd=gespeld. Dan komen de oorlogs*
jaren zelf en de dagen van de bevrij*
ding. Iedereen weet wel wat en wie
niets weet, dringt limonade.
Moppen, van héle nieuwe tot ver*
schrikkelijk baardige, worden in stel*
ling gebracht. Als het arsenaal uitge*
put is, wordt het tijd om naar huis
te gaan. Zelfs grote mensen hebben
slaap nodig. U moet daar de zenuw*
artsen maar es over raadplegen.
En dan: ,Nou, jongens.... 't was
gezellig.... 't was leuk.... bedankt
voor dit, bedankt voor dat
ja,
welterusten hoor!
Even later: de volle asbakjes, de
lege glazen, de vuile kopjes, de vlek*
ken op het kleedje van tante Fran*
sien, het brandgat in het kleedje van
tante Pietje, de chaos in de keuken..
En het korvee voor de gastheer en
de gastvrouw.
MOMUS.

IVOROL

Elke land
een forillanl

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 11 Juni 8 uur: film „Het
jolige weeuwtje".
Zaterdag 12 Juni 8 uur: idem.
Zondagmiddag 13 Juni 2.30 uur: film
2 x 2 = 2"
Zondag 13 Juni S uur: film „'Het
jolige weeuwtje".
Maandag 14 Juni 8 uur: idem.
Dinsdag 15 Juni 8 uur: film „Kinde*
ren der liefde".
Woensdag 16 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 17 Juni 8 uur: idem.
Hoiel Bouwes
Dagelijks: het orkest van Tom Boot
en zijn ensemble.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.

Badgasten en inwoners! De ruimste keuxe in foto- en filmartikelen, Prismafcijkers
enz. koopt U in een speciaalzaak.
Ontwikkelen en afdrukken
Binnenkort ontvangen wij de Philips tape recorder! Vraagt demonstratie! Kleurenfoto» en smalfilms voorradig.
Alleenverkoop van Polygoon kleurendia's en strips. Probeert U onze nieuwste kleinbeeldvergrotingen
DANKBETUIGING
Voor de hartelijke belangstelling die
ik bij mijn terugkomst uit Afrika
mocht ondervinden, betuig ik hier*
mee mijn oprechte dank.
Mevr. van RoomBol.
Stationsstraat 6.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WJJKZUSXEB:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, iel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 13 Juni
9.30 uur; Jeugdkapel. Spr. de heer
J. A. Schreuder.
10.30 uur: Ds J. van Dorp, emer.
predikant te Haarlem.
's Avonds geen dienst,
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 13
Zondag 13 Juni
10.30 uur: Prof. Dr C. J. Bleeker
van Amsterdam.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 13 Juni
10 uur: Ds A. de Ruiter.
. 17 uur: Ds S. J. Dokter van Benne»
broek.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog*
mis.
11 uur HjMis voor de badgasten,
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 uur en
7.45 uur.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 15 Juni 1
Samenkomst in de Nieuwe Conslstariekamer der Hervormde Kerk.
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
Zondag 13 Juni 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door de heer
C. H. Schonk van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „'Hebben de
humanisten de draad naar boven
doorgesneden?"

JACK BOER, Kerkstraat 18

D

Onze artikelen zijn NIET ' OUD
maar van de laatste data en alleen
door onze ONNOEMELIJK GROTE
OMZET zijn wij in' staat zulke lage
prijzen te noteren. '
Wij gaan door met onze RECLAME: Gevraagd: PENSION of ge»
PRIJZEN.
meub. zit» en slaapk. met
Verkade repen < alle smaken gebr. van keuk., voor Holl.
Ananas Glacé
\ 250 gram 59 et.echtpaar met l kind (7 jr.),
van 23 tot 31 Juli. Brieven
Faam fruitbowl en Ananasbowl
2 rollen voor 25 et. onder no. 150 aan Boekh.
Fruit en Roombotersnips, 3 voor 25 et. te Sligte, Haverstraat 17,
Pracht Bruidsuikers, 250 gr. v. 49 et. Enschedé.
Heerlijk gevulde IJsbonbons
VACANTIE»
200 gram voor 39 et.
WONINGRUIL.
Wilhelmientjcs, een heerlijk en
Arts zou graag zijn buiten 5
licht koekje
: 250-gram 65 et. huis (geen praktijkhuis) gel.
Zomerdrups . . . . 150 gr. voor 25 et. aan rustige laan Gorssel,
Heerlijke frou»frou .wafels,
willen ruilen voor prettig
pl.m. 225 gram, 49 et. per pakje huis dicht bij zee. Liefst Ie
3 Fijne spritsen ....,
voor 25 et. helft Aug. Br. ond. no. 4504
Ringers, Kwatta en 'Suchard repen
bureau Zandv. Courant.
- per stuk 20 et.
Enz. enz.
_
HUIS TE KOOP GEVR. te5
Ieder die voor f 2,50 besteedt onti Zandvoort, evt. m. woning
vangt een mooi Zakdoekje cadeau. ruil Aalsmeer. Br. onder no.
4503 bur. Zandv. Courant.
VAN OUDS BEKE'ND.
ALLE GOEDE MERKEN.
DISCRETIE VERZEKERD.
Aangeb. lakens, slopen, bad»
handd., tafellinnen, dekens,
bedden, enz. Prima kwali»
teit, bul. pr. Gemakk. bet.
cond. Br. onder no. 4505
bureau Zandv. Courant.
Annex Cabaret Extase
Zandvoort
6 J. HENNEN en HAAN,
N.H. b!. X Bar., ƒ 32,-.
Dr. Mezgerstraat 34.
Dagelijks TOÏVI BOOT

Hotel Bouwes
en zijn ensemble
THE BUSKETEERS
Melodie uit het Schotse
Hoogland per Telefoon!

Lucia Y Pedro Florit

de klassieke ,$paanse dans
in wervelende 'pracht

TOMELLY
Acrobatische dansen
*'J

Tevens Zondagmiddag
THÉ DANSANT

Komt U even een kijkje nemen
in Binnen- of Buitenland?

Zie het op z'n best per
P h i l i p s T e l e v i s i e vanaf ƒ 495,1
ƒ•-7;— per-wreek. — Philips
B a n d r e c o r d e r ƒ 740,—
of ƒ 10,- p.w.
Naast Uw eigen filmopname,
het gesproken woord en mu»
zikale omlijsting. U maakt
Uw eigen programma. De»
monstratie aan buis!
P h flip s
R a d i o t o e s t e l l e n . De
meest moderne apparaten
vanaf ƒ 98,— tot ƒ 2190,—. Voorzien van drukknop»
systeem en ingebouwde antenne. Vanaf ƒ 1,36 p.w.'
P h i l i p s p l a t e n s p e l e r in koffer, geschikt voor
3 snelheden
ƒ 99,- of ƒ 1.— p.w.
P h i l i p s d r a a g b a a r r a d i o t o e s t e l , ook aan te
sluiten op het lichtnet
ƒ 198,—

De, lezers van ons
blad weten dat
wonen in Zand»
voort mede
betekent: de
Zandv.Courant
lezen!

Men wil op -de
hoogte zijn, niet
alleen van
al het plaatselijk
nieuws, maar ook
van de aanbie»
dingen der Zand*
;
voortse winkel
In een wip schoon schip
Stofzuigers diverse merken op slee ., vanaf ƒ 2,— p.w. stand!
Wasmachines, Koelkasten e.a. huish apparaten
Daarom wil
Wij repareren alle merken Radiotoestellen en huishou: adverteren in de
delijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret» Zandvoortse Crt
zeggen: in het
tige wijze de betaling met U.
middelpunt van
Erkend Philips Service Dealer
de belangstelling
staan
en
RADIO
H.
TELEVISIE
verkopen....!!
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534
ELECTRA

G E E F PI U AAN
UW RODE KRUIS!

Foto-Kino Hamburg
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Gevr. een FLINK MEISJE
voor bediening op 't strand. RINKEL Raadhuisplein.
vraagt mnl. of vrl.
J, Paap, tent 12.

Gevr. Flinke werkster

BUFFETBEDIENDE

2 dg. i/d week, van 8.30 u.
tot 16.30 u. Lief voor kin»
deren. Marisstraat 56.

Te koop: PATATES FRITES-BEDRIJF

MEISJES gevraagd

met verlof B. Br. onder no. 4501 bureau Zandv.Crt.

Wasserij „HOLLANDIA".

Zomerschoenen
en Sandalen

Gevr. ASSISTENTE voor
een huisvrouw, voor hele of
halve dagen, met of zonder
hulp van werkster. Br. ond.
no. 4506 bureau Zandv. Crt.
Rustig SLAAPKAMERTJE
te huur. Te bevr. Woning»
bur. „Amsterdam", Ooster»
parkstraat 66, zomerhuis.

Grote Krocht
Annex reparatie*afdeling
schoenen

Te koop:
BOX MET VLOER, ƒ 15,».
Halteslraat 79.
Inwoner v. Zandvoort vraagt
HUIS TE KOOP, moet a.s.
herfst te betrekken zijn,
waarvoor vergunning aanw.
Br. no. 4507 bur. Zandv.Crt.
HULP i/d HUISH. b.z.a.,
v.g.g.v., intern, te Zandvoort
of Bentveld. Br. onder no.
4508 bureau Zandv. Crt.

Kent U al het

Het practisch -gedeelte van 't school»
verkeersexamen in deze gemeente zal
dit jaar worden gehouden op Maan=
dag 14 Juni a.s.
Na afloop zal diezelfde dag 's mid»
dags om half drie in „Monopole" de
uitreiking van de diploma's plaatsvin»
den in tegenwoordigheid van onder»
wijzend personeel en andere autori»
teiten.
Burgemeester Mr H. M. van Fene»
ma is bereid gevonden deze hande»
ling te verrichten.
Verder zal een aantrekkelijk film»
piogramma worden uitgevoerd, w.o.
het vertonen van de „Kijk*uit"sfilm
van het verbond voor veilig verkeer.

Dinsdagmiddag had omstreeks 3 uur
op de hoek van de Haltestraat en de
Schoolstraat een botsing plaats tussen
twee wielrijders. Mevr. P. liep enige
verwondingen aan nanden en hootd
op en moest per ziekenauto naar haar
woning aan de Brugstraat worden
vervoerd. De 12«jarige wielrijder
kwam met de schrik vrij.

Probeer het dan eens bij

Fa VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Tel. 2684

Gevraagd een nette flinke Moderne inrichting voor
WINKEL J UFFROUW,
leeftijd 16 tot 19 jaar. Loon
C. A. O. Zomerva»
Te koop prima HEREN» volgens
cantie kan geregeld worden.
RIJWIEL. Vondellaan 29 rd. K.
Sas, Zandvoortselaan 179,
Brederodestraat 72, tel. 3023
HERENFIETS te koop, f25. Heemstede.
Van Speykstr. 19 achterom,
Mevr. A.Mol-van Bellen
v. Dartelen.
Gevraagd:
Diploma A.N.O.V.
MANGELSTER
TE KOOP: Engelse kinder»
wagen, groot zonnescherm
VOUWSTER
i.g.st., balatum, kachel.
TAPIJTEN
PERSSTER
Giel, Kostverlorenstr. 121.
Ontvangen van fabrieks»
Wasserij „HOLLANDIA"
liquidatie
schitterende
Berken, WITGELAKTE
BANKEN te koop. Heel Pakveldstraat
tapijten bestemd voor
geschikt voor terras of tuin.
export w.o. grote Wil»
tons 270 x 360 slechts
Br. no. 4502 bur. Zandv.Crt. VERHUUR ZONDER
ƒ 169,50. Grote M.Smyr»
CHAUFFEUR
De ISOLAN»kijker (ƒ 4,75) GARAGE RiHEE, telefoon na's 270 x 360 v. ƒ 198,-.
is verkrijgbaar bij FOTO K 2500—39669, 39435, Koe» Verder prachtige Wil'
tons en M.Smyrna's voor
v. d. Meer, Haltestraat 69. diefslaan 21, Heemstede .,
ƒ 79,50, ƒ 98,-.
Winkeliers die de ISOLAN»
TAPIJTHANDEt
kijker willen verkopen kun»
„MABO"
nen zich wenden tot Fipron,
Jansstraat 85 bij Grote
Dr Smitstraat 8, Zandvoort,
Markt, Haarlem.
telef. 2851.

VoetverzoFging

WIE KAN MIJ (tijdelijk)
gebruiken. Ben 37 jaar, heb
auto, telefoon, spreek En»
gels en Duits, beschik over
stencilmachine, 2 schrijfma» Heerlijk zijn onze
chines en'ik ben de komen»
GEBAKJES
de maanden vrij. Br. onder
no. 4509 bureau Zandv. Crt.
CAKE

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs
Coupeuse

GEVULDE KOEKEN Emmaweg 8, telefoon 3095

Aan strand en in de duinen:
en PENCÉ GEBAK,
U kunt niet meer buiten de
Neemt U eens proef.
ISOLAN»kijker.
WOLLEN PLAIDS
Voor auto en kamperen,
prachtige Schotse ruiten,
licht beschadigd, van
ƒ 37,50 voor ƒ 16,90.
Kampeerdekens 2e keus
slechts ƒ 6,95 en f 11,25.
TAPIJTHANDEt
„MARO"
Jansstraat "85 bij Grote
Markt, Haarlem.

I. J. Knotter

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOOBTSE COURANT

Ons blad wil:
Haltestraat 37 - Telef. 2891• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
Schoolplein 4 - Telef. 2467
Specialiteit in
• Zyn critische en stimuletaafc eerlijk vervulfijne Vleeswaren rende
Meubel-, gordijn- en
len;
tapijthandel
KIP'S LEVERWORST
• Een tikje spot en humor
100 gram 37 et.
niet vergeten;
Woninginrichting

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

L. Balledux & Zonen
Hsltestraat 27 - Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks»
credietbank.
Vraagt inlichtingen.

HEEFT U BETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen alle ZANDVOORTSE COURANT
soorten meubelen en inboe- Achterweg l - Telefoon 2135
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

DUO VADIS
De ideale zomerschoen voor

Geheel uit (innen en met een zachte,
soepele rubberzooi.
In zwart-geel,
wit-blauw en diverse
andere modetinten.

Botsing buiten Zandvoort
Bij een autobotsing' j.l. Maandag in
de Vierambachtpolder werden de
heren A. Pol en W.'J. Visser, beiden
te Zandvoort woonachtig, gewond.
De heer A. Pol werd met vrij ern»
stige verwondingen onder één der
gekantelde wagens vandaan gehaald.
De bestuurder van de volkswagen»
bus, waarmee het ongeluk gebeurde,
de heer Visser, kwam er met enige
lichte kneuzingen beter af.
Men vermoedt dat de wagen,
waarmee de bus in botsing kwam,
geen voorrang lieeft- willen verlenen.
De rijkspolitie stelt een onderzoek in.

.

FRIES
SUIKERBROOD

de -moderne vrouw*

School-verkeersexamen Botsing

voor betere

«HALEN IN GEHEEL NEDERLAND

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzozging

WAS DE DEUR UIT!

De Volkscredletbank van Haarlem en omliggende gemeenten

Uitslag voorjaarsrit
De motorclub „Zandvoort" organi»
seerde Tweede Pinkstcrdag een voor»
jaarsrit, waaraan door 53 motoren en
21 auto's werd deelgenomen. De rit
was verdeeld in twee trajecten met
een gezamenlijke lengte van ongeveer
150 km. De uitslag luidt:
1. R. Jansen, M.C. Haarlem, op
Matchless 350 cc, 5 straf punten; 2. G.
A. Boogaard, M.C. Zandvoort, op B.
M. W. 500 cc, 6 straf p.; 3. Th. van
Basten, M.C. Slotridders (Zeist), met
Volvo, 7 strafp.; 4. J. Lommers, M.C.
Hoorn, op Jawa 250 cc, 7 strafp.; 5.
J Wijn, M.C.N.A.M.A. (Rotterdam),
op Jawa 250 cc, 8 strafp.; 6. P. Stel»
ling, M.C. Zaanstreek=Noord, met Ci=
troën, 8 straf.; 7. J. A. Leegwater, M,
C. Alkmaar, Norton 500 cc, 8 strafp.;
&. J. Th. Zethof, uit Haarlem, met
Arié'l 500 cc, 9 strafp.; 9. L. A. Weber,
M.C. Zandvoort, met Puch 250 cc, 10
strafp.; 10. F. Snaterse, M.C. Toerist,
op Jawa 250 cc, 11 strafp.; 11. G. C.
v. d. Kuyl, M.C. Zandvoort, op D.K.
W. 250 cc, 12 strafp.; 12. W. Beliën,
uit Beverwijk, met Peugeot, 12 straf»
p.; 13. P. Duin, M.C. Oostzaan, op
Jawa 350 cc, 12 strafp.; 14. J. Tromp,
M.C. Zaandam, op Jawa 250 cc, 12
strafp.; 15. P. Veenis, M.C. Zaan=
streek»Noord, op Matchless 350 cc,
13 strafpunten.

Sportweekrit
Motorclub „Haarlem e.o."
In het kader van de Haarlemse Sport=
week organiseert de motorclub Haar=
lem op Zondag 13 Juni a.s. haar jaar*
lijkse traditionele sportweekrit. Deze
rit draagt het karakter van een nor»
male betrouwbaarheidsrit over een
lengte van pl.m. 80 km.
S'tart om 13.30 'uur bij Rest. „Dreef»
zicht" te Haarlem, Fonteinlaan 1.
Direct na afloop zal de prijsuitrei»
king plaats hebben.

Gevonden voorwerpen

ir''

Opgave v.a. 19 Mei t.m. 9 Juni 1954.
Aanwezig ten burele:
Zakagenda; loden pijp; nylon bood»
schappentas; tekening van woning;
zakagenda; rijtijdenboekje; houten
duimstok; motorstofbril; kinderzon»
nebril; bril met hoornen montuur;
bril met licht montuur; zonnekap v.
fototoestel; ƒ 0,95 kleingeld; zwarte
portemônnaie; groene dameshandsch.;
rechter want; groene hoofddoek;
zwartswitte hoofddoek; blauw=gele
voetbalkous; groen»bruin=wit kinder»
sokje; rood=blauw»bruine ceintuur;
padvindersriem; blauw zwembroekje
met wit bandje; zwembroekje en
handdoek; baal zout; strandemmertje
met schepje; strandschop; rechter hè*
renschoen, zwart; armbandje, soort
wit metaal; zilveren kettinkje met
kruisje; zilveren hpedenspeld; rozen»
krans, wit in bruin lederen zakje;
rozenkrans, bruin; zilveren oorbel;
manchetknoop met zwarte steen; con»
tactsleuteltje; 2 Lipssleutels aan ket»
ting; huissleutel; rijwielsleutel; vier
sleutels aan ring; zakmes met enkele
voorwerpen er aan; boodschappentas;
bruin plastic damestas; kinderetui,
wit»blauw; dop van autoreservoir; dop
van autowiel; contactsleuteltje; ket»
tin« met lipssleutel; herenrijwiel,
rood»bruin; strandschep; rood kinder»
schepje; rode plastic portemônnaie;
bruinszwart sigarenpijpje; portemon»
naie met inh.; strandbal, rood»wit»
blauw; l paar .bruin lederen dames»
handschoenen; bril met licht hoornen
montuur; 3 sleuteltjes aan elastiekje;
1 sleutel; schoudertas, inh. l paar
witte sokjes; autowieldop; portenion»
naie met inhoud.
Aanwezig bij de vinder:
Schoenlepel; blik spinazie; thermo»
meter; kinderzonnebril; bril in led.
etui met potlood; hond, zwart»witte
borst; gele tortclduir; hondenriem m.
ketting; foto's in etui; muntbiljet van
'ƒ 10,—; muntbiljet van ƒ 2,50; porte»
feuille met ritssluiting, inh. 2 bilj. v.
ƒ 25,— en 2 van f 10,—; portefeuille
met inh.; portemonnaie inh. 2 bilj. v.
ƒ 10,— en 2 sleutels; kinderporte»
monnaie, inh. l cent; rood leden por»
temonnaie; portemonnaie, inh. ƒ 0,90;
paar lederen herenhandschoenen; hè»
renpolshorloge met grijs bandje;
blauw zijden shawl; zwarte trui;
groen gebreid vest; paar grijze kin»
derkousjes; padvindersriem; zwart
vest met goudkleurige knopen; bruin
damesvest; groen»grijs damesvest; 2
zwem vliezen, badbroekje en handd.;
blauw •wollen zwembroek en bruin
broekje; wit plastic kinderbroekje;
vulpen en potlood in groene etui;
rubber; uitschuifbaar verrekijkertje;
aansteker (padvindervlag); bal, bruin
2 scheppen met nieuwe stelen; kin»
derkruiwagen; rubber kinderlaarsje;
armbandje,-best. uit dubbeltjes; das»
speld met hoefijzer en paardekop;
rolschaatsen; padvindersmes in sche»
de; damestas inh. belaslingkaart; hè»
rcnrijwiel; damesrijwiel; kindertiets»
je (driewieler); jong bruin hondje.

W A T E R G E TIJ D E N
H.W. LAV. H.W. L.W.
Juni
13 1.25 8.30 13.5121.—
14 2.08 9.- 14.32 21.30
15 2.45 9.30 15.10 22.
16 3.22 10.30 15.482Ï.30
17 3.58 11.— 16.25 23.30
18 4.35 11.30 17.01 24.19 5.15 12.— 17.39 0.30

Fijnstrykerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

Strand
berijdbaar
5.30=12.00
6.00=12.30
6.30=13.00
7.30=13.30
8.00=14.30
8.30=15.00
9.00=15.30

Samengesteld door P. v.d. Mij e KGzn.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein • Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 11 tot en met
MAANDAG 14 JUNI, 8 uur
Lana Turner, Fernando Lamas, Una Merkei,
Thomas Gomez in:

HET JOLIGE
WEEUWTJE
Een geheel nieuwe verfilming van Franz Lehar's
onsterfelijke Operette. — Romantisch, pikant,
spectaculair, klankvol, kleurrijk! Alle leeftijden'.
Vanaf DINSDAG 15 tot en met
DONDERDAG 17 JUNI, 8 uur
Elchica Choureau, Joëlle Bernard, Lise Bourdin,
Claude Pascal in:

Kinderen der liefde

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (eondar winst)
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
Inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen' bij deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Flnancierings-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 vertrouwelük behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

RIJWIELEN

RUDGE, LOCOMOTIEF,
FONGERS, HARTOG enz.

Een pracht collectie wordt U geboden bij

Henk DeSchuilenburg
Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
Tevens ALLE BATTERIJEN voor gehoor»
apparaten en kofferradio's

Een fel realistisch filmwerk! Een tehuis voor on»
gehuwde moeders!
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 13 JUNI, 2.30 uur
Wij presenteren U de Koningen van de Lach
Stan Laurel en Oliver Hardy in de daverende
klucht:

2x2=2

Toegang alle leeftijden.

Aangifte leerlin >en
V.G.LO.-SCHC OL
(7e en 8e leerjaar)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma=
ken bekend, dat gedurende de week van 14 t/m
19 Juni a.s. gelegenheid wordt gegeven tot aan=
gifte 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)

Aangifte leerlingen
openbare ulo-school
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma»
ken bekend, dat gedurende de week van 14 t/m
19 Juni a.s. nogmaals gelegenheid wordt gegeven
tot aangifte van kinderen, die met ingang van de
nieuwe cursus de Wim Gertenbachschool zullen
gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden bij het Hoofd der
school (in de school, Schoolplcin no. 1) na 16.15
uur, met uitzondering van woensdag» en Zatsr»
dagmiddag. Trouwboekje mede te brengen.

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.
* ï
GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

de
ZUIVEL
Al zeg ik het zelf, ik was de laatste
Zondagmorgen vroeg bij de pinken.
Je moet trouwens van narigheid je
bed wel uit wanneer drie uitgeslapen
jongetjes mama's bed als speeltuin
gebruiken.
Zo kwam het dat ik een radiospre»
ker op een onbeschaafd vroeg tijdstip
in zijn speech verraste. En laat ik
nou het geluk hebben de volgende
meesterlijke gedachte van hem op te
vangen:
„Het publiek toont te weinig waar»
dering voor en heeft te weinig begrip
van de Nederlandse zuivel". Of no»
iets hoor.
Ik moet U zeggen, het gaf me een
schok. En wel zo hevig, dat ik er on»
middellijk toe overging mijn fouten
uit het verleden te herstellen.
Wat ik deed?
Terstond riep ik alle huisgenoten
bij elkaar. Wij kleedden ons feeste»
lijk aan met banieren en vaandels.
Wij versierden de voorgevels van alle
huizen in de straat, hingen speelse
lampionnetjes in de bomen.
Toen formeerden wij een optocht
met vlaggetjes en tettertjes en ser»
pentines; wij droegen spandoeken
mee waarop in zwierige 'letters te Ie»
zen stond: 'Hulde! Hulde! aan de Ne»
dcrlandse zuivel!
Bovendien hielden wij spreekkoren:
„Kaas, boter, melk, dat is zo goed
voor elk!"
Het was een heerlijke ochtend. Van
alle zijden juichte men'ons toe, en
de yell: loop naar de duivel, wij
waarderen de zuivel, was niet van de
lucht.
Maar aan alles komt een eind. We
werden moe en "begonnen honger te
krijgen, tenslotte hadden we nog niet
gegeten.
Daarom gingen we weer naar huis,
buitengewoon voldaan over onze pro»
pagandatocht.
Zo zetten wij ons aan het ontbijt.
Brood met margarine uiteraard.
Margarine met roombotersmaak.
•Verrukkelijk!
NEEL.

Gelegenheidsstempel
Bonifatius-herdenkingszegel
Ter gelegenheid van de eerste dag
van uitgifte van de B.onifatius»her»
denkingspostzegel zullen bij de post*
zegelhandel z.g. Eerste Dagsomslagen
verkrijgbaar zijn.
De op 16 Juni a.s., aan het loket
van een der postinrichtingen afgege»
ven eerste»dag»omslagen, uitsluitend
voorzien van een of meer van deze
zegels en uiteraard van naam en adres
van degene voor wie de enveloppe be»
stemd is zullen worden voorzien van
een speciale stempeling.

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Wist U dat wij

ALLE MERKEN
WASMACHINES
kunnen leveren op gemakkelijke bc»
talingsconditie? Komt U eens met
ons praten.
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

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

Koksjassen, »broeken en «mutsen;
lange en korte stofjassen, wit, khaki
en blauw; broeken in khaki, blauw
keeper en ribcord, enz. enz.

MANUFACTUREN

Sokken, kousen, sportkousen vanaf
85 cent, enz. enz.

Wollen dekens
tegen zomerprijzen

Fa
van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12 - TELEF. 2360
Belangrijke
Bloemenzeep
- Seringen,
kinderzeep

telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen, v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Baadhuisplein.

2887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrykerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135

Zandvoortse Courant, Gertenbaclis Drukkery, ^Achterweg 1.

2424 Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2975 Joh. Sotsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraab 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Brederodestraat 94.
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Advertentieprijs:
10 cent per mm*hoogte

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 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Demonstraties volksdansen
TWEE EMMERTJES

(BETER) WATER

HALEN.

De Koninklijke Vereniging voor
Bij het laatste gedeelte van het inge*
zonden artikel van mevr. Heijermans Luchtvaart hield vorige week een
in ons blad van Vrijdag j.l. plaatsten vlicgrallye boven Hilversum, waaraan
we twee noten. Ons onderschrift werd deelgenomen door Belgen, De*
kwam echter onvolledig verwerkt in
de krant en kan daardoor een enigs* ncn, Engelsen, Fransen en Neder*
zins onjuiste indruk wekken. Dit spijt landers.
ons /eer en daarom herhalen we hier*
De buitenlanders bezochten hierna
ondei het slot van het artikel met
Morgen, 16 Juni, wordt de nieuwe van zuivering niet zou worden ge* gen door de wind, de eieren van deze on/c
allerlei
toeristische gemeenten en
beide noten.
Red. Z. Crt.
zuiveringsinstallatie in het gemoder* handhaatd. Deze methode immers, had oiganismcn in de filter zijn geraakt'
brachten
j.l. Zaterdagavond een be*
de omstandigheden in Bentveld
niseerde gebouw van de drinkwater* voor
zoek
aan
Zandvoort op uitnodiging
2 bc/waren. In de eerste plaats vond
Met succes is in Zandvoort — op
Hoewel dit voorval dat sterke re*
voorziening te Bentveld otficieel in — althans gedurende de grootste tijd grond van de verrichte proeven —
van het gemeentebestuur. Tijdens het
miniscenties
aan
de
oorlog
oproept
gebruik gesteld. Hiermee wordt een — in de na elke schoonmaak zich deze (bestrijdingsmethodc toegepast, al enige maanden geleden plaats
walerlcicüng*pcriodc afgesloten, die in steeds in een toestand van voort* waarbij de filters stuk voor stuk met vond, kwam het mij nu pas ter ore. *) souper sprak burgemeester Mr H. M.
veivuiling bevindende geruime 'tussenpo/en door een sterke
Naar aanleiding van het gebeurde van Fenema de buitenlandse gasten
1912 begon toen in Zandvoort een ge* schrijdende
cokcsbcddcn onvoldoende oxyclatic chlooroplossing zijn gedesinfecteerd stelde ik Burgemeester en Wethou* m het Frans en Engels toe, welke re*
meentelijk bedrijf werd gesticht dat plaats van de in aanzienlijke mate in en gedurende geruime tijd bovendien
dcrs er van in kennis, dat noch mijn
het oppompen, zuiveren en distribu* het grondwater voorkomende ammo* aan hel filtraat een geringe hoeveel* kinderen nocli ik er prijs op stellen de werd beantwoord door de heer
niak.
hcid
chloor
—
0,5
ing/1
—
is
toege*
eren van dit noodzakelijke vocht ter
dat er ooit weer in Zandvoort een Mr C. Kolff, president van de lucht»
'Het tweede bezwaar werd gevormd vocgd. De laatste toevoeging van straat de naam van Herman 'Heijer= vaartvereniging.
hand nam. Inwoners, badgasten en door
de zeer aanzienlijke biologische chloor geschiedt welbewust in de af* mans zal dragen. 2).
dagjesmensen hebben van dit ogen* gioei in de cokesbedden met als voer van de filters en niet in de toe*
A. HeiiermanssJurgens.
Na afloop werd op het terras van
blik af duinwater genoten via een meest op de voorgrond tredende ex* voer, omdat in het laatste geval de
hotel Bouwes onder het licht van de
buizennet, aangesloten op een pomp» ponent de borstelworm. Deze wor* voor zuivering van de onderhavige
beperkten hun verblijf niet tot watci soort onontbeerlijke nitrifice* 1
schijnwerpers
demonstraties
van
installatie, dat de weidse naam van men
de cokcsbedden maar drongen via de rende bacteriën in het filtcrbcd /ou* ) Dit laatste verbaast ons ten zeer*
pompstation draagt en waarin tevens gesloten filterketcls tot in het distn* den worden gedood.
ste, daar wij toch moeilijk kunnen volksdansen gegeven door een gezel»
het uit de duinen opgepompte water butienet door. Ondanks herhaalde
De bovenbedoelde behandeling van veronderstellen, dal B. en W. U, als schap uit Marken onder leiding van
pogingen is het nimmer gelukt de de filters, die uiteraard alleen kan betrokkene, geen mededeling zouden Sijtje Boes en voorts, door gezel»
wordt gezuiverd.
door desinfcctie van •\\orden toegepast indien men over hebben gedaan van de naamsverandes
De zuiverings*methodc bleek ech* borstclwormen
de cokesbcddcn te vernietigen, waar* meer dan één filter beschikt, heeft ring. Dat zou al heel kras zijn, haast schappen uit Stompetoren, Broek op
ter niet zuiver genoeg en het gebou* schijnlijk doordat de eieren in het po* uitnemende resultaten opgeleverd; nog krasser dan de slecht gemotis Langeudijk en uit Twente. De buiten*
wen*complex werd — gezien de te reuze cokesmatcriaal moeilijk voor behalve de chemische, is thans oo'k veerde naamsverandering zelf.
) Dit standpunt kunnen we ons vol: landse gasten waren opgetogen over
verwachten uitbreiding van de bad* het desinfectans — een sterke oplos* de biologische hoedanigheid van het -'komen
indenken.
Red. de prestaties.
sing van chloorkalk — te bereiken gefiltreerde water uitstekend. Volle*
plaats — te klein. De gemeente stel* waren. Als enige maatregel bleef dighcidshalve kan nog worden ver*
de een bedrag van ƒ 250.000,— bet toen over het verwijderen van de meld, dat, zoals te verwachten was,
schikbaar om tot de noodzakelijke cokesbedden hetgeen echter, zoals te de aanzienlijke verbetering van de
nood kunnen uitspreken.
vernieuwing van installatie en gebou* verwachten was, tot onmiddellijk ge* kwaliteit van het geproduceerde wa*
volg had, dat het gehalte aan ijzer en ter, in het bijzonder het hoge zuur*
Het moge een schande heten, dat
wen over te gaan. Dit. werk is thans ammoniak in het filtraat tot een on* stofgehalte dat door de afwezigheid
het
college, dat hier ter plaatse als
(Buiten verantwoordelijkheid van overheid
gereed gekomen.
van ammoniak thans tot in de uitein*
toelaatbare hoogte steeg.
zetelde, in dit cultuurmis»
de redactie)
den
van
het
distributienet
gehand*
Een
en
ander
heeft
aanleiding
ge*
drijf is meegegaan. Ingrijpen van ho*
De waterleiding van Zandvoort
liaafd
kan
worden,
aanvankelijk
een
geven
de
voor
het
te
Bentveld
aan*
gerhand ware hier stellig gewenst ge»
voorziet uitsluitend de gemeente en
weest.
beschikt over een eigen waterwin* getroffen grondwater meest gewenste verstoring in het chemisch*biologisch Hooggeachte redactie,
wijze
van
zuivering
te
bepalen
door
evenwicht
in
het
buizennet
heeft
ver*
Ik dank mevr. de wed. Heijermans
ning, gelegen te Bentveld op een af*
De
brief
van
mevrouw
A.
Heijer*
oorzaakt.
Daardoor
zijn
grote
hoe*
uitgebreide proeven met een filterin*
voor de tact waarmee zij heeft doen
stand van 3Va km van de zeereep.
manssjurgens
in
uw
blad
van
11
Ju*
veelheden
slib,
die
zich
vroeger
op
de
uitkomen, dat het bewuste „request"
In de oorlogsjaren is aan de waters stallatie.
buiswanden hadden afgezet, losgeko* ni heeft mij en, naar ik weet, ook an* niet door alle straatbewoners werd
leiding door de -vijand grote schade
deren
diep
getroffen.
Haar
gevoelens
men en hebben tijdelijk aan de ver*
ondertekend. Een paar maanden na*
toegebracht door het opblazen van
Borstelwormen bruikers enige last bezorgd, die tot hebben de eerbied van allen, die be* dat ik in de Herman Heijermans*
de watertoren en het onbruikbaar ma*
uiting kwam in het zo nu en dan af* schaamd staan door de handelwijze straat mijn intrek had genomen, vond
ken van 4 km hoofdleidingnet met
Bij de oude installatie drongen de tappen van bruin, enigszins troebel van 't Zandvoortse gemeentebestuur. ik in de brievenbus een gestencild
800 huisaansluitingen.
Drie jaar nadat een z.g. nette bur* strookje waarop het gemeentebestuur
Vooral het te loor gaan van de wa* wormen in een gering aantal door water.
Wanneer nu op _een brandkraan germansstraat de eer genoot, te wor* mededeelde, dat deze straat herdoopt
tertoren was Ben zware slag voor het het filterbed _en_ vgnden in de .rein*
den vernoemd naar een kunstenaar, was in „De Favaugeplcin", met welk
bedrijf, daar het bezit van een hoog waterkeldèr blijkbaar nóg voldoende wordt afg'espuid is in het algemeen 't spanden
de z.g. nette burgerlicden sa* „plein" men blijkbaar de parkeer»
direct of althans na zeer korte
gelegen reservoir steeds een bedrijfs* voedsel om in leven te blijven en zich water
men om „hun" straat te laten noe* plaats bedoelde.
volkomen helder.
zekere voorziening had gewaarborgd. te vermenigvuldigen. Waar de worm tijdDeze
moeilijkheden, waarvan de men naar een mijnheer die zij nooit
Nog zie ik het moment, waarop ik
Na de oorlog achtte het gemeentebes vandaan komt is niet bekend, doch duur door
krachtig afspuien van de hebben gekend (en die dit slag lieden sprakeloos terneer zat met dit grof»
stuur het nodig de capaciteit van de het moet waarschijnlijk worden ge* leiding is bekort,
behoren than-i tot waarschijnlijk nooit had willen ken* ste aller ooit door mij ontvangen pa»
dat hetzij door het overbrengen
waterleiding te verhogen, daar het acht
nen) en, wiens naam zij ternauwer* piertjes tussen de -vingers. Men heeft
gesloopte gedeelte van de gemeente, van het filtermateriaal, hetzij gedra* het verleden.
mij die avond op de schouder geklopt
overeenkomstig een plan van Ir Fried*
en gezegd: „Trek het je niet aan. Het
hoff, in zodanige vorm zou worden
mooie uitzicht, de zee blijft toch het*
herbouwd dat een sterke onlwikke*
zelfde".
ling van Zandvoort als "badplaats
Ja, .Herman 'Heijermans, de zee, uw
mocht worden verwacht.
geliefde zee, blijft dezelfde. En gij
De uitbreidingsplannen werden ge»
ook blijft dezelfde, voor mij en voor
Kun je nog kijken, kijk dan mee
baseerd op de te verwachten ontwik*
allen, die U als dichter sedert hun
keling van het waterverbruik tot het
jaar 1975. Uitgaande van het verloop Met het voortschrijden der bescha*
C. Kuyper (journalist): Alle zonne* vroegste jeugd hebben vereerd.
Fanny BlankerszKcen: Ik had Zon*
D. HOOGENDIJK
van de bevolking in het verleden is ving is het gebruik van brillen ont= dag niet de bril op, die ik gewend ben brillen zijn mij even goed of slecht.
het aantal inwoners in 1975 geraamd zettend toegenomen. Hoe beschaafdei te dragen. Laat ik nou finaal langs Ik heb er Aveliswaar geen, maar ik Zandvoort/Schandoord, 11 Juni 1954
op 15.000. Bij een gemiddeld huishou* men is geworden, hoe slechter men het stadion lopen.
kan me voorstellen dat ik — als ik
'Herm. •Heijermansstraat 57
delijk verbruik van 100 l per hoofd is gaan zien. Dat is jammer. Tevens
er een had — een goed figuur zou
J. B. Th. Hugenhollz: Ik houd van slaan
per etmaal, zou derhalve in 1975 een een slechte beurt voor de beschaving.
in de Daily Worker.
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ecu
totaal huishoudelijk
verbruik van ge» Maar
hoc wij tenslotte ook tegenover L { d
bull*dozer. En dat
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Geld is niks. Geachte redactie,
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middeld 1500 m-1 per etmaal moeten het
verschijnsel bril staan, wij zien er is een (Tour) evenement op zich/elf. Zonnebrillen Faroek:
alles.
Sinds
ik hele
Dat Hei man Heijermans er min of
worden verwacht. Met het oog op de ongetwijfeld beter mee.
brillen draag, (zwarter nog meer recht op had dat een straat aan
industrie is daar nog 225 m' per ets
Anna Blaman: Geef mij maar een zwarte
Er is echter een omstandigheid,
dan vroeger) zie ik de zaken wel iets zee naar hem genoemd werd, acht ik
maal bijgeteld. Het maximale ver» waarbij het dragen van een bril aan* zonnebril, die dubbel doet zien. Het somberder
in.
niet logisch. In zijn „Op iHoop van
bruik per etmaal is — ongetwijfeld bevolen wordt om er iets
tengevolge van het karakter van bad» minder goed mee te kij*
Prof. Ole Oelstrómberg (van de Zegen" wordt niet bepaald sympa*
plaats — te Zandvoort hoog ten op* ken. Dit doet zich 's zo»
atoom*leerstoel a.d. universiteit van tiek over die — de glorie en bestaans*
zichte van het gemiddelde verbruik. mers voor, wanneer de
Upsala): Niet al te donkere glazen, bron van Zandvoort — gesproken.
Meer nog dan in de meeste andere zon de wereld om ons
waarin een kleine dosis radio*activi* Ontroerend en meesterlijk is Heijer»
gemeenten in Nederland vervult in heen dermate wit en
teit, zijn prachtig voor ongekende ver* mans echter _waar hij oude mensen
Zandvoort de openbare waterleiding schel van licht maakt,
gezichten. Wie bijziende is, moet de* typeert (Kniertje en vele andere) en
een belangrijke functie. Aangezien de dat wij onze ogen moe*
/e brillen beslist niet gebruiken. Zij daarom lijkt mij zijn overplaatsing
van een lelijk parkeerterrein naar de
gehele bebouwing op de duinstrook ten beschermen. Dan dra*
veroorzaken dikwijls hoofdpijn.
fraaie weg langs het oude mannen* en
is gelegen, ontbreekt hier — afgezien gen wij een bril niet zo
Momus: Mensen en zaken komen vrouwenhuis, achteraf beschouwd,
van de zee — elk open water, zodat zeer om ons gezichtsver*
natuurlijk zonder bril beter tot hun oordeelkundig en eervol.
niet alleen de behoefte aan drink» en mogen te activeren als
recht. In de meeste gevallen gaat 't
'Hoogachtend,
gebruikswater, maar ook de behoeft: wel om het te verflau*
hier echter niet om. En dan prefereer
H. G. GERKE
aan water voor brandblussing uitslui* wen. Ik bedoel de zonne*
ik
een
bril
met
een
rond
en
een
vier*
tend door de waterleiding moet wor* brillen. (Om misverstand
Zandvoort, 12 Juni 1954
kant
glas.
Fantastische
dingen
krijg
den gedekt.
te voorkomen) de poli*
Koslverlorenstraat 103
je dan op de korrel.
tieke (rode) en de cul*
Pedro
(de
paardendicf
uit
Sjors
en
turele (zonder glazen)
Experiment laat "ik vandaag buiten
Sjimmy): Ik heb aan een bril met één Mijne Heren,
glas genoeg. En die zet ik vaak nog
beschouwing. U zult dit
Naar aanleding van het ingezonden
Bij het overwegen hoe het nieuwe met mij eens zijn, wan*
niet eens op. Allemaal onzin dat bril*
van mevrouw A. Heijermans»
pompstation zou moeten worden in* neer U bedenkt, hoeveel
len*gedoe. Je moet zorgen (als paar* stuk
Jurgens in uw courant kan ik U mede
gericht stond bij voorbaat vast dat, hier aan vast zit. Mei of
dendief) niet in de zon te lopen.
delen dat niet „een karaktervol tand»
zo enigszins mogelijk, de oude wij/e zonder bril: ik kijk wél
Gen. Düvst Brut b.d.: Sportieve on* arts" het initiatief heeft genomen tot
uit!
gehoorzaamheid of ongehoorzame de actie voor naamsverandering,
Ik 'heb de mening van
ledereen draagt zonnebrillen....
sportiviteit, 't is maar hoe je 't be* maar ondergetekende met nog enige
C/ngez. med.)
verschillende grote figu*
kijkt. Voor een gehoor van Amster*
ren uit binnen* en buitenland ge* maakt het avontuur minder eenzaam. dammers spreek ik graag met een bewoners van het De Favaugeplein.
Hoogachtend,
vraagd. Ik heb mij de moeite getroost
Everf Vermeer: Ik heb gelezen in lichtszwarte zonnebril op. Je kan ze
J. R. OOSTENRIJK
van al deze mensen te weten te ko* hel. huisorgaan van een fabriek van dan zo lekker bruin bakken.
men hoe zij denken over de zonnc* verlichtings* en bestralingsartikelen
Zandvoort, 12 Juni 1954
Tante Tonia: Ach, al die nieuwer*
bril. Dit moet voor Zandvoort leuk te Siddeburen, dat infra*rode stralen
De Favaugeplein 37huis
zijn om te weten. Ofschoon ik er d\t een weldadige invloed hebben op aan* wetserigheden. In mijn tijd waren er
reet aan wil toevoegen dat de weten* gedane spieren. Ja, dat is zo. Hoewel geen zonnebrillen. Iedereen liep in de
schap op het moment niet zo accuut ze niet gebruikelijk zijn bij fel zon* zon en de mensen vonden 't fijn. Nou
is. (Het weerbericht van morgen licht, beveel ik het gebruik van rode durft er zowat geen mens meer in de Van de redactie:
schijnt een kleine hoeveelheid zon zonnebrillen toch aan. Omdat de zon zonder bril. Ik vind dat de we* Van de mededeling in dit laatste
voor ons in petto te hebben).
voordelen groter zijn dan de nadelen. reld er niet beter op wordt. Daarom stukje nemen wij uiteraard goede noi
zeg ik: Géén zonnebril. Dan zie je
Hier volgen de uitspraken van de
door het Biologisch^
alles veel beter. En past je dal niet, ia.
mensen, die ik gesproken heb. (Kort
Prof. dr C. P. M. Romme: Ik volg nou,
.Slankheidsmiddel
Omdat wij de polemiek over deze
dan kijk je maar niet.
en krachtig hoor, anders gooit U dit de ontwikkeling van de zonnebrillen*
kwestie zoveel mogelijk wensen te
blaadje weg, voor U de eerste pagina techniek op de voet. Uiteraard ver*
beperken, volstaan we met n.a.v. het
hebt gelezen). iHet oordeel dus over heug ik m u over al het nieuwe, maar
blOLINE
Dit was 't dan voor deze week, tweede ingezonden stuk op te men
de zonnebril van:
de klassieke dubbel*zwart voldoet mij vrienden. Alleen nog dit: Ik wou dat ken, dat Herm. Heijermans in „Op
succes verzekerd^,,
Mac. Carthy: Ik zie alles door een 't best. Ik geef mijn mening echter ik de komende tijd een zonnebril echt Hoop van Zegen" niet de zee maar
prii«SO dragen» f. 1.25
extra zwarte bril. 't Is een mirakel gaarne voor een betere
als deze nodig had.
de reders verantwoordelijk
stelde
wat je er allemaal door ziet.
laatste er is.
BARTJE. voor het tragische verloop.

Ingezonden

zorldèr

Dermaqeteri

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van deel»
neming tijdens de riekte en na het
overlijden van mijn vrouw en onze
moeder
J. C. VISSER»KOBS
Uit aller naam:
TE HUUR op goede stand
J". Visser
HUIS met ged. overname
Zandvoori, Juni 1954
meubilair (6 k„ k. en serre).
Spoorbuurtstraat 12
Br. no. 4604 bur. Zandv.Crt.

Voor licht fabriekswerk ge»
vraagcl FLINKE JONGE»
MAN, leeftijd tot 19 jaar.
Ook gepcnsionneerde komt
in aanmerking. Aanmelden:
Edelmetaalgieterij Argcntor,
Smedestraat llb, Zandvoorl.

Aangeb. omgeving station
Aerdenhout in Heemstede
VRIJ HUIS, bev. 6 kamers
Wandelende - langs de toegangsweg en keuk., in. ruil voor klein
naar het circuit kwamen wc Zondag» vrij huisje te Zandvoort of
middag twee borden tegen met als omgeving. Br. ond. no. 4601
opschrift:
bureau Zandv. Courant.
„U kunt hier vrij wandelen. Waar»
deer dit, beschadig echter geen
Te koop wegens vertrek:
reclameborden".
EIKEN SLAAPKAMER»
En hoe moet dit nu met het natuur»
AMEUBLEMENT,
schoon? Of zijn de borden (over het
algemeen foeilelijk) nog belangrijker? bev. gr. 3»cleurs kast, lits juf
meaux, spiralen, 2 nachtkast*
Het is maar de vraag.
jes, tafeltje, 2 stoelen en
toilettafcl. Te zien Donder*
Een 25-jarig
dag» en Vrijdagavond 7»9 u:
Haarlemmerstraat 86, Zand?
bakkersjubileum
voort, telef. 2824.
Op Woensdag 23 Juni a.s. herdenkt
do heer S. I. Kluyskens, Hogeweg 49, Part. biedt weg. bijz. onv
de dag waarop hij voor 25 jaar in standigh. t.o. aan enige nieu'
dienst trad van de heer W. van der wc mach. SMYRNA TA=<
Werf f, Gasthuisplein 1.
PIJTEN, gr. mi, warme tin*
De heer Kluyskens is vanaf zijn ten. Prijzen vanaf ƒ 98,—.
schooljaren al bij bakker v. d. Werff Tev. aang. eveneens nieuw,
werkzaam geweest en zelfs al enige ENG. BANKSTEL, best.
jaren daarvoor kwam hij als kleine uit 3 zits bank, 2 clubs, pr.
jongen bij hem in zijn vacanfie om gobelin bekleding, kussens
broodjes te raspen voor 't toenmalige én salontafel m. noten blad,
„Groot Badhuis". 300 a 400 broodjes slechts ƒ 775,—. Haarlem»
was dan ongeveer zijn dagtaak.
merstr. 78, te zien na 8 uur.
Trouwens, het broodbakken zit hem
in 't bloed, want hij stamt uit een Te koop NYLON BRUIDS»
bakkersfamilie en zijn vader, de heer JAPON, maal 38. Br. onder
W. Kluyskens, was pl.m. 20 jaar bij no. 4603 bureau Zandv. Crt.
de familie van der Werff in dienst.
De heer S. Kluyskens heeft ook nog
andere herinneringen aan zijn werk» TER OVERN. AANGEB.
zaamheden aan het Gasthuisplein 1. Gothisch eetkamer»ameuble»
Hij is n.l. getrouwd met mej. Gonnie ment, compl. en Bankstel;
Loos, die daar enige jaren winkeljuf» alles prima kwaliteit en in
zeer goede staat. Te bevr.:
frouw was.
Niet alleen in zijn -vak is hij zeer Van Speykstraat 13a.
bekwaam, hij neemt ook nog op een
andere manier zijn plaats in hei da» Te koop aangeboden mooie
gelijks leven in, o.a. is hij collectant KINDERWAGEN, t.e.a.b.
van de R.K. kerk, plaatselijk be» Te bevr.: Brugstraat 9bov.
stuurslid van de K.A.B, en bestuurs»
lid van de Stichting „Kennemer Sport»
park".
Wij wensen de heer Kluyskens nog
vele jaren toe in het beroep dat hem
zo lief is en zijn ervan overtuigd, dat
het hem de 23ste niet aan belang»
rondom de
stelling zal ontbreken.

Inwoner v. Zandvoort zoekt
op goede stand een vooroor»
loqs SOLIED GEBOUWD
HUIS. Br. m. uiterste prijs
onder no. 4605 bur. Zandv.
Courant, Achterweg 1.

En het natuurschoon ?

OTJFVENSPORT
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Meisjes gevraagd
Pakvelclstraat 30a - Telefoon 2887

Nette aankomende
WINKELBEDIENDE
gevraagd.
Henk Schuilenburg, Grote
Krocht 5=7, telef. 2974.
HOFLEVERANCIER

ALBERT HEIJN vraagt voor het
seizoen:

NOODHULP (vrl)
van 's middags l uur tot 's avonds 10 uur.
Hoog loon en bedrijfskleding gratis in bruik»
leen. Gehuwd geen bezwaar.
Pers. aanmelden in ons filiaal te ZAND»
VOORT, Kerkstraat 30 of Grote Krocht 24.

voor vers:, v. baby en kleine
huish. voor halve dagen.
Br. no. 4C02 bur. Zandv.Crt

U kunt het toch niet
afschreeuwen
wanneer TJ de goede ïioedanigheden van. uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend pubJiefc wilt brengen. Daarvoor staat de Zandvoortse Courant te uwer beschikking. pit 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 bewijaen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

fliBERT HEIJN
Wij hebben aangekocht een

PARTIJ EMAILLE
van de Edy fabriek en verkopen dit voor

RECLAME-PRIJZEN
zolang de voorraad strekt.
GASPANNEN in de kleuren resida, crème, terracotta
16 cm
van ƒ 5,85 voor ƒ 3,95
18 cm
van ƒ 6,40 voor ƒ 4,35
20 cm
van ƒ 7,45 voor ƒ 5,05
22 cm
van j 8,25 voor ƒ 5,60
24 cm
van ƒ 9,30 voor ƒ 6,30
Bazarbakken 36 cm
van ƒ 7,25 voor ƒ 4,30
Bazarbakken 40 cm
van ƒ 8,75 voor f 5,95
Ovale teiltjes 34 cm '.
van ƒ 5,95 voor ƒ 3,85
Emmers met opschrift 28 cm .. van ƒ 7,50 voor ƒ 4,10
Broodtrommcls
van ƒ 15,00 voor ƒ 11,95
Steelpannen 14 cm
.-van ƒ 3,90 voor ƒ 2,75
Vergieten
van ƒ 5,15 voor ƒ 3,45
Luier emmers
van ƒ 8,75 voor ƒ 6,95
Soeplepel
ƒ 0,75
Zeepbakje
ƒ 0,45
Juslepels
ƒ 0,40
Haast U voor U ie laat komt!

't Wonder van Zandvoort
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltestr.

„Zandvoort-estafette"

Naar wij vernemen, heeft het al of
niet doorgaan van de 9e „Zandvoort»
estafette" aan een zijden draadje ge»
hangen. Er was n.l. een diepgaand
meningsverschil gerezen tussen de
leden van het Sportcomité, dat hoofd»
zakelijk bestaat uit afgevaardigden
van de verschillende Zandvoortse
sportverenigingen. Deze kwestie liep
20 hoog, dat er zelfs een bemiddelaar
aangewezen moest worden om de -ver»
hitte gemoederen weer enigszins te
bedaren.
Het zou momenteel te ver voeren,

Schoolverkeersexamen
1954
Evenals vorige Jaren werd ook giste»
ren weer aan 137 jeugdige Zand»
voortse deelnemers een proef van be»
kwaamheid afgenomen inzake de ver»
keersregels, zowel voor voetgangers
als voor wielrijders.
In totaal deden 91 jongelui 'het vol»
ledige verkeersexamen en werden van
deze groep 12 afgewezen; 37 deden
het voetgangersexamen, waarvan er
10 teruggewezen moesten worden, ter»
wijl er 9 een rijwielexamen aflegden,
waarvan 5 met goed gevolg.
Deze examens die geheel onder lei»
ding stonden van Inspecteur P. Dou»
ma en zijn mannen, begonnen al
vroeg. Reeds voor achten kon men de
jongelui met een rugnummer door
het dorp zien rijden, in uiterste span»
ning om aan alle listen en lagen het
hoofd te kunnen bieden.
Toch was het aantal deelnemers
aanzienlijk minder dan vorig jaar
toen er 174 inschrijvers waren.
Des middags waren in „Monopole"
de vijfde en zesde klassen met hun
onderwijzers, benevens enige geno»
digden, waaronder we de gemeente*
secretaris de heer W. M. B. Bosman
en wethouder W. van der Werff op»
merkten, aanwezig.
Nadat de korpschef, de heer (H. P.
Huysman, een woord vooraf gespro»
ken had, deelde burgemeester Mr H.
M. van Fenema do prijzen uit. De
burgemeester zeide o.a. dat het hem
«eer veel genoegen deed, geconsta»
teerd te hebben, dat de Zandvoortse
jeugd haar hersens bij elkaar heeft
en sprak verder over de gevaren van
het verkeer, die steeds groter worden.
Van de vijf scholen die aan deze
wedstrijd hadden deelgenomen, had
de Wilhelminaschool het beste figuur
geslagen met 24 volledig geslaagden,
waaronder drie met een foutloos par»
cours. De namen van deze drie zijn:
Jannekc v. d. Mije, Kees v. d. Bos en
Wenk Nieuwenhuijzen.
Maar ook op de andere scholen \va»

ren jongelui, die geheel zonder fouten
hun examen aflegden.
Hannie Schaftschool: Bea van iHarn*
burg, Elly van. Staveren.
Julianaschool: Fred Brand.
Karel Doormanschool: Johan van
Gennep.
Mariaschool: Johhny Bernsen.
Deze kinderen ontvingen allen 'het
diploma en embleem, wimpel en een
waardebon van ƒ 5,—. Deze waarde»
bonnen kunnen Woensdag a.s. wor»
den afgehaald op het Raadhuis b..,
de heer P. Brüne.
Maar ook de jongelui die fouten
maakten, kwamen in aanmerking voor
een onderscheiding. Zij ontvingen
bijv. een diploma met een veiligver»
keersspeldje of een diploma met een
embleem.
Het onderwijzend personeel van |Je
Zandvoortse lageree scholen, dat hun
pupillen deze verkeersregelen zo
grondig bij bracht, had alle eer van
hun werk.
Na afloop van de prijsuitreiking die
met veel gejuich, gefluit en geapplau»5
diseer gepaard ging, had de verto
ning plaats van de „Kijk»uit" film van
het verbond van Veilig Verkeer:
„Twee jongens en een auto". Deze
film toonde eerst enige beelden van
de tijd, toen de auto niet alleen in
haar kinderschoenen stond, maar zelfs
in baby»sokjes rondspartelde.
Het tweede deel handelde over twee
jongens die met hun oom in een
„moordslee" een dagje uit mochten.
Ze maken dan onderweg talrijke si»
tuaties op het gebied van veilig en
onveilig verkeer mee. 'Het is een film
vol met spannende momenten en op»
voedkundiqe kneepjes, bij uitstek ge»
schikt om de jeugd op vele gevaar»
lijke situaties te wijzen.
Daarna werden nog enige komische
filmpjes vertoond.
De Zandvoortse jeugd had als be»
kroning voor haar verkeers*examen
een heerlijke middag.
G.H.

TEL. 2418

Geslaagd optreden
van O.S.S.-dames

óttéte

•

Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Zondag 13 Juni een wedvlucht van
St. Quintin, afstand 295 km. De eerste
vogel werd getoond om 10.52 uur,
P. Koper 1; A. Paap 2, 6, 23; K.
Driehuizen 3; C. K. Draijcr 4, 5, 7, 8,
19, 30; A. Dorsman 9, 14, 33; G. Drie»
huizen 10, 13, 36; H. Gaus 11; C. v is»
ser 12, 17; A. 'C. Molenaar 15, 16; H.
Lansdorp 18, 20, 24, 27; J. N. Huijer
21; (H. Bartens 22; C. Koper 25; J.
Koning 26; K. Kramer 28, 34; V. C.
de Munck 29, 35; P. Peters 31; W. G.
Koning 32.

De eerste

dieper op deze onverkwikkelijke
kwestie in te gaan. Hoofdzaak is, dat
de controverse is bijgelegd, maar of
het nu allemaal zo botertje tot de
boom is, moeten we in twijfel trek»
ken, gezien het feit, dat over deze ge»
hele estafetteshistorie een geheimzin»
nig waas hangt en de plaatselijke pers
tot nu toe nog geen enkele medede»
ling, betreffende de werkzaamheden
van het comité, mocht ontvangen.
Omdat wij onze lezers gaarne op
de hoogte houden van de gang van
zaken in ons dorp, zijn we zelf eens
op onderzoek uitgetrokken met het
gevolg, dat we 'kunnen mededelen,
dat, indien de strijd niet weer op»
nieuw oplaait, op ->10 (Juli a.s. om
kwart voor acht op de Grote Krocht
de negende „Zandvoortsestafette" een
aanvang zal nemen over een afstand
van vijf maal 2150 meter.
'Er zullen ook dit jaar wederom
fraaie prijzen beschikbaar worden ge»
steld.
Eerste prijs: een grote wisselbeker
en vijf vergulde medailles; 2e prijs:
vijf verzilverde medailles; 3e prijs:
5 bronzen medailles. De snelste loper
ontvangt een extra prijs, terwijl er
voor de ploegen van de vierde tot de
achtste plaats een extra verrassing
zal zijn. Tevens ontvangt iedere lo»
per, die het parcours van 2150 m af»
legt binnen de tijd van 7 minuten een
fraai prestatiesspeldje.
Evenals vorige jaren zal ook dit=
maal weer de firma Feenstra voor de
geluidsinstallatie zorgen.
Verschillende ploegen hebben reeds
ingeschreven, o.a. D.S.B. (De Ster»
renboys), I.V.V. uit Landsmeer en
Zandvoortmeeuwcn.
GJH.

Belangrijke
telefoonnummers
en, adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Baadhuisplein.
28S7 Stoomwasserü „Hollandia",
fflnstrakerü, J. H, G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtsteringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraafc 94.

Zaterdagavond heeft een groep da.*
mes van O.S.S. medewerking ver»
leend bij het openen van de Haar»
lemse Sportweek, terwijl Zondag een
groep deelnam aan de uitvoering van
de Bondsserie 1954 welke samenge»
steld was door het K.N.G.V.»be=
stuurslid N. Verhoef.
De dames oogstten veel bijval.
Woensdagavond zal een groep meis»
jcs medewerking verlenen aan een
uitvoering op het E.D.O.=terrein in
Haarlem.

Autosprmts
R-lLC.-West
vrij tam
De Haarlemse sportweek werd Zater»
dagmiddag door het district Haarlem
van de R.A.C.»West geopend met
auto»sprints op het Zandvoortse cirs
cuit. De belangstelling van de zijde
van het publiek was niet groot en
hoogstens zeshonderd personen trot»
seerden de soms vrij gure weersom»
standigheden.
Ongeveer vijftig personen namen
in vijf klassen deel aan de auto»
sprints en de slalomwedstrijd.
Het is een langdurige en vrij tam»
me geschiedenis geworden.- Er werd
te veel rekening gehouden met de
„wild enthousiaste" uitlatingen van
de deelnemers en te weinig met het
publiek dat deze dubbele slalom vier
uur lang gadesloeg.
Het had b.v. niet in de bedoeling
van de organisatoren gelegen de sla»
lom tweemaal te laten verrijden, om»
dat men orn zes uur de prijzen wilde
uitreiken.
De leiding bezweek echter voor de
aandrang v:an de coureurs (niet van
de toeschouwers) om het nog eens
over te mogen doen. Het werd zeven
uur voor dat alles achter de (slalom)
rug was, maar het publiek was toen
al lang vertrokken.
Door een misverstand was de rode
kruisploeg niet tijdig op de baan aa.ru
wezig, waardoor de wedstrijd pas om
half drie kon beginnen.
De sprints begonnen onder aan
de Hunzerug en gingen via de Tar»
zanbpcht — dus iti de omgekeerde
richting — naar de eindstreep voor
het tijdwaarnemershuisje. Het begin
was enigszins sensationeel doordat
J. den Ouden in de Tarzanbocht
uit de baan vloog, een grote zand»
wolk deed opstuiven, maar de wagen
toch nog in zijn macht hield. Het
bleef gelukkig bij dit ongevalletje.
In de revanche wedstrijd zag geen
enkele deelnemer kans zijn tegen»
stander van de eerste sprints te ver»
slaan, hoewel de tijden over het al»
gemeen wel voor verbetering vatbaar
bleken.
In de slalom moesten de deelne»
mers een leeg olievat „ronden" en
voorts tussen 28 andere vaten door»
rijden (in tweeën opgesteld), hetgeen
gemiddeld 85 seconden kostte. Begrij»
pelijk dus, dat deze manoeuvre veel
tijd in beslag nam. Slechts één deel»
nemer, n.l. De 'Hoop, berekende zijn
kans verkeerd en reed tegen een vat
aan. In de sprints waren slechts en»

Hiermee worden niet bedoeld de
tweehonderd schapen, die de Gooise
heide zijn gaan bezetten, 't Is maar
een stout bee'ldspraakje, om er mee
aan te geven dat de eerste serie
badgasten weer is aangekomen. In»
derdaad zijn er nog altijd mensen,
die niets om vissen geven en die zich
dus niets aantrekken van liet pas ga
opende vis»seizoen. Zij gaan hun va=
cantie doorbrengen in Europese=bads
plaats==nummer»één. (Weet U 'l nog
van verleden jaar?) De ras»Mokum=
mer krijg je natuurlijk met geen stok=
slagen z'n dorp uit, want dis gaat
meteen in de nacht van l Juni op
pad naar het Buikslootse met z'n
wurmen en hengels. En dat houdr»ie
vol tot er niets meer te vissen valt
en de regering zegt; nou is 't afgelo»
pen.
"Wel, hoe zijn de eerste dagen door»
gebracht? Men zou van deze- plaats
een hartelijk woord van welkom
moeten toeroepen aan de toeristen
van de maand
Zo iets van:
dierbare badgasten, enz. 'Een passend
toespraakje of — waar 't nodig is —
een hart onder de riem, zou niet
kwaad zijn. (U begrijpt dat dit laat*
ste voor beide partijen geldt, niet*
waar?)
Kunt U nogal wennen aan elkaar?
Och, van die eerste -dagen is nog zo
weinig te zeggen, hè? 't Is natuurlijk
zo, dat je een maand (of langer)
moet geven en nemen. Als bijvoor»
beeld de hoofdbewoners er een hekel
aan hebben, dat badgasten de klok af*
stoffen, wel, dan moet zo iets ook
niet gebeuren. Er zijn altijd nog an»
dere middelen om een pendule van
overtollig vuil te reinigen. Men kan
met succes het ding een lauw sopje
geven. (Vooral niet helemaal onder
dompelen). Een badgast daarente»
gen mag er iets van zeggen (en hij
moet dit reeds nu doen, om te voor»
komen dat zo iets een slepende kwaal
wordt) dat de hond van 'het huis stee»^
vast iedere nacht op het bed van de
logo's springt. Dit is onaangenaam.
Iemand, die voor z'n rust naar Zand»
voort is gekomen, behoeft geen reke»
ning te houden met de omstandigheid
dat de huishond zich opdringt.
Tuinen zijn meestal voor algemeen
gebruik. Dit is een ongeschreven wet,
weet U. Wil iemand dit' anders, dan
moet hij dat van te voren bepaler
Wil hij bijvoorbeeld niet dat de bad»
gasten door de tuin lopen of naar z'n
grasgazon kijken, dan zal hij de een
of andere installatie moeten maken
om de badgasten naar binnen te hij»
sen. 'Roltrappen zijn ook afdoende
maar zeker zo duur als een voetstap
op 'het gras.
Tja.... dan is er nog wat. Drinken
moet na 10 uur 's avonds eisenlijk
niet voorkomen. Bedoelt wordt het
drinken van gewoon leidingwater. Het
geluid van lopende kranen is vol»
doende om gekwetste zenuwen voor
"eens en voor altijd te doen afknap»
pen. En 't is duidelijk dat zo iets niet
geforceerd moet worden.
Als U, badgasten en hoofdbewoner,
deze eerste vier dagen zonder al te
grote narigheid bent doorgekomen,
kunt U de hoop koesteren een pretti»
ge vacantie, respectievelijk een aan»
gename verhuurmaand te hebben.
Hoop doet leven en.... zoek de
zon op!
EEN MAN

kele deelnemers, die nagenoeg gelijk»
tijdig de finish passeerden.
De uitslagen luiden:
Sportklassc: 1. J. v. d. Klooster, B.
M.W., 43 punf-en; 2. W. Oosten, Rily,
43 punten en 3. J. den Ouden, Cidero,
37 punten.
Klasse tm. 1200 cc: 1. T. Dik, Fiat,
43 punten en 2. R. Gorris, Fiat, 40 pt.
Klasse 1200 t.m. 1500 cc: 1. J. Hei»"
dendahl, Peugeot, 43 punten; 2. B.
Oskamp, Peugeot, 40 punten en 3. P.
Seegers, Volvo, 40 punten.
Klasse 1500 t.m. 3000 cc: 1. C. de
Ruyter=de Wildt, Fiat, 42 punten; 2.
J. Cohen, Sunbeam Talbot, 42 punten
en 3. J. den Ouden, Citroen, 41 pnt.
Klasse boven 3000 cc: 1. P. v. Dijk,
Ford, 45 punten; 2. A. Verduyn, Ford,
40 punten.
Algemeen klassement: 1. P. v. Dijk,
Ford, 45 punten en 2. W. Oosten,
Rilv, 43 punten.
J.G.B.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 15 Juni.8 uur: film „Kinde»
ren der liefde".
Woensdag 16 Juni 8 uur; idem.
Donderdag 17 Juni 8 uur: idem.
Hotel Bouweg
Dagelijks: het orkest van Toni Boot
en zijn ensemble.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
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DRIE WESTERSE'
STEMMEN
De eerste jaren na de tweede wereld»
oorlog waren de verwachtingen van
velen terecht gericht op sociale, maats
schappelijke en" politieke hervormin»
gen.
O.a. in Engeland, Frankrijk, Italië
en ons land gaven de stembusuitsla»
gen uitdrukking aan 't verlangen om
de oude maatschappelijke verhoudin»
gen te doorbreken en te vernieuwen.
De Scandinavische landen breidden
hun reeds voor de oorlog ingezette
hervormingen op practisch alle maat»
schappelijke terreinen verder uit.
De goede voornemens (en de stem»
busuitslagen) werden echter door*
kruist door de steeds slechter wor»
dende verhouding tussen Oost en
West, die tenslotte tot een politieke
en culturele 'breuk heeft geleid. iHet
directe gevolg hiervan was dat de
uitvoering van de diverse sociale
plannen grotendeels moest wijken
voor de noodzakelijk geachte defen»
sie»uitgaven.
In Frankrijk en Italië werden hier»
door de eerste prille sociale maatre»
gelen vrijwel te niet gedaan.
De reacties hierop zijn in de voor»
naamste Westerse landen niet uitge»
bleven.
In Amerika is het de in 1952 ver»
slagen democratische candidaat voor
het presidentschap, Adlaï Stevenson,
die er herhaaldelijk op wijst dat het
niet voldoende is om uitsluitend
(eenzijdige) militaire afweermaatrege»
len te treffen.
De bezorgdheid over de communis»
tische dreiging maakt vele Amerika»
nen echter iinmuum voor sociale en
maatschappelijke problemen. Vele
sociale kwalen blijven -daardoor on»
aangeroerd of worden als communis»
tisch gebrandmerkt. Stevenson tracht
zijn landgenoten duidelijk te maken
dat vaderlandsliefde niet inhoudt dat
ideeën van minder gewenste zijde
stelselmatig moeten worden veroor»
deeld.
Volgens hem is men aan zichzelf
•verplicht deze aan een nauwkeurig
onderzoek te onderwerpen en te toet»
sen aan de eigen situatie.
'Hetzelfde verschijnsel doet zich in
Engeland voor. Het labourbewind
gaf zich enkele jaren geleden, onder
druk van de Oost»West situatie ge»
deeltelijk gewonnen. Bepaalde maat»
schappelijke vernieuwingen werden
op de lange baan geschoven, terwijl
reeds toegepaste sociale voorzienin»
gen gedeeltelijk werden teruggeno»
men. .'Hier was het Aneurin Bevan,
de labourman uit Wales, die de hou»
ding van zijn regering in vlijmscher»
"pe termen hekelde en in verzet kwam
tegen de leiding van zijn partij.
Onder de conservatieve regering
daarna zijn de tegenstellingen tussen
Bevan en de labourleiding nog meer
toegespitst, vooral toen een groot ge»
deelte van de labour=fractie de rege»
ring in defensie»aangelegenheden te
'kritiekloos ondersteunde.
In Frankrijk is het Mendcs France
die reeds enkele malen bij een rege»
ringscrisis als eerste werd uitgeno»
digd om een kabinet samen te stel»
len dat zijn land uit de maatschappe»
lijke en economische impasse zou
kunnen helpen. Zijn keuze is wel»
haast een symbolische handeling ge»
worden, waarmee men in Frankrijk
zichzelf de spiegel van het nationale
tekort voorhoudt.
Men heeft ook nu weer een beroep
op hem gedaan.
Nu wij dit schrijven weten wij nog
niet of de Franse nationale vergade»
ring hem als formateur heeft aan»
vaard of afgewezen. *) Maar zijn nood»
zakelijk appèl op het Franse volk om
de crisis te keren, waarvan Jules Ro»
main onlangs in een scherp en door»
dringend politiek artikel de voor»
naamste oorzaken heeft blootgelegd,
blijft doorklinken.
Deze politici uit de drie grote
Wlesterse landen geven ieder op hun
eigen wijze uiting aan een gevoel van
verontrusting over de situatie in
eigen land en in de Westerse demo»
cratieën.
De voortdurende aandacht die zij
vestigen op de maatschappelijke en
sociale gebreken is hoopgevend voor
allen die evenals zij menen dat de»
vensieve maatregelen niet het enige
middel zijn om te komen tot een
vrediger en menswaardiger samen»
leving.
P.

De nieuwe

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

in de v.&ht& ..

waterzuiverings-installatie
ixi gebruik gesteld

Enige weken geleden
deed 't Amerikaanse
Opperste Gerechtshof
een eenstemmige uiY»
spraak waarin de in
een aantal staten nog
bestaande gescheiden:
heid op onderwijsgebied tussen Ne:
Op Woensdag 16 Juni om drie uur werd door burgemeester Mr H. M. gers
en Blanken ongrondwettig werd
van Fenema de nieuwe Walerzuiverings=installaüe van het Gemeentelijk verklaard.
Waterbedrijf op het terrein van het pompstation te Bentveld in gebruik
Wij hebben in een vorig potloodje
uiting gegeven aan onze vrees dal de
gesteld.
Voor deze heugelijke gebeurtenis bestond veel belangstelling, o.a. merkten practische uitvoering van dii besluit
sommige Zuidelijke staten weieens
we op dé beide wethouders, vele leden der Zandvoortsc Gemeenteraad, de in
op hardnekkig verzet zou kunnen
korpschef, de heer H. P. Huysman, de vier Zandvoortse doktoren, enige stuiten. De apartheid in de wereld
hoofden van scholen, hoofden van takken van dienst en vele autoriteiten der volwassenen duurt immers voort
en de voorstanders van de geschei:
op het gebied van de drinkwatervoorziening. De president van het Insti» denheid
oefenen nog altijd een niet
tuut van Ingenieurs te Melbourne, Australië, Mr C. W. Candy, die toe» te overschatten invloed op de opem
vallig in Nederland vertoefde, gaf door zijn aanwezigheid blijk van zijn bare mening uit.
De kinderen van beide bevolkingss
belangstelling.
groepen die met elkaar in schoolver:
band opgroeien hebben echter nu de

Eigenlijk had het in de bedoeling ge»
legen, om de officiële opening in de
openlucht te doen geschieden, maar
daar de regen dit voornemen dreigde
te verstoren, verzamelden de aanwe»
zigen zich in de machinekamer.
De burgemeester veronderstelde wel»
licht hier en daar enige verwondering
over het feit van de opening van dit
bedrijf, dat feitelijk reeds geopend
was. Men kon zich misschien afvragen
waarom wederom de aandacht op
Zandvoort gevestigd moest worden.
Als antwoord op deze mogelijke vra»
gen gaf de burgemeester de volgende
reden: 'Publicatie en propaganda
zijn voor de badplaats even belang»
rijk als goed drinkwater voor de in»
gezetenen. Spreker memoreerde de
wederopbouw van de badplaats en
vergeleek deze met een rad, dat lang»
zaam weer op gang gebr.icht ;noet
worden. Dit rad moet doordraaien en
zal zich niet laten rammen door even»
tuele spaken in het wiel. De "opening
van deze zuiveringsinstallatie is be»
langrijk genoeg, om hieraan bekends
heid te verlenen.
De tweede reden, d'e buigemeester
van Fenema noemde, was om allen
die aan de totstandkoming van dit
bedrijf hebben. meegewerkt dank te
brengen voor het vele werk door hun
verzet. Dat dit alles niet eerder is
gebeurd, vindt zijn oorzaak in de en»
tourage, die van zulke aard, was, dat
het gemeentebestuur meende, zo haar
gasten niet te kunnen ontvangen.
Daarom heeft men gewacht tot dat
ook de natuur haar medewerking
verleende en de omringende planten
en heesters de naaste omgeving een
fris en groen aanzien gaf.
Spreker bracht hulde aan het Ge»
meentebestuur van 1945, dat gezien
de deplorabele toestand van de wa»
tervoorziening opdracht had gegeven
een rapport uit te brengen, waaruit
bleek dat er alle reden was, deze
zaak grondig te gaan verbeteren. Dit
rapport is van groot belang geweest
voor de huidige gang van zaken.
•Hierop sprak de burgemeester
woorden van hulde aan het adres van
Ir Linn, hoofdingenieur bij het Rijks»
instituut voor drinkwatervoorziening.
„De gehele bevolking van Zandvoort
zal u dankbaar zijn, omdat wij thans
het lekkerste drinkwater hebben van
de gehele omgeving".
Om de hulde te onderstrepen, bood
spreker aan mevrouw Linn bloemen
aan.
Voorts bracht hij bijzondere dank
aan professor W. Krul, die de super»
visie over deze affaire heeft gehad en
sprak zijn waardering uit over de wij»
ze waarop de professor leiding had
gegeven.
Ook de heer Boorsma, die alle on»
derzoekingen had verricht en onge»
veer 500'watei monsters had onder»
zocht deelde in de hulde. Verder
noemde de burgemeester de naam
van de heer G. J. L. Booms, opzich=
ter bij het Rijksinstituut voor drink»
watervoorziening als degene die zich
bij de bouw buitengewoon verdiens»
teiijk had gemaakt, terzijde gestaan
door de heer Biever.
Nadat de burgemeester al deze me»
dewerkers had toegesproken, richtte
hij het woord tot het eigenlijke ge»
meentepersoneel.
En dan kwam in de eerste plaats
de heer A. A. Cense, directeur van
de Gemeentebedrijven aan de beurt.
„Als er iemand is, die 'hulde verdient,
dan bent u het. U bent de drijvende
kracht voor de gehele opzet en uit»
voer van deze plannen. U was steeds
onvermoeibaar m uw enthousiasme
en voor uw dagelijkse belangstelling
*) Inmiddels is Mendès France door verdient u de dank van het gemeen»
de Kamer met een overweldigende tehestuur".
En tenslotte noemt de burgemees»
meerderheid van stemmen aanvaard
ter nog de namen van de heer F. de
.•lis premier.

Jong, technisch ambtenaar van de ge»
meentebedrijvcn en die van de ma»
chinisten de heren Fl. Zwemmer en
G. van Dijken; onder hun leiding
werd de pompinstallatie in eigen bc»
heer gemonteerd. Een woord van lof
voor deze werkzaamheden die tussen
het gewone werk door werd verricht.
Ook de heer A. Kalff werd genoemd
in verband met het vele extra admi»
nistratieve werk dat hij in deze perio»
de verzette.
Hierna nam professor Krul het
woord, die eveneens hulde bracht aan
de heer Cense en zijn medewerkers.
De heer Krul verklaarde dat het niet
zo eenvoudig is geweest om deze
nieuwe weg te bewandelen. Hij wenst
de Gemeente Zandvoort toe dat het
initiatief door haar genomen, beloond
zal worden met een uitstekend func»
tionnerend bedrijf.
Tenslotte gaf de heer Ir Linn aan
de hand van enige kaarten een zeer
interessante technische uiteenzetting
Aan het einde van zijn causerie vers
klaart hij het een voorrecht te heb»
ben gevonden aan de totstandkoming
van dit" grootse werk te hebben mo»
gen meewerken.
Nadat • dit' officiële gedeelte vojf*
bij was, werden de genodigden rond»
geleid over de terreinen en door de
gebouwen.
G.'H.

Het luxe Festival

Geboren;
Juliana Anna Andrea Maria, doch»
ter van J. J. Vasterman en J. H. E.
M. 'Hompe.
Overleden: D. L. Muller, oud 50 jaar,
echtgenoot van M. S. Frank.

Alleen reeds de nationale klank in de
naam „Holland Festival" is een aan»
wijzing dat dit festival ons op een of
andere manier alleen dient aan te
gaan. Door verschillende oorzaken is
dit uiteraard een wensdroom. In de
eerste plaats voelt slechts een zeer
klein gedeelte van het Nederlandse
volk zich 'bij het festival betrokken.
Maar een groot gedeelte van deze
groep wordt het dan bovendien nog
niet gemakkelijk gemaakt.
Indien men de prijzen bekijkt die
voor de verschillende theatervoor»
stellingen, muziekuitvoeringen, bal»
letavonden etc. worden gevraagd, dan
ligt er maar één conclusie voor de
hand: de voorstellingen binnen het
kader van het festival zijn slechts
toegankelijk voor een financieel be»
voorrechte gtórp^P-'t \vil niet 7eg»
gen dat er niet een beperkt aantal
goedkope plaatsen te krijgen zijn. De
gemiddelde toegangsprijs ligt echter
boven de gemiddelde draagkracht. En
daarmee is de kloof tussen volk en
festival een feit.
Wanneer men in dit verband b.v.
denkt aan de (geslaagde) pogingen
van de Franse toneelleider Jean Vilar
om het toneel aan het volk terug te
geven, doordat men de voorstellingen
van zijn groep voor zeer lage prijzen
kan bijwonen, dan is het bepaald wat
schrijnend te moeten constateren dat
de gemiddelde prijs die men dient te
betalen voor een voorstelling van zijn

12 JUNI. 't Ging lekker vandaag.
Er heerste een puike stemming op 't
strand. Ik verhuurde molton»dekens
hij m'n stoelen. Iedereen was er blij»
en geholpen mee, want als je thuis
geen kachel meer hebt staan, kan je
beter in een deken gewikkeld aan het
strand zitten. Ik heb sedert weken
niet zulke gelukkige gezichten gezien,
al waren 't er maar weinig.
13 JUNI. Omdat 't Zondag was,
had Jans schone kleedjes' over
de tafels van de tent gelegd.
Nou, ze zijn nóg schoon. (Ik
schrijf dit om tien uur in de
avond). We hebben enkele goe»
de uren beleefd midden op de
dag. Zo nu en dan moet ik me
schrap zetten tegen de kinders
van m'n gasten, die alsmaar
tenten willen maken van m'n
stoelen. Tja, de mensen verve»
len zich als ze niet in zee gaan. Het
detachement van de Rijkspolitie
kwam vanmiddag uitgebreid koftie»
drinken. Aardige kerels. Maar ze
kunnen ook niet aan hun trekken
komen.
14 JUNI. Vanmorgen stond er een
grote Duitse autobus op de bpule»
vard. Een stuk of veertig toeristen
zwermden uit over m'n strand. Ik ga
ze tegemoet (met m'n boekje) en zeg:
„Goetentag mine Dames oend Her»
ren! Het ies Maantag, nemen zie
Plats!"
Begint de reisleider een geweldig
spektakel te maken en schreeuwt:
(allemaal in het Duits hoor, maar dat
kan ik niet schrijven, tenminste niet
zoals hij 't zei): „Wal?! Maandag?
Dan moeten wij sofort terug!"
Het hele koor verdween in de bus.
Ik begreep er niks van. 's Middags
werd ik opgebeld uit Düsseldorf door
een man, die zei dat hij het akke»
fietje van vanmorgen zeer bedauwer»
de, maar men had zich vergist in de
datum. Ze hadden gedacht, dat 't

Zondag was. Jans zei later tegen me:
„Had maar niks gezegd". Dat vond
ik ook eigenlijk.
15 JUNI. Ik las Vrijdag j.l. een
stukje in de krant over film. „Samen
blijven hopen" stond er boven. Ik
weet niet zo veel van films — al vind
ik Doris Day een fijne meid — maar
ik wil wel blijven hopen. Zo'n titel
spreekt me aan. Ik bedoel maar dat
je uit een artikel, dat een kranteman
schrijft, vaak veel meer kunt
halen dan je denkt. 'Hij had de
bedoeling gewoon over de film
te schrijven en ik, doodgewoon
stóeleman, krijg weer hoop. Ze
zeggen wel es dat het een gave
is dat krantenschrijven.
We waren anders vandaag
dik tevreden, 't Dooide.
16 JUNI. Om de mensen be»
zig te houden, wilde ik van»
daag een kleine strandsshow orga»
niseren. Je moet er maar de moed
in houden, zei ik tegen Jans. Maar ik
wist niet dat er zoveel kwam kijken,
voor je goed en wel kunt zeggen: dit
is een show. 't Is trouwens helemaal
niet doorgegaan. Ten eerste waren er
geen dames in badpakken genoeg en
ten tweede begon Touring Zandvoort
herrie te maken, toen ze er lucht van
kregen wat ik van plan was. Ik mocht
niet op hun terrein werken, zeiden
ze. Is 't strand nou mijn» of hun ter»
rein? Enfin, ik had er al lang tabak
van.
Er kwam ook nog een vent, die
me naar m'n middenstands diploma
vroeg en of ik toevallig pok in het
bezit was van een vergunning van het
kleinartistenbedrijf.
17 JUNI. Ik kan er niks aan doen,
maar de vent, die 't geschreven heeft
zou van mij de legpcnning van de ge»
meente hebben gekregen. Daarom
blijf ik zeggen: „Samen blijven ho=
pen".
STÓELEMAN.
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kans elkaar later niet meer als een
ras of groep maar als mens te zien.
Pas over twintig of dertig jaar
kan het thans genomen onderwijsbei
sluit in de sociale en maalschappei
lijke structuur van het land xichtbaar
worden, liet nog niet ingrijpen van
de weigever in de huidige situatie,
waarin Negers geen gebruik mogen
maken van sommige openbare vervoermiddelen, theaters e.d., blijft
voor velen — ook in Amerika — een
smet werpen op de democratie van
de Verenigde Staten.
De beslissing van 't Hooggerechts;
hof is echter van een veel wijdere
strekking dan afzonderlijke maatre:
t/elen op de zoeven genoemde gebie*
den. De verwachting die men ' koes:
tert van een opgroeiende generatie,
die vrij van alle rasvooroordelen de
gelijkwaardigheid tot werkelijkheid
zal kunnen maken, ligt er aan ten
grondslag.

Théatrc Populaire tijdens het Hol»
land Festival ongeveer ƒ 6,50 is.
Het kan dus niet anders of er be»
staat een festival»publiek, waar velen
toe zouden willen behoren, maar een»
voudig niet kunnen behoren, niet
door hun gebrek aan belangstelling,
maar domweg door het meest alge»
mene gebrek dat we kennen. Behalve
de roomboter is ook ballet, goed to»
neel en muziek, langzamerhand 011»
bereikbaar voor ons geworden. OF de
exploitatie sluit is nog niet zeker; dat
hij uitsluit wél.
•Deze sombere' kant van het festi»
val heeft zijn oorzaken. Wat de mens
aan bewogenheid en grootheid op»
bracht in de Westerse cultuur, wordt
in de hedendaagse beschaving nauwe»
lijks meer als een hoofdzaak 'behan»
deld. ,D2 subsidies voor culturele ma»
nifestaties zijn een schraal gunstbc»
wijs dat moet worden afgeperst.
Cultuur is luxe geworden in veler
ogen en zij treedt dan ook als een
luxueus en bijkans onbetaalbaar ver»
schijnsel aan de dag. Wat dat be»
treft klopt het wel. Ook aan andere
factoren is het merkbaar dat wij als
ratten in de festi»val zitten: de sa»
menstelling van de programma's. Als
men het heel onaardig formuleert
dan is het festivalsprogramma een
lijst van kasstukken, in de trant van
de allengs berucht wordende Beet»
hovenscycli.
Men vindt grote, beroemde namen,
zowel onder de uitvoerende als uit»
gevoerde kunstenaars. Maar wat men
niet vindt is de hoop, de belofte, het
experiment, de durf die aan zp'n gi»
öantisch cultureel evenement zijn zin
zou moeten geven. Er zal veel moois
te zien en te horen zijn, laten we
daar erkentelijk voor zijn, maar niet
uitbundig. Met het festival 1954 leven
we in het verleden. Alles wat on/c
voorgangers, wier namen en werk ons
reeds lang bekend kunnen zijn, ge*
maakt hebben, vinden we opcenge*
hoopt in een korte spanne tij ds. Dat
we heden ten dage echter meer dan
ooit behoefte hebben aan een ont»
moeting met de mogelijkheden van
onze eigen lijd, aan alles wat onze
eigen tijd ons duidelijk kan maken
voor onze eigen toekomst, die be*
hoefte vindt geen aandacht binnen de
wallen van kurhaus of theater. Reeds
vóór het Festival begint is het ge*
schiedenis, waardevolle geschiedenis,
toegegeven, tot zo groot mogelijke
actualiteit en intensiteit gebrachte
historie. Dit is de veiligste weg, het
is de minst belangwekkende weg. Het
is voor de scheppende kunstenaar
van deze tijd niet bemoedigend. Hij
heeft nog geen recht op gala. Met
name op het gebied van de beeldende
kunst springt dat in het oog. Het
Fcstival»programma maakt hier be»
paald een potsierlijke indruk door de
opsomming van wat zich sinds jaar
en dag in onze musea bevindt. Met
uitzondering van de expositie van
Italiaans modern beeldhouwwerk, is
er binnen het kader van het Holland»
festival niets anders gedaan clan
zwaaien met namen als Rembrandt
en Van Gogh. Ook dit doet wel wat
te gesmeerd aan en getuigt van ge»
brek aan fantasie en oorspronkelijk»
heid.
Op 'belangrijke punten moet men
dus besluiten tot een afstand tussen
het HolIand»Festival en de mens van
deze tijd, financieel en geestelijk. Er
zal tegenover dit manco ongetwijfeld
veel staan. Dat is verdienstelijk en
troostrijk, tot op het .sublieme af
wellicht, maar het kan het ontbreken
van do verschillende essentiële di»
mensis aan dit Festival niet vergoe»
den.
E.L.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

40-jarig dienstjubileum
Woensdag vierde de heer P. Keur,
besteller Ie klasse, bij de P.T.T. zijn
40»jarig dienstjubileum.
In zijn woning aan de Da Costa»
straat werd hij des morgens toegc»
sproken door de heer J. W. van der
NYater, directeur van het postkan*
toor, die de jubilaris dank zegde voor
zijn toegewijde arbeid.
Namens het hoofdbestuur werd
hem een oorkonde overhandigd en
een envelop met inhoud.
De heer D. van Duijn sprak na*
mens de collega's en liet zijn woor»
den vergezeld gaan van een polshor»
loge, terwijl mevrouw Keur bloemen
werd aangeboden.
De heer Keur, die ook in het ver»
enigingsleven geen onbekende is,
ontving de gehele dag vele blijken
van belangstelling.

Dansend naar verre landen
is de naam van het dansspcl, dat
Zondagmiddag 27 Juni in Monopole
gegeven wordt door leerlingen van de
dansschool Lily Orgoclet.

Marktavond
op het Raadhuisplein
De commissie ,,Zandvoorts Midden»
standsbelangen" heeft haar derde
actie van dit jaar in voorbereiding.
Op Vrijdag 2 Juli a.s. zal n.l. een
originele marktavond worden geor»
ganiseerd op het Raadhuispiein.
Diverse Zandvoortse standwerkers
zullen hun waren tegen extra prijzen
aanbieden, terwijl het geheel zal wor»
den opgeluisterd met echter Holland»
se draaiorgelmuziek.
ledere Zandvoortse winkelier kan
hieraan deelnemen.

E.V.A. nam wraak
Twee weken geleden verloor het her»
opgerichte voetbalclftal van de ge»
mèentc=ambtenaren („E.V.A." ge»
naamd) met 7»4 van een elftal van de
posterijen. Deze nederlaag moest
vanzelfsprekend gewroken worden.
Men vroeg een rcvanche=wedstrijd
aan, waarin de P.T.T.»mensen toe»
stemden, waarschijnlijk met de ge»
dachte, dat E.V.A. een tweede neder»
laag tegemoet ging.
Deze verwachting is niet uitgeko»
men, hoewel de stand vlak na de rust
hoopvol was. De ambtenaren namen
al spoedig met 1»0 de leiding, doch
tegen het einde van de eerste speel»
helft wisten de posterijen tweemaal
binnen vijf minuten te scoren, waar»
mede de rust inging (1»2).
P.T.T. vergrootte hierna de voor»
sprong tot 1=3, doch tegen een stevig
offensief van E.V.A. bleek men niet
opgewassen te zijn en langzaam maar
zeker kwamen de doelpunten. Het
werd 2*3 en tot ieders verrassing zelfs
3=3, doch wat niemand verwacht had,
de ambtenaren wisten zelfs de lei»
ding te heroveren. P.T.T. gooide de
laatste minuten alles op alles, maar
de achterhoede van E.V.A. stond nog
alleen maar enkele hoekschoppen toe,
zodat het einde kwam met een 4»3
overwinning voor het ambtenaren»
elftal, dat inderdaad wraak genomen
had voor de eerste nederlaag.

Eerste vis wedstrijd
Donderdagochtend organiseerde de
plaatselijke visclub „De Vijver'' in de
vijver aan dt Vondellaan van 6 tot 9
uur een wedstrijd, waaraan door 17
leden werd deelgenomen, die tezamen
123 voorntjes, baarzen of palingen
boven water brachten.
Precies om 6 uur gingen de meeste
hengels naar beneden en nog geen
minuut later meldde de heer Willem»
se het eerste exemplaar. Velen volg»
den direct zijn voorbeeld, maar er
waren er ook, die nauwelijks iets te
zien kregen. Een deelnemer bleef drie
uur lang in het water staren zonder
ook maar één keer „beet" te krijgen.
De heren Doornekamp, Jissink en
Smits zorgden als juryleden, dat de
wedstrijd vlot verliep, terwijl voorts
ook aan de inwendige mens werd ge»
dacht en een rokertje niet ontbrak.
Om 9 uur werd het einde geblazen
en enkele minuten later arriveerden
de heer en mevrouw Van Fenema,
juist op het moment, dat de jury
druk werk had om alle bijzonderhe»
den te noteren. De burgemeester
sprak de deelnemers toe, spotte een
beetje met de slechte vangsten van
degenen die onder de tien stuks wa»
ren gebleven, maar reikte met groot
genoegen de aardige prijzen, be=
staande uit vis» en rookgerei, uit. De
heer Huisman dankte de burgemees»
ter tenslotte voor zijn vriendelijke
woorden.
De uitslag luidde:
Van Akooy 14 (alsmede zwaarste
voorn); hoofdinspecteur Huisman 13;
Van iHuffelen 13 (langste vis); Ver»
heul 12; B. Paap 12; inspecteur Dou»
ma 11 (inclusief de kleinste vis); De
Wit 10; Popkema S; Willemse (eerste
vis); Kruijf 5; Stouthamer 5; Zijp 5;
inspecteur van Buuren 5; Rutgers 2;
Pols 1; Bisenberger 1; Deutekom 0.

& daal
Iedere nacht staan er aan de donkere
hemel honderden sterretjes die kijken
of alle kinderen wel lekker in hun
bedjes liggen te slapen.
Nu gebeurt het wel eens, dat een
kindje ziek is, of niet goed in slaap
,'fcan (komen. Dan komt zo'n klein,
glinsterend sterretje naar omlaag en
gaat een beetje op de rand van zijn
bedje zitten, strijkt hem eens over
zijn bol, dekt hem beter toe en dan
vallen na een poosje de oogjes van»
zelf dicht en slaapt hij rustig in.
Zo gaat het ook bij Mieneke. Die
arme Mieneke is al 'heel lang ziek en
moet altijd in haar bedje blijven van
de dokter. En dan is het ook geen
wonder, dat ze 's nachts een beetje
moet huilen. Maar altijd is daar dan
weer zo'n lief sterretje om Mieneke
te troosten.
Ze houden allemaal veel van Mie»
neke, want dat kleine meisje is nooit
lelijk, of stout, of ontevreden.
En de sterren kijken ook veel naar
Jan, die een heleboel broertjes en
zusjes heeft en die 's avonds voor het
slapen gaan hun schoenen moet poetsen. Dat zijn er- heel wat, maar Jan
moppert nooit en daarom houden de
sterretjes ook veel van Jan.
Maar in één bedje kijken ze 's nachts
een extra keertje en dat is het bedje
van Josientje. Daar zitten ze vaak
met elkaar op de rand, heel stil, zo*
dat Josientje er niet wakker van
wordt. En ze kijken elkaar eens even
aan. Waarom kijkt die Josientje toch
zo ontevreden en wat heeft ze haar
kleren weer slordig neergegooid.
Als ze haar voorzichtig willen toe»
dekken, draait ze zich kribbig om en
zegt: ,Blijf van me af, niet doen nou.'
Nee, die Josien is geen lief meisje
en de sterren begrijpen maar niet,
wat er toch met h'aar aan de hand is.
Ze besluiten om eens een keertje niet
naar bed te gaan, als de zon opge»
staan is, maar stilletjes aan de hemel
te blijven staan. ]
Niemand ziet ze, pok Josientje niet.
Maar de sterren, zieri Josientje wel
en ze luisteren heel goed naar wat ze
allemaal zegt en ,dat is lang niet aar»
dig.
Als ze opstaat; is ze al dadelijk in
een boze bui, ze wil haar Zondagse
jurk aan, verbeeld je nou toch, en
het is niet eens Zondag, ze moet naar
school.
Ze stampt heel boos met haar voet
op de grond en doet zo lelijk, da.t
Moeder er verdrietig van moet zuch»
ten.
Ze plaagt de poes en op weg naar
school schopt ze tegen alle vuilnis»
bakken, die langs de stoeprand staan
te -wachten op de vuilnisman. Net
een lelijke straatjongen.
Op school is het al niet veel beter:
ze let helemaal niet op, plaagt Anne»
ke van de Bakker en lacht Dorus uit,
omdat hij verkouden is en aldoor
moet niezen.
'Nee, Josientje ds een heel naar
kindje en de sterretjes zijn e'r ge»
woomveg van geschrokken. En dat
gaat zo de hele dag maar door. Als
ze eindelijk 's avonds in haar bedje
ligt, kijken Vader en Moeder elkaar
bedroefd aan en Moeder zegt: ,\Vat
moet er nu toch van kind terecht ko»
men, nooit is ze eens aardig.'
Ja, Va»
der weet het ook niet 'ehv om je de

waarheid te zeggen, de sterretjes we»
ten het ook niet. En die zijn toch
heel knap, want ze staan altijd aan
de hemel en kunnen over de hele we»
reld kijken, wat er allemaal alzo ge»
beurt.
Ze besluiten om eens met Josientje
gaan praten en als alle grote mensen
naar bed zijn en de lichten hc'bben
uitgedraaid, glijden ze een voor een
naar beneden in de kamer waar Jo»
sientje slaapt. Dat kan gemakkelijk,

extra goed op Josienrje zouden let*
ten, en als ze dan ce'n hele poos goed
haar best had gedaan.... wie weet.,
misschien....
Meer beloofden ze niet en nadat
ze haar weer lekker onder de dekens
hadden gestopt, gleden ze een voor
een door de kier van het raam n? a r
boven, naar de donkere hemel.
Ze deden hun fluwelen kapjes van
hun hoofd en toen was het me daar
ineens weer een licht en een j>eschit»
ter, je zou er best een verhaaltje bij
hebben kunnen lezen.

Een kinderverhaal
door Gelske de Nes

Josientje deed werkelijk goed haar
best en iedere dag ging het een beetje
beter. Een enkel keertje vergat ze
het nog wel eens, dan was het nog
wel eens even mis, maar als ze dan
overdag soms ineens een sterretje
aan de hemel zag staan, dat haar
streng en ernstig aankeek en waar»
schuwend een vingertje tegen haar
opstak, dacht ze meteen weer aan
dat kleine broertje, dat ze toch zo
graag wilde hebben.
Totdat, plotseling op een nacht
daar waren ze ineens weer allemaal
in haar kamer en ze riepen haar wak»
ker. :Het oudste sterretje zei: Josien»
tje, je bent nu al weken lang heel lief
geweest en je hebt heel goed je best
gedaan, we vinden wel dat je een
broertje tebt verdiend. Ga maar eens
met ons mee.
En in een lange optocht gingen ze
de gang door, eerst het oudste ster»
rctje, dan .Josientje en daar achter
twee aan twee de sterretjes en hun
lichtjes straalden nog eens zo rnooi.
En ze gingen naar 't kleine kamertje
aan het einde van de gang, dat eigen»
lijk nooit gebruikt werd en waarin
niets stond. Maar nu stond er wel
iets in, verborgen onder een wit la»
ken. De sterretjes pakten allemaal een
tipje van het laken beet, trokken het
weg en daar stond.... een prachtige
wieg, helemaal bekleed met blauwe
zijde en versierd met prachtige strik»
ken en aan een lint hing een zilveren
rammelaar.
Josientje ging op haar tenen staan
en keek erin: ,Hij is leeg,' zei ze
teleurgesteld. En zo was het ook, de
wieg was leeg.- ,Maar dat zal niet
lang meer duren,' verzekerden de
sterretjes haar lachend. ,A1 heel
gauw, misschien morgen al, ligt dat
kleine broertje van jou erin. Je hebt
het zelf verdiend, maar als je lelijk
tegen hem 'bent, dan krijg je met ons
te doen.'
Maar zover is het gelukkig nooit
gekomen.
Josientje is altijd erg lief gebleven
en ze houdt heeL veel van haar broers
tje. Dat' bröertje?kan ''nu al lopen en
als je eens een meisje tegenkomt, dat
heel lief met haar broertje loopt te
wandelen, nou wie weet, -misschien
is dat dan die Josientje wel, die bij
de steretjes haar broertje verdiende.

want het raam staat altijd op een
kiertje.
Als al die sterretjes om het bed
van Josientje zitten, is het daar bo»
ven heel erg donker, maar in de ka»
mer is het zó licht, dat je beslist met
je ogen had moeten knipperen, als
je dat had kunnen zien.
Dat deed Josientje ook, toen de
sterretjes haar hadden wakker ge»
maakt en ze riep boos: ,Bah, ga jullie
toch weg, al dat licht doet pijn aan
mijn ogen.'
Maar ze waren helemaal niet plan
om weg te gaan, ze pakten haar ste»
vig bij haar schouders en zeiden: ,Ga
jij eens even rechtop zitten, meisje,
moeten met jou eens praten.'
,Doe dan eerst dat nare licht uit,
ik kan zo niets zien, het is veel te
scherp in mijn ogen,' gilde Josientje.
De sterren trokken nu allemaal
een zwart fluwelen kapje over hun
hoofd en dadelijk werd het bijna don*
ker in de kamer, maar nog niet hele*
maal, het was net, of er een schemer»
lampje brandde. ,Zo,' zei het oudste sterretje, ,cn
nu moet jij ons maar eens vertellen,
waarom je zo'n vervelend, ongehoor*
zaam en brutaal nest bent. Er is bijna
niemand, die van je houdt, want je
bent nooit eens lief voor een ander.
"Wat denk je wel, dat er van jou te»
recht moet komen?' En zo praatte
het oude sterretje maar door.
Josien, die eerst helemaal niet wil»
de horen, moest vanzelf wel luiste»
ren naar de lieve stem van het ster»
retje. 'Op het laatst begon ze zich
zelfs een beetje te schamen, haar lip
begon te trillen en met tranen in
haar ogen vroeg ze: ,ben ik zo'n
spook?' ,Ja,' zei de ster, ,zo'n spook
'ben je, maar als je ons wilt vertellen,
waarom je zo bent, willen we wel
proberen je te helpen.
En toen kwam het hoge woord er»
uit: „Josientje was altijd zo alleen,
ze wilde zo graag een broertje hcbben en omdat ze zich zo eenzaam
voelde, was ze tegen iedereen lelijk
en "brutaal. -Dom, hè?
Maar de sterretjes vonden, dat ze
haar maar niet zo één, twee, drie een
broertje konden geven. Dan moest
ze eerst maar eens laten zien, dat ze
ook nog wel anders kon zijn. Want
verbeeld je, dat ze tegen •to'n klein
babietje ook zo lelijk deed. Dat ging
toch niet.
En dat vertelden ze haar dan ook.
Ze spraken met haar af, dat ze altijd

Oranjevereniging
gaat subsidie besteden
De gemeentelijke subsidie heeft op
de Oranjevereniging gewerkt als een
injectie. De laatste nationale feestda»
gen (in de meest uitgebreide zin des
woords bedoeld) verliepen de laatste
jaren zonder dat er sprake was van
enige activiteit van deze vereniging.
Voor 29 Juni, de verjaardag van Z.K.
H. Prins Bernhard, staan er echter
enige feestelijkheden te wachten.
Het begint 's middags op het cir=
cuit.
Om half twee worden plm. 1000
kinderen1 verwacht op het Stations=
plein, vanwaar het in optocht gaat
naar het circuit. De onderwijzers van
de scholen hebben hun medewerking
toegezegd, hetgeen voor de Oranje»
vereniging uiteraard een grote steun
betekent.
Dat het circuit gebruikt kan wor»
den is vooral voor de ouders aan»
genaam, aangezien ze nu vanaf de
tribune de verrichtingen van hun kin»
deren kunnen gadeslaan. De wed»
strijden zullen allen voor de pits ge»
houden worden en bestaan uit
zaklopen, autopedraces, tonnetje ste»
ken, mastklimmen e.d. 't Ligt in de be*
doeling om ook de prijsuitreiking op
het circuit te doen plaatsvinden en
wel om plm. 5 uur, 'het tijdstip waar»
op men rekent dat de wedstrijden af»

GEEF NU AAN
UW RODE KRUIS!

KOSTELOZE INENTING
TEGEN POKKEN

gelopen zullen zijn. Er zal geen en»
tree worden geheven voor de kijk»
grage ouders.
De uitgeloofde prijzen en alles wat
er nog bijkomt zullen echter een ge»
voelige deuk slaan in het bedrag van
de toegestane subsidie. Om nu niet
meteen weer ridder te voet te zijn
zal de Oranje Vereniging een groots
opgezette ledenwerfactie ontketenen.
Huis aan huis zullen aanmeldingsbils
jetten gestuurd worden en opdat nie»
mand zal vergeten ze in te vullen en
wat nog belangrijker is ze op te stu»
ren, worden ze weer opgehaald. In=
dien de toestemming hiervoor ver»
kregen zal worden zal dit met een
geluidswagen gebeuren.
'Tot grote vreugde van de vereni»
ging hebben zich reeds vele helpers
en helpsters bereid verklaard hieraan
hun medewerking te verlenen. Er zul»
len ongeveer drieduizend folders op»
gehaald moeten worden....
29 Juni 's avonds zal op het Raad»
huisplein een openluchtbal gegeven
worden. 'Hieraan hebben reeds toe*
gezegd mede te zullen werken: Maria
Zamora, The North Sea 'Hangers en
de zeemansband van Engel Paap. Als
de samenwerking met enkele anderen
(financieel wel te verstaan) een vlot
verloop zal hebben, dan zal op de
rotonde om ongeveer elf uur een zo=
genaamd „luchtvuurwerk" afgestoken
worden.
Als de ledenwerfactie vlot ver=
loopt, met dien verstande dat vele
leden zich zullen opgeven, dan is het
de bedoeling om in het vervolg fees»
ten te organiseren op 30 April, 5Mei,
29 Juni en 31 Augustus, terwijl op 31
Januari de kinderen op school getrac»
teerd zullen worden ter viering van
de verjaardag van alle Princessen te
zamen op de geboortedag van de
Kroonprinses.

(Adv.)

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.
Een rustig examen doet u met

Mijnhardt's zenuwtabletten
Gevonden voorwerpen
Opgave van 10 t.m. 16 Juni '54.
Aanwezig ten iburele:
Zakkammetje in etui; diverse zonne»
brillen; bril met donker montuur;
fotoafsluiter; diverse portemonnaies;
wit dameshandschoen; bruin lederen
herenhandschoen; l paar bruine hand»
schoenen; diverse shawls; diverse
kindermutsen; padvindersriem; da»
mesvest; regenjas; zakdoek; strand»
broekje; diverse kinderjasjes; kinder»
kous; sok; vulpen; sigarettenpijpje;
wit kinderschoentje; bruine sandaal;
ketting met naamplaatje; trouwring
met inscriptie; oorbel; diverse sleu»
tels; diverse speelgoederen; dames»
tas; rijwielen; wieldop van auto.

Zeldzame vangst
Dezer dagen bracht een Amsterdam»
mer een héél klein uiltje naar Artis,
dat hij dicht bij zijn woning in de
Nic. Beetsstraat had gevangen. Er
worden wel meer uilen naar Artis ge»
dragen, maar in dit geval was men er
wel bijzonder verheugd, omdat het
een in Nederland zeer zeldzaam .dier»
tje betrof, een zogenaamde dwerg»
ooruil.
In Midden» en Zuid»Europa koml
deze vogel, een typisch nachtdier, dal
niet bang is voor mensen en ongeveer
zo groot is als een flinke lijster, vri.
veel voor. In 'Nederland is hij slechts
drie maal met zekerheid gesignaleerd
n.l. in 1890 in Rotterdam, 1894 in
Wageningen en 1906 in Gulpen, jaar»
tallen, die men in de meeste vogel»
handboeken kan vinden.
Het is dus een grote bijzonderheid
dat dit diertje zo ver van z'n woon»
gebied is afgedwaald. Levenskansen
zou het hier in Nederland in de vrije
natuur ( , nagenoeg niet hebben — van
broeden kan natuurlijk helemaal geen
sprake zijn. In Artis hoopt men hel
uiltje nu de nodige verzorging te ge»
ven — en een beetje gezelschap, zi;
het dan van wat grotere soortgeno»
ten.

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 26 Juni 1954, des namiddags
3 uur, de gelegenheid zal zijn open»
gesteld tot kosteloze inenting of her*
fncnting tegen pokken, van hen die
zich daartoe in het Consultatiebureau
aan de Poststraat alhier aanmelden.
Het verdient aanbeveling, behoudens
aijzondcre omstandigheden, alleen
kinderen beneden de leeftijd van
twee jaren'te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.
Verzocht wordt trouwboek)e van de
ouders of geboortebewijzcn van de
kinderen mede te brengen.
Zandvoort, 16 Juni 1954.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, VAN FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester der gemeente Zand»
voort zal zijn spreekuur in plaats van
op Woensdag 23 Juni houden op
Dinsdag 22 Juni a.s.

Mensen en Zaken
Natuurschoon.
Er is enige tijd geleden door de mi»
nister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een comité geïnstal»
leerd, dat ten doel heeft de liefde
voor het in ons land aanwezige na»
tuurschoon te propageren. Dit comité
is aan het werk gegaan en.heeft een
rapport opgesteld, Vaarin het met
spijt vaststelt dat vandadlisme in
velerlei vormen de uiting is van het
publiek om de liefde voor de natuur
te betonen.
Inderdaad is de lijst niet bepaald
eervol voor een zeker deel van het
Nederlandse publiek. Achtereenvol»
gens worden genoemd: bomen en
struiken vernielen door er takken
van,af te snijden, bloemperken ver»
trappen, vogelnesten uithalen, hek»
ken en banken vernielen of er namen
in snijden en vuurtjes stoken.
Zo nu en dan wordt de wens naar
voren gebracht dat toch-landeigena=
ren hun bezittingen openstellen voor
het publiek. Want dit publiek, dat
veelal uit de grote steden "vlucht1 om
ontspanning buiten te zoeken, snakt
naar recreatiemogelijkheden.
Dit is trouwens ook de \vens van
genoemd comité, dat zich blijkbaar
reeds met verschillende grootgrond»
bezitters in verbinding heeft gesteld.
Wie echter kennis neemt van de ge»
dragingen van het doorsnee»publiek,
wanneer het in de vrije natuur ont»
spanning zoekt, kan zich de aarzeling
van de eigenaren van landgoederen
om hun bossen en parken open te
stellen, levendig indenken.
't Is jammer dat natuurschoon nog
steeds moet beschermd worden tegen
de. wadaden van mensen, die zich
niet ontzien hun vandalisme te be=
drijven in het bijzijn van hun kinde»
ren.
'Enige tijd geleden was Momus in
het Waterleiding»duin, Dit prachtige
stuk natuurschoon wordt zeer veel
bezocht door stedelingen, die hun
longen eens een extra portie frisse
lucht willen gunnen. Het is uniek dat
er zo'n uitstekende gelegenheid tot
gezonde ontspanning onder de rook
van de grote steden aanwezig is. Men
zou mogen veronderstellen dat de
mensen daar dankbaar voor waren
en deze dankbaarheid demonstreer»
den door een correcte houding. Maar
't is helaas maar al te dikwijls anders.
Op een gegeven ogenblik zag Mo»
mus een troepje kinderen, waarvan
er enkelen laaghangende boomtak'
ken als schommel gebruikten. Zij
deden dit zeer enthousiast en riepen
onophoudelijk naar hun vader en
moeder, die rustig zaten toe te kij»
ken. Jong groen lag overal verspreid,
alsof er een wervelstorm doorheen
had gejaagd.
'Het ellendige is dat het vaak men»
sen zijn, die thuis niet zouden dulden
dat er iemand as op hun vloerkleed
morste. Er is eenvoudig geen gedach»
te bij dit soort mensen dat iets wat
niet direct tot hun eigendom behoort,
ook dient ontzien te worden.
Zo lang vandalisme 'bedreven wordt
door kinderen, die onder het ,,wa»
kend oog" van vader en moeder na»
tuurschoon bederven, zullen de land*
goederen van particulieren nog wel
omgeven zijn door het hatelijke prik»
keldfaad en meterhoge afzettingen.
Jammer genoeg terecht.
' MOMUS.

(Adv.)

Wrijf Kou en Pijn
weg met PA M PQ

De grootste sortering merken CAMERA'S ETfitn.lCinrt U£femlliii*ri

in diverse
rse prijzen vindt u in een speciaalzaak! Specialiteit in kleinbeeldvergrotingen
KLEUREN FOTO* en SMALFILMS.
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KINDERREPORTAGE AAN HUIS EN IN DE STUDIO!

FAMILIEBERICHTEN

Voor VADERS

Na drie maanden nam God
ons Jief dochtertje en zusje
CLAIRE
weer tot Zich.

Zakdoeken
vanaf ƒ 0,35
Zclfbindcrs
vanaf ƒ 1,35
Moderne zijden zeifbinders
ƒ 2,95
Sokken en Anklets f 1,59, 1,98
Bretels — Sokophouders
Manchetknopen, enz.

F. M.- Brockhus
L. M. BrockhuszDres
Marie > Louise
Zandvoort, 17 Juni 1954
Massauplein 8
Gezongen Engclenmis: Zatcr»
dag 19 Juni 195-1 9 uur in de
Maria»Stichling.

„De Wolbaal"
«ALTESTRAAT 12. Tel. 2099

Te koop: PUCH MOTOR,
250 cc, loopt prima. Te bevr.
A. Snellens, Burg. Bceck»
manstraat 22.
VACANTIE»
WONÏNGRUIL
Aangeb. in Maastricht door
ambt.gezin, 6 pers., nieuwe
middenst.woning, 8 sl.pl.,
mod. comf. Gevr. soortgcl.
woning in Zandvoort v.d.
mnd Aug. Br. no. 4701 bur.
Z. Crt., Achterweg 1.

Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

TE KOOP:
SOLIED GEB. PERCELEN
te koop, gelegen op eerste
stand. Oct. te betrekken.
Grote hypotheek bcschikb.
l PERCEEL in het VILLA»
PARK, ƒ 22.000. Eig. grond.
Met I maand te betrekken.
GR. iHUIS, bev. ben. sous»
tcrrain; part. 2 k., k.; bov.
3 sl.k., bad, gr. zolder met
kamer. Spoedig te betrekk.
Gr. hypotheek beschikbaar.
Zeer geschikt voor verhuur.
Makelaar W. PAAP,
Kostverl.str. 1. Tel. 2965

IJsbereiders en
groentehandelaren!
Attentie!
Thans leveren wij de be»
kende „PRESTCOLD" con»
servators op zeer aantrekke»
lijke voorwaarden in huur»
koop. In 3 zomer seizoenen
(of winters) te betalen!
AJle inlichtingen geeft U de
Prestcold dealer
Koeltechnisch Bedrijf
Jansma, Ged. O. Gracht 31,
tel. 20383, Haarlem
Ook voor alle nieuwbouw
en reparaties

Nette vrouw
gevraagd

WOLLEN PLAIDS
Voor auto en kamperen,
prachtige Schotse ruiten,
licht beschadigd, van
f 37,50 voor ƒ 16,90.
Kampeerdekens 2e keus
slechts ƒ 6,95 en f 11,25.
TAPIJTHANDEL
„MARO"
Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.

v. baby en kleine
Gevr. voor 14 dag. vanaf voor verz.
voor halve dagen.
15 Juli»eind Aug. 5 SLAAP» huish.
PLAATSEN met kookgel. Br. no. 4703 bur. Zandv.Crt.
Met de volgende schepen kan zee» Br. no. 4702 bur. Zandv.Crt.
post worden verzonden. De data,
BIJVERDIENSTE voor
waarop de correspondentie uiterlijk Pr.
Gepensionn. (Winkelicrsbe»
BEREIK
ter post moet zijn bezorgd, staan zoek). Koedooder's Groot»
achter de naam van het schip ver» handel, l c Sweelinckstr. 22,
ZANDVOORTS
Amsterdam»Z.
meld.
Het adres van vertrouwen
PUBLIEK
Leerling SECRETARESSE
voor
Indonesië en Ned. Nieuw Guinea:
gcvr. door theatersimpressa»
Bioline bevat extracten van
m.s. „Karimata", 24 Juni.
rio. Minstens mulo»opl. ver»
PERMANENT
verse biologische genees;
met advertenties
Ned. Antillen: s.s. „Baarn", 29 Juni. eist. Aanb. telefoon 3183,
PREDIKBEURTEN
kruiden. Uw drogist kent
COLD»WAV&
in de
Zandvoori.
Bioline. Hij kent de biolo»
Hervormde Kerk, Kerkplein
Suriname: s.s. „Cottica", 30 Juni.
TI6DE WAVE
gische bestanddelen
van
ELECTR. WAVE
Zondag 20 Juni
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika: Gevr. NETTE WERKSTER ZANDVOORTSE
Bioline en hij zal U gaarne
INDOLA
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
m.s. „Winchester Castle", 19 Juni. voor l dag of 2 ocht. per
inlichten.
week. Mevr. Citroen, Haar»
DE LUXE WAVE
C. J. A. Antonides*.
Canada: s.s. „Grote Beer", 20 Juni en lemmerstraat 90.
De verkoopprijs
bedraagt
COURANT
10.30 uur: Ds C. de Ru.
s.s. „Maasdam", 24 "Juni.
Maison „Gerrits"
ƒ 1,25 voor 50 dragees.
7 uur: Jeugddienst. Ds G. Lans, Z. Amerika: s.s. Eva Perron, 28 Juni. SPOED. Ameubl.: 2 crap, 4
Dames: en Herenkapper
Achterweg l, Telef. 2135
stoelen, uitsch.tafel, dress.
pred. te Amsterdam.
Zeestraat 30, telefoon 2718
Brazilië: m.s. „Eemland", 21 Juni.
TAPIJTEN
Na 8 uur. Oranjestr. 5 rd.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Australië: via Engeland, 19 Juni.
Ontvangen van fabrieks»
Zondag 20 Juni
liquidatie
schitterende
Nw Zeeland: via Engeland, 19 Juni.
10.30 uur. Ds P. M. Luca van Am»
tapijten bestemd voor
sterdam. Doopdienst.
Inlichtingen betreffende de verzen»
export w.o. grote Wil»
dingsdata van postpakketten geven
Haltestraat 37 - Telef. 2891 tons 270 x 360 slechts
Gereformeerde Kerk,
de
postkantoren.
ƒ 169,50. Grote M.Smyr»
Julianaweg hoek Emmaweg
Specialiteit in
na's 270 x 360 v. ƒ 198 -.
Zondag 20 Juni
Verder prachtige Wil»
10 en 17 uur: Ds A. de Ruiter.
fijne
Vleeswaren
tons en M.Smyrna's voor
Herten- en pandaverblijven
ƒ 79,50, ƒ 98,-.
KIP'S LEVERWORST
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht groeien
TAPIJTHANDEL
100 gram 37 et.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog»
„MARO"
iHet
zal
niet
lang
meer
duren
of
de
mis.
Jansstraat 85 bij Grote
VERHUUR
ZONDER
drie
koddige
panda's,
die
thans
nog
11 uur H.Mis voor de badgasten.
Markt, Haarlem.
CHAUFFEUR
onderdak hebben in de Vossengang,
's Avonds 7 uur Lof.
Het juiste adres voor aan»
GARAGE
RiHEE,
telefoon
zullen
kunnen
verhuizen
naar
hun
In de week 's morgens 7 uur en
leg en onderhoud van
in
cellophane
zijn
ideaal
privé=woning, het speciaal voor hen
K 2500—39669, 39435, Koe»
7.45 uur.
om mee naar het strand diefslaan 21, Heemstede
M. C. VAN BORKUM
in Artis gebouwde pandaverblijfje hij
te nemen.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
het Aquarium. Er wordt daar althans
PEDICURE
druk gewerkt, evenals aan het nicu» DRUPS, 25 en 30 et p. 150 gr. Wat voor feest of party?
Dinsdag 22 Juni geen bijeenkomst.
Alles verhuren w\j!!
we tehuis van de damhcrten, waar*
MANICURE
Glaswerk, porcelein, bestekZondag 20 Juni 9.45 uur: Radiotoe» door deze dieren niet alleen 'n splin»
is
Schoonheidsspecialiste
ken tafels, stoelen, enz.
spraak (op 298 meter) door P. J. S. ternieuw binnenverblijf krijgen, maar
Zwart van het Humanistisch Ver» ook ruimere en beter aangelegde bui» Schoolplein 4 - Telef. 2467 P. Waterdrinker, telef. 3164 met jarenlange ervaring
tenverblijven.
bond. Onderwerp: „(Het andere".
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus {zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Zeepost

l. J. Knotter

Gakes en cano's
verpakt

sanitaire
installaties

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

Spolders'

Loodgietersbedrijf

Gevraagd:

Maakt Vader blij,
met een nuttig geschenk!
Een mooie collectie in
heren overhemden en week-end ] shirts
POPELIN OVERHEMD met moderne boord in diverse kleu»
ren, prima pasvorm en uitstekende afwerking ............... 19.95
5.95
POLOHEMDEN „TWEKA"
'HEREN DASSEN in alle mogelijke dessins en prijzen, vanaf 1.95
„LUCKY" DASSEN in de nieuwste dessins
.... 3.95
ANKLETS en SOKKEN in tientallen variaties.
HEREN ZAKDOEKEN
vanaf 0.29
„SWAN" HEREN ZAKDOEKEN in luxe dozen van 3 stuks „
verpakt
per stuk ƒ 1,50 » ƒ 1,30 » 0.95
HEREN PULLOVERS, VESTEN, SWEATERS, BADBROEKJES,
„STURKA" SHORTS, SPORTRIEMEN, BRETELS, enz. enz.
Een ongekende collectie.

Een eldorado voor Vaderdag
Textiel en Confectiemagazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087
KLANT.

WEEK-HGENDA
Monopole
Vrijdag 18 Juni S uur: film „De
schoonheidsspecialist".
Zaterdag 19 Juni 8 uur: idem.
Zondagmiddag 20 Juni 2.30 uur: film
„Lach en vergeet".
Zondag 20 Juni S uur: film „De
schoonheidsspecialist".
Maandag 21 Juni 8 uur: idem.
Dinsdag 22 Juni S uur: film „Eén zo»
* mer slechts heeft zij gedanst".
Woensdag 23 Juni S uur: idem.
Donderdag 24 Juni 8 uur: idem.

BOEKHANDEL LORENZ, Haltestraat 15

Gemeente Zandvoort
Voor een eerlang in gebruik te nemen en thans
nog in aanbouw zijnde schooj voor voorbereidend
lager onderwijs worden gevraagd

twee kleuterleidsters
in tijdelijke dienst.
Jaarwedde met akte A ƒ 1680,- tot ƒ 2814,(vier tweejaarlijkse verhogingen van ƒ 2S3.50).
Jaarwedde met akte B ƒ 1980,- tot ƒ 3060,(vier tweejaarlijkse verhogingen van ƒ 270,—).
Sollicitaties (ongezegeld) aan de Burgemeester
vóór l Juli a.s.

Levensmiddelenbedrijf

D A M E S ! Bekijkt eens onze Badpakkensortering van „TWEKA",
„HEINZELMANN", „CATALINA", enz.

EENS

Een net WINKELMEISJE

BLIJFT KLANT.

D. RUITER

Dr Gerkestr. 21 * Tel. 2812

is Dinsdag 22 Juni a.s.
wegens huwelijk gesloten
GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

en nog wat
stellen dat deze eerste helft niet erg
succesrijk voor Zandvoortmeeuwen is
verlopen.
iHet is beslist niet noodzakelijk dat
je om gezellig te spelen moet win»
nen. Er zullen misschien ook honk=
ballers zijn die denken als ik mijn
Zondagmorgen of Zaterdagmiddag
doorbreng op het honkbalvcld en ik
krijg zo nu en dan eens een slaghout
in mijn handen en ik sfa op mijn
beurt ook weer in het veld, dan is
dat voor mij voldoende. Zo iemand
kan een prettige sportkameraad zijn,
doch er ontbreekt toch iets aan
zijn instelling. Wij zouden de fighting
spirit n.l. niet tijdens een wedstrijd
willen missen. Als de ene wedstrijd

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

«rfS^
'n Cadeau dat er wezen mag!
cosypantoffels

^J P^J^""*""^

19,1

Grote Krocht
Een geschenk voor Vaderdag ?
Dan naar

't Wonder van Zandvoort
Wij hebben teveel om op te noemen
Komt, ziet en overtuigt U!

Kruisweg 22

Honkbal

Het is Zandvoortmeeuwen j.l. Zon»
dag niet gelukt op de ingeslagen weg
voort te gaan. -Ditmaal moesten ze
genoegen nemen met een 11»5 neder»
laag. iHet is al net als met de vorige
wedstrijden. 'Het spel was niet slecht,
maar een paar maal verkeerd aan»
gooien op het tweede honk en de te»
genpartij kon punten scoren. Enkele
foutjes, gemaakt op het moment dat
de honken bezet zijn, betekent met»
Hotel Bouwes
een het oplopen van de score. Door
Dagelijks: het orkest van Torn Boot een enkele honkslag, een paar maal
4 wide kon Zandvoortmeeuwen 5
en zijn ensemble.
punten scoren, aangezien de tegenpar»
Uitgebreid cabaretprogramma.
tij er echter 11 'had vergaard, kwamen
Vrijdag 18 Juni, 20.30 uur: Exclusieve de wedstrijdpunten bij H.H.C. 3.
badpakkcnshow.
. Nu we op de helft van de compes
titie zijn aangeland kunnen we vast»
Zondagmiddag: Thé Dansant.

AINDEKHOO&

ZIET ONZE SPECIALE SOLA--ETALAGE
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltestr. = TEL. 2418

na de andere verloren gaat, dan
krijgt deze vechtlust natuurlijk "een
gevoelige deu'k. De kunst is echter
bm uit deze impasse te geraken. Wij
trappen een -wijd openstaande deur
in indien wij beweren dat goede re»
sultaten en training „iets met elkaar
te maken hebben". De sportbladen
en de sportrubrieken in de dagbladen
staan daar na iedere nederlaag van
het Nederlandse voetbalelftal vol
over. Raad geven kost niet veel. Dat
wij dit schrijven spruit alleen voort
uit de liefde die wij voor honkbal als
zomersport hebben. Wij zijn er van
overtuigd dat er in Zandvoort be»
slist meer honkballers rondlopen dan
diegenen, die lid zijn van de enige
honkbalclub die Zandvoort telt. Als
nu de tegenwoordige leden hun zo»
mersport hetzelfde goede hart toe»
dragen als wij, dan zullen zij betere
resultaten boeken. En dat, wij (en
honderd anderen) schreven 't reeds,
vereist een degelijke voorbereiding.
Niet alleen tijdens de traning een
balletje gooien of een balletje slaan.
Neen, spelsituaties behandelen. Wat
moet ik doen als
enz. enz. Ook
de taak van de aanvoerder komt in
het geding.
'Een voorbeeld. Zondag
raakte
Keesman gewond. Niet ernstig want
hij heeft de gehele wedstrijd als ach»
tervanger uitgespeeld. Toch had het
C. Paap moeten opvallen dat Kees»

man,
die anders het tweede honk
goed weet te bereiken, nu enkele bal»
len veel te hoog aangooide. Paap (die
wegens afwezigheid van Van der
Moolen aanvoerder was) had toen hij
zulks bemerkte van Keesman kunen
horen dat de kleine blessure aan zijn
rechterwijsvinger oorzaak was dat hij
de bal niet voldoende kon „drukken".
In dat geval had hij meteen Van Ko»
ningsbruggen achter de plaat dienen
te zetten, hetgeen zekere enige pun»
ten voorkomen zou hebben. Zo zijn
er talloze dingen die voor verbete»
ring vatbaar zijn.
Tol slot nog dit: het zou voor de
toeschouwers veel aardiger om. te
zien zijn indien de Meeuwen over
uniforme kleding beschikte. Zoals 't
nu is zou een toevallige toeschouwer,
die met de knuppel in het slagperk
gaat staan niet eens opvallen, mits
hij zijn broek in zijn sokken stopt.
Naar het ons voorkomt is Zand»
voortmeeuwen de enige vereniging
die niet uniform gekleed het terrein
van de wedstrijd betreedt. Als al de»
ze kleinigheden en de meer belang»
rijke dingen verholpen zouden kun»
nen worden, dan zou het waarsehijn»
lijk met Zandvoortmeeuwen wel be»
ter gaan. De aantrekkingskracht tot
een sport wordt hoofdzakelijk ge»
vormd door de resultaten van de fa=
vorieten en door de entourage..
F.T.

STOOMWASSERIJ „HOLLAND! A" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DEUR UIT!
Even naar
Brillenspecialist

LOOMAN

Mr Opticien
Haltestraat 58 - Telef. 2174

w Bedrijfskleding bij
Fa van dor Veld-Schuiten
Ook VERPLEEGSTERSSCHORTEN
in alle maten.
Mooie sortering
FAVORITSCHORTEN
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks TOM BOOT
en zijn ensemble

Aangifte leerlingen
openbare scheien
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat gedurende de week van 21 t/m
26 Juni a.s. nogmaals gelegenheid wordt gegeven
tot aangifte van kinderen, die met ingang van de
nieuwe cursus de Hannie Schaftschool, de Karel
Doormanscliool of de Dr. Albcrt Plesmanschool
zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30
uur ter gemeentesecretarie, afdeling onderwijs
(ingang Haltestraat).

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. Geifcesttaat 48 rood
Garage Rinko - T»\. 2424

De schoonheidsspecialist
Fernandel eerst komiek, toen ernstig acteur, nu
een sublieme comediant, floreert in „De schoon»
Tieidsspecialist".
Toegang 18 jaar,
Vanaf DINSDAG 22 t.m.
DONDERDAG 24 JUNI, 8 uur
Dit is de film voor de tienduizenden die
de schoonheid van „Morgen is te laat" heb»
ben doorleefd. Dit is het verhaal van een
jonge liefde, een geluk, dat te groot was
om duurzaam te zijn!
Ulla Jacobson - Folke Sundquist

Eén zomer slechts
heeft zij gedanst
Een Zweedse film vol fel realisme!
Toegang 18 jaar.

(In technicolor)

HEINZELMANN ORCHIDEE
en CATALINA uit de U.S.A.
(•Made for the stars of
Hollywood).
Tevens uitgebreid
CABARETPROGRA MM A

Alle leeftijden.

De Volkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Pepita Ramirez
Trio Farlow
Margarita Diaz
Gonzalez

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De demonstraties, die door onze da=
mes en meisjes in de afgelopen week
werden gegeven, kunnen als goede re=
petities voor deze groepen worden
beschouwd, daar de uitgevoerde oefe=
ningen als onderdeel voor de wed=
strijden van de Kennemer Turnkring
op 4 Juli a.s. op het Gemeentelijk
Sportpark te Zandvoort zullen gel=
den. Zowel voor deze onderdelen als
de overigen, zijn prachtige prijzen
beschikbaar, terwijl deze wedstrijden
tevens een selectie zijn voor die ver=
enigmgen, die aan de middagdemon=
straties met onze Zweedse gasten
mogen meedoen.
Ook voor onze vereniging geldt
derhalve een laatste krachtsinspan=
ning in de nog resterende 14 dagen.
De leden van 10 jaar en ouder, die
niet voor de wedstrijdploegen in aan=
merking komen, kunnen de middag»
demonstraties volgen, door in cos=
tuum in de optocht mede te lopen en
zodoende gezamenlijk het veld te be=
treden.
Athletiek.
Door het niet beschikbaar zijn van
een veld, werd de Ie athletiek=com=
petitie=wedstrijd van de Kennemer
Turnkring verschoven naar 24 Juni
a.s. op de velden van Cios in Over*
veen. De 2de wedstrijd wordt op S
Juli gehouden, terwijl de datum van
de 3de wedstrijd nog moet worden
vastgesteld.
De jeugdathletiekwedstrijden van
de 'Kennemer Turnkring zijn vastge=
steld pp Zaterdagmiddag 10 Juli a.s.
in Driehuis op Schooncrbeek.
De adspiranten van 11, 12 en 13
jaar verwerken: 60 m hardlopen, kas=
tiebahverpen en verspringen en die
van 14 en 15 jaar: 60 m hardlopen,
liandbalwerpen en hoogspringen voor
meisjes en 80 m hardlopen, kogel=
stoten en hoogspringen voor jongens.

Vanaf VRIJDAG 18 t.m. MAANDAG 21 JUNI
8 uur
•Het nieuwe lachsucces met FERNANDEL

Lach en vergeet

badpakkenshow

ftORFBALNIEUWS
•Het eerste twaalftal van de Zand'
voortsc Korfbalclub neemt Zondag
20 Juni a.s. op het E.D.O.=terrein deel
aan seriewedstrijdeii, uitgeschreven
door de Haarlemse korfbalvereniging
„Oosthoek".
Voor het Zandvoortse twaalftal
zijn de volgende wedstrijden vastge=
steld:
10.35=11.05 uur: Oosthoek 3=Z.K.C.
1; 11.45=12.15 uur: K.V.D. 2=Oost=
hoek 3 en om 12.55=13.25 uur: Z.K.C.
1=K.V.D. 2.
In deze 3e-klasse B zal het winnend
twaalftal uitkomen tegen de kampi=
oen van de 3e klasse A om de eerste
en tweede prijs. Hiernaast zal ook
nog gestreden worden om een derde
en een vierde prijs. Z.K.C, l maakt
een goede kans! Veel succes en houdt
de Zandvoortse kleuren hoog!

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein • Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

ZONDAGMIDDAG 20 JUNI, 2.30 UUR
De grootste showflim ooit in Engeland gemaakt!
Vera Ellen, David Niven, Cesar Romero

Vrijdag 18 Juni, 20.30 u.
Exclusieve

Zondagmiddag
THÉ DANSANT

Pijnstrükerü] - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2882
j. H. c. WEENINK

op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke "aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING
van TJw inkopen" bij deelnemers Cwinkeliers) aan1 het Kennemer Füiancferings-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 zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

Voor
VACANTIE
STRAND
en
ZON

VADERDAG
Geef hem een electxv scheerapparaat
ARVIN Electr. scheerapparaat
BRAUN Electr. scheerapparaat
PHILIPS Electr. scheerapparaat
REMMINGTON Electr. scheerapparaat
ƒ 88,00,

ƒ 32,50
ƒ 39,75
ƒ 49,75
ƒ 98,50

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

de
MEVROUW MOLOTOV
Wanneer ik in de krant lees dat Mo=
lotov een geheimzinnige reis maakt,
\yaarover de hele wereld zich in gis*
singen verdiept, moet ik wel eens
denken aan mevrouw M'olotov. En
aan de vrouwen van andere diploma»
ten.
Wat gaat er in haar om?
Ze kan, met zo'n man, immers
nooit ergens op rekenen?
Op een goede dag heeft ze de ta=
fel gedekt, zijn lievelingskostje ge=
kookt en haar mooiste jurk aange=
trokken. Ze roept haar man aan t:i=
fel, maar floep, hij is weg.
Waarheen? Waarom? Tot wan*
neer? Niets weet ze er van. Geheime
missie. 'Hij gaat plotseling heen, hij
komt plotseling terug.
En hij vertelt zijn vrouw er niets
over! Is dat • niet om uit je vel te
springen van nieuwsgierigheid?
Als onze echtgenoot eens wat laat
thuis komt zijn er maar drie moge»
lijkheden: Hij heeft een omweg ge»
maakt om nieuwe haring te eten bij
dat speciale karretje, met zijn on»
overtroffen haring.
Hij heeft -zijn haar laten knippen.
Hij heeft met een vriend wat zitten
mijmeren op een terrasje. Over
„vroeger". Of over „later". Nooit
over „nu".
-a
Goed, over alle drie gevallen hoeft
hij ons niets te vertellen.
Wij zien. en ruiken genoeg.
Maar te denken dat je man zo»
maar geheime reizen onderneemt,
waar je nooit iets over te weten zult
komen, brrrr!
Ik zou geen goede mevrouw Molo»
tov zijn!
NEEL.

4
®
®
®
®

punten van belang!
Solide stoffen
Moderne coupe
Beslist lagere prijzen
Eventuele
veranderingen gratis

Dat vindt U alleen bij

Kledingbedrijf Succes
o.a. COSTUUMS
van ƒ 45,- tot- ƒ 128,SPORTCOLBERTS
van ƒ 29,- tot ƒ 63,PANTALONS
van ƒ 12,- tot ƒ 43,REGENJASSEN
van ƒ 29,- tot ƒ 95,Verder een ruime sortering in
JOPPERS, FIELDJACKS,
WINDJACKS, SHORTS,
KHAKIBROEKEN,
JONGENSBROEKEN, enz.
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J, v, d, BOSGevestigd
& Zonen
1879

Mededeling van de
International School of Languages Tel. 2562, Zandvoort.

een luchtig zomerslippertje
met een veelkleurig textiel
bovenwerk en een uiterst
lichte, zeer buigzame zool
van Poroflex.
practisch en charmant!

FILIALEN IN GEHEEL NEDERLAND

BRIDGE-NIEUWS
•Dinsdagavond speelde de bridgeclub
„Bridgen voor Plezie/" een vriend=
schappelijke wedstrijd.
No. l in de N=Z=lijn werd fam. v.
Straaten; 2. Mej. v. Duijn=de lieer de
Haas; 3. fam. v. d. Vlerk; 4. dames
Vrugt=Gebe en 5. mevr. de Jongsde
heer v. Wonderen.
No. l in de O=W=lijn werd fam.
Vleeming; 2. mevr. v. Wonderende
heer de Jong; 3. heren Snijer=Gebe;
4. dames Denkers=de Haas en 5. da=
mes Kuijters=den Belder.
De volgende week Dinsdagavond
•wordt er weer een wedstrijd gespeeld.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Juni
berijdbaar
20
5.53 13.— 18.17 1.30 10.00=1400
21
6.33 13.30 19.—•2.- 10.30=17.00
22
7.15 14.— 19.43 2.30 11.00=17.30
23
8.07 15.— 20.36 3.30 12.00=18.30
24
9.05 16.- 21.34 4.30 13.00=19.30
25 10.04 17.- 22.34 5.30 14.00=20.30
26 11.12 18.— 23.47 7.- 15.00=21.30
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn.

HALTESTRAAT 4 - ZANDVOORT - Tel. 2217
Wegens voortdurende en thans toenemende tegenwer=
king van het Gemeentebestuur hebben wii besloten
ons Instituut, nadat dit 15 jaar te Zandvoort is werk=
zaam geweest, voorlopig te sluiten. Honderden jonge
Zandvoorters hebben in de loop der jaren door het
werk van onze leraren diploma's gehaald voor steno=
grafie' en machineschrijven, practijkdiploma's voor Ne=
derlands, Engels, Duits, Frans en' Spaans, benevens het
Middenstandsdiplonm.
Gaarne ontvangen wij van hen of hun ouders een schrif=
telijk protest tegen de maatregelen van de overheid,
•die ons tot dit besluit hebben gebracht.
DB DIRECTIE

Abonneert u
op de Zandvoortse Courant

TOURING-EVENEMENTEN
20 Juni: Sterrit van de Citroen 2CV.
(Circuit).
24 Juni: Concert Tiroler Kapel. Raad=
huisplein.
27 Juni: Sterrendag der K.N.M.V.
(Circuit).
3 Juli: Concert Zandvoortse Mu=
ziekkapel, Raadhuisplein.
8 Juli: 'Concert Tiroler Kapel. Raad»
huisplein.
11 Juli: Amateurkampioenschappen
wielrennen Nederland .'K.N.W.U.
('Circuit).
17 Juli: Concert IJmuider Harmonie.
Raadhuisplein.
20 Juli: Eerste zandbouwwedstrijd
voor kinderen.
22 Juli: Concert Tiroler Kapel. Raad=
huisplein.
23 en 24 Juli: Training auto= en mo=
torraces KNAC/KNMV. (Circuit).
24 Juli: Concert Zandv. Muziekkapel.
Raadhuisplein.
24 Juli: Groot zomervuurwerk op het
strand.
25 Juli: Nationale auto= en motorras
ces KNAC/RNMV. (Circuit).
29 Juli: Kellners race.
31 Juli: Concert (Wordt nader be=
'kend gemaakt).
4 Aug.: Kinderballomvedstrijd,

7 Aug.: Concert Postfanfare Haar=
lem. Raadhuisplein.
10 Aug.: 2e zandbouwwedstrijd voor
kinderen.
12 Aug.: Concert. (Wordt nader be=
kend gemaakt).
13 en 14 Aug.: Training intern. auto=
races KNAC.
14 Aug.: Concert Tirolerkapel,. Raad=
huisplein.
15 Aug.: Internationale sportwagens
races KNAC. (Circuit).
21 Aug.: Concert Zandv. Muziekka=
pel. Raadhuisplein.
28 Aug.: Training voor auto= of mo=
tor=evenement.
29 Aug.: Gereserveerd voor auto= of
motorrace.
11 Sept: Autosprints VII afd. Haar=
lem RAG West. (Circuit).
Sept. en Oct.: div. wielrennen.
iHet houden van een tweede vuur=
werkavond wordt overwogen. Behal=
ve de genoemd evenementen is Tou=
ring Zandvoort betrokken 'bij en
geeft steun aan diverse evenementen
zoals o.a. de Estafette Zandvoort die
op 10 Juli plaatsvindt enz. In Sep=
tember vindt de tentoonstelling plaats
met prijsuitreiking van de planten»
verzorgingswedstrijd voor de scholen.

Burg:. Engelbertsstraat ZZ en 54
GLAS-ASSURANTIE

voor Vaderdag
hebben wij een grote keuze

aardige geschenken
Weekend shirt met prima pas»
vorm; zelfbinders; sokken; an»
klets; crepe nylon sokken; ve=
lour sweaters; windjacks; bad»
broeken; shorts, portefeuilles;
portemonnaies; actetassen, kof'
fers; broekriemen; tennisarti»
kelen; tenniskleding; kampeer»
artikelen.
U slaagt beslist bij:

Sporthuis
„Zandvoort"
HALTESTRAAT 35. Tel. 2131
Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
3000 Brandmelding.
3339 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Baadhulsplein.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükertf, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel Op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

Opgericht 1900

55e Jaargang no. 48 — Verschijnt Dinsdags en_ Vrijdags

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

DINSDAG 22 JUNI 1954

ZANDYDORTSE COURANT

Advertentieprijs:
10 cent per mmshoogle

" voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

ONDER VERKEERDE
BANIEREN

op „Doodse stilte rondom, de Zandvoort-estafette"

Zandvoort heet — terecht — een re*
creatie*oor c l voor vele stadsbewoners.
maar: „van de gang van zaken
•Met name strand en zee vormen Wij ontvingen het volgende schrijven: alles",
m ons dorp". Door dit onjuist cite*
een tegenwicht voor het leven van Geachte 'Heer Redacteur.
ren verschaft de heer V. zich — ten
alledag dat tegenwoordig 7.0 enorm In uw Dinsdagkrant van 15 Juni j.l. onrechte dus — een basis voor zijn
schrijft uw verslaggeefster G.H., dal verzoek.
veel energie opeist.
uw krant zijn lezers graag volledig
-') De naam van de firnia Feenstra
'Het is goed dat de (dagjes)mens van alles op de hoogte houdt. ')
werd niet genoemd als reclame — zo*
Wilt
U
dan
zo
vriendelijk
zijn
de
daar met niets anders dan zon, /and
als de heer V. schijnt te veronderstel*
en zeewater te maken heeft. (De zor* hele lijst met prijsgevers in uw blad len —, doch omdat de geluidsverzor*
te
vermelden,
zoals
opgegeven
in/
bij*
ger bij een dergelijk evenement bloot
«en voor de fourage en -de zorg voor gaand overzicht'?
en ook moet bloot staan —
de kinderen laten we maar even bui*
G.H. meldt haar lezers bijvoor* staat — kritiek
van het publiek.
'beeld dat de geluidsinstallatie ver* aan') de
ten beschouwing).
Met de prijsgevers is dit uiter»
Het strand wordt beschouwd als /orgd wordt door de firma Feenstra, aard niet het geval en dus zou het
vergeet er bij Ie zeggen dat noemen van hun namen wél reclame
een plaats waar men zijn aandacht maar
deze firma daarvoor wordt betaald zijn.
Derhalve kunnen we niet vol*
niet hoeft fe geven aan dingen waar* (ten bedrage van ƒ 25,—). '-')
doen aan het verzoek van inzender
Namens het gehele comité Zand* tot
aan men dat elders al veel te veel
opname van zijn overzicht.
voort*Estafette verzoekt ondergete»
moet doen.
kende U beleefd, uw lezers volledig
Daarom achten wij het ook prins te willen inlichten (dus met alle prijs*
Met de opname van bovenstaand
cipieel onjuist dat er aan de fabri» gever.?). '). Kunt U hieraan geen ge*
kant van een bepaald sigaretten*merk volg geven dan verzoekt het comité schrijven en van ons bijschrift menen
overzicht niel te plaatsen. wij de heer V. en „het gehele comité"
de gelegenheid wordt geboden om op bijgaand
Namens het comité, hoogachtend, volkomen recht te hebben gedaan.
het strand een z.g. vliegerreclame Ie
. J. VISSERS. Voorts hopen we voor hen en voor
de overige lezers een noodzakelijke
maken. (Aan vliegerlijnen zijn vlag*
gen — 't waren er Zondag j.l. twee — Hierbij een paar opmerkingen onzer* correctie te hebben gegeven van een
nog al te vaak voorkomende misvat*
bevestigd waarop een sprekende aan* zij Lds:
) G..?!, schreef niet „volledig van tin g. — Rad.
beveling is gedrukt).
Niet dat die twee vlaggen boven
het zonnende en uitblazende publiek
ons nu zo overdreven hinderen.
Doch o.i. moet men de mensen op
Eindelijk weer leven in de brouwerij
het strand nu eens werkelijk met rust
trachten te laten en hen niet ook
daar nog eens komen opzoeken om Het Sportcomité „Zandvoort Esta* 2150 m lang en dient vijf maal gelo*
hen voor aankoop van welk artikel fette" heeft dezer dagen de „Stilte* pen te worden.
Barrière" doorbroken en aan de pers
De voornaamste prijzen zijn:
ook te winnen.
Ie prijs: een grote wisselbeker met
diverse inlichtingen verschaft.
Laat er nu ook een plek zijn waar
In ons 'blad van 15 Juni hebben we vijf vergulde medailles; 2e prijs: vijf
het advertentie=wezen niets te maken de voornaamste punten reeds bekend verzilverde medailles; 3e prijs: vijf
gemaakt. Volledigheidshalve voegen bronzen medailles. Voorts hebben
heeft.
wij
daar het volgende nog aan toe.
een groot aantal Zandvoortse nering»
Tóch nog adverteren — of gele*
Op 10 Juli des avonds om half acht jdoenden \fraaie prijzen beschikbaar
genheid daartoe geven — op een zal op de Grote Krocht door Zand' gesteld, zoals taarten, fruitmanden,
plaats waar men deels juist komt om voorts burgemeester Mr H. M. van terwijl er zelfs vijf complete diners te
eens van al die wervende factoren Fenema het startschot gelost worden winnen zijn.
De langzaamste loper wacht een
voor de 9e Zandvoort*Estafette. Het
van het dagelijks leven af te zijn, mis* dagelijks 'bestuur vanJTpurirvö Zand*, Iqpel en vork, jterwijl de ouds.te.loper
kent het' rechf' van dagjesmens en voort, dat deze wedstrijd voor ons zal worden bedacht met een fles eau
andere bezoekers op een dergelijke dorp van groot belang acht, heeft de cologne. Zeker om weer wat op
onopvallende bevrijding, die echter hiervoor een ruime garantie van verhaal te komen.
Gezien het feit, dat reeds vele be*
200,- beschikbaar gesteld. De
in ere dient te worden gehouden ƒroute
is dezelfde als voorgaande ja* kende ploegen hebben ingeschreven,
voorzover dat maar enigszins moge* ren, n.l. 'Grote Krocht, Haltestraat, belooft het een spannende wedstrijd
Kostverlorenstraat, Tol, Haarlemmer* te worden.
lijk is.
G.H.
Ook al is het door ons gesignaleer* straat, Grote Krocht. Dit parcours is
de symptoom op zichzelf nog onbe*
tekenend, het zojuist genoemde recht
worde niet doorkruist door onnodige,
commerciële bedoelingen.

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

Zandvoortse
Dierenbescherming
bestaat 35 jaar
Toen ons ter ore kwam, dat de afcl.
Dierenbescherming in Zandvoort op
28 Juni a.s. 35 jaar bestaat, hebben
we ons om inlichtingen gewend tot de
secretaresse dezer vereniging, me*
vrouw Kraan*Mcet.
Als regel verwacht men bij de her*
denking van een dergelijk heugelijk
feit, enige festiviteiten in welke
vorm dan ook. Maar mevrouw Kraan
vertelde ons, dat er op de laatste Ie*
denvergadering met algemene stem*
men besloten was, aan deze horden*
king geen enkele feestelijkheid te
verbinden. Men acht het n.l. niet
verantwoord om het geld van de Ie»
den voor andere doeleinden te ge*
bruiken, dan voor het plan waarvoor
in de Zandvoortse Vereniging Dieren*
bescherming de laatste jaren met
koortsachtige ijver wordt, gewerkt
n.l. de bouw van een dieren*asyl.
Ook de voorzitter, de heer J. Vol*
der, verzekerde ons, dat dit doel met
grote energie wordt nagestrefd.
Wel beschikt momenteel de Zand*
voortse Dierenbescherming over een
E.iH.B.O.=post voor dieren, n.l. bij
mevrouw Roos, .Haarlemmerstraat 92,
waar ten alle tijde zieke of gewonde
dieren kunnen worden afgegeven en
werken sedert jaren twee leden van
de vereniging, n.l. de dames de Joode
en Kerkoerle regelmatig op de poli*
kliniek van Dr Jongkind, aan de
Swaluëstraat, maar deze toestand is
niet, zoals het bestuur het graag zou
zien. Men wil een eigen asyl.
'En daarom wenst het bestuur van
de Dierenbescherming afd. Zandvoort
dit jubileum stilzwijgend voorbij te
gaan, een verJangep- - dat wij, ge*
zien de bijkomstige omstandigheden
slechts respecteren kunnen.
Maar niettemin onze hartelijke ge*
lukwensen en de verwachting, dat
spoedig de plannen, wat betreft het
dierenasyl, verwezenlijkt mogen wor*
den.
G.H.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid van
de redactie)
Geachte Redactie,
Ik nam kennis van de mededeling van
de heer Oostenrijker, dat hij de mi»
tiatiefnemer is geweest tot naamsver»
andering van de Herman Heijermans»
straat.
Uit het feit, dat in het gepubliceer*
de raadsverslag vermeld wordt, dat
het verzoek was ingediend door de
heer Kruisheer e.a. en deze als eerste
de lijst van adhaesiebetuigingen ge*
lekend heeft, heb ik de conclusie ge»
trokken, dat de heer Kruisheer de
initiatiefnemer was.
Ten onrechte dus naar nu blijkt.
Weshalve ik hiermede aan het ver*
zoek van de heer Kruisheer voldoe,
deze rectificatie in uw krant ter pu»
blicatie aan te bieden.
A. Heijermans'Jurgens.
*

Bentveld, 20 Juni '54.

Mijne Heren,
Na enkele tientallen jaren in Zand*
voort gewoond te hebben, zij het dan
ook in Bentveld, wat er niet zo hele*
maal echt bij hoort, ben ik nu over
de grens verhuisd naar Bloemendaal,
maar ik ben uw krant trouw geble»
ven, want anders zou ik toch iets
missen naar mijn gevoel.
Daardoor heb ik onlangs ook uw
mededelingen omtrent het iHolland
Festival gelezen en ik meen, dat die
mogelijk niet helemaal juist zijn.
Want de naam Holland Festival zal
m.i. gekozen zijn ter onderscheiding
van de — nu al haast klassiek gewor»
den — Salzburger Festspiele, van de
Festivals in Engeland, van de Luzer»
ner Festspiele enz. Het is dus een
reeks uitvoeringen, die ook — zo niet
in de eerste plaats — bedoeld is voor
de vreemdelingen. Van een kloof tus»
sen Festival en volk te spreken, wil
mij daarom minder juist voorkomen.
•Ook de prijzen rechtvaardigen dit
woord nauwelijks^ U noemt een Frans
theal£r met een gemiddeld entree»
prijs van ƒ 6,50. Dat is ongeveer zes
keer de gebruikelijke bioscoop entree»
prijs en als iemand nu werkelijk iets
voor het Festival over heeft en zich
een ander genoegen — en niet meer
dan dat — even ontzegt, dan kan hij
best het Franse Theater gaan bezoe»
ken.
De gevraagde prijzen dienen per

STEMT HEBE& (DINSDAG) AVOND om f O uur af op de A V R O
En luistert naai* de Amerikaanse evangelist BILLY GRAHAM
(REPORTAGE

VAN DE GROTE SAMENKOMST

Jaarvergadering

IN HET

STADION)

(Adv.)

slot in overeenstemming te zijn. met
de reis* en verblijfkosten, die de bui«
De toneelvereniging „Op Hoop van
tenlandse kunstenaars zich voor zich,
Zegen" houdt op Vrijdag 9 Juli a.s.
zelf en al hun requisieten moeten ge*
in „Ons Gebouw" de jaarvergade*
troosten en ook de vermakelijkheids»
ring. Aftredend zijn de heren J. Bos,
belasting dient nu eenmaal betaald te
Hel gefluit van een cultuur: minnestreal
secretaris en de heer P. Herfst, twee*
worden.
de voorzitter, die zich herkiesbaar
„Zo maar" kan inderdaad haast
stellen.
norering zal nader besproken c.q. telijk, doch vlak daarop kon ik uren: niemand
Vaak heb ik de wens te kennen ge*
naar het Festival gaan. Maar
overwogen worden. De Redactie. lang zitten wenen. Mijn geest steeg is dat nodig
geven eens „grote dingen" voor onze
iets, wat zo buiten»
krant te schrijven. Ik bedoel: echte
boven mijn physiek, dat er in alle op: gewoon is en bij
Zomer-bridgedrive
één keer per jaar
stevige artikelen, waar de mensen Inderdaad, ik zag 't zelf ook: de kans zichten tabak van kreeg. Juist, dat gedurende eenonsmaand
aangeboden
De Zandvoortse Bridgeclub organi* wat aan hebben, waar ze over moeten van mijn leven. Alleen de laatste zin moest ik hebben. Ik verlangde naar wordt? Laten wij dankbaar
zijn, dat
seert op Dinsdag <5 Juli a.s. in hotel nadenken en zich achteraf verplicht beviel me niet. Ik weet wat het bete: een uitgeteerde, ascetische gestalte onze tijd nog niet in nationale
Keur de eerste Zomerbridgedrive.
voelen mij van warme instemming gei kent als de redactie zó spreekt. Ver: met een slobberig pak. Mijn naaste langstelling ten onder is gegaan. be»
laald wil dit zinnetje zeggen: „Als je omgeving begon mij te mijden en ik
tuigende brieven te schrijven.
Hoogachtend,
Ik heb gemijmerd over culturele 't een of andere stomme stuk schrijft verheugde mij daarover. Ik wenste
Niet in.de prijzen
E.W.S.
artikelen, over wetenschappelijke stut over mevrouiv en de heren bijvoor: vrij en ongebonden te zijn en at van
De Zandvoortse
Reddingsbrigade dies en letterkundige essays. Terwijl beeld, krijg je geen cent!" Ik rilde toen af geen erwtensoep meer. Ik
trok met een dames* en een heren* ik hierover nadenk en overweeg in van afschuw en voelde me zeer klein. voedde mij met vruchten des velds
viertal naar Zeist om deel te nemer, hoeverre mijn wensen en sluimerende Mijn zelfvertrouwen, dat toch al niet en gedroogde mieren. Alleen betreur:
aan de landelijke E.H.B.O.*wedstrijd, idealen kunnen verwezenlijkt worden, op hoog peil stond, werd overspoeld de ik het dat Zandvoort geen woes:
waaraan door nog een zestal viertal* dringt de volkomen ongerijmdheid door zeeën van minderwaardigheids: tijn bezit. Allengs kreeg ik een volle: Luisteren naar
, len werd deelgenomen.
van mijn streven zich pMseling aan gevoelens.
dige kennis van politieke en sociale
De herenploeg plaatste zich als mij op. Want wat doe ik eigenlijk,
Maar ik vermande mij en ging aan narigheden. Ik loste tussen twee huil: Joh. Christiaan Bach
vijfde, het damesviertal als zesde, ter* wie ben ik, waar denk ik over? Ik 't werk. Door mijn gedeprimeerde ge: buien door het negervraagstuk in de
3 Juli zal in Café»restaurant
wijl de commandant, de heer A. Loos, ben een nietswaardige klungel, die
moedstoestand
heen 'Verenigde Staten op, ik gaf de jeugd: Zaterdag
De
Rotonde
een uitvoering van pia*
zich als derde wist te klasseren. Het een sof:kolder:rubriekje in onze on:
kreeg ik vlagen van criminaliteit een nieuwe naam en tij:
van Aad Plas worden
is natuurlijk jammer, dat er geen volprezen Dinsdag:krant mag schrij:
een zeer bijzondere dens een narcotische droom zag ik no*leerlingen
prijzen naar Zandvoort werden ge* ven. O, vrienden, het staat me zo te:
begaafdheid. Ik wierp de melksanering als een fanatieke gegeven.
O.m. staat een pianoconcert van
oracht, maar gezien het resultaat in gen dit waardeloze geschrijf. Diep in
mij dan te bed en be: overheidsvinger in de pap. Indo'Chi:
Christiaan Bach op het program»
een landelijke wedstrijd mag de Z.R. mij klinkt een stem, die mij zegt dat
gon wild met m'n na en Loosdrecht waren voor mij Joh.
B. over de prestaties nog niet klagen. ik voor geheel andere dingen geboren
ogen te rollen, omdat geen probleem meer en maarschalk ma.
ik meende dat dit een Juin at uit m'n hand. (Geestelijk,
ben. Jammer genoeg zit die stem ver:
bazend diep, zodat ik erg goed moet gunstige invloed uitoefende op mijn hoort).
Een mooi^resultaat
luisteren om er iets van op te vangen. culturele aspiraties. Vooralsnog be:
Toch had ik nog steeds uren van
(Ingez. med.)
En dan verval ik weer in naargeestig paalde ik mij tot deze voor*oefenin: melancholieke indolentie, waarin ik De Zandvoorte Korfbalclub nam
en droef gepieker, zodat ik me voel gen. Ik kreeg neigingen om m'n haar echter productief bleef denken. Ik Zondag deel aan het Oosthoek»tour»
als een wormstekige appel of een te laten groeien, maar toen ik merkte maakte in de voor dit doel voorge: nooi te Haarlem. Aanvankelijk was
theepot zonder oor. (U zult moeten dot het dit vanzelf al deed, liet ik 't schreven hersencellen het concept het eerste twaalftal in een lage klas*
toegeven dat ik me, wat stijl en taal: schielijk afknippen. Ik wilde een van een uitgebreide dissertatie over se ingedeeld, doch door enige weg»
ook U kunt
gebruik betref, in bepaalde mate weet nieuwe stijl in het artistenwezen lan: het ballet der lage landen en de hoge blijvers moest het programma worden
aan te passen aan het klimaat van de ceren: de kunstenaar:metseen:net:ges aardbeienprijzen. Het ontwerp van omgezet met het gevolg, dat thans
zonder risico
rubriek „het potloodje". Ik zeg dit kniptzhoofd. Ook betrapte ik er mij: een Holland:muizenval verschafte mij gestreden moest worden tegen twee
zelf maar, voor het geval 't U ont: zelf op dat ik momenten van een het genoegen het middel te vinden eerste klassers en een derde klasser.
gaan mocht zijn).
vierde:dimensionale visie op het we: om alle Nederlanders onder één
Z.K.C, kwam goed voor de dag,
De redactie had vorige week blijk' reldgebeuren kreeg. Ik kreeg het z.g. hoedje te vangen. Ik verrijkte boven: daar de eerste ontmoeting tegen
baar een goede kijk op mijn ellende, derde gezicht, dat de ganse wereld dien het Nationaal Prentenkabinet Oosthoek 3 met 1*0 werd gewonnen.
want ik kreeg een kort briefje van aan mijn voeten legde. Ik wist, ik met een tekening van de ondergaan: Tegen de eerste klasser Oosterkwar*
door het Biologische
zeg: ik wist hoe het Mendès France de zon in de Halve Maansteeg.
de volgende inhoud:
tier 3 werd vervolgens een 6*2 over»
zou vergaan, ik wisf waarom exzkei:
Ik wist alles, deed alles, huilde en winning behaald, doch tegen de an»
Slank heidsmiddel
Bartje, je krijgt volgende week zer Hirohito er nooit toe was kunnen lachte om alles en voelde mij na eni: dere eerste klasser KVD l werd met
Dinsdag de kans van je leven. Je komen harakiri te plegen, ik wist ge tijd psychisch gestoord.
3»! verloren. Het eindresultaat was,
blOLINE
moet de rubriek „het potloodje" waarom Poster Dulles bij voorkeur
Als hef resultaat van de geestelijke dat Z.K.C, met de tweede prijs —
bruine
suiker
op
z'n
boterham
eet.
voor je rekening nemen, omdat
arbeid, die ik in deze periode ver: een. medaille — ging strijken. Een
•ucces verzekerd
alle goede krachten op vacantie
Dit alles droeg er toe bij dat ik richt heb, moet U dit potloodje zien. prachtige prestatie, gezien de tegen*
pr!|»30drog««if.l.2S
zijn. Uiterlijk Maandagmorgen 10 uiterst bewogen, sereen en subtiel
Dank U voor de belangstelling.
standers, die overwonnen moesten
uur verwachten wij je kopij. Ho: werd. Het ene ogenblik lachte ik har:
BARTJE.
worden.
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Iets over koffie

't Zou toch kunnen

ïn mijn keuken zat een hercnmus.
Het was mijn bedoeling iets over
Nee, denk nu niet, dat ik sprookje:;
koffie te schrijven. U begrijpt in ver»
ga yertelleiij want dit wordt een
band met het steeds duuftler wor»
.stukje fel realisme.
den....
't Is anders een gekke gewaarwor»
Om een en ander over het product
tlinU, als je 's morgens in alle vroegte
gewaar te worden, begaf ik mij naar
je keukendeur opendoet en bijna om»
een oud en beproefd huis. Het stond
Tandarts
ver gevlogen wordt door een angstig»
aan de Lauriergracht no. 37. fndcr»
tji/pend man»musscn persoon, terwijl
daad U hebt juist geraden: het was
ie zeker weet, dat de keukenramcn
het iHuis Las( en Co. De wijze waar*
de hole nacht hcrmelisch gesloten
op Multatuli in zijn boek Max 'Ha=
zijn
geweest.
vclaar Batavus Droogstoppel beschre» van 25 t.m. 29 Juni
Ik begon me dan ook direct af te
ven heeft is onnavolgbaar en voor mij
Werkelijk Ans, als je de
vragen: Hoc komt dat beest tn mijn
in zoverre gemakkelijk, dat ik kan Gcvr. voor Juli en Aug.
prijzen vergelijkt en je
keuken? Ik nam hem eens van -ter»
volstaan met de mededeling dat de 'HULP v. cl. OCHTEND.
lel daarbij op de voorzijde op en kwam tot de conclusie
bebachterkleinzoon van genoemde Mevr. Sachs, Zuidlaan 6,
treffelijke kwaliteit, dan
dat hij er gekreukeld en verpieterd
Balavus het evenbeeld is van /cijn bet» Bentveld.
ben je bij Albert Heijn
uit zag, alsof hij de hele nacht bc»
overgrootvader. Deze laatste hoeft
hoorlijk aan de zwier geweest was,
wel een zwaar stempel op het ge*
altijd goedkoper uit. Zeil
maar in een rechtschapen keuken
slacht gezet.
wilde ik het eerst ook
valt uiteraard niet zo heel veel te
Toen ik mij aan zijn kantoor ver»
niet
geloven,
maar
sinds
zwieren.
voegde om enige inlichtingen en der» wil nu, of na de vacanties
ik iedere week mijn boodTenlaatste ontdekte ik, dat hij door
halve bij hem binnengelaten werd, mee naar moderne flat in
ide luchlkoker moest /ijn gevallen.
stelde ik mij een vraag=en-ant\voord» A'dam? Eigen vrije kamer.
schappen bij Albert Heijn
Vandaar zijn plotselinge aanwezigspelletje voor. Maar de heer Droog* Aanb. Brcderodestr. 36, des
haal, zeg ik: het beste
hcid. Net toen ik bij die conclusie
stoppel was dermate van de tong* avonds tussen 6 en S uur.
van het beste voor lagere
was aangeland, begon hij weer aan
u'em gesneden dat mijn aandeel in de
Tof en mei Woensdag 30 Juni
prijs dan waar ook. Ga
zijn zoveelsle rondvlucht, daarbij
conversatie tot een minimum beperkt VACANTIE Ruilen HIL*
AH-PUDDING 7 smaken 2 Pakken 29
maar mee naar binnen.
voortdurend hét hoofd stotend tegen
bleef, hetgeen mij overigens niet on* VERSUM»Zandvoort, onver*
schillij! welke maand. Riant
de ruiten. Ik haastte mij dus om de
welgevallig was
Na een week ben jij
AH-CUSTARD . . . dubbei pak 49
buitendeur wijd open te zetten en
„Koffie, mijnheer, een prachtpro» LANDHUIS, 5 min. van
óók
vaste
klant
bij
Albert
BESSENSAP
P^ fies 39
daar schoot hij de lucht in, het dak
duet. De Colombia's, de Salvador's, de bos, hei en station. Br. no.
Heijn.
op, naar huis.
Vera Paz, de Quatemala's en de 4801 bur. Zandv. Crt. of
Maar als je nu denkt, dat hij met
Costa Cica's. U moet ze eens zien, Tel. Hilvers. 10294 (02950).
open vlerken ontvangen werd, heb je
Tm'jnhcer. Vooral de fijn (gewassen WONINGRUIL voor nu of
Een van do goede
dingen In tiet leven
Leverpastei
het glad mis. Zijn vrouw wilde na=
blauwe Costa Rica's. Iets fijner be» later. Anngeb. te Amstel»
per biik 49-31
de Heerslob zegt:
tuurlijk het naadje van de kous we=
staat er niet".jt
veen
vrij
bov.
huis,
bev.
4
k.,
Appelstroop
b
k
42
Als
kassier
bij
een
ten: waar of hij de hele nacht geze»
„Gewassen?" vroeg ik.
per e er
badk.,
enz.
Gevr.
grotere
grote
baokinstelten had en ze had zich al bij voor=
„Inderdaad, gewoon met water en vrije woning te Zandvoort,
llng gaan dageRijSt droogk. 500 gram
49
baat voorgenomen om geen letter te
glimmen dat ze dan doet. Maar het huur tot /' 65,—. Br. onder
lljks grote bedragen door mijn bangeloven van wat hij te berde zou
is natuurlijk van noa veel groter be»
den Geen ogennieuwe oogst . . . per blik O/
brengen, 't Was me daar een ge=
lang hoe ze smaakt. Als wij de mon» no. 4802 bureau Zandv. Crt.
blik magroijnaanschreeuw bij dakpan drie, dat was
sters ontvangen gaan wij ze branden
dacht verslappen,
WONINGRUIL
Badzeep
3
w
t
kken100
Z are S u
want één momentje vaa ongewoonweg niet mooi meer. Hij kreeg
en proeven. Wij moeten weten \va(
AmslerdamtZandvoort.
oplettendneid
kan
zéér
kostwij onze klanten verkopen. Busse» Aanheb.: groot vrij boven'
er geen woord tussen.
baar zijn. Daarom ben ik alt(]d
Grote Spritsen . . . per bus 55
linck & Waterman doen
enfin huis in gezell. buurt Centr.
Ook hoorde ik haar'n insinuatie uilen
blij als Ik mijn dagelijks kopje
Boffle-Koffle krtjg. Dat veraan het adres van de juffrouw onder
dat doet eigenlijk niet ter zake. Er Gevr. woning te Zandvoort.
Limonadesiroop pert i e s 125-98-69
kwiftt - en werkelijk - het doet
dakpan zeven. Nou is die in haar
gaat heel wat 'bij ons om en wij be» Br. no. 4803 bur. Zandv-.Crt.
me meer dan al dat geld.
handel en wandel niet wat je noemt,
dienen onze klanten goed. Het kan
Zware
Repen,
4
smaken.
t
k
22
per
s
u
BOFFIE: het woord voor
maar ik vond het toch wel een beetje
wel eens gebeuren dat wij een ver;
lle lelfkcrste KOFFIE
kras. Ik kon me er natuurlijk niet mee
keerde smaak aan krijgen".
Spaerf Albert Heijn's BofWe-sfrips en Panorama-p/aal/es <
bemoeien, want ten eerste weet ik bij
„Mag ik vragen wat U daar mee
ervaring, dat je je nooit in een an»
bedoelt?" interrumpeerde ik.
ABONNEERT U
„U moet weten dat wij koffie uit
dermans huishouding moet mengen
op
de
die verre landen meestal kopen op
en ten tweede ben ik niet sterk go»
ZANDVOORTSE
beschrijving. Maar als wij nu een vers
noeg in mijn Mussisch om me in de
strijd te werpen.
keerde beschrijving krijgen, dan kan
COURANT
-•
. • '*•
• * • • - -'
het gebeuren dat wij koffie aankrij»
Later zag ik hem met een sikke»
neurig gezicht brood halen voor de
gen met een verkeerde smaak. Het
kan voorkomen dat die koffie in Ne»
kinderen in de schillcnbak.
Toch zou je uit dit droeve voorval
derland niet te drinken is. De Suritia»
be Liberia is bijvoorbeeld heerlijk in
een hele'boel kunnen leren. Want
Scandinavië, doch als men U hier een
brikaat in Den Haag vergadert, dan waarom treden wij onze mannen met
kop koffie zou voorzetten, getrokken
is dat niet in een zakelijke zaal, maar /-oveel argwaan tegemoet? Waarom
van diezelfde Suriname Liberia, zoudt
in een hartelijke huiskamer. Vader moeten we altijd om hem heen snuf»
U hard weglopen. Dat ligt 'm alleen
Staat, Moeder Maatschappij en alle felen, als hij wat later thuiskomt, -dan
aan de kwaliteit van liet water. Het
kinderen. Met de zelfde zorgen om was afgesproken en waarom lachen
kan zelfs gebeuren dat men koffie*
de eindjes aan elkaar te knopen als we honend als we horen, dat de man
-soorten in bepaalde streken van ons
er voorkomen in de huiskamers waar van onze beste vriendin zo dikwijls
land met zacht water, heerlijk vindt,
deze artikelen worden gelezen. Wat moet overwerken?
Je ziet nou aan die mus, dat het
terwijl deze zelfde soorten in het
wij u te zeggen hebben is géén pro»
Gezinsverband van héél het land
Westen onverkoopbaar zijn. Verschil*
paganda; het is gezonde gezinszorg meest onwaarschijnlijke waar kan
lende fabrieken of liever gezegd
om te maken dat^wij samen, Neder» zijn.
branderijen, proeven daarom de
lands volks, ons nationale huis weer
En als hij eens een keertje hele»
koffie's die zij kopen met regenwater. In de oorlogsjaren hebben wij geleerd tig de voorlichting van de huisvrou» schoon en bewoonbaar krijgen zoals maal niet boven water komt, denk
Weet U" en hier ging zijn stem over wat nationale belangen zijn. Waar» wen door de micrifoon bespreekt. het met inspanning van aller krach» dan niet direct het ergste, maar kijk
tot gefluister, („en dat mag U niet den, waarbij heel ons volk betrokken Kortom, er is geen huis overgeslagen ten is geschied in het rampgebied van eerst eens in de luchtkoker. Je kunt
in de krant schrijven, of schrijft U is en waarvoor bepaalde groepen, en de ruime touringcar, die een groot vorig jaar.
toch immers nooit weten!
het toch maar, het is een goede re* zelfs als zij niet altijd gelijk denken, deel van het land heeft doorkruist,
EEN VROUW.
clame), dat ik verleden jaar naar toch de handen ineen slaan.
had in wezen de vier millioen „aan (Nadruk verboden).
Brazilië ben geweest om koffie te ko»
Zo was het in de jaren 1940*3945; boord", die voor het gehele gezinsge»
pen, maar dat ik Amsterdams water gelukkig is die eendracht voor een bruik, voor de speciale behoeften van
meegenomen heb? Beste soorten heb belangrijk deel blijven bestaan. En man en kinderen, (en natuurlijk ook
ik kunnen kopen mijnheer".
dat was nodig, want er dreigde (ja voor zich zelf) in Nederland vrijwel
Hier scheen hij aan het einde -van dreigt nog) een nieuwe vijand: Werk» het gehele bedrag beheren dat voor
zijn betoog, maar ik had nog iets te loosheid en armoede. Een uitgeplun» gebruiksgoederen wordt besteed.
vragen. „Waar wordt de meeste koffie derd land moest 'meer dan tevoren
Organisatoren
gedronken?"
zich toeleggen op industrie. Goederen
„Dat kan ik U niet vertellen^ maar gaan maken, die zelve van nut kun» Wij zullen u in enkele artikelen ver»
wel een typische bijzonderheid.
nen zijn voor de 'gebruikers; alleen tellen van het vele belangwekkende,
Gespannen keek ik hem aan.
zo werkt men productief. Als het dat wij voor u mochten zien. Maar Een paar schaarse mooie dagen in gezet om nog de moeite van een fiets»
Mei, een „bloedhete" Hemelsvaarts» locht te ondernemen.
„Nederland ligt precies tussen slechts gaat om werk te verschaffen, laten
we eerst voorstellen wie onze,
Zo was dus — ondanks het goede
Duitsland en Engeland hè?"
dan kan men eindeloos zandheuvels beter gezegd \vie uw gastheren zijn dag en een half=verregende Pinkste»
Dit moest ik beamen.
opwerpen, afgraven en opnieuw be» geweest: de Vereniging Nederlands ren vormden de trieste balans van weer - Zondag j.l. het bezoek aan
„Nu dan, wij vormen ook een over» ginnen. .Maar willen wij uit de moei» Fabrikaat. Laten wij bij deze naam een in 't algemeen vee] te koud voor» het strand niet overmatig groot.
seizoen,
gangsgebied. Ik bedoel daar dit mee: lijkheden raken, dan dienen fabrie» twee
Tot nog toe wordt 'Hemelvaartsdag
misverstanden voorkomen. Deze
-Men zegt dikwijls dat Zandvoort 't als een topdag neschouwd en meer
Duitsland is een echt land van koffie» ken producten af te leveren, welke in organisatie
wil
niet
doen
of
.we
alleen
drinkers, Engeland van theedrinkers. een behoefte voorzien, en de kopers op de wereld zijn. Vroeger ging dat niet zonder zon kan stellen en het is van zulke dagen zou een welkome
een waarheid, die duidelijk blijkt uit compensatie betekenen voor het vrij»
Tn ons land wordt koffie en thee ge» waar voor hun geld te krijgen. Kwa» al
moeilijk, maar nu kan het bepaald
dronken".
liteitsartikelen in de eerste plaats, en niet meer. Geen land zou op zichzelf het toeristisch bezoek aan onze bad» wel verwaaide voor»seizoen, met /'n
d
veel te lage temperaturen.
„Een onbesliste strijd dus", merkte als het enigszins mogelijk is tevens kunnen bestaan, alleen leven van plaats.
Het kouds voorjaar schijnt zelfs
Moge het populaire volksgezegde:
ik op.
opvallend door goede vorm, practisch eigen producten en die verwerken.
„(J zoudt het zo kunnen noemen", in het gebruik, kortom, een vreugde Evenmin: graag zijn eigen productie» van invloed te zijn geweest op het „na de lanqste dag treedt de kente»
huren van xomcrverblijven in Zand» ring ten goede in" bewaarheid wor»
antwoordde de heer Droogstoppel, voor wie er mee omgaat.
overschot uitvoeren maar niets er
„al moet het mij van het hart, dat
Deze dingen zijn geen pas" ontdekte voor in de plaats ontvangen dan baar voort. Dit jaar was de geringere ani» den. En dat het dan een zomer .wordt,
men bij gebrek aan een uitgesproken wijsheid, alleen van belang voor wie goud. Tussen invoer en uitvoer kan mo om in Zandvoort te huren onrnis» die Zandvoort nog lang zal heugen!
voorkeur in ons land, beter zou kun» leiding g cve n aan de ontwikkeling geen wanverhouding bestaan. Wat kenbaar. Vooral de maand Juni wordt
hier als een slechte „verhuurmaand"
nen spreken van verschillende sma» van ons volk. We hebben er allen
Nederlands Fabrikaat dan gesignaleerd. Het is nu eenmaal zo,
Voor een oprecht geluld: de
ken ('s morgens thee, 's avonds koffie) mee te maken; de leden der regering bedoelt
wel?
Dat
wij
streven
naar
kwaliteits»
ZANDVOORTSE COURANT
dan van smaken die verschillen (thee maar ook de arbeiders, middenstan» producten, welke zowel het eigen» als dat men vlotter huur» en verhuur»af»
Ons blad wil:
spraken maakt, wanneer de zon
of koffie).
ders en fabrikanten zelve. Zij die
• Actueel nieuws geven van
buitenland graag koopt. En bo» schijnt. Zelfs vóór het seizoen kan
En met deze kennis verrijkt kon ik voor hun gezin de kost verdienen en het
velerlei aard;
vcndien: het inzicht bevorderen dat
• Zijn critische en sümulevertrekken.
wie thuis de verzorging van de fa* onze industrie heel wat mans is, veel onze plaats de zon niet ontberen!
Een
typisch
verschijnsel
is
ook
het
rende taak eeriyk vervulT.
milie leiden door dat loon weer op kan maken dat even goed en niet
len;
„dagjesbezoek"
aan
een verantwoorde wijze uit te geven. duurder is dan een aantal importgoe» verminderde
• Een tikje spot en humor
Ja, vooral de huisvrouwen van Ne» deren, zodat we eens afraken van het Zandvoort als de weersvooruit/ichtcn
niet vergeten;
niet
onverdeeld
gunstig
zijn.
Eergis»
derland
dienen
hiervan
een
goed
be»
DUIVENSPOBT
vearoordeel: dingen zijn goed omdat teren was 't een Zondag, die in veel
ZANDVOORTSE COXJHANT
grip te krijgen. Liefst door ze zelf te ze van ver komen.
Achterweg l - Telefoon 2135
P.V. Pleines hield op Zaterdag 19 Ju* laten zien.
opzichten een goede stranddag had
Natuurlijk: er z?l altijd een reeks kunnen zijn. Maar het eigenlijke pu»
ni een wcdvlucht van Chateauroux,
producten 'blijven, die een ander land bliek, waar Zandvoort 't van moet
652 km. De eerste vogel werd ge*
Mei vier millioen in één op grond van bijzondere omstandig» hebben: de mensen uit de grote ste»
toond om 15.33.37 uur.
heden beter maakt dan wie ook, den, bleven weg, want het vrij zware
autobus
A. Paap l, 20; H. Lansdorp 2, 6, 12,
maar dan moet dat oordeel op feiten onweer van de vroege morgenuren
18; J. N. Huijer 3, 19; A. Dorsman 4;
telefoonnummers
W. G. Koning 5; Ch. Allebes 7; C. En zo kwam het besluit tot stand berusten. Alleen een voor=ingenonien» had de vooruitzichten voor de ko=
heid
zonder
grond
is
misplaatst
en
om
al
die
vrouwen
gezamenlijk
een
en adressen
Visser 8, 9, 13; J. Koning 10., 16; C.
mende dag tamelijk twijfelachtig ge»
Koper 11, 15; P. Koper 14; K. Kramer week lang rond te leiden langs een schadelijk voor onze belangen.
maakt.
'Een andere misvatting zou zijn te
17, 22; G. Driehui/en 21; J. Schran* aantal industrieën^ Moeders van gro»
Wel kwam tegen het middaguur 2000 Brandmelding.
te gezinnen en onderwijzeressen, uit denken, dat Nederlands Fabrikaat een grote stroom auto's en autobus» 3239 Plaatsv. Commandant B randder 23.
dorpen en steden, van iedere ontwik» alleen fabrikantenbelangen dient. In scn Zandvoort „nog even doen", maar
weer (voorlopig).
keling, geloofs» of levensopvatting. de samenstelling van dit lichaam het specifieke dagjes»publiek, dat 3043, 3044 Politie.
Tezamen ruim vier millioen. Een komt het tegendeel uit; daarin wer» veelal per rijwiel komt, vond de 2100 Politie (alleen v. noodgevallen),
grootse plan, een nuttige voorlichting, ken 20 van de grootste bonden en or» weersverbetering kennelijk te laat in» 2345 Gem. Secretarie.
maar onuitvoerbaar. Daarom koos de ganisaties samen welke in Nederland
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
instelling die dit organiseerde een be» bestaan, sommige met enorme leden
2268 Informatiebureau Vreemdelihtere oplossing: er is geen vrouw in cijfers. En hier kunt ge nu zien wat
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Nederland
of
zij
leest
één
of
meer
wij
in
het
begin
zeiden:
op
het
eerste
Monopole
2887 Stoomwasserö „Hollandia",
bladen:
nieuws»
of
dagblad,
een
ge»
oog
groepen
met
tegengestelde
bc»
fynstrykerft J. H. G. Weenink,
Dinsdag 22 Juni S uur: film „Eén zo» ^illustreerde wekelijkse uitgave, een langen, die toch voor dit doel een» MELKERIJ
Pakveldstraat 30a.
mer slechts heeft zij gedanst".
.vakblad"
van
een
vrouwenbond
of
drachtig
samenwerken.
De
drie
groots
2135 Zandvoortse Courant, GertenWoensdag 23 Juni 8 uur: idem.
organisatie van plattelandsvrouwen. ste organisaties van werkgevers, maar
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
Donderdag 24 Juni S uur: idem.
Al deze bladen zijn in de gelegenheid evenzeer de drie belangrijkste vak»
2434 Autobedrijven „Binko",
gesteld
een
redactrice
op
reis
te
zen»
bonden.
Middenstand
en
evenzeer
de
Oranjestraat en Stationsplein.
Hotel Bouwes
den, die de lezeressen thuis zou kun» Raad voor 't Gropt»winkelbedrijf.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
(ook Bulgaarse)
Dagelijks: het orkest van Torn Boot nen overbrengen wat zij zelve had Dan nog de Vereniging van Neder»
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en zijn ensemble.
gehoord en gezien. De omroepvereni» landse huisvrouwen en de Neder» Heerlijk, verfrissend en last not least- 2886 Stofzuigerspecialist; LichtsteUitgebreid cabaretprogramma.
gingen hebben er een medewerkster landsc Bond van Plattelandsvrouwen. gezond
ringen. Bel' op Frits Paai»,
Zondagmiddag: Thé Dansant.
voor beschikbaar gesteld die rcgelmas Als het bestuur van Nederlands Fa» HOGEW'EG 29 - TELEFOON 2464
Brederodestraat 94.
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Een samenleving, waarin een volk de
voogdij over een ander volk of ras
„BEJAARDE" BOUW''
uitoefent, is nu niet bepaald ccn ver:
houding die leidt tot ccn innig con*
l act en wederzijds begrip. Het kolo*
niale systeem van de landen van Onder 't opschrift „Modern en doel* t pi.m. 50 werklieden aan een dergelijk
WestsEuropa heeft dan ook weinig matig" hebben wij U in onze krant 1 project valt er ook niet veel zicht*
vruchtdragend gewerkt op de onder* van 21 Octobcr 1952 een indruk ge* baar resultaat te bereiken. Naar wij
linge 'betrekking tussen hen, die het
ons helen vertellen schijnen er moei*
'(Europese) bestuur vormen en "de in* geven van het te bouwen bejaarden lijkheden te zijn- tussen aannemer en
tehuis. Wij gaven een beschrijving diverse onderaannemers, hetgeen niet
hcemse bevolking.
'Het contact was meestal van ad* met foto van het hoofcl*gebouw en de bevorderlijk is voor de werkzaamhe*
ministratieve aard en'beperkte y.ich j aparle huisjes. Verder werd de inde* den.
tot de rechtspraak, de openbare
In de laatste raadsvergadering
diensten en het handhaven van de ling van het hoofdgebouw, recreatie* heeft mevrouw Mol*van Bellen gein*
orde. Soms wordt en werd in het ver* zaal, verpleegstersruimte, zickenzaal formeerd naar ''e commissie, clie
leden dit administratieve contact vermeld. Het slot luidde:
eventueel de toewijzing ter hand zou
doorbroken door Oosterlingen en
nemen. B. en W. hebben toegezegd
„Het
tehuis
in
Zandvoort
zal
—
in
Euiopeanen, die met elkaar in aan*
haast te /naken met dexe materie.
raking wensten te komen zonder deze meer "dan dit opzicht alleen — onge*
Zoals het nu met de bouw van het
twijfcld een lichtend voorbeeld zijn bejaarden tehuis gaat, hebben de
koloniale barrière.
Een van die zeldzame figuren van voor vele gemeenten".
Edelachtbare .'Heren en Mevrouw nog
wel enige tijd.
dit individuele contact is de 'Engelse
Nu
schrijven
wij
25
Juni
1954
en
schi ijver E. M. Forster, die op 23 Juni wij zijn eens gaan kijken naar de vor*
Naar wij vernamen ligt het in de
j.l. in ons land het ere*doctoraat in deringen van dit bouwwerk.
bedoeling 12*20 van dergelijke te*
de letteren en wijsbegeerte in ont*
Wij kunnen U gauw uit de droom huizen in ons land te bouwen. iHet is
vangst mocht nemen. Forster schreef helpen
als U misschien aspiraties had voor de bejaarden, die daar een soort*
zijn meeste romans tussen de jaren dit najaar
het tehuis te betrekken. gelijk tehuis willen gaan bewonen, te
1906 en 1935, de tijd waarin het En* Als de bouw
gaat clan hopen, dal cle bouw iets vlotter ver*
gelse bewind de (koloniale) teugels kan het nog welzo voort enfin,
mis* loopt, clan momenteel in Zandvoort
in landen als India en Pakistan nog schien mogen wij hier even 'n woord
het geval is.
stevig in handen hield.
van
de
werklieden
aanhalen,
die
zeg*
Forster heeft zich in verscheidene
„Als wij met dit huis klaar zijn,
romans bezig gehouden met de pro* gen:
zijn wij net oud genoeg om er
blemen, waarvoor Britten en Indiërs dan
zelf in te kunnen trekken". Het klinkt
door de koloniale verhouding werden ironisch,
maar een grond van waar*
gesteld. In zijn beroemdste boek „A heicl schijnt
er toch wel in te liggen.
passage to India" (de titel van de
plan was dat met September
Nederlandse vertaling luidt: De echo of iHet
^af
October een gedeelte bewoond zou
van Marabar) beschrijft hij op mild* kunnen
worden, maar zoals de zaak
ironische wij/e de onmacht van En* er
op het ogenblik voorstaat kan daar
gelsen en Indiërs om elkaar ondanks geen
sprake van zijn. Van het hoofd*
de koloniale tegenstellingen te bena* gebouw
b.v. ligt alleen nog maar het
deren. Forster heeft zich nooit op een fundament.
losse woningen zijn Marktavond en de
luidruchtige wijze tegen het regiem iets verder De
opgetrokken,
doch met
van zijn land in het toenmalige Brits*
winkelsluitingswet
Indic gekeerd. Evenmin is in de op*
rechte vriendschap, die hij land en
Bij hel college is een schrijven bin*
volk van India toedraagt, ook maar dium nog niets van hun waarde ver* nengekomen van de commissie Zand*
iets te bespeuren van een bescher* loren. Zijn werk blijft, ook voor de
Middcnstands
Belangen,
mende houding. Hij heeft critiek uit* toekomst, een indringend verwijzen voortse
waarbij toestemming wordt gevraagd
geoefend op hun nationale tekortko* naar de noodzaak elkaar als mens — om op Vrijdag 2 Juli a.s. op 't Raad*
mingen, niet als bestuursambtenaar, ontdaan van elk ongemotiveerd over* huisplein een marktavond door alhier
maar als mens, die met de gebreken wicht — te ontmoeten.
Op grond van zijn "bijdrage tol de gevestigde winkeliers te mogen orga*
van zijn" vrienden kori^spOHën en" te*
gelijkertijd bewogen met hun lot kon Engelse literatuur heeft men hem het niseren.
Aangezien B. en W.' zeer welwil*
ere*doctoraat van de Leidse univers lend
•/ijn. ~
staal tegenover cle plannen voor
•De koloniale periode van het Britse siteit verleend. Maar men kan zijn deze marktavond, zal het daaraan
rijk in dit deel van het verre Oosten gemoedelijk spottende manier van gaarne zijn medewerking verlenen.
is inmiddels beëindigd. De nieuwe schrijven niet losdcnken van zijn
Een der vergunningen, welke voor
verhouding tussen beide volken zoekt thema's. Het zijn voorbije koloniale deze
zijn vereist, dient
zich nu op voet van gelijkwaardigheid onderwerpen, behandeld op een wijze echtermarktavond
door het college maar
moeizaam een weg.
die ook vandaan nog zijn romans door denietraad
te worden verleend.
De romans van E. M. Forster, die waarde doet hebben, omdat in Feite Krachtens art. 11
lid l der Winkel*
de bedoeling hadden tot een beter zo weinig in de verstandhouding tus* 'sluitmgswet 1951 heeft n.l. de ge*
onderling begrip tussen Oost en "West scn Oost en W'est — ook na de ko* meenleraad cle bevoegdheid om voor
te geraken, hebben in dit nieuwe sta* loniale periode — is veranderd. P. hoogslens 21 werkdagen per jaar ont*
heffingen te verlenen van een aantal
verbodsbepalingen van de \\'inkp'*
sluitingswet. In dit geval dient ont*
heffing te worden verleend van dv
bepaling van artikel 8 sub c van ge*
noemde wet om het houden van ccn
markt verkoop in de avonduren n-T 21
uur mogelijk te maken. Een onthef*
19 JUNI. Ik heb altijd een goeie boven. Nou en wat dan nog? Daar fing tot 22 uur werd reeds verleend
kijk op het weer gehad. Vandaag zei hoeven die lui zich toch niet mee te bij een raadsbesluit van 10 'Maart '53
ik tegen Jans: ,'t Is puur mokkcrig, bemoeien. Ik weet niet of de redactie tot vaststelling van een zogenaamde
kind, we krijgen onweer.' Nou is Jans dit opneemt, maar ik denk dat de „Sei/oen verordening".
erg scherp van tong en ze had 't warmte van Je vorige dag mijnheer
Aangezien het gewenst is de op 2
misschien wat druk met 't mooie parten heeft gespeeld. Jans zei: Juli a.s. te houden marktavond tot
\ \ e e r . . . . In ieder geval voer ze hè* .Slroopsmeerderij.' Maar ik zei: ,gal* 23 uur te kunnen doen voortduuren
vig tegen me uit of ik niks anders ligheid van een vent, die natuurlijk en om gelijktijdig de winkels langer
te doen had dan op de donderkoppcn een rot dag met z'n vrouw en kinde* open te kunnen laten houden, ver*
letten, die iedereen zien kon. Een ren heeft gehad.
dient het aanbeveling om tot dit doel
Maar over dat andere stukje van gebruik te maken van de in art. 11
klein kind kon wel voorspellen dat
'
die
reclame*vlicgcrs
ben
ik
be*
't onweer zou worden en
lid l der Winkelsluitingswet 1951 ge*
ter te spreken. Als er wat te geven bevoegdheid. Ofschoon de
Nou, ik was al weg en dacht
propageren valt op het strand, Winkelsluitingswet ook andere mo=
bij mezelf dat een naderende
zal ik m'n stoelen wel aansme* gelijkheden biedt, is cle benoemde be*
donclerbui toch altijd invloed
ren. Maar die waanzinnige vlies paling i.c. de eenvoudigste om toe te
heeft op mens en dier. Ze wor*
gcrs tussen me publiek, gaan passen.
den er kriebelig van.
me m'n keel uithangen. Laatst
Heet dat 't was, h e e t . . . . voor
B. en W. stellen de raad derhalve
daalde er een vlak voor m'n voor om krachtens artikel 11 te be*
mij hoeft 't niet warmer te
tent, midden tussen een gezel* palen, dat op 2 Juli 1954 tot uiterlijk
worden van de zomer.
schap Amerikanen. Die men* 23 uur niet zullen gelden:
20 JUNI. De schrik van m 2
scn kiegen de doodstuipen op
le\ en, vanmorgen. Ik dacht dat
a. het verbod, genoemd in artikel
de wereld verging. Ik heb nog nooit hun lijf, ze dachten dat de Hus ge* S sub c der Winkelsluitingswet 1951,
zulke slagen gehoord en een regen, lancl was met een geheim wapen. Als voor wat betreft de alsdan op het
mensen. Ik ben maar laat naar de je die, gezichten had ge/ien, krijg je Raaclhuisplein te houden marktavond:
tent gegaan, er was toch niks te be* toch wel de gedachte dat die snuiter
b. het verbod, genoemd in artikel
leven, dacht ik. Maar daar had ik me JVIac Carthy (ik heb de naam opge* 2 sub c der Winkelsluitingswet 1951.
in vergist. Toen ik op 't strand kwam, zocht in de krant) de Amerikanen
stond er een hele deputatie kost* behoorlijk op stang hcefl gejaagd.
school*grietjes op me te wachten. De
23 JUNI. We hebben gisteren een De Raad gaat meer
dames wilden allemaal te water en vergadering van strandpachicrs en
of dat wat koslte. Ik zei: ,.Ic kan stoelemannen gehad. Twee dingen verdienen
stoelen van me huren, maar 't water hebben we besloten: Er gaat een brief
heb je gratis. Ik neem geen verant* naar cle gemeenteraad met het ver* In een circulaire deelt Gedeputeerde
B. en W. mede, dat dit college
woordelijkheid op me. Blijf bij mekaar zoek een crediet van 850 dui/encl gul* Staten
en doe geen malle dingen. Probeer den beschikbaar te stellen voor de heeft besloten, de normen voor toe*
kenning van een presentiegeld aan
niet het werelcl=duurrecord te verbe* overkapping van het strand. En het leden
van de raad voor het bijwonen
teren. Ik mag jullie er toch niet uit* tweede besluit dat wc genomen heb* van /ijn
vergaderingen, wederom te
halen van Juns.
ben is nog verdcr*gaand. We willen herzien.
dat
de
tram
niet
opgeheven
wordt.
Gelet op het inwonertal dezer ge*
Nou, 't stel zag er na deze preek
moeten alleen het eindpunt ver* mccnte, zou thans maximaal een be*
volledig van af. En stoelen namen Ze
leggen
naar
het
strand.
Onder
cle
ze ook niet. Ze namen alleen een overkapping kan dan een station ge* drag van ƒ 10,— per vergadering mo*
worden vergoed. Thans bedraagt
plekje zand op m'n terrein, 't Is
worden. Zoals de mensen nu gen
de vergoeding ƒ 7,—.
schande, dat daar niks aan gedaan sticht
van
de
wieg
tot
het
graf
uit
de
buien
Aangezien het B. en W. alleszins
wordt. Ik /it hier toch ook niet om blijven, kunnen wij ze van huis tot
billijk voorkomt, dat het presentie*
vliegen te vangen. De hele morgen strand
droog
houden.
geld tot genoemd maximum wordt
naar dat geginnegap zitten luisteren
24 JUNI. Twee vechtende hem* verhoogd, stelt het college aan de
en geen cent gevangen.
den, vier nict*bctalers, zes kopjes raad voor, Gedeputeerde Staten te
22 J.UN1. Wie dat snert stukje in zoek en Jans ruzie gehad met ccn verzoeken dit vast te stellen op ƒ 10,
de Zandvoortse krant heeft gesehre* vent uit Nicuw*Vcnnep. 't Zou rege* ingaande l Januari 1955.
ven over het weer is een druiloor. nen vandaag. Je kan ook nergens
Zoals de raad bekend is, genieten
Hel weer speelt ons parten stond er meer op rekenen. STOELEMAN.
de leden van de raadscommissiën
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In Januari 1949 — nu
ruj'm vijf jaar geleden
— ontvouwde presi:
denf Truman in zijn
jaarlijkse rede over
de „State of the Uni:
on" zijn terecht be:
faamde Punt Vier programma voor
de hulp aan onderontwikkelde gebie:
den. Dat plan was bestemd voor lan:
den die door hun achterstand op
landbouwkundig, technisch, econo:
misch en cultureel terrein, gemakke:
lijk te beïnvloeden waren door het
communisme.
De woorden van Truman, die wij
hieronder laten volgen, hebben op:
nieuw bijzondere betekenis gekregen
nu een van de?e achtergebleven ges
bieden door gebrek aan het aller:
noodzakelijkste en de daardoor ont;
slane sociale onrust, in de verleiding
is gebracht een systeem te beproe:
ven, dat de omliggende staten in
Amerika als een gevaar voor eigen
veiligheid beschouwen.
„Meer dan de helft van de mensen
in de wereld leven op de rand van de
ellende. Hun voedsel is onvoldoende.
Zij vallen ten offer aan ziekten. Ilun
economisch leven is primitief en stag:

neert. Hun armoede is een belemmd
ring en een bedreiging, zowel voor
henzelf als voor welvarender gebie:
den. Voor hei eerst in de geschiede:
nis be/il de mensheid de kennis en
de bekwaamheid om het lijden run
de/e mensen Ie verlichten".
„Ons doel moet zijn, de vrije vol:
ken in de wereld te helpen om door
eigen inspanning meer voedsel voor/
Ie brengen, meer kleding, meer ma:
terialen voor woningbouw, en meei
mechanische kracht om hun lasten te
verlichten. Slechts door de minst
voorspoedige van haar leden te hel:
pen in hun levensonderhoud te voor:
zien, kan de mensheidsfamilie hel
menswaardige, voldoening schenken:
de beslaan verwerven, waarop alle
mensen recht hebben".
Tot op dit ogenblik heeft men nieli
anders dan militaire maatregelen we:
ten op te brengen om de communis:
tische infiltratie in deze Midden:
Amerikaanse republiek Ie bestrijden.
Wellicht dwingt deze trieste gang
van /.uken het Westen en Amerika
om nja<;t de angst voor hei strale:
gisch kwetsbare van dit gebied en de
commerciële belangen dio men er
heeft, Punl ]'ier ie stellen.

Een gekortwiekte Raadsagenda
ffff

WORDEN II.ET ALLEMAAL II A
thans een presentiegeld van ,/ 4,—.
In verbant! niet het vorenstaande is
het college van oordeel, dat dit be=
drag verhoogd dient te worden tot
ƒ 5,—. B. en W. stellen voor Gede=
puteerde Staten in overweging te «e*
ven ook daartoe te besluiten. Deze
verhoging dijnt dan uiteraard evcn=
eens in te gaan op ! Januari 1955.

Verkoop grond
in uitbreidingsplan-Zuid
De eigenaar van een perceeltje grond,
gelegen aan de Kruisweg, heeft dit
aan de gemeente te koop aangebo*
den voor de prijs van ƒ 3,— per m2,
onder voorwaarde, dat de kosten van
overdracht ten laste van de gemeen*
te komen.
Aangezien het B. en W. gewenst
voorkomt, dat de gemeente genoemd
perceeltje in eigendom verkrijgt en
het college de gevraagde prijs billijk
acht, stelt het college aan de raad
voor, van de heer J. F. Paap alhier
aan ie kopen het perceel grond, ka*
dastraal bekend sectie C, no. 99,
groot 61 m2 nader aangeduid op de
ter inzage gelegde kaart voor ƒ 3,—•
per m2, onder meergenoemde voor*
waarde en de eventueel nader door
B. en W- vast te stellen bepalingen.
Tevens stelt het college voor terzake
een crediet te verlenen van ƒ 250,—
en dit perceel tegen cle kostende prijs
in te brengen in het grondbedrijf.

MERSTUKKEN?

Aankoop „groot grondbesit"
aan de Kruisweg
Voor een belangrijk gedeelte der ter*
reinen achter de Dr C. A. Gerke*
straat, welke thans bouwrijp worden
gemaakt, hebben zich gegadigden
aangemeld, die de aldaar in het uil*
breidmgsp)an*J geprojecteerd, bebou*
\ving willen realiseren.
Een deel der terreinen is inmiddels
vrijwel geheel gereed gekomen en
kan aan de belanghebbenden worden
verkocht.
Hel is de bedoeling met de kopers
eerst voorlopige koopcontracten te '
sluiten. Daarbij zullen cle kopers wor*
den verplicht tot het storten van een
cautie van 10% van de koopsom en
tot het 'betalen van een rentevergoe*
ding aan de gemeente tot aan de da*
turn, waarop de definitieve grond*
overdiacht plaats vindt. Om grond*
speculaties uit te sluiten zal worden
bepaald, dat met cle bebouwing deiterreinen binnen één jaar na het slui*
ten van het voorlopig koopcontract,
moet zijn begonnen. In bijzondere ge*
vallen zal deze termijn door het col*
lege verlengd kunnen worden. De de*
fimtieve overdracht zal eerst plaats*
vinden, nadat met cle bebouwing van
de terreinen een aanvang is gemaakt.
Onder verwijzing naar het gunstig
advies van de commissie van bijstand
stellen B. en W. de raad voor tot
grondverkoop over te gaan.

ZATERDAG 26 JUNI

Wat is ccn orkest zonder lessenaars
en stoelen? Wat is een toneelgezel*
schap zonder requisieten? Wat is een
dorp zonder vcrenigingslokaal? Maar
pok: wat is een prachtige oude gevel,
indien deze niet tijdig wordt geres*
taurcerd? Op deze en dergelijke vra*
gen tracht het Prins Bernhardfonds
een antwoord te geven, een daadwer*
kelijk antwoord in cle vorm van een
flinke subsidie.
De duizenden kleine giften, welke
deze materiële steun mogelijk ma*
ken, zijn echter niet het enige, waar
het Prins Bernhard fonds om vraagt;
ook wordt er gestreefd naar de ver*
breiding van de „Anjergedachte",
dat is de gedachte, dat de culturele
waarden het zout des levens zijn,
m.a.w., dat eerst door de cultuur het
leven waard wordt geleefd te wor*
den. Wat zou voor zeer velen het Ie*
ven van alledag, het dagelijks werk
zijn, zo zich dit niet afspeelde tegen
de kleurige achtergrond van een lief*
heb'berij, een bezigheid, waarin een
mens eerst volledig tot zijn recht kan
komen?
„Leven" i.s iets anders clan alleen
maar „werkcn*eten=slapen", het is
méér en dat meer kunnen we aandui*
den met het — vaak misbruikte —
woord „cultuur".
Deze cultuur verdient ons aller
steun, zowel door onze hartelijke

sympathie als door een daadwerke*
lijk offer.
Zaterdag 26 Juni wordt U cle ge*
le.genheid geboden de Aniercollecte
met een gift te gedenken. Moge het
een offer \\ orden, gegeven met milde
hand en met een blij hart!
VAN FENEMA.

De „Klaar-overs"
in groot temie
De meisjes*leden van de jeugdver*
keersbrigade verschenen hedenoch*
tend voor het eerst in groot tenue aan
de oversteekplaatsen in het centrum
van ons dorp.
Hun kleding bestaat uit een witte
capuchon — model „zuid*wester" en dito regcnmantcl, waarvan de
mouwen met wit*zwart gestreepte
manchetten zijn afgezet.
Een juist gebruik van deze opval*
lende „uitmonstcring" zal, naar ver*
ondersteld mag 'worden, 'het veilig
oversteken op de aangegeven plaat»
seu zeker (en goede komen.

Tennistournooi
Zondagmorgen om 10 uur begint een
Otournooi, georganiseerd door de
Z.T.C. Er zal een beperkte B*deel*
name zijn. De organisatie van een
dergelijk tournooi vereist vele hoofd*
brekcns en wij hopen voor de organi*
sercndc vereniging — en voor de
deelnemers — dat Pluvius zijn natte
lusten elders xal botvieren.
Hei tournooi zal op drie banen ge*
spceUl worden. Men rekent erop de
Hnales Zondag 4 Juli te kunnen spe*
len.

Een 3-1 nederlaag
Donderdagavond verloor het ambte*
narenelftal een voetbalwedstrijd te*
<<cn een elftal van de Hoogovens met
3*1.

Vlettenwedstrijd
A.s. Maandag en Dinsdag nemen vier
ploegen van de Zandvoortse Red*
dingsbrigade deel aan vlettenwed*
strijden, die in het kader van de Am*
sterdamse sportweek worden georga*
nisecrd. Op Vrijdag 2 Juli worden de
finales gehouden.

Demonstratie
De afdeling Zandvoort en omstreken
van de Ned. Bond voor de dienst*
hond organiseert op Zaterdag 3 Juli
a.s. een demonstratie betreffende het
gebruik van diensthonden op de ter*
reinen van het „Kcnnemer Sportpark"
aan de Kennernerweg.
De honden, die de diverse oefenin*
gen zullen verrichten, zijn eigendom
van de leden en worden gebezigd in
de practische politiedienst.
De demonstratie vangt om half
drie aan.
(Adv.)

[01 J,
De Ideale Gezinszalf
Eerste concert

14'

Gisteravond gaf de Tiroler Kapel in
de blauwe muziektent op het Raad*
huisplein het eerste concert in dit
seizoen.
Zij zijn nog niet veel veranderd
sinds de vorige zomer, wat ouder ge*
worden misschien maar daarom niet
minder blaaslustig.
In het gedeelte voor de pauze blies
men de Oostenrijkse muzikale folk*
lore over het Raadhuisplein. Na de
pauze werd dit in de klederdracht
van ons platteland voortgezet.
De aanwezigheid van het talrijke
publiek 'bewees, dat deze kapel zijn
plaats m ons (openlucht) seizoen ten
volle waard is.

Toch nog hoop voor
olievogels?
Deze vogels, slachtoffers van olie en
teer, die de schepen buiten boord
werpen, treft- men soms zeer talrijk
op het strand aan. Dierenbescherming
ontving onlangs een ontstellende
klacht, dat strandbezoekers met deze
uitgeputte dieren voetbalden!
Laat men, wanneer er geen andere
hulp kan worden geboden, de dieren
op een plekje brengen, waar ze dan
althans rustig kunnen sterven. Wan*
neer men er voor in de gelegenheid is
kunnen •/& niet droog poetskatoen
flink worden afgewreven en daarna
met de botte kant van een mes (de
veren met de vleug mee) zoveel mo=
gelijk van olie worden ontdaan. De
kop wordt naar beneden gehouden,
terwijl dan fijn zaagsel vermengd met
talk (hiermede niet zuinig zijn) tus*
scn de veren wordt verwerkt.
De dieren moeten dan verder niet
met water in aanraking kunnen ko*
men; vanzelfsprekend moeten ze wel
de gelegenheid hebben om te drinken.
Wanneer men ze dan gedurende on*
geveer 3 weken in een hok kan hou*
den, bestrooid met een dikke laag
zaagsel, zodat ze voor kou en tocht
behoed zijn, kan men goede resulta*
ten verwachten. Hun voedsel bestaat
uit vis.
Bovenstaande behandeling kan men
hel beste gedurende de eerste drie
dagen elke dag cen maal herhalen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, \vaarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Oranje", 7 Juli.
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Oranje",
7 Juli.
Ned. Antillen: s.s. „Baarn", 29 Juni.
Suriname: s.s. „Cottica", 30 Juni.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Oranjcfontcin", 29 Juni.
Canada: m.s. „Johan van Oldenbar*
nevelt", 26 Juni.
Zuid Amerika: s.s. „Eva Peron",
28 Juni.
Australië: via 'Engeland, 26 Juni.
Nw. Zeeland: via Engeland, 26 Juni.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van. postpakketten geven
de postkantoren.

Het Dierenasyl

w o r d e n . . . . verder hier en daar wat
Mensen en zaken nieuws,
maar hoven alles: het is toch
nog Utrecht. O ja, waar vroeger de

Mijmerend door Utrecht.
Nee
Utrecht is geen stad. 't Is
een provincie*dorp en je wordt er om
uitgelachten als -je zegt dat je er ge*
In verband met het 35 jarig bestaan en ten tweede luidt punl 6 van het boren bent. Wat 'n dwaasheid eigen*
van de afd. Zandvoort van de Ned. huurcontract met Jhr Quarles van lijk als je opeens de aanvechting
Ver. tot Bescherming van Dieren, Ufford: „De huurder \s verplicht, al= krijgt om Utrecht terug te zien,
wordt ook de aandacht weer geves* vorens de grond in gebruik te ne= door de straatjes van de oude bin*
tigd op de a.s. bouw van het dieren* men, het gehele terrein van een af= nenstad te dwalen en de naambordjes
asyl.
rastering te voorzien, welke door de op de deuren in de straat, waar je
Om van de gang van' zaken een verhuurder is goedgekeurd. Ook is gewoond hebt te lenen. Toegegeven:
duidelijk beeld te geven, is het nood* hij verplicht deze te onderhouden een absurde aanvechting.
zakelijk terug te gaan tot 1947, toen naar goedkeuring van de grondeige»
Maar op zekere dag neem je een
door het Hoofdbestuur in Den Haag naar".
besluit: Je gaat naar Utrecht. Je zit
het gehele afdelingsbestuur en bloc
Het gehele object, zoals het daar in de trein met kloppend hart, want
tot aftreden werd gedwongen en een ligt, heeft ƒ 6701,50 gekost.
je hebt zeventien jaar geleden
nieuw 'bestuur werd gekozen onder
Deze som is betaald uit de op» Utrecht verlaten' en je weet natuur*
voorzitterschap van de heer J. Vol* brengst van contributies, bazars, het lijk niet hoe 't er nu uit ziet. Je voelt
der, die ook thans nog deze functie batig saldo van Dierendag, terwijl je als een pelgrim, die een heilig oord
bekleedt.
men tevens de beschikking kreeg gaat bezoeken. O, ongetwijfeld
een gift uit Amerika, groot voor zo'n mens is Utrecht heilig. Ge*
Op bovengenoemd tijdstip verkeer* ƒover
/Hiermee is wel bewezen, looft U dat maar gerust.
de de atd. Zandvoort in een treurige dat2000,—.
het bestuur in de laatste zeven
A c h . . . . het station is gemoderni*
toestand: het archief was zoekge*
seerd.... het stationsplein heeft as*
raakt, de copiëermachine geheel ver*
Maar men is nog lang niet, waar phalt en bloembakken gekregen
roest, de kas was leeg, met die ver* men
zijn wil, want een terrein zon» tja, 't is even vreemd, het had vroe*
stande, dat men 'zelfs nog ƒ 10,-— der opstallen
is nog geen asyl.
ger van die hobbelige keien, waar je
schuld had.
Men heeft o.m. plannen voor een je voorhoofd van moest fronsen als
'Het toenmalige asyl verkeerde in gebouwtje,
dat ongeveer 15 m lang je over dat wegdek fietste. De Leidse*
een dergelijke staat van vervuiling, en 5 m breed
zal zijn, dat minstens weg.... het Vreeburg, (tjonge, wat
dat de naam „Bescherming van Die* 20 hondenhokken
kan bevatten met heeft die Jaarbeurs er een bende
ren" eigenlijk een aanfluiting was. Er een behoorlijke uitloop.
nieuwe gebouwen bijgezet) de oude
werd een asyl*commissie benoemd,
Verder wil men een polikliniek in Palace*bioscoop is een „Cineac" ge*
maar toen deze na herhaalde pogin*
gen geen kans zag in de bestaande eigen beheer. De huidige toestand
toestand verbetering te brengen, zag met Dr Jongkind is van die aard, dat
men zich genoodzaakt het asyl "op te de enige binding tussen hem en de
afdeling hierin bestaat, dat de afde*
heffen.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat ling in de huur voor de werkruimte
cen vereniging voor Dierenbescher* aan de Swaluëstraat bijdraagt.
ming zonder asyl eigenlijk geen be*
Dan is er nog de Dieren E.H.B.O.*
staansrecht heeft.
post aan de Haarlemmerstraat 92
Men besloot dan ook alles in het onder leiding van mevrouw Roos. Ze
HILLEGOM
werk te stellen, om aan deze toe* heeft voor dit doel een klein zieken*
stand een einde te maken en het huisje ingericht in haar tuin en als
Grand café-restaurant
lijvige dossier is er het bewijs van, wij het journaal van haar werkzaam*
dat het bestuur alle pogingen in het heden eens doorbladeren, komen we
werk gesteld heeft om dit doel te tot de conclusie, dat mevrouw Roos
bereiken.
prachtig werk verricht, dat zij meest*
Hillegom
In 1950 had men de plannen uitge* al nog geheel zelf bekostigt.
werkt voor een asyl aan de Zand;
Toch ziet het afdelingsbestuur zeer
voortselaan, waar Jhr P. N. Quarles terecht in, dat deze toestand zo niet
© Cuisine exquise
van Ufford direct bereid was gevon* kan voortduren en gezien de voort*
• Exquis!te cooking
den op zeer voordelige huurvoor* varendheid die deze dames en heren
• Erstklassige Kuche
waarden een terrem van 3500 m2 af tot nu toe aan de dag hebben gelegd,
te staan.
zijn we ervan overtuigd, dat deze af*
Diner- et
JVlcn was reeds met de allereerste deling, die thans circa 350 leden telt,
werkzaamheden begonnen, toen door binnen afzienbare tijd een asyl riiK
soiree-dansante
verschillende omstandigheden deze zal zijn, dat aan alle kritiek 't hoofd
plannen gestaakt moesten worden. kan bieden.
'
Téléphone K 2520—5347
Dit was uiteraard voor -de afd. Zand*
G.H.
voort -van de Ned. Ver. tot Bescher*
ming van Dieren een grote teleur*
stelling, zowel moreel als financieel.
Men liet echter de moed niet zak*
ken. Jhr Quarles van Ufford was di*
reet bereid een ander terrein van de*
zelfde afmetingen tegen dezelfde
voordelige voorwaarden, ditmaal ge*
legen achter de Noorderduinweg,
aan te wijzen.
De N. V. Gront Mij te Zwolle be*
grootte het -werk op ƒ 5545,—.
Op 20 November 1953 kreeg de af*
deling toezegging, dat dit werk in
D.U.W. verband zou worden uitge* In de Spoorbuurtstraat staat'een zeil* dwars en Klaas de Voogd verzekerde
voerd, terwijl een Rijkssubsidie werd boot op stapel. JJeze boot is het re* ons met klem, dat het hem geen
sultaat van maandenlange ingespan* tweede keer zou overkomen een der*
verkregen van ƒ 3600,— .
Op 13 Maart 1954 werd het werk nen arbeid van Klaas de Voogd, de gelijke flater te slaan, zoals hij het
opgeleverd. En nu ligt het terrein blinde standwerker die vorig jaar noemde.
Voor hij met deze tweede boot gaat
klaar om bebouwd te worden, omge* reeds zoveel bekendheid verwierf met
verschijnen moet hij de vaste ovcrtui*
ven door een dijk en een afrastering. de bouw van zijn raderboot.
Deze boot bezorgde hem veel te* ging hebben, dat het vaartuig aan de
Soms wordt het bestuur de vraag ge*
steld: waarom die afrastering? iHet leurstelling doordat hij een fout gestelde eisen voldoet. Daarom zal
antwoord daarop is vrij eenvoudig te maakte bij de constructie, waarbij hij op een nacht met enkele ingewij*
geven: ten eerste moet men een asyl, een wielband en een krukstang bra* den een soort generale repetitie hou*
den, een voorsproefvaart dus en pas
dat tamelijk eenzaam ligt buiten de ken.
Die tegenslag zit hem nog danig als alles naar wens is verlopen, komt
kom van het dorp, kunnen afsluiten
De Voogd met dit tweede troetelkind
voor de dag.
Het zal ditmaal een zeilboot zijn,
die niet in, doch op het water ligt,
omdat hij gedragen wordt door
twaalf oliedrums en aan de voor* en
achterkant op pyramidevormige tanks
rust. Het totale draagvermogen be*
draagt twee en een halve ton.
De boot zal plaats bieden aan ong.
12 personen. Het roer is geheel ver*
De ledenwerfactie van de Oranje* plaatsbaar hetgeen noodzakelijk is
De plannen voor de viering van de
om met een dubbelschip „door de
verjaardag van Z.K.H. Prins Bern* vereniging levert inmiddels goede re* wind"
te kunnen gaan.
hard zijn door het bestuur van de sultaten op. In de loop van deze week
Oe lengte is 7J/2 meter en de hoog*
Oranjevereniging in de laatstgehou* hebben zich ongeveer 400 inwoners te van het schip is 65 cm.
De Voogd verwacht dat het schip
den vergadering vastgesteld. Tevens als lid opgegeven.
half Juli klaar zal zijn.
De oproep van deze vereniging, die ongeveer
werd een vergadering belegd met een
iHet grootzeil beslaat een opper*
aantal onderwijskrachten, waardoor in het verleden met een tekort aan vlakte van 26 m2, de kostprijs is
men bereikt heeft dat kinderen, die (betalende) belangstelling te kampen ƒ 250,—. En dit bedrag is het enige
willen meedoen aan de wedstrijden heeft gehad, heeft dus weerklank ge* dat deze onverschrokken botenbou*
wer zorgen baart.
en volksspelen, zich op school kun* vonden.
Van een bekende firma is echter
nen opgeven aan de betrokken On*
reeds de toezegging binnengekomen
een deel dezer kosten te dragen en
derwijzer(es).
terwijl wij met Klaas en zijn vrouw
een babbeltje maakten, kwam de
Het programma voor die dag is als
bekende oud=international voetballer
volgt samengesteld:
Henk van der Linden uit Haar*
lem binnen en bood spontaan ƒ 25,—
Tussen l uur en 1.30 uur; 'Opstelling Hervatting postwisselverkeer als zijn aandeel-in de kosten aan. Een
van de deelnemers op het Stations* met Oostentijk
begin is er dus en De Voogd is er
vast van overtuigd, dat de rest ook
plein.
zal volgen.
1.30 uur: Afmars naar het Circuit.
Met ingang van l Juli a.s. zal, met
Zijn bedoeling is om op cle gang»
inachtneming van de beperkende be* boorden van het schip een reclame
2 uur: Aanvang der wedstrijden.
palingen, welke gelden in het overige van één of andere firma te voeren
Autopedrace, vlaggetjessteken,
postwisselverkeer met het buitenland, en zo zijn bouwkosten terug te ver*
zaklopen, kussengevecht, boeg*
de dienst der gewone postwissels met dienen.
En dan, als deze boot klaar is, is
sprietvcchten, wasgoed ophangen, Oostenrijk in beide richtingen wor*
er het voornemen een mooie woon*
den hervat.
kruiwagenrace, hindernisbaan,
Zowel de bedragen van de te stor* wagen te bouwen.
tonsteken, mastklimmen, touw»
Klaas de Voogd is een gelukkig
ten, als de uit te betalen postwissels
trekken.
behoren in Nederlandse munt te wor* mens, die ondanks zijn invaliditeit
boordevol zit met enthousiasme voor
den vermeld.
8 uur: Openluchtbal op het Raad* Het maximum bedrag is voor beide zijn vak en plannen voor de toe*
huisplein m.m.v. het dansorkest van richtingen vastgesteld op 380 gulden. komst.
G..H.
Engel Paap. Dit bal wordt enige
malen onderbroken en wel om
pl.m. 8.45 uur voor het optreden van
Maria Zamora en haar orkest;
pl.m. 9.30 uur voor 't optreden van de
Northsea Rangers Cowboy Band;
pl.m. 10.15 uur voor het optreden van
de Northsea Rangers Matrozen»
'band.

Klaas de Voogd bouwt
een tweede boot

GEEF NU AAN
UW RODE KRUIS!

paarden en de koeien 's Zaterdags
aan de ijzeren stangen stonden, slaat
nu een nieuw paviljoen. Vroeger.,
o, maar dat is al weer dertig jaar ge*
leden.... toen maakte je tussen die
ij/eren stangen, als de markt was af*
gelopen, gymnastische toeren en je
hield je hoofd onder de sproeier van
de waterwagens, clie de weg kwamen
schoon spuiten. Het rook dan zo
heerlijk! En dan ging je naar de pop»
pcnkast kijken, de poppenkast me(
•/.'n dood van pierlala, die 't Jan
Klaasscn ,/o afgrijselijk moeilijk
maakte. Altijd stond de poppenkast
vlak voor de oude schouwburg, met
z'n lelijke gevel. De Jaarbeurs heeft
ook dit plekje nodig gehad. De
schouwburg is al lang weg. Rn zou de
baas van het poppenspul, die dikke
man met z'n schorre stem, nog leven?
Twintig1 jaar geleden woonde je „op
kamers' in de stad, heel dicht on»
der de Dom, die je de kwartieren, de
halve en cle hele uren hoorde spelen.
fe kijkt naar het raam van je kamer
en je constateert dat de ijzeren be*
veiligingssstangen nog op de/,elfdc
plaats zitten
Je durfde er wel
nooit tegen aan leunen, maar als hel
raam open stond, keek je over de
Steenweg en jc'floot met je vrienden
naar de voorbij fietsende meisjes. Zn*
terdag 's avonds was 't altijd /o'n
verschrikkelijke herrie, want dan
was 't een enthousiast komen en gaan
hij het cabaret Modern
En dan loop je ook nof> even het
steegje in 'om het hoge zijsvcnstcr
van je kamer te bekijken. Het ven*
ster, dat op een platie uitkwam en
waar je de nieuwste jazzplaten draai*
de „op ver/ock" van de meisjes van
Lommen en Gerzon! iHet was een
hele mooie tijd
Twee en dertig jaar geleden kocht
je voor 't eerst zelfstandig een mond»
harmonica bij Guldemond in de Za*
delstraat. En je stond eerst een poos*
je met je neus tegen de ruiten gedrukt
te kijken naar de rijen muziekinstru*
mentcn, die je hart bijna braken van
'vervoering: grote en kleine mond*
orgels, witte en zilveren fluiten, occa*
lino's en neusfluitjes-. En dan ging
je het winkeltje binnen, waar nooit
iemand direct kwam, zodat je tijd
had om alles op te nemen. Maar je
zag niets anders dan het Italiaanse
jongetje van gips, met z'n orgeltje,
dat begon te spelen als je er een cent
ergens in duwde. En dan het verras»
sonde: je ziet dat daar niets, maar
dan ook niets veranderd is!
De mondharrnonica's liggen er nog,
het gipsen kereltje met z'n orgeltje
staat nog in die duistere hoek en de
verf van het winkeltje is nog dezclf*
de. Maar dat kan verbeelding zijn!
Uit de Zadelstraat komend, kijk je
met ontzag omhoog naar- de Dom,
die stijlvolle reus, die na zevenhon*
clerd jaren nog geen krimp geeft.
Natuurlijk wandel je weer — met
ingehouden adem — door de kloos*
tergang en je gaat weer naar die
hoek, waar dat raam is met z'n door
touwen 'bijeen gehouden gotische
bogen. :Het lijken touwen, maar het
is beeldhouwwerk van een meester*
hand.
En dan dwaal je maar langs alle
plekjes, waar herinneringen aan ver*
bonden zijn, je ziet dat Graaf Jan
van Nassau op het Domplein gezel*
schap heeft gekregen van een zand*
stenen vrijheidsbeeld.
Natuurlijk
heeft Graaf Jan nog steeds het lichte
waas van kopergroen op z'n. bronzen
lichaam en in het gazon aan zijn voe*
ten staan weer Afrikaantjes! De ge*
vel van het monumentale bankiers*
huis Vlaer & Kol aan de Oude Gracht
wordt nog steeds getorst door die
vier bruine juffers met hun blote
tenen, waar je altijd even op moest
gaan staan! De Vismarkt ruikt nog
steeds naar gerookte paling en verse
vis en de oude barokke Willibrordus*
kerk is nog even lelijk maar tegelijk
zo hart*veroverend schoon met z'n
bonte kleuren en z'n druk*bewerkte
altaar.
En" dan ga je naar de buurt, waar
je als kind gespeeld hebt. Vijf en
twintig
dertig
vijf en dertig
jaar geleden. Je moet gauw even naar
de Kievitdwarsstraat, waar 'n school*
kameraadje woonde en je bent ont*
hutst als z'n naam nog op de deur
staat!
Het sluisje bij de Snelliuskade,
waar je stekelbaarsjes ving, is er nog,
maar het houten vlondertje is weg.
Maar de beschuitfabriek, waar 't al*
tijd zo lekker rook, is er nog en ook
het pleintje van de Simon Stevin*
straat met z'n kastanjeboom in het
midden
En dan bezoek je een vriend, die
heel wat jaren ouder is dan jij en je
bent verbaasd en verheugd te nier*
ken dat hij — na zeventien jaar —
niets ouder is geworden! Hij en zijn
vrouw hebben beiden het zelfde zil=
ver*witte haar, maar hun ogen lachen
nog even gul, zoals ze dat deden toen
zij al die jonge kerels in hun huis
ontvingen. Je gaat weg met de belof=
te: ik kom terug..,. Natuurlijk kom
je terug. Zal 't vier, zeven of zevens
tien jaar duren?
'Het doet even pijn als je ziet dat
je oude school wordt afgebroken.
't Is net of de moker in een stuk van
je leven slaat.
Maar op de Dom ben je niet ge=
klommen
Op zo'n stad kijk je niet neer!
MOMUS.

Voor gezonde regelmaat
MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

Nu kan iotioroen fotograferen en filmons Hot foto-cretiiet systeem
Levering door het gehele land en prima service!
De grootste sortering vindt U bij:

FOTO-KINO HAMBURG
FAMILIEBERICHTEN

Gevraagd:

MONTEURS en
hulpmontteurs

Grote Krocht 10
Telefoon 2510

voudig in het bezit van een Foto», Films, vergrotingsapparaat, projector, Philips Tape
recorder of Verrekijker volgens onderstaand betalingssysteem:
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 100,- Ie .betaling ƒ 10,-, rest in 12 of f> maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 120,-- Ie betaling ƒ 12,60, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 150,- Ie betaling ƒ 15,50, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 200,- Ie betaling ƒ 20,—, rest in 12 oi 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van f 300,- Ie betaling ƒ 30,—, resl in 12 of 6 mnd. en/.

Smederij GANSNER
is verhuisd

Gevraagd: WERKVROUW Vloderne inrichting voor
voor halve dagen v. 9*12 u.
Friture d'Anvers, Kerkplein.

Bij ons vertrek naar Canada groet-en
wij familie en kennissen.
van Herenst raat 2
VERLOREN
D. Malhijssen
J. Mathijssen=Koper
Gouden zegelring
centrale verwarming
Sandra
H.v.E., gaande van Spoorb.*
Vergoeding reiskosten^ Mij. Holster, Werkplaats: Schelpenpl. 12 str. Swaluëstr. n. HaHestr.
s.s. „Grote Beer"
Overveen, Adriaan Stooplaan 35.
23 Juni 1954
Tcg. hel. terud te bc/.. Van
Aanmelden J. K. FEENSTRA Dr. A. Dekker-Jonker Eldik, Haltestraat 12,
Kinderarts
Afwezig
ZONDAGSDIENST
'Haltestraat 57, Zandvoort
Te koop x.g.a.n. WANDEL*
Vooi waarn.: Zie raambiljct WAGENTJE t.e.a.b. P. van
DOKTOREN:
en tel. 11990.
Gedurende de zomermaanden is de
Loon, Bilderdijkstraal 7.
aparte Zondagsdicnst voor de dokto*
De
Openbare
Leeszaal
TE KOOP:
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
Klein en groot
en
Bibliotheek
nodig) xijn eigen arts te raadplegen.
PERCEEL gelegen aan de
eten
Brugstraal 15 Koninginneweg, waarvan hel
WIJKZTJSTER:
bovcnhui.s vrij komt.
v. d. Werff's brood
is gedurende Juli alleen
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
GROOT PERCEEL aan de
telefoon 2720.
geopend DINSDAGS
Thorheckestraat, m c l \vo*
VERLOSKUNDIGE:
van 7.30*8.30 uur 's avonds. ningruil Amsterdam.
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
In Augustus wegens vacantie PERCEEL /onder woning*
geheel gesloten.
ruil bij de Boulevard, spoe*
dig te aanvaarden.
PREDIKBEURTEN
NIEUW GEB. PERCELEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
aan <jc Hogeweg. Zeer so*
Zondag 27 Juni
licdc. Gr. hypotheek be*
9.30 u u r : .leugdkapel. Spr. de heer pok VERPLEEGSTERSSCHORTKN
schikbaar.
W. C. de Groot.
Verschillende PERCELEN
in alle maten.
voor geldbelegging. Hypo*
10.30 u u r : Ds W. Th. Hoek, predi*
Mooie sortering
theek op billijke vooiw.
kantnlhecteur van het Herv. Op*
<• FAVORITSCHORTEN
Makelaar W. PAAP,
kidingscenttum te Doorn.
Kruisstraat 12 — Telefoon 2360
Kostverl.str. I ~ Tel. 2965
's Avonds geen dienst. ,
cvr. voor de eerste 14 dg.
v. Aug. GEM. KAMERS m.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
gebr. v. keuk. voor 3 volw. VERHUUR ZONDER
Zondag 27 Juni
Openbare
vergadering
CHAUFFEUR
iets. en 3 kind. 8*12 jaar.
10.30 uur: Ds J. J-Ieidinga van'Haar*
Jiterstc prijs ./ 150,—. Br. GARAGE RHEE, telefoon
lom.
L_
van de raad der gemeente Z
.'. Hogenhoul, Kerkstr. 68, K 2500—39669, 39435, Koe*
dierslaan 21, Heemstede
voort op Maandag, 28 Juni 1954, \heoude.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
des avonds S uur
TE HUUR GEVRAAGD
Zond.isi 27 Juni
van 19 tot 31 Juli, voor 4
TAPIJTEN
10 u u r : Ds A. de Ruiter. Voorber. A ge n cl a ;
:>ers. Br. 4901 bur. Z.Crt.
Ontvangen van fabrieks*
H. Avondmaal.
1. Ingekomen stukken.
liquidatie
schitterende
WIE RUILT Ie helft van
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 48.
tapijten bestemd voor
2. Voorstel betreffende verhoging Aug". met moderne flat in
export \v.o. grote Wils
eleen, Zd. Limburg? Klein
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
van het presentiegeld voor de
tons 270 x 360 slechts
raadsleden en de leden der com* 'ezin. J. v. d. Lelie, Markt
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog*
ƒ 169,50. Grote M.Smyr*
29, Geleen.
missiën van bijstand.
mis.
na's 270 x 360 v. ƒ 198,-.
11 uur H.Mis voor de badgasten,
3. Voorstel tot aankoop van een Werkende moeder vraagt
Verder prachtige Wil*
's Avonds 7 uur Lof.
perceeltje grond aan de Kruisweg. voor haar dochteitje v. 9 jr
tons en M.Smyrna's voor
In de week 's morgens 7 uur en
4. Voorstel tot vaststelling van de ged. 6 weken teg. bill. ver* ƒ 79,50, ƒ 98,-.
7.45 uur.
TAPIJTHANDEL
rekening over 1953 van de stich* joeding INWONING bij
„TVTARO"
ting „Zandvoorts Wederopbouw» fam. Br. no. 4902 bur. Z.Crt.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
fonds"
enz.
Jansstraat
85 bij Grote
Dinsdag 29 Juni
RUIME GARAGE te' huur
Samenkomst in de Nieuwe Consi- 5. Voorstel tot aanstelling en bevor* voor Juli en Aug. Kostver* Markt, Haarlem.
dering van technisch personeel bij X)renstraat 52.
storie-kamer der Hervormde Kerk.
de dienst van publieke werken.
Spr.: Joh. H. v. Oostveen, evange*
HEEFT U IETS OP TE
list te Voorburg.
6. Voorstel tot het ,verlenen van
RUIMEN?? Wö kopen alle
ontheffing van enige bepalingen
soorten meubelen en inboeZondag 27 Juni 9.45 uur: Radiotoe*
der Winkelsluitingswet 1951.
nieuwe
ruime
deis. Overal te ontbieden.
spraak (op 298 meter) door de heer 7. Voorstel tot verkoop van bouw*
P. Waterdrinker, telef. 3164
C. Ciibout van het Humanistisch ver*
terrein in „uitbreidingspIan*Zuid".
bond. Onderwerp: „Verantwoorde*
8. Rondvraag.
lijkheid".
Dr Gerkestraat 165.

naar Gr, Krocht 36a

Voetverzorging

Te huur

Gevaarlijk
Sinds enige tijd telt Zandvoort een
„tweede circuit". iHet wordt gevormd
door -de Zuiderstraat, een gedeelte
van de Paradijsweg en de Brederocle*
straat. Fietsende kinderen en kinde*
ren op een autoped rijden regelmatig
hun rondjes op deze gevaarlijke "baan.
Nog is er geen ongeluk gebeurt, maar
de gevaren die aan dit spel verbon*
den xijn, xijn niet denkbeeldig. De

Niet naar aanblaffende
honden schoppen

spelletje

VERKOOPSTER biedt zich
aan, liefst in textielzaak.
Bredcroclestraat is n.l. geen doodlo* Tclef. 2071.
pende straat en de automobilisten
CHAUFFEUR gevraagd.
rijden ook niet allemaal met de ge*
dachte in het hoofd dat ze misschien Wasserij „HOLLANDIA",
Pakveldstraat.
een kinderracebaan kruisen.
Wij zouden onxe lexers dan ook
willen adviseren, indien hun kinderen KAMERMEISJE gevr.
aan dit spel meedoen, ze erop te wij* voor Juli en Aug., met volle
xen welke gevaren er aan deze tijd* kost, goed salaris. Hotel
passering vast zitten.
Casa Blanca, Kerkplein.

Geslaagd

Wim Scheurs 'behaalde het eind=di*
Wanneer een hond blaffend achter ploma van het KoninkIijk*Genoot*
een wielrijdcr aanholt, kan men veel* schap ..Mathesis Scicntiarium Geni*
al het dier onmiddellijk tot bedaren trix" te Leiden.
brengen als men het vragend toe*
spreekt. Een hond merkt dadelijk of
men bang is. Wij voor ons hebben
Mej. E. A. Wouters behaalde het
nimmer verder last ondervonden van indsdiploma van het Chr. Lyceum
honden, wanneer wij op bovenver* in Haarlem.
melde wijze optraden. De stem van
een mens doet heel veel. Houders
van honden ontslaat dit- niet van de
taak hun dieren onder appèl te hou* Burgerlijke Stand
den en onder alle omstandigheden er
18—24 Juni 1954
voor te zorgen, dat anderen geen last
van hun dieren ondervinden.
Geboren: Maria, dochter van K. Za*
remba en K. de Boer; Xenia Ebe*
licn, dochter van D. "Wolthof en
E. Piri; Roy, zoon van L. E. G. de
Leeuw en C. M. C. Trommelen;
Joannes Aloysius, zoon van J. Co*
blens en A. J. M. Smit.
Ondertrouwd: J. van der Smissen en
Monopole
W. C. van der Sloot; W. Penning
Vrijdag 25 Juni S uur: film „De wa*
en M. Lever.
terprinses".
Getrouwd: W. H. Wijckerheld Bis*
Zaterdag 26 Juni 8 uur: idem.
dom en M. van Meurs; B. A. A.
Zondagmiddag 27 Juni 2.30 uur:
Muller en A. M. van Gerven; N. de
Leerlingenuitvoering van de Dans*
Boer en C. P. Kemp; J. C. Krielen
school van Mevr. Lily Orgodet.
en E. B. A. van der Klauw.
Zondag 27 Juni 8 uur: film „De wa*
terprinses".
Overleden: F. de Jong, oud 57 jaar,
Maandag 28 Juni S uur: idem.
echtg. van M. J. Bongers.
Dinsdag 29 Juni 8 uur: film „De
vrouw mijner dromen".
Woensdag 30 Juni 8 uur: idem.
Donderdag l Juli 8 uur: idem.

WEEK-AGENDA

Aanrijding

Woensdag reed een bestelauto op de
Zeestraat tegen het openslaande por*
L)agelijks: het orkest van Torn Boot tier van een stilstaande auto aan. De
en zijn ensemble.
achterbumper van de bestelauto -werc
Uitgebreid cabaretprogramma.
beschadigd, doch persoonlijke onge
Zondagmiddag: Thé Dansant.
vallen deden zich niet voor..
Hotel Bouwes

Woninginrichttng

L. Bailedux & Zonen

Gakes en cano's
verpakt
m ccllophane /ijn ideaal
om mee na<ir het strand
(e nemen.
DRUFS, 25 en 30 et p. 150 gr.

Fa, A, d, Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telef. 2467
WOLLEN PLAIDS
Voor auio en kamperen,
prachtige Schotse ruiten,
licht beschadigd, van
/' 37,50 voor f 16,90.
Kampeerdekcns 2u keus
slechts f 6,95 en /' 11,25.
TAPIJTHANDEL
„MAKO"

Bioline bevat extracten van Jansstraat 85 bij Grote
verse biologische genees: Markt, Haarlem.
kruiden. Uw drogist kent
Bioline. Hij kent de biolo*
gische bestanddelen van TWEE MAAL PER WEEK
Bioline en hij zal U gaarne
brengt de
inlichten.
Zandvoortse Courant
De verkoopprijs bedraagt
f 1,25 voor 50 dragees.
U al het plaatselijk nieuws!
Radio
Televisie
Rijwielen
Stofzuigers
Wasmachines
Verlichting
Electrische apparaten
Scheerapparalen
Souvenirs
Slrandarf'kelen

Lampen
Batterijen in alle soorten

Speciale aanbieding
ZONNEBRILLEN
Tevens reparatie aan
rijwielen en
etectrische apparaten

HENK SCHUÏLENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

Voor vlot en

Boekhandel Lorcnr, Halte»
straat 15, vraagt een
MEISJE of JUFFROUW
voor de winkel.

Meubel-, gordijn- en
tapijthandel

Rrederodestraat 72, tel. 3023 Ilaltestraat 27 ~ Tel. 2596
Aangesloten bij de Volks*
Mevr.A.Mol-van Bellen credietbank.
Vraagt inlichtingen.
Diploma A.N.O.V.

KOOP. uw Bedrijfskleding; bij
Fa van der Veld-Schuiten

Een 'nieuw circuit' in Zandvoort?

brengt U /.eer een»

Er zit schot in S

Mevr. de Nijs

Zie de voetbalwedstrijd
Coupeuse
EngetandtUntguay in uw
Emmaweg 8, telefoon 3095
eigen gemakkelijke stoel.
I'HILIPS TELEVISIE
v.a. ƒ495,- of ƒ 6,75 p. w.
PHILIPS RADIO, de meest mo*
derne apparaten met ingebouwde
Haltestraat 37 - Telef. 2891 antenne
en drukknopsysteem. V.a.
ƒ 98,- tot ƒ 2190-, of ƒ 1,36 p.w.
Specialiteit in
Wij rui/en u\v oude radiotoestel
fijne Vleeswaren in, ook bij aanschaffing van uw
T.V. apparaaf.
KIP'S LEVERWORST
100 gram 37 et. PHILIPS BANDRECORDER ƒ 740- of ƒ 10,- p.w.
PHILIPS DROOGSGHEERAPPARAAT
ƒ 49,75
Wij ruilen mv oude scheergerei in, gedurende een korte
periode. Haast U dus!

I. J= Knotter

In een wip schoon schip

is onbetwist
Haarlems BEDDENSPECIALIST

Matrassen
Ledikanten
Tuimelbedden
Divanbedden
Dubbelbedden
Opklapbedden
Wollen dekens
Gewatteerde
dekens
Lakens en slopen
Uitgebreide sortering. Grote voorraden
Levering 3 x per weck franco in Zandvoort met
eigen besteldienst.
En
wanneer U hel prettiger vindt de
betaling van Uw aankoop over enige maan*
den te verdelen, dan kunt U gebruik maken
van Wassenaar's Credietsservice.
(Rente slechts 'n 1/2 % per maand)

Beodetispeciaalzaak WASSENAAR
JANSWEG 17 f.o. Srarion Haarlem. Tel. 14329

Stofzuigers divsrse merken op slee .. vanaf ƒ 2,— p.w.
desnoods zonder vooruitbetaling.
Wij Jeveren KOELKASTEN, WASMACHINES, FOR*
NU1ZEN en andere huishoudelijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret*
tige wijze de betaling met U.
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

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

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

DE WAS DE DEUR UIT!
Honkbalclub Zandvoort
op het sterfbed?
Zandvoortmeeuwen is er Zondag j.l.
niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen
TjH.B. in een' overwinning om te zet»
ten. Verwonderlijk is dat niet en wel
om twee redenen. In de eerste plaats
staat Zandvoortmeeuwen op een van
do laatste plaatsen en T.H.B, boven»
aan en in de tweede plaats waren van
de Meeuwen maar 8 spelers aanwezig,
/todat xe behalve tegen de tegenpartij
ook nog tegen een automatische nul
moesten optornen.
De animo om dit seizoen tot een
goed einde te brengen is bepaald niet
aanwezig en het heeft er dan ook alle
schijn van dat de Zandvoortse honk»
halcluh het volgend jaar in de vierde
klasse moet uitkomen.
Overigens kunnen we nog opmer=
ken dat het ook tegenover de tegen»
p a r t i j niet sportief is om onvolledig
te verschijnen. Een overwinning op
een onvolledige tegenpartij heeft al»
tijd een bijsmaakje en T.'H.B. is sterk
genoeg om de Meeuwen te verslaan
al zouden zij bij wijze van spreken
met tien man gekomen zijn.
Volledigheidshalve melden we de
einduitslag:
T.H.B. »Zan d voortm eeuwen 13»1.

Twee voetbalwedstrijden
Zaterdagmiddag om pl.m. 3 uur zul»
len een aantal badgasten de (voetbal)
strijd aanbinden met de Zandvoortse
kellners. Het strijdperk is het terrein
aan de Van Lennepweg.
Dinsdagmiddag zullen de kellners
van Hotel Bomves die van Casa
Blanca gaan bekampen op het zelfde
veld.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In de afgelopen week kwam de jubi»
leumcommissie voor de laatste maal
bijeen om het internationale turnfes»
tijn van 4 Juli a.s. te bespreken.
Men is ervan overtuigd, dat alles
nu sluit als een bus. Men hoopt nu
maar dat het weer zal willen mee»
werken, teneinde prachtige propa»
ganda voor de lichamelijke opvoeding
te kunnen maken en Zandvoort een
goede dag te bezorgen.
In de komende week zullen de wed»
strijdploegen met reserves word«n
samengesteld.
In verband met de feestelijkheden
ter gelegenheid van de verjaardag
van Z.K.H. Prins Bernhard op Dins»
dag 29 Juni a.s. zullen de lessen van
4.30»6.30 uur geen doorgang vinden,
doch die van de latere uren, waaruit
de wedstrijdploegen zijn geformeerd,
wel. Omtrent de overige extra uren
werd op de lessen reeds mededeling
gedaan.

U

!

l

\\'

MEDEDELINGEN VAN Z.Z.Z.
In verband met de feestelijkheden,
welke georganiseerd worden door het
Oranje Comité op a.s. Dinsdag 29
Juni heeft het bestuur van de Z.Z.Z.
gemeend er goed aan ie doen het
zwemmen niet te doen doorgaan, zo»
dat alle kinderen in de gelegenheid
zijn aan de feestelijkheden deel te
nemen. De oefenavond op Maandag
gaat dus gewoon door. Vertrek op de
gewone tijd,
BRIDGE-NIEUWS
Dinsdagavond speelde de bridgeclub
„Bridgen voor Plezier" een wedstrijd
met uitgezochte spellen.
No. l in de N.»Z.»lijn werd fam.
Gebe met 77 m.p., 2. mevr. v. \Von=
cleren=dhr de Jong 601/;. m.p., 3. niej.
v. Duijn»dhr de Haas 57 m.p., 4. fam.
v. Straaten 49 m.p. en 5. dames Vrugt
=den Belder met 47 m.p.
No. l in de O.=W.=lijn werd dhr
Snijer=E.A. met 76V2 m.p., 2. familie
Vleeming 72
m.p., 3. dames Denkers»
de Haas 621/., m.p., 4. mevr. de Jong»
dhr v. Wonderen 60Va m.p., 5. dames
Dirkscn=Kuijters 46V2 m.p. De heer
Snijer»E.A. bood en maakte groot»
slam, fam. Geba bood en maakte 2 x,
fam. Vleeming ï x en mej. v. Duijn»
dhr de Haas l x klein=slam.
De volgende week Dinsdagavond
wordt er weer een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld.

N
Z
H

Pijnstrijkerij - Snelle aflevering ~ KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

pvachtige rondrit
van pl.m. 3 uur met onze geriefelijke
reiswagens door bos en duinen en langs
de mooiste bezienswaardigheden in de
kuststrook van

Een vacantiedag is zeker ook goed besteed met

DAGKAART

welke geldig is op al onze lijnen tussen Amster»
dam en Den iHaag.
Vraagt inlichtingen en folders bij onze kantoren,
de V. V.V.s en Cebulokanioren en de N.S. Stslions

THEATER

„MONOPOLE"

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper » Telefoon. 2550
Van VRIJDAG 25 JUNI tot en met
MAANDAG 28 JUNI, 8 uur
Eslher Williams, Jack Carson, Fernando Lnrnas 'm

HET SCHOOLREISJE

geeft U
zelfvertrouwen
WALA - corsef nr. 560 met
zijsluiting en veter: bijzondergescmktvoorkorte, niet
te zware figuren.
In uni
14.9O
In broche 18.9O
WALA - beha nr. 2501:
kortzeer geliefd model. In
5 cups'.
•In pop/in, v.a. 3.45
In satijn v.a.
3.9O
WALA Onderjurken met
perfecte bustevorm in 4
cups.
WALA steunt op de
juiste plaats, corrigeert
onvolkomenheden
en
geeft een prettige vrije,
elegante houding.
De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. Peters-Smit, bekwaam corset-specïaliste met een 20 jaar lange-ervaring.'Zij is
gaarne bereid, U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren.

De waterprinses
EXTRA: Zie Esther's Watprballet met Torn and
.Terry. Tekenfilmscènes van Fred Quimby. Opge»
nomen in schitterend Technicolor. Alle leeftijd-en.
Van DINSDAG 29 JUNI tot en met
DOMDBRDAG l JULI, 8 uuc
Cary Granl, Deborah Keer, Walter Pidgeon

De vrouw zijner
dromen
Hij flirte met een Oosterse prinses en kwam daar»
door in de malste situaties! Een doldwaze liefdes»
geschiedenis.
Alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 27 JUNI gereserveerd voor
de LEERLINGENUITVOERING van de Dans»
school -van Mevr. Lily Orgodet. Aanvang 2.30 u.
precies.
Vanaf Vrijdag 9 Juli 2 avondvoorstellingen aan»
vang 7 en 9.15 uur.

TEL. 10605
GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM
T.o. Cinema Palace.

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Uit te voeren door leerlingen van

LILY ORGODET
Zondagmiddag half drie in de
koele zaal van theater Monopole
Kaarten bij Touring Zandvoort, Dansschool Lily
Orgodet, Burg. Engelb.str. 62 en Zondag a.d. zaal.

Watergetij den
Juni
27
28
29
30
Juli
1
2
3

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
- - 12,28 19.30 4.00*10,30
1.00 8.00 13.37 20.30 5.00»! 1.37
2.01 9.00 14.3(3 21.30 d-00»12.30
2.55 10.00 15.29 22.30 7.00»13.30
3.46 11.00 16.19 23.30 8.00»14.30
4.34 11.30 17.06 24.00 8.30»15.00
5.20 12.30 17.48 1.00 9.30*16.00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Is er voor een schoolkind iets heer»
lijkers denkbaar dan het jaarlijkse
schoolreisje?
Ge kunt in een Rolls Royce naar
Nice rijden, ge kunt per vliegtuig
naar de Noordpool met hem vliegen,
het haalt niet bij een schoolreisje
naar Artis. Een jaar lang heeft hij
elke week zijn centjes mee naar
school genomen, maandenlang heeft
de schooljuffrouw het reisje als lok»
aas gebruikt om verhitte gemocdjes
in bedwang gehouden (en wie zal
haar dat kwalijk nemen), wekenlang
houdt het gezin" zich er mee 'bezig,
dagenlang praat het kind erover. Dal
alles culmineert in dat machtige ogen»
blik als de bus vol kraakheldere kin»
dertjes het schoolplein verlaat.
De avond tevoren is het kind- ner»
veus. Hij praat honderd uit.
Als hij na het bad moet slapen
komt hij driemaal weer uit bed om
zijn tasje na te kijken. Is alles er in?
Het rolletje zuurtjes, de drie cadet»
j es, de krentebollen, het kwartje
(van Oma), het dubbeltje (van tante
Mien), de pinda's voor de apen?
Alleen de bedreiging dat hij kou
zal vatten door steeds uit bed te lo»
pen doet hem ter neer leggen.
Midden in de nacht staat hij slaap»
dronken voor mijn bed.
„Mam", hoor ik stotteren, „wc
Uaan toch ook een rondvaart maken,
ik neem de hengel mee!"
En onze hengel is 'vier meter lang!
Ik drijf hem weer naar zijn 'bed.
Om zes uur staat hij echter kant en
klaar voor de reis, zijn tasje om zijn
schoudertjes, blinkend schoon aan»
gekleed en met een afschuwelijke
spuuglok vol stiekem gepikte brillan»
tine. Wie is -er dan niet vertederd?
Begeleid door de meegenietende
kleine broertjes, die vol ontzag naar
hem op zien, gaat het schoolwaarts.
Een oorverdovend hiep hoy! w'eer»
klinkt als de bus verschijnt.
Gichelend en wuivend stappen ze
in voor één dag vol zaligheid.^
•Doodmoe, roetzwart, vol filauwe
plekken komt hij terug. Onder in het
tasje ligt een laag kruimels, doppen
en kleverige zuurtjes. De centjes zijn
op. Hij heeft er een nogablok, een
an.sichtkaa'rt en drie ijsjes voor ge»
kocht.
Niet lang daarna ligt hij roodge»
boend in bed.
„Wat vond je 't mooiste in Artis?"
vraag ik. En hij antwoordt:
.,De zeenijlen, mam".
Dan doezelt hij in.
Ik zou een tientje willen geven
voor zijn droom!
NEEL.

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (aonder winst)
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen t>ö deelnemers (winkellers) aan bet Kennemer Finaneierings-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 aatoen worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

Spoedveiling
welke wordt gehouden in

Meubelopslagplaats
Parallelweg
Maandag 28 Juni a.s.
's avonds 7 uur

VOOR DÉ HUISVROUW

waar zal worden geveild in opdracht
Principaal, een ged. inboedel, w.o.:
ledikanten, bedstellen, dressoirs, kas*
ten, cylinderschrijfbureau, inzinkbarc
trapnaaimachine, clubjes, gordijnen,
tuinameubl., kampeertent, vaste was»
tafels, kapperstoillettafcl, wandgeyscr,
keukengerei, servieswerk, enz.
TE BEZICHTIGEN Maandag vóór
de veiling van 2—6 uur.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

Bij aankoop van een half pond koffie

of een busje Oploskoffie

een doosje chocolade
Napolitains Assortiment
of Mokkaboontjes

Gevonden voorwerpen
Aanwezig ten burele:
Fototoestel in etui; koker, inhouden»
de rolfilm; portefeuille met inhoud;
pjortemonnaie's m. inhoud; badhand»
doek; twee zwembroekjes; jongens»
blouse; kindertruitje; kous; rechter»
schoen; kindercape; vulpotlood; arm»
banden; broche; manchetknoop; ro»
zenkrans; lipssleutel; kinderschopje;
strandschop; damcstas met inhoud;
kindertasje; autoped; babysokje; pad»
vindersricm; leren handschoen; rol»
film.

j. H. G. WEENINK

Gedurende de maanden Juli en Augus»
tus (op werkdagen) bieden wij ook U een

ZuidKennemerland
een

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

Belangrijke

Deze aanbieding
ts geldig t/m 29 Juni 1954

telefoonnummers
en adressen

KOFFIE
Goudmefk
250
Roodmerk
250
Blauwmerk
250
Oranjemerk.
250
Coffeïne-vrije koffie . .
Oploskoffie . . , * .

gram 290 et
gram 268 et
gram 252' et
gram 236 et
< blik 325 et
busje 300 eb

en bovendien 10%" korting

•w?»

2000 Brandmelding.
3239 Flaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrükerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertcnbachs Drukkerg, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
288G Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel top Frits Paap,
Brederodestraat 94.
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Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Opgericht 1900

DINSDAG 29 JUNI 1954

ZANDVOORT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10. cent per mm»hoogte

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

Een protest en een vraag trokken de aandacht

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

Wat

---- was de nauwgezetheid, waarmede
de heer Breure tijdens de rondvraag
ons onderschrift op het ingezonden
Een raadsvergadering, met een onschuldig uitziende agenda, die „mense* wachten, kon spr. ontkennend beant»
schrijven
van mevr. Heijermans:Jur:
lijkerwijs1' gesproken ten hoogste drie kwartier in beslag zou moeten ne=> woorden.
gens (Z.Crt. 11,6:1954) citeerde. Een
Wij
krijgen
dan
bij
dit
verkecrs»
men, groeide uit tot een manifestatie van geprikkeldheid, waarbij de eigen» knooppunt een chaos. Maar deze kan
nauwgezetheid, die in gebreke bleef
lijke agenda nagenoeg ter zijde werd geschoven! Want het protest, dat de wellicht leiden tot een spoedige op»
toen het er op aan kwam de redenen
lossing van het verkeersprobleem ter
heer SLAGVELD de minister van Verkeer en Waterstaat wilde 'doen
te vermelden, die genoemd raadslid
plaatse
en
kan
tevens
de
overheid
no»
toekomen in zake de tram»bus»problemen, stond nog niet eens op het lijstje
pen
om
de
realisering
van
het
tunnel»
er
toe brachten de redactionele ver:
van ingekomen stukken. iHet desbetreffende voorstel was dus kennelijk
plan ten spoedigste onder de ogen te
antwoordelijkheid
van een onder:
„heet van de matrijs".
zien.
schrift op een huilen de verantwoor:
Spr. stelde voor het karakter van
Het tweede punt, -waarover een min of meer vinnig debat gevoerd werd —
de brief aan de minister van Verkeer
en waarbij de Voorzitter bij zijn antwoord ging staan, om zodoende meer
delijkheid van de redactie slaand „in:
en Waterstaat te wijzigen van pro»
inhoud en volume aan zijn verontwaardiging te geven — was de min of
gezonden" in twijfel te trekken.
test in een dringend beroep om de
meer onverkwikkelijke geschiedenis, die verbonden is aan de straatnaam5 tunnel spoedig tot stand te doen
Wat ons nóg meer trof was het feit
verandering Herman Heijermansstraat in de Favaugeplein. Scherpe dingen brengen.
dat
de Voorzitter tijdens zijn geömo:
De heer SLAGVELD zeide dat hij
werden hierover gezegd
'Een scherpte, die de noodzaak van het
tionneerde uitval op de pers, ver:
een
open
oog
had
voor
de
belangen
beantwoorden van een vraag over het hoofd zag. Dat was het slot van de van anderen, zoals de N.Z.'H.V.M. en Z.K.H. Prins Bernhard viert heden
zuimde Ie antwoorden op de vragen
rondvraag!
zijn 43e verjaardag
de gemeenten, die bij deze geschiede»
van
enkele raadsleden waarom mevr.
nis betrokken zijn. Maar spr. wilde
Heijermans: J urgens niet in kennis ge:
Zandvoort toch voor laten gaan. Het
De tram-bus-misère. Kan er nog geprotesteerd worden? door de Voorzitter beoogde „soepele"
steld was van deze straatnaamveran:
schrijven achtte spr. niet juist. Hij Bijzondere diensten
dering. Het antwoord is zowel voor
hield vast aan een wezenlijk protest. in de Hervormde Kerk
Ingekomen was een schrijven van de Aerdenhout is. (Een dergelijke uit» Op de vraag van de heer Lindeman
de vragenstellers als voor ons uitge:
heer S. SLAGVELD, waarin deze de eenzetting heeft de Voorzitter al eens of spr. wel goed geïnformeerd was,In de maanden Juli en Augustus zul» bleven. ...
P.
Raad voorstelde een besluit te nemen gegeven na een raadsvergadering van kon spr. antwoorden dat hij dit inder» len in de Hervormde Kerk op de
om te protesteren bij de minister van verleden jaar). Een speciale — voor daad was. Tijdens een vergadering Woensdagavonden speciale wijdings»
Verkeer en Waterstaat tegen de op* deze aangelegenheid in 't leven ge= van de Ned. Forenseribond heeft de diensten worden gehouden.
heffing van de tramverbinding Am* roepen commissie zou al lang bespre* directeur van de N.Z.H.V.M. gezegd Eerst wordt een korte avondwijding
stcrdam»Zandvoort vóór de totstand* kingen hebben gevoerd met de minis» dat het mogelijk is tegen de voorge»
daarna volgt het vocale/in» ....was het antwoord van de Voor:
koming van de verkeerstunnel nabij ter van Verkeer en Waterstaat, -ware nomen opheffing van de tramverbin» gehouden,
het station Heemstede»Aerdenhout. 'het niet dat deze bewindsman jam» ding te protesteren. Spr. zou dit dan strumentale deel van de avonden, die zitter aan de heer Slagveld, toen deze
genoeg ziek geworden is. Spr. ten spoedigste willen doen en drong om 8 uur aanvangen en pl.m. drie op de moeilijkheden wees die het
De heer SLAGVELD kreeg gele» mer
was
het
eens met de ongerustheid aan om de bezwaren, die Zandvoort kwartier zullen duren.
genheid zijn brief nader toe te lichten t.a.v. de verkeerssituatie
De eerste avond is vastgesteld op busverkeer, — na de opheffing van
bij de spoor» tcijen deze opheffing heeft, met na»
en zeide o.m. dat hij ongerust ge* overgang 'Heemstede, welke
Woensdag 7 Juli. Aan deze avond
acht maal
worden was over verschillende kran» per uur gesloten en geopen'd wordt druk naar voren te brengen.
werken mede het Kerkkoor en de de tramverbinding — bij de spoor:
tenberichten (waaronder enkele, die met handkracht! Het' leek spr. echter Na een misverstandje uit de weg te organist de heer 'H. Dees, terwijl op wegovergang Heemstede:Aerdenhout
kennelijk door de Voorzitter geïnspi» twijfelachtig of het succes zou heb» hebben geruimd omtrent de aard van andere avonden bovendien medewer» kan veroorzaken.
reercl waren). Spr. was bang dat deze ben de tunnelbouw te bepleiten, zo» het protest en waarbij spr. 'betoogde king wordt verleend door een so»
De Voorzitter gaf als zijn mening
/aak z'n beslag zou krijgen alvorens dat dit onderdeel van het gehele plan dat het hem er alleen om te doen praan en een violist.
de Raad „er aan te pas" zou komen. gereed zal zijn voordat de tram ppge» was te protesteren tegen de opheffing
Men
hoopt
dat
velen
deze
bijeen»
te
kennen dat de mogelijke verkeers:
Hij meende dat het thans de 'hoogste heven is. Of de overheid bereid, is voordat de tunnel bij het station komsten zullen bezoeken die bestemd
Heemstede:Aerdenhout
gereed
is,
be»
chaos
de autoriteiten er wellicht toe
tijd was dat de Raad zich hierover met die opheffing nog een poosje te
zijn voor inwoners en badgasten om
sloot de Raad conform.
uitsprak en bij de minister een krach'
hier een rustpunt te vinden in deze zou brengen de tunnehbouw spoedig
tig protest liet horen.
onrustige tijd.
ter hand te nemen. Later wees hij
De heer SLEGERS was van mening
echter op de grote gevaren, die uit
dat wanneer de Raad zich hierover
Feestmarkt Vrijdagavond
deze (chaotische) situatie kunnen
niet zou laten horen, dit niet in he_t
2 Juli, op-het Raadhuisplein voortvloeien.
belang van de gemeente kon zijn. Hij
wilde daarom gaarne het voorstel van
Hierin ligt een typische inconse:
Nog enkele dagen en Zandvoort
de heer Slagveld steunen en drong
aan op behandeling daarvan.
houdt een marktavond op 'het Raad» quentie besloten om met de gevaren
,De heer TATES juichte het voor»
een verkeers:beslissing te willen be:
huisplein.
stel van harte toe en gaf de heer
Deze markt is geen gewone markt, werkstelligen bij de daarvoor in aan:
Slagveld een complimentje voor diens Goede en slechte pers
De heer Breure citeert
Voorzitter boos.. doch een feestmarkt waar Zandvoort» merking komende instanties.
voortvarendheid!
se winkeliers hun waren tegen voor»
De heer PORRENGA vroeg zich
Wij geloven niet dat het in de be:
af wat er nog geprotesteerd zou kun» De hr SLAGVELD zeide in verschil»
Erger vond spr. nog dat het ge» delige prijzen aanbieden, een draai» doeling van de Voorzitter ligt om de
nen worden. Het opheffen van de lende bladen (zowel plaatselijke als meentebestuur verzuimd heeft mevr. orgel zorgt voor de prettige stem»
tunnel te openen nadat het kalf ver:
tramverbinding met Zandvoort is een landelijke) ingezonden stukken gele» Heijermans in kennis te stellen van ming.
besluit, dat de directie van de N.ZjH. zen te hebben over de naamsverande» deze naamsverandering. 'Hij zeide
Deelnemende winkeliers wordt ver» dronken is.
V.M. in overleg met de gemeente ring van de Herm. iHeijermansstraat voorts dat de Voorzitter onlangs bij
Maar laat het dan ook niet te dicht
Amsterdam genomen heeft. Spreker in de Favaugeplein. Er is zelfs een de opening van het nieuwe pomp» zocht tijdig aanwezig te zijn daar
meende dat hieraan niet meer te tor» radiocommentaar op gegeven! "Wat station te Bentveld gezegd 'heeft dat om 8 uur het startsein zal worden in de buurt van de (verkeers)put ver:
nen viel.
W.
spr. opgevallen is — zo zeide hij — een -dergelijk feit goede propaganda gegeven, zij moeten aan de kraam keren.
De heer LINDEMAN veronderstel» is vooral het feit dat de nabestaan» voor onze plaats is. Maar spr. gaf te' met een hoge hoed verschijnen.
de dat de heer Slagveld ter dege ge= den van de schrijver Herman Heijer» kennen dat hij meer van zuiver drink»
informeerd was omtrent de mogelijk» mans niet in kennis zijn gesteld van water hield dan van dit soort propa» Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar.
heid op succes van een dergelijk pro» deze naamsverandering. Spr. vroeg ganda, omdat de kwestie Herman Zij, die interesse hebben, dienen zich
test. In dat geval moet er vanavond of het niet raadzaam zou zijn mevr. Heijermans een blammage voor Zand» op te geven aan de Marktmeester, de .... was niet dat een gemoedelijke
ook maar over gesproken worden! Heijermans mede te delen welke voort is.
heer Hamers, Kostverlorenstraat 34. vergadering plotseling in een onbe:
zei spr.
overwegingen 'bij de Raad gegolden
Mevr. MOL=v. BELLEN zeide het
vredigende bijeenkomst kan eindigen,
De heer VAN KUIJK verklaarde hebben, toen- dit besluit werd geno* diep te betreuren dat zij in het ver»
zich ook accoord met behandeling men. Spr.'s overwegingen waren: De leden ooit op de gedachte gekomen Diploma's
maar wel dat het college meedeelde,
van de zaak.
oude Herman Heijermansstraat (ach» is Herman Heijermans' naam te ge»
De heer WEBER gaf te kennen dat ter de flatgebouwen) is lang niet zo ven aan het thans geheten de Favau» Onze plaatsgenoot J. G. B. Escher dat in de volgende raadsvergadering
hij er nog niet van overtuigd was dat mooi als de hoofdverbindingsweg, geplein. Dan waren deze onverkwik» slaagde voor het eindexamen Gym» een voorstel verwacht kan worden
nasium A aan het Kennemer Lyceum inzake bevorderingen en vaste aan:
de gehele trambaan (Amsterdams welke thans de naam Herman Heijer» kelijkheden niet gebeurd
Zandvoort) opgeheven dient te wor= mansweg heet.
De heer BREURE gaf een volledig te Bloemendaal. *
stellingen bij de dienst van publieke
den, nu de gemeente Amsterdam de
Maar er is nog meer, ging spreker citaat van het redactionele naschrift
tram. niet langer door de drukke bin» voort. Als mevrouw Heijermans»Jur» op mervr. Heijermans' ingezonden Betty 'Ella Maarsen slaagde voor het werken, juist van het zgn. „lagere"
nenstad wenst.
gens en haar kinderen er geen prijs stuk (Zandv. Courant Vrijdag 11 Juni eindexamen gymnasium Montessorie personeel. De besprekingen over dit
VOORZITTER meende te hebben op stellen dat er nog ooit een straat 1954). Spr. meende dat de schrijver Lyceum te Overveen.
punt zijn reeds in Januari van dit
beluisterd in de woorden van de heer naar de schrijver wordt genoemd, kan van dit naschrift al bijzonder slecht
Slagveld dat het protest niet zo zeer de Raad niets anders doen dan het geïnformeerd was. Voorts hekelde
jaar begonnen.
gericht is tegen de opheffing van de desbetreffende raadsbesluit intrekken. spr. het journalistieke gebruik om Bestuurswisseling
De onrust van dit deel van het per:
tramdienst als zodanig als wel tesen
Mr PORRENGA releveerde het aan de kop .boven ingezonden stuk»
de opheffing voordat het tunnelplan vernielen van Herman Heijermans' ken te vernielden „buiten verantwoor» Vrijdagavond hield de Zandvoortse soneel kan derhalve eind Juni a.s.
bij het station Heemstede=Aerden» borstbeeld in het Leidsebosje te Am» delijkheid van de redactie". Het was Muziekkapel een algemene vergade» misschien geweken zijn. En dat zal
hout gerealiseerd is.
sterdam en meende dat „men het hier spr.'s mening dat de redactie zich dan ring. Bij de bestuursverkiezing werd
lEn spr. ontvouwde nogmaals de op een andere wijze doet". Spreker ook diende te onthouden van een na» de aftredende voorzitter, de heer C. de arbeidsrust bevorderen, al kan men
moeilijkheden, welke ontstaan bij een vreesde dat de tegenstanders van de schrift. De heer Breure vond dit on» Beekhuis, hartelijk dank gebracht natuurlijk niet aan alle wensen en
busendienst (met een rijsfrequentie naam Heijermans zich laten leiden verantwoordelijk. (Volledigheidshal» voor de vele arbeid en tot ere»voor» verlangens voldoen. Er moet iets
van 4 minuten) en wel op een tijdstip door de gedachte dat Herman Heij» ve moeten wij hier vermelden dat de zitter benoemd. Tot voorzitter werd
te vechten overblijven.
dat er geen voldoende oplossing van crmans een volksschrijver, socialist heer Breure zeide te citeren uit het hierna gekozen de heer P. Schaap.
In
de
plaats
van
de
heren
J.
Ko»
de verkeersproblemen bij Heemstede» en Jood was....
B.
Zandv. Nieuwsblad. Dit was echter ning en Jb. \Veeda werden tenslotte
niet juist, zoals iedereen duidelijk zal benoemd de heren F. Zwemmer en
zijn. — Verslagg.).
A. J. Hollenberg.
Maar spr. had een uitstekend woord
(Ingez. med.)
in de andere krant (het Zandvoorfs
Nieuwsblad)
gelezen, waarin <ie
schrijver over deze kwestie zegt dat
critiek leveren een dankbaar» doch zen van de ongemotiveerde critiek
uiterst gevaarlijk werk is. (Jammer, op dit raadsbesluit. Dit is een volko»
dat de heer Breure vergat mede te men normale kwestie scheef trekken.
delen dat DIT citaat nu juist niet Spr. zeide niet te begrijpen hoe men
sloeg op de kwestie»Herman iHeijer» zo durft schrijven, het is te krank»
mans, doch een enthousiast pleidooi zinnig om los te lopen en wat b.v. in
van 5 t/ra 10 Juli
inhield voor de Touring Zandvoort» het weekblad „Elsevier" opgediend is,
zeemeermin. — Verslagg.).
raakt kant noch wal en is eenvoudig
Spr. verzette zich heftig tegen de schandalig.
gedachte als zouden hier anti»socia»
Hoe krijgt men 't in zijn hersens
listische of anti»Joodse motieven dergelijke suggesties op te roepen.
door het Biologische"
hebben gegolden. De 'Raad heeft tot Men moest zich schamen. Dit is on»
Slankheidsmiddel
deze
naamsverandering
besloten behoorlijk en spr. is er razend om.
uit
utiJ'teits»overwegingen.
Ten slotte zeide spr. in overweging
GEEF U OP ALS COLLECTANT
VOORZITTER ging bij z'n ant» te nemen tegen dit geschrijf te pro»
blOLINE
BIJ J. MAARSEN, TOLLENSSTRAAT 11, TELEFOON 2938
woord aan de sprekers, die over deze testeren.
succes
verzekerd
kwestie het woord gevoerd hadden,
Na dit antwoord sloot Voorzitter
prljf 5O drago» f. 1.29
staan en zeide ten diepste veront» onmiddellijk de vergadering,
waardigd te zijn geweest bij het Ie»
't Was toen tien uur.

Raadsvergadering met enerverend slot . . .

Herman Heijermans naam
in de Rondvraag

COLLECTE

NED. ROODE KRUIS

Helpt ons helpen!

lohder risico

Iteflnaqeten

TE IHUUR voor Juli: groot
GEMEUB. BEN, HUIS.
Kostverlorenstraat 13

Sport

Badgast zoekt hulp

Per l Augustus gevraagd:

Werkster voor 't Raadhuis

Loon p. wk. f 17,92. Schr. soll. aan de Directeur Pu»
voor Ma. en Do. van 9=12 u. blieke Werken, Raadhuisplein 4, voor half Juli 1954.
van 22 Juli tot 30 Aug. Br.
onder no. 5002 bur. Z.Crt.
Te huur gevr. van 1=15 Aug.
GEM. KAMERS en keuk.
v. S pers. Coenraads, Prin»
ses Beatrixstraat l, Gorin*
GEBOORTEKAARTJES
chem, tel. K 1830 - 30170.

k had, zoals mijn Zaterdagse s<e»
woonte is, bloemen gekocht, frisse
jele bloemen en iedereen in huis was
:r verrukt van.
ZandvoortmeeuwentT.Y.B.B, 8—17
Te koop aang.: MODERN
Totdat
er iemand op bezoek
LEDIKANT,
Het is voor Zandvoortmeeuwen jam= METALEN
cwam, die heel onschuldig opmerkte:
mer dat het niet de beschikking heeft als nieuw, ƒ 10,»
,Hc zeg, gezellig staan die uicnbloe»
over een maar enigszins capabel bui= Tel. 'K 2500*12355.
men!" Nou, toen was de boot aan,
tonveld. ledere speler kan een 'bal
/e roken allemaal ineens een uien»
KOFFER*
missen. Maar met de tegenwoordige Aangeboden:
ucht.
GRAMpFOON
„His
Mas*
bezetting van het buitenveld bete*
Allemaal, behalve ik, toneerste om*
ters
Voice".
kent een geslagen bal, over het bin=
Gertenbachs
Drukkerij
dat ik inderdaad niets rook, hoe ik
Kostverlorenstr.
101,
na
5
u.
nenveld heen, dat het eerste honk be=
ook snuffelde en ten tweede omdat
ABONNEERT U
reikt is. In sommige gevallen ?elfs 't GEVR. voor Aug. l k. en
Achterweg
l
Tel.
2135
k mijn aankoop van zestig cent toch
op de
tweede. Daar tegenover moet gezegd 2 sl.k. m. gebr. v. keuken
niet zonder meer kon afvallen.
worden, dat de spelers op de verre voor echtpaar met 2 k. Br.
ZANDVOORTSE
Allerlei
onprettige opmerkingen
veld=plaatsen wel over de capaciteit m. prijsopg. onder no. 5001
werden geplaatst aan het adres van
COURANT
beschikken een opgeraapte bal met bur. v.d. Zandv: Crt., Ach*
mijn bloemen en hun vermeende geur*
enorme kracht naar het binnenveld terweg 1.
tje. Wie bij ons op bezoek kwam werd
te gooien. Maar dat is nu eenmaal
prompt geadviseerd zijn neus eens
niet voldoende. Wij zagen Zondag in
boven xie vaas te houden en tien te»
het rechterveld een vangbal missen,
n een, dat hij ook wat rook, zodra
die Zandvoortmeeuwen ruw geschat
Sij de naam uienbloem maar hoorde.
4 punten gekost heeft. Het is n.I. voor
[k streed met niet aflatende moed
de binnenspelers demoraliserend te
door pianoleerlingen tegen
deze inbeelding en het gelukte
zien hoe een opgelegde vangkans ge»
mij de bloemen gedurende twee
van Aad Plas
mist wordt en dan worden ook daar
hele dagen op de huiskamertafel te
ballen gemist. En hoewel ieder er van Zondagmorgen om tien uur is een
Jammer dat hij deze gunstige in» op ZATERDAG 3 JULI 1954, des handhaven.
overtuigd is dat elke speler zich geeft
middags
half
drie
in
Café=Restaurant
druk vertroebelde in het (kwa)jon»
Maar op de avond van de tweede
voor wat hij waard is, het feit van aanvang gemaakt met het C=tournooi gensdubbel, waarin hij samen met zijn „De Rotonde".
dag begon ik warempel zelf iets te
dat uitgeschreven was door de Zand* partner roemloos ten onder ging te» Uitgevoerd wordt o.m. het Piano» ruiken. Een ondefinieerbaar geurtje,
de gemiste bal 'blijft bestaan.
'Het zag er in de aanvang niet eens voortse tennisclub. De loting werd gen Benjo Berrier en Spriethpof. Deze concert van Joh. Chr. Bach met be» dat ik niet kon thuisbrengen. Net een
zo gek uit. Na de 4e inning was de verricht door de bondsgedelegeerde, laatsten hebben deze overwinning in geleiding van strijkorkest. Toeg. vrij. waterketel, die had staan droogkoken.
stand nog slechts 2=4. Beide punten
'Het huisgezin juichte: Hoera, ein=
alle opzichten verdiend en zullen nu
gescoord door C. Paap, die in de Ie de heer Okkers van het district Haar* tegen Steffelaar en van Maanen de
delijk
ruikt ze ook wat. Het is een
lem. Hierna konden de 'eerste partij* demi finale spelen.
en 3e inning een vrije loop kreeg.
NOOT op de FEESTMARKT uienlucht en niets anders!
De 5e inning leverde T.Y.B.B. vijf en aanvangen. iHe't weer was niet erg
a.s. Vrijdagavond op Ik vocht voor mijn bloemen maar
Van de dames wist mevr. van Poel*
punten op en de 7e zes punten. Hier zomers doch de regen is niet als
kon toch niet meer die intense over»
RAADHUISPLEIN
geest
zich
in
de
finale
te
plaatsen.
werden de fouten opeengestapeld. Wij
tuiging opbrengen die ik de eerste da*
spelbreker
opgetreden.
Zij
geldt
ook
als
favoriet.
Wie
de
noteerden er 11. Met een 17*4 achter»
Ongelooflijke aanbiedingen
finaliste is, is nog niet bekend, Jaren daarna zal er nog over worden gen ten toon gespreid had. En 't slot
stand ging Zandvoort aan zijn laatste
De 'buien vielen net in een rust= andere
van het liedje was, dat de vaas met
aangezien
hiervoor
nog
enige
wed»
slagbeurt beginnen. En opeens ging periode. De belangstellenden hadden
de gele pracht naar de keuken ver*
gesproken
het: 2 vrije lopen en 3 honkslagen vanaf het duin een mooi overzicht strijden gespeeld moeten worden.
huisde.
Van de damesdubbels is nog niets
achter elkaar. Het betekende 4 pun» over het wedstrijdterrein.
U kunt zich misschien mijn smade=
bekend. Aangezien enkele mededing»
ten. Toen maakte de 3e honkman
Het aantal deelnemers bedroeg vijf= sters
lijke aftocht voorstellen. Toch kon ik
nog in een ander tournooi moes»
van T.Y.B.B. er een einde aan met tig, waarvan zestien van buiten. Dit
er niet toe komen ze in de vuilnisbak
een sublieme running=catch. 8=17.
betrekkelijk geringe aantal inschrij» ten meespelen (uitgestelde partijen
te stoppen en zo overnachten ze op
Zondag a s. is Zandvoortmeeuwen vingen van buiten was te wijten aan wegens de regen) is deze zaak een
het aanrecht.
vrij.
T. het feit dat niet alle daarvoor in aan= beetje gestagneerd.
Maar het gekke was: de lucht bleef
Voor
de
mixed
dubbels
geldt
het»
merking komende tennisparken de
in de kamer hangen. Het werd op het
zelfde.
aankondiging haden opgehangen. Ver=
laatst een obcessie, ik rook aan alles,
EEN NEDERLAAG
der viel dit tournooi samen met ver=
aan de radio, de knop van het licht,
Deze
hele
week
zullen
's
avonds
de lampekap. Net zolang totdat ik
Ziaterdagavond speelde een tweede schillende andere.
partijen
gespeeld
worden
en
„ijs
en
De wedstrijden droegen allen een
iedereen de stuipen op het lijf had
ambtenarenelftal een voetbalwed»
weder"
dienende,
hopen
de
organisa*
gejaagd met kortsluiting, gasverstik=
strijd tegen een post=elftal. De PTT» prettig karakter en in vlot tempo wer= toren dat de diverse finales op de
den verschillende partijen gespeeld.
king. enz. Hoe het ook zij, de
ers wonnen met 5=1.
volgende
tijden
gespeeld
kunnen
wor*
Een verrassing was het dat de eer=
geur hing in de kamer, dat kon nie=
ste speler van Zandvoort, de heer den:
mand meer ontkennen en met een
Ongevallen
GYMNASXIEKVER. „O.S.S."
Blom, in het enkelspel uitgeschakeld
bezwaard hart togen \ve naar bed.'
.Heren enkel: Zondag 4 Juli, 3 uur.
werd door de jonge Doorhout=Mees
Maar wonder boven wonder liep
Vrijdagochtend
had
op
de
Brederode»
Dames
enkel:
Zondag
4
Juli,
l
uur.
Donderdagavond j.l. werd begonnen van iH.L.T.B. Deze partij was de beste
alles goed af, we werden weer wak=
straat
een
aanrijding
plaats
tussen
met de athletiekcompetitie van de partij van de dag. Opmerkelijk was Heren dubbel: Zondag 4 Juli, 3 uur. een vrachtauto en een personenauto, ker ook.
Kennemer Turnkrins* op de prachtige het hoe rustig de 13»jarige Dorhout=
Toen ontdekte de volgende dag de
Dames dubbel: Zaterd. 3 Juli, 4 u. waarvan het portier gedeeltelijk open
velden van „Cios" te Overveen.
Mees met een 4=5 serie score en 0=30
oorzaak van alle onrust: het was de
stond.
Het
gevolg
was,
dat
het
por»
Mixed dubbel: Zaterdag 3 Juli.
Niettegenstaande het gebrek aan spelscorc zijn spel -verder speelde en
tier geheel vernield werd. Proces»ver= drukinkt van ons dagblad, waarmee
een goede oefengelegenheid in Zand» ook deze serie op zijn naam wist te
ze zeker een keertje geëxperimen»
T. baal werd opgemaakt.
voort, werd toch door een herenploeg brengen.
teeerd hadden.
van O.S.S. aan deze competitie -deel»
Triomfantelijk hield ik iedereen de
genomen.
onder de neus en ze moesten
Zaterdagochtend nam de 15»jarige W. krant
Over het algemeen werden geen
toegeven: dat was.de lucht,
v.D., leerling van de Wim Gerten» eerlijk
slechte resultaten behaald.
die ons de vorige avond zo had ver=
bachschool, in 'Haarlem deel aan de ontrust.
De best geplaatste O.S.S.'ers wa»
jaarlijkse athletiekwedstrijden. Bij 't
ren: 100 m: iH. Wardenier 13.1 sec.
Mijn gele bloemen zijn weer in ere
nummer hoogspringen gleed hij on» hersteld,
Hink=stap»sprong: iH. Wardenier 10.50
staan weer in de'kamer,
deruit, kwam te vallen en brak zijn midden opze tafel.
meter. Discuswerpen: H. Gansner
27.275 meter. Kogelstoten: H. Gans» Zondagochtend en »middag bevolkten 3en gezorgd, Men kreeg gele» linkerarm. In dé St. Joan de Deo
En ze mogen dan misschien uien*
werd de eerste hulp verleend.
ner 9.82 meter.
bloemen heten, ernaar ruiken doen ze
enige ronden te trainen,
*
De tweede wedstrijd wordt op 8 ruim duizend in lederen kleding ge» genheid
beslist niet. Dat verbeelden ze zich
direct hierna ving de strijd om
Juli a.s. op dezelfde -velden gehouden. hulde bezoekers de stenen tribune op maar
de -sterren en certificaten aan. Er Een motorrijder moest Zondagoch* maar!
het autocircuit om de eerste proefne» werden uitstekende tijden behaald, tend op het Raadhuisplein uitwijken
'EEN VROUW.
ming van de K.N'.M.V. mee te soms zelfs een flink stuk boven de voor een wielrijdster, die links van de
DUIVENSPORT
reed. Hij kwam hierdoor in
maken. De aangesloten leden werden 100 krn. De zelfgebouwde 170 cc A. rijbaan
aanrijding met K „ een verkeerspaal,
Postduivenvereniging „Pleines" hield
M.
C.
van
Koopmans
uit
Amsterdam
op Zondag, 27 Juni een wedvlucht van namelijk in de gelegenheid gesteld draaide een gemiddelde van 101.05 waardoor zowel paal als motor wer»
Pont St. Maxence, afstand 367 km. snelheidsproeven aFte leggen en kon» km en de 350 cc B.S.A. van Rehorst den beschadigd. Een onderzoek naar
De eerste vogel %verd getoond om den hiervoor sterren en certificaten uit Den Haag behaalde een gemid* de idenditeit van de wielrijdster
wordt ingesteld.
11.03.16 uur.
in de wacht slepen, voor ronden van delde van 108.36 km.
De dames ontbraken ook niet en
P. Koper l, 2, 7, 13, 24, 34; P. Pe» gemiddeld 70, 80, 90 en 100 km per
telefoonnummers
zorgden voor uitstekende prestaties
ters 3, 26, 27; K. Driehuizen 4, 15; A.
na 5 ronden. Mej. van Dinter uit Rijs» De bestuurder van een auto gaf, toen
Paap 5, 6; C. K. Draijer 8, 9, 14, 21 uur.
en adressen
Deze proefneming is met bezorgd» wijk noteerde 77.6 km met een 125 cc hij vanaf de Zandyoortselaan de Ken»
33; A. Dorsman 10; V. C. de Munck
11, 16; H. Vleeshouwers 12, 25, 35; heid door de deskundigen tegemoet Rumi en mej. Koppen uit Overveen nemerweg wilde inrijden, geen voor»
rang aan een hem vanuit de richting
C. Visser 17, 22, 23, 31; H. Bartens gezien, omdat men bevreesd was dat 89.42 km met een 250 cc Adler.
1
Bentveld naderende motorrijder. De 2000 Brandmelding .
18, 19; C. Keur 19; G. Driehuizen 20, het een valpartij=aan=de=lopende=band
De
uitslagen
luiden:
zou
worden
van
ongeoefenden,
die
bestuurder
van
laatstgenoemd
voer»
3239
Plaatsv.
Commandant
Brand28, 37; W. G. Koning 30 ;A. Mole»
Klasse tot 150 cc (5 rijders): Snel»
naar 32; K. Kramer 36; H. Lansdorp met hun standaardmateriaal alles op ste M. Vuijst uit Weesp met 150 cc tuig remde krachtig, doch hij slipte
weer
(voorlopig).
alles zouden zetten en de veiligheid
en kwam met zijn duopassagiere ten
38; J. Koning 39.
uit het oog zouden verliezen. Maar Gilera, gem. snelheid'88.428 km.
val. Beiden liepen enige verwondin» 3043, 3044 Politie.
Klasse
150
tot
250
cc
(13
rijders):
achteraf beschouwd is het nog al mee» Snelste H. F. Koopmans, Amsterdam, gen aan armen erf benen op. Dr J. van 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
gevallen, hoewel enkele ongevallen na=
170 cc A.M.C., gem. snelheid der Meer verleende de eerste hulp. 2345 Genk Secretarie.
tuurlijk niet zijn uitgebleven. Voor de met
sensatie zorgde b.y. de Amsterdams 101.05 km.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
350 cc (11 rijders): Snelste Zwaaiende wielrijder
Een dagje uit
mer Kuiters als' rijder van een zij= L.Klasse
2262 Informatiebureau VreemdelinRehorst, Den Haag, met B.S.A.,
spancombinatie. Zijn helper was
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Omstreeks
3
uur
werd
Zondagmid=
gem.
snelheid
108.36
km.;
2.
G.
van
Ruim 160 ingezetenen hebben Zon= schijnbaar nog niet met alle moeilijk» Bockel, Rotterdam, met Velocette, dag op het Raadhuisplein een 26=ja»
2887
Stoomwasserü „Hollandia",
dag een bezoek aan Culemborg ge» heden van dit circuit bekend, daar hij gm. snelheid 108.28 km.
rige inwoner van Haarlem naar het
fgnströkerft J. H. G. Weenink,
bracht om deel te nemen aan een beneden aan de iHunzerug een ver»
Klasse 500 cc en hoger: Eerste politiebureau overgebracht,' daar hij
Pakveldstraa-t 30a.
N.V.V.=bijeenkomst.
keerde positie innam, waardoor ma=
(14 rijders). Snelste C. E. J. in „staat van dronkenschap" een rij= 2135 Zandvoortse Courant, GertenOok de speeltuinvereniging ,JCin= chine en de twee berijders in het groep
dervreugd" trok er met een viertal zand terecht kwamen. Maar wonder= Koster, Amsterdam, met Matchless wiel bereed.
bachs Drukkerij, Achterweg 1. autobussen op uit met een juichende lijk was, dat de twee mannen geen 500 cc, gem. snelheid 113.23 km;
2424
Autobedrijven „Rinko",
tweede
groep:
snelste
J.
Goedendorp,
kinderschare, terwijl een flink aantal schrammetje opliepen, alleen de mo»
Oranjestraat en Stationsplein.
Rockanje, op Triumph 650 cc, gem.
leden van de toneelvereniging „Op tor liep enige schade op.
112.09 km.
2975 Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
Hoop van Zegen" de zomerbijeen»
'Er kwamen in totaal 57 rijders aan snelheid
Dr Fokke Bosch en Piet Nortier
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
komst van de Nederlandse Amateur de start, die van het begin tot het lieten
Een
onafhankelijk
resp.
in
een
Jaguar
en
een
Por»
Toneel Unie in Enkhuizen bijwoonde. einde voor de nodige afwisseling heb»
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstosche enige snelheidsproeven zien.
ringen. Bel op Frits Paap,
blad:
In hotel Keur werd des middags
Brederodestraat 94.
door Dr Fpkke Bosch de prijzen uit»
gereikt. Hij had veel waardering voor
het veilige circuit, voor de kranige
zelfbeheersing van deelnemers en
voor de prachtige tijden.
De eerste proefneming van de K.
N.M.V. is uitstekend geslaagd en zal
een stumulans zijn om op de ingesla»
Monopole
• Verschijnt 2 x per week
Touring Zandvoort, Raadhuisplein, ten goede zou komen indien Touring gen -weg voort te gaan.
• Dus actueel
Dinsdag
29
Juni
8 uur: film „De
Tenslotte zij nog vermeld, dat drie
• Objectiefroritisch
verzoekt dringend aan alle begunsti» Zandvoort meteen bericht ontvangt diploma's
vrouw zijner dromen".
werden uitgereikt voor
•
Vaste
medewerkers
gers die kamers verhuren, opgave te wanneer een adres bezet is voor een snelheden tussen 70=80 km, 12 diplo»
Woensdag 30 Juni 8 uur: idem.
willen doen van eventueel bezet zijn bepaalde periode. Dit kan zeer veel ma's voor gem. 80=90 km, 19 diplo=
Wordt
gelezen
door
het
groots
Donderdag l Juli 8 uur: idem.
voor 90=100 km en 23 diploma's
dezer kamers. Talrijke vreemdelingen teleurstellingen bij badgasten voor» ma's
ste deel van het Zandvoortse
voor gemiddelde snelheden boven 100
die een kamcrlijst ontvangen hebben, komen.
km per uur.
J.G.B.
publiek.
Andere attracties en
komen terug met de mededeling dat
nuttigheden
de adressen reeds 'bezet zijn. Daar er
Ook door U?
Zaterdag 3 Juli 2.30 uur: Uitvoering
elke 10 dagen een geheel nieuwe lijst
door pianoleerlingen van Aad Plas
Zo
niet:
gemaakt wordt, in een oplage van
in Café=Restaurant de Rotonde.
verscheidene honderden exemplaren,
Abonneer
U
dan
NU!
waarop ruim 300 adressen voorkomen
Hotel Bouwes^
en het onmogelijk is deze 300 adres»
De Zandvoortse Courant, •
Dagelijks: het orkest van Torn Boot
sen elke 10 dagen te bereiken, wordt
Achterweg l ^ telef. 2135
en zijn ensemble.
er nogmaals de nadruk op gelegd dat
Uitgebreid cabaretprogramma.
het de accuratesse van deze lijst zeer
Zondagmiddag: Thé Dansant.

Honkbal

Texinistournooi
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UITVOERING

K.N.M.V.-Sterrendag

Belangrijke

De

Een verzoek van T. Z.

GEEF NU AAN
UW RODE KRUIS!

Zandvoortse
WEEK-AGENDA
Courant

TE HUUR voor Juli: groot Per l Augustus gevraagd:
GEMEUB. BEN. HUIS.
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Werkster voor 't Raadhuis

Loon p. wk. ƒ 17,92. Schr. soll. aan de Directeur Pu»
voor Ma. en Do. van 9*12 u, blieke Werken, Raadhuisplein 4, voor half Juli 1954.
van 22 Juli tot 30 Aug. Br.
onder no. 5002 bur. Z.Crt.
Te huur gevr. van 1*15 Aug.
GBM. KAMERS en keuk.
v. 8 pers. Coenraads, Prins
ses Beatrixstraat l, Gorin=
GEBOORTEKAARTJES
chem, tel. K 1830 - 30170.

[k had, zoals mijn Zaterdagse ge=
woonte is, bloemen gekocht, frisse
iele bloemen en iedereen in huis was
er verrukt van.
ZandvaortmeeuwentT,.Y.B.B. S—17
Te koop aang.: MODERN
Totdat
er iemand op bezoek
LEDIKANT,
Het is voor Zandvoortmeeuwcn jam* METALEN
kwam, die heel onschuldig opmerkte:
mer dat het niet de 'beschikking heeft als nieuw, ƒ 10,»
„Hé zeg, gezellig staan die uienbloe»
over een maar enigszins capabel bui* Tel. 'K 2500 > 12355.
men!" Nou, toen -was de boot aan,
tenveld, ledere speler kan een bal
ze roken allemaal ineens een uien»
KOFFER»
missen. Maar met de tegenwoordige Aangeboden:
lucht.
bezetting van het buitenveld bete* GRAMOFOON „His Mas»
Allemaal, behalve ik, toneerste om*
kent een geslagen bal, over het bin» ters Voice".
Gertenbachs Drukkerij
dat ik inderdaad niets rook, hoe ik
nenveld heen, dat liet eerste 'honk be» Kostverlorenstr. 101, na 5 u.
ook snuffelde .en ten tweede omdat
ABONNEERT U
reikt is. In sommige gevallen zelfs 't
Achterweg l Tel. 2135
voor Aug. l k. en
ik mijn aankoop van zestig cent toch
op
de
tweede. Daar tegenover moet gezegd 2G'EVR.
niet zonder meer kon afvallen.
sl.k. m. gebr. v. keuken
worden, dat de spelers op de verre voor
ZANDVOORTSE
Allerlei onprettige opmerkingen
echtpaar met 2 k. Br.
veld=plaatsen wel over de capaciteit ra. prijsopg.
werden geplaatst aan het adres van
onder no. 5001
COURANT
beschikken een opgeraapte bal met bur. v.d. Zandv:
mijn bloemen en hun vermeende geur*
Crt., Ach»
enorme kracht naar het binnenveld terweg 1.
tje. Wie bij ons op bezoek kwam werd
te gooien. Maar dat is nu eenmaal
prompt geadviseerd zijn neus eens
niet voldoende. Wij zagen Zondag in
boven de vaas te houden en tien te*
het rechterveld een vangbal missen,
gen een, dat hij ook wat rook, zodra
die Zandvoortmeeuwen ruw geschat
hij de naam uienbloem maar hoorde.
4 punten gekost heeft. Het is n.l. voor
Ik streed met niet aflatende moed
de binnenspelers demoraliserend te
door
pianoleerlingen
tegen deze inbeelding en het gelukte
zien hoe een opgelegde vangkans ge»
mij de bloemen gedurende twee
van
Aad
Plas
mist wordt en dan worden ook daar
hele dagen op de huiskamertafel te
ballen gemist. En hoewel ieder er van Zondagmorgen om tien uur is een
op ZATERDAG 3 JULI 1954, des handhaven.
Jammer
dat
hij
deze
gunstige
in*
overtuigd is dat elke speler zich geeft
Maar op de avond van de tweede
vertroebelde in het (kwa)jon* middags half drie in Café*Restaurant
voor wat hij waard is, het feit van aanvang gemaakt met het C*tournooi druk
dag begon ik warempel zelf iets te
gensdubbel,
waarin 'hij samen met zijn „De Rotonde".
dat uitgeschreven was door de Zand* partner roemloos
de gemiste bal blijft bestaan.
ten onder ging te» Uitgevoerd wordt o.m. het Piano* ruiken. Een ondefinieerbaar geurtje,
Het zag. er in de aanvang niet eens voortse tennisclub. De loting werd
Benjo Berrier en Spriethoof. Deze concert van Joh. Chr. Bach met be» dat ik niet kon thuisbrengen. Net een
zo gek uit. Na de 4e inning was de verricht door de bondsgedelegeerde, gen
laatsten hebben deze overwinning in geleiding van strijkorkest. Toeg. vrij. waterketel, die had staan droogkoken.
stand nog slechts 2*4. Beide punten
'Het huisgezin juichte: Hoera, ein*
alle opzichten verdiend en zullen nu
gescoord door C. Paap, die in de Ie de heer Okkers van'het district Haar» tegen Steffelaar en van Maanen de
delijk ruikt ze ook wat. 'Het is een
lem. Hierna konden de eerste partij* demi finale spelen.
en 3e inning een vrije loop kreeg.
NOOY op de FEESTMARKT uienlucht en niets anders!
De 5e inning leverde T.Y.B.B. vijf en aanvangen. tHe't weer was niet erg
a.s. Vrijdagavond op Ik vocht voor mijn bloemen maar
punten op en de 7e zes punten. Hier •zomers doch de. regen is niet als • Van de dames wist mevr. van Poel*,
kon toch niet meer die intense over*
RAADHUISPLEIN
geest zich in de finale te plaatsen.
werden de fouten opeengestapeld. Wij
tuiging opbrengen die ik de eerste da»
Zij geldt ook als favoriet. 'Wie de
noteerden er 11. Met een 17*4 achter* spelbreker opgetreden.
Ongelooflijke aanbiedingen gen ten .toon gespreid had. En 't slot
andere
finaliste
is,
is
nog
niet
bekend,
stand ging Zandvoort aan zijn laatste
De buien vielen net in een rust*
Jaren daarna zal er nog over worden van het liedje was, dat de vaas met
slagbeurt beginnen. En opeens ging periode. De belangstellenden hadden aangezien hiervoor nog enige wed» gesproken
de gele pracht naar de keuken ver*
het: 2 vrije lopen en 3 honkslagen vanaf het duin een mooi overzicht strijden gespeeld moeten worden.
huisde.
Van de damesdubbels is nog niets
achter elkaar. Het betekende 4 pun» over het wedstrijdterrein.
U kunt zich misschien mijn smade»
ten. Toen maakte de 3e honkman
Het aantal deelnemers bedroeg vijf* bekend. Aangezien enkele mededing»
lijke aftocht voorstellen. Toch kon ik
van T.Y.B.B. er een einde aan met tig, waarvan zestien van buiten. Dit sters nog in een ander tournooi moes»
er niet toe komen ze in de vuilnisbak
een sublieme running»catch. 8*17.
betrekkelijk geringe aantal inschrij* ten meespelen (uitgestelde partijen
te stoppen en zo overnachten ze op
Zondag a.s. is Zandvoortmeeuwen vingen van buiten was te wijten aan wegens de regen) is deze zaak een
het aanrecht.
vrij.
'
T. het feit dat niet alle daarvoor in aan» beetje gestagneerd.
Maar het gekke was: de lucht bleef
Voor de mixed dubbels geldt het»
merking komende tennisparken de
in de kamer hangen. Het werd op het
aankondiging haden ppgehang-en. Ver» zelfde.
laatst een obcessie, ik rook aan alles,
EEN NEDERLAAG
der viel dit tournooi samen met ver*
aan de radio, de knop van het licht,
Deze
hele
week
zullen
's
avonds
de lampekap. Net zolang totdat ik
Ziaterdagavond speelde een tweede schillende andere.
partijen
gespeeld
worden
en
„ijs
en
De wedstrijden droegen allen een
iedereen de stuipen op het lijf had
ambtenarenelftal een voetbalwed*
weder"
dienende,
hopen
de
organisa»
gejaagd met kortsluiting, gasverstik»
strijd tegen een post»elftal. De PTT* prettig karakter en in vlot tempo wer* toren dat de diverse finales op de
den verschillende .partijen gespeeld.
king. enz. Hoe het ook zij, de
ers wonnen met 5*1.
Een, verrassing -was het dat de eer* volgende tijden gespeeld kunnen wor*
geur hing in de kamer, dat kon nie*
ste speler van Zandvoort, de heer den:
mand meer ontkennen en met een
Ongevallen
Blom, in het enkelspel uitgeschakeld
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
bezwaard hart togen we naar bed.
Heren enkel: Zondag 4 Juli, 3 uur.
werd door de jonge Doorhout*Mees
Maar wonder boven wonder liep
had op de Brederode*
Donderdagavond j.I. werd begonnen van iH.L.T.B. Deze partij was de beste •Dames enkel: Zondag 4 Juli, l uur. Vrijdagochtend
straat een aanrijding plaats tussen alles goed af, we werden weer wak*
met de athletiekcompetitie van de partij van de dag. Opmerkelijk was
Heren dubbel: Zondag 4 Juli, 3 uur. een vrachtauto en een personenauto, ker ook.
Kennemer Turnkring op de prachtige het hoe rustig de 13»jarige Dorhout»
Toen ontdekte de volgende dag de
Dames
dubbel: Zaterd. 3 Juli, 4 u. waarvan het portier gedeeltelijk open
velden van „Cios" te Óverveen.
Mees met een 4*5 serie score en 0*30
stond. Het gevolg was, dat het por» oorzaak van alle onrust: het was de
Mixed dub'bel: Zaterdag 3 Juli.
Niettegenstaande het gebrek aan spelscorc zijn spel -verder speelde en
tier geheel vernield werd. Proces»ver» drukinkt van ons dagblad, waarmee
een goede oefengelegenheid in Zand* ook deze serie op zijn naam wist te
ze zeker een keertje geëxperimen*
T. baal werd opgemaakt.
voort, werd toch door een herenploeg brengen.
teeerd hadden.
van O.S.S. aan deze competitie 'deel*
Triomfantelijk hield ik iedereen de
genomen.
onder de neus en ze moesten
Zaterdagochtend nam de 15*jarige W. krant
Over het algemeen werden geen
eerlijk toegeven: dat was de lucht,
v.'D., leerling van de Wim Gerten* die
slechte resultaten behaald.
ons de vorige avond zo had vers
bachschool, in 'Haarlem deel aan de ontrust.
De best geplaatste O.S.S.'ers wa=
jaarlijkse athletiekwedstrijden. Bij .'t
ren: 100 m: H. Wardenier 13.1 sec.
Mijn gele 'bloemen zijn weer in ere
nummer hoogspringen gleed hij on* hersteld,
Hink*stap*sprong: iH. Wardenier 10.50
ze staan weer in de' kamer,
deruit,
kwam
te
vallen
en
brak
zijn
meter. Discuswerpen: H. Gansner
midden op tafel.
linkerarm.
In
de
St.
Jdan
de
Deo
27.275 meter. Kogelstoten: H. Gans» Zondagochtend en *middag bevolkten ben gezorgd. Men kreeg gele*
En «e mogen dan misschien uien»
werd de eerste hulp verleend.
ner 9.82 meter.
bloemen heten, ernaar ruiken doen ze
genheid
enige
ronden
te.
trainen,
ruim
duizend
in
lederen
kleding
ge»
'*
De tweede wedstrijd wordt op 8
beslist niet. Dat verbeelden ze zich
direct hierna ving de strijd om
Juli a.s. op dezelfde velden gehouden. hulde bezoekers de stenen tribune op maar
de -sterren en certificaten aan. Er Een motorrijder moest Zondagoch*j maar!
het autocircuit om de eerste proefne* werden uitstekende tijden behaald, tend op het Raadhuisplein uitwijken
• 'EEN VROUW.
ming van ' de K.'N'.M.V. mee te soms zelfs een flink stuk boven de voor een wielrijdster, die links van de
DUIVENSPORT
reed. Hij. kwam hierdoor in
maken. De aangesloten leden werden 100 km. De zelfgebouwde 170 cc A. rijbaan
aanrijding met ,„een verkeerspaal,
Postduivenvereniging „Pleines" hield
M.C.
van
Koopmans
uit
Amsterdam
op Zondag 27 Juni een wedvluc'ht van namelijk in de gelegenheid gesteld draaide een gemiddelde van 101.05 waardoor zowel paal als motor wer*
Pont St. Maxence, afstand 367 km. snelheidsproeven af'te leggen en kon* km en .de 350 cc B.S.A. van Rehorst den beschadigd. Een onderzoek naar
De eerste .vogel werd getoond om don hiervoor sterren en certificaten uit Den Haag behaalde een gemid* de idenditeit van de wielrijdster
wordt ingesteld.
11.03.16 uur.
in de wacht slepen, voor ronden van delde van 108.36 km.
De dames ontbraken ook niet' en
P. Koper l, 2," 7, 13, 24, 34; P. Pe* gemiddeld 70, 80, 90 en 100 km per
telefoonnummers
zorgden voor uitstekende prestaties
ters 3, 26, 27; K. Driehuizen 4, 15; A. uur.
De
bestuurder
van
een
auto
gaf,
toen
na
5
ronden.
Mej.
van
Dinter
uit
Rijs»
Paap 5, 6; C. K. Draijer 8, 9, 14, 21,
en adressen
Deze proefneming is met bezorgd* wijk noteerde 77.6 km met een 125 cc hij vanaf de Zandyoortselaan de Ken*
33; A. Dorsman 10; V. C. de Munck
heid
door
de
deskundigen
tegemoet
nemerweg
wilde
inrijden,
geen
voor*
Rumi
en
mej.
Koppen
uit
Óverveen
11, 16; H. Vleeshouwers 12, 25, 35;
rang aan een hem vanuit de richting
C. Visser 17, 2-2, 23, 31; ,H. Bartens gezien, omdat men "bevreesd was dat 89.42 km met een 250 cc Adler.
Bentveld naderende motorrijder. De 2000 Brandmelding.
18, 19; C. Keur 19; G. Driehuizen 20, het een valpartij=aansde=lopende»band
De
uitslagen
luiden:
bestuurder van laatstgenoemd voer* 3239 Plaatsv. Commandant Brand28, 37; W. G. Koning 30 ;A. Mole* zou worden van ongeoefenden, die
Klasse
tot
150
cc
(5
rijders):
Snel»
naar 32; K. Kramer 36; H. Lansdorp met hun standaardmateriaal alles op ste M. Vuijst uit Weesp met 150 cc tuig remde krachtig, doch hij slipte
weer (voorlopig).
alles zouden zetten en de veiligheid
en kwam met zijn duopassagiere ten
38; J. Koning 39.
uit het oog zouden verliezen. Maar Gilera, gem. snelheid'88.428 km.
3043, 3044 Politie.
val.
Beiden
liepen
enige
.verwondin*
Klasse 150 tot 250 cc (13 rijders): gen aan armen en benen op. Dr J. van
achteraf beschouwd'is het nog al mee*
gevallen, hoewel enkele ongevallen na* Snelste H. F. Koopmans, Amsterdam, der Meer verleende de eerste hulp. 2100 Politie '(alleen v. noodgevallen).
170 cc A.M.C., gem. snelheid
2345 Gem. Secretarie.
tuurlijk niet zijn uitgebleven. Voor de met
sensatie zorgde b.y. de Amsterdam» 101.05 km.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
350 cc (11 rijders): Snelste Zwaaiende wielrijder
Een dagje uit
mer Kuiters als- rijder van een zij* L. Klasse
2262 Informatiebureau VreemdelinRehorst,
Den
Haag,
met
B.S.A.,
spanconVbinatie. Zijn helper was
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
•Omstreeks
3
uur
werd
Zondagmid*
gem.
snelheid
108.36
km.;
2.
G.
van
Ruim 160 ingezetenen 'hebben Zon» schijnbaar nog niet met alle moeilijk*
Bockel,
Rotterdam,
met
Velocette,
dag
op
het
Raadhuisplein
een
26=ja»
2887
Stoomwasserjj „Hollandia",
dag een bezoek aan Culemborg ge* heden van dit circuit bekend, daar hij
rige inwoner van Haarlem naar het
fönstrykerö, J. H. G. Weenink,
bracht om deel te nemen aan een beneden aan de iHunzerug een ver* gm. snelheid 108.28 km.
Klasse 500 cc en hoger: Eerste politiebureau overgebracht,' daar hij
Pakveldstraat 30a.
N.V.V.*bijeenkomst.
keerde positie innam, waardoor ma*
•Ook de speeltuinvereniging „Kin* chine en de twee berijders in het groep (14 rijders). Snelste C. E. J. in „staat van dronkenschap" een rij* 2135 Zandvoortse Courant, Gertendervreugd" trok er met een viertal zand terecht kwamen. Maar wonder* Koster, Amsterdam, met iMatchless wiel bereed.
bachs Drukkerij, Achterweg 1. autobussen op uit met een juichende lijk was, dat de twee mannen geen 500 cc, gem. snelheid 113.23 km;
2424
Autobedrijven „Rinko",
tweede
groep:
snelste
J.
Goedendorp,
kindcrschare, terwijl een flink aantal schrammetje opliepen, alleen de mo*
Oranjestraat eri Stationsplein.
Rockanje, op Triumph 650 cc, gem.
leden van de toneelvereniging „Op tor liep enige schade op.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Hoop van Zegen" de zomerbijeen»
'Er kwamen in totaal 57 rijders aan snelheid 112.09 km.
•Dr Fokke Bosch en Piet Nortier
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
komst van de Nederlandse Amateur de start, die van het begin tot het
Een
onafhankelijk
lieten
resp.
in
een
Jaguar
en
een
Por*
Toneel Unie in Enkhuizen bijwoonde. einde voor de nodige afwisseling heb*
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstosche enige snelheidsproeven zien.
ringen. Bel op Frits Paap,
blad:
In hotel Keur werd des middags
Brederodestraat 94.
door Dr Fokke Bosch de prijzen uit*
gereikt. iHij had veel waardering voor
het veilige circuit, voor de kranige
zelfbeheersing van deelnemers en
voor de prachtige tijden.
De eerste'proefneming van de K.
M.M.V. is uitstekend geslaagd en zal
een stumulans zijn om op de ingesla*
Monopole
• Verschijnt 2 x per week
Touring Zandvoort, Raadh'uisplein, ten goede zou komen indien Touring gen weg voort te gaan.
•
Dus
actueel
Dinsdag
29
Juni
8 uur: film „De
Tenslotte zij nog vermeld, dat drie
verzoekt dringend aan alle begunsti* Zandvoort meteen bericht ontvangt diploma's
• Objectiefcoritisch
vrouw zijner dromen".
werden uitgereikt voor
• Vaste medewerkers
gers die kamers verhuren, opgave te wanneer een adres T>ezet is voor een snelheden tussen 70=80 km, 12 diplo*
Woensdag 30 Juni 8 uur: idem.
willen doen van eventueel bezet zijn bepaalde periode. Dit kan zeer veel ma's voor gem. 80*90 km, 19 diplo*
Wordt
gelezen
door
het
groot*
Donderdag l Juli 8 uur: idem.
voor 90*100 km en 23 diploma's
dezer kamers. Talrijke vreemdelingen teleurstellingen bij badgasten' voor» ma's
ste deel van het Zandvoortse
voor gemiddelde snelheden boven 100
die een kamerlijst ontvangen hebben, komen.
km per uur.
publiek.
J.G.B.
Andere attracties en
komen terug met de mededeling dat
nuttigheden
de adressen reeds 'bezet zijn. Daar er
Ook door U?
Zaterdag 3 Juli 2.30 uur: Uitvoering
elke 10 dagen een geheel nieuwe lijst
door pianoleerlingen van Aad Plas
Zo niet:
gemaakt wordt, in een oplage van
in CaféVRestaurant de Rotonde.
verscheidene honderden exemplaren,
Abonneer
U
dan
NU!
waarop ruim 300 adressen voorkomen
• Hotel Bouwes^
en het onmogelijk is deze 300 adres*
De Zandvoortse Courant, Dagelijks: het orkest van Torn Boot
sen elke 10 dagen te bereiken, wordt
Achterweg l ^ telef. 2135
en zijn ensemble.
er nogmaals de nadruk op gelegd dat
Uitgebreid cabaretprogramma.
het de accuratesse van deze lijst zeer
Zondagmiddag: Thé Dansant.

Honkbal

Tennistournooi
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Een verzoek van T. Z.
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Herboren „Oranjevereniging"
gaf uitstekend geslaagd feest
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r

Zoals indertijd de Rattenvanger alle kinderen uit 't stadje Hamejn met z'n
zoet fluitspel weg lokte,.zo lokte ter gelegenheid van ds verjaardag van
'Prins Bernhard op j.l. Dinsdagmiddag de Zandvoortse Oranjevereniging om
geveer 1150 kinderen naar het circuit. Met dit verschil, dat de kinderen uit
Hameln nimmer terug keerden en de Zandvoortse kinderen omstreeks half
zes ons dorp weer binnentrokken, voldaan over de heerlijke middag.
En ook de vele toeschouwers waven
uiterst tevreden, omdat de tribune
ruime zitplaats bood aan alle belang»
stellenden en deelnemers, zodat men,
zonder van het ene been op het an»
dere te moeten hangen, het gehele
gebeuren rustig en op zijn gemak kon
bekijken.
Nadat de voorzitter der Oranje
Vereniging, dhr J. -A. B. van Pagée,
tot de aanwezigen enige woorden van
welkom had gesproken en het „Wils
heimus" staande was gezongen, bes
gonnen de diverse wedstrijden voor
meisjes en jongens van verschillende
leeftijden.
•Er waren wedstrijden in: wasgoed*
ophangen, boegspriet vechten, \\&$?
getjesteken, kussengevechten,, zaklos
pen, ton steken, mastklimmen, touw»
tje springen en autopeds en kruiwa»
genraces.
Het leuke was, dat de verschillende
wedstrijden tegelijk begonnen, zodat
men soms ogen te kort had.
Alles verliep zeer vlot en was uit»
stekend georganiseerd. Het was heel
juist gezien van de Oranje Verenis
ging om de hulp in te roepen van de
dames en heren onderwijzeressen en
onderwijzers, want voor zo'n grote
hoeveelheid kinderen is een deskun»
dige leiding een vereiste.
- Er was een EJH.B.O.spost aanwezig,
die voortdurend werk had met (ge»
lukkig) kleine -blessures te-behande»
len, zoals schavingen en blaren' van
het mastklimmen.
;
•Het gehele terrein in de omgeving
van de tribune bood een vrolijke aan»
blik, fleurig door de kleurige jurkjes
der meisjes en de vele vlaggen, ter*
wijl de zon op deze middag ook een
belangrijk aandeel in 'het welslagen
van het geheel had.
Burgemeester Mr 'H. M. van Pene»
ma was bij de prijsuitreiking aanwe=
zig en richtte enige vriendelijke woor»
den tot het publiek.
De prijzen bestonden uit: ball points,
schrijfblocs, kinderspelen enz. Na ais
loop wachtte de kinderen een ven
snapering.
Des avonds was er Oranje bal op
het Raadhuisplein, waaraan verschil»
lende bands hun medewerking ver*
leenden.
•Daar was de Zeemansband o.l.v.
Engel Paap en 't ensemble van „The
North Sea Ranchers'' die de kunst»
fluiter Jaap Brugman begeleidden.
In de pauze verleende Maria Za»
mora geheel belangeloos haar mede»
werking door een viertal Spaanse \\&
deren te zingen,, waarmee ze veel

succes oogstte. Ze werd begeleid
door Ted Brooks en zijn ensemble.
Hoewel er zeer veel publiek op de
been was, misten we toch de ware
O'ranjefeeststemming. Waarschijnlijk
was de koude avondlucht hier de oor»
zaak van.
Een ding frappeerde ons: De Zee*
mansband speelde ter ere van Zand»
voorts burgemeester het Friese Volks*
lied «n daarna, waarschijnlijk ter ere
van onszelf, het Zandvoortse Volks»
lied. Allemaal heel aardig en attent.
Grondwerk had veel
Maar ons Nationale Volkslied moch»
ten we niet vernemen en dat was
raar, omdat we toch bezig waren een In een gesprek dat wij met de uit»
Oranjefeest te vieren!
voerder van de bouw van het bejaar»
G.H. dentehuis hebben gevoerd'naar aan»

BEJAARDENTEHUIS

MUZIEK
V O O R I N W O N E R en V R E E M D E L I N G
Zandvoortse
Over de Zandvoortse Muziekkapel is
de laatste tijd nogal gesproken, er
zou n.l. sprake zijn van 'het vormen
van een kledingfonds en het verande»
ren van de naam in Badkapel.
In de vorige week~gehouden vergas
dering konden de leden zich in grote
lijnen met dit idee ver-enigen en zijn
zij de burgemeester en enige ingeze»
tenen-erkentelijk voor- dit -initiatief.
Maar alvorens de kapelleden tot 't
dragen van mooie uniformen kunnen
overgaan en tot het geven van con»
certen voor een meer verwend puf
bliek zullen diezelfde leden zich tot
het uiterste moeten geven en de re^
petities trouw moeten bezoeken en
niet, zoals meerdere malen voorkomt
met (te) grote tussenpozen. Dit oi\f
regelmatig bezoek is teleurstellend
voor de altijd trouwe leden en voor
de dirigent, de heer Wildschut, die
voor zijn taak is berekend en alle
moeite doet het korps op hoger ~n\f
veau te brengen. :Het nieuwe bestuur
rekent er dan ook stellig op, dat vans
'af heden de leden hun repetitie elke
Woensdagavond 8 uur trouw zullen
bijwonen.
Het bestuur doet een 'beroep op
alle muziekliefhebbers in onze g&
meente, die een houten of koperen
instrument kunnen bespelen om zich
bij de Zandvoortse Muziekkapel aan
te sluiten. Denk niet, dat de Zand»
voortse Muziekkapel een korps moet
zijn van speciaal Zandvoorters, ook
forensen enz. zijn van harte welkom.
Eerst als elke muziekliefhebber zich

Muziekkapel

l

beeft aangemeld kan een prachtig
iorps worden samengesteld, een
muziekkapel waarop Zandvoort trots
kan zijn en dat in de toekomst omge»
toverd kan worden tot badkapel.
Toen Zandvoort ongeveer 5000 zie»
len telde-konden hier twee muziek»
korpsen worden gevormd, zou er, nu
Zandvoort bijna 12.000 zielen telt niet
één goed- kcjrps samengesteld kunnen
worden?
En daarom muziekliefhebbers, meldt
U aan bij onderstaande adressen,
waar U alle inlichtingen kunt verkrijs
gen: voorzitter P. Schaap, Haltestr.36,
tel. 2215; secretaris A. J. (Hollenberg,
Haarlemmerstraat 47; vice=secretaris
A. Balledux, Haltestraat 27=29, telef.
2596; D. Berkhout, penningmeester,
Swaluëstraat 41, tel. 2590 en commis»
saris G. Gertenbach, Haltestraat 12,
tel. 2099.
En tenslotte heeft het bestuur van
de Zandvoortse Muziekkapel nog een
verzoek aan andere verenigingsbestu»
ren: Voor medewerking aan bijeen»
komsten en dergelijke gelieve men
zich vroegtijdig, liefst veertien dagen
voor de vastgestelde datum, tot het
secretariaat te wenden.

voeten in de aarde
leiding van een critisch getint artikel
in de Zandv. Courant van j.l. Vrij»
dag, onder de kop „Traag verloop",
zijn wij tot de conclusie gekomen dat
het met de vorderingen van dit
bouwwerk niet zo somber gesteld is,
als uit bovengenoemd artikel bleek.
Wij willen beginnen met een (on»
juiste) indruk, .die de volgende zin»
snede uit het artikel van een onzer
medewerkers zou kunnen vestigen,
weg te nemen. Deze schreef n.l.: „Wij
hebben in onze krant» van 21 Oct.
1952 een indruk gegeven van het te
bouwen bejaardentehuis.
Nu schrijven wij 25 Juni '54 en wij
zijn eens gaan kijken naar de vorde»
ringen van dit bouwwerk".
Hier wordt n.l. niet de aanvangs»
maar de publicatiedatum van de
bouwplannen mee bedoeld.
Juli 1953, acht maanden nadat de
Zandvoortse gemeenteraad zijn goeds
keuring had verleend om de bouw
van dit tehuis- mogelijk te - maken,
werd met de grondwerkzaamheden
een aanvang gemaakt. 'Het oorspron»
kelijke plan om met de bouw van het
eigenlijke bejaardentehuis te begin»
nen werd doorkruist door de ta»
melijk omslachtige bodemwerkzaam»
heden. Men is toen overgeschakeld
op de bouw van de 6 woningblokken.
Eind September '53 kwam men met
het bouwrijpmaken van het terrein
voor dit complex gereed en kon met
de bouw worden 'begonnen. Deze •wo'
ningen komen eind September klaar
en kunnen in de loop van het najaar
(dit in tegenstelling tot de ontmoedis
gende conclusie waartoe onze mede'
werker kwam) door de bejaarde ge^
gadigden worden betrokken.
Begin November '53 was men de
moeilijkheden met 't grondwerk van

28 JUNI. Vanavond is er gemeen*
teraads»vergadering. 't Zal mij be»
nieuwen of we n„og vacantietoeslag'
krijgen. Daar hebben we om gevraagd.
Wij zijn toch ook e-en beetje in dienst
van de gemeente....?
29 JUNI. Geen vacantietoeslag. Ze
hebben er niet eens over gesproken.
Jans was verschrikkelijk kwaad. „Nou
kan je niet eens op vacantie", zei ze,
„en het weer is nu juist aan 't
opknappen". Ik -zei: „Laat ze
maar, meid, mijn tijd komt nog
wel. Ik heb nog een paar van
die ouwe ligstoelen, waar de lo'
per half van verrot is. Als er
nog eens een raadslid komt.."
Prins Bernhard is ook jarig. Hij
had 't slechter kunnen treffen.
Het vuurwerk was erg mooi. Er
is niets mislukt. Het is de hele
dag al droog geweest.
30 JUNI. Wat een minne streek.
Tijdens de zonyerduistering heeft
iemand een van mijn nieuwste stoelen
verduisterd. Je kon ook geen hand
meer voor je ogen zien.
l JULI. 't Gaat niet erg van harte
met de nieuwe badgasten. 'Die van Juni zijn vertrokken.
Zullen wij ze ooit terugzien
?

U ziet dus, bejaarden en andere be»
langstellenden, dat het best meevalt
en dat het dus ook niet juist is, dat
de gemeenteraad nog wel de tijd
heeft met het samenstellen van de
commissie van bestuur en.... toe»
wijzing. Want die toewijzing mag '/.&
ker niet wachten tot het laatste ogens
blik en de keuze uit 1200 gegadigden
zal stellig niet meevallen.
Tenslotte nog een vraag: wordt het
nu niet eens hoog tijd, dat het 'Hoofds
bestuur al die gegadigden eens volles
dig inlicht over 'het 'hoe en wat hun
daar eventueel te wachten staat, ook
financieel? Wij kennen er althans
velen, die er wel graag in zouden
willen en die zich dan ook hebben
opgegeven, maar zij weten van alles
nog te weinig af om ja of nee te kun»
nen zeggen, als het hier nog te be»
noemen bestuur hen voor de keuze
zou stellen.
Wij vragen egards juist voor deze
oudjes, medemensen die niet meer
alle kanten uitkunnen.

Minder opwindend gedeelte der Raadsvergadering
•TOCH NOG EEN (MIDDENSTANDS)

25 JUNI. De herfst is vandaag begons
nen. Ik mag altijd graag kijken naar
het schouwspel van jagende storms
wolken boven de zee. De regen, die
— toen ze niét kwam — de grond
liet barsten en nu ze~~er wel is, de
mensen laat versukkelen, stroomt
zonder ophouden naar beneden.
Als je 't mij vraagt is 't met regen
aan het strand nog beter dan in het
dorp. Ik ging vanavond met
Jans even een ommetje maken
door de versierde winkelstra»
ten.-Nou, 't is er niks gedaan.
Geef mij maar strand, al is 't
nat.
27 JUNI. Met die overkap»
ping van het strand, waar ik
verleden week over gesproken
heb, vlot 't niet zo erg. Ik heb
al officieus gehoord dat de
Planologische dienst bezwaar maakt
en de Schoonheidscommissie schijnt
er ook niet voor te porren te zijn.
Misschien krijgen we. nog wel een
tunnel. Zo'n ding is niet zichtbaar.
Alleen weet je nooit waar je 'm naar
toe moet laten lopen. Maar komt dat
er wat op aan? Ik zou zeggen: als je
maar droog zit.
Toch heb ik evengoed nog 23 stoe»
len verhuurd vanmiddag. Me zomer
is bijna goed.

het grote gebouw te boven gekomen
en werd de fundering gelegd.
Onze medewerker heeft, wat er in
de loop van de tijd op de fundering
van het hoofdgebouw is verrezen,
kennelijk over het hoofd gezien. Van
dit bouwwerk is n.l. de eerste verdies
ping (de aula uitgezonderd) vrijwel
gereed gekomen, terwijl met het o\>'
trekken van de tweede verdieping
van het middengedeelte reeds flinke
vorderingen worden gemaakt. In de
ruime kelder onder het toekomstige
recreatie» en ontvangstcentrum zijn
de ketels van de oliestookinrichting
ook al geïnstalleerd, de geleidebuizen
van deze verwarmingsinstallatie zijn
in de fundering van het hoofdgebouw
en de zijvleugels verwerkt. Men ver»
wacht, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, in het voorjaar van '55
met het eigenlijke bejaardentehuis
gereed te zullen komen.
De tuinarchitect is aan de west»
zijde van dit complex met de aan»
plant begonnen, zodat bomen en
struiken tegen de tijd dat het bouw»
werk gereed is, al aardig opgeschoten
kunnen zijn.
De moeilijkheden met een der on»
deraannemers hebben, naar de uit»
voerder ons verzekerde, geen invloed
uitgeoefend op het bouwtempo. Er
werken momenteel niet 50 maar 75
arbeiders aan dit project; de onder»
nemers hopen het aantal werknemers
nog te kunnen opvoeren. Maar het
gebrek aan arbeidskrachten laat zich,
ondanks de goede indruk die de vor»
deringen op ons maakten, ook hier
gelden.
Wij hopen met dit' artikel de „ver»
traagde bouw" die niet vertraagd
bleek, voldoende te hebben belicht.

STEEKSPELLETJE.

De vergadering van de gemeenteraad op Maandagavond 28 Juni j.l., die
tot veler verrassing (niet 't minst van de pers, die in de komkommertijd
nauwelijks op zo'n „kluif je" had durven hopen) twee zeer belangrijke puni
ten bevatte, werd reeds — wat betreft deze punten — in ons nummer van
Dinsdag j.l. verslagen.
Hier volgt het „rustige" gedeelte, aan-de belangrijkheid waarvan wij intust
sen geen afbreuk wensen te doen!

DE INGEKOMEN STUKKEN:
. 1. Voorstel tot gegrondverklaring
van bezwaarschriften tegen aanslagen
in de bouwterreinbelasting over het
jaar 1952.
Accoord.
2. Voorstel tot het opnieuw voor»
lopig vaststellen van de gemeente»
rekening over 1950.
Accoord.
3. Voorstel van de heer S. Slagveld
om bij de minister van Verkeer en
Waterstaat te protesteren tegen de
voorgenomen opheffing van de tram»
dienst Amsterdam»Zandvoort vóór
de totstandkoming van het verkcers»
viaduct bij het station Heemstede»
Acrdenhout.
Zie ons nummer van Dinsdag j.l.
„OPSLAG" VOOR MEVROUW
EN' DE HEREN
'Het voorstel van B. en W_. om de pre»
sentiegelden voor het bijwonen van
raads» en • commissievergaderingen te
verhogen met respectievelijk ƒ 3,—
en ƒ l,—. Gezien het inwonertal van
de gemeente hebben de leden van de
Raad recht op maximaal ƒ 10,— per
STOELEMAN. raadsvergadering en ƒ5,— per com»

gekocht voor het spotkoopje van
ƒ 250,—. Deze grond, die nu eigens
dom van de gemeente is geworden,
ligt aan de Kruisweg en wordt inge»
bracht in het gemeentelijk Grondbe»
drijf.
De rekening 1953 van de Stichting
„Zandvoorts wederopbouwfonds"
werd vastgesteld en het batig saldo
(ƒ 735,07) werd gereserveerd.
missie vergadering. (Voorheen ont»
(Lees verder pagina 2).
vingen zij ƒ 7,— en ƒ 4,—). B. en W.
stelden dus voor om maar direct het
maximum te verstrekken. Dit voor»
stel werd even onder de loupe geno» Vlettenwedstrijden
men door de heren LINDEMAN en
Maandags en 'Dinsdagavond nam de
BREURE.
De heer LINDEMAN zag het pre» Zandvoortse Reddingsbrigade met 'n
sentiegeld niet zo zeer als een waar» viertal roeiploegen deel aan de vlet»
dering voor gepresteerde arbeid, als tcnwedstrijden, die elk jaar in het
'wel voor de tijd, die aan deze arbeid kader van de Amsterdamse sport»
week worden georganiseerd.
wordt gegeven!
Bij de heren werden niet die suc»
De 'heer BREURE (sterk in citaten
deze avond) las een stukje voor uit cessen geboekt, die tot een finale zou»
een landelijk dagblad, -waarin een vu» den leiden, begrijpelijk, daar er vele
rig pleidooi werd gehouden voor de marineploegen aan de start waren
gemeenteraadsleden in 't algemeen, verschenen, die over voldoende ge»
trainde roeiers kunnen beschikken.
die de gemeenschap dienen.
'Het eerste herenviertal werd twee»
Spr. verklaarde volkomen met het
de in een serie van louter marines
voorstel te kunnen instemmen.
VOORZITTER vond dit een niet ploegen, terwijl het tweede viertal
onverdienstelijke „oratio pro domo" zich als derde klasseerde.
Maar de damesploeg, bestaande uit
van de heer Breurc en aangezien rne»
mand bezwaren tegen het voorstel de dames R. Berkhout (stuurvrouw),
aanvoerde, werd dit zonder hoofde» N. Loos, J. de Jong, Th. van Staves
ren en L. Cazander, nam onmiddellijk
lijke stemmmg aangenomen.
een grote voorsprong, n.l. ongeveer
TWEE HA'MERSTUKJES TER
veertig meter, en eindigde gransrijk
AFWISSELING:
op de eerste plaats, zodat deze ploeg
Van de heer J. F. Paap alhier, werd hedenavond aan de finale zal ver»
een perceeltje grond van 61 m2 aam schijnen. Veel succes, dames!

E.H.B.O.-examens

Tennistournooi
Deze week zijn er iedere avond par*
tijen gespeeld zowel heren*enkel als
heren*dubbel en dames*enkel als da»
mes*dubbel en mixed*dubbel.
Door van Berrier Jr en Spriethof te
winnen plaatsten Steffelaar en Van
Maanen zich in de finale heren*dub*
bel. De andere finalist is nog niet bc*
kcnd.
De finale van het dames*enkelspel
xal gaan tussen de dames v. Poelgeest
en Venekamp. Deze beide dames ko*
men ook uit in de demifinale mixed*
dubbel, respectievelijk met de heren
Blom en Haan, en één van beide zal
dus ten minste twee finales moeten
spelen. Zo zijn er nog meer -dames en
heren die mogelijk in meer finales
zullen moeten spelen. B.v. de heren
•Haan en Hennis (mixedsdubbel en
heren*dubbel).
De finales zullen wel op andere tij*
den plaats vinden dan oorspronkelijk
in de bedoeling lag (o.a. in verband
met wedstrijden te Noordwijk) en a.s.
Zondag om 9 uur aanvangen.

Raadsvergadering
De gemeenteraad komt op Dinsdag
20 Juli in openbare vergadering bij*
een.

Bouwnijverheid
In de maand Juni kwamen in deze
gemeente 19 woningen gereed, terwijl
met de 'bouw van zes woningen werd
aangevangen. Momenteel zijn er 184
woningen in aanbouw.

Wederopbouw
Financiële beslommeringen
In een informatief schrijven aan het
adres van de Zandvoortse gemeente*
raad hebben B. en W. onder verwij*
zing naar een financieel overzicht
over de uitgaven voor herstel en -we*
deropbouw (2 Dcc. 1952) de huidige
stand van zaken betreffende dit on*
derwerp uiteengezet.
Op 2 December 1952 financierde de
gemeente met eigen middelen een be*
drag van rond — 1.875.000. In deze
nota werd toen als een ernstig be*
zwaar naar voren gebracht, dat het
rijk nog geen beslissing heeft geno*
men inzake het percentage, het welk
van de op de wederopbouw=plan*reke*
ning gebrachte bedragen, uiteindelijfc
ten laste van de gemeente zal komen.
Op een herhaald aandringen op een
dergelijke beslissing, heeft de minis*
ter van financiën B. en W. medege*
deeld, dat in de practijk is gebleken,
dat bij de uitvoering van wederop»
bouwplannen in tal van gevallen wij*
zigingen in de oorspronkelijke opzet
plegen te worden aangebracht. De mi*
nister verklaarde zich echter bereid
te onderzoeken, of in casu wellicht
enige voorrang kan worden verleend
aan de definitieve vaststelling van de
vergoeding. Dit onderzoek heeft —
voor zover B. en W. 'bekend — tot
dusver voor de gem. Zandvoort nog
niet tot enig resultaat geleid. Waar 't
hier blijkbaar een door de regering
algemeen gevolgde gedragslijn betreft
zal deze factor van onzekerheid bij
de beoordeling der gemeentelijke fi*
nanciën, naar het college verwacht,
vooralsnog niet kunnen worden weg*
gewerkt.
De wederopbou\v*uitgaven vermei*
den thans een bedrag van ƒ 391.000
dat volledig ten laste van de gemeen*
te blijft. Het rijk nam een voorlopige
beslissing tot een totaal bedrag van
f 1.545.000, hiervoor kwam ƒ 1.154.000
voor rekening van de wederopbouw.
Aan voorschotten werd door de ge*
meente ƒ 905.000 ontvangen.
Gedeclareerd werden nog uitgaven
tot een tot bedrag van rond ƒ 75.000;
een voorschot*aanvrage is in behan*
deling. Enkele uitgaven, tot een be*
drag van rond ƒ 10.000 moeten nog
worden gedeclareerd.
Declaraties terzake van oorlogsschade
werden door het Rijk afgedaan tot
een totaal bedrag van rond ƒ 170.000,
en vergoed met een bedrag van rond
ƒ 150.000,—. In behandeling zijn
nog declaraties tot een bedrag van
rond ƒ 292.000, waarvan voorschotten

werden verleend tot een bedrag van
rond ƒ 114.000; enkele voorschotaan*
vragen zijn nog in behandeling. De
watertoren is hierin niet begrepen,
omdat deze door de gewijzigde en
grotere herbouw slechts gedeeltelijk
als herstel van oorlogsschade kan
worden aangemerkt.
B. en "W. delen de raad mede, dat
de gemeente terzake van wederop*
bouw en herstel van oorlogsschade
momenteel de volgende (ronde) be*
dragen financiert:
wederopbouw
ƒ 725.000
oorlogsschade .... ƒ 198.000
ƒ 923.000
Door het college wordt voortdurend
contact onderhouden met de desbe*
treffende instanties om te komen tot
bespoediging van het afwerken van
declaraties en het verlenen van voor*
schotten.
Deze afwikkeling ondervindt echter
stagnatie, omdat nog geen principiële
beslissing is genomen omtrent 't door
de gemeente gedeclareerde rentever*
lies tijdens de uitvoering der weder*
opbouw werkzaamheden.

Donderdagavond werd in hotel Keur
door Dr Heimans uit (Haarlem het
jaarlijkse E.H.B.O.*examen afgeno*
men. Ongeveer 50 personen hadden
zich in het najaar voor de cursus —
onder leiding van dokter B. Ent*
zinger — aangemeld, doch de belang*
stelling daalde naarmate de datum
van het examen naderde, hetgeen
overigens een „normaal" verschijnsel
genoemd kan worden.
Van de twaalf candidatcn trok zich
voor het examen nog één terug, ter*
wijl van de overige drie moesten wor*
den afgewezen.
De namen van de geslaagden zijn:
Mevr. J. van der Wolde, mej. J. van
Hecke, mevr. C. van Praag, mevr. H.
Eldering, mcj. C. Warmerdam en de
heren J. A. Valke, T. Schoenmaker en
F. B. W. Borstel.
Na afloop werd aan Dr Entzinger
een boek en bloemen aangeboden;
ook de heer A. Loos mocht geschen*
ken in ontvangst nemen.

(Adv.)

Met HflmEft Gelei

handen om trots op te zijn

Het personeel bij
de Dienst van Publieke Werken
Vele geroepenen.... weinig uitverkorenen

De heer TATES zeide dat hij dit in een algemene herziening der ar*
voorstel Vrijdag j.l. voor 't eerst on* beidsvoprwaarden. (Aanstellingen in,
der ogen gekregen had. Spr. vond het vaste dienst en bevorderingen).
moeilijk voor een raadslid, dat geen
Ir VAN KUIJK vond deze aange*
zitting heeft in de Commissie voor legenheid een moeilijke zaak. Spr.
Publieke Werken, om zich een oor* achtte het verantwoord het voorstel
deel over deze materie te vormen. in z'n geheel te ondersteunen, omdat
(Adv.)
Onwillekeurig moest spr. denken aan deze mensen nodig zijn op de plaat*
het efficiency*rapport van vorig jaar. sen, die voorgesteld zijn.
ri Zonnebruin
Toen is de hele dienst van P .W. on*
De heer KONING was 't maar ten
^^
Crème en olie
der de loupe genomen, maar er schijnt dele eens met het voorstel. Een van
daar toch iets te haperen aan de de sollicitanten — de- heer 'H. G. Six
juiste gang van zaken. Spr. zou ter* — schijnt zichzelf bijzonder goed te
dege ingelicht willen worden (des* vinden en heeft gezegd niet op ar*
Poppenhuis
noods in besloten zitting) over alles beidscontract te Willen worden aan*
wat met de aanstelling* en bevorde* gesteld. Welk bezwaar kan deze man
De trekking van de Rode Kruis*verlo*
ring van het personeel bij deze dienst tegen een normale aanstelling heb*
ting heeft gisteravond plaatsgevon*
te maken heeft. Spr. heeft bij de stuk* ben, zo vroeg spr. zich af, want als
den.
ken een brief aangetroffen van een hij werkelijk zo goed is, zal hij t.z.t.
'Het poppenhuis viel op lot nummer
vader van een der sollicitanten, waar* toch wel z'n vaste aanstelling krijgen.
in deze vader blijkbaar de sollicitatie Met de bevorderingen van de heren
614.
van z'n zoon ondersteunt. Dit is niet Althuisius en De Blaauw kon spr.
bijster krachtig, vond spr. Kan deze zich verenigen.
sollicitant, die 27,jaar is, niet voor
(Ingez. med.)
De heer BREURE was van mening
zich zelf opkomen? Bovendien had
de wijze van solliciteren van deze dat de gemeente deze mensen moest
persoon spr. onaangenaam getroffen. aannemen, omdat de dienst van Pu*
De sollicitatie was nogal oppervlak* blieke Werken zeer veel werk heeft
kig,
terwijl de geboortedatum van de te verzetten.
0
man ontbrak! (Interruptie van de hr
VOORZITTER zeide dat de brief,
Naar aanleiding van publicaties van 1953, zulks ondanks de verhoging van KONING: „Misschien is*ie wel aan* welke de vader van de heer Six aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek lonen en huren en de sterk gestegen gespoeld!") Spr. had graag dat deze de sollicitatie van zijn zoon had toe*
waarin volgens persberichten werd prijzen van koffie, thee en cacao.
zaken anders aangepakt werden.
gevoegd, een uiteenzetting inhield
vastgesteld, dat de prijzen van levens* Belangrijke prijsverlagingen, die aan
De heer GOSEN was ook niet bij* waarom genoemde heer Six niet als
middelen inclusief aardappelen, groen* het begin van dit jaar door het A.H.* zonder ingenomen met een en ander. arbeidscontractant wenste te worden
ten en fruit op 15 Mei j.l. gemiddeld bedrijf werden ingevoerd, zijn oor* De directeur van deze dienst, de heer aangesteld. Genoemde sollicitant heeft
7,4% hoger lagen dan op 15 Dec. 1953,
Deutekom, is ziek. Het leek spr. wen* te Amsterdam een vaste aanstelling
heeft de wiskundige afdeling van Al* zaak van dit symptoom.
selijk om de dienst van Publieke Wer» en voldoet daar uitstekend. Een aan*
bert Heijn een nauwkeurig onderzoek Deze prijsverlagingen, gekoppeld aan ken eens grondig te reorganiseren, stelling op arbeids*contract verzwakt
ingesteld.
een streng doorgevoerde handhaving desnoods door decentralisatie in de weliswaar de positie van deze sollici*
van de kwaliteit, voerden tot de ge* leiding.
tant niet, doch het betekent toch een
Uit dit onderzoek bleek, dat de ver* wenste verhoging van omzet en pro*
De heer PORRENGA vestigde de niveau*verlaging voor hem.
koopprijs van het gehele levensmid* ductie, die de sleutel vormt tot de aandacht op de indertijd gedane toe*
WETH. v. d. WERFF zeide dat de
delenpakket van het Albert Heijn^be: prijzenpolitiek van Albert Heijn. Al* zegging om het personeel, dat op heer Six naar Zandvoort wilde komeS
drijf, inclusief vleeswaren, op dit mo= bert Heijn's prijzen geven reden tol weeksalaris werkt, dus het lagere per* omdat de dienst van Openbare Wer*
ment 2,53% lager ligt dan op 15 Dec. optimisme.
soneel, in de toekomst te betrekken ken te Amsterdam groot is, waardoor
het werk van een bepaald persoon
vrij eenzijdig is. De heer Six wil gaar*
ne variërende werkzaamheden ver*
zitter wat eerder of later thuis is! De richten. Wat de vraag van Mr Por*
marktavond kan zeer wel aspecten renga betreft, zeide spr. dat in de
hebben, waarbij de Raad geïnteres* eerstkomende raadsvergadering een
voorstel behandeld zal worden, waar*
seerd is.
VOORZITTER wees er op dat het in de positie van de arbeids*contrac*
recht van spreken ongetwijfeld be* tanten aangesneden wordt.
De heer TATES wilde de samen*
stond, doch dat de wijze waarop een
Ontheffing van beperkende bepaling van de winkelsluitingswet. raadsvoorstel wordt besproken, dik* stelling van de dienst van Publieke
wijls een zaak van het beleid des Werken onder de loupe nemen ofwel
De georganiseerde middenstand voorbijgelopen?
Voorzitters is. Spr. zag in een „stand* door de Commissie van Publieke
Standwerkers van buiten een gevaar voor de middenstand?
werkers*demonstratie" geen enkel be* Werken of door een commissie, die
zwaar. Deze zou hoogstens de markt* speciaal voor dit doel aangewezen
zou moeten worden. Spr. heeft groot
avond wat stimuleren.
De heer WEBER verweet hierna de respect voor het werk van de heer
De heer WEBER zeide verbaasd te nemen. In de Hanze heeft men ge*
Deutekom, welke veel werk verzet,
zijn geweest over de wijze, waarop zegd: „Als jullie wat willen doen, Voorzitter dat deze niet bekend was doch
herhaaldelijk is 't nodig om bij
de organisatoren van de marktavond goed — maar buiten onze verant* met de macht van de markt* en Publieke
Werken nieuw personeel aan
straathandel.
In
de
toekomst
zou
men
(welke hedenavond wordt gehouden) woordelijkheid. 'Het is spr. voorts ook
te
stellen.
De directeur is overspan*
hier
marktavonden
kunnen
organise*
deze zaak aangepakt hebben. De gebleken dat men bezwaar heeft ge*
nen,
heeft
te
veel werk, maar wellicht
ren,
waarbij
het
belang
van
de
geor*
bestaande middenstands verenigingen maakt tegen deelname aan deze
hij veel meer aan anderen over
hebben uit de bladen moeten verne* marktavond door mensen van buiten ganiseerde middenstand volkomen zou
moeten laten. Spr. was 't niet eens
men wat men van plan is. Wanneer Zandvoort. Men zou b.v. het voor* over het hoofd wordt gezien. Spr. met
zijn fractiegenoot, de heer Breu*
de 'Raad dit goedkeurt, dan weten de stel willen geamendeerd zien met een wilde wel meewerken, doch hij achtte re, die gezegd heeft dat de gemeente
winkeliers hier niets van. De georga* bepaling om geen standwerkers van het onverdedigbaar dat de midden* maar moest aannemen, wie zich voor
niseerde middenstand wordt nu voor buiten toe te laten. Spr. achtte dit standsverenigingen niet op de hoogte deze dienst kan aanbieden.
een fait accompli gesteld. Indien de onjuist. Men late de „Kokadorussen" waren gebracht.
De 'heer BREURE antwoordde hier*
De heer SLEGERS zei toen nog dat
vergunning voor het houden van deze rustig hun gang gaan!
op — om misverstand uit te slui*
marktavond nog gegeven moet wor*
VOORZITTER was verbaasd dat de heer Weber er naast was, want ten — dat hij zeker niet een aanne*
den, aldus spr. — laat het dan zijn hierover nog zo gepraat moest wor* dat de penningmeester van de Zandv.
„a tout prix" bedoeld had, maar
in overleg met de beide midden* den. De „verrukkelijk" korte agenda 'Handelsvereniging wel degelijk op de men
hij achtte ontlasting van de directeur
standsverenigingen. Zoals het nu gaat, gaf hem hoop vanavond om negen hoogte was.
Hierna vond de VOORZITTER dringend noodzakelijk.
kunnen de volgende week drie men* uur thuis te zijn! Laat de Raad een
De heer KONING hield vast aan
sen een dergelijke aanvraag doen en formeel fiat geven en willen de heren dat de zaak voldoende besproken zijn
mening om de heer Six als arb.*
de week daarop weer drie. Op zo'n middenstanders er dan nog wat over was. Het voorstel 'werd met de stem contractant
aan te stellen. Spr. vrees*
de heer Weber tegen aangeno*
manier krijgen we een chaos.
doorpraten, dan doen ze dat liever na van
de ook dat de gemeente nog eens zal
Men krijgt wel een enigszins wran* de raadsvergadering. De Raad als zo* men. (14*1).
vastlopen met die vaste aanstellingen.
ge smaak in de mond, meende spr. danig blijve buiten deze midden*
De wederopbouw houdt eens op.
wanneer men bedenkt dat de organi* standskwestie.
"WETH. v. d. WERFF verklaarde
satoren, waaronder enkelen lid zijn
De heer WEBER merkte op dat de
nog dat de heer Deutekom de zaak
WINKELIERS,
van de beide middenstands*verenigin* heer Slegers dus blijkbaar wel op de
vast in handen had en dat er geen
gen, deze verenigingen volkomen heb* hoogte was van de plannen. (Hier
vrees behoefde te bestaan,dat hij zijn
Maakt reclame
ben genegeerd. Spr. verzocht bij het viel de heer TATES in met de vraag
taak niet aan zou kunnen. De heer
voorstel in te lassen: ontheffing van of de heer Weber nu als raadslid of
door middel van
Tates werd een lijst toegezegd, waar*
bedoelde bepalingen mét accoord*be* als voorzitter van een middenstands*
op de mensen voorkomen, die bij Pu*
de
vinding van de middenstands=vereni* vereniging sprak).
blieke Werken werkzaam zijn, alsme*
gingen.
WETH. KERKMAN vond het on*
ZANDVOORTSE
de een lijst van objecten, die mo*
De heer SLEGERS zeide niet zo juist dat de heer Weber steeds op z'n
menteel bij deze dienst in bewerking
COURANT
zwaar aan deze zaak te tillen. Een vingers getikt werd. Spr. was van me*
zijn of op stapel staan.
commissie van vijf personen heeft dit ning dat een raadslid, indien hij be*
Het -voorstel werd hierna zonder
Maak steeds tijdig uw
op touw gezet en er is buitengewoon zwaar tegen iets maakt, recht van
hoofdelijke stemming aangenomen.
veel werk aan^ verbonden. Meer werk, spreken moest hebben en dat het er
advertentie gereed!
(Met aantekening van de tegenstem
dan spr. op z'n schouders zou willen dan niet op aan komt of de Voor*
van de heer Koning).

Prijs kruideniers-levensmiddelenpakket
2.53 °/ lager

De marktavond in discussie

Mensen en Zaken
Zonverduisteving
Bewalmde glaasjes waren er goed
voor. Maar waar haal je zo gauw glas
vandaan, als je nooit brokken maakt?
Enfin, er ging een peleton glaszoekers
op pad en na enige tijd werd de be»
scheiden buit, bestaande uit enkele
stukjes vensterglas, binnengebracht.
Een enorm vuur (goed om er een
os in te braden) werd aangelegd. Het
was een min of meer angstig gezicht:
die hoge stapelwolken van zwarte
smook. Niemand kon er dichtbij ko*
men en daarom moest iedereen maar
eventjes wachten. Toen het vuur wat
minder hoog oplaaide, werden de
stukjes glas boven de vette rook ge»
houden. Hier en daar klonken kreten
van pijn over verbrande vingers en
menige prikkelshoestbui steeg-'op met
de zwarte dampen.
't Was een schouwspel om nooit
meer te vergeten. Inmiddels zat de
zon, die over enige ogenblikken ver*
duisterd zou worden, achter een ver*
schrikkelijk dik wolkendek. Zoals ge*
bruikelijk in dit. gedenkwaardige zo»
mertje. Iemand maakte de opmerking
dat al dat glas niet nodig was, nu de
verduistering zich blijkbaar achter de
wolken ging afspelen. Maar anderen
waren van oordeel dat je op alles
voorbereid moest zijn, zoals men dat
ook in Zuid*Zweden was. Tussen
twee haakjes: daar kwam wel even
iets meer 'bij kijken dan zwartsbcs
rookte glaasjes. Een hele batterij
sterrenkijkers*geschut stond daar op*
gesteld. Het thuisfront zal deze men*
sen diep bewonderd hebben.
Ja, de glaasjes waren klaar en hel
was tevens bijna half één.
En nu is 't zaak om dit historische
gebeuren, zoals zich dit heeft vol*
trokken op de grond en in de lucht,
per minuut te verslaan:
12.22: De verduistering begint. De
zon zit achter wolken. De glaasjes
worden voorzichtig weer op tafel ge*
legd.
12.30: De /.on zit achter de wolken.
12.40: 'De zon '/At achter de wolken.
12.50: De zon zit achter de wolken.
12.53: Het wolkendek breekt. De
harten van de aanwezige zonnekij*
kers ook. Men vraagt zich af of 't
erg donker zal worden. De zwarte
glaasjes worden bevend van-tafel ge*
nomen. Men treedt naar buiten.
13.10: Een akeUg*grote wolk schuift
weer naar de verduisteringszône. Wat
een ellende. De glaasjes worden voor*
lopig opgeborgen. Deze wolk duurt
lang. 't Is een stapelwolk, een com*
plex stapelwolken, zegt de Bilt. Om
stapel*gek te worden. Weten ze in de
Bilt niet dat de zon verdonkeremaand
wordt? .
13.15: Een plek blauw in het lucht*
ruim wordt gevorderd door de zon.
Als hazen rennen de lieden met
zwarte glazen naar buiten. De om*
hooggeheven gezichten met de snip*
pers zwart glas daarboven, zijn haast
nog indrukwekkender dan de ver*
duistering zelf.
Ja hoor, er is een hele hap uit de
zon. Volgens het radiocommentaar
op de gebeurtenissen behoren de vo*
gels en de bloemen nu naar bed te
gaan. Ze doen het niet.
13.20: Enkele wolken bedreigen het
goede zicht.
13.55: Er is een radio*reportage hè*
lemaal uit Zuid*Zweden. Men ziet
daar alles, behalve de verduisterde
zon. Pech gehad, zeiden de geleerden.
Hier is 't prachtig. Iedereen staat
maar te staren door het zwarte glas.
Neuzen en wangen worden ook
zwart. Men ziet er potsierlijk uit.
Iemands pak moet naar de stomerij.
Och, och
en dat allemaal van*
wege die -verduistering. Er is nog
maar een heel klein sikkeltj e van de
zon te zien. Allemaal gaan de aan*
wezigen nu naar hun handen kijken,
want de meneer van de radio heeft
gezegd dat het klauwen geworden
zijn. Er is niets van waar.
13.41: De zon ligt pp z'n rug. Laat*
ie fijn zijn. Iemand uit het gezelschap,
die in deze zomer waarschijnlijk meer
van een onverduisterde zon houdt,
merkt op: „Dat ene rot ogenblikje
dat de zon schijnt van de zomer,
doen ze er nog wat voor!" D'ie man
had gelijk, 't "Wordt nog kouder dan
anders en behoorlijk donker. Men
moet bijna de lamp opsteken, maar
men doet 't niet, want men kan z'n
centen wel anders op. Iemand in
Maastricht heeft gezegd dat daar in*
derdaad een paar lijsters naar bed
zijn gegaan.
13.59: Het zonnesikkcltje draait
weer omhoog, 't Wordt weer aard : '
licht ook. Alle roet van de glazen zit
nu op handen, neuzen en costumes.
Een uitzonderlijke aanblik, .de Goud*
kust waardig.
In de pers en door de radio heeft
men bij herhaling gewaarschuwd om
beslist niet met het blote oog naar
de zonsverduistering te kijken. "Wat
een weer. Je kan de feiten van de dag
al niet zonder bril bekijken. Laat
staan een zonsverduistering.
14.10: De sikkel wordt dikker.
14.20: De sikkel wordt nog dikker.
14.37: 't Is geen Sikkel meer.
14.57: 't Is afgelopen. Dat wil zeg*
gen: de verduistering. De zon schijnt
weer met haar hele gezicht.
14.59: Stapelwolken, grondmist, re*
gen of motrregen.
15.00: Of er nooit zomer komt.
15.01: Geduld maar.
15.02: Over geduld gesproken. Een
prof. heeft voor de_ radio -verklaard
dat de eerstvolgende totale zonsver*
duistering, die in Nederland zicht*
baar is, in 1999 zal plaats hebben.
MOMUS.

Nu kan iedereen fotograferen en filmen: Het foto-crediet-systeem
Levering door het gehele land en prima service! De grootste sortering vindt U bij:
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

FOTO-KINO HAMBURG

Gevr. vanaf l Aug. voor l
jaar of langer BENEDENH.
of zomerh., ged. gemeub. of
gestoff., v. gez., 3 schoolg.
kinderen. Aanb.: Scholten,
Dr Smitstraat 12 hs.

FAMILIEBERICHTEN
Met blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze dochter
INGRID CECILIA
G. Zwemmer
C. ZwejnmenPolak
Zandvoort, 28 Juni 1954
'Haltestraat 42

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto*
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

TE HUUR GEVRAAGD
een huisje of gedeelte van
een huis v. 4 personen van
half Juli*half Aug. Br. fr.
Wilt of moei U naar A'dam? J. M. v. Voorn, arts, J. H.
Dan kan ik U aanbieden: Janssenstr. l, Groningen.
onn. ct.*woning aan één der
ireedste wegen, bev. 3 fl. en Te koop z.g.a.n. donkerbl.
kl. kmr., gr. war., w. en k. zijden DEUX*PIECES, maat
v. ƒ 8,95 p.w. Uw aanbod 44*46, ƒ 17,50. Haarl.str. 35.
gaarne aan: B.G. Okker, In*
Te koop HOOVER WAS
ulindeweg 165, A'dam*O.
MACHINE, z.g.a.n., ƒ 195,*.
VACANTIE*
Te bevr.: Nassauplein 12.
WONINGRUIL Hilversum.
Aangeboden 2 of 3 weken VERHUUR ZONDER
n Juli. Riant huis, pl.m. 6
CHAUFFEUR
>ers. Nette bewoning gevr. GARAGE RiHEE, telefoon
en ver/ekerd. Fabritiuslaan K 2500—39669, 39435, Koe*
32, Tel. K 2950—3038.
diefslaan 21. Heemstede

Woningruü

brengt U zeer eenvoudig in het bezit van een Foto*, Film*, vergrotingsapparaat, projec*
tor, Philips Tape recorder of Verrekijker volgens onderstaand betalingssysteem:
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 100,- Ie betaling ƒ 10,-, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 120.— Ie betaling ƒ 12,60, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 150.— Ie betaling ƒ 15,50, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 200,Ie betaling ƒ 20,—, rest in 12 of 6 maanden
TOESTEL of APPARAAT van ƒ 300- Ie betaling ƒ 30,—, rest in 12 of 6 mnd. enz.

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT
TE KOOP:
SOLIED PERCEEL op eer,
sle stand met Woningruil
Amsterdam, voor twee pers.
liefst Zuid.
NIEUW GEB. PERCELEN
aan de Hogeweg, zeer solied
ge'b. Hypotheek beschikb.
Enige PERCELEN voor be*
legging, op zeer nette stand.
Een PERCEEL aan de Ko*
ninginneweg, waarvan bov.
leeg komt. Prijs billijk.
Makelaarskantoor W. PAAP
Kostverlorenstr. l, tel. 2965

Speciaal coupe's
en coiffures

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J, v. d, BOS & Zonen

De nieuwste vinding Tel, 2562, Zandvoort.
op het gebied van
PERMANENT WAVE

Maison Gerrits
Dames en Herenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs
Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon 3095

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste

Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 32 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks het Zwitserse
ensemble Eric Hauser
VAN 2 t.m. 8 JULI 1954
Eva May Wong

Chinese Contorsioniste
Gesit. echtpaar z.k., m.l.,
Op veelvuldig verzoek
«oekt
per
l
Oct./Nov.
PREDIKBEURTEN
wederom:
ESTOFF. ETAGE, perm.
Hervormde Kerk, Kerkplein
Dewoning. Br. ond. no. 5102
Terry
Bros
U kunt er op wachten! met jarenlange ervaring
Zondag 4 Juli
^ jureau Zandv. Courant.
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
Komisch akrobatisch act
RUIME GARAGE te huur 's Avonds alleen na afspraak
NT. H. van Wijk.
Ria
Adamo
Juli en Aug. Kostver*
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bediening voor
Tetterodestraat 36-R.
Solo danseres
orenstraat 52.
ANUEIUIOOG
H. Avondmaal.
Haarlem, 5 min. v.h. station
7 uur: Ds J. C. Koningsberger, pred. Wie heeft mijn grijs*/warte
*
Telef. 19734 (K. 2500) Dr Gerkestr. 21 s Tel. 2812
te Amsterdam. Jeugddienst. Mede* ^IJSTEPIKKER gevonden,
Zondagmiddag
velke Dinsdagmiddag is
werking Kerkkoor en trompet.
THÉ DANSANT
veggevlogen?
Koper,
Bil»
ledere Woensdagavond 8 uur (gedu*
rende de maanden Juli en Aug.): derdijkstraat 6.
Voor onze ateliers zoeken wij:
Concert en Wijdingsdienst.
Te koop OPKLAPBED met
Beslist NETTE,
Medewerking Kerkkoor en orgel. eikenh. ombouw en kapok*
BEKWAME en AANKOMENDE
Ned. Protestantenbond', Brugstraat 15 matras. De Favaugepl. 39hs.
MACHINESTIKSTERS en
Zondag 4 Juli
TONGEMAN m. veel vrije
10.30 uur: Ds L. H. Ruitenberg van ij d 'biedt zich aan voor alle
LEERLING-NAAISTERS;
Den Haag.
werkzaamheden. Br. onder
Tevens MEISJES voor div.
Ook VERPLEEGSTERSSCHORTEN
no. 5101 bureau Zandv. Crt.
Gereformeerde Kerk,
atelier-werkzaamheden
n alle maten.
Julianaweg hoek Emmaweg
Meisjes gevraagd
Mooie sortering
Voor direct en voor half Augustus.
Zondag 4 Juli
FAVORITSCHORTEN
Gegarandeerd het hele jaar vast werk.
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering Wasserii „iHOLLANDIA"
Kruisstraat
12
- Telefoon 2360
In
bepaalde
gevallen
bestaat
de
moge*
'H.A.
Onderwijzeres zoekt zo sp.
lijkheid tot het regelen van vacantie.
5 uur: Ds A. de Ruiter. H.A. en mog. 'KAMER met kookgel.
Goede sociale voorzieningen.
dankzegging.
Br. no. 5104 bur. Z. Crt.
Aanmelden:
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht Jevr. KAMERS m. gebr. v.
en in lange jaren opge*
Bioline bevat extracten van moeizaam
:>ouwd, doch snel en spoedig gesloopt.
Zon* en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30, ceuk. van 17*31 Juli voor 3
verse
biologische
genees;
Deze wetenschap brengt er de be»
9.30 uur (.Hoogmis) en 11 uur. De pers. met l kind. Tel. 57685
kruiden. Uw drogist kent drijfsleiding
toe alle denkbare maat*
H. missen om 8.30 en 11 uur speci* A'dam of br. no 5103 Z. Crt.
Bioline. Hij kent de biolo* regelen te nemen
gemaakte fou=
aal voor badgasten.
P A ARL AARSTEE G l
HAARLEM
Wat voor feest of party?
;ische
bestanddelen van ten op te sporen, om
nog om ze
Zondagsavonds 7 uur Lof.
's Avonds van 7—9 uur: Ternatestraat 50
Alles verhuren wij!!
üoline en hij zal U gaarne :e voorkomen. Wat liever
wij gezien hebben
In de week iH. Missen 's morgens Glaswerk, porcelein, bestekinlichten.
technische -wonderen om weefge'*
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u. ken, tafels, stoelen, enz.
De verkoopprijs bedraagt aan
rouwen automatisch te laten stoppen
Lof.
P. Waterdrinker, telef. 2164
ƒ 1,25 voor 50 dragees.
en door signaallampen alarm te ma*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
ken zodra de kleinste hapering op*
:reedt, gaat alle beschrijving te boven.
Dinsdag 6 Juli
Samenkomst lm <Je Nieuwe Consistoriekamer der Hervormde Kerk.
Scholingsproblemen
Spr. J. Dammuller, evangelist, Alk*
maar.
Deze „zorg voor het kleine" moet
Kleine Krocht l - Telefoon 2432
aan de arbeiders duidelijk worden ge*
Zondag 4 Juli 9.45 uur: Radiotoe*
maakt.' In sommige gevallen zijn
spraak (op 402 meter) door Dr D. H. De beste en goedkoopste
dit omgeschoolde krachten, vroeger
Prins van het Humanistisch verbond.
Voorlichting voor en door vrouwen
werkzaam in tamelijk grof werk, zo*
Otiderw.: „Tweeërlei eenzaamheid". slager van Zandvoort!!!
als de vervening in dat deel van
waar nu rondom Emmen de
RUNDVLEES
Zo stonden we dan op een Maandag* trische energie. Materialen worden Drente,
Gehakt h.o.h
ƒ 1,60 morgen op het perron van Utrecht, verwerkt waarvan vroeger niemand enorme complexen zijn verrezen van
Schaken
Lappen
vanaf ƒ 1,75 centrum van ons spoorwegnet. Men droomde. Dat is de toepassing van de Algemene Kunstzijde Unie. Ont*
Magere lappen
ƒ 2,— kan er alle kanten uit, precies zoals nieuwe wetenschap. Maar gelukkig is zaglijk veel hebben deze mannen
moeten leren, en waarlijk niet alleen
Ofschoon voor de Zandv. Schaakclub Riblappen
ƒ 2,10 bij de opzet om 'n aantal industrieën er ook heel wat gewijzigd in de waar* de
handgrepen zelve. De eersten kwa*
het seizoen officieel reeds is afgeslo* Rosbief
ƒ 2,30 te gaan zien. Daar zijn immers hoog* dering van de arbeidskrachten als
ƒ 2,35 ovens en steenkolenmijnen, scheeps* mens. Indien op dit terrein het ver* men in de fabriek met het gevoel dat
ten, komen vele leden toch nog elke Lende
ƒ 3- werven en betonwerken. Maar het leden eens ging spreken, dan zouden er uit plagerij aanmerking werd ge*
Donderdag voor een gezellige schaak* Biefstuk
op het kleinste foutje. Zij wa*
Haas
ƒ 3,20 doel van deze bezoeken was om te er wanklanken hoorbaar worden; la* maakt
ren gewend zich zelf te helpen, mis*
avond bij elkaar in de daartoe belan*
bekijken
wat
huisvrouwen
interes*
ten
wij
verheugd
zijn
dat
ook
hier
LAMSVLEES, VARKENSVLEES,
altijd even keurig, maar
geloos ter beschikking gestelde con*
De tekst die wij schrijven moet nieuw inzicht het gewonnen heeft van schien niet
Als er een draad breekt, dan
KALFSVLEES, tegen scherp con: seert.
sumptietent van het Zee* en Zonne*
een lied van de arbeid zijn, maar dan oude vormen en gedachten. De be* radicaal.
hecht je de 2 einden aan elkaar en
currerende prijzen.
getoonzet voor vrouwenkoor. En zo drijfsleiding van nu heeft hart voor dan
bad Termes aan de Noordboulevard.
karren maar. Opzettelijk liet de
viel
de
keus
op
die
vormen
van
in*
de
arbeidersbelangen;
er
is
gezorgd
iDaar deze combinatie van schaak*
dit begaan, en gaf de resulta*
dustrie, welke regelrecht werken voor voor ruime en gezellige cantines, voor leiding
mee naar huis. Toen bleek dat die
•en strandgenoegens — speciaal op
huishoudelijk gebruik: textiel en de de ontspanning en vaak ook voor de ten
fouten een afwijking in het
mooie zomeravonden — uniek ge*
lichte groep in de metaalnijverheid ontwikkeling van het personeel. Het „kleine"
eindproduct leverden, waar moeder,
Geslaagd
die
produceert
voor
keuken
en
tafel.
zou niet juist zijn dit alles voor te de vrouw ach en schande over riep.
noemd moet worden, zijn wij er van
overtuigd, dat ook vele schaaklief Aan het Christelijk Lyceum te Haar* Pannen benevens vorken, messen en stellen als uitsluitend een gevolg van Nu weten alle werkers het: als er
lepels, maar dan van uitstekende de welwillendheid der directies; er
hebbers onder de badgasten gaarne lem slaagde Dick van der Mije voor grondstoffen, mooi gemodelleerd, zo* zijn ook zakelijke belangen bij in het ongelukken gebeuren niet verder
Liever een half*product weg*
van de hier geboden gelegenheid ge* het eindexamen H.B.S. b en G. Wie* dat men voor het zelfde geld een ge* geding. De productie*resultaten zijn knoeien.
geworpen
dan een artikel waarin nog
gand
voor
het
diploma
b,
afd.
gymna*
bruiks* en een kunstvoorwerp ko_opt. beter indien er in het bedrijf een meer is verloond.
bruik zullen maken. Hierbij worden
En het beste: alles
sium.
Maar wij hebben niet alleen willen goede geest heerst. Grondstoffen zijn doen om haperingen
dan ook alle schakers uitgenodigd Aan het Triniteits Lyceum te Over*
te voorkomen.
letten op wat de ons getoonde fabrie* veelal zo kostbaar dat fouten, ont* Het is voor een grote kerel geen ge*
eens kennis te komen maken.
veen slaagde voor het eindexamen 'H. ken maken. Want een deel van de staan door haastwerk of overver* nocgen geweest om zich voor de
B.S. b Stef van Kemenade.
vrouwen van Nederland is moeder moeidheid duurder komen dan de eerste keer op het bedrijf te laten
Onze plaatsgenoot Hans Huijer van kinderen, vaak opgroeiende kin* zorg voor een prettige verhouding. manicuren, en velen hadden liever
slaagde voor het eindexamen H.B.S. deren, die in de industrieën werken. Maar hoe dan ook: hoeveel is er ten een „katje onder uit de zak" dan een
En als het goed is, dan wil men toch goede gekeerd,sinds de jaren, waarin bewerking met crèmes en vijlen.
A te .Haarlem.
wel meer weten dan wat de dochter op last van de Tweede Kamer een en* Maar hoewel Enkalon garens zo sterk
daar verdient; hoe de sfeer er is, of quête werd ingesteld naar de „toe* zijn (naar wij op een bedrijfsfilm za*
De Zweedse gymnasten
Monopole
er verschil wordt gemaakt tussen de stand in de fabrieken en werkplaat* gen)
dat een paar aan elkaar geknoop*
levende en de machinale „werktui* sen"!
te kousen in geval van autopech die*
Vrijdag 2 Juli S uur: film „De grote in ons land
gen" die er voor zorgen dat de expe*
nen kan als sleepkabel, een aanra*
Caruso".
Dinsdagmorgen arriveerden in Am* ditie aan het verzenden kan gaan.
king met ruwe handen of nagels kan
sterdam de groep Zweden, die tijdens
Zaterdag 3 Juli 8 uur: idem.
Streven
naar
een
goed
eindproduct
fataal zijn. Toch wordt niet elk stuk
kleine tournee door Nederland
Zondagmiddag 4 Juli 2.30 uur: film hun
Oude ervaring in nieuwe vormen Het is een bekende uitspraak: wie met fouten onvoorwaardelijk inge*
(Amsterdam, Vlaardingen en Naald*
„Een s'chelmenstreek".
wijk) ook in Zandvoort Zondag 4 Juli Vele van de bedrijven welke wij be* werkt maakt fouten. 'Hier ligt wel de ïiouden. Wel waarschuwt de aanwij*
Zondag 4 Juli S uur: film „De grote a.s. demonstraties in het Gemeente* zochten hebben hun honderdste ver* grootste zorg van iedere fabrikant. zing op de verpakking de gebruikster.
Caruso".
Wij zullen dit artikel besluiten met
lijk Sportpark zullen geven, ter gele* jaardag achter de rug. Bogonnen als Want fouten wreken zich. Als ze pas
Maandag 5 Juli 8 uur: idem.
genheid van het 50*jarig bestaan van familiezaak zijn ze uitgegroeid tot ontdekt worden door de gebruiker, een practisch lesje: Ie keus garan*
concerns met internationale ver* dan kan dit aanleiding zijn tot veel deert een kous zonder fouten; irre*
Dinsdag 6 Juli 8 uur: film „In de O.S.S.
Ter begroeting waren aanwezig de. maardheid. .Het handelsmerk van de moeilijkheden; meestal is het een gular bevat kleine afwijkingen en 2e
malle molen".
secretaris van de Zweedse Legatie, Aa*Be fabrieken van wollen dekens, lange weg van machine tot klant. keus geeft aan dat er meer aan faalt.
Woensdag 7 Juli S uur: idem.
het bestuur van Amsterdam*Zuid en een rendierslede, vindt men met een Daar zitten buiten het eigen bedrijf Maar ook de beste kwaliteit legt het
Donderdag 8 Juli 8 uur: idem.
de heren Brink en de Bas van het be* bijschrift in Arabische letters in de nog winkeliers, grossiers en kroot* af tegen verkeerd gebruik en vooral:
stuur van O.S.S.
bazars van Caïro; in de kampongs handelaren tussen, die alle dan op indien de draagster niet de goede
De gymnasten waren vol goede op Java wordt een broekje „tjilma" hun beurt de klacht moeten doorge* maat heeft gekocht. Te kort veroor*
Andere attracties en
moed en vertrouwden hun bijzondere genoemd, een Maleise verbastering ven en beantwoorden. Een groot ap zaakt ladders, een te kleine voet slijt
nuttigheden
prestaties van verleden jaar op de van de handelsnaam (Jansen en) Ti* paraat komt in werking indien een sneller. Vandaar dat de Enkalonfa*
Gymnastradae te Rotterdam te kun* lanus. Toch hangen in de directieka* laken weeffouten vertoont, het email brieken u adviseren te letten op de
Zaterdag 3 Juli 2.30 uur: Uitvoering nen
herhalen.
mcrs de herinneringen aan de kinder* van een pan los laat, een tafelmes juiste beenlengte en voor u dit tabel*
door pianoleerlingen van Aad Plas
Voorafgaande
aan
de
middagde*
schoenen van het bedrijf niet alleen zonder verklaarbare oorzaak afbreekt letje meegaven voor de verhouding
in CafésRestaurant de Rotonde.
monstraties, zullen zij in de optocht als historische bijzonderheid; men Het vergoeden van een bedorven ar* tussen schoenenmaat en kousenmaat:
meelopen, die vanaf de Karel Door* houdt bewust het verleden vast, want tikel (het minste waarop een klanl
36
9
Hotel Bouwes
manschool voert over Dr Smitstraat, moderne methoden worden gecombi* rekent en een goede fabrikant zich
37 — 38
9Va
Burg. Engelbertsstraat, Kerkstraat, neerd met ouderwetse degelijkheid en verplicht toe acht) kost een veelvoud
38
39
40
10
Dagelijks: Het Zwitserse ensembli (Haltestraat en daarna door de poort een •vakkennis, welke slechts in een van de waarde: aan tijd, expeditie*
het Sportpark binnentrekt.
lange practijk is verkregen.
Eric .Hauser.
kosten in kleine verpakking, brieven
40 — 41
lOVs
Geeft ons dorp een feestelijk aan*
Daarbij is veel veranderd in de loop en telefoongesprekken, maar het
Van 2 t.m~. 8 Juli: Geheel nieuw Ca
42 ,
11
zien en steekt zoveel mogelijk de der jaren. Van hand* en windkracht meest aan verlies van de goede naam.
baretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
is men overgegaan op stoom en elec* De reputatie van een bedrijf wordt (Nadruk verboden).
vlaggen uit!

w Bedrijfskleding bij
Fa van der Veld-Schuiten

H E N S EN

Slagerij
„LA VIANDE" KWALITEITSTOCHT
n
van Nederlands fabrikaat

WEEK-AGENBA

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DE WAS DE DEUR UIT!
Ingezonden

Fijnstrrjkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

't Wonder van Zandvoort

DE GOEDKOOPSTE ZAAK
(Buiten verantwoordelijkheid van
Plastic
tafelzeil,
1.40 m breed
per meter ƒ 3,75
de redactie)
Balatum, 2 m breed
per meter ƒ 3,10
Cocosloper, 0.70 m breed
per meter ƒ 4,50
Geachte Redactie,
Cocoslopers, 0,85 m breed
per meter ƒ 5,95
Naar aanleiding van het ingezonden Borrelglaasjcs v.a.'ƒ 0,15
Steelpannen .. v.a, ƒ 1,10
stuk van Mevr. A. iHeijermanssJur* Bierglazen
v.a. ƒ 0,20
Emmers
v.a. ƒ 2,60
yens, deel ik U het volgende mede: Kop en schotels v.a. ƒ 0,65
ItpHs petroleumstel ƒ 6,50
Mevr. Heijermans is blijkbaar op Borden
v.a. ƒ 0,44
Broodtrommels ... ƒ 7,90
zeer tendentieuze wijze ingelicht over
ZIET ONZE 4 ETALAGES
Telejoon 2418
de motieven van de naamsverande»
ring -van de 'Herman iHeijermansstraat
SWALUESTRAAT 9 is achter de Halt'estraat
waarop haar reactie begrijpelijk is.
Met haar stukje heeft zij echter een
- ' V ' * " '-'
' *
"«S
volkomen verkeerde voorstelling van
''>'•. ' "A '*•~.,, .r.* »'i -*•*••
zaken gegeven.
;#*
Deze naamsverandering heeft noch
om sociale, noch om politieke, doch
uitsluitend om practische redenen
plaats gehad.
Daar de beste verdediging de waar*
heid is, verzoek ik U zo goed te wil»
len zijn het hier volgende request te
'ViS-",
publiceren, dat door ons aan het col»
PU*'-',
lege van B. en W. is gezonden:
„Ondergetekenden, allen bewoon' W^e~W D
sters en bewoners van de H. Meijer»
mansstraat, wenden zich tot Uw Col»
lege met het verzoek de naam van de
r;v?v<ï^»r
iH'erman Heijermansstraat te verande* ;--.%,,<• s'-^f
ren in „De Favaugeplein".
r -„ Ï>A->:^
KV*.
Redenen tot dit verzoek zijn. de
h^':."-J
volgende:
Ie. In de naam Herman Heijermans»
straat komt geenszins tot uitdrukking
het feit, dat hun huizen gelegen zijn
aan /ee, n.l. aan de Boulevard de Fa=
vauge, terwijl dit laatste toch het ge=
val is, gezien ook de tekst van de ge=
denkstêen, - gelegd in de noordelijke
gevel van het complex, waarin dukle»
lijk staat, dat dit het eerste complex
•is, gesticht na. de bevrijding aan de
LOSSE KOFFIE
Boulevard de Favauge;
250 gram
2e. dat destijds in het prospectus
van de N.V. Bouwmaatschappij „Bu=
zavo" sprake was van te stichten flat=
LOSSE THEE
gebouwen aan de Noordsboulevard;
100 gram
3e. dat de namen van de gestichte
Coöperaties
alle luiden „Boulevard I
GOUDSE GRASt/m IX'1 en Strandweg;
KAAS jong volvet 100 gram
4e. dat niemand de Herman Heijer»
. maiisstraat zoekt 'bij de Boulevard de
Favauge maar integendeel in Zand»
EDAMMER
voort'=Noord, waar alle straten namen
GRASKAAS
SOO gram
dragen van Nederlandse schrijvers en
dichters, als Van Lennep, Vondel, De
Genestet, Bilderdijk, enz.;
FIJNE SNIJWORST
5c. dat zij zich er volkomen van bei
. . •
100 gram
wust zijn, dat, daar de schrijver 'Her»
man Heijermans jarenlang in Zand»
LEVERPASTEI
voort gewoond heeft, in de gemeente
dubbel blik 49
per blik
een straat naar hem genoemd dient
te worden;
GROTE SNIJKOEK
6e. dat zij Uw College daarom in
overweging geven de eerste nieuwe
•
• per stuk
straat in Zandvoort»Noord naar die
schrijver t'e noemen;
HELE SIAM RIJST
7e. dat de tegenwoordige Herman
droogkokend . . . 500 gram
Heijermansstraat eigenlijk geen straat
is maar een plein;
GEBROKEN RIJST
8c. dat zij om enigszins het verband
. . . . . . . . 5 0 0 gram
te leggen met de Boulevard de Fa»
vauge U in overweging willen geven
de tegenwoordige Herman Meijer»
SLAOLIE
1QO
mansstraat in het vervolg „De Fa»
hele fles l<tiP%7
vaugeplein" te noemen".
Hierbij wil ik gaarne de aandacht
LIMONADESIROOP
erop vestigen, dat de nieuwe Herman
.
. . .per fles 1 25 - 98 Heijermansstraat één van de grote
toegangswegen tot Zandvoort zou
DAISY BISCUIT
zijn, die uitkomt in de schrijvers»
250 gram
buurt.
C. KruisheertVorenkamp.
1

'*jr/N

»•*
M

-:.&&$$/
--' j'^^- > ^

THEATER

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper ».Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 2 tot en met
MAANDAG 5 JULI, 8 uur
Mario Lanza in

De grote Caruso
met Ann Blyth, Dorothy Kirsten, Eduard Franz.
M.G.M.'s grootste Mario Lanza film met songs
die U zullen verrukken.
Toegang elke leeftijd.
Vanaf DINSDAG 6 tot en met
'DONDERDAG 8 JULI, 8 uur
M.G-M.'s Top technicolor musical met Fred
Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanetle
Fabray, Jack Buchanan. Een film vol glans,
zang, dans en humor

In de malle molen
Toegang alle leeftijden
ZONDAGMIDDAG 4 JULI, 2.30 uur
Speciale matinee. Monte Hale en Torn London in
de kleuren Western .

Een schelmenstreek
Als gast in deze film Roy Rogers en Trigger. Een
prachtige cowboy film. Toegang alle leeftijden.
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ZOMERTOFFEE'S

100 gram

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. 'De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn 'bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië en Ned. Nieuw Guinea:
m.s. „Oranje", 7 Juli.
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad",
6 Juli.
Suriname: m.s. „Nestor", 14 Juli.
Unie van Z. Afrika en ZaW. Afrika:
m.s. „Stirling Castle", 3 Juli.
Canada: m.s. „Prins Willem v. Oran»
je", 5 Juli en s.s. „Rijndam", 7 Juli.
Zuid Amerika: m.s. „Yapeyu", 3 Juli.
Brazilië: m.s. „Bintang", 5 Juli.
Australië: via 'Engeland, 3 Juli;
s.s. „Strathaird", 8 Juli.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 3 Juli.
Inlichtingen betreffende de verzen*
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Belangrijke

ZOMERDRUPS

vanaf 200 gram

HUISHOUDZEEP
2 dubbele stukken

TOILETZEEP
5 stukken

Zie ook onze ingezonden mededeling
in dii blad.

AlbertHeijn
voor de

beste kwaliteit

/

DE ZONVERDUISTERING
Wanneer mogen we nou zwemmen
Mama?
Van de zomer.
Wanneer mogen we onze korte
broek aan Mama?
Van de zomer.
Wanneer mogen we ons wollen
hemd uit Mama?
Van de zomer.
Wanneer krijgen we weer room»
ijs?
Van de zomer.
Wanneer gaan we nou eens vissen?
Van de zomer.
Wbnneer 'krijgen we aardbeien?
Van de zomer.
•Op een dag wees de kalender 21
Juni. We aten zomerkool en zomer»
bietjcs, maar dat was alles. Het wol»
len hemd bleef aan, niemand had zin
om te zwemmen. De ijsman tingelde
schuw door de kille straten.
Tot vandaag, 30 Juni 1954.
Een vriendelijke warmte ' daalde
neer. "Wc droegen zomerkleren, het
hemd bleef in de kast.
'En toen verduisterde de zon!
Is het niet grappig? Is het niet kc»
tig dat iedereen er over juicht dat
de zon -zo prachtig verduisterd werd?
We moeten dit vast houden vrien»
den, dit juichen over 'het verdwijnen
van de zon.
Het zal menige vacantie tot een
feest maken.
Misschien is het een ideetje voor
badgastenhouders die het begrotelijk
vinden als de „mensen" zulk slecht
weer treffen. Gewoon glashard bewe»
ren dat we in Zandvoort nog aan het
verduisteren zijn!
Joegheü!
s
NEEL.

Autopeds en
Driewielers Accordeonver. „Zandvoort"
Henk Schuilenburg

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

De Volbcredlettank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Gevonden voorwerpen.
Opgave vanaf 24 t.m. 30 Juni '54
Aanwezig ten burele:
Ijzeren bak van .weegschaal; leesbril
(gouden montuur); zonnebril; post»
duif; hondenhajsband; postzegels;
div. handschoenen; straatbezem; nijp»
tang; damespolshorloge; div. kinder»
schoenen; blauw wollen muts; alpino»
muts; 2 theedoeken; parapluie; col»
lier; kinderring; div. sleutels.
Op Maandag», "Woensdag» en Za=
terdagmiddag; van 14.00 tot 17.00 uur
kunnen de gevonden voorwerpen aan
het- Hoofdbureau van Politie worden
afgehaald.

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) Burgerlijke Stand
25 Juni-1 Juli 1954
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns 'kunt betalen:
Geboren: Gerbrand, zoon van G. Pols
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winen W. Smit; Martinus, zoon van W.
keliers) aan 'het Kennemer Financierings-Instituut;
Verboom en A. van der Voet;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
-Hendrikus Wilhelmus -Anthonius,
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
zoon van IH. J. Rubeling en H. C.
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
Bakkenhoven;__Ingrid
Cecilia, doch»
geraakt (sanering). *~
ter van G. Zwemmer en C. Polak;
Uw zaKen, worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
Susanne 'Bernardine Louise, doch»
i KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correster van 'H. Slangen en H. L. E. van
pondenten
• •
den Berg.
Ondertrouwd: W. van Wilpen en E.
•Koper; H. C. Bakker' en M. J. van
Dijk; 'E. J. Reurts en M. Doorne»
... kamp; E. Bol en R. S. Cohen.
Enorme collectie
Getrouwd: P. Wols van der Wel en
•D. E. Rotteveel.

BADPAKKEN
in wol, lastex, nylon.

HEREN- en JONGENS-BADBROEKEN
SHORTS diverse kleuren, spijkerbroeken,
sweaters, exclusieve damesjumpers,
sportschoenen, plastic»sandalen, koffers,
week»endtassen, actetassen.

„Sporthuis Zandvoort"
'Haltestraat 35, telefoon 2131

De Raadsleden vragen... De voorzitter antwoordt
De heer Gosen neemt het op voor de fam. Emans, de brisvenbuszoei
kers, de Bentvelders en de Julianaischool.
Voorzitter: „Ik heb er niets kwaads mee bedoeldl"
De heer SLEGERS vroeg of er enige
spoed betracht kon worden met de
aanleg van de rioolszuiveringsinstal»
latie.
VOORZITTER antwoordde dat de
plannen in een gevorderd stadium
verkeren.
•De heer GOSEN had vier vragen:
L 'Hoe staat het met de kwestie van
de fam. Emans, die hinder onder»
vindt van het 'verkeer, in haar straat
en hiervan B. en W. in kennis gesteld
heeft.

de.

lield dezer dagen haar jaarlijkse Ie»
lenvergadering. Als nieuwe voorzit»
:er werd benoemd de heer J. Keur.
Aftredende bestuursleden waren de
De Goedkope Amsterdammer
leren C. Koper, penningm. en KI. Ko»
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974 Der, 2e secr. Zij werden wederom her»
cozen.
Het dagelijks .bestuur werd als
volgt samengesteld: J. Keur, voorz.;
L. v. Norde, secr., Haltestraat 51 en
C. Koper, penningm.

telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen),
2345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwassertf „Hollandia",
fönstrükerü, J. H, G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven ..Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel Op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

„MONO POL E"

j. H. G. WEENINK

II. Vaak wordt er aan -winkeliers
aan de kop van de Kerkstraat ge»
vraagd waar er een brievenbus te vin»
den is. Spr. meende te weten dat er
zo'n toestel aan „de ene poot" van
hotel Bouwes zitl
III. De postbestellingen aan de
Zandvoortselaan zijn niet eerlijk ver»
deeld. Het Aerdenhoutse gedeelte
'heeft er meer. Waarom?
IV. Spr. vroeg of "de Voorzitter bij
de uitreiking van verkeersdiploma's
inderdaad minder gunstig over .de

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand:
Juli
berijdbaar
4
6.02 13.— 18.27 1.30 10.00»16.30
5
6.40 13.30 19.01 2.- 10.30»17.00
6
7.15 14.— 19.38 2.30 11.00»17.30
7
g.- 15.— 20.26 3.30 12.00»18.30
8
8.53 16.— 21.18 4.30 13.00»19.00
9 , 9.49 17.— 22.20 5.30 13.30»20.30
10 10.54 18.— 23.25 6:30 15.00*21.30
Samengesteld door P. v.d. 'Mije KCzn.

Julianaschool -zou gesproken hebben Rijkspostspaarbank
en zo ja, of hij dit dan gelukkig Aan het postkantoor Zandvoort en
vond.
het daaronder behorende ambtsge»
bied werd gedurende de maand Juni
VOORZITTER antwoorde op
I. In de volgende Raadsvergadering 1954 ingelegd f 58921,89 en terugbe»
zal het College van."B. en W. over taald ƒ 52910,68.
deze kwestie nadere mededelingen
doen.
Voor een oprecht geluid: de
II en III. De twee (kennelijk P.T.T.)
ZANDVOORTSE COURANT
kwesties zullen bekeken worden. Zo
nodig zal spr. contact opnemen met
Ons blad wil:
het hoofdbestuur van de P.T.T.
IV. Dat spr. zich minder gelukkig
• Actueel nieuws geven, van
óver de Julianaschool zou uitgelaten
, velerlei aard;
hebben, was volkomen uit de lucht
•
Zijn critische en stlmulegegrepen, zo zeide hij. Bij de uitrei»
rende taak. eerlijk vervulking van de diploma's heeft hij er
len;
slechts gewag van gemaakt dat an«
• Een tikje spot en humor
dere scholen blijkbaar meer succes
niet vergeten;
dan de Julianascjiool gehad hadden.
Spr. heeft zeer zeker geen diskwalifi»
ZANDVOORTSE COURANT.
catie van genoemde school bedoeld.
Achterweg l - Telefoon 2135

Opgericht 1900

55e Jaargang n'o. 52 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

DINSDAG 6 JULI 1954

ZANDYOORTSE COURANT

Advertentieprijs:
10 cent per mm»hoogte

ZWEEDSE TURNPLOEG

voor ZANDVOORT,

BENTVELD en AERDENHOUT

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

EXCELLEERDE

HALVE EEUW GYMNASTIEK
vond bekroning in grootse demonstratie
vrije oefeningen op een manier, die
door de talrijke -aanwezigen op hoge
prijs werd gesteld, want aan het ap*
plaus kwam nagenoeg geen einde.
Het optreden van de heren was nog
meer spectaculair, vooral tijdens de
demonstraties op de lange mat, waar*
bij een Zweed kans zag acht salto's
te maken! Maar ook de vrije oefenin*
gen en die aan de brug brachten het
publiek in extase. Het hartelijk, wel*
gemeende applaus was niet van de
lucht!
Ook de dames van de Kennemer
de route langs Stationsplein, Burgem. Turnkring, die oefeningen aan de rin*
Engelbersstraat, Kerkstraat, Halte* gen verrichtten, kregen een deel van
straat naar het gemeentelijk Sport* de waardering, waarna tenslotte de
park. De belangstelling langs de weg Zweden nogmaals enige demonstra*
was enorm en van alle kanten wer* ties lieten zien aan de brug, even*
den de turners hartelijk toegejuicht. wichtsbalk en de rekstok.
De heer J. H. B. Brink, voorzitter
Tien minuten voor de vastgestelde
tijd"— half drie — stonden alle deel* van O.S.S., dankte de Zweden voor
nemers in een prachtige formatie op* hun komst en voor • hun fraaie demon*
gesteld, nadat de officiële gasten wa* straties «n was dankbaar voor de/e
ren aangekomen werden het Zweedse glorievolle dag. Voorts bracht hij
en ons, nationale volkslied ten gehore dank aan bestuur en technische com*
missie van de Kennemer Turnkring,
gebracht.
Een honderdtal meisjes,, gekleed als maar ook aan allen, die hebben mede*
boeren en boerinnen, voerden een rei* gewerkt aan de voorbereiding van dit
dans uit, die een fleurig beeld op de geslaagde jubileum.
Na hel gezamenlijk zingen van het
grasmat toverde en door de aanwezi*
bondslied ging de heer Brink vervol*
gen ^eer op prijs werd gesteld.
Een viertal eerste prijswinnaars gens over tot de prijsuitreiking, waar»
traden hierna voor het publiek op, na de machtige demonstratie besloten
namelijk de heren van Bato, Haarlem werd met het massaal uitvoeren van
met 'kastspringen, de meisjes van de bondsserie 1954 door een zeventig*
Olympia, IJmuiden met een gereed* tal dames.
schapsoefening, de meisjes van O.S.S.
met klassikale brug met ongelijke
leggers, de jongens van Concordia,
. Ontvangst ten Raadhuize
Haarlem met vrije oefeningen met
wederkerige ondersteuning.
Het derde deel van de Zondag be*
En toen volgde dan het met span* stond voor de jubilerende vereniging
ning tegemoet geziene optreden van in het bijwonen van de officiële ont*
de Zweden onder leiding van Carin vangst ten raadhuize, waarbij van*
Delden en Johannesson
Britten.
zelfsprekend ook de Zweedse deelnc»
La'atstgenoemd'er Tstelde" -~elkè " deel* mers aanwezig" waren.
neemster en deelnemer persoonlijk
Het gemeentebestuur ontving ruim
aan het publiek voor, waarna de da* honderd gasten, onder wie oud»burge*
mes het programma openden met meester H. van Alphen en echtgenb*

„Oefening Staalt Spieren", een van de oudste plaatselijke verenigingen,
stond Zondag in het middelpunt van de belangstelling. Het gouden feest
is namelijk op deze dag op waardige wijze gevierd, mede door de komst
van een twintigtal Zweedse turners en turnsters, die met een brillante
turndemonstratie een groot aantal aanwezigen tot enthousiasme brachten.
Deze demonstratie werd het hoogtepunt van alle festiviteiten en zal ze*
ker nog lange tijd een van de prettigste herinneringen zijn. O.S.S. had
geen betere keus kunnen doen en honderden zijn deze vereniging dankt
baar, dat zij van deze demonstratie van de Zweden getuige mochten zijn.

Het zag er akelig en.koud uit toen
•we Zondagochtend de terreinen van
het gemeentelijk sportpark bekeken,
doch de vlaggen — ruim 25 — gaven
nog enige fleur aan het terrein en
wapperden flink in de sterke zuid*
westenwind. Zo nu en dan daalde
nog eens een regentje over de deel*
nemers, die 'het eerste half uur maar
niet op gang konden komen. Zelfs de
deelnemers van de jubilerende ver*
eniging waren niet tijdig op het
appèl, waardoor het programma
enigszins in tijdnood kwam, doch om
. half één was de telcommissie met
haar werk gereed en was bepaald wie
met de prijzen zou gaan strijken.
O.S.S. wist slechts eenmaal beslag
te leggen op de eerste prijs en wel bij
de meisjes met klassikale brug met
ongelijke leggers. Tweemaal werd
O.S.S. tweede, vier maal derde en
éénmaal vijfde. De dagprijs was met
302.4 punten voor de Haarlemse gym*
nastiekvereniging Bato, die hiermede
de. gouden medaille, beschikbaar ge*
steld door het gemeentebestuur, wist
_ te. winnen.: ,_ ...
..
-Er waren gedurende de gehele
ochtend zeer goede oefeningen te
zien, al dan niet met begeleiding van
de piano. De wind speelde dikwijls
— o.a. bij de baloefeningen — de
deelnemers flinke parten, maar on*
danks regen en wind en zo nu en dan
even een waterig zonnetje, werd er
stevig om de prijzen gekampt. Vooral
Bato sloeg een uitstekend figuur en
legde dan ook beslag op drie eerste
DU noemt men
prijzen.
De uitslagen luiden:
moet ik hopen dat u ons
Bondsserie 1954 (dames): 1. Con» Natuurlijk
cordia, Haarlem, 19.2; 2. Olympia, de vorige week hebt gemist. Maar
ook al zou dit niet zo zijn, dan wil ik
IJmuiden, 17.2; 3. Bato, Haarlem, toch
mededelen dat wij met va»
16.3; 4. T.V.S., Santpoort, 15.5 en 5. cantieeven
waren. Wij waren er dik aan
O.S.S. met 14 punten.
toe. Van verschillende zijden werd
Gereedschapsoefeningen (dames): ons
— soms bedekt, dikwijls openlijk
1. Olympia, IJmuiden, 16.7; 2. O'.S.S., — gezegd dat er de laatste tijd
14.7; 3. T.V.S., Santpoort, 14 en 4. vreemde dingen in onze rubriek ston»
Heemstede, 12 punten.
den. Inderdaad, wij waren. aan een
Evenwichtsbalk (dames): 1. Bato, paar dagen vacantie toe. Vriendelijke
Haarlem, 73.4; 2. Olympia, IJmuiden, lieden, die 't ondanks alles goed met
62.5 en 3. O.S.S., 56.1 punten.
ons menen, gaven ons diverse sug*
Individuele vrije oefeningen (da* gesties, zoals een maanreisje of een
mes): 1. Bato, Haarlem, 84.2 en 2. tocht naar de Mookerhei en andere
aardigheden op 'het gebied van het
Olympia, IJmuiden, 71.8 punten.
Reidans (meisjes): 1. G.I.O.S., Haar* toerisme. Wij waren echter zelfstan*
dig genoeg om zélf ons reisdoel uit
lem, 16.6; 2. O.S.S., 15.5; 3. Bato, te
zoeken. En wij kozen een voettocht
Haarlem, 15.4; 4. T.V.S., Santpoort,
13.5; 5. Concordia, Haarlem, 13.4 en door centraal*Nederland.
Hoewel nooit iemand, zegt: centraal*
6. Heemstede, 11.2 punten.
Nederland, vind ik 't toch een mooi
Klassikale brug met ongelijke /eg* woord
om te gebruiken. Toen de re*
gers (meisjes): 1. O.S.S., 16.8; 2. Con* dactie ons wegzond, hadden wij goede
cordia, Haarlem, 14.7; 3. Bato, Haar* moed en toen wij terugkwamen was
lem, 12.5 en 4. Heemstede met 8.9 de moed weliswaar goed, maar niet
punten.
zo erg goed. Wij wilden weer weg,
Gereedschapsoefeningen (meisjes): maar 't werd ons belet, omdat de
1. Heemstede met 14.4 punten.
krant anders niet vol kwam. Daarom
Lange mat (jongens): 1. Bato, Haar» schrijf ik nu over onze onvergetelijke
lem, 17.4; 2. Concordia l, Haarlem, reis. Ik doe dit uiterst sober, want
15.8; 3. O'.S.S„ 14.2 en 4. Concordia 2, anders is de krant al vol vóór ik iets
van onze gouden dagen heb gezegd.
Haarlem, 11.7 punten.
Vrije oefeningen met wederkerige Wij stelden ons ' voor verschillende
ondersteuning (jongens): 1. Concordia plaatsen en oorden te bezoeken, die
l, Haarlem, 14.6; 2. Bato, 'Haarlem, 14 ofwel een legendarische* ofwel een op
en 3. Concordia2, Haarlem, 13.7 pnt.historische feiten berustende ver*
bezitten.
Hoogbrug (heren): 1. Bato, Haar* maardheid
En — voor ik het vergeet te zeggen
lem", 65.2; 2. Sparta, Velsen, 51.7 en (speciaal aan hen, die ons niet mo»
3 O.S.S. met 40.8 punten.
gen) — 'het weer in centraal*Neder»
Springkast (heren): 1. Bato, Haar* land was uitzonderlijk mooi, warm en
lem, 15.8; 2. Sparta, Velsen, 13 en 3 zonnig.
O.S.S. met 11.5 punten.
Eerste dag: Wij vertrokken met
Dagprijs: Bato, Haarlem, met 302.4 drie paar extra sokken in de rugzak.
punten.
Eerst naar IJmuiden, de stad van
Neel. Het rook er naar vis en aange»
zien- Tekenaar en ik verstokte vege»
Demonstraties van de Zweden tariërs
zijn, kwamen en zagen en ro»
Het hoogtepunt van het gouden ju* ken wij en keerden IJmuiden onmid*
bileum van „Oefening Staalt Spieren" dellijk de rug toe. De Tekenaar wilde
werd het turnfeest, dat door een met alle geweld naar Keukenhof en
groot aantal toeschouwers werd bijge* de wandeling door de duinen naar
woond. De zon was doorgebroken en Lisse sprak onze reserve*krachten al
gaf ondanks de krachtige wind nog direct aan. „Waar zijn nou die nar*
enige warmte.
cissen en tulpen?" dreinde het teken*
De deelnemers, tezamen met de stift*mannetje. Wij - houden 't er op
Zweedse gasten, stelden zich voor de dat er nooit een Keukenhof bestaan
Karel Doormanschool op en volgden, heeft. Wat propaganda al niet ver»
•begeleid door twee trommelcorpsen, mag, hè?

Een weefe.

(v&idiend) uit
nontactief ---Tweede dag: Wij liften door het
gebied van de plassen, Westeinder*
plas, Brasemermeer, Nieuwkoopse
plassen en de Loosdrechtse. Erg nat.
maar zeer interessant. Wij hebben
nog gegroeid, maar dat soort bezig*
heid beviel ons niet, want wij zijn ge*
wend onze handen op andere wijzen
te laten wapperen. Hoewel het nog
steeds buitengewoon warm was, kwa*
men wij toch onder de indruk van al
die nattigheid. Rillend sloften wij
Utrecht binnen. . . . Hier hielden wij
onze adem in, (gelukkig niet te lang)
want wij wisten dat Momus hier is
geboren. Wij gingen gauw even kij*
ken of dat winkeltje met die mond*

Ik nam één zweef duik
harmonica's er inderdaad nog was.
Hoe lang was dat al weer geleden dat
onze brave vriend Momus daar zo'n
muziekske kocht? Maar vrienden....
er was daar geen winkeltje van Gul*
demond, er was geen Italiaans. jon»
getje met een orgeltje en de meisjes
van Gerzon moeten alleen in de ver*
beelding van onze .collega bestaan
hebben en wij hebben de Dom wél
beklommen, maar — al neerkijkend
op die stad — verwonderden wij ons
er over dat die stad ooit stadsrechten
heeft gekregen.
Derde dag: Opeens zei de Teke*
naar: „Ik wil naar Barneveld en de
toren van Jan van Schaffelaar bekij*
ken. Nou heb ik er eei> hekel aan om
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Ie, alsmede verschillende raadsleden
en bestuur en commissies vtiii O.S.S.
De raadszaal was feestelijk versierd
met gele rozen en lathyrussen.
Nadat de aanwezigen een verfris*
sing was aangeboden sprak burge*
meester Mr H. M. van Feneina in het
Zweeds-de gasten toe.
De. heer Johanesson Britten ant»
woordde in zijn eigen landstaal niet
in het Nederlands te kunnen ant*
woorden. Met behulp van een tolk
vernamen de aanwezigen, dat het
hem was opgevallen, dat de Neder*
landers internationaal zijn ingesteld,
mede omdat zij met verschillende ta*
len goed overweg kunnen. De afget
lopen week was het .gezelschap op
tournee in ons land geweest, waarbij
men in de gelegenheid was gesteld de
Zweedse methode van lichamelijke
ontwikkeling te demonstreren. Overal
was de gastvrijheid groot geweest,
waarvoor hel Zweedse gezelschap
zeer dankbaar was.
• 'De heer Roscnboom sprak namens
het Kon. 'Ned. Gymnastiek Verbond
Hij had veel waardering voor ons ge*
mecntebestuur en voor het vele werk,
dat in het belang van de lichamelijke
opvoeding was verricht.
Ook de heer Fortgens, sprekende
namens de Kennemer Turnkring, was
het gemeentebestuur dankbaar voor
dalgene wat het voor O.S.S. heeft ge*
daan om het gouden feest te doen
slagen. Spreker had reeds vele gou*
den feesten mogen meemaken, doch
de medewerking van de autoriteiten
was nergens /o groot als in Zand'
voort geweest. In Kennemerland ziet
men het belang van de lichamelijke
opvoeding goed in, spreker hoopte
dat' deze belangstelling nog groter
zou 'worden.
Het weer zat O.S.S. niet helemaal
mee. Achteraf beschouwd is alles
toch nog meegevallen. Wanneer O.S.
S. derhalve opnieuw een feest zal
vieren, is de Kennemer Turn Kring
weer gaarne van de partij.
Als laatste spreker voerde de 'heer
J. H. B. Brink, voorzitter van O.S.S.,
het woord, die in een korte toespraak
het gemeentebestuur nogmaals na*
mens bestuur en leden hartelijk dank
zegde.
Hierna begaf een deel van hét ge*
zelschap zich naar „De Rotonde",
waar de buitenlanders een diner werd
aangeboden.

DE VLIEGENDE SCHOTELS
en BILLY^GRAHAM

Nu de bemanningsleden en een aan»
lal passagiers van een verkeersvlieg»
tuig boven de Allantische Oceaan
verscheidene vliegende schotels heb*
ben waargenomen,.zijn deze voorwcr*
pen die voornamelijk als serviesgoed
grote bekendheid hebben gekregen,
weer in het middelpunt van de ge»
ruchtcn geplaatst.
Sinds het einde van de 2e wereld*
oorlog is er rond deze vliegende
schijven een soort cultus ontstaan,
waarvan een aantal schrijvers een
dankbaar gebruik heeft gemaakl om
een toekomstbeeld te scheppen, waar*
in hun personages met een minimum
aan verontrusting en een maximum
aan' uitrusting een fatale of een veel*
belovende ervaring opdoen.
Een voorlopig hoogtepunt in dit
genre literatuur is het boek van
George Adamski: „De vliegende
schotels zijn geland", dat momenteel
in Amerika zijn 7e druk beleeft.
George Adamski onthult • in zijn
werk dat hij op 20 Nov. 1952 in ge*
zelschap van enige vrienden een ont*
meeting met een „menselijke" ver*
schijning uit een ruimteschip heeft
gehad. Hij beschrijft deze figuur ver*
der als iemand waarin schoonheid en
goedheid beide verenigd zijn.
•Het gesprek voltrekt zich voorna»
melijk door middel van een soort ge*
barentaal en komt hierop neer dat de
vreemdeling Adamski duidelijk maakt
welke gevaren de wereld bedreigen
wanneer wij voortgaan op de inge*
slagen (atoom)weg. Het boek is ver*
lucht met een aantal foto's van de
vliegende schotels die Adamski heeft
gemaakt. Gedurende zijn waarnemin»
gen was.de schrijver werkzaam in de
directe omgeving van 's werelds
grootste sterrenwacht. Het personeel
van dit observatorium heeft .echter
niets bemerkt van hetgeen zich in hun
nabijheid afspeelde.
Dit feit heeft echter nauwelijks
enige afbreuk gedaan aan het geloof
dat velen aan Adamski's beweringen
hechten.
'Er is naar onze mening wel enige
overeenkomst te bespeuren'tussen de
honger naar dit soort toekomst*litc*
ratuur en de overweldigende belang*
stelling die iemand als Billy Graham
oogst.
De opzienbarende ontmoeting van
Adamski en zijn vrienden, vervangt
iemand tegen te spreken, maar ik voor velen de noodzaak om de toe*
pruttelde toch wat, want ik was bang komst vanuit de eigen situatie onder
dat 'hij wilde hebben dat ik — even* de ogen te zien. Wat ook geldt ten
als Jan — van de toren sprong. En opzichte van de mensen voor wie
daar pas ik toch even vóór, zei ik bij Billy Graham in eenvoudige tractaats
mezelf. -Goed. Via Amersfoort, waar vorm de oplossing presenteert van
men een dwaas s'tuk steen tentoon* het onheilspellende onbekende. Beide
stelt, alsof het een klomp goud is, vormen van „prediking" vinden hun
trokken wij naar het Barneveldse. Nu voedingsbodem in de onzekerheid van
hadden wij enige moeite die beroem* velen die met de werkelijkheid van
de toren te vinden en toen wij 'm za* vandaag niet meer overweg kunnen.
gen, keken wij er eens naar met een De massa*suggestie speelt hierbij een
scheef oog. „Kom op, jongen", zei de uitermate grote rol.
'Het moeizame na*oorlogse proces
Tekenaar sadistisch, „klim er es op
en spring er af. Ik wil weten hoe Jan dat de geestelijke* en politiek*maat»
van Schaffelaar zich gevoeld heeft". schappelijke stromingen doormaken
„Nou, ik denk niet best...." zei ik schrikt vele mensen af en maakt hen
aarzelend. Enfin, wij bestegen de to» vatbaar voor het kritiekloos aanvaar*
ren en de Tekenaar stelde z'n film* den van extreme vergezichten en
toestel in. Ik ging naar de borstwe* simplificerende oplossingen van hun
ring en keek naar beneden. 'En op dat problemen.
Voor ta.llozen die hun eigen gees*
ogenblik kreeg ik bewondering voor
Jan v. S. Wat een slimme man moet telijke en maatschappelijke situatie
hij geweest zijn. Ik keek even met een niet langer wensen te toetsen aan de
superieure glimlach naar m'n collega werkelijkheid zoals deze zich aan ons
en zei: „Daar gaat«ie dan, jongeman". allen voordoet, kan dit soort van
Ik nam een zweefduik van de toren „voorlichting en literatuur" een toe*
en kwam terecht in 'het vangzeil, dat vlucht betekenen.
Een vlucht echter zonder deugde»
kunstig tussen het gebladerte van de
omringende bomen bevestigd was. Ik lijk perspectief.
verheugde mij dat de Tekenaar tóch
schrok. Hij had me echter wreed ge*
filmd en nu hoop ik maar dat dit
beeld vertoond wordt tijdens een Goede prestatie
kopjes»avond in Zandvoort. Kan het J.l. Vrijdag nam de heer M. J. Met»
publiek weer ach en ooh en héc roe* horst,
administrateur bij de gemeente*
pen.
politie, deel aan de zwemkampioen»
Vierde dag: Hilversum stond op schappen van het district West van
het programma. Dit is een scherts* de Nederlandse Politie Sportbond,
stad. Wij menen dat dit komt door al gehouden te Alkmaar. Hij kwam uit
die radio*maniakken, die hier rond* in het nummer 50 meter rugslag en
waren. Maar indrukwekkend zijn die popduiken en wist resp. de 4e en 5e
studio's helemaal niet. Alles is hou* plaats te bezetten.
ten en kartonnen*decorwerk. Hier be*
driegt het geluid niet alleen, maar wel
(Ingezonden mededeling)
degelijk de schijn ook. Wij waren erg
teleurgesteld.
Vijfde dag: Tja, hoe 't kwam we*
ten wij niet precies, maar wij waren
plotseling in Amsterdam. Een stad
om rauw in te bijten, zeggen de Mo*
kummers. Dat hebben wij niet ge»
daan. Alleen sliepen wij onder de
Magerebrug, waar wij ons goed aan
hadden, aangepast.
Zesde dag. Terug van weggeweest.
Wij schreven in voor het open*tennis*
tournooi. Ik speelde tegen een heer
uit Leerdam. Omstanders beweerden
dat ik erg goed was, maar toen ik een
keiharde smash recht op m'n voorge*
vel kreeg, trok ik me terug.
De schoonheidscommissie lacht' zich
cucces verzekerd
een kriek, als ze me ziet.
prijs SO dragee» 1.1.25
BARTJE.

MEISJE of VROUW gevr.
voor huish. werkzaamh. van Chr. Bouwvakarbeiders Bond
9—3 u., o.i.d. liefst elke dag. VAC ANTI E-ZE GELBOEKJES
Tandarts Klein
gezin. Mevr. Laamens, kunnen nog t.m. Woensdagavond ingeleverd worden hij
Boul. Paulus Loot 103.
Heden overleed tot onze diepe
P. KEIZER, Schoolplein 4a.
droefheid, Mevrouw
Dame vraagt l Aug. a.s.
Mevrouw Van Poelgeest (T.Z.)
KLAARTJE TROMPETTER
GEM. ZIT*SLAAPKAMER
t.m. 24 Juli
wint
drie finales
met
of
z.
pension,
liefst
om*
Woensdagavond
1
Juli,
8
uur
in de ouderdom van 76 jaar.
geving Kerkstraat. Br. ond.
in de Ned. Hervormde* Kerk
Mede namens alle huisgenoten,
Toen Zondagmiddag om - ongeveer
no. 5202 bureau Zandv. Crt.
P. Batschkus.
drie uur mevrouw Van Poelgeest de
T.o. AANGEBODEN:
bal langs mevrouw Venekamp sloeg,
electr. badk.verwarming,
Zandvoort, 2 Juli 1954
elcctr. ventilator, eleclr. ka*
betekende dit het -einde van het
Haltestraat 73
chel (3 staafs), Phil. verw.
Zandvoortse
C tournooi. Deze laatste
De teraardebestelling heeft
lamp. Koninginneweg llhs.
Spreker: Ds R. H. OLDEMAN
wedstrijd om de eerste plaats in het
plaats gehad. Dinsdag 6 Juli op
dames*enke.lspel, waarin mevr. Van
Gevraagd voor 3 maanden Gevr. 2e,helft v. Aug. GEM.
Onderwerp:
de Begraafplaats „Zorgvlied",
(l Aug.—31 Oct.) een voh KAMERS m. vrije keuk. v.
Amsterdam.
Een rein hart en een sterke geest
Poelgeest als waarschijnlijke winnares
komen zelfstandige
4 pers. Br. no. 5203 bureau
gestart was, had een vlot verloop. In
Orgelconcert door de heer H. DEES met mede*
HUISHOUDSTER
Zandv. Courant.
werking van het KERKKOOR
de eerste set had mevrouw Van Vene*
goed kunnende koken, in
kamp aanvankelijk een voorsprong
kl. gezin (l kind), te Zand*
Heden is in de1 gezegende leef*
voort. Prettige werkkring in
van 4»2, toch heeft zij deze set niet
Abonneert
u
tijd van 90 jaren in volle vrede
goed milieu. Br. m. opg. v.
kunnen
houden, met 8*6 ging 'hij voor
op de
van ons heengegaan onze lieve
ref. -en leeft, onder no. 5201'
haar
.verloren.
In de tweede set wist
,• vader, behuwd*, groot* en over*
bureau Zandv. Courant.
ZANDVOORTSE
wordt keurig verzorgd door
grootvader
zij een achterstand van 0*2 op te ha»
Te koop aangeb. 2 pcrsoons
COURANT
KORSTIAAN CORNELIS
len tot 2*2, doch dit was de laatste
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l game
OPKLAPBED. Julianaweg 1.
VAN DER MIJE
die zij maakte. De service van
mevrouw Venekamp was beslist ster*
weduwnaar van
ker dan die van 'haar tegenstandster,
Leentje Hollenberg.
Ben vierde prijs
doch deze wist de ballen beter te
Zandvoort, 5 Juli 1954
plaatsen en wij zagen haar dan ook
De
Zandvoortse
-Reddingsbrigade
Marisstraat 11
meermalen onhoudbaar scoren. Toch
trok Vrijdagavond met een dames» maakten de dames meer punten door
Uit aller naam:
ploeg,
bestaande
uit
R.
Berkhout
fouten van. de tegenspeelster, dan
P. van der Mije.
Concert van pianoleerlingen
(stuurvrouw), J. de Jong, N. Loos, L. door werkelijk scorende passes. Het
Cazander
en
Th.
van
Staveren,
naar
Rouwdienst Donderdag 8 ^Juli
was echter een aardige wedstrijd en
Amsterdam om in het O'ostcrdok mevrouw Van Poelgeest -won hier»
om 3 uur in de Ned. Herv. Kerk
respectievelijk
van
Haydn
en
Hum*
Zaterdagmiddag
j.I.
gaven
eenentwin*
deel
te
nemen
aan
de
finale
voor
de
waarna de teraardebestelling
mee haar derde beker.
Carl Maria von Weber (Count* vlettenwedstrijden.
tig leerlingen van mevr. Aad Plas, mcl,
* Al eerder had zij samen met me»
zal plaats vinden om 4 uur op
ry dance), Schotse dansen van LUC!»
Van
de
32
damesplpegen,
die
vorige
de Alg. Begraafplaats te Zand*
pianolerares te Heemstede, in café* wig von Beethoven, een Sonatine van week Maandag» en' Dinsdagavond vrouw Exman gewonnen van de da»
mes Smids en Venekamp met 8*6 en
voort.
restaurant „De Rotonde" een proeve Mozart, een uitstekend gespeelde wals liadden geroeid, waren nog acht over» 6*3
en tezamen met de 'heer Blom de
van
Durand
en
een
Sonatine
van
C.
van hun kunnen, in tegenwoordigheid M. v. Wcber voor vier handen, een gebleven, waaronder Zandvoort.
mixed dubbel van mej. 'Kuipers Wen»
Om in de finale te 'komen moest tink en de heer Hennis met 6*0, 6*1.
van een groot aantal belangstellen* rijk*gevarieerd programma.
men in de serie als eerste of tweede
De heren single en de heren dubbel
Heden overleed na een kort en
En
dan
volgden
twee
walsen
van
den, meest naaste familieleden van de
aankomen. In de groep van Zand* is een „buitenlandse" aangelegenheid
hevig lijden, onze beste man,
Chopin, .de klavierstovenaar, wiens voort kwamen ook aan de start S.M. geworden.Het enkelspel werd gewon*
jeugdige executanten.
vader en grootvader
romantische muziek zo onweerstaan* N. 2, Ketjen en Z.S.V.C. 1.
nen door Beyen (17 jaar, .jeugdkam*
baar
is.
Hel
laatste
stuk
voor
ue
TEUNIS PAAP
Mevr. Aad Plas had voor deze ge*
Onze dames hadden een slechte pioen- van Haarlem) van Dorhout
legenhcid maar haar Bechstein=vleu* pauze was een Sonatine (voor vier start, maar op een derde van de baan Mees (14 jaar) met 6*3, 7*5.
in de ouderdom van 69 jaar.
handen)
van
L.
v.
Beethoven,
waar*
gel meegebracht en het moet gezegd
lagen de vier boten gelijk. Zandvoort
De beker voor het beste dubbel w:is
Zandvoort, 5 Juli 1954
worden dat de „heel jonge garde", mede het jonge (gemengde) paar veel liep heel langzaam uit, wist het tem* voor Steffelaar en Van Maanen, die
bijval
oogstte.
Schelpenplein 9
die 't eerst voor het forum trad, al
po vast te houden en kwam tenslotte de heren Jansen en (Haan in drie sets
direct de nodig eontzag voor dit
Na de pauze was er zeer veel te als keurige eerste in een tijd van 2 versloegen met 6*3, 4*6, 6*3.
M. H, PaaptBeekhuis
waardevolle instument hadden! Soms genieten. Twee Impromptu's van Fr. min. 46.2 sec. over de eindstreep, ge*
Voor de tweede prijswinnaars was
'Heemstede:
gingen de kleinsten helemaal schuil Schubert, een Intermezzo van Rich.- volgd door S.M.N. 2.
een aardige medaille als herinnering
T. Paap
achter
het
grote
klavier,
maar
dat
Strauss
en
twee
stemmingswerkjes
Na
een
uur
rust
waren
de
verwach*
aan dit tournooi beschikbaar gesteld.
G. D. PaapzLindeboom
weerhield hen niet te doen, waarvoor van de Spaanse componist Turina, tingen hoog- gespannen, hoewel in de
San Carlos, Californië:
zij
gekomen
waren!
Zij
speelden
werden
met
bijzondere
toewijding
ge*
andere
serie
Oceaan
een
tijd
had
ge*
ir A. Paap
leuke, impressionistische werkjes van speeld door een viertal leerlingen.
maakt van 2.44 en Marva 2.44.8. Maar DTJIVENSPOBT
C. PaapiDe Kruyfer
Carroll en Lichner, boercndansen en
Het sluitstuk van -de middag was reeds van de start af bleek dat de
en kleinkinderen
een dans der herderinnetjes" werd een opmerkelijk experiment: De weer* Zandvoortse dames niet op dreef Postduivenvcreniging „Pleines1' hield
Liever geen bezoek
zelfs in eendrachtige samenwerking gave van het pianoconcert opus 7 no. waren.
op Zaterdag 3 Juli een wedvluchtvan
vier»handig gespeeld. Hier en daar 5 van Joh. Chr. Bach, door een jonge Op de helft va"n de baan stond al Limoyes, afstand 765 km. De eeïste
De teraardebestelling zal plaats»
moest mevr. Plas een solistje even — o.i. zeer begaafde soliste. Een vast, dat men dit keer met een vierde vogel werd getoond om 16.55 uur.
hebben op Donderdag SJulia.s.
over „debuut»koorts" heen helpen of klein*strijkorkest, bestaande uit leer* prijs genoegen moest nemen. Toch
'C. Koper l, 3, 22; H. Bartens 2; P.
om 3 uur op de Algemene Be*
corrigeerde zij een concertist(e), die lingen ,van de heer Jan Plas, die nog een uitstekend resultaat, temeer Koper 4, 25; H. Lansdorp 5, 12, 26, 27;
graafplaats te Zandvoort. Ver*
er even „uit" was. Maar zij had altijd viool* en cello=leraar is, gaf het ge* omdat men in Amsterdam elke dag C. K. Draijer 6, 11; "W". G. Koning 7;
trek sterfhuis 2.15 uur.
het prettige gebaar van: „Ik weet wel heel een concertzaal*sfeer. Zij het op met de vletten kan oefenen, hetgeen Ch. Allebes 8, 18; J. Koning 9, 16; P.
dat je 't kan, hoor.... maar als je 't een bijzondere en intieme wijze. Het op zee slechts enkele malen kon ge» Peters 10, 13, 14, 15; K. Driehuizen
zo es probeerde!"
is wel heel gelukkig dat zoveel vrien* schieden. Oceaan werd eerste in een 17, 24; A. Molenaar 19; C. Visser 20,
De rust, die van haar uit ging, droeg den van de muziek hun 'medewerking tijd van 2.41.
21; H. Gaus 28.
MELKERIJ
er in niet onbelangrijke mate toe bij verleenden aan het welslagen van
dat de jonge muzikantjes zich niet al deze uitzonderlijk goede leerlingen*
te zenuwachtig voelden. Maar 't zal uitvoering. Een uitvoering, waarbij
ook wel zo zijn, dat menig ouderhart de technische prestaties uiteraard niet
een slagje extra maakte, omdat „de vlekkeloos waren, maar die een de*
jongste" of „de wildste" of misschien monstratie werd van hartelijke mu*
(ook Bulgaarse)
wel „de ondeugendste'' daar zo maar zickïliefde.
Heerlijk, verfrissend en last not least zat te spelen voor een uitgebreid pu*
Wij wensen het sympathieke echt*
bliek.... 't Kwam allemaal terecht! paar Plas nog vele successen in hun
gezond
doch geen enkele keer ge*
HOOEWEG 29 - TELEFOON 2464 En na de kleintjes kwamen de arbeid, die van grote opvoedkundige De plaatselijke afdeling van de Ned. arrestant,
Bond voor de diensthond heeft Za= lukte het hem zich van Üe honden te
meersgevorderden en de iets ouderen waarde is.
aan de beurt. Twee Duitse dansen,
H.W.' terdagmiddag op de prachtige ter» ontdoen.
Tenslotte vermelden we nog de
reinen van het Kennemer Sportpark deelnemers aan deze interessante de*
aan
de
Kennemerweg
een
demonstra»
monstratie:
Geslaagd
G. van der Meulen met Belgische
tie georganiseerd betreffende het ge»
C. Riderink met Chien de
Aan het Kennemer Lyceum te Over»
bruik van diensthonden. De demon» herder;
Brie; J. Verdel met Kruis. Groene*
veen slaagde' Rob Dabroek voor het
EERSTE
JULI-ZATERDAGAVOND
stratiewerd
o.m.
bijgewoond
door
daler; P. van der Meij met bouvier;
eindexamen H.B.S. b.
burgemeester en mevrouw Van Fene» W. Kruijff met bouvier; P. J. W.
De Muziekkapel concerteert
ma, alsmede door Dr Entzinger en Smink met Duitse herder; Q. van der
Meulen met Groenedaler en A. Drom*
Dr Robbers.
Brievenbus
mei met bouvier. •
Het is niet precies te zeggen met wel*
De rustige politiemannen, die in
De
heer
H.
P.
Huijsman
spra'k
als
Er bestaat een kans, dat binnenkort ke gedachten de Juni*gasten afscheid vrij grote getale aanwezig waren, had» voorzitter de vele genodigden toe en
in de Duindoornlaan te Bentveld een hebben genomen van een dorp, dat er den — zoals 't ook hoort — natuur* deelde mede, dat deze middag uit» Gelegenheidsstempel
brievenbus zal worden geplaatst, het* ook niets aan kan doen dat de ge* lijk niet de minste moeite de orde te sluitend was belegd om hel gebruik
geen een goede verbetering geacht middelde temperatuur de afgelopen handhaven. De heer Wildschut en van de diensthond te populariseren Ter gelegenheid van de start van de
kan worden.
maand niet ver van de 15 graden zijn dapperen hadden 'n welverdiend door een aantal keuringseisen door „Tour de France" in het Olympisch
heeft gelegen. Hoe 't ook zij, de Juli* applaus in ontvangst te nemen na de de honden te laten verrichten. De Stadion te Amsterdam op 8 Juli a.s.
toeristen zijn gekomen en dat moet pittige slotmars.
dressuur vindt plaats op een wijze, zal daar een tijdelijk bijkantoor der
En toen pas begon het te regenen. die alle critiek kan weerstaan, omdat P.T.T. worden gevestigd.
gevierd worden. Daarom gaf de
Kleine aanrijding
De stukken, welke in dit tijdelijk
Zandvoortse Muziekkapel Zaterdag* Maar dat was conform de tekst van alleen op begrijpende en liefdevolle
ter post worden bezorgd,
Zaterdagavond had omstreeks 9 uur avond j.I. in het kader van de Tou» het weerbericht.
wijze met deze intelligente dieren bijkantoor
zullen van een afdruk van een bij»
op de 'Noorderduinweg een aanrijding ring»seizoen*evenementen een concert
iets te 'bereiken valt.
plaats tussen een auto en een jeugdi* op het Raadhuisplein. De openings»
De heer Van" Veen uit Amsterdam zonder stempel worden voorzien.
ge wielrijder. Laatsgenoemde wilde mars klonk zeer hoopgevend voor de
gaf bij elke oefening een uiteenzet*
met zijn rijwiel keren, maar lette niet badgasten, want de dirigent, de heer
ting, welke verhelderend werkte. Hij
op de hem juist passerende auto. Het J. Wildschut en zijn mannen, hadden
deelde nog mede, dat het doel is het Muziek na afloop
rijwiel werd licht beschadigd. De be* kennelijk de bedoeling voor eens en Avondmarkt
africhten van honden ter bestrijding De accordeonvereniging „Zandvoort"
stuurder van de auto reed na de aan* voor altijd af te rekenen met de de*
van de criminaliteit, waarvoor een
na afloop van de Zandvoort Es»
werd
geen
succes
rijding door.
pressies, die deze zomer als kille
goede diensthond een machtig middel geeft
tafette een muziekuitvoering op het
kwelgeesten ieder sprankje vreugde
is b.v. bij zedendelicten en stroperij. Raadhuisplein.
in de kiem smoren. Het programma Het verloop van de avondmarkt, ge*
De eerste oefening was het z.g. vol»
bood „elck wat wils". Pittige marsen organiseerd door de Commissie „Mid* gen, het bij de baas blijven in alle
Hoeveel radioluisteraars ?
werden afgewisseld door walsen en
omstandigheden. Een oefening, die
Het aantal aangegeven radio*ontvang» polka's, die een direct bevel inhiel* denstandsbelangen", die j.I. Vrijdag* erg gemakkelijk lijkt, maar veel in*
avond
werd
gehouden
op
het
Raad»
toestellen in Nederland bedroeg per den: dans! Ja, waarom doet men dit
spanning van mens en dier vergt. De
l Juli 1954 1.908.918 tegen 1.899.302 hier nooit? Kan er niet een beetje huisplein, is niet succesvol geweest, klimsprong: het over een twee meter
meer levensblijheid van af?! Of ziin mede door het feit, dat slechts een hoge schutting springen, werd door
op l Juni 1954.
Op l Juni 1954 waren er 494.909 de Zandvoorters soms niet blij dat twaalftal deelnemers had ingeschre* alle honden keurig uitgevoerd. Het
telefoonnummers
aangeslotenen op het draadomroep* ze „gelukkig en tevree aan de zee"
opzoeken ^van drie voorwerpen op
wonen en zijn de badgasten niet blij ven.
net tegen 494.337 op l Mei 1954.
open terrein — het z.g. revieren —
en adressen
dat ze hun geld mogen uitgeven in
Tot half tien was het zeer druk, werd een interessant nummer, de
badplaats*nummer»één? Laat ze ge* maar naarmate het donkerder werd, neus van 'de hond bleek onfeilbaar, 2000 Brandmelding.
rust maar es om die mooie bloembak bleek de electrische verlichting van elk dier bracht de voorwerpen netjes
3239 Plaatsv. Commandant Brandzwieren in driekwartsmaat, de Mu*
bij zijn baas.
weer (voorlopig).
ziekkapcl staat in voor een meeslc* het Raadhuisplein slechts de daken
'De zelfstandigheid van een dienst»
pend rhythme!
van de kramen te verlichten en niet hond wordt getest door het dier min» 3043, 3044 Politie.
Wij hoorden ook het Agnus Dei de uitgestalde waren, hetgeen de ver» stens 15 minuten een voorwerp in z'n 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
van Bizet en het Terry»theme uit koop zeer bemoeilijkte.
eentje te laten bewaken. De pakwer» 2345 Gem. Secretarie.
Limelight en wij dachten zo dat die
ker
bij elke hond het voor»
Deze factor, die door de organisa» werpprobeerde
Monopole
Zandvoortse Muziekkapel heel wat in
weg te pakken, doch kreeg geen 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
'haar
saxophoon
heeft.
Tegen
half
tien
2262 Informatiebureau Vreemdeiintoren
over
het
hoofd
was
gezien,
was
enkele
kans!
Dinsdag 6 Juli 8 uur: film „In de gingen de lichtjes tussen de bomen
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Het opbrengen van een arrestant
o.a. de oorzaak "van, dat de meeste
malle molen".
aan en dat maakte de aanblik van het •kraamhouders al om tien uur begon» — het z.g. burgertransport — liet 2887 Stoomwasserü „Hollandia",
Woensdag 7 Juli S uur: idem.
drukke pleintje nóg vrolijker. Auto's,
eveneens het nut van een diensthond
fünstrykerjj, J. H. G. Weenink,
mooie, lelijke, glanzende en gepleis= nen in te pakken, zodat de markt om zien, ook als de gegrepene een'voor*
Donderdag S Juli 8 uur: idem.
Pakveldstraat 30a.
terde, reden af en aan en de inzitten» die tijd een min of meer trieste aan» werp tracht kwijt te raken. iDe poli» 2135 Zandvoortse Courant, Gertenden staken hun hoofd door de blik bood, ondanks de aanwezigheid tieman kan gerust zijn hond met de
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
raampjes om te kijken wie daar zo van het draaiorgel.
arrestant alleen laten, want' laatstge» 2424 Autobedrijven „Rinko",
Hotel Bouwes
hartverwarmend bliezen en sloegen.
noemde krijgt geen kans te ontsnap*
Oranjestraat en Stationsplein.
Jawel, tot uw dienst, dames en he=
Toch heeft in één opzicht deze pen.
Dagelijks: Het Zwitserse ensemble
ren
dat was de Zandvoortse Mu= marktavond wel aan het doel beant»
Na een korte pauze kwam het meer 2975 Job, Sfltsma's Leesbibliotheek
Eric Hauser.
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
ziekkapel, die op de eerste Zaterdag*
spectaculaire gedeelte van deze de«
2 t.m. 8 Juli: Geheel nieuw Ca» avond van Juli op de' bres stond voor woord, er was n.l. zeer veel publiek monstratie, namelijk het „pakwerk". 2886 Stofzuigerspecialist; Lichtetoop
de
heen,
waarvan
diverse
café's
baretprogramma.
het muzikale genot van badgasten en
De pakwerker was achtereenvolgens
ringea. Bel op Frlts Paap,
en winkeliers hun profijt trokken.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
inwoners.
een dief, een zwijnt j es jager en een
Brederodestraat 94.
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VIJF JAAR
Koningin Wilhelminafonds
Vyf jaar geleden werd in Nederland
op 21 Juni 1949 het Koningin Wilhelmina Fonds gesticht. In die jaren
werd het Fonds een begrip. Iedereen
weet dat 'het zich ten doel stelt de gevreesde ziekte „de kanker" te bestrijden en iedereen kent het embleem, dat
het Fonds zich koos, n.l. de rode kreeft
met zijn scharen, doorstoken met een
degen.
Bij de herdenking van dit eerste
lustrum is iredien tot idiankbaariheidi,
want in deze vijf jaren is veel tot
stand gekomen, dank zij het initiatief
en de volharding van de vele medewerkers en de steun van talloze landgenoten.
Kankerbestrijding is een volksbelang!
Maar kankerbestrijding is zeer kostbaar. Er zijn millioenen voor nodig.
Niettegenstaande het Nederlandse Volk
zich de noodzakelijkheid van de kankerbestrijding wel bewust is en • bij
speciale aansporingen belangrijke bedragen offert, is het eindresultaat
toch niet bevredigend.
Geleerden van internationale betekenis kunnen hun onderzoekingen
niet volledig verrichten, door het onvoldoende aanwezig zijn van de zeer
kostbare instrumenten. De strijd tegen
de kanker is onnoemelijk zwaar, doch
mag zeker niet hopeloos geacht worden, indien allen bereid zijn hieraan
deel te nemen. •
' •
Kanker is geen nieuwe ziekte, integendeel. Waarschijnlijk heeft men
de kankerverschijnselen vroeger slechts
aan andere ziekten toegeschreven,
maar werden ze in deze tijd ontmaskterd en door de betrekkelijke machteloosheid waarmede de medische wetenschap er tegenover staat, veroorzaakt het noemen van de
naam alleen
al vaak een gevoel van1 paniek.
En wanneer men zich realiseert, dat
per jaar in Nederland 14.000 personen
aan kanker. overlijden, hetgeen neerkomt op één sterfgeval per iedere drie
kwartier, wanneer men^ toedenkt, dat
Nederland het 1 hoogst genoteerd staat
op de lijst van het aantal sterfgevall'en met kanker als doodsoorzaak, dan
is er ook alle reden voor ongerustheid.
Het is een bedroevend verschijnsel
dat de kwakzalverij op dit terrein zo'n
vruchtbaar werkgebied vindt. Niet alleen veroorzaakt het afgaan op deze
„wondergeneeswijze" onnodig uitstel,
maar al te vaak leidt dit tot verergeren der kwaal. De heelkundige en
stralenbehandeling zijn op het ogen-

blik de enige middelen, die hun waarde hebben bewezen, al zijn er tegenwioordig middelen in opkomst, die in
bepaalde gevallen de ziekte kunnen
vertragen en beloften inhouden voor
de toekomst.
Het is een vaststaand feit, dat nu
reeds de kanker als doodsoorzaak hier
en daar merkbaar en belangrijk wordt
teruggedrongen.
Het is noodzakelijk voor de volksgezondheid een aantal leefregels onder
ieders aandacht te brengen; onthoudt:
1. dat er bepaalde omstandigheden
zijn, die kanker bevorderen of
veroorzaken, deze 'zijn niet zelden
te vermijden.
Neem daarom nu de oorzaak weg
van iedere voortdurende prikkeling.
2. dat tijdige behandeling een grote
genezingskans geeft voor iedere
beginnende kanker. Het inroepen
van geneeskundige hulp bij het
eerste alarmteken heeft steeds zijn
waarde.
3. dat geregeld periodiek onderzoek
blijkens de ervaring in staat stelt
menige 'ziekelijke afwijking op het
spoor te komen en te verhelpen,
•hetgeen voor de ontdekking van
bepaalde gevallen van kanker even
eens zijn nut kan hebben.
Toch bestaat er naast deze gevreesde
ziekte nog een andere volksvijand, die
zeker niet minder gevaarlijk is en dat
is de angst voor de kanker. Er zijn
legio gevallen bekend, waar een ziekte bevorderd werd door zelfsuggestie.
Men moet de moed trachten op te
brengen om izich niet te .laten overrompelen door een vaak ongemotiveerde angst voor deze 'ziekte. Waakzaamheid' is geboden, maar angst mag
niet overheersen.
Edna Kaehele, een jonge Amerikaanse vrouw behandelt dit thema op
boeiende wijze in haar boek: „Durf te
leven met kanker". E^-- ze kan hierover schrijven; want' zy zelf is karikerpatiënte, maar heeft geleerd haar
ziekte te aanvaarden en erin te berusten.
„Kanker is een dodelijke vijand
-waartegen men op zijn hoede moet
zijn, maar ik ben er van overtuigd,
dat minstens evenveel mensen sterven door da angst voor kanker als door
de kanker zelf", zo schrijft Edna Kaehele, die zes jaar geleden van de specialisten te horen kreeg, dat ze nog
maar enige maanden te leven had met
deze ziekte die haar lichaam had aan-

getast. Maar dank au de lange reeks
van behandelingen die ze onderging,
leeft ze nog steeds en heeft ze zelfs
de moed kunnen opbrengen zich boven
de zogenaamde „kankerhysterie" te
stellen en het leven te nemen zoals
het zich aan haar voordoet.
Kanker is een ziekte die moeilijk te
constateren is in het beginstadium,
want dene ziekte gedraagt zich niet
als andere kwalen, die met één of ander duidelijk taeginVerschijnsel aanvangen, zoals 'koorts, huiduitslag of
pijn.
Meestal izyn de' eerste verschijnselen
nauwelijks waarneembaar. Ze behoeven niet duidelijker te zijn dan een
lichte verandering van de normale
toestand. Daarom is het alleszins aan
te bevelen ook bij een schijnbaar onbetekend ongemakje, het advies van
een huisarts in te winnen. De z.g.
struisvogelpolitiek: „zolang ik niets
weet, voel ik me rustig", 'heeft al in
vele gevallen funeste gevolgen gehad.
En wanneer er werkelijk niets aan
de hand is, dan is het zoveel te beter,
't Is altijd beter bloô Jan dan doô Jan
te zijn.
Zoals tegenwoordig van de tuberculose absolute genezing mogelijk is, een
ziekte waa.r 50 jaar geleden bijna
steeds de dood mee gemoeid was, zo
zal ook eens de afdoende geneeswijze
gevonden worden „tegen de kanker",
zodat ook die ziekte geen probleem
meer zal 'zijn voor de medische wetenschap. Maar dat kan niet door een
enkeling tot stand gebracht worden,
daartoe moet een ieder bereid eijn
mede te -werken, want d'e kankerbestrüding is een volksbelang.
We zouden dit artikel willen beëindigen met de woorden van Professor
R. Hornstra: De kanker viormt een
bedreiging voor het gehele volk, niemand uitgezonderd. Daarom is kankerbestrijding ieders zaak.

van

in.

Sinds "tiet einde van
de tweede wereldoorlog zijn de geestelijke
en politieke spanningen in ons land nog
niet zo voelbaar geweest als thans, na
het bisschoppelijk schrijven, het geval is.
Reeds voor de tweede wereldoorlog
lieten de tegenstellingen tussen de
oude en de nieuwe opvattingen op het
terrein van kerk en leven zich gelden.
In Frankrijk kwam dit o.m. tot
uiting toen enige priesters net bestaande patroon van de kerkelijke
kunst wilden doorbreken en zich tot
enige moderne kunstenaars wendden
om deze vernieuwing tot stand te
brengen. De waarde van deze moderne kerkelijke kunst kon men eigenlijk
niet afmeten naar de eerste resultaten,
maar naar het bewuste zoeken om de
religieuze bewogenheid nieuwe vorm'en te geven. Dit experiment werd
echter bij monde van de hoogste kerkelijke autoriteiten gewraakt.
Men voerde aan dat de verontrusting en het onbegrip bij het zien van
deze werken op de brede massa deigelovigen een ongunstige uitwerking
zouden hebben en men verwees de
voorstanders naar de oude beproefde
vormen die de laatste driehonderd
jaar kerkelijk recht hadden verkregen.
•Niet alleen op het terrein van de
kerkelijke kunst, maar ook op het gebied van de sociaal-maatschappelijke
verhoudingen begon zich een vernieuwing vanuit de kerk af te tekenen.
Dit kerkelijk medeleven vond in
Frankrijk zijn vorm in de priester-

arbeiders die gingen delen in het
maatschappelijk lot van het Franse
proletariaat. Het sociaal protest van
de Franse arbeidersklasse werd hun
protest, hetgeen zekei- niet zonder gevolgen, is gebleven.
Enige maanden geleden is aan deze
arbeid oen einde gekomen toen de bisschoppen vreesden dat deze maatschappelijke solidariteit zou leiden tot
een afdwalen van deze priesters.
De bezorgdheid voor dit laatste
bleek evenwel ongegrond omdat het
overgrote deel der priester-arbeiders
aan liet bisschoppelijk besluit, dat
practisch neerkwam op het opgeven
van hun arbeiderspositie, gevolg gaf.
De hierboven aangehaalde vernieuwingsdrang kwam in óns land tot
uiting door middel van de ontwikkelde
R.K. leek.
Het herderlijk schrijven „De kaöioliek in 't openbare leven van deze
tijd" houdt zich in het bijzonder toezig met hen die het verantwoord achten' hun mening op een> andere wijze
kenbaar te maken, dan middels instellingen en organisaties die een R.K.st'empel dragen. Dit schrijven verschijnt op een tijdstip dat het gehele
katholieke leven in ons land en elders in beweging is en de tegenstellingen tussen conventionele en vernieuwende elementen zich steeds meer
toespitsen.
Wij wagen het echter te betwijfelen
of de dwingende oproep van de kerkelijke autoriteiten om naar 't vooroorlogse isolement terug te keren, de
evengenoemde tegenstellingen zalkunnen oplossen, evenmin als dit in
Frankrijk nog het geval is geweest.

't HELM WERD STICHTING
-.Appèl aan het gemeentelijk beleid.
Gisterenmiddag is in Haarlem notarieel de Stichtingsacte van 't Helm gepasseerd, waarmee deze Zandvoortse Culturele Kring zich een officiëlere
bestaansvorm heeft geschapen.
Deze stap is een onderdeel van het doelbewust streven van een groep
Zandvoortse inwoners om de cultuur in hun gemeente niet slechts een kans
te geven, doch ook om de waarden waarvan onmiddellijk sprake is, zodra
wy het woord cultuur in de mond nemen, hun betekenis en werking te
verschaffen in het gemeentelijk beeld van Zandvoort.
De noodzaak hiervan begint de laatste jaren in deze gemeente weliswaar een
gestadige erkenning te ondervinden, getuige de toenemende belangstelling
en de volle zalen die 't Helm in de laatste seizoenen voor zijn culturele
avonden trok, dit neemt echter niet weg dat deze culturele activiteit op
den duur nog veel intensiever, veelzydiger en veelomvattender is gedacht.

Men krijgt hierbij echter te maken
met zeer veel materiële en geestelijke
problemen, die zowel in het algemeen
als voor Zandvoort zelf aan de orde
zijn. Deze stof met zijn vele moeilijkhed'en en mogelijkheden is zojuist zeer
grondig behandeld door de aecretaris van het Prins Bernhard-Fonds,
voor welks activiteit ook telkenjai-e in
ons blad door burgemeester Van Fenema wordt gepleit, neergelegd in een
Rapport, getiteld: „DE CULTURELE
TAAK VAN DE PROVINCIE. „EEN
SCHETS VOOR EEN MEER SLUITEND EN EEN MEER FUNDAMENTEEL CULTUURBELEID".
Van uitspraken en conclusies in dit
Rapport zullen wij in de loop van dit
artikel gebruik maken, waar het dienstig lijkt de in feite veronachtzaamde
positie van de cultuur in het overheidsbeleid en de noodzaak om tot
een dieper belangstelling en grotere
aanpak te komen, — ook in Zandvoort — te verduidelijken. Dat overigens niet alleen van te beperkt besef
voor de cultuurwaarde kan worden gesproken bij de besturende lichamen
doch evenzeer — en willicht in de
eerste plaats — bij het publiek — dat
in zekere zin trouwens verantwoordeIrjk is voor samenstelling en -beleid
van diverse bestuursorganen — moge
in de loop van dit artikel blijken.
Het is inmiddels algemeen bekend
dat onze tijd in het teken staat van
een ontzaglijke ontwikkeling van wetenschap en techniek. Hier onmiddellijk mee verbonden zijn een steeds verder doorgevoerde democratisering en
sociale gerechtigheid, hetgeen enerzijds uiteraard als winst dient te worden beschouwd. Naarmate de rechten
van grote groepen aanzienlijker werden, steeg ook het verlangen naar „de
hogere dingen des levens" die lang het
privelege van een beperkte groep was
geweest. Aan deze verlangens werd op
commerciële basis tegemoet gekomen
door de techniek die de smakeloosheid
in een millioenen-oplage en op elk geHet hoogtepunt van de O.S.S. demonstratie van j.l. Zondag was het optre- bied vervaardigde.
Een gestegen welvaart bleek bij
den van een groep Zweedse turners. Een fraaie hoogstand van een der
lange na geen garantie voor een
. Zweedse deelnemers op ' de brug.

groeiend geestelijk en cultureel bewustzijn van het volk.
Het onderscheidingsvermogen van de
grote groepen was en is niet ontwikkeld genoeg. De industrie profiteert
hiervan en doet voornamelijk niets anders dan het cultuurbeeld mismaken.
Het Rapport stelt dit zeer scherp:
Door het verdwijnen van de cultuurdragende laag werden de culturele centra als „kaarsjes in de
mist, die elk ogenblik dreigden uit
te gaan"; de cultuur beleeft, evenals in de afbraakperiode van de
Romeinse heerschappij een acute
fase in haar altijddurende strijd
tegen de barbarij
en
Democratisering van de luxe en
massaproductie zijn in hoge mate
twee-eenheid.
De kansen der cultuur liggen in de
samenleving van onze dagen — als de
kansen voor de oplossing van elk
maatschappelijk probleem van heden
— uitsluitend in een bewust beleid.
Beleid dat is het in evenwicht en samenspel brengen, van doel en middelen. Het blijkt — uit cijfers, zowel
als uit resultaten — dat van dit bewuste beleid zowel landelijk als gemeentelijk — en Zandvoort kan zich
dit zeker aantrekken — nauwelijks
sprake is.
Het Rapport spreekt van drie sleutelstellingen:
1. Opvoeding en gewenning, alsmede het herste), waar mogelijk
van het sociale aanzien der cultuur.
(Het is misschien niet ondienstig
op te merken dat de onverschilligheid jegens de cultuur — ook bij
bestuurders vaak op een vorm. van
persoonlijke onwetendheid berust).
2. Een vernieuwing, een modernisering — waar die 'mogelijk is —
van. de culturele apparatuur met
inbegrip van de bestuursvormen.
(Speciaal dit punt wijst op een
groeiend besef — dat hier dus door
een officiële aan het Rijk verbonderx instantie wordt uitgesproken
— dat de overheid, dus ook de ge-

meentelijke overheid een bewust
cultureel beleid tot haar opdracht
dient te rekenen, wil zij op een
van de meest belangrijke punten
van het menselijk bestaan niet in
gebreke blijven).
3. Een moderne financiering.
(Vele opmerkingen 'zouden te maken zijn naar aanleiding van de
huidige gemeentelijke financiering
voor culturele doeleinden. Terecht
merkt het Rapport op: Wij leven
(nog) in een tijd van uitgesproken
hoogconjunctuur en de cultuur is
er ellendig aan toe. Dit is zeker
niet in de laatste plaats te wijten
aan een te weinig bewuste houding van de (ook gemeentelijke)
overheden.
•Wij zijn op de gevaarlijke weg van
de (onwillige) subsidieverlening.
De Provincie zal volgens de Rapporteur de gemeenten dienen te
stimuleren tot het scheppen van
grotere kansen en financiële tegemoetfcomingen voor culturele activiteit. Het is te hopen dat ook
Zandvoort dit appel zal verstaan'.
Uit het bovenstaande blijkt dat 't Helm
als culturele groep niet wil beantwoorden aan een behoefte naar een commercieel gerichte, gewichtige vorm
van gezelligheid, doch juist het restant
cultuur tracht te verdiepen en de betekenis ervan poogt te doen doordringen waar de oppervlakkigheid de
overhand kreeg, kortom aan te wijzen
dat wij de beschaving nodig hebben.
Beschaving, niet tekenend met aanzien, rang of stand, maar met de stimulansen die tot geestelijke volwassenheid leiden. Hieraan bestaat, evenzeer als elders, in Zandvoort behoefte.
Het is moeilijk om de mogelijkheden
tot ontplooiing te bereiken. Voor
Zandvoort is een geschikt gebouw,
waarin culturele activiteit naar alle
eisen die daaraan moeten worden gesteld — en 1niet onder een voortdurend
behelpen in een atmosfeer die met
een dergelijke activiteit niets te maken
heeft — een eerste noodzakelijkheid.
Als het wezenlijk begrip voor de betekenis van cultuur, niet voor een bepaalde groep, doch voor een totaal,
niet voortdurend wil worden genegeerd, ook in Zandvoort, dan zal deze
noodzakelijkheid onder ogen dienen
te worden gezien. Moge ten aanzien
van dit punt in het bijzonder de opdracht door de gemeente Zandvoort
worden verstaan.
Moge ook een begrip voor evenredigheid in een tijd, waarin wel grote toedragen voor touristische en sportieve
belangen worden uitgetrokken, deel
gaan uitmaken van het 'bewuste beleid, waarin aan de hand van het genoemde rapport werd gepleit: in naam
van belangen, die de bestuurders van
een gemeenschap nu eenmaal niet onverschillig mogen zijn.

Z.H.V. verzond telegram

K. C. van der Mije f

ZANDVOORTERS!

Maandag j.l. overleed een bekend ingezetene, de heer K. C. van der Mije,
in de leeftijd van 90 jaar.
De heer Van dei- Mije die tijdens
zijn leven lid van de Kerkeraad der
Herv. Gemeente in Zandvoort was,
heeft het ambt van ouderling 34 jaar
trouw gediend. Eerst kort geledten
heeft hij dit ambt wegens zijn leeftijd neergelegd, dat altijd zijn volle
interesse en toewijding heeft gehad.
In verband met zijn verscheiden
werd gisterenmiddag in de Hervormde kerk een rouwdienst gehouden,
waarin Ds C. de Ru voorging.
Velen hebben deze markante figuur
de laatste «er bewezen door aanwezig
te willen zijn in het kerkgebouw en
op de Algemene begraafplaats.

Mensen en Zaken

Over enige dagen zult ge een boekje in
de bus vinden, waarin vele prominente
Evolutie der komkommertijd
personen in ons land een ernstige
maar te laat
aansporing tot de lezers richten, om
Alles
wordt
anders in vergelijking met
in krachtige eensgezindheid mede te
vroeger. Dit op zichzelf is nu niet foehelpen
aan
de
bestrijding
van
de
In de laatste vergadering van de
men van de beslissing met de bepaald iets schokkends. De niensehid
kanker.
Zandvooa-tse gemeenteraad werd een
langen van het Zandvoortse zaheeft sedert haar bestaan wel meer
Op
17
Juli
a.s.
zal
ook
van
U
een
voorstel van de heer S. Slagveld aankenleven en haai- Amsterdamse
veranderingen, meegemaakt.
offer
worden
gevraagd,
een
bijdrage
genomen om bij Ged. Staten en de
dagbezoekers rekening zal willen
Wanneer we alleen blijven stilaan het KONINGIN WILHELMINA
Minister van verkeer en waterstaat
houden.
staan bij het weer, bijvoorbeeld, dan
FONDS
voor
de
kankerbestrijding.
aan te dringen het bejindigen van de
Nam'ens Zandvoortse HandelsHoe belangrijk dit Fonds is <en< hoe is iedereen geneigd te zeggen: Wat
concessie tussen de gemeente Amstervereniging,
onmisbaar
de gelden, die daartoe wor- worden die zomers slecht. Sommigen
dam en de N.Z.H.V.M. niet goed te
w.g. C. Schaap. Secretaris."
den
bijeen-gebracht,
behoef ik, na het- beweren dat de atoomproeven, die
keuren voordat het verkeersprobleem
geen door anderen hierover is gezegd Amerika zo nu en dan houdt, de oorbij het station Heemstede-Aerdenhout
en geschreven, wel niet te herhalen. zaak zijn van de verslechter-ing van
definitief is opgelost, bijvoorbeeld
Moge de collecte van 17 Juli overal het weer. Anderen zeggen weer dat er
door het verhogen van de spoordijk, Vanmorgen vernamen wij dat de gein onze gemeente open deuren en voor- door alle eeuwen heen perioden van
alsmede aanleg van tunnels, waardoor meenteraad van Amsterdam heeft beopmerkelijke natuurverschijnselen zijn
al open beurzen vind'en!
stagnatie zal worden voorkomen.
sloten de concessie voor de tram Amgeweest.
M. C. VAN FENEMA-BRANTSMA,
De gemeenteraad van Amsterdam sterdam-Zandvoort op l Maart 1956
Misschien is 't wel sa, dat de menZilveren jubileum
behandelde Woensdag en Donderdag
Ere-voorzitster van het K.W.F, sen anders tegenover het weer zijn
afdeling
Zandvoort.
deze kwestie, doch Woensdagmorgen definitief te beëindigen.
De heer C. J. Vinken herdenkt op Zongaan staan en dat zy vroeger veel
verzond de Zandvoortse HandelsverHet op het laatste ogenblik gedane dag 18 Juli a.s. de dag, dat hij 25 jaar
meer bereid waren de dingen te nemen
eniging het volgende telegram:
zoals ze vielen. Nu klagen wij over de
verzoek van de Zandv. Handelsvereni- in dienst zal zijn bij de P.T.T. als postGlasblaasdemonstratie
ellendige zomer, want 't gaat niet zô„Uit de pers vernomen hebbende ging en de beide requesten van de bes teller.
als wij willen. Waarschijnlijk (zeiden
dat U in Uw vergadering van he- Zandvoortse gemeenteraad en de bond
Woensdagmorgen heeft op de Karel de
(Adv.)
mensen vroeger: Tja, 't is koud
den de opheffing gaat behandelen
Doorinanschool een glasblazer uit wat doe je er aan?!
van de concessie van de N.Z.H.V. van forensen hebben dus blijkbaar
•Vroeger hadden we een echte toomM., verzoekt het bestuur van de weinig gewicht in de tram-bus-schaal
Voorschoten .een demonstratie gegeZandvoortse Handelsvereniging U gelegd.
weg met DAM PO ven van deze moeilijke tak van indu- kommertyd in de pers! Kom er nu es
om! Nog niet eens zo heel lang gelebeleefd doch dringend het daarden moesten 's zomers door de redacstrie.
heen te willen leiden, dat met de
opheffing van deze concessie wordt
Hij gebruikte hiervoor propaangas ties van kranten en tijdschriften de
meest onwaarschijnlijke zaken van de
gewacht tot wegen en tunnels
waarmee een hitte kon worden be- rommelzolder worden gehaald. Zeewelke voor een goede autobusslangen in rustige meertjes, spoken in
reikt van meer dan 1000 graden.
di'enst met Zandvoort noodzakedie het toonbeeld van nuchterlijk zijn, gereed zijn gekomen.
Alle klassen van de Karel Doorman- huizen,
heid waren en voorspellingen over naDoor deze concessie te verlenen
school hebben van deze leerzame de- tuurrampen en wereld-oorlogen. O ja,
zou de ongerustheid welke inomenteel in Zandvoortse Handelsmonstratie kunnen genieten. En toen 't was vaak een indrukwekkend arsenaal, dat in de strijd werd geworpen.
kringen bestaat worden weggenoook een der leerkrachten zijn kunnen
Sommige redacties hadden er bemen.
Woensdagmiddag was een zestal oud- wat ze nu zijn en de verzorging pracpoogde te tonen, iets wat begrijpe- paald een zekere kundigheid in om het
Hopende dat de raad bij het ne- Tour de France-rijders bijeen in Ho- tiseh nihil.
tel Bouwes". Ze waren er de gast van
Monsieur Garin is naar Holland lijkerwijs totaal mislukte, bleek voor zotte geloofwaardig te maken en het
de eertijds zo beroemde! stayer Cor gekomen zonder pas. Waarom, dat de leerlingen eerst goed, hoe moeilijk nuchtere een mystieke betekenis te
geven.
zouden w-e u niet kunnen vertellen,
Blekemolen.
Alles wordt anders!
(Adv.)
Daar was Philipe Thyss, een Belg, maar een feit is, dat hij slechts in 't de kust van glasblazen is en 'hoe men
De komkommertijd ontwikkelt zich
die de Tour de France won in 1913, Dezit was van een identiteitskaart slechts door langdurig en serieus oefetot een tijd van wezenlijke benauwenis
1914 en 1920; daar was Firmin Lam- en een uitnodiging van de Commissie nen hierin iets kan bereiken.
en talloze spanningen.
beaux, die tweemaal als Tour de van Voorbereiding.
Natuurlijk is er al lang geen komDat deze demonstratie zeer bij de
France-winnaar uit het strijdperk
Aan de grens tussen Frankrijk en
trad en daar zagen we André van der België had hij geen last, blijkbaar jeugd in de smaak viel, bleek wel uit kommertijd meer.
Wie zou dat kunnen geloven, nu de
Stuyft, die j.l. Maandag nog even per herinnerde men zich de oud-coureur
fiets Brussel-Parijs visa versa had ge- nog wel. Maar in Roosendaal liep het het feit dat de meesten na afloop kranten dagelijks uitpuilen van hevige
daan. Een rit van 600 km, terwijl we mis. Monsieur Garin' belandde op het thuis vlug wat geld gingen halen, om kopij?"
HILLEGOM
Hebben we niet Frans Indo-China
deze Belgische prof-kampioen toch kantoor van de Nederlandse douane | een van de zeer smaakvolle producten
en een binnenlandse front-pagina;n na enig heen en weer getelefoneer,
tegen de zestig schatten.
Grand café-restaurant
„geweldenaar": de strijd tussen de
Maar de meest typische figuur was werd z'n uitnodiging voorzien van een te kunnen kopen.
/*•
twee grote regeringspartijen?
wol de 83-jarige Maunce Garin, c!.e ïewichtig uitziend stempel en mocht
Kn als we over het weer geen steekin 1913 dus op 32-jarige leeftijd de tüj zijn reis voortzetten op voorwaar(Adv.)
houdende dingen meer kunnen schrïjTour de France bedwong. Deze krasse de, dat zijn terugreis weer over
ven, hebben we altijd nog wel het
Hillegom
Fransman, die ir. Lens een garage be- Roosendaal zou gaan, Dat was een
hoogst-actuele ijzeren gordijn.
zit, draait nog met gemak enige ma- breed gebaar tegenover de eens zo
Maar als Amerikaanse noch Ruslen per week een 15 km.
beroemde sportsman.
• Cuisine exquise
sische politiek ons meer kunnen toeAls wü zijn lange staat van dienst
Laat in de avond arriveerde hij in
• Exquisite cooking
koren, dan (hebben we de -alles-overbekijken en wij lezen dat hij in 1896 Zandvoort in Hotel „Bouwes", waar
• Erstklassige Küche
treffende Tour-de-France. Daar zit
Parijs-Bres-Brest reed, een afstand men hem zijn slaapkamer toonde. Gakopij voor weken in en de voetbalprôïs
van 1200 km in 52 uur 11 minuten, rln breidde beide armen uit in opperDiner- et
worden er zelfs even door vergeten.
dan kyken we even met ontzag naar ste verbazing en zei: „Mais c'est comDe Tour
Ja, dat is nou eigenlijk
dit eenvoudige mannetje met zijn me un Palais de Dance". (Maar dat,
soiree-dansante
nog eens een magisch woord.
grijze pet.
lijkt wel een balzaal).
De ronde van Frankrijk: de doodVooral wanneer we daarbij bedenDat Maurice Garin in vroeger jaTéléphone K 2520—5347
steek voor de komkommertijd!. En wat
ken, dat toentertijd de wegen veel ren niet voor een kleintje vervaard Standwerkers in Zandvoort
waren we blij met het "succes van
slechter waren, de fietsen lang niet was, bewees hij wel in 1897, toen hij
de tour Parijs-Roubaix reed. Het sta- Vrijdag 16 Juli wordt onder auspiciën Woutje Wagtmans.
MOMUS.
dion bleek nog gestoten toen hij arri- van de Oranjevereniging door de Secveerde en er was niemand aanwezig. tie standwerkers voor de markt en
Garin klom daarop met fiets en al straathandel een concours gehouden
over de muur en reed in zijn eentje op toet De Favaugeplein.
de laatste ronde en toen de officials
Men verwacht dat ongeveer vijftig
kwamen, zat hij prinsheerlijk op de deelnemers aan dit
standwerkers- Haarlem ontvangt
tribune uit te rusten van de vermoeie- festijn zullen deelnemen ojtn. „hoognissen.
de Tourrijders
standwerkers" en „zwemmers".
2 JULI: Ik merk dat de zonverduiste- zetten. De zee stond hol, bijna tot aan
De baby in dit uitgelezen gezelschap
opbrengst komt ten
goede aan
ring van eergisteren gewoon door gaat. m'n terrasje. Ik zei tegen Jans: „Kom was de Belgische kampioen Romain deDe,,Oranjevereniging".
/
Dit schijnt toch wel een natuurver- op, meid, dan gaan we thuis thee drin- Maes, die in 1935 Tourwinnaar werd
Het was Donderdagmorgen tegen elf
schijnsel te zijn, dat de laatste zeven ken. Honds moe word je van zo'n dag. en net toen we Hotel „Bouwes" wiluur een gezellige drukte in Haarlem,
en negentig jaar niet is voorgekomen. De talrijke opklaringen dreven ons den verlaten, kwam per taxi uit Haar- Gezamenlijke oefening
langs de route die de Tour de FranceVanmiddag heb ik de Bilt er over op- even zovele keren naar het strand, lem de Belg Odile de Fraye, die in
gebeld. Daar vertelden ze mij dat 't maar ze duurden telkens net te ikort 1913 als eerste buitenlander de Tour De B.B. te Heemstede hield Maandag- renners zouden nemen.
Het had iets weg van Koninginnehun ook was opgevallen dat de zon om je blij te maken.
avond een grote oefening, waaraan
won.
(na de officiële verduistering) nageook door de afdeling Zandvoort werd dag. Overal vlaggen, muziek, couranAllemaal
rustige
eenvoudige
men5 JULI: Vanmiddag een hoop tram- sen, maar als men zich even reah- deelgenomen. Be oefeningen slaagden tenverkopers, en vooral die plezierige
noeg niet meer was terug gekomen.
De geleerde heren weermakers noem- melant bij m'n buurman. Er komt een seert,
dat er in vroeger jaren aan een uitstekend.
stemming van het wachten op de dinclubje van een man of zestien ---- ik grote race
den het zon-moeheid.
25.000 goudfrans te verdierj die komen gingen.
3 JULI: Gelukkig valt er voor een mag geen reclame maken in de krant, n'en was («en
(Adv.)
goudfranc
was
vijftig
stoeleman altijd wel wat te vertellen, heeft de redactie gezegd en geen na- cents) en dat in die tijd, dan is er
Het leek wel of heel Haarlem voor
Hoe vindt u bijvoorbeeld dit: Komt er men noemen
dus ik zal maar zeg- niet veel fantasie voor nodig, om zich
deze gelegenheid vacantie had genoeen meisje van een jaar of acht naar gen: een stuk of zestien Auslander. te
voorstellen, dat al die b 3- Mijnhardi Kiespijnpoeders. Doos 50 et. men. Hier een onderwijzer met een
me toe ('t zal ongeveer negen uur Bestellen zestien stoelen bij buurman, nenkunnen
in d-e loop der jaren een aardig Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et. klas kinderen, daar een „baas" samen
's avonds zyn geweest) en vraagt me Tot zo ver alles in ordnung. Maar na kapitaaltje
bij elkaar getrapt hebben. Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT
of ik ook weet waar zij en haar
verloop van tijd ziet buurman
met zijn kantoorpersoneel. Zelfs twee
broertje 's middags hun vader
dat die Auslander er een stuk
oude
dames op klapstoeltjes, gewapend
hadden ingegraven. Kinderen
of tien stoelen bij genom'em hebmet een izak pinda's en een thermosdoen dat soms, heb ik vaak aan
ben, waar ze niet voor betaald
fles met hete koffie.
*hadden. Hij er op af om even
het strand meegemaakt. Ik zeg:
af te rekenen. Toen zeiden die
„Maar zusje, je moet toch zelf
Van tijd tot tijd een gezellig ruzieweten waar je pappie begraven
lui dat die tien stoelen bij de
tje,
maar dat was meer begonnen om
ligt en moest-ie dan niet eten?"
service was inbegrepen en dat
de tijd op aangename wijae te korten,
ze niet van plan waren te beJa dat was wel zo, maar toen
dan wel om de kwestie zelf.
vader onder 't zand lag, waren
talen voor stoeten waar ze alde kinderen naar de strandleen maar het gepack in beMeermalen ging het gerucht: „Ze
band gehold, toen Engel Oh mein waarden. „Ja. me zus", zei buurman Allen zijn wij «r ons wel heel erg van
De grote jaarlijkse collecte voor het komen!" Telkens bleek het echter loos
Papa speelde. Ze waren een 'eindje ' en die begon spektakel te maken. Het bewust dat achter het kleinde woordje Koningin Wilhelminafonds die wij
• meegelopen en toen ze na een half slot van het lied. was dat ze toch be- kanker, dat wij nauwelijks en dan nog voor Zandvoort midden in 't „seizoen" alarm te zijn.
Totdat toch nog onverwachts de puuurtje terugkwamen, waren ze hele- taalden, maar daarna direct weg gin- maar fluisterend durven uit te spre- hebban geprojecteerd moet uitgroeien
maal vergeten dat paps onder 't zand gen. Ze dreigden na de verkiezingen ken, zich een zee van ellende, verdriet tot een manifestatie. En dat kan!
bliciteits-karavaan, begeleid door een
lag. Moeder had 't wel meer meege- terug te komen. Wie dan leeft, dan en pijn bevindt. Ja zeker, wij weten
Meldt U aan als collectant(e) bij één tiental Franse gendarmes op zware
maakt dat vader niet aan tafel ver- zorgt, zei buurman.
dat allemaal heel erg goed. En be- van onderstaande adressen en stel
scheen, maar nu hadden ze 'm toch
6 JULI: Vandaag is er een juffrouw wust of onbewust dragen velen met daarmede een positieve daad in de motoren met loeiende sirenes en bruilende claxons de weg vrij maakten
gemist.
bü me geweest om te vragen of ik be- zich een gevoel van angst mede voor strijd tegen de Kanker.
Enfin, ik aan 't zoeken, en graven vroren tenen in behandeling nam. Ik deze Volksvijand nr 1. En onze strijd
Het Koningin Wilhelmina Fonds voor het peleton, dat daarop volgde.
en eindelijk: beet hoor! De man lag was er verlegen mee, want heus, men- gaat tegen deze twee: én de ziekte én
Afdeling Zandvoort.
In een oogwenk waren ze voorbij. Nog
behoorlijk diep, de kinderen hadden sen, ik beleef van 't jaar dingen, waar de angst hiervoor!
G. S. W. KEUR, voorzitter. even zagen we in een flits een Nedergeen half werk verricht. Toen Papa ik vroeger niet over droomde zelfs. Ik
Alleen een positieve houding van
landse trui die op dat moment de leizand-vrij was gekomen, keek-ie lang heb d'r tenen gewreven, tot ik er bij heel ons Nederlandse volk — en daar J. L. Pfundt, Ten Kateplantsoen 3;
niet prettig en ik dacht zo dat er wel neer viel. Na drie kwartier zei se: hoort Zandvoort bij — is in staat om G. Buurland, Kerkplein 1;
ding bleek te 'hebben.-Gissingen werwat zou zwaaien voor de kinderen. „Neem me niet kwalijk, stoeleman, deze strijd te voeren met een behoor- Mevr. A. Blaauboer, Haltestraat 46;
den gemaakt, namen genoemd, maar
Zr G. Bokma, Tolweg 6;
Spuugt-ie een hap zand uit en zegt maar 't zijn de tenen van m'n moe- lijke kans op succes.
giftig: „Man, had me In 's hemels- der!"
U krijgt wel een unieke gelegenheid J.C.M, van Eyck, Zandvoortselaan 27; het was te vlug gegaan om met zekerheid te kunnten vaststellen, wie het genaam laten liggen, 't was zo lekker
7 JULI: Koud.
om Zaterdag 17 Juli a»s. te tonen dat J. H. Hermarij, Zandvoortselaan 20;
warm!
8 JULI: Niks aan vandaag. Van U bereid bent aan deze strijd mede J. C. Jung, Wilhelminaweg 10;
weest was.
pure narigheid zijn Jans en ik van- te doen. Wij hebben dan mensen no- Mevr. D. J. v. Kuyk-Koning, DuinToen de Tourrijders met wagens van
doornlaan
4,Bentveld.
4 JULI: Dit was een Zondag om tu- avond naar het dorp gelopen, waar we dig die royaal geven en mensen die op
hun
verzorgers, auto's van grote dagreluurs te worden. Jans zei vanmor- nog een onverwachte hoop pleizier deze dag hetzij 's morgens, hetzij 's
bladen uit Spanje, Rome, België en
gen: „Ga maar alleen naar de tent, hebben gehad. Jans wilde in de gok- middags of zelfs de gehele dag ons
moet je's horen
" Nou, 't was ook tent (dacht ze vroeger niet aan) — willen helpen by de huis-aan-huisFrankrijk, televisie-wagens enz. enz.
niet zo leuk. De Bilt had geschreven: maar ik heb 'r duidelijk gemaakt dat collecte. Hoe groter het aantal mede- Geslaagd
Buiig, maar ook talrijke opklaringen, de overheid niet voor een casino is en werkers en medewerksters hoe inten- Uit klas e der Hannie Schaftschool uit het oog waren verdwenen, aanvaardde men de terugweg naar het
koud voor de tijd van het jaar. Maar dat we dus ook geen lijdelijk verzet siever kan onze inzameling zijn. Want slaagden voor:
ik dacht dat de ruiten er aan gingen, mogen plegen. Toen hoorden we mu- U wilt toch ook uw positieve bijdrage
H.B.S. A: Paul Citroen en Freddy centrum van de stad.
zo ging 't te keer. En een regen, m'en- ziek uit de tent op toet Raadhuisplein leveren vioor al degenen die lijd'ende Kets de Vries;
De lange slang van allerhande versen. De lui, die wat van het weer af komen. „De Hooischelf" speelde dat 't zijn aan deze ziekte? Misschien zijn
H.B.S. B: Francien Hiddes ten Bart keersvoertuigen van velerlei nationaliweten, meten de regenval op en dan een lieve lust was. Een volk dat er er wel familieleden, goede vrienden of Schrader;
teit, die centimeter voor centimeter
schrijven ze zus en zo veel milimeter. stond! En het weer was langzamer- kennissen onder. Kent U een blij der
Kennemer Lyceum: Sonja Bos, Bea
Maar ik merk 't zo wel dat het snert- hand ook beter geworden.
gevoel in uw leven dan iets te hebben v. Hamburg, Frank Hartsgensis, Ger- via de Dreef naar het Houtplein
weer is. Toen ik bij de tent kwam,
schoof, gaf Haarlem op dat moment
We krijgen weer een beetje hoop.
gedaan voor uw medemens? Neen, da Korthof, Frits Sajet;
konden we niet eens de stoelen uitSTOELEMAN immers l
Ambachtsschool: Rinus Kok.
de allure van een wereldstad.

Wrijf Kou en Pijn

De „Oude Tour"

Elke tand
een brillant

HOOFD' KIESPIJN

NOODZAKELIJKE
bestrijding
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U n t - f n t n nrnrlïnl MIIM«AMIM brenüt U zeer eenvoudig in het bezit van een Foto*, Film», vergrotingsapparaat, projec»
HBI 10tO-Cf8ÖIBt-SVS168m tor. Wips Tape recorder of Verrekijker volgens onderstaand betalingssysteem:

" •*
Levering door het gehele land en prima service! De grootste sortering vindt U bij;
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

FOTO-KINO HAMBURG
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

FAMILIEBERICHTEN

FRITS WATER
en
WIIXY VISSER
geven U hiermede kennis van hun
voorgenomen huweiyk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op Zaterdag 7 Augustus 1954 om 11.30 uur
v.m. ten Raadhuize te Zandvoort.
Zandvoort, Brugstraat lOa
Haarlem, Indischestraat 19
3 Juli 1954
Receptie: 7 Aug. van 2—3.30 uur n.m.
PREDIKBEURTEN
in gebouw „Vondelkwartier", Haarlem
(eindpunt bus l, 2 en 5).
Hervormde Kerk, Kerkplein
Toekcmstig adres: Brugstraat 9,
Zondag 11 Juli
Zandvoort
9.30 uur: Jeugdkapel. Spi1. Mevrouw
H. H. Visser-Fransen.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. BeHeden overleed tot onze diepe
diening H. Doop.
droefheid, na een kortstondige
's Avonds geen dienst.
ziekte, zacht en kalm, in de
Iedere Woensdagavond 8 uur (gedus
Mariastichting te Haarlem, mijn
rende de maanden Juli en Aug.):
lieve Vrouw, Zuster en BehuwdConcert en Wijdingsdienst.
Buster, Mevrouw
Medewerking Kerkkoor en orgel.
CATHARINA WEBER-WEBER
in de ouderdom van 66 jaar.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Uit aller naam:
Zondag 11 Juli
S. WEBER
10.30 uur: Ds H. A. C. Snethlage
Zandvoort, 7 Juli 1954
van Rotterdam.
Kerkstraat 12
De teraardebestelling heeft
Gereformeerde Kerk,
plaats gehad op Vrydag 9 Juli
JTulianaweg hoek Emmaweg
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Zondag 11 Juli
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon» en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 uur (Hoogmis) en 11 uur. De
H. missen om 8.30 en 11 uur speci»
aal voor badgasten.
Zondagsavonds 7 uur Lof.
In de week iH. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.

TOESTEL
TOESTEL
TOESTEL
TOESTEL
TOESTEL

O
WONINGRUEL
Amstcrdam-Zandvoort.
Aangeb.: vrije bei-étage in
Zuid, bev. 4 flinke kamers,
keuken (m.w.w.), badk. en
bov. slp.k. en foergzold.
Gevr.: vrij huisje met tuin
(ook gen. te kopen) te Zandvoort. Br. ond. no. 5301 bur.
Zandv. Courant.

10,-, rest in 12 of 6 maanden
12,60, rest in 12 of 6 maanden
15,50, rest in 12 of 6 maanden
20,—, rest in 12 of 6 maanden
30,—, rest in 12 of 6 mnd. enz.
HEEFT U IETS OP TE
Meisjes gevraagd VERHUUR ZONDER RUIMEN?? W8 kopen alle
CHAUFFEUR
soorten meubelen en inboeWasserij „HOLLANDIA"
GARAGE RHEE, telefoon dels. Overal te ontbieden,
Dame vraagt l Aug. a.s.
K 2500—39669, 39435, Koe* P. Waterdrinker, telef. 2164
GEM. ZIT-SLAAPKAMER diefslaan 21. Heemstede
met of z. pension, liefst omgeving Kerkstraat. Br. ond. Meubel-, gordijn- en
no. 5202 bureau Zandv. Crt.

Onder- voorzitterschap van de (heer
J. G. Bisenberger hield de tonoelvereniging „Op Hoop van Zegen" Donderdagavond in Ons Gebouw haar jaarvergadering. De gebruikehjke jaarverslagen werden goedgekeurd, terwijl d-s
aftredende bestuursleden, de heren P.
Herfst, tweede voorzitter en J. Bos,
secretaris, by acclamatie werden herkoaen.
In de fcascommissie werden benoemd de heren L. Paap, W. van der
Moolen en A. 'Bos, als plaatsvervangend lid mej. C. Lammers.
Voor een

moderne BRIL
Opticien
LOOMAN
Mr Opticien
Haltestraai 58 - Telef. 2174
HOBOCA REISBONNEN

Bedrijfskleding bi]
Fa van der Veld-Schuiten
Ook VERPLEEGSTERSSCHORTEN
in alle maten.
Mooie sortering
FAVORITSCHORTEN
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360

WEEK-AGENDA
Monopote
Vrijdag 9 Juli 8 uur: film „De drift
in het bloed".
Zaterdagmiddag 10 Juli 2.30 uur: film
„De vissersjongen.".
Zaterdag: 10 Juli 8 uur: film „De drift
in het bloed".
Zondagmiddag 11 Juli 2.30 uur: film
„De vissersjongen.".
Zondag 11 Juli 8 uur: film: „De drift
in het bloed".
Maandag 12 Juli 8 uur: idem.
Dinsdag 13 Juli 8 uur: film „Intriges
in het Oosten".
Woensdagmiddag 14 Juli 2.30 uur: film
„De vissersjongen".
Woensdag 14 Juli 8 uur: film „Intriges
ut het Oosten".
Donderdag 15 Juli 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dageiyks: het Zwitserse ensemble Eric
Hauser.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.

APPARAAT
APPARAAT
APPARAAT
APPARAAT
APPARAAT

van
van
van
van
van

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

100,120,150,200,300,-

Ie
Ie
Ie
Ie
Ie

betaling
betaling
betaling
betaling
betaling

ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ

tapijthandel

Rietmatten

Woninginrichting

L. Balledux & Zonen

voor stuiving en afschutting. Ilaltestraat 27 - Tel. 2596
Rietmatten voor alle do elAangesloten bij de Volks»
einden.
credietbank.
Rietmattenfabriek
Vraagt inlichtingen.
C. A. RIJNBEEK, Hillegom
Telef. K 2520 - 5116
Moderne inrichting voor
Gevr. van 7-21 Aug. 2 KAOPROEP
MERS met getar. v. keuken
(echtp. m. l kind). Br. A. M. Humanitas, af d. Zandvoort
M. Roovers, Jachthoornlaan
vraagt lief pleeggezin
5, Apeldoorn, tel. 5296.
voor 2 broertjes (2 en 5 jr.,Brederodestraat 72, tel. 3023
waarvan moeder ziek) van
VERLOREN
Mevr.A.Mol-van Bellen
op 2 Juli in 't dorp gouden 24 Juli tot 7 Aug. Aanm..:
Secr.esse
Mevr.
de
Bruijn,
Diploma A.N.O.V.
schakelarmband. Teg. bel.
terug te bez. Br-ederodestr. 71 v. Speijkstr. l rood, tel. 3113.

Voetverzorging

Te koop GOEDE PIANO.
Dr Gerkestraat 6.
MEISJE gevr. van 8.30-2 u.
Mevr. Calcoene, Thorbeckestraat 35, tel. 2714.

Voor vlot en
leuk jurkje
14 dg

G-evr. voor de laatste 14 dg
V. Aug. GEM. KAMERS voor
4 pers., pl.m. ƒ 125,—.

Gevr. voor de laatste
Mevr. de Nijs
v. Juli GEM. KAMERS voor
Coupeuse
5
pers.
Br.
onder
no.
5302
Gevr. WERKSTER iedere bureau Zandv. Courant.
Emmaweg 8, telefoon 3095
ochtend van 9-2 uur of flink
zelfstandig meisje van 9-5 u.
Dat wil niet zeggen SNEL
Mevr. ter Weer, Boul. Paulus
VERMAGEREN, want daarUoot 101.
in zit een risico. Met Bioline
dragees bereikt U langzaam
Weggelopen: Duitse Herder, Gevraagd:
maar zeker uw doel, d.w.z.
voor banketbakkerij en bestellingen
wolfsgrauw, met rode halsband. Zwerft
SLANK WORDEN ZONDER
in Zandvoort of omg. Teg. bel. terug te
RISICO. Vraagt uw drogist.
Ibez. ïtoto Kino Hamburg, Gr. Krocht Groentehandel C. DRAYER,
Hij kent Bioline. Hij kent de
19, telef. 2510.
Van Ostadestr. 9. Tel. 2750.
Haltestraat 13
biologische bestanddelen, die
in Bioline verwerkt zijn.
Adverteert in de Zandvoortse Courant
Vraag vandaag nog Bioline!!

Gevr.: LEERLING

Nette jongen

Inschrijving nieuwe leerlingen

Moeders, komen uw" dochters van
school en wilt U ze goed naaien, teken'en en knippen leren? Laat ze dan de
lessen volgen aan de

Gevestigd:

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 13 Juli
Samenkomst in de Nieuwe Consistoriekamer der Hervormde Kerk. Modevakschool Tramstraat 15
Spr.: Joh. A. van Oostveen, evange- Dagschool van 9-12 u. en van 2-4 u.
Gediplomeerd horloge- v/h
list, Voorburg.
Inlichtingen Maandags- en Dinsdagsavonds van 7-9 uur. ~
stadsuurwerkmaker
Zondag 11 Juli 9.45 uur: RadiotoeOok avondcursussen voor Dames
spraak (op 402 meter) door Dr B. W.
Dr C. A. Gerkestraat 33, Zandvoort
van 7.30-9.30 uur
Schaper van het Humanistisch. Ver•bond. Onderwerp: „De 14e Juli".

Jaarvergadering

of
of
of
of
of

L, H, G, VAN EIJK

J£ft|f*t fnet fe'ft
Op een heerlijke zomerdag zat Hein
Knijn aan de rand van het aardappellandje van Boer Knol en rookte zijn
pijpje. De zon scheen en overal in de
lucht hoorde je het gezoem van bijtjes, die honing verzamelden uit de
bloemen.
Eigenlijk mocht Hein daar helemaal
niet zitten, want hy had nog vreselijk
veel te doen. Hein moest holen graven
en ,dat vond hij geen prettig werkje,
want dan zat ,hy in het donker onder
de grond. Hy wilde veel liever een
•beetje in de warme zonneschijn zitten.
En daarom bedacht hy een aardig
plannetje. Hy wilde een trein bouwen,
een prachtige trein. Met die trein kon
hij dan door de duinen rijden, zoveel
hy wilde. En alle dieren die nreewilden die mochten zo maar instappen.
Ja, dat ging hij doen. Hy timmerde
en hamerde en schilderde en maakte
ao'n lawaai, dat juffrouw Mol die naast
hem woonde op de muur klopte en verschrikt riep: „Hé, Hein, houd eens op,
wat maak je toch een leven."
En Hein lachte maar eens in zyn
lange snorhaxen. Op een morgen, toen
alle dieren nog maar nauwelyks wakker waren, stond daar Hein met zijn
trein. EU wat voor één. Een prachtige
locomotief en twee wagens. Eén voor
de passagiers met mooie banken erin
en één voor de bagage. De locomotief
was groen geschilderd,-de wagens waren rood en alle wielen waren geel.
Voorop de locomotief hing een grote
koperen bel.
En Hein zelf had je eens moeten
zien. Die had tussen zyn lange oren
een echte machinistenpet gezet. Nee
maar, wat stond die pet hem goed.
Hein klom op de locomotief, trok heel
hard aan de foei en riep: „Wie mee
wil rijden, moet direct instappen, we
vertrekken dadeujk".
Daar kwam juffrouw Mol al aangewandeld. Ze zag er heel deftig uit in
haar zwart fluwelen mantel. Omdat
haar oogjes het zonlicht niet zo goed
verdragen konden, Meld ze boven haar
hoofd een mooi wit kanten parasolletje.
Toen ze by de voorste wagen kwam,
deed ze haar parasolletje naar bened'en en Hein hielp haar beleefd met
instappen, zoals dat hoort voor een
net konynenbeest.
Juffrouw Mol zat nog maar net in
haar hoekje, of Hein hoorde een zware
stem achter zich, die vroeg: „Is er voor
my ook nog een plaatsje vrij?" Toen
hy omkeek stond daar Ponnie de Pad
in de deuropening. Hy hygde een
beetje, want het was een hele stap
voor hem geweest om in de trein te
komen.
Hy mocht tegenover juffrouw Mol
gaan zitten en' Ponnie de Pad zei
vriendeiyk: „Morge juffrouw Mol". Hij
haalde de Zandvoortse Courant uitz'n
zak en begon te lezen.
Daar in de verte by de bocht van het
duinpaadje kwam een hele familie

aangesprongen. Jonge, jonge, wat hadden ze een haast. Het waren Pa Sprinkhaan, Moe Sprinkhaan en de negen
kindertjes Sprinkhaan. Pa Sprinkhaan
zwaaide al van verre met zyn' wandelstok en riep: „Hé, Hein, wacht eens
even, we willen ook graag mee."
Nou, toen die allemaal ingestapt waren, was de trein van Hein Knijn al
bijna vol. Het was een drukte van belang voordat al die kindertjes Sprinkhaan rustig zaten. Pietje zat al direct
met zijn pootjes overal aan en Keetje
schopte aldoor maar tegen de mooie
zwarte mantel van juffrouw Mol. Juffrouw Mol keek haar eens even heel
streng aan, trok haar mantel een beet-,
je dichter om zich heen en fcoen zei
Moe Sprinkhaan, dat Keetje stil moest
zitten, want anders zou de mooie mantel van Juffrouw Mol helemaal vuil
•worden.
Eindeüjk was het dan zo ver, dat
iedereen in de trein zat en Hein kon

Een kinderverhaal
door Gelske de Nes
gaan rijden. H« klom op de locomotief
en wilde net de rem losgooien, toen er
een heel hoog stemmetje in de braamstruiken naast hem piepte: „Wacht
eens even, ik wil ook nog mee, piep,
piep". En daar kwam Mie Muis te
voorschyn. Ze trippelde zo vlug ze kon
door het izand en sprong roef-roef naar
binnen.
Maar daar was niet veel plaats meer
en Mie Muis had een lange staart. En
daarby kwam nog wat anders: Mie
Muis was lastig, heel erg lastig.
Eerst wilde ze in een hoekje zitten
en toen Ponnie de Pad eindelijk ibrommerig een "beetje was opgeschoven, zodat zy op zyn plaats kon gaan zitten,
had ae last van de tocht. Alle raampjes moesten dicht. Toen alle raampjes
dicht waren, werd. het weer te warm
in de trein. Daar kon Mie helemaal
niet tegen, daarvan kreeg ze altyd
hoofdpyn. De raampjes dus maar weer
open en. toen zat ze weer te veel in de
zon. Hein maakte van aajn grote roodgeruiten zakdoek een gorcUjntje en
toen viel er werkelyk niets meer te
klagen. Tenminste dat dacht Hein.
Maar dat was niet waar, want net
was hy weer op de locomotief geklommen ,of Mie Muis klopte tegen het
raampje en riep: „Hein, Hein, kom
eens gauw, ik kan het niet meer uithouden, want ik kryg zo'n kramp in
myn staart". Hein weer van de locomotief af en naar binnen.
„Wat moeten we aiu beginnen?"
Het was werkelyk een rnoeiiyk gevai rnet die staart van Mie Muis, waar
moest ze die nou opbergen, ui zo'n
volle wagen? Op de grond kon ze hem
niet laten liggen, want dan trapten de
kindertjes sprinkhaan er aldoor op.

L. THOMAS

Slim PHILIPS Renners aan de rol!
IIDID StlïlC! wy reden rustig mee
met onze PHILIPS T.V.
PHILIPS TELEVISIE
thans in ieders toereik.
TJ spaart bij ons, terwyi
U kykt naar alle gebeurtenissen in binnen- «n buitenland. U
bent uit en toch thuis.
Philips Televisie vanaf ƒ 495,— of
ƒ 7,— p.w. Op TJw verzoek demonstreren wy gaarne aan huis.
Philips Radio: De meest moderne
apparaten, ingebouwde antenne, klank"kleurregelaar, drukknopsysteem, vanaf ƒ 98,- tot ƒ 2190,-..
U kunt ook sparen, terwijl TI luistert!
Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde! Ook by aanschaffing van uw T.V.apparaat.
Philips Bandrecorder: .Een gesproken
brief naar TJw familie in het buiten- j
land of als dicteermachine
ƒ 740,- of ƒ 10,- p.w.
Philips Droogscheerapparaat: ƒ 49,75.
Uw oude scheergerei is geld waard!
Philips Platenspeler voor inbouw ƒ 74,of ƒ l,- p.w.; in koffer ƒ 99,—.
Koelkasten diverse merken.
IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
Stofzuigers diverse merken, op slee,
Vanaf ƒ 2,— p.w.
Komt U eens kyken ten luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de toetaling met ü.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks het Zwitserse
ensemble Eric Hauser
EVA MAY WONG
Chinese Contorsionist»
Op veelvuldig verzoek, na
hun grote successen in
Amsterdam en Scheveningen

DAN AND BAXSEN
muzikale clowns

ROBINI
acrobatische danseres

•k

Zondagmiddag
THÉ DANSANT

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

Kostverlorenstraat 7 — Telefoon 3534
Erkend Philips Service Dealer

DEKENS STOMEN
ƒ 1,25 per stuk, meerdere
ALLEEN DEZE MAAND

f 1.-

Wasserij Meulman
Grote Krocht 14 - Telefoon 2919

„Het zyn ongezeggelrjke kinderen",
zei Mie Muis en ze keek boos naar
Pietje en Keetje en al de andere
broertjes en zusjes Sprinkhaan.
„Nou", zei Moe Sprinkhaan, „neem
de staart dan op je schoot, dan heeft
niemand er last van".
„Dat kan toch niet, want dan komen
er •allemaal kreukels in anjn mooie
lange staart", zei Miei Muis en ze keek
heel zuur.
Hein nam zyn pet van zyn hoofd en
krabbelde zich eens tussen zyn lange
oren. Het was nog niet zo gemakkeiyk
om een trein te hebben.
Hy dacht diep na. Opeens klaarde
zijn1 konynensnuit helemaal op, hy had
er iets op gevonden. Voorzichtig pakte
hij de staart beet en hing hem. buiten
het raampje. Nu zat hy werkelyk nieinand meer in de weg.
Zie zo, nu waren alle moeiiykheden
opgelost en kon de trein, eindeiyk gaan
ryden.
En ik verzeker je, dafc ze een heerlijk
ritje hadden.

Bevolkingscijfer steeg in
de maand Juni
Per l Juni bedroeg het aantal zielen
in Zandvoort 11.586. Door vestiging eh
geboorte vermeerderde dit aantal zich
met 171, terwyi door overlijden en vertrek dit totaal met 53 verminderd
werd. Eind Juni bedroeg het bevolkingscijfer derhalve 11.699.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Sport

THEATER

„MONOPOLE"

HONKBAL
Zaterdag a.s. om half vier staat voor
Zandvoortmeeuwen de uitwedstrijd tegen S.C.H. 4 op het programma.
Woj hopen dat de Meeuwen revanche zullen nemen voor de 19-10 nederlaag die zij 16 Mei in de thuiswedstriid tegen deze club leden.
BETBOUWBAABHEIDSRIT
Zondag 11 Juli a.s. organiseert de Motorclub „Haarlem" een betrouwbaar•heidsrit voor motoren en auto's over
afstand van plm. 80 km. Start om
13.30 uur bij Café Meijer, Ramplaan
125, Haarlem. Inschrijving mogelijk
van 12.30 uur af.
Prachtige prijzen zijn beschikbaar,
welke direct na afloop zullen worden
uitgereikt.
Gemiddelde snelheid: lichte motoren en auto's 36 km/u; zware motoren 40 km/u.
KOBFBALNIEirwS
J.l. Zondag nam het eerste twaalftal
van' de Zandvoortse Korfbalclub deel
aan seriewedstrijden,
georganiseerd
door de Haarlemse korfbalclub „Aurora". Z.K.C. speelde vier wedstrijden,
doch wist van de zeer sterke tegenstanders slechts één ontmoeting te
winnen. In ieder geval waren de wedstrijden een goede oefening voor de
komende competitie.
De uitslagen luiden: Z.K.C.-Hogerop
2-0; Z.K.C. Charlois 2-3; Z.K.C.-Nw.
Flora 1-2 en ZK.C.-Meo 1-3.
As Zondag neemt het adspiranten
twaalftal deel- aan seriewedstrijden,
eveneens door Aurora georganiseerd.
Het programma luidt als volgt:
Z.K.C.-Oosterkwartier; De Oosthoek
-Z.K.C.; Aurora-Z.K.C.; Z.K.C.-Haarlem; Z.K.C.-AU Ready en Z.K.C.-NW.
Flora.

Burgerlijke Stand
2—8 Juli 1954
Geboren: Geraord Julius, zoon van C.
van Buren en H. G. van Haaren;
Antonia, dochter van H. Cordes en
H. A. Spiering; Willem, aoon van A.
•Dekker en J. Hoogendyk; Anna Maria Catharina, dochter van H. van
Gerven en C. M. Hoogenbosch;
Hendrika Woltherina, dochter van
J. van der Werff en L. J. Koning";
Trijntje, dochter van B. J. Koning
en E. M. J. van Loevezijn1.
Ondertrouwd: F. A. J. Water en W.
Visser; F. Aagre'en' en T. A. Zwolle.
Overleden: J. C. van Dam, oud 57 jr,
echtgenote van T. G. Schouten;
K. C. van der Mije, oud 90 jr ,weduwnaar van L. Hollenberg; T. Paap,
oud 69 jr, echtg. van M. H. Beekhuis.

Nieuwe radiozegels
Binnenkort zal PTT nieuwe radiozegels uitgeven, die, met inbegrip van
de tekst, zijn ontworpen door de heer
W. J. Rozendaal. Het zegel stelt een
radiomast voor, van de top waarvan
aethergolven uitgaan.
Voorstelling tekst en waarde-aanduiding zijn in wit uitgespaard in een
effen lichtblauw fond.
Het zegel is uitgevoerd in offset en
gedrukt brj Joh. Enschedé & Zonen,
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem.
iDe grootte van het zegel, dat op papier met cirkeltjes-watermerk werd
gedrukt, is gelijk aan die der normale
frankeerzegels dus 20,8 bij 25,3 mm
met een beeldgrootte van 17,8 bij
22,3 mm.
De lichtbruine radiozegels van de
uitgifte 1946 zullen voorshands geldig
blijven.

Vanaf VRIJDAG 9 tot en met
MAANDAG 12 JULI, 8 UUR
De meest besproken film van het jaar.
Franc, oise Arnoul in:

De drift
in het bloed

Fjjnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288?
j. H, G. WEENINK

De Volkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper > Telefoon 2550
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Na Maandag de gehele dag van strand
en duinen te hebben genoten en de
nodige inkopen te hebben gedaan, vertrokken onze Zweedse gasten 's avonds
weer naar hun land, uitgeleide gedaan
door leden van bestuur en jubileumoommissie van onze vereniging.
Zeer enthousiast waren zij over het
verblijf bij de „pleegouders" en de
hartelijke ontvangst, die h'en> was bereid, waarvoor leider Areborn de dank
overbracht.
Athletiek.
Na de Ie wedstrijd in de athletiekcompetitie hebben onze heren van
alle groepen het hoogste aantal punten en zodoende met 4152 punten de
leiding in de Ie klasse.
De jeugd-athletiekwedstrijden worden <op 10 Juli a.s. in Schoonderbeek
(Velsen) gehouden.
Handbal.
Als laatste evenement van ons gouden
jubileum wordt op 22 Augustus a.s.
een 7-handbaltournooi gehouden. Tot
15 Juli a.s. bestaat nog gelegenheid
tot aanmelding.
Inmiddels is men ook met de voorfoereiding van de wintercompetitie begonnen. 'Om voor een team in aanmerking te kunnen komen, dient men
zich ten spoedigste bij het bestuur of
de handbalsecretaris op te geven.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (ronder winst)
CREDIETEN voor noodzaikelijke aankopen, die TJ niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen toij deelnemers Owinkeliers) aan het Kennemer Financierings-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 zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

met: Raymond Pellegrin, Catherine Gora, Pliilippe
Lemaire. Een zéér bijzonder Frans filmwerk welk
U beslist moet gaan zien!
Toegang 18 jaar.
Vanaf DINSDAG 13 tot en met
DONDERDAG 15 JULI, 8 UUR
Charles Boy er, Alan tafld in:

Intriges
in het Oosten
Wilde stammen 'belegeren het paleis van de Mahairadja! Adembenemende taferelen in een bedreigde stad!
Toegang 14 jaar.

P^g ANDERE
'j^UgJzult U het Plaatselijk
beschouwen, nu U
dat deze krant geheel is afgestemd op de
Publicatie van de
EIGEN lezerskring.
i Nederlandscbe
Nieuwsblad Pers
Telkens weer wordt er
door het gehele gezin
reikhalzend naar uitgezien. Dit is de kracht van
het Plaatselijk blad,
waarvan ook U kunt
profiteren.

ZATERDAG 10, ZONDAG 11 en
WOENSDAG 14 JULI, 2.30 uur
SPECIALE FAMILIE MATINEE. Wij presenteren
U Bobby Breen in:

De vissersjongen
(Alléén bij slecht weer).

Alle leeftijden.

Vanaf 16 JULI 2 avondvoorstellingen, aanvang
7 en 9.15 uur

De Tour de France is begonnen!

LOCOMOTIEFRIJWIELEN
Henk Schuilenburg

Zandvoortse Courant

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
De Goedkope Amsterdammer

Telefoon 2135
Achterweg l

laatste is een kwestie van de tafel, de
rust ,de manieren die daar heersen,
maar ook van het „eetgereedschap",
in vakbermen „bestek" genaamd. Grote
diners munten niet alleen uit door de
kwaliteit en de afwisseling der spijzen,
maar het succes hangt niet minder af
van de wü'ze waarop gedekt is.
Van ouds is daarvoor zilver het
't Is in een wip verdwenen
meest geschikte metaal. Bij de tegenwoordige levensstandaard is evenwel
zo goed als niemand in staat zich dat
Hoeveel tijd staat een vrouw per dag 'hij ons bewijst is dat begrijpelijk en aan te schaffen in massieve vorm,
Sinds een mensenleeftijd is stelselmain de keuken? Met elkaar heel wat. verantwoord. Na een bezoek aan de tig gezocht naar een combinatie van
N.V. Koninklijke Kamper Emaillefa- een onedel metaal om de lage prijs
Van de eerste,ketel water voor de brieken is ons duidelijk geworden, wat
en het zilver op' grond van de sierlijkthee des morgens tot wat er na de er nodig is om een gaaf product te heid.
De oplossing is geworden': een
laten
overgaan
in
het
trotse
bezit
van
avondmaaltijd wordt gedronken; kovan goedkope samenstelling (die
een stel gelukkige verloofden. Daarbij kern
ken, bakken, braden, het keert terug heeft de fabrikant aan alles gedacht: toch door en door roest- en vlekvrij
moet zijn) en een zilveren deklaag.
met de regelmaat van de klok. En als duurzaamheid, goede vorm, practische Uiteraard
speelt bij dit laatste het geinhoudsmaat
en
zelfs
het
vraagstuk
men dan aan „tafel" niet het begrip der kleuren. Want uitgebreide weten - halte een 'rol. Terwijl de wetgever het
toont voor het vele werk, dat in de schappelijke proefnemingen zijn ge- woord „zilver" verboden heeft voor
wat niet geheel en al uit dit metaal
„keuken" vooraf is gegaan aan het daan om te komen tot de meest ge- bestaat, is het aan elke fabrikant vrijslaagde mengvorm van de twee bests
vullen der borden, dan is het wel eens tinten: groen en geel, waarbij het re- gelaten, om voor de mengproduclten
naar eigen inzicht te handelen.
moeilijk niet te vervallen in de ver- seda tenslotte is uitverkoren.
De kwaliteitstocht van Nederlands
Wij
zeiden
leeds:
goede
pannen
zuchting, welke wij hier boven hebben
moeten kostbaar zijn. Maar: het pu- Fabrikaat voerde voor dit (belangrijke
geplaatst.
foliek maakt ze duurder dan nodig is! onderdeel naar een fabriek te Zeist,
men behalve de vorken, lepels
Ook dit punt kwam aan de orde op Evenals vele andere bedrijven, welke waar
en messenheften van verzilverd metaal
wij
hebbeni
bezocht,
heeft
ook
deze
inonze kwaliteitstocht door Nederland. dustrie met nadruk verklaard, dat de (Zilvium genaamd, waarbij de verwerWe hebben dingen gezien', die geheel „smaak" van de kopers dwingt tot king van 90 gram zilver 12 couverts
wordt gegarandeerd) ook een gehele
behoren tot de keuken, het werkter- dingen, welke de fabrikant liever zou keukenapparatuur maakt van een iets
nalaten. Op kousengebied bijvoorbeeld
rein 'bij uitnemendheid voor de Neder - het sierwerk van zwarte naden, be- minder kostbaar metaal, Zilmeta.
Toch zijn deze pannen en schalen
landse huisvrouw. Daarnaast ook de werkte hielen of zelfs .bijzondere bor- voor
huishoudelijk gebruik vrijwel onmiddelen om het gebruik aan tafel te duursels. Bij de pannen heeft men te
r
'kampen met het „gouden hiesje' .' bereikbaar om de prijs. Grote instelmaken tot een dagelijkse bron van ge- Extra duur, want het moet met de lingen, zoals de koopvaardijvloot geze op grond van de uiterste
hand opgebracht worde», en de grond- bruiken
zelligheid.
stof is bijzonder prijzig. Maar: het pu- soliditeit en sierlijkheid.
Ook hier ontvingen wij practische
en de klant beveelt.
Keukenuitzet: uitgave voor ibliek
aanwijzingen: regelmatig gebruik is
De jongste spruit aan de boom van beter
lang in de kast liggen. En
jaren
dit bedrijf is aluminium. Licht aan ge- poetsendan(natuurlijk
met verantwoorde
wicht
maar
(nog)
vatbaar
voor
beWe weten allen wel wat goed gereed- paalde nadelen. Zo verkleurt de bin- middelen) is niet alleen nodig om de
schap waard is. Of hfet nu een hengel
optredende aanslag te verwijderen,
in sommige streken (Veenko- maar
betreft voor onze man en vader of de nenzijde
ook voor het wegwerken van
loniën)
door
de
samenstelling
van
het
passerdoos, waarmee de oudste zoon daar gebruikte water.
, kleine krasjes en het ophalen van de
straks naar de ambachtsschool zal
Deze industrie ondergaat sterk de glans.
gaan, de „spullen" moeten in orde zijn. invloed
woningtoestanden. De (Nadruk verboden)
Past u dit eens toe op uw keuken- gewoontevantende plattelande
om in de
pannen en bedenk bovendien wat er keuken
ook te wonen, heeft bevordevan deze nuttige gebruiksvoorwerpen rend gewerkt
op het aanschaffen van
dag aan dag gevraagd wordt: fel ver- mooi en verzorgd
kookgerei. Daarenhitten, snel afkoelen, van binnen be- tegen moeten vele jonge
gezinnen zich Water getij den
stand tegen alcalihoudende stoffen en zo behelpen met een noodinrichting
zuren. Niemand vraagt zich af of dat dat de uitrusting van dit voornaamste
berijdbaar
nu eigenlijk wel kan. En bovendien: „werkvertrek der huisvrouw" nog lang Juli
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
op dit gebied dulden, we geen slijtage. niet
op het peil van voor de oorlog is
De meeste textiel is aan mode onder- gebracht.
11
12.— 19.
.
.- 16.00-22.30
hevig, en ons vloerkleed gaat kale
12
0.30 7.30 13.04 20.— 4.30-11.—
plekken vertonen bij gebruik. Jammer,
13
1.25 8.30 13.56 21.— 5.30-12.00
maar het is zo. Wat echter op de keu14
2.10 9.- 14.41 21.30 6.00-12.30
Het bestek
kenplank staat moet mee tot over vijf
15
2.54 10.— 15.22 22.30 7.00-13.30
en twintig jaar, daarvoor heeft het zoWij zijn uitgegaan van een dubbele 16
3.35 10.30 16.03 23.- 7.30-14.00
veel geld gekost.
klacht: de vele arbeid bij het koken en 17
4.15 11.— 16.41 23.30 8.00-14.30
Inderdaad: een keuken-uitzet is kost- de vanzelfsprekendheid waarmede de
baar. Maar gezien de diensten welke resultaten worden „verwerkt". Dit Samengesteld door P. v.d. Mij

Daar heb ik nou uren
voor gekookt

de, VA.OJUW.
MIJ NIET GEZIEN
Ik zie niets in schoonheidskoninginnen.
Ha! hoor ik zeggen, de druiven zijn
zuur.
Inderdaad.
Ik zou dolgraag een schoonheid willen zijn. U niet soms?
Maar schoonheidskoningin, nee, al
was ik Rita Hayworfch plus Cleopatra
plus de "koningin van Sheba gedeeld
door drie, voor geen •millioen zou ik
als een koe op de markt over een. podium willen marcheren ten aanschouwe van een stel oude heertjes met vetzucht eni een monocle. (Nee ook niet
voor leuke knappe jonge mannen).
Nou koe, laten we zeggen hinde.
Daar zijn we het dus over eens, graag
schoonheid, geen. koningin.
Vreemd genoeg echter grieft het me
dat een Miss Dinges, die al was gekozen, alsnog werd afgekeurd omdat
zij getrouwd was.
Is getrouwd zijn dan een schoonheidsgebrek? Ik krijg zo de indruk dat
de mannen van de schoonheidscommissie tegen elkaar zeggen: Oh, die
daar is getrouwd, gooi die maar in de
vuilnisbak!
Mag ik U een raad geven?
Trouw nooit met eem heertje uit zo'n
commissie.
Het lijken me nare jongens!
NEEL.

Eerste zomerbridgedrive
Wederom is de eerste zomerbridgedrive van de Zandvoortse Bridgeclub buitengewoon geslaagd. • Dinsdagavond
kwamen tachtig paren uit Zandvoort
en omgeving (zelfs uit Leiden!) in hotel Keur bijeen om de strijd in acht
lijnen met elkaar uit te vechten. De
voorzitter, de heer J. G. Bisenberger,
deelde mede, dat nog tientallen Insehrjjvers door plaatsgebrek teleurgesteld moesten worden, doch dat waarsclujnlijk op 24 Augustus de tweede
open zomerbridgedrive wordt georganiseerd.
Het werd voor een Zandvoorts koppel «en bijzondere avond, daar de dames Kranenburg erin slaagden de wisselprijs — uitgeloofd door de heer C.
Keur — met een score van 69 punten
in de wacht te slepen. Een prachtig
resultaat!
De wedstrijdleiders, de heren Joh.
Fabel en J. van der Wijden, hadden
een gemakkelijke taak, doch ontvingen
een hartelijk applaus voor het vele
werk, dat moest worden verricht, om
deze avonden te doen slagen.
De uitslagen van de prijswinnaars
luiden als volgt:
A-iyn: 1. Hrn Evers-Stabbers, 67 pt;
2. mevr. Hoolwerff-Hr Polak, 61 pnt.;
B-lijn: 1. Mevr. Bos-Hr Blom 61Va
punt; 2'Hrn Oldenbroek-Schornageï
60V» punt.
C-lijn: 1. Hrn Balk-Orth, 68 pnt.;
2. fam. v. Eckelt (Zandvoort) 62 pnt.
D-lijn: 1. fam. Snijders (Zandvoort),
61 pnt.; 2. Hm Agsteribbe-Mulder
Smit- (Zandvoort) 57Vopnt
E-lijn: 1. fam. Veriaet 62i/2 pt; 2.
mevr. van Dartelen-Hr Peen" (Zandvoort) 59i/„ punt.
F-lijn: 1. mevr. Beker-Hr Baggen
64i/„ pnt; 2. fam. Reijntoende, 64 pnt;
H-lijn: 1. dames Kerkman-Liberg
(Zandvoort) 64i/„ pnt; 2. fam. Kuiper 63 pnt.
K-lijn: 1. Dames Kranenbrug (Zandvoort) 69 pnt; 2. mevr. Plugge-Hr
Schumm (Zandvoort) 65 pnt.

Gevonden voorwerpen
Opgave van 30 Juni tot 7 Juli '54
Aanwezig ten burele:
Fles eau de cologne; rol pepermunt,
kam; zonnebril in etui; briefkaart;
kussentje; gebit; gipsafdrukken van
gebit; briletui; bruine hond; portemonnaies;1 anzichtkaarten en postzegels; portefeuille; handschoen;handschoenen; sjaal; alpinomuts; ceintuur;
regenjas; kindercape;
'kindersokje;
rubber handschoen; broche; armbandeii; medaille; rozenkrans; sleutels;
koffertje met inhoud; boodschappen net; damesrijwiel; meisjes kinderfiets;
bal en eten' autoped.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gcm. Secretarie.
2499 Gein. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
fünstrijkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap, Brederodestraat 94.
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10 cent per mm*hoogte

voor ZANDVOORT,

De belangstelling voor de negend i estafette voor voetbalverenigingen
over een afstand van 5 x 2150 meter wns Zaterdagavond enorm groot,
hetgeen wel een bewijs mag worden genoemd, dat dit jaarlijks terugkeren*
de sportfestijn steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komt
te staan.
Reeds een uur voor de aanvang was
de omgeving van de Grote Krocht
door de politie afgezet, waardoor de
estafette vlot 'kon verlopen. Op twee
houten tribunes hadden verschillende
autoriteiten plaatsgenomen, o.m. bun
gemeester en mevrouw Van Fencma,
de gemeente*secretaris, de heer \V.
M. B. Bosman, alsmede diverse leden
van de gemeenteraad.
Er heerste een ongedwongen sterns
ming onder de belangstellenden en de
talrijke lopers, maar het gevoel van
spanning kwam toen de heer D. Pe*
trovitch een voor de lopers belang*
rijke mededeling deed. De wedstrijd*
leiding was tot voor 6 uur nog niet
in het bezit van een open auto, maar
toen ontmoette men een badgast, die
direct zijn wagen ter beschikking
stelde, doch tevens mededeelde voor
de eerst aankomende ploeg vijf hor*
loges ter waarde van negentig gulden
elk uit te loven, evenals een zesde
horloge voor de snelste Zandvoortse
loper.
Precies om half acht loste de bur*
gemeester het startschot en vertrok*
ken er 18 ploegen om het traject
Haltestraat, Kostverlorenstraat, 'Haar*
lemmerstraat en Grote Krocht in de
kortst mogelijke tijd af te leggen. Het
publiek werd onderwijl door de heer
Petrovitch op de hoogte gehouden,
die met verschillende posten telefo*
nisch in contact stond.
Het grootste deel van de eerste
ronde bleef het gezelschap bijeen,
doch nabij de Haarlemmerstraat la*
gen vier ploegen aan de kop, te we*
ten De Kruisster (Amsterdam), D.S.
B. (Haarlem), Zandvoortmeguwen en
W.F.C. (Wormerveer). Er moesten op,
de- 'Kostverlotenstraat -enkele waar*
schuwingen aan helpers worden ge*
geven (o.m. aan T.Y.B.B. en Z.F.C.),
daar deze de lopers van verfrissingen
voorzagen, hetgeen natuurlijk niet
kon worden toegestaan. 'Een helper
moest zelfs door de politie worden
weggestuurd.
(Het leek erop, dat De Kruisster als
eerste de eindstreep zou passeren,
doch ter hoogte van de r.k. kerk zette
C. Schuiten van Zandvoortmeeuwen
er zo'n vaart in, dat hij zijn twee
voorgangers glansrijk passeerde. Hij
bracht hiermede de snelste ronde op
zijn naam in 6 min. 33 sec. Het hor*
loge had hij daardoor dubbel en
dwars verdiend!
De voorsprong van Zandvoort*
meeuwen brokkelde reeds in de
tweede ronde af, daar De Kruisster
flink kwam opzetten, terwijl D.S.B,
en W.'F.C. de moed ook niet opgaven.
In de derde ronde bleef De Kruisster
aan de kop met ruim zestig meter
voorsprong, gevolgd door D.S.B., W.
F.C., Zandvoortmeeuwen, I.V.V. en
Z.F.C.
In de vierde ronde daalde de voor*
sprong van de koploper flink, een

Bijna 1000!
Met de ledenwinst van de plaatse*
lijke Oranjevereniging gaat 'het de
laatste weken uitstekend. Bij het
secretariaat, Grote Krocht 39, wer*
den reeds 850 leden ingeschreven.
Men verwacht dat binnenkort het
duizendste lid zich zal aanmelden.
Hoewel de grote ledenactie al voor*
bij is, blijkt dat nog verschillende in»
woners vergeten zijn het strookje,
dat huis aan huis is bezorgd, in te
leveren, doch vanzelfsprekend wor*
den ook aanmeldingen van nieuwe
leden gaarne aanvaard. Het bestuur
rekent op de medewerking van de ge*
gele bevolking.
(Ingezonden mededeling)
óók U kunt
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nek*aan*nek*race volgde op de Grote
Krocht, welke onder luid gejuich en
onder luide aanmoedigingen door
D.S.B, werd gewonnen.
D.S.B, had bij de eerste post nog
een voorsprong van bijna dertig me*
ter, bij de tweede post nog maar
twee meter en bij de derde post
(Haarlemmerstraat) liepen de riva*
len naast elkaar. De D.S.B.*loper be*
schikte echter over voldoende reser*
ve en won tenslotte op hel laatste
eind met ruim verschil. De tijd van
deze ploeg bedroeg 33 min. 57 sec.,
een fraaie prestatie. De vijf lopers
liepen de ronde binnen de zeven mi»
nuten. Zij verdienden daarmee het
erespeldje, doch voorts een grote
krans, de prachtige wisselbeker van
het Zandvoortse gemeentebestuur,
medailles en
de vijf horloges!!
De Kruisster boekte een totaaltijd
van 34.04, terwijl W.F.C, er J5 secon*
den langer over deed.', I.V.V. (Lands*
meer) plaatste zich als vierde in een

tijd van 34.41, waarna Zandvoort*
meeuwen als vijfde volgde in 35 min.
8 seconden.
De overige uitslagen luiden:
6. Z.F.C. (Zaandam), 35.10; 7. BI.
Wit (Amsterdam), 35.26; 8. I.V.V. 3,
36.03; 9. T.Y.B.B. (Haarlem), 36.13;
10. Asscndelft, 36.42; 11. I.V.V. 2,
36.48; 12. S.H.S., 37.08; 13. Blauw Wit
2, 37.12; 14. Z.F.C. 2, 37.37; 15. Geel
Wit (Haarlem), 38.06; 16. D.I.O.S.,
39.23 en 17. T.Y.B.B. 2, 39.56. Er liep
tevens nog een ploeg mee, genaamd
„Zandvoort", die op de negende
plaats eindigde, -doch buiten mede*
dinging.
Voor de uitreiking der prijzen be*
stond grote belangstelling. Burge*
meester Van Fenema deed dit met
enige toepasselijke woorden en was
van mening, dat deze estafette veel
aardiger en veel belangrijker was dan
de Tour de France, omdat dit een
typisch Zandvoorls evenement is ge*
worden. Hij maakte het comité een
compliment voor de organisatie en
bood de heer Vissers bloemen aan.
De langzaamste loper (8 min. 33
sec.), de snelste loper (6 min. 33 sec.),
de oudste loper (de heer B. Fennes,
40 jaar, van D.S.B.) en de tien win*
nende ploegen, kregen allen een
fraaie prijs en begrijpelijk was het,
dat enkele ploegleiders het organise*
rende comité van harte dank zegden.
Na afloop bleef het nog lange tijd
erg druk in het centrum van het
dorp, hetgeen o.a. toegeschreven
moet worden aan het concert, dat de
accordeonvercniging „Zandvoort" in
de muzieklent gaf.
J.G.B.

Kijken vanuit de lucht
Op drukke zomerse dagen en tijdens
grote sportevenementen wordt van de
Zandvoortse politie veel gevergd om
verkeersknopen te ontwarren en het
verkeer zo goed mogelijk te leiden,
zowel bij aan* als bij afvoer van de
soms duizenden vervoermiddelen.
In het algemeen weet men wel
waardoor een opstopping ontstaat —
o.a. door de acht maal per uur geslo*
ten spoorbomen nabij het station
lHeemstede*Aerdenhout. Op Zondag
25 Juli aanstaande zal de Zandvoort*
se politie tijdens de motor* en auto*
wedstrijden op het circuit de aan* en
afvoerwegen vóór en na afloop van
de wedstrijden eens uit de lucht vol*

gen. De politie heeft namelijk de be*
schikking gekregen over het toestel
RP 200 van de rijkspolitieluchtvaart*
dienst, dat door middel van radio en
mobilofoon met de grond in verbin*
ding staat.
De aanvoer zal des morgens ge*
volgd worden door de korpschef van
politie, de heer H. P. Huijsman en de
afvoer door inspecteur P. Douma.
Het toestel is uitermate geschikt
voor dit doel, daar de geringe snel*
heid (ongeveer 70 km) een goed over*
zicht waarborgt. 'Het vliegtuig zal op
een hoogte van 2 a 300 meter boven
de verkeerswegen cirkelen. Dit onder*
zoek vanuit de lucht moet beschouwd
worden als een experiment.

Koel en helder
Treffender plechtigheid dan de ope*
ning van de nieuwe waterzuiveriiigs*
installatie te Bentveld, heb ik nim*
mer bijgewoond. Ja, 't is al weer bij*
na een maand geleden, maar ik kan
er niets aan doen dat ik er nu pas
melding van maak. Ten eerste heeft
er al een uitstekend verslag in onze
krant over deze ceremonie gestaan
en ten tweede was ik enige tijd druk
bezig met andere_belangrijke zaken
en onze vacantie. De reden dat ik nu
op deze watergeschiedenis terugkom
is eigenlijk dat ik het verslag een
tikje wil aanvullen. Waarschijnlijk
heeft de burgemeester ergens in zijn
rede gezegd dat dit of dat niet in de
krant hoefde, maar dat kan je toch
niet als een bevel opvatten. En bo*
vendien acht ik mij er niet door ge*
bonden, omdat ik geen verslaggever
ben. Hoogstens een correspondent in
speciale dienst.
Publicatie en propaganda zijn voor
Zandvoort even belangrijk als goed
drinkwater voor de ingezetenen, heeft
de burgemeester gezegd. 'En dit
moest wel in de pers. Een verzoek,
waaraan de verslaggeefster grif heeft
voldaan. En ik doe 't nog eens, om*
dat ik de zin zo mooi vind lopen. Je
hoort het zuivere -water er in klok*
ken. Voor mooie zinnen heb ik van
kindsbeen af waardering gehad. Voor
water minder. Dat kwam pas veel la*
ter, toen ik mij de klimatologische
aardigheden van de badplaats bewust
werd. Maar toen werd ik mij tevens
bewust dat er met 'betrekking tot het
water eigenlijk akelig weinig te waar*
deren viel. Daar heb ik 't dan ook al*
tijd op gehouden. Nee, ik moet geen
water.
De burgemeester heeft ook gezegd
dat de gehele bevolking Ir Linn,
hoofdingenieur bij het Rijksinstituut
voor drinkwatervoorziening, dankbaar
is, omdat Zandvoort thans het lek*
kerste drinkwater van de omgeving
heeft.
Ik heb noch die unanieme dank*
baarheid noch de kwaliteiten van ons
water kunnen controleren, maar ik
moet zeggen dat onze strandpachters
een geheel andere mening omtrent
het water vertolken. Ik heb wel eens

horen verkondigen dat het bier weer
zo best is, maar water was altijd al*
leen maar water. Ik persoonlijk vind
water lekker, écht lekker, als er een
bepaalde dosis koffie in zit. Dit alles
hoeft natuurlijk niet in de pers. Het
gekke is dat 't er toch in Komt.
Een van de sprekers — en er v, aren
er heel wat — ik geloof dat 't de Ge*
zant van Broek op Waterland was,
heeft een uiteenzetting gegeven over
de aanwezigheid van borstehvormcn
in de cokesbedden. In het tilterbed
zitten ze ook. Die dieren voeden zich
met reinwater en vermenigvuldigen
zich desondanks nog.
Toen ik dit hoorde, kreeg ik de
schier onbedwingbare aanvechting

Er werd water geserveerd.
een borstelworm te willen zijn, al*
thans mij, evenals dit beest, slechts
met reinwater te voeden. Wat zou het
leven ongecompliceerd zijn. Het ver*
menigvuldigen zou eventueel achter*
wege kunnen worden gelaten, aangc*
zien ik zo denk dat er niet al te veel
lieden zijn die prijs stellen op een
meervoudige uitgave van ondergetc*
kende. Ik heb evenwel de zegsman
van dit schoons om zijn handtekening
gevraagd.
Nog veel meer sprekers hebben op

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

4e internationaal orgelconcours
te Haarlem.
Vorige week werd in Haarlem het traditionele Internationale Orge/con*
cours gehouden. Deze belangrijke muzikale gebeurtenis werd bezocht
door onze medewerker voor muziek, de heer Jac. Bonset, die in onder:
slaand artikel zijn indrukken weergeeft.
EERSTE AVOND * 8 JULI.
De stad Haarlem heeft zich als or*
gelstad opnieuw in de belangstelling
weten te plaatsen door het organise*
ren van een vierde Internationaal Or*
gelconcours. De eerste avond traden
in de Grote Sint Bavo vijf candida*
ten op, om mee te dingen naar de
Zilveren Tulp, die verleden jaar door
Piet Kee uit Alkmaar gewonnen
werd. Hij moest dus zijn prijs ver*
dedigcn. Miss Ilo Allen uit Amerika
liet door omstandigheden verstek
gaan. In haar plaats trad Heinz Or*
Imski uit Duren op. De drie overige
mededingers waren de heren Hans
iHaselböck uit Wenen, Edwin Peter
uit Bern en Guis Stoop uit Utrecht.
De jury bestond uit de Fransman
Gaston Lithaize, Parijs, de Duitser
prof. Helmut Walcha, Frankfurt a.M.
en de Hollandse prof. Hendrik An*
driesscn, Den Haag.
De thema's waren van Henk Ba*
dings. Wij kregen deze opgaven vóór
het concert onder de ogen en spoedig
viel 't ons op, dat ze niet voor de
poes waren.
•Eén aanmerking moet mij van 't hart.
Waarom was het thema voor een
vrije fantasie harmonisch uitgewerkt
— het is gebruikelijk deze éénstem*
mig te noteren. Het gegeven voor de
fuga vond ik echt geschikt voor het
orgel en er was met zijn eventuele
tegenthcma's wel iets van te maken
— vooral rhythmisch had het betekc*
nis.
De namen van de vijf deelnemers
bleven gedurende het optreden on*
bekend.
No. l had in zijn Fantasie geen
vaste lijn. Zijn Fuga was beter, maar
een mooie climax kwam niet.
No. 2 viel dadelijk -op door. x-ijn
weloverdacht en beheerst spel. Hij
wist alles in de juiste vorm te plaat*
sen. Daarbij een smaakvolle registra*
tie en eindigde zijn Improvisatie met
een brillanter coda. 'Hij maakte een
goede kans.
No. 3 doolde als een dwaallicht
rond; hij kreeg geen houvast. Wij

die ochtend in het pompstation het
woord gevoerd, maar inderdaad kan
je niet alles in de krant zetten. Alles
niet, doch ik ben van mening dat de
uitlating van prof. Pijpschieter, psy*
chiater in algemene dienst van het
Rijksinstituut tot sublimering van
grondwater ,niet had mogen worden
weggelaten. Deze zielkundige zei o.m.
dat — sedert de bevolking van Zand'
voort leidingwater drinkt — er een
verheugende teruggang van 't drank*
misbruik te constateren is. Slechts in
enkele gevallen (van onverbeterlijken)
moet de brandweer nog wel es in*
«rijpen om misbruik van gezuiverd
leidingwater te corrigeren. De burge*
meester antwoordde hierop dat ook
deze sporadisch voorkomende euve*
len radicaal uit de samenleving zullen
verdwijnen wanneer de gemeente de
beschikking krijgt over een brand*
weer*kazerne.
Na afloop werden de aanwezigen
rondgeleid door de gebouwen en het
watermuseum. De door de heer
Boorsma gesignaleerde en onder*
zochte 500 watermonsters stonden
hier in evenzovele glazen flacons op
sterk water. Typische waterbewoners
kon men hier bewonderen c.q. veraf*
schuwen. Het merkwaardige was dat
er van sommige exemplaren twee
stuks zijn opgezet. En hier springt
het nut van het watcr*zuivereii on*
middellijk naar voren. Er is in het
museum een diertje (ik meen dat het
geen naam heeft) dat vrij grote oren
heeft. Dit baasje bestaat het in acht
millioen*voud in een druppel water
aanwezig te zijn. Maar nu is het
leuke, dat duidelijk te zien is, dat z'n
oortjes schoon zijn na de zuivering
van het water.
Voor dat de genodigden het terrein
verlieten, had er nog een intieme
water*fuif plaats. Ook hier vermeldt
het verslag beleefdhcidshalve niets
van. Coulance juich ik toe, maar ze
moet zin hebben. Omwonenden heb*
ben het eenparig een schandaal ge*
vonden dat zij in de zomer hun tuin
niet mogen spuiten en dat daar met
water werd gesmeten. Nóg pijnlijker
wordt 't wanneer men kennis neemt
van het feit dat de eerder genoemde
bedrijfsspsychiater door de brand*
weer nuchter gespoten moest worden.
Zo ziet men, dat alles kan verwas
teren als men niet van meet af aan
de situatie in de hand heeft.
BARTJE.

wachtten de Fuga af, maar ze kwam
niet.
No. 4. Goed van opzet, alles mooi
en muzikaal. Interessant van harmo*
nisatie. De Fuga leek mij juist van
tempo. Pesantc (zwaarwichtig).
A'o. 5 maakte van het thema een
soort cortôge, die hij prachtig wist
vol te houden — een vlug intermezzo
met een eigenaardige registratie
bracht ons een prettige afwisseling.
Alles heel muzikaal. De Fuga was
juist van tempo.
Dit stond evenwel vast, dat No. 2
het meest aan de eis, die gesteld
wordt aan het improviseren het beste
voldeed en naar men ons mededeelde
heeft No. 2 Piet Kec uit Alkmaar de
Zilveren Tulp ten tweede male ver*
worven. Bravo!
TWEEDE AVOND = 9 JULI.
Op deze avond concerteerden de
drie juryleden van het vierde Inter»
nationale Orgelconcours in de Grote
of St. Bavo kerk.
Eerst hoorde men de blinde orga*
nist Gaston Litaize uit Parijs, die op
meesterlijke wijze Bachs beroemde
Passacaglia en Fuga vertolkte. Hierna
volgde een buitengewoon knappe en
sterk bezielde improvisatie, zoals
men maar zelden hoort, over een
fecht orgelthema. Hij wist van dit
thema alles te maken. Alles wat de
moderne franse muziek*literatuur
biedt kon men er in horen. We hoor*
den een goed gebruik maken van hele
toonreeksen enz. enz. soms met heel
bijzondere registratie*effecten (zon*
der in buitenissigheden te vervallen).
Een mooie rustige fuga die wat
stijl betrof even buiten het kader
viel. De speler \yist echter alles tot
een prachtige climax op te voeren,
die ons sterk imponeerde. Dit deed
mij even denken aan de grote im*
provisator M. Dupré, die de kunst
verstond, door een steeds opstuwen
van bijzondere akkoorden een bril*
lunt slot te bereiken. Het was een
zeldzaam muziekbeleven!
De eveneens blinde organist Hel*
mut Walcha (uit Frankfort a/Main)
liet zich horen in fragmenten uit
Bach's Orgelmis en met diens Vierde
Triosonate. Wij konden in deze su*
bliem gespeelde Bach*interpretaties
een buitengewoon transparant spel
bewonderen. In het langzame gedeel*
te van de sonate was de contrastwer*
king der klavieren bijzonder fraai. En
ten slotte mochten wij genieten
van de improvisatie*kunst van prof.
Hendrik Andriessen. Op een eenvou*
dig, maar dankbaar thema kregen wij
een hoogst karaktervolle fantasie te
horen, waarbij een fuga geheel uit*
blijft. Inplaats van een fuga, koos de
organist een hymne als finale. Schit*
terend!
•Na dit zo prachtig orgelconcert be*
gaven zich velen naar de feestelijke
receptie ten stadhuize, waar de bur*
gemeester van Haarlem, Mr P. O. F.
Cremers aan de winnaar van dit
vierde Internationale orgelconcours,
de heer Piet Kee uit Alkmaar, de zo
vurig begeerde „Zilveren Tulp" uit*
reikte. Hierna werd in de geheel
door kaarsen verlichtte ridderzaal
de erewiin geschonken en bleef
men nog geruime tijd bijeen. Onder
de aanwezigen zagen wij o.m. de mi*
nister van Economische Zaken, prof.
dr J. Zijlstra, de vertegenwoordiger
van de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, dr J. R.
Hulsker en de ambassadeur van • de
Duitse Bondsrepubliek, dr Miihlen*
feld. De wethouder van Haarlem, D.
J. A. Geluk, Alkmaars burgemeester,
Mr H. J. Wijtema, die zijn stadgenoot
op hartelijke wijze feliciteerde. Ten
slotte sprak de heer Piet Kee een
kort woord van dank, waarin hij spe*
ciaal zijn vader, Cor Kee uit Zaan*
dam, noemde als zijn eerste leermees*
ter in de improvisatickunst. Verder
zagen wij vele organisten en compo*
nistcn van verre en nabij, o.a. Anton
Heilier (winnaar 1952), Louis Toe*
bosch (winnaar 1951), Henk Badings,
Albert de Klerk, prof. Andriessen,
Karel Mengelberg en Ol. Koop.

Inbraak
In de nacht van Vrijdag op Zaterdag
is ingebroken in het kantoor van de
firma L..T.R. aan het Raadhuisplein.
Men verschafte zich toegang door een
raampen uit te boren, waarna men
door het raam te verwijderen in het
kantoor terecht kwam. Uit een kast
werd 'een bedrag van ruim duizend
gulden — ter uitbetaling van de lo=
nen — meegenomen. Een onderzoek
is ingesteld.
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FAMILIEBERICHTEN
iHed'en overleed zacht en kalm
lot onze diepe droefheid onze
lieve Vrouw, 'Moeder, Behuwd»,
Groot' en Overgrootmoeder
JACOBA HALDERMAN*
VAN DER SPEK
in de leeftijd van 83 jaar.
Uit aller naam:
D. Halderman
Zandvoort, 12 Juli 1954
Van Ostadestraat 12
•De teraardebestelling zal plaats
hebben op Donderdag 15 Juli
a.s. te 3.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze lieve Groot?
moeder
JACOBA iHALDERMAN»
VAN DER SPEK
in de ouderdom van 83 jaar.
Hun bedroefde kleinzoons
Wint en Gerlach
Zandvoort, 12 Juli 1954
Van Ostadestraat 12

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3014 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3345 Gem. Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vree»delingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
f«nstrijkerö, J. H. G. Weenink,
Pafcveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

Sport
GYMNASTIEKVEB. „O.S.S."
De tweede athletiekcompetitiewed»
strijd van de Kennemer Turnkring
vond Donderdagavond 8 Juli j.l. even
eens op de velden van „Cios" in
Overveen plaats.
Ook nu waren de resultaten van
onze deelnemende herenplocg over 't
algemeen niet onverdienstelijk, maar
door een blessure van één der ploeg*
leden kwam men helaas onvolledig
op hetgeen ongetwijfeld in de eind*
uitslag tot uiting zal komen. De bes*
te prestaties van onze herenploeg
waren:
100 meter: 'Hans Gansncr, Herman
Wardenicr en Arie Wiemans allen
13 sec.
Hoogspringen: Herman Wardenier
en Arie Wiemans beide 1,55 m.
Speerwerpen: Herman Wardenicr
35,43 m.
DUIVENSPORT
11 Juli werd een wcdvlucht gehouden
vanaf Pon St. Maxence, 367 km. De
eerste vogel werd getoond 11.20.18 u.
P. Koper l, 5, 7, 19, 31; C. K. Dra»
ijer 2, 29; J. Koning 3, 35; A. Paap
4, 33, 34; C. Visser 6, 8, 11, 18; K.
Kramer 9, 17, 26; H. Gaus 10; G.
Keur 12, 14, 24, 25; A. Molenaar 13,
23, 30; H. Vleeshouwers 15, 20; H.
Lansdorp 16; G. Driehuizen 21, 28;
W. G. Koning 22; V. C. de Munck
27; C. Koper 32.

D
Aangeboden VRIJ HUIS te
Heemstede, bev. 6 k., keuk.,
kelder en schuur; zolder m.
2 zolderk. en tuin. Huur p.m.
ƒ 55,-. RUILEN m. Zand»
voort, goede stand, ± zelfde
huur. Br. 5402 Zandv. Crt.
Twee dames vragen voor 't
tijdvak van 24/7*31/7 '54
ZIT» EN SLAAPKAMER
of GROTE Z1T*SLAAP=
KAMER met gebr. van keu=
ken in Zandvoort of omge*
ving. Brieven met prijsop»
gaaf onder No. 2630 Advcrt.
Bureau Jac. Duits, Dord»
recht.
Te koop gevr. HANG» en
LEGKASt. Br. onder no.
5401 bureau Zandv. Crt.
Te koop aangeb. ACOOR*
DEON. 80 bassen. Gevr.
KINDERFIETSJE, 3 wieier.
Terol, tent 2a, Zuid.
Te koop z.g.a.n. KINDER»
WAGEN, ook als wandel*
wagen te gebruiken. Von*
dellaan 18 ben.
WANDELWAGENTJE en
kinderfietsje te koop. Wes*
terparkstraat l, 's avonds
na 7 uur.

ALBERT HEIJN

'ï" Neem op Uw vacantie mee '"-a!
" een bus heerlijke Per bu'
;,

ZAANSE KOEKEN

Een van do goede
dingen van het leven:
Telefoniste
Valk zegt: i
Vooral op de
spitsuren is
het razend
druk. Iedereen wil een
lijn hebben, ,„.^_
liefst nog met spoed en
ze mopperen allemaal
als het niet vlug genoeg
gaat Wat knap ik er van
op als ik er dan even
tussendoor zo'n heerlijk
opwekkend kop Boffle
Koffie kan drinken.

EEN TWEEDE PRIJS
Te koop: GRIJS HEREN*
maat 52. Burg.
iHet adspiranten twaalftal van de COSTUUM,
Zandvoortse Korfbalclub heeft Zon* Beeckmanstraat 33.
dag in de seriewedstrijden, uitge*
schreven door de Haarlemse Korfbal» WINKELIERS,
club „Aurora" 'een fraai succes ge»
BOFFIE: het woord voor
boekt door een tweede prijs in de
Maakt reclame
de lekkerste KOFFIE.
wacht te slepen. Er werden namelijk
door
middel
van
vlier overwinningen behaald, terwijl
twee ontmoetingen in een gelijk spel
de
eindigden. Gewonnen werd met 3=0
van 'Oosterkwartier, met dezelfde cij» ZANDVOORTSE
fers van Oosthoek, met 2*0 van Au» COURANT
rora en met 4=0 van Animo Ready.
Tegen Haarlem kwam men niet ver* Maak steeds tijdig uw
der dan tot een 2*2 gelijk spel, terwijl
de wedstrijd tegen de zwaarste con» advertentie gereed!
cujrent Nieuw Flora in 1*1 eindigde.
Nieuw Flora behaalde vijf overwin»
ningen en een gelijk spel, zodat deze
ploeg met de eerste en Z.K.C. met de
OOK OP U
tweede prijs ging strijken.
rekenen de kankerpatiënten in Nederland. Zand»
voort mag niet achterblijven bij de jaarlijkse

Leverpastei
Rookvlees
Limonadesiroop
Fruitdrups

STANDWERKERS
komen op het De Favaugeplein
Het Standwerkerscoucours, dat uitge* beoordeeld door een jury bestaande
schreven is op 16 Juli a.s. belooft eeri uit een vijftal journalisten.
In verband met dit concours be»
groot succes te worden, als men de staat
de mogelijkheid van een zekere
secretaris der Centrale Vereniging ongerustheid onder de 'plaatselijke
voor Markt*, Straat* en Rivierhan.de], winkeliers.
Naar de heren commissieleden van
de heer A. Polak geloven mag.
de sectie Standwerkers echters met
'En de heer Polak kan het weten, nadruk
verklaarden, bestaat voor
want de Sectie Standwerkers heeft' al deze ongerustheid in het minst geen
menigmaal, speciaal in plaatsen waar reden. Integendeel, want in de eerste
practisch nooit markt wordt gehou* plaats verkopen de standwerkers wa*
als hoedenbeugels, nylonpoeder,
den, een dergelijk evenement georga* ren
fluitjes enz. die in geen winkel te
niseerd.
koop zijn en in de tweede plaats zul*
'Deze maal zal het plaatsvinden ons len de Zandvoortse winkeliers door
der auspiciën van de Zandvoortse de grote drukte die vooral uit de om*
liggende plaatsen verwacht wordt,
Oranje Vereniging.
Er zullen circa 45 tot 50 standwer» waarschijnlijk nog goede zaken kun»
kers aan dit concours deelnemen, nen doen. Tevens zal de heer P.
Waterdrinker, buiten mededinging,
waaronder een 8*tal dames.
Men kan standwerkers onderschei* met het Rad -van Avontuur op de
den indrie groepen n.l. hoogstand^ markt staan en alle prijzen, die hier»
werkers, zwemmers en demonstrant op worden gedraaid, zijn gekocht bij
Zandvoortse winkeliers. Het batig
ten.
Onder hoogstandwerkers verstaat saldo- van deze „raddraaierij" zal aan
men verkopers, die hun waren staan» de kas van de Óranje»vereniging ten
de op een tafel aan de man pogen te goede komen.
'Het belooft een leuk experiment te
brengen.
Zwemmers stallen hun artikelen uit worden, iets dat we op Zandvoort
op de grond -en lopen er al aanprij* nog niet hebben meegemaakt.
Onder de deelnemers zijn diverse
zende om heen en de demonstranten
zijn de mensen, die rustig achter hun dames en heren, die hun sporen op
tafel, maar wel met de nodige humor dit gebied al ruimschoots verdiend
hun artikelen proberen te verkopen. hebben, terwijl tevens door het laten
In dit geval zullen de hoogstand* deelnemen van verschillende stand*
werkers en zwemmers tezamen in één werkers met hetzelfde artikel 't wed»
groep worden ingedeeld en de demon* strijd*element nog extra benadrukt
wordt.
stranten in de andere.
Aan Zandvoort's burgemeester, Mr
Voor -beide groepen zijn drie prij*
zen beschikbaar gesteld n.l. een eerste •'H. M. van Fenema zal verzocht wor*
prijs: een zilveren zuil met het wa* den dit eerste Zandvoortse Stand*
pen van Zandvoort en voorzien van werkersconcours des .middags om 3
een inscriptie, tweede prijs: een me» uur te openen.
daille op een voetstuk, derde prijs een
medaille zonder voetstuk.
De deelnemers, zullen moeten uit*
blinken in welbespraaktheid, zin voor
humor, originaliteit, en moeten over
een grote dosis verkoopkwaliteiten
beschikken.
Deze eigenschappen zullen worden

van het Koningin Wilhelminafonds
op Z A T E R D A G a.s.

Monopole
'De traditionele voetbalwedstrijden
Dinsdag 13 Juli 8 uur: film „Intriges om de zilveren watertoren, georgani*
in het Oosten".
Woensdagmiddag 14 Juli 2.30 uur: film. seerd door Zandvoortmeeuwen, vin»
„De vissersjongen".
den ook dit seizoen weer plaats. Aan
Woensdag 14 Juli 8 uur: film „Intriges dit tournooi nemen de volgende ver*
ta het Oosten".
enigingen deel: D.C.G., Blocmendaal,
Donderdag 15 Juli 8 uur: idem.
'H.B.C, «.E.D.W., T.Y.B.B., E.H.S.,
Hotel Bouwes
Waterloo en Zandvoortmeeuwen.
Dagelijks: het Zwitserse ensemble Eric
Üe wedstrijden voor de voorronden
Hauser.
worden gespeeld op door de weekse
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
avonden, beginnende 10 Augustus

met de ontmoeting H.E.D.W.sWater*
lo'o. Vervolgens 12 Aug.: T.Y.B.B.»
E.H.S.; 17 Aug.: Zandvoortmeeuwen*
Bloemendaal en 19 Aug.: H.B.C.»
D.C. G.
'De winnaars van deze wedstrijden
kome'n op Zondagmorgen 22 Aug. in
de halve finale, waarna des middags
de verliezers* en winnaarsfinales zul»
len volgen.

vanal 200 gram

29

25

Formosa Biscuits . . . 100 gram 19
Spaart Albert Heijn's Boffie-sfrips en Panorama-p/aaf/es. '

'V.OORKWALITEIH

j Woensdagavond 14. Juli, 8 uur
j in de Ned. Hervormde Kerk

l
|

Concert en Wijdingsdienst
Spr.: Mevr. T. H. Ü'E RÜ=OFFERINGA
l
Medewerking van: To DeessKion, sopraan; Henk j
de Zwart, fluit; Herman Dees, orgel; het-Kerkkoor \

NU OOK IN ZANDVOORT
Wij maken de inwoonsters van Zandvoort en omstre»
ken er gaarne op attent, dat 'het geheel nieuwe en van
de mooiste stoffen naar maat vervaardigde EXPANSIE:
CORSET' (het gepatenteerde "2 in l"*corset) thans ook
in Zandvoort kan worden besteld. Het agentschap is
in handen gelegd van Mevr. C. .L. H. DE REUS:ST'-RU'
BELT, Wilhelminaweg 52 te Zandvoort, tel. K 2507*2082.
Mevrouw De Reus zal U gaarne volledig inlichten en
ziet Uw komst of bericht met belangstelling tegemoet.
'Hoogachtend, KERK'HOFFS CORSETTEN
INDUSTRIE * AMSTERDAM

AMATEURKAMPIOEN
WIELRENNEN
Naar schatting 9 a 10.000 personen 'woonden Zondagochtend» en middag
de wielerwedstrijden op het circuit, uitgeschreven door de K.N.W.U. bij
en waren getuige van een mooie strijd om het kampioenschap van Neder»
land, dat door de opkomende renner Wies van Dongen uit Breda op keu»
rige wijze werd gewonnen. ,

Badplaatstournooi
„Zandvoortmeeuwen"

49
42
69
25

HaZelnOOtreep met hele noten per stuk

Wies van Dongen

De nationale nieuwelingenwedstrijd
over een afstand van 59 km (14 ron»
den) bracht bijna 400 renners op de
baan, die al heel gauw in 'een lang
kleurig lint veranderde. Eerst twee
ronden voor het einde maakten drie
man onder leiding -van Van Wetten
uit Noord.wijkerhout zich los van het
peleton. Maar zoals het wel meer ge*
beurt, het was niet de initiatiefnemer,
die met de eer zou gaan strijken.. Van
Wetten werd in de eindsprint geklopt
door de Amsterdammer Mulder, die
hem met twee lengten versloeg. Zijn
tijd was l uur 24 min. 12 sec.
Derde werd 'Stoeltie uit Amster»
dam en vierde J. Groot uit Bever*
wijk.

DUBBEL buk
100 gram
ne* 125 - 98 3 roiien

Zware Choc. Repen . . Per ^ 22

Geef U dus terstond op als collectant hetzij voor
de morgen», hetzij -voor de middaguren bij Mevr.
A. Blaauboer, Haltestraat 46.

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbaohs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

Per

ZomerdmpS . . . .

ALBERT HEIJN

COLLECTE

WEEK-AGENDA

Iedere keer opnieuw, als
moeder haar boodschappen heeftgehaald bij Albert
Heijn, kijken de kinderen
vol verwachting uit naar
de verrassing die uit da
mand komt. Door de beduidend lagere prijzen waarvoor U bovendien da '
beste kwaliteit ontvangt - '
kunt U de kinderen nog
eens verwennen.
j
Albert Heijn maakt U het
leven inderdaad goedko- !
per en schenkt U daar-'
door de gelegenheid Uw
gezin regelmatig iets
extra's voor te kunnen
zetten.

ging proberen, maar hij kreeg spoedig
gezelschap van een groep van. zeven
man, te weten 'Hamelink, van 'Grins*
.veld, Borremans, v.d. Dungen, van 't
Hof, Peters, Wolfs en Verhoeven.
Deze renners probeerden een defini*
tieve scheiding met het peleton te be*
werkstelligen, namen een voorsprong
van 500 meter, maar toen het grote
veld met van Steenselen als aanvoer*
der wakker werd zag men het groepje
steeds kleiner worden.
Vijf ronden voor het einde begoh*
nen allen zich flink te roeren en di*
verse groepjes trachtten de weglopers
in te halen. Met vereende krachten
gelukte dit, doch drie ronden voor
'het einde waren het Wies" van Don*
gen en Kersten, die wegliepen, ge*
volgd door een groep van 26 man, die
langzaam maar zeker begonnen te
knabbelen aan de voorsprong van on*
geveer 25 seconden. Maar de twee
knapen hielden het aardig vol, hoe»
wel op de Hunzerug in de laatste
ronde e cnfelle jacht op beiden werd
ingezet. Maar het peleton 'bleek toch
te laat de achtervolging te 'hebben in»
gezet en 'kon 'het tweetal niet inhalen,
al was het verschil niet bijster groot.
In de sprint was het Wies van
Wies 'van Dongen, die Jaak Kersten
met twee lengten sloeg en een mi*
nuut later de nationale trui mocht
aantrekken. Zijn tijd was 4 uur 17
min. 44 sec., de snelste die ooit op
ons circuit is bereikt.
De uitslag luidt verder: 3. J. v.d.
Putten, Den Haag; 4.. P. de Bruijn,
Roosendaal; 5. E. de' .Waal, 'Hont'enis*
se; 6. W. Rusman, 'Haarlem; 7. >G. v.
d. Berg, Sliedrecht; 8. J. Verhoeven,
Eindhoven; 9. R. Janissen, Rotterdam
en 10 P. v.d. Dungen, Tilburg.

Ongeveer vierhonderd renners had*
den zich gemeld om een kans te wa*
gen en daaronder was onze plaatsge»
noot K. Koper, die een uitstekende
wedstrijd reed, doch door pech vijf
ronden voor 'het -einde moest opge*
ven. Volgende keer beter!
In „rondjes!' van 6 a 7 minuten
werd het circuit telkens genomen,
maar tot de 13e ronde gebeurde er
niets bijzonders. 'Er werd wel hard
gereden, doch uitlooppogingen kwa*
men niet voor. Maar in de 13e ronde
trokken vier renners uit het langge*
rekte lint, namelijk Daan de Groot,
Stolker, Van den Broek en Van Zum»
meren, maar de laatste viel reeds na
enkele ronden terug. De voorsprong
bedroeg soms 25 tot 30 seconden,
maar in de 17e ronde werd een po*
ging gedaan de weglopers terug te
halen onder leiding van Peters, Ha*
melink en Wolffs, alsmede Van den
Borg uit Koningsbosc'h. 'De laatste
hield vol en won meter op meter op
de drie man. 'Hij werd van alle kan*
ten aangemoedigd en het lukte hem
in de 21e ronde aansluiting te krijgen.
Onderwijl was het peleton nog een
beetje harder gaan trappen, de vier
man werden ingehaald met als resul*
taat, dat alles weer broederlijk bij el*
•kaar zat. De 21 ronden werden gere* Zeepost
den in een tijd van 2 uur 6 min. 11
sec. Maar na de 23e ronde begon het Met de volgende schepen kan zeepost
spelletje weer opnieuw; nu ontsnap* worden verzonden. De data, waarop
ten Bloctjes, v. d. Brand, Van 't Hof de correspondentie uiterlijk ter post
en Luijkx, die een voorsprong van moet zijn -bezorgd, staan achter de
een halve minuut namen, doch door naam van het schip vermeld:
de verhoogde activiteit van het pele» Indonesië: m.s. „Autolycus", 19 Juli.
ton onder leiding van Snijders en Van Unie van.Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Steenselcn kwam ook hieraan weer
m.s. „Arundal Castle", 17 Juli:
een einde en in de 30e ronde was men Canada: s.s. „Gropte Beer", 17 Juli.
weer bij elkaar, het aantal renners Argentinië en Chili: s'.s. „Presidente
was toen tot 90 teruggelopen.
Peron", 17 Juli.
Dé spanning zakte tot v. d. Weij* Brazilië en Uruguay: s.s. „Presidente
den uit. Maastricht 'het in z'n eentje
Peron", 17 Juli.
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EN DE ZEEMEERMIN
WEENT . . .
In Zandvoort en elders in onze tou*
risten*oentra weent men over 't weer.
De watertoren, gehuld' in een damp
van fijne motregen, begint door onze
beslagen ooglen/en steeds meer ge*
lijkenis met de schreierstoren te ver»
tonen. Alleen zijn het hier geen
schreiende zeemansvrouwen uit de
17e eeuw die met hun kinderen af*
scheid nemen van hun echtgenoten
en vaders, maar een aantal verkleum»
de badgasten — zomer anno 1954 die met hun kroost aan de -voet van
dit bouwwerk met lede ogen naar de
versluierde horizon staren. De propa*
gandafolders van Touring Zandvoort,
die niets over het weer hebben be»
loofd, maar wel allerlei badplaats»
geneugten hebben vermeld waarvan
het welslagen nu eenmaal afhangt van
het weer, krijgen iets weg van de
inhoud -van een almanak die niet hè»
lemaal -wil kloppen. •
De feestverlichting in het centrum
van de „badplaats" is tot op heden
het enige lichtpunt dat wij.per etmaal
te zien krijgen, maar het is geen pret»
tig gezicht in dit schijnsel de doffe
berusting in de blik van inwoner en
'badgast te aanschouwen.
. De verregende vlaggen, niet ver»
kochte zonneb'randolie, schepjes en
gekleurde sombrero's worden langza*
rnerhand trieste symbolen van een
seizoen dat dreigt te mislukken. De
touristen echter die achter een voch*
tig tafeltje in een consumptietent zit»
ten te rekenen welke andere genoe»
gens zij zich voor "hun vacantiegeld
hadden kunnen verschaffen, kunnen
zich 'dit tijdverdrijf besparen want
heel Europa ondergaat thans de ge»
volgen van. een _in de .war geraakte'
.zomer! ' ' '~""' ''
Ingezetenen en vacantiegangers, zit»
ten allemaal in hetzelfde -weer*
schuitje dat langzaam vol dreigt te
lopen met de .tranen van touristen,
middenstanders
en strandmensen,
maar toch wel voornamelijk met' re*
genwater.

Bondsstranddag
Zes leden van de Zandvoortse Red*
dingsbrigade zullen Zaterdagmiddag
te 'Noordwijk in een keurploeg deel*
nemen aan de jaarlijkse stranddag
van de Kon. Ned. Bond tot het red»
den van drenkelingen.

10 JULI:' Komt het Duitse wereld*
kampioenselftal rh'n tent binnen met
de boodschap dat de heren een gratis
vacantie in Zandvoort konden door»
brengen. Waar ze dat vandaan haal»
den? Wisten ze niet, maar 't was 20.
Nou, ik even Touring Zandvoort op»
gebeld en gevraagd wat ze dachten
dat ik was: een snoepwinkel of een
filantroop. De stoelen zullen ze be*
talent zei ik. Touring wist van niets.
Het zal wel een misverstand
zijn, vertelde de juffrouw. Met
veel moeite heb ik de Welt*
meesters duidelijk gemaakt dat
ze niet in Zandvoort moesten
zijn, maar dat ze maar es in
Sjeveningen moesten gaan in»
formeren.
Vanavond kwem er een es*
tafette*loper mijn strand op
rennen. iHij was wat uit de
koers geraakt, denk ik. Ik heb 'm een
citroen en een ui gegeven. Voor de
sport ben ik altijd te porren.
Lekker weertje vandaag.
11 JULI: Het weerbericht liegt! Ik
' weet 't nou zeker. En ik heb er .maar
schade van. 'Praten die kerels uit De
Bilt van depressies op de Oceaan en
Denemarken en Frankrijk en zo. Wat
hebben wij er hier mee te maken?
Maar de Mokummers worden er kop*
schuw van en ik verkoop geen stoel.
Dat handjevol inboorlingen, dat' des
middags nog komt (omdat de zon
even heeft geschenen) 'zet ook geen
zoden ,aan de dijk. Zo stoten ze een
mens 't brood uit z'n mond met 'hun
zogenaamde weerkundige praatjes.
12 JULI: Beestenweer, mensen. Ik
heb er geen ander' woord voor. Tk

5 vrijwilligers gehuldigd
Spelen met vuur....
Dinsdagavond werd in de raadszaal een vijftal vrijwilligers van het brand»
weercorps door burgemeester Mr H. M. van Fenema gehuldigd. Nagenoeg
het gehele corps, alsmede wethouder A. Kerkman, de raadsleden Slagveld,
Lindeman, Kol, mevr. Mol=van Bellen, Koning, Diemer, Breure, Gosen en
Tates en voorts de gemeentessecretaris, de heer W. M. B. Bosman, de heer
M. Deutekom, directeur van de dienst van Publieke Werken, de heer A. A.
Cense, directeur van de bedrijven en de heer Bersma, directeur van sociale
zaken, waren bij deze huldiging aan wc/jig, welke eycnccns -werd |bijge»
woond door de heer M. H. 'Fehres, districlsinspecteur van het brand»
weerwezcn.
Na de verwelkoming deelde burge*
meester Van Fenema mede deze ge»
legenheid aan te grijpen om ook over
de brandweer(kazerne) te praten.
Vijf vrijwilligers, te weten de hè»
ren Albert Dorsman, Jacob Dorsman,
Jan Dorsman, Piet Visser en Aric
Paap, maakten 25 jaar deel uit van
het •vrijwilligers corps, zonder er een
vaste -vergoeding voor te ontvangen.
Dit is een compliment waard, daar
velen wel aan een 'bepaald werk be»
ginnen, doch er zijn slechts weinigen,
die het 25 jaar -volhouden.
Eerst richtte de burgemeester het
woord tot Albert Dorsman, die van
ordonans tot onderbrandmeester is
opgeklommen en nimmer — ook niet
bij de oefeningen — ontbreekt. Ook
Jan Dorsman is altijd aanwezig als
brandwacht Ie klasse, evenals zijn
broer Jacob. Ook hun vader was bij
de brandweer.
Piet Visser, brandwacht Ie klasse,
is nooit iets te veel en schijnt een
brandmelding aan te voelen! Ten*
slotte Arie Paap, brandmeester, die
eveneens veel voor het corps 'heeft
gedaan.
Vervolgens • overhandigde de bur»
gemeester de jubilarissen een oor»
konde en een draagmedaille; terwijl
de dames later door de heer D. van
Noort, opperbrandmeester, in de
bloemetjes werden gezet.
""'Dé heer Van Fenema vond deze
huldiging een uitgesproken gelegen»
heid om over de brandweer te praten,
vooral nu er zovele raadsleden aan»
wezig waren. Spr. betreurde het, dat
er maar weinig branden in Zandvoort
uitbreken, omdat de belangstelling
voor het corps gaat zakken. Er is al*
leen belangstelling als men een orga*
nisatie in actie ziet. 'Natuurlijk is het
niet spr. wens dat er veel 'branden
uitbreken, maar een flinke brand —
zonder schade en zonder leed — zou
aantonen, dat het blussingsmat'eriaal
in verouderde staat verkeert. De mo»
torspuit is 18 jaar en de ladderwagen
13 jaar oud. 'Het materiaal is echter
goed onderhouden, -verkeert in puike
staat, maar dient toch 'hoog nodig
vernieuwd te worden.
In de garage aan de Kleine Krocht
staan alle wagens tegen elkaar, voor
het personeel is geen leslokaal aan*

doe tegenwoordig maar een beetje
aan huisvlijt in de tent. Ik blaas glas.
Ik heb er aardigheid in gekregen al*
lerlei figuurtjes van glas te maken,
maar ik heb zo'n last van die ijs*
bloemen.
13 JULI: Zal je gebeuren: Krijgt
er vanmiddag een man een bal op
z'n oog. Hij keek me door z'n ene
(niet blauwe) oog loens aan en tierde:
„Dat is jouw schuld, jutter! Je mot
dat voetballen verbieden. Ik
' eis schadevergoeding!" Nou
werd ik een beetje vals om dat
woord jutter, maar ik had me*
zelf goed onder controle en
zei: „Laat naar je kijken,
schoonheid.... Schadevergoe*
ding? Je bent niet beschadigd,
je bent er door opgeknapt!"
Ik zal het bestuur van het
Straridschap voorstellen nog
een gele korf te gebruiken: Gevaar»
lijk voetballen.
14 JULI: Ik wil eens en voor altijd
van deze plaats zeggen dat ,het bij
mij verboden is eigen stoelen mee te
•brengen naar het strand. Tenslotte
sta ik hier niet om- vliegen te vangen.
Al zitten we dan tussen twee depres*
sies, (een 'Noord=Dtoitse en een West*
Engelse) daarom hoef ik nog niet op
m'n eigen strand in de maling geno*
men te worden.
Vanaf vandaag kan iedereen bij z'n
stoel — tégen betaling van 15 cent —
een stoof met een gloeiend eierkooltje
krijgen.
1'5 JULI: Ik zeg niks meer.
STOELEMAN.

wezig, terwijl er geen gelegenheid rbe*
staat zich na een brand te wassen en
op te knappen. Spr. is yan mening,
tiat hierin spoedig verandering ge»
bracht dient te worden. Er bestaan
nu wel kostbare plannen, o.m. de
bouw van een brandweerkazerne,
doch aan de uitvoering wordt nog
niet gedacht, hoewel deze aangele*
genheid urgent is. „In Zandvoort
heeft men harde koppen, maar men
moet niet vergeten, dat' ik ook een
harde kop heb", zo betoogde de bur*
gemeester verder. De outillage zal
komen, óók de brandweerkazerne, die
niet gebouwd behoeft te worden om
de auto van de burgemeester onder
dak te brengen, zoals boze tongen
beweren.
Ook de heer Fehres complimenteer*
de de jubilarissen, waarna hij sprak
over „een redelijke mate van brand»
beveiliging", die ïn elke gemeente
aanwezig dient te zijn. Elk corps valt
of staat met het commando, dat de
beste krachten naar voren dient te
brengen, doch daarnaast dient het
materiaal in orde te zijn, daar de
geest onder de corpsleden anders kan
verzwakken. 'Spr. gaf toe, dat het
Zandvoortse materiaal inderdaad ver*
ouderd is. Ook de 'huisvesting dient
verbeterd te worden. Spr. hoopte, dat
de gemeenteraad spoedig een besluit
.hierover.zal nemen.'"..
. .
Na de 'pauze werden drie films
over het brandweerwezen vertoond.
J.G.B.

tw.ee,
Het Duitse voeibah
elftal heeft het we-,
reldkampioenschap
veroverd. Op zichzelf
een verrassend feit
misschien. Hel elftal
won in de finale van
de Hflngaren, die algemeen als de
wereldkampioenen werden gedood*
verfd. Maar met wedstrijdsport zijn
verrassingen uiteraard niet uitgeslo*
ten en de Hongaren, die — ondanks
de tweede plaats in het wereldtours
nooi — ware voetbalsvirtuozen zijn,
zullen deze teleurstelling, zoals het
sportsmen betaamt, sportief moeten
nemen.
•
Het „thuisfront" dacht er anders
over. Een menigte van maar liefst
15000 betogers heeft het thuishorende
Hongaarse elftal een „warme on f*
vangst'' bereid. Foto's en beeldjes(?)
van de spelers werden vernietigd en
de betogers wilden het persorgaan
van de communistische partij te
Boedapest binnendringen. Zij werden
tegengehouden door leden van de
(communistische) veiligheidspolitie.
Het winnende Duitse elftal heeft
een ware triomftocht naar Miinchen
gemaakt. Uit alle delen van het land
werden de voetballers overladen met
geschenken, w.o. koelkasten, televisies
toestellen en gratis:vacantie aanèze»
dingen. De nabeschouwing van de

wedstrijd door een Duitse sportver:
slaggever, die met overslaande stem
de lof verkondigde van „die Deutsche
weltmeisler", was al een bedenkelijk
opgewonden standje, waar doorheen
het „Deutschland über alles" ween
klonk als een orgie van nationalist
tische overschatting. Maar de uitla:
ting van een der officials, die hel
elftal toesprak, stelde al het voor:
gaande in de schaduw. Deze heer
zeide o.m.: De goden der Germanen
waren ons goed gezind...."
Twee reacties, die beide voortko:
men uit eenzelfde beginsel: een vol:
slagen verwrongen inzicht. Bij de
Hongaren uitte de wilde teleurstel:
ling zich in een ontlading, die vaak
voorkomt wanneer het volk zich ver:
raden voelt. De staat c.q. hef com:
munisme had van gewone sportkerels
legendarische figuren gemaakt, pres:
taties buiten alle proporties omhoog
geschroefd. Het volk voelt zich ver:
raden en bedrogen
de onoverwin:
nelijken verloren
/
De Duitsers, gedompeld in over:
winnings:roes, maken van de sport
weer een staatszaak. Zij associëren
een voetbalzege met het heidendom
der oude Germanen en zij brallen
weer van germaanse goden, die alleen
het Duitsland, dat boven alles staat,
beschermen, vertroetelen en groot
maken.
Twee reacties, die te denken geven.

EEN GOUDEN BRUIDSPAAR
Eigenlijk een „voorbarig bericht",
want de heer en mevrouw Meyer*Ot*
ten, Kostverlorenstr. 82 alhier, trouw*
den eerst op 4 Augustus 1904 in de
Lutherse Kerk te Amsterdam.
Maar door bijzondere omstandighe*
den wordt dit heugelijke feit reeds
op Zaterdag a.s. herdacht. _„„...—""'
De familie Meyer is voor Zandvoort
geen onbekende, want reeds op 16
December 1916 vestigde zij zich hier.
Hun' gezin bestaat "uit vier doch*
ters en een zoon, die op 36»jarige
leeftijd in de Duitse letteren promo*
veerde.

De bruidegom was jarenlang een
zeer -verdienstelijk lid van 't koor van
de Ned. Protestanten Bond „Credo
Canto", waar hij meestal de Evange=
listenpartij in de oratoria vervulde,
terwijl mevrouw Meyer tot aan de
,borlogsjaren bestuurslid was van de
bekende instelling „Vrouwenhulp".
Thans genieten ze van hun weiver»
diende rust te midden van kinderen,
kleinkinderen en .van een achterklein* ,.
kind'.
We hopen van harte, dat ze nog
lange jaren voor elkaar gespaard m o*
gen blijven.
G.'H.

Gemeenteraad Dinsdag a.s. in gele trui?
Agenda kan in ijltempo worden

Aankoop postkantoor en
gebouw Haltestraat 4
Door de pp handen zijnde opheffing
en verdwijning van het tramstation
zal het binnen afzienbare tijd moge*
lijk worden de in het wederopbouw*
en het ontwerp*saneringsplan gepro*
jecteerde verruiming van het Raad*
hüisplein te verwezenlijken.
Daarvoor zal 'het echter ook nodig
zijn het verouderde en te klein ge*
worden postkantoor te slopen en een
deel van de daardoor vrijkomende
grond bij het plein te voegen.
Het oorspronkelijke plan van de
P.T.T. om door een ingrijpende ver*
bouwing van het oude postkantoor en
samenvoeging met perceel Haltestraat
4 tot de zo nodige vergroting van de
kantoorruimte te komen — voor
welke plannen de P.T.T. reeds in 1941
laatstgenoemd pand van de gemeente
aankocht — zal met het oog op deze
gemeentelijke plannen geen doorgang
kunnen vinden.
Het vorenstaande is voor B. en W.
aanleiding geweest om met het hoofd*
bestuur, van de P.T.T. onderhandelin*
gen te openen over de aankoop door
de gemeente van het oude postkan*
toor en het perceel Haltestraat 4.
Daarbij is uiteraard ook onmiddellijk
ter sprake gekomen de bouw van een
nieuw postkantoor. De plaats waar
en de wijze waarop deze zal geschie»
den staat thans nog niet geheel vast.
Wel kan worden medegedeeld, dat
het de bedoeling is, dat de gemeente
het postkantoor bouwt en dat de P.
T.T. dit van de gemeente huurt. P.T.
T. heeft toegezegd in de bouwkosten
een aandeel te betalen van f 100.000,
— zijnde de geraamde kosten van ver*
bouwing van het huidige postkantoor.
De door P.T.T. te betalen huurprijs
zal worden gebaseerd op het door de
gemeente voor d'e bouw geïnvesteer*
de kapitaal, verminderd met de bij»
drage van ƒ 100.000.
Omtrent de aankoop van evenge*
noemde percelen is overeenstemming
bereikt op de volgende basis.
iP.T.T. is bereid het oude postkan»
foor te verkopen voor ƒ.30.000, welk
bedrag — gelet op het door taxateurs
uitgebrachte rapport — redelijk is te

afgehandeld

noemen. '.Het perceel Haltestraat 4
kan worden aangekocht voor ƒ 25.000
zijnde de prijs, die P.T.T. destijds
zelve daarvoor betaald heeft. Ook dit
is derhalve aanvaardbaar.
Gelet op de uitgebrachte adviezen
van de commissie van bijstand voor
Publieke Werken c.a. en voor de fi*
nanciën stelt het college de raad voor
tot de aankoop van de genoemde, pan*
den onder de vorenomschreven en
voorts onder nader door B. en W.
overeen te komen voorwaarden te be»
sluiten en voor deze aankoop als*
mede voor de overdrachtskosten een
crediet van ƒ 55.000,» beschikbaar te
stellen.

Verxnakelijkheidsbelasting
op de helling
Onder dagtekening van 22 Maart j.l.
richtte de firma Gebr. T. en E. Ko*
per, exploitanten van het bioscoop*
thater „Monopole", alhier zich tot het
college met het verzoek om het tarief
van de vermakelijkheidsbelasting op
bioscoopvoorstellingen te verlagen tot
het vóór het jaar 1948 geldende pers
centage, zijnde 20 % van de onzuivere
opbrengst.
De Minister motiveerde destijds
zijn standpunt, neergelegd in het
rondschrijven van 9 Nov. 1947, als
volgt.
In het wetsontwerp belastinghsrzie»
ning 1946 (later 1947) kwam oorspron»
kelijk de bepaling voor, dat ten be»
hoeve van het Rijk een weeldebelas»
ting kon worden geheven van ten
hoogste 25% wegens het verlenen van
toegang tot vermakelijkheden.
•Deze
bepaling is later ingetrokken.
:
De Minister kwam spoedig terug
op zijn standpunt, neergelegd in de
circulaire van 1947, omdat van de
zijde van de bioscoopexploitanten
veel verzet rees tegen de ingrijpende
verhoging van het percentage.
(Het in de circulaire van 1947' ge*
noemde percentage werd door het
college overgenomen, omdat het door
de Minister min of meer werd „voor*
geschreven".
In de vergadering van d.d. 19 Dec.
1947 werd d'oor B. en W.-echter alge*

d

meen de mening uitgesproken, dat in»
dien de gevoerde actie tegen de toen
voorgestelde verhoging itot reultaat
zou hebben, dat de Minister daarop
terugkwam, de verordening dienoyer*
eenkomstig aan een herziening dien»
de te worden onderworpen. Die her»
ziening heeft toen ook, zoals uit het
bovenstaande blijkt, dadelijk na de
circulatie van 1948 plaats gevonden.
Op 20 'Febr. j.l. heeft de Minister
zich wederom met een circulaire in*
zake deze materie tot de gemeente*
besturen gericht.
Uit dit rondschrijven blijkt o.a., dat
overwegingen, die eerder aanleiding
waren het tarief van de vermakelijk*
hedenbelasting op bioscoopvoorstel*
lingen te verhogen, thans niet meer
gelden.
Ter zake van deze materie is door
het college het advies ingewonnen
van de gemeente*ontvanger en van de
financiële commissie.
Met de commissie is het college van
oordeel, dat het alleszins aanbeveling
verdient het heffingspercentage ad
35 % te verlagen tot 30 %. Een verder
gaande verlaging komt B. en W. niet
gewenst voor mede gelet op de om*
standigheid, dat de entréprijzen met
ingang van l Mei j.l. werden ver*
hoogd, waardoor de exploitanten zo*
wel van de verlaging van het heffinqs*
percentage als van de verhoging der
toegangsprijzen profijt zullen trekken.

Benoeming onderwijzer (e s)
aan de Dr A. Plesmanschool
Ter 'benoeming van een vijfde leer?
kracht in vaste dienst aan de Dr Al*
bert Plesmanschool hebben B. en W.
de volgende voordracht opgemaakt,
in overleg met de Inspecteur van het
Lager Onderwijs te Haarlem.
1. de heer C. Briejer, onderwijzer
te Reeuwijk;
2. Mej. C. H. Klein, onderwijzeres
te Velsen;
3. de heer J. den Houter, onder*
wijzer te Z.O. Beemster, wonende te
Purmerend.
B. en W. stellen de Raad voor de
vaststelling van de datum van ingang
der benoeming aan het college over
te laten.

Schooldeur ging even dicht

ORGELCONCOURS
Derde avond 12 Juli
De laatste van de drie orgelavonden
werd in de Gem. Concertzaal gehou*
den. De beide solisten, Albert de
Klerk en Anton Heuler bespeelden
het orgel v<m Cavaillé Coll. Boven*
dien werkte het Noordhollands Phil*
harmonisch Orkest onder leiding van
Toon Verhey mede.
(Het eerste stuk, Concert in g van
Francis Poulene gaf ons een altijd
welkome combinatie „orgel en strijk*
orkest" te horen. De contrastwerking
der beide apparaten leent zich bij*
zonder tot mogelijkheden, die menig
gewenst effect doen bereiken. Men
luistert gaarne naar deze soms tere
klanken, die zowel door het orgel als
het orkest worden voortgebracht.
Maar met dat al is het geen orgel*
concert, daarvoor is de orgelparlij te
fragmentarisch bedeeld. De organist
Albert de Klerk speelde het stuk met
veel elan.
Het „Concert Romano" van Al*
fredo Cosella voldeed als orgeUcon»
eert veel beter. Hierin vielen ons /eer
schone momenten op die voor reke*
ning waren voor het koper (trompet*
ten en trombones). Vergeten wij niet
de bezielde leiding die de dirigent
Taon Verheij wist te geven aan het
geheel. Met Anton Heuler aan 't or*
gel werd dit stuk het glanspunt van
de avond. Organist, dirigent en or*
kest kregen een ware ovatie!
'Er was aan dit Internationaal orgel*
concours een compositie=prijsvraag
verbonden. De deelnemers moesten
een Prélude en Fuga voor orgel leve*
ren. 48 composities kwamen binnen,
waaronder 23 uit Nederland, 2 uit
Mexico, l uit Griekenland en enkele
uit België, Duitsland en Oostenrijk.
De jury bestond uit Wenk Badings,
M. Geerink Bakker en Albert de
Klerk.
Drie composities kwamen voor een
prijs in aanmerking en Albert de
Klerk had de eer ze ten doop te
houden.
De winnaars waren Marinus de

Jong uit Kapellenbos bij Antwerpen,
Paul Angerer uit Wenen en 'Hans
Kok uit Arnhem.
We hoorden dus drie verschillende
orgel*composities, die in de moderne
trant geschreven waren. Maar geen
van deze drie werken kon mij enige
ontroering brengen. Het streven naar
schoonheid is m.i. te veel zoek. Er
wordt te veel met 't hootd en te wei*
nig met het hart geschreven. Een
componist /eide eens tot mij: „De
schoonheid van vroeger past niet bij
die van deze tijd, nu hebben we een
andere!" Goed — een andere, maar
is 't een betere? Enfin, de tijd zal 't
wel uitmaken. Overigens waren het
stukken waaraan alleen orgelvirtu*
osen zich mogen wagen en ze mogen
Albert de Klerk wel heel dankbaar
zijn, dat hij /.e de 100 procent gaf.
Aan het slot van het concert bc*
trad de wethouder D. J. A. Geluk
het podium en bracht hulde aan de
drie concertgevers voor hun zo voor*
treffelijk werk: Albert de Klerk, An*
ton (Heuler en Toon Verheij.
Een bijzonder woord van dank
richtte spreker toi de secretaris van
het Anjerfonds, jhr Mr J. W. Röell,
die de volgorde der componistenprij»
zen bekend maakte. De Ie prijs werd
toegekend aan Paul Angerer uit Oos*
tenrijk; de 2e aan Marinus de Jong
uit België en de 3e aan 'Hans Kok uit
Nederland.
En hiermede behoort dit -vierde or*
fjelconcours weer tot het verleden.
Onder de aanwezigen zagen -wij ook
verschillende auioriteitcn, o.a. onze
burgemeester en mevr. Van Fenema,
JAC, BONSET.
(Adv.)

Een voetbaltreffen
op K.V.S.-terrein.
Zaterdagavond zal het eerste elftal
van de Karel Doorman&chool zich
meten met K.V.S. 1. Deze ontmoeting
zal plaats vinden op het strand voor
het Riche Bad.
De verschillende aanplakbiljetten
die in het dorp te zien zijn, werden
vervaardigd door leerlingen van de
Karel Doormanschool.
De Karel Doormannen zullen piek»
fijn voor de dag komen, daar hun een
compleet sporttenue en een voetbal
werd geschonken (kicks uitgezon»
derd).
Om aan deze wedstrijd een enigs*
zins officieel karakter te geven, heeft
de wethouder van Onderwijs, de heer
A. Kerkman zich bereid verklaard de
aftrap te verrichten.
Voor het winnende team is door de
directeur van Hotel Sonnehoeck, de
„Sonnehoeck wisselbeker" beschik»
baar gesteld, terwijl 'de oudercom»
missie van de Karel Doormanschool
een medaille schonk.
Als voorwedstrijd vindt een tref»
fen plaats tussen de Karel Doorman*
school 2 en K.V.S. 2. Voor deze ont*
moeting wordt een medaille beschik*
baar gesteld door de Kampeerders*
vereniging.

Goed resultaat
De opbrengst van de Rode Kruis huis*
aan*huis* en straatcollecte, die vorige
week in onze gemeente werd gehou*
den, bedroef ƒ 1927,62.

Touring Zandvoort hoopt op 20 Juli
haar eerste Zandbouwwedstrijd te
geven voor kinderen van 8*9, 10, 11
en 12 en van 13 t.m. 16 jaar, dus in
drie groepen verdeeld. Deze wedstrijd
vindt plaats in Bad Termes en bes
gint om 9 uur. Voor deelname kan
men zich opgeven aan het kantoor
van Touring Zandvoort op Maandag
19 Juli. De beoordeling is om 12 u. en
prijsuitreiking om uiterlijk l uur. Als
prijzen geeft Touring Zandvoort we*
derom waardebonnen, te besteden bij
Zandvoortse winkelbedrijven. Deze
bonnen zijn inwisselbaar bij de Ge»
meente*Ontvanger.
Op 29 Juli volgt de kellnersrace,
waaraan thans ook serveuses kunnen
deelnemen. Nadere bijzonderheden
omtrent de kellnersrace volgen nog.
Op 4 Augustus wordt de jaarlijkse
kinderballonwedstrijd gehouden waar*
voor de kinderen zich op 2 en 3
Augustus kunnen opgeven bij het
karitoor van Touring Zandvoort.
Tenslotte op 10 Augustus de 2e

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
4.52 12.— 17.19 0.30 9.00*15.30
5.30 12.30 17.57 1.— 9.30»16.00
6.11 13.— 18.37 1.30 10.00*16.30
6.51 14.— 19.17 2.30 11.00*17.30
7.37 14.30 20.03 3.- .11.30»18.00
8.28 15.30 20.58 4.- 12.30*19.00
9.31 16.30 22.04 5.- 13.30*20.00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

zandbouwwedstrijd op dezelfde plaats
en tijd als de eerste. Hiervoor kun*
nen de deelnemers zich opgeven op
9 Augustus bij Touring Zandvoort.

Geslaagd

Aan de school der R.K. vereniging
tot bevordering van industrie* en
huishoudonderwijs voor meisjes „St.
Anna alhier, slaagden voor het diplo*
'ma lingerie»naaien: Agnes, Ria en
Corry Warmerdam, Evcline Veen,
uitgebreid. Er kon echter voorshands
Truu's Hakhoff, Johanna Kunkeler,
geen aanleiding worden gevonden tot
Joke Leipoldt, Clara Stokman, Ria
vestiging van een postagentschap in
Balk, Nelly Wensel en Bets Kerkman
Plan Noord, omdat het aantal in die
Het diploma voor costurnièrc werd
wijk aanwezige percelen en het op
behaald door Beb van Soolingen, Nel*
een aldaar te vestigen postagentschap
ly Koper, Ria Dhond, Truus Hakhoff
te verwachten verkeer — het is geen
en Tilly de Kruyf.
zakenwijk: — te gering werd geacht.
De vestiging van een postagentschap
Geslaagd vanuit de 6e klase van de
in het zuidelijk gedeelte der gemeen»
Wilhelmina School voor het toela*
te kan niet in overweging worden ge»
tingsexamen tot het Christelijk Ly:
nomen, omdat het centrum van be»
ceum Henk Kuik, Robbie Kuit, Henk
doelde buurt is gelegen op een af*
van Nieuwenhuizen, Yvonne War*
stand van slechts 5 a 6 minuten gaans
nink, Jan van der "Werff; tot het
van het Post* en Telegraafkantoor.
Coornhert Lyceum Wim Cense, Biep
van iHarrevelt, Joke de Ru; tot het
Kennemer Lyceum Ankie Brokmeier.
Burgerlijke
Stand
Muziekkapel Zandvoort
Aan het Kennemer Lyceum te Over*
9—15 Juli 1954
veen slaagden onze plaatsgenoten
Siraatmuziek
Geboren: Lambertus iHendrikus, zoon Hansje Muller en Maja Vonk voor
van H. Broekema en A. H. Kwap» het eindexamen 'H.B.S. resp. A en B.
Een muziekvereniging is een dure
penberg; Angelique Christine, doch*
vereniging waar veel geld voor nodig
ter van C. 'j. Auberlen en M. E. Bondsdivisie
is, o.m. voor onderhoud en aanschaf»
Rosbak; Geertruida Johanna, doch* •werd geïnstalleerd
fen van instrumenten, auteursrechten
ter van J. W. Luiten en M. H. van
en salaris van de directeur. Men moet
Dam; Hubertus Jan, zoon van J. Woensdagmiddag had in Café*restau;
daarom al het nodige doen om te
Smit en A. J. Bisenberger; Josua rant „De Rotonde'' aan de Strandweg
trachten de vereniging in stand te
Christiaan, zoon van J. V. Pieters een bijeenkomst plaats van de „Bond
houden.
zonder naam", alwaar de installatie
en B. W. van Beekum.
De Zandvoortse Muziekkapel heeft Ondertrouwd: J. 'H. Kaars Sijpe* plaats vond van de eerste lichting
dan ook besloten om dit seizoen vier
steijn en R. M. van Ditmar; T. van van de z.g. 1000*dienstmaandendivisie.
avonden op verschillende plaatsen in
Er wordt n.l. de laatste tijd veel
de Koekelt en A. de Jong; D. Door*
het dorp straatmuziek te maken en
over het dienstbodenvraagstuk ge»
nekamp
en
P.
Terol;
C.
A.
Kras
en
wel op Dinsdagavond 20 en 26 Juli
sproken en sommigen zijn van
T. M. van Staveren.
en 3 en 10 Augustus om aan de nodi»
ning,
dat er haast geen meisjes meer
ge gelden te komen voor vernieuwing Getrouwd: H. C. Bakker en M. J. v. zouden zijn, die huishoudelijk werk
Dijk.
en onderhoud van instrumenten.
prefereren. Er zijn n.l. verschillende
Er zal met busjes worden gecollec» Overleden: N. van 'Ham, oud 83 jaar, huishoudingen waar de ouders bijv.
teerd. TDe vereniging verzoekt vrien»
wed. v. J. Timmers; J. van der niet met vacantie kunnen gaan of
delijk om enige collectanten om deze
Spek, oud S3 jaar, echtgenote van waarin extra*hulp eens dringend
„muzikale" inzameling te doen sla»
D. iHalderman; J. E. van der Horst, noodzakelijk zou zijn. De Bond zon*
gen. Men gelieve zich daarvoor aan
oud 78 jaar, wed. van W. J. Hoogs der naam heeft nu een verrassende
te melden bij de heer P. Schaap, Hal*
terp; P. Blom, oud 34 jaar, echtg. stunt uitgehaald.
testraat 36.
van J. de Muijnck.
Er -vyerd n.l. 'n plan uitgedacht een
1000*dienstmaandendivisie op te rich
ten en met succes, daar zich meer
dan duizend meisjes spontaan aan*
meldden. Na selectie bleven er nog
Nog enkele dagen en er wordt wederom een beroep gedaan op uw
ruim 800 over, die, te beginnen met
aller portemonnaie. Ditmaal is het de c o l l e c t e voor de bestrijding
2 Augustus a.s, elke maand •— tot
van de zo zeer gevreesde kanker. Het behoeft geen betoog dat de
en met December a.s. — hun krach*
bestrijding van deze ziekte enorme geldbedragen vordert. Men den*
ten zullen aanbieden.
ke alleen maar aan het dure radium en de Röntgenapparatuur die
De eerste lichting was Woensdag*
benodigd zijn voor de onderzoekingen. Voorts nog de uitgebreide
middag voor het grootste deel aan*
proeven die genomen moeten worden met radioactieve isotopen. En
wezig en werd door pater W. Loop
dan niet te vergeten het leggen van contacten met werkers op het*
toegesproken. Aan elk der meisjes
zelfde gebied in het buitenland en 't uitwisselen van gegevens, waar*
— jong en oud — werd een speldje
bij wij Nederlanders er trots op zijn, ook van onze kant ruime bij*
uitgereikt, evenals tien geboden voor
dragen in dat onderzoek te kunnen leveren.
zichzelf, maar ook tien geboden voor
Immers dit kankeronderzoek heeft ook in het buitenland de -volle
hun a.s. huismoeder, alsmede met de
aandacht. Ons land profiteert mede van wat de buitenlandse onder*
opdracht de maand in het nieuwe ge»
zoekers gevonden hebben. Ook Uw naaste omgeving profiteert daar
zin te blijven, ook al zou er wel eens
wellicht van. Misschien ook hebt gij lezer daar vroeger of later
iets te wensen overblijven.
helaas ook belang bij.
De bijeenkomst werd o.m. bijge*
Steunt daarom deze belangrijke collecte op 17 Juli. In het belang van
woond door burgemeester Mt (H. M.
de kankerbestrijding, in het belang van Uw eigen familie, mis*
van Fenema alsmede door diverse an*
schien ook in Uw eigen belang.
dere autoriteiten, o.m. de heer Mr J.
B. Entzinger, Arts
M. Wicherink, secretaris van de So*
H. K. van Es, Arts
ciale Raad te Haarlem.
J. v. d. Meer, Arts
C. F. M. Robbers, Arts

Tekeningen naar Japan

Wil de
Juli
18
19
20
21
22
23
24

Op 9 Juli j.l. maakten de kinderen
van de hogere klassen der Dr Albert
Plesmanschool hun schoolreisje. Zij
bezochten de aloude Dorntoren te
Utrecht. Voorts brachten zij een be»
zoek aan het unieke auto=museum te
Zeist. Tenslotte ging de tocht naar
het natuurbad te Bilthoven.
De kinderen der eerste en tweede
klas maakten op 13 Juli 1.1. een
tochtje langs de tunnelbouw te Vel*
sen, bezochten het fraai gelegen die*
renparkje te Alkmaar, terwijl van
Alkmaar uit de tocht ging naar de
„bedriegertjes" te Bergen NJH.
Beide reisjes stonden onder leiding
van de leerkrachten geassisteerd door
enige leden der oudercommissie.

Touring zandbouwwedstrijd

De Ideale Gezinszall

Zuinig beleid
Blijkens het zo juist verschenen jaar=
verslag van de Kamer van Koophan»
del voor Haarlem en Omstreken,
heeft de K.v.K. op 3 Maart 1953 een
afschrift van een schrijven van de
gemeente Zandvoort ontvangen, het»
welk door de gemeente Zandvoort
was verzonden aan de Directeur*Ge*
neraal der P.T.T., waarin werd ver»
zocht te bewerkstelligen, dat in Plan
Noord en in het' "zuidelijk gedeelte"
van Zandvoort 'wederom postagents
schappen zouden -worden gevestigd.
Op 11 Maart d.'a.v. werd door de K.
v.K. eveneens een schrijven gezonden
aan de heer Directeur=Generaal der
P.T.T., waarin de Kamer het verzoek
van de gemeente Zandvoort onder»
steunde.
Op 16 Juni j.l. deelde het 'Hoofd»
bestuur der P.T.T. de K.v.K. mede,
dat in verband met de toeloop van
het publiek tegen 14 uur het tweede
loket reeds om 13.30 uur wordt ge»
opend en dat tijdens het badscizocn
(van l Juni tot omstreeks 31 Augus*
tus) de loketbezetting zou worden

Een ongewone drukte was het Maan*
dagmorgen 5 Juli voor de 'Hannie
Schaftschool. Kinderen met koffers,
vergezeld van hun ouders, wachtten
met spanning op de 9 auto's, door
welwillende ouders en anderen be=
schikbaar gesteld om hen voor 'n vijf*
daagse reis naar De Bilt te brengen.
Hartelijk toegejuicht vertrokken de
twee zesde klassen. De reis stond on*
der leiding van het hoofd der school,
de heer Van Ekeren, bijgestaan door
mej. Bolman en de heer Bruinsma.
Het was een schooluitwisseling, want
toen na een voorspoedige autotocht
om kwart over tien De Bilt was be»
reikt, stonden de leerlingen van de
6e klas van de openbare lagere school
aan de Tuinstraat, hoofd de heer
Frijlink, gereed om in te stappen
voor de reis van 5 dagen naar Zand*
voort, üe Zandvoorters kwamen on*
derdak bij inwoners van De Bilt. De
Biltse kinderen logeerden bij ouders
van Zandvoortse kinderen. De sa.'
menwerking der ouders heeft veel bij*
gedragen tot het slagen rvan deze in*
structieve schoolreis. Een woord van
grote dank is hier dan ook op zijn
plaats.
En of de 12 jarigen het fijn ge=
vonden hebben? Vraag het hun maar.
Of had eens naar hun stralende ge»
zichten gekeken bij het vertrek uit
Zandvoort en bij hun aankomst in
Zandvoort op Vrijdag 9 Juli. En het
weer? Fifty=fifty. En wat ze gedaan
hebben? Kersen gegeten in de boom»
gaard, door Galeries Modernes rond=
gedwaald, 'n rondvaart gemaakt door
de Utrechtse grachten, de Dom be=
klommen, de Domkerk bezichtigd, de
Erebegraafplaais op de Grebbeberg

bezocht en Ouwehands Dierenpark,
gezwommen in de prachtige gemeen*
telijke zweminrichting van De Bilt
en tot slol een heerlijke sportmiddag,
waarbij de kwieke Zandvoortse meis*
jes de Biltse collegaatjes bij het kas*
tien met 39*17 versloegen en de Zand*
voortse jongens ondanks goed spel
en hard werken met 2*1 de voetbal*
wedstrijd verloren. Een eresaluut
voor het sportieve spel van allen.
En toen om 5 uur Vrijdagmiddag
9 Juli de Biltse auto's voorreden om
allen naar Zandvoort te brengen,
werd er menige hand gedrukt en nar=
telijk dank gebracht voor de vele
goede zorgen door de Biltse ouders
aan de Zandvoortse jeugd besteed.
Het waren onvergetelijke dagen,
een waardige afsluiting van het
schooljaar na een jaar van hard wer*
ken.

COLLECTE voor de KANKERBESTRIJDING
in Zandvoort een succes worden, dan hebben wij ook

UW HULP NODIG
Of drie uren gedurende de morgen of gedurende de middag of tij:
dens hef concert des avonds op het Raadhuisplein.
Bedenkt U niet langer, maar doe het en geeft U even op bij Mevr.
Blaauboer, Haliestraat.

Onze plaatsgenoot de heer T. de Boer
heeft met een collectie kinderteke*
ningen -van leerlingen uit zijn schil*
dersschool deelgenomen aan een in*
ternationale expositie te Utrecht, die
werd georganiseerd door de Art for
World Friendship. De inzending werd
een „verfrissend element" genoemd
tussen de overige vaderlandse jeugd*
werken. Vier en twintig tekeningen
van zijn leerlingen worden binnen*
kort in een soortgelijke expositie on*
der auspiciën van bovengenoemde in*
stelling in Japan tentoongesteld.

Mensen en Zaken
Ze kwamen helemaal uit Amsterdam
om in Zandvoort een frisse neus en
wat vertier te halen. Nu valt dat niet
mee voor twee dorpelingen uit
Mokum, opeens overgepoot te wor=
den in Zandvoort*city, badplaats*
nummer*êén en ontspanningscentrum
van alle rijke 'Europeanen en nog
rijkere Amerikanen.
Ja, Ank en Peter waren eigenlijk
een beetje beduusd toen ze 's Zater*
dag 's avonds door de woelige kern
van Zandvoort liepen. Er was alle
reden voor een behoorlijke "deining:
de estafette was gelopen, de burge*
meester had gesproken en de accor*
deon*band concerteerde in een zee
van enthousiasme en natuurlijk in de
blauwe tent.
Vermelding verdient voorts nog
dat het die avond dragelijk herfst*
weer was. De temperatuur was niet
te hoog, ook niet te laag — weerkun*
digen hebben gezegd: 11 graden —
en dus waren de reeds eerder ges
noemde rijke Europeanen en nóg
rijkere Amerikanen in grote getale
vertegenwoordigd. Ze kwamen in hun
verschrikkelijke brede wagens, met
paleis*allures, wagens, die nauwelijks
de boclvt op het Raadhuisplein kon*
den nemen, zonder de geparkeerde
soortgenoten te rammen of winkelt
puien in gruis te doen verkeren. En
helemaal erg werd het, als zo'n glim*
mend gebouw op banden per se de
Kerkstraat in moest .Soms gingen dan
de achterwielen over het trottoir, om*
dat de voorwielen geaarzeld hadden
tussen de Sierkan en mijnheer Vu*
der z'n winkel.
De korte wandeling, die Ankje en
Peter door de koortsachtige city
maakten, had al zo veel van hun ze*
nuwen gevergd, dat zij zich schier
willoos lieten meeslepen door gast*
heer en gastvrouw. Deze laatsten
echter hadden ook al heel wat door*
gemaakt van het Postkantoor tot de
Kerkstraat en zij verloren gaandeweg
hun prestige en zelfverzekerdheid....
„Tjonge", zei de gastheer, „gossie*
moppie", zei de gastvrouw, „zo iets
hebben wij nog niet beleefd, ofschoon
wij wel wat gewend zijn in het hart
van Zandvoort op Zaterdagavond".
Ank en Peter deden er, bleek bibbe*
rend, het zwijgen toe. Toen er bijna
een vehikel over Peters hakken reed
en Ankje hem (automatisch ingrij*
pend) het leven redde, kreeg Peter
zijn spraak terug. iHij riep iets naar
de chauffeur, maar doordat hij 't in
Amsterdamse trant deed, vergat de
genoemde chauffeur dat er tegelijker*
tijd een paleis op wielen uit de
Oranjestraat kwam, drie -van de
Krocht en twee uit de .Haltestraat.
Op het laatste nippertje bracht een
snerpende gil van Ank de man tot
zijn positieven. Deze gil voorkwam
dat er de volgende Maandag zeven
autobestuurders niet op " de front» •
pagina kwamen.
Intussen hadden ook enkele tien*
tallen voetgangers zich platgedrukt
tegen de huizen en winkels, zodat het
gehele tafereel een uitermate ver*
warde aanblik bood. Degenen, die
niet zo spoedig een veilig heenkomen
hadden kunnen vinden, stonden (vers
dwaasd lachend om hun gelukkige
redding) met hun schenen tegen de
voorbumpers van de bontgekleurde
kastelen.
De kluwen mensen en wagens,
waarin zich ook nog een handvol
•wielrijders had gemengd, ontwarde
zich langzaam. Alles kwam weer
moeizaam op gang en ook Ankje en
Peter vervolgden met gastheer en
gastvrouw, zij het ietwat beverig in
de knieën, hun weg. Zij verkozen
geen minuut langer dan nodig was op
straat te vertoeven. Thuis gekomen,
voelden zij zich weer veilig en moe*
dig en Peter begon uitgebreid te gor*
ten. Hetgeen begrijpelijk en alleszins
gerechtvaardigd was.
Op verkeerstechnisch gebied kan
Amsterdam natuurlijk niet met het
cosmopolistische Zandvoort vergele*
ken worden, was zijn mening, maar
in Amsterdam zijn bepaalde straten
onder bepaalde omstandigheden tij*
dens bepaalde uren verboden voor
ossenkarren en hondenwagens.
„Ik mag dan met m'n boerenyer*
stand geen steek weten -van de eisen
van het moderne verkeer, maar dit is
een chaos!" riep Peter vertoornd. •
En wat dan nog? vroeg
MOMUS.

(Adv.)
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

O.S.S.
Hoewel de deuren van verschillende
scholen binnenkort voor een zestal
weken worden gesloten en andere Ie»
den met vacantie gaan, zullen onze
lessen, zoals gebruikelijk, nog tot l
Augustus worden voortgezet. Gedu»
rende de maand Augustus worden
geen lessen gegeven, doch worden
voorbereidingen getroffen om in de
eerste week van September onze taak
weer zo goed mogelijk te kunnen uit»
voeren.
Voor het handbaltournooi van 22
Augustus a.s. dienen nog enige her*
stellingswerkzaamheden aan het -veld
te worden verricht. Men is hiermede
reeds begonnen doch alle leden wor=
den opgeroepen hieraan hun mede»
werking te verlenen.

FOTO-KINO Grote
HAMBURG
Krocht 19 Telefoon 2510

De nieuwste camera vanaf f 54,—

Kleuren foto- en smalfiïms
Levering door geheel Nederland
Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers en taperecorders

Bij de

Levensverzekering Mij „R. V. S. 95
komt per begin September een plaais vrij als

Agentincasseerder
Leeftijd niet boven 35 jaar. U gelieve uw sollici*
tatic met uitvoerige inlichtingen te richten tot
ons Bijkantoor Nieuwe Gracht 5a te 'Haarlem.

UITVERKOOP-KOOPJES!!
Bollen Olga wol, 50 gr
NU f 1,50
Bollen v. \Vijk wol, 50 gr
NU ƒ 0,98
Bollen Jaeger wol, 50 gr
NU ƒ 0,85
Kantwol, breit geweldig uit, 50 gr. .. NU ƒ 0,98
Restanten Frisia wol, 100 gr
NU ƒ 1,50
Prima Sokken wol, 100 gr
NU ƒ 1,75
Neveda. Sirene wol, iets verkl., 100 gr. NU ƒ 1,50
Prima Baddoeken
NU ƒ 0,98
Prima Washandjes
NU ƒ 0,24
Lakens, l pers
NU ƒ 3,95
Slopen
NU ƒ 1,38
Rijk geborduurde Lakens
NU /' 5,54
Dames Camisoles
NU 'f 0,98
Dames Directoirs
NU f 0,98
Alle maten Meisjes Camisoles
NU ƒ 0,98
Ook bij Uw uitverkoopaankopen ontvangt U de
IIOBOCA:REIS13ONNEN!

Dr A. DekkerJonker
inderarts Haarlem

Praktijk hervat

VERLOREN

1008.
Af te halen Lange»
laan 10, Bentveld, 2 mooie
K AT J'E S, dol op Felix'
Kattenbrood.
TE KOOP wegens vertrek
een zeer SOLIED PERCEEL
met ccntr. verwarming. Be v.
ben. 2 gr. k., keuk., kelder;
bov. 3 gr. slpk., badk., gr.
zolder met kamer. Direct te
aanv. Makelaar W. PAAP,
Kostverlorenstr. l, tel. 2965.

ZATERDAG

17
JULI

TE KOOP: één l=pers. ledi=
kant met 3 delig kapok bed,
ƒ 35,'-, één lopers, kap. bed,
geheel nieuw, ü ƒ 40,=. Van
Spijkstraat 4.
Speciaal vertrouwd adres
voor.

KLOKSLAG

Maison „Gerrits"

BEGINT

Lo. 4 Juli een bruine linker
*EGENLAARS ^met rits*
luiting, verm. in Zandvoort,
Bentveld of Aerdenhout.
3aarne terug te bezorgen
Haarverven
met handelsgeest, die wat worden wil in ons vak; 15=17 jr.
iyaeintenlaan 31, Haarlem.
Verkade=adres en comestibles
Blonderen
WON1NGRUIL
Kleurspoelingen
A'dam--C.—Zandvoort
MOL, Pijlslaan 108
HALTESTRAAT 12 A - Telef. 2099
Aangeb. ben. huis m. 3 ka=
etc.
(Haarlem, telefoon 14486
mers, keuk. en plaats.
Jevr. woning te Zandvoort.
Br.
no. 5502 bur. Zandv.Crt.
FAMILIEBERICHTEN
ZONDAGSDIENST
TE KOOP
Dames: en herenkapper
WONINGRUIL.
DOKTOREN:
In, plaats van kaarten
langeb. gezellig benedenhuis Zeestraat 30, telefoon 2718
Gedurende de zomermaanden is de
n A'dam; levendig, vrij uit*
aparte Zondagsdienst voor de dgkto» Verloofd:
icht, bev. 3 k., keuk., tuin,
en
centrale
verwarming
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
M. HEYINK.
celder en/.. Huur ƒ 8,60 p.w.
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
en
a.cl. Noord Boulevard (De Favauee= 7evr. woning te Zandvoort. Hajtestraat 37j^ Telef. 2891
WMKZUSTER:
plein). Te bevr.: J. H. Koning, make= 3r. 110. 5503 bur. Zandv.Crt.
L. J. RINKEL
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
laar, Haltestraat 62, Bakkerstraat l,
Specialiteit in
iandvoort, 14 Juli 1954
telefoon 2306.
VACANTIEWONING=
alhier, telefoon 2957.
Brederodestraat 32
RUIL
van
14=28
Aug.
Gezin
fijne Vleeswaren
VERLOSKUNDIGE:
Wilhelminaweg 16
uit Zeist, 4 pers., wenst
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
ruiling met Zandvoort of KIP'S LEVERWORST
100 gram 37 et.
omg. Keizer, tHerenlaan 9.
PREDIKBEURTEN
Gelardeerde Lever
Heden overleed te Zandvoort
NET MEISJE gevr., ± 18 jr,
onze lieve moeder, behuwd: en
Hervormde Kerk, Kerkplein
Annex Cabaret Extase
voor de echtend v. 8.30*12
grootmoeder
Zandvoort
Zondag 18 Juli
u. in klein gezin, of WERK* M. C. VAN BORKUM
JANNEKE ENGELINA
10.30 uur: Ds C. de Ru.
STER v. Maandag*, Wocns=> PED1CURE
VAN DER HORST
dau= en Zaterdagochtend.
7 uur: Ds R. H. Oldeman. Jeugd»
Weduwe
van
Br. no. 5501 bur. Zandv.Crt.
dienst. Onderwerp: „Ver weg en
Dagelijks het Zwitserse
MANICURE
Willem
Jan
(Hoogtcrp
toch dichtbij".
Schoonheidsspecialiste
ensemble
Eric
Hauser
in de ouderdom van ruim 78 jr.
NET MEISJE gevr.
ledere Woensdagavond 8 uur (gedu=
rende de maanden Juli en Aug.):
voor de ijssalon met jarenlange ervaring
" *
Uit aller naam,
Concert en Wijdingsdienst.
J. W. FlenssHoogterp
PETROVITCH, Kerkstraat.
Pepita Raxnirez
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Amsterdam, 13 Juli 1954
TER OVERNAME: 2=pers.
dansen uit Spanje, India,
AtV DE 1111000
Zondag 18 Juli
Aclm. de Ruijterweg 201=1
eiken led. m. toebeh., ƒ 75,=
Arabië,
Hawaii
en
Mexico
10.30 uur: Dr A. J. v. Leusen van
en
z.g.a.n.
iHoover
wasmach.
De teraardebestelling heeft
Velsen.
f 190,=. Te bevr. tot uiterlijk Dr Gerkestr. 21 = Tel. 2812
Daniels & Palmer
plaats gehad Vrijdag 16 Juli op
Maandag
12 u. v.m. Thor=
Gereformeerde Kerk,
de Nieuwe Oosterbegraafplaats
Britse en Franse parodie
^eckestraat 10.
Julianaweg hoek Emmaweg
te Amsterdam.
Angela et Fred Roby
Zondag 18 Juli
VRIJE BEN WONING t.o.
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Acrobatiek en Buikspreken
(4 pers.), voor 2e helft van
Juli (ook in gedeelten).
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Heden is tot onze diepe droef=
Brugstraat 9.
heid, nog vrij onverwacht.zacht
Zon= en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
Zondagmiddag
WONINGRUIL.
en kalm van ons heengegaan
9.30 _uur (Hoogmis) en 11 uur. De
Aangeb. nieuw vrij bovenh.,
onze lieve Vader, Behuwd, en
H. missen om 8.30 en 11 uur specis
THÉ DANSANT
J. Gijzenkade 172, Haarlem.
Grootvader ,.
aal_voflr badgast-en.
_ .,_
Gevr. vrij huis met" tuin te
Zondagsavonds 7 uur Lof.
WILLEM MOLENAAR
Zandvoort. Br. onder no.
In de week H. Missen 's morgens
wed.nr van Leentje v/d Putten
5504 bur. Zandv. Courant.
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
in de leeftijd van 82 jaren.
Lof.
Gevr. van l t.m. 14 Aug.
Zandvoort, 16 Juli 1954
GEMEUB. KMRS m. vrije
De goedkoopste zaak
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
v. Heemskerkstraat 4
PLASTIC, 140 breed, .. p. mtr ƒ 3,75 keuk.'voor echtp. m. 2 kind.
Dinsdag 20 Juli
E. Molenaar
BALATUM, 200 br. .. p. mtr. ƒ 3,10 Br. m. prijsopg. onder no.
Samenkomst in de Nieuwe ConsiW. Molenaar
COCOSLOPER, 70 br., p. mtr ƒ 4,95 5505 bureau Zandv. Crt.
storiëkanier der Hervormde Kerk.
M. MolenaarsDirken
COCOSLOPER, 85 br., p. mtr. ƒ 5,90 Wij zoeken voor onze doch=
Spr. de heer Galven, Haarlem.
Maryelly
COOOS DEURMATJES .... ƒ 1,75 ter, 15 jr, als paying guest
TAFELZEIL
ƒ 4,95
Zondag 18 Juli 9.45 uur: Radiotoe= De overledene is opgebaard in
19 Juli=29 Aug. OPNA=
Ook leveren wij U LINOLEUM en van
spraak (op 402 meter) door Pierre H.
ME IN GEZIN, beschaafd
de
rouwkamer
van
het
Diaco=
LINOFELT.
Dubois. Onderwerp: „Mediteren over
milieu, in badplaats, " liefst
nessenhuis Hazepaterslaan 24 te
zich zelf".
Zandvoort, waar dochter
Haarlem. Bezoekuur: 3=4 uur.
Alle merken WASMACHINES
van gelijke leeftijd aan w. is.
op
gemakkelijke
betalingscont
De teraardebestelling zal plaats
Br, no. 176053 Bolrek, Ko<=
ditie. Komt U eens met ons
vinden Maandag 19 Juli te 3.15
ningsplein l, Amsterdam.
praten.
uur n.m. op de Algemene Be=
graafplaats te Zandvoort.
Gevr. KAMERS v. echtp.
SWALUESTRAAT 9 is achter de
m.l., en echtp. m. baby; voor
Vertrek v.'Heemskerkstraat 4 te
Haltestraat. Telefoon 2418
de wintermaanden, event.
2.45 uur.
aansl. de zomermnd. Ge=
Met
SUCCES
adverteert
U
Verzoeke geen bloemen.
meub. ing. l Sept. voor ieder
in de ZANDVOORTSE COURANT een Huisk., Slpk. en vrije Maar!!! niet in één week.
keuken. Stookgel. Br. met Laat U daarom nooit ver=
prijs no. 5506 Zandv. Crt. leiden door mooie leuzen
om snel mager te worden,
voor zeer lage prijzen Warme voeten voor de
AGENDA
WERKSTER gevraagd van want hierin zit gevaar.
26 Juli=7 Aug. ledere och= Kiest U liever de veilige
openbare vergadering
politie
tend 2 a 3 uur, evt. enkele weg. Neem Bioline en lang=
van de raad der gemeente Zand ochtenden. Aanm. 's avonds zaam maar zeker zet het
Haltestraat 35 Telefoon 2131 Eén der beide ketels van de centrale
voort op Dinsdag 20 Juli 1954 na 8 uur, Zuid=Boulevard 53 slankheidsproces in. Het zijn
des avonds S uur.
verwarmingsinstallatie in het politie=
de biologische, verse be=
bureau is defect en dient door een
standdelen, die de slank»
Meisjes
gevraagd
1.
Ingekomen
stukken.
nieuwe vervangen te worden, aange=
heidsprocedure inzetten en
2.
Voorstel
tot
wijziging
van
d
HUIS-, DECORATIE- EN
Wasserij „HOLLANDIA"
zien reparatie niet meer verantwoord
leiden tot de volmaakte
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
is. De andere ketel kan hoogstens „Verordening op de hefiing^encr bc
vorm, die elke vrouw be=
lasting
op
vermakelijkheden".
MOTOR
125
cc
te
koop.
nog 4 jaar mee.
bereikt is. Vraagt U
3. Voordracht ter benoeming vai Thommy Loos, Spoorbuurt= geert,
Omtrent de in verband -hiermede te
Uw drogist. Hij kent Bio=
een
onderwijzer(es)
aan
de
Dr
Alber
straat
13.
treffen voorzieningen is het advies
line. 'Hij kan U inlichten.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 gevraagd van het technisch. advies= Plesmanschool.
Prijs per verpakking 50 dra=
SPOTKOOPJE:
4
stoelen,
2
4.
Voorstel
inzake
aankoop
van
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 bureau P. W. Deerns N.V. te Am* het postkantoor en het gebouw Hal crapeauds, ƒ 35,—, prima gees ƒ 1,25.
sterdam.
Blijkens
het
ter
inzage
ge=
GLAS-ASSURANTIE
staat. Haarlemmerstr. 43.
legde rapport van dit bureau verdient testraat 4.
5. Voorstel tot vaststelling van GEVRAAGD: opklapbare U kunt het toch niet
het aanbeveling om — nu toch uitge*
HONKBA1NIEUWS
breide vernieuwingen aan de instal= een nieuwe precario=verordening.
en meisjesfiets=
6. Voorstel tot verbetering van d kinderstoel
Het honkbalnegental van Zandvoort latie moeten plaats vinden — tege=
je; 2=pers. opklapbed. Van afschreeuwen
meeuwen verloor j.l. Zaterdagmiddag lijkertijd over te gaan van het stoken centrale verwarming van het politie Speijkstraat 2. Tel. 2318.
wanneer U de goede hoedade uitwedstrijd tegen SCH 4 met 8=0 van cokes op olie. Dit laatste is n.l. bureau.
7. Voorstel tot vaststelling van d Te koop aangeboden:
nigheden van uw artikelen
pl.m. ƒ 1000,- per jaar goedkoper
doordat geen vaste stoker meer nodig 12e en 13e suppletoirc begroting voor
BROMFIETS,
onder de aandacht van het
is en een besparing wordt verkregen 1952.
merk Cyclestar. Practisch
8. Voorstel tot het verlenen van niet- bereden, ƒ 275. Te bez. kopend publiek wilt brenop het brandstofverbruik. De beide
ketels worden dan door één nieuwe een crediet voor het aanschaffen van 's avonds tussen 6 en 7 u. gen. Daarvoor staat de ZandMonopole
vervangen, welke voorzien is van een leermiddelen enz. ten behoeve van de Zandv.laan 123.
voortse Courant te uwer bevolautomatische oliestookinrichting. Karel Doormanschool.
Vrijdag 16 Juli 7 en 9.15 uur: film
9.
Rondvraag.
schikking. Dit nieuwsblad
In de ruimten, welke ook des zo=
„Kiss me Kate".
wordt, door dat 'het plaatseZaterdag 17 Juli 7 en 9.15 uur: idem mers verwarmd moeten kunnen wor=
Zondag 18 Juli 7 en 9.15 uur: idem. den, n.l. de portiersloge en de droog= Gevonden voorwerpen
lijk- en regionaal nieuws
Maandag 19 Juli 7 en 9.15 uur: idem kamer voor jassen, zullen gaskachels Opgave van 7 t.m. 13 Juli 1954
brengt, niet gelezen maar
geplaatst worden. Tenslotte zullen
Dinsdag 20 Juli 7 en 9.15 uur: film
Mevr. de Nijs „gespeld"
ook enkele bouwkundige voorzienin= Aanwezig ten burele:
„In de schaduw van een troon".
van A tot Z.
Gewicht; diverse brillen; kanarie;
Coupeuse
Woensdag 21 Juli 7 en 9.15 uur: idem gen getroffen moeten worden.
In
die
sfeer
genieten ook
Blijkens een begroting van de Di= kauw (zwarte kraai); hondenhals= Emmaweg 8, telefoon 3095
Donderdag 22 Juli 7 en 9.15 uur: idem
uw advertenties méér dan
Vanaf Vrijdag 16 t.m. Donderdag 2 recteur van de dienst van Publieke band; hondenriem; portemonnaies;
Juli 2.30 uur: film „De gelaarsd Werken zullen de totale kosten rond sleutel van boormachine; div. hand*
gewone belangstelling en..
schoenen; schaartje; diverse hoeden;
ƒ 94000,- bedragen.
kat".
de resultaten bewijzen, dat.
Gelet op de — gunstige — advie= diverse ceintuurs; diverse jasjes; da=
mesvest; zwembroek; badhanddoek; voor stuiving en. afschutting. Steek voor uw reclameplanzen
van
de
commissies
van
bijstand
Hotel Bouwes
voor Publieke Werken c.a. en voor dop van ballpoint; diverse schoenen; Rietmatten voor alle do&l- nen uw licht eens op b« de
de financiën c.a. stellen B. en W. voor badschoen; diverse armbanden; diver= einden.
Dagelijks: het Zwitserse ensemble
Eric Hauser.
daartoe te besluiten en voor dit werk se halskettingen; broche; speelgoede= Rietrnattenfabriek
Zandvoortse Courant
een crediet van ƒ 9400,— beschikbaar ren; tasje; deken; binnenband auto; C. A. RIJNBEEK, Hillegom
Internationaal cabaretprogramma.
Telef. K 2520 - 5116
Achterweg l - Telef. 2135
diverse autopeds; diverse sleutels.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
"te stellen.

Gevr.: NETTE JONGEN

ABONNEERT U op de
ZANDVOORTSE
COURANT

„DE WOLBAAL"

Flat met garage

I. J. Knotter

Hotel Bouwes

Het Wonder van Zandvoori

SEIZOENOPRUIMING

Restanten

SPORTHUIS ZANDVOORT

Fa J, v. d, BOS & Zonen

WEEK-AGENDA

Voor vlot en
leuk jurkje
Rietmatten

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

Wat voor feest of party?
Alles verhuren vrij"GARAGE RHEE, telefoon Glaswerk, porcelein, bestekK 2500-39669, 39435, Koe* ken, tafels, stoelen, enz.
P, Waterdrinker, telef. 2164
diefslaan 21, Heemstede

THEATER

siMONOPOLE"

Alle soorten

Kiss me Kate
De verrukkelijkste Opcrettefilm welke U ooit xaj<
of hoorde. Kleur door Ansco Color. Alle leeftijden.
Vanaf DINSDAG 20 tot en met
DONDERDAG 22 JULI, 7 en 9.15 uur
Charles Laughton, Stewart Granger, Jeon Simons,
Debora Kerr in:

In de schaduw van
een troon
M.G.M.'s meesterlijke verfilming van de liarts*
tochtelijke romance van een prinses. Kleur door
Technicolor.
Toegang 14 jaar.
Vanaf VRIJDAG 16 tot en met
DONDERDAG 22 JULI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEES alleen bij slecht weer
Wij presenteren U het geheel Nederlands gespro*
ken sprookjessfilmwerk

De gelaarsde kat
In het Voorprogramma o.m. de tekenfilm
„STRAATMUZIKANTEN".
Alle leeftijden.
Plaatsbespreken dagelijks van 11.30 tot 12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550.

*toern.'

I Wassenaar ruimt op

VLIEGERS

DUIZENDEN DEKENS

VLIEGERTOUW en HASPELS

Henk Schuilenburg

tegen prijzen, waar U versteld van zult staan!

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
De Goedkope Amsterdammer

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper « Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 16 tot en met
MAANDAG 19 JULI, 7 en 9.15 uur
Katrhyn Grayson, Howard Keel, Ann Miller

STOOMWASSER1J „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
PUnstrykery - Snelle aflevering - KASTKLAAK
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j, H. G. WEENINK

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden vooy uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen
Os Volkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Molton dekens

Wollen dekens

dat is goedkoop
l pers. wit

Konderden
gewatteerde
ƒ 2,89 dekens
Effen satijiiüzijde. Nu
Molton dekens
fantastisch goedkoop.

„LYON" Tweezijdig
medaillon. Heerlijk zacht.
Heldere kleuren.
1 pers
ƒ 15,95
2 pers
ƒ 19,95

125/180
140/180
Extra
160/210
180/220

.... NU
.... NU
groot
.... NU
.... NU

Molton
kampeerdekens
grijs/beige

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van TJw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan toet Kennemer Knanclerings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen kr^gt en HUI/P als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bü de plaatselijke correspondenten

f 4,29
pers
ƒ 13,95
ƒ 5,95 één
grote l pers. .. ƒ 16,95
twee pers
ƒ 18,95
ƒ 7,65 extra groot
ƒ 22,95
ƒ 8,95

ƒ 3,85

Molton
onderleggers

„Zaalberg "dekens
100% wol

NU 64 et. tot 31 Juli

55/80

Kinderdekens
90/130

NU ƒ 1,79

10% korting

Prima graslinnen slopen
Prima grasl. LAKENS
2 x cordon 150 cm. br.
180 cm. br.
Bijpassende SLOPEN
Gebord. Lakens 150 br.
180 br.
Bijpassende SLOPEN
Pracht zijden damast
ONTBIJTLAKENS 6.98
Zijden damast ONTBIJTLAKENS 160 x 215
Bijp. Vingerdoekjes 58
Kat. damast Tafellakens
grote maat
6.98
Halflinnen Tafellakens
150, x 180
Bijp. SERVETTEN

8.98
42 et.
5.98
6.98
1.58

JANSWEG 17 t/o het station. TELEF. 14329
Franco bezorgen in Zandvoort

Autorijschool K. O F F E N B E R G
Abonneert u

Telefoon 20085, 'Haarlem

Partij Badhanddoeken
iets besch. 2.68 1.98
Zware streep baddoeken
Pracht Baddoeken
effeni jacquard
Washandjes, iets besch.
Prima Washandjes
m. rand 48
Keuken Badstofdoeken

2.98
3.48
24 et.
38 et.

ZANDVOORTSE
COURANT

Prima kat. Theedoeken
frisse ruit
98 - 88
Prima halflinnen
THEEDOEKEN
Halflinnen witte
HANDDOEKEN
Linnen bonte HANDD.
Badlakens gr.maten 8.98

78 et.

1.48
1.38
1.38

98 et.
7.48

Restanten 'Ds. schorten
6.98
Pirma wollen HERENSOKKEN
2.78 ,

98 ct.

1.28
1.58
1.28

1.58
2.28
4.28
2.98

Ds. ONDERJURKEN
Ajour tricot 98 et.

1.48

Partij NYLON KOUSEN
1 e keus Va prijs

Moderne cloqué damesPyama'sStrijken overbodig
8.98
Fill. d'ecosse meisjes
DIRECTOIRS
48 Ct.
Kinder Camisoles
78 68 ct.
Restanten kinder
_ __
VESTJES vanaf
2.98

Ondanks deze lage prijzen handhaven
wij ten voile onze goede kwaliteit!
Haarlem
Heemstede
Zandvoort
Telef. 2666

78 et.
1.38
2.28

Charm. Ds.Onderjurken
prima kwaliteit
2.48 1.98
Wollen Jaeger
CAMISOLES
3.98 3.48

JONGENS ONDERGOED

78 ct.
88 ct.
98 ct.

DAMES ONDERGOED
Interl. Ds. SLIPS
Ds. HEMDJES, smalle
band, fant. b.h. 1.48
Ds. Hemdjes ronde hals
Bijp. Slips en Broekjes
m. boordje
1.48
Fant. Ds. HEMDJES
smalle schouders 1.78
Fant. Ds. SLIPS
Fant. DIRECTOIRE
m. boordje
Interl. DIRECTOIRS
m. boordje
Zuiver wollen fant.
CAMISOLES
Wollen fant. DAMESBROEKJES

de. Ifaouw

op de

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gericestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Linksgeweven Kousen

SINGLETS interlock
Fant. jongens Singlets
Interl. Jongensbroekjes
Js. TINOSHIRTS
restanten v.a

met hoog wolgehalte.
1 pers
ƒ 21,45
2 pers
ƒ 27,90

Haarlems Beddenspecialist

om 9 uur

5.78
6.98
1.68
6.58
7.98
2.38
6.98
8.48
2.48
5.78

„Consul"
Extra zware deken

WASSENAAR

In één maand
uw RIJBEWIJS B.Ë.

bij

Prima graslinnen lakens
150 cm. br.
- 180 cm. br.

Mooie zware fantasie
dekens
1 pers
ƒ 17,45
2 pers
ƒ 22,95

MATRASSEN - DEKENS - LEDIKANTEN

De Seizoenopruiming
begint Zaterdag 17 Juli
KORT
HUISHOUDGOED

„Mignon" deken
van Ie soort
gemengde garens

Koopjes
in alle
afdelingen!

J.Th. KORT

HEREN ONDERGOED
HEREN SLIPS
98 Ct.
Heren Singlets rib tricot 78 Ct.
Interl. Hr. Singlets 1.78
1.68
Interl. Pantalons, kort
1.78

1.68

Interl. Pantalons, lang
Prima Net Singlets
Interl. Borstrokken 2.98

2.98
1.78
2.78

Restanten Hr. Pyama's
12.95 - 11.95 - 9.98
WONING TEXTIEL
Leuke Cretonnes 120 cm
breed p.m. 3.78 - 3.48
Moderne Streepgordijnstof voor spreien en

gordijnen

2.78

2.98

Interieur matrassen
m. prima binnenvering
Speciale prijs m.garantie

59.50

Op alle
bekledingsstoffen
Matrassen
Wollen Dekens
Plaids
Slaapkamerkleedjes
• Overtrekken en bijvullen v. matrassen

10% KORTING!
Dinsdag a.s. de gehele
dag geopend!

ETENTJE
Ik vraag de jongetjes wat zij op hun
hoterham willen. Zij vragen: Wat heb
je allemaal? Ik zeg: Kaas, koek, ap*
pelstroop.
Zij willen jam.
Wij krijgen nooit eens jam, huilen
ze, bij Peter hebben ze altijd jam!
De volgende keer is er jam. Ik
vraag: Worst, koek of jam?
Zij willen pindakaas. Bij Peter is
altijd pindakaas. Mamma koopt
nooit eens pindakaas!De dag er na is er pindakaas. Nu
willen ze ham.
.Maar ik smeer grimmig al hun
brood met pindakaas: Daar, zeg ik
schril, nou zullen jullie het eten tot
het je neus uitkomt!
Morrend beginnen ze te proppen,
ze voelen dat ze met hun leven spe=
len. Bovendien weten ze dat er de
volgende dag ham zal zijn. Helemaal
verkeerd, volgens de paedagogen,
maar snakten die dan nooit eens naar
een rustige maaltijd?
We eten warm. Er staan drie scha*
len op tafel.
Ik ontdeksel de eerste. Gekookte
aardappelen.
Bah, zeggen de jongetjes.
Ik licht de tweede deksel op. Ge*
bakken aardappels.
Bah, zeggen de jongetjes weer.
Nu kan ik een preek beginnen over
de millioenen arme .kindertjes die
zouden snakken naar zo'n kruimig
aardappeltje. Dat heb ik een keer
gedaan en toen riepen de jongetjes
ad rem: Geeft Mama het dan maar
aan die arme kindertjes!
Dus ik zwijg. Maaide derde schaal
is er nog. Wat zit daarin? vragen ze.
Rauwe aardappels! snerp ik. '
Ze zijn min of meer onthutst. 'Een
nieuwe mogelijkheid, daar moeten ze
zich even op instellen.
Ik til die deksel op. Sperciebonen.
En meteen hebben ze hun houding
bepaald. Als één man beginnen ze te
huilen: En Mama zei dat er rauwe
aardappels in zaten! En die lusten
we zo graag!
Toen heb ik ze gevoerd! Met in
mijn ogen de blik van een getergerde
leeuw, klaar voor de sprong.
Ze hapten in paniek.
Wees gerust, ik heb ze niet aange*
raakt. Maar ik barstte wel bijna uit
elkaar.
NEEL.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.
3239 Plaatsv. Commandant Brandweer (voorlopig).
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Genk Secretarie.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuispleto.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrjjkerü, J. H. G. Weeninfc,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukker^, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Uchtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.
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Stormweer spelbreker
bij standwerkers-concours
,Het standwcrkersconcours, dat Vrij*
dag 16 Juli gehouden werd op het De
Favaugeplein onder auspiciën van de
Oranjevereniging in samenwerking
met de Centrale Vereniging van
Markt*, Straat* en Rivierhandel, is
een uitgesproken fiasco geworden.
Voor de deelnemers dan wel te ver*
staan, want ondanks alles, heeft de
Oranjevereniging er toch nog de —
zij het dan enigszins wrange — vruch*
len van geplukt.
Onder de 45 deelnemers waren er
velen die hun artikelen niet eens
durfden uitstallen in verband met het
slechte weer. En de anderen konden
hun aandacht slechts ten dele bij hun
werk houden, omdat ze er steeds
weer op bedacht moesten zijn, hun
koopwaar bij de eerste de beste harde
windstoot van het dak van een der
omliggende huizen te moeten halen.
Een marktkoopman (vrouw) is, wat
de weersomstandigheden aangaat, wel
het een en ander gewend, maar /oals
het hier J.l. Vrijdag stormde, was
het zelfs hun te bar.
Het was voor de jury dan ook vrij*
wel onbegonnen werk om hierover
een juist oordeel uit te spreken,
nog extra bemoeilijkt, omdat vele
deelnemersnummers waren wegge*
waaid, of onder de uitgestalde waren
verstopt lagen.
Het zou aanbeveling verdienen bij
een volgende gelegenheid deze num*
mers duidelijk zichtbaar op te stellen.
En het publiek zelf, dat was veel*
al te koud, om de handen uit de zak*
ken te halen, laat staan hun porte*
monnaie.
Het concours, dat oorspronkelijk
's middags zowel als in de avond*

uren gehouden zou worden, verliep
in de middaguren totaal, omdat er
nagenoeg geen kijk* en kooplustigen
waren. Daarom werd de officiële
opening dan ook verschoven naar
's avonds zeven uur. Waarom dat
toen echter niet plaats vond, is tot
nu toe een raadsel gebleven.
Het is voor de meeste deelnemers
op een financiële teleurstelling uitge*
lopen, omdat ze uitgaven hadden ge*
daan als staangeld, reiskosten en in
sommige gevallen zelfs verblijfkos*
ten. Daarom stelde de voorzitter van
de Oranjevereniging, de heer J. A. B.
van Pagée, dan ook in /.ijn speechje
ter gelegenheid van de prijsuitreiking
voor, er bij het gemeentebestuur op
aan te dringen, dit concours zonder
onkosten van staangeld te doen her*
halen, zodra de weersgesteldheid zich
wat beter laat aanzien.
De voorzitter der Oranjevereniging
bracht dank aan de autoriteiten voor
de ondervonden medewerking, in het
bijzonder aan de korpschef de heer
H. P. Huijsman.
Bij de demonstrateurs vielen de
eerste, tweede en derde prijs resp. ten
deel aan de heer B. Polak met verre*
kijkers en horloges, de dames van
Bers en Redekcr*van Dijk met hoede*
beugels en de heer M. Jongkind met
de fruitpers.
Bij de zwemmers en hoogstandwer*
kers waren de gelukkigen: de heer J.
Rabbie met portefeuilles, onze plaats*
genoot Klaas de Voogd met scheer*
mesjes en de heer C. van Berkcl.
Wat ons speciaal opviel, was de
opgewektheid en de vrolijkheid, die,
de deelnemers ondanks de zo moei*
lijke omstandigheden wisten te be*
houden.
G.H.

INGEZONDEN
Vele functionnarissen van Rijks* en
Gemeentepersoneel hebben vanaf l
Jan. 1953 en 1954 hun salarissen zien
verhogen, doch de minst draagkracht
tigen, nml. de gepensioneerde ambte*
naren zijn vergeten.
Vele van hen verkeren in bittere
armoede gelijk vele steuntrekkenden.
Men /.ou denken dat de/e gepensio*
neerden het eerst youden worden ge*
holpen. Mis.
Eerst de grote, daarna de kleine
man.
Vele kamerleden die bij Minister
Beel om enige verbetering en spoe*
dige afhandeling hebben verzocht,
mochten thans -vernemen, dat Zijne
Excellentie afwijzend heeft beschikt.
Thans is hel Juli 1954 en wachten wij
gepensioneerden nog steeds op de
ons toegemeten verhogingen. Wij zul*
len er bij verkiezingen enz. rekening
mee moeten houden, welke kamerle*
den voor de minder draagkracht!gen
op de bres hebben gestaan en nog
staan.
W. B. KHz.
Zandvoort.

Schip in nood
Zaterdagmiddag verkeerde de coas*
ter Hoc Vinces vnor Zandvoort in
nood toen het machineschade opliep.
De sleepboot Cycloop wist de iHoc
Vinces tegen middernacht IJmuiden
binnen te slepen.

Avondstilte

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

Geen gevaar voor tentenkamp
in afgelopen week-end
Misplaatste sensa1ie:berichlan in grote bladen
De Maandagavond edities van verschillende grote dagbladen brachten
sensationele berichten over de noodtoestand, die in het afgelopen
week*einde o.a. in het Zandvoortse tentenkamp /.ou hebben geheerst.
Men sprak over gevaar van „wegspoelcn" en dat de bewoners „gedwongen"
waren hun tenthuizen te ontruimen.
We hebben ons gewend tot de voorzitter van de Kampeervereniging
„Voorwaarts", de heer A. Lexmond en het bleek, dat de heer Lexmond
over deze vorm van berichtgeving weinig te spreken was.
Nu is het wel komkommertijd, maar
aan de verspreiding van dergelijke
overdreven berichten zit een gevaar*
lijkc zijde, n.l. deze, dat familieleden,
die ze Ie/en zich ernstig ongerust
/.ouden kunnen maken over de toe*
stand waarin hun bloedverwanten
verkeren.
De heer Lexmond ver/ocht ons dan
ook deze zaak grondig uit de (tent)*
doeken te doen.
Toen vorige zomer, na de Februari»
ramp, het strandpeil 50 cm gezakt
bleek te zijn, heeft men bij het begin
van het seizoen direct maatregelen
genomen. Men plaatste voor de tent»
huisjes over de gehele lengte drie
rijen zandzakken, hield regelmatig de
waterstanden bij en bleet paraat.
Gelukkig is de vorige zomer ver»
streken, zonder dat er iets verent»
rustends gebeurde.
Dit week*einde echter liet zich
ernstiger aanzien. En Zaterdagavond
om 10 uur kwam de leiding bijeen op
de post van de Kampwacht, om de
toestand te bespreken.
iMen vroeg het weerbericht op, dat
sprak van harde Westewind. Tegen
5 uur in de morgen werd een spring*
vloed verwacht en men besloot te
patrouilleren, terwijl ook de politie
door middel van kniplichten seinen
zou geven in geval ,yan nood.
Alles was betrekkelijk rustig en om
de mensen niet te verontrusten had
men de kampeerders niet gewaar*
schuwd.
In de nasnacht echter, toen het wa*
ter de voorste huizenrij tot op enkele

Zoals bekend worden in de Her*
vormde Kerk op Woensdagavonden
in het seizoen Wijdingsdiensten ges
houden met muzikale omlijsting.
De twee eerste avonden hebben be*
wezen dat er inderdaad behoefte be*
staat om in 't midden der week een
ogenblik de aandacht te bepalen op
iets anders dan het rusteloze van het
hedendaagse leven:/'
.
aan kleuteronderwij s-pioniers ~f- —
A.s. Woensdag is de spreker Ds R.
H. Oldeman, terwijl het muzikale ge*
Nu de tweede openbare kleuter* dankbare herinnering voort.
B. en W. stellen de raad voor, deelte wordt verzorgd door de heer
school binnenkort voltooid zal zijn,
overeenkomstig
het bovenstaande te 'H. E. Dees, orgel, met medewerking
is 't wenselijk deze school een naam besluiten.
van twee violisten.
te geven. 'De openbare kleuterschool
aan de Herenstraat heeft evenwel
ook nog-geen naam. Hierin zal dus
ook moeten worden voorzien.
„Och, er staat zo veel in de krant".
Het college zou hierbij aandacht
„En die voeten?" hield mijnheer
willen schenken aan personen, welke
Koning aan.
in het verleden grote verdiensten
„Misschien kan de wethouder van
hebben gehad voor het kleuteronder*
Publieke Werken hierop een ant:
wijs te Zandvoort. B. en W. denkt
was de korte agenda van de band met de Zandvoorlse muziek: woord geven", zei de Voorzitter.
hierbij ten eerste aan wijlen de heer raadsvergadering van
Wethouder v. d. Werff antwoordde:
hedenavond. kapel.
W. .H. Suringar.
Zeer waarschijnlijk kan de Voorzit:
Als er nou maar niet gesloopt ,-,Wat hebben die voeten een voeten
De heer W. H. Suringar heeft de ier nog naar de tweede voorstelling wordt voor er een nieuw postkantoor in de aarde! Waar praten we eigen:
hier ter plaatse op 28 October 1846 van Quo Vadis? in Haarlem.
B. is. Wanl dan zijn de de Bentvelders lijk over? 't Gaat om de brains".
geopende bewaarschool aan de Duin*
„Nou", zei mijnheef. Koning, „zeg
helemaal niet meer te houden.
weg (de voorloopster van de tegen*
B.B.B.B.B. dat dan directl Wat maak je je dan
was het feil dat de Raad in een
woordige kleuterschool aan de He* hele serie amendementen (niet ie ver:
zorgen om natte jassen?"
renstraat) gesticht.
B.B.B.B.B.B.
was een zinsnede in het voorstel
warren met mandementen) blijk gaf
Onder de weinige badgasten, die een voortreffelijk inzicht in de mate: in zake de centrale verwarmingsin:
in 1843 Zandvoort bezochten behoor* rie van de vermakelijkheidsbelasling stallatie voor het politiebureau. Daar ... .was de enorme belangstelling op
de ook de heer W. H. Suringar. De te bezitten. Het moet voor de expioii stond letterlijk: „In de ruimten, wel: de publieke tribune. Hieruit blijkt
slechte gewoonte, die hier toen heer* fanten van „Monopole" een grote vob ke ook des zomers verwarmd moeten overduidelijk, hoe populair onze ge:
te om de kleine kinderen te laten doening zijn te vernemen dat me, kunnen worden, n.l. de portiersloge meenteraad is. Er moesten stoelen
bedelen, wekte zijn ergernis op.
worden bijgezet. Zelfs uit de wet:
viouw en de heren de nodige variatie
Uit een circulaire van 22 Augus* in de toepassing van de verordening
houderskamer. „Daar gaat je zetel!
tus 1843, ondertekend door W. H. op de vermakelijkheidsbelasting heb:
grinnikte mijnheer Tates naar wet:
Suringar te Amsterdam, M. Zptt* ben aangebracht. Zij hebben als volgt
houder v. d. Werff, toen er een fraai:
mayer, secretaris van het kabinet bepaald: belasting op cowboyrfilms:
bewerkte stoel werd binnen gebracht.
van de Koning van Beieren en P. L. J. 10%, op journaal:verioningen zonder
Hel blijft echter als een schaduw
Huët, 'predikant bij de Waalse ge* film: 5*/2%, op show:films: (oud:
,over de gezellige publieke tribune
meente te Amsterdam, blijkt dat de Zandvoort e.d.) 39%, op semi:cultu:
hangen dat de belangstellenden niet
gedachte tot oprichting dezer school rele rolprenten: (Rita Hfiyworth) 4%
mogen roken en geen koffie krijgen.
het eerst door badgasten werd geuit. en op natuurfilms: (Esther Williams)
Als daar eens verandering in kwam..
Daarin leest men:
Wat zou 't de band tussen Raad en
63%. Dit lijkt ons een daad van wel:
„De badgasten nemen de vrijheid overwogen beleid.
publiek versterken.
B.B.
den 'Heer Burgemeester en Predikant
B.B.B.B.B.B.B.
vriendelijk te verzoeken pogingen aan .... was de markl:drukte van 16 Juli
te wenden om zulk een school tot
.... was het vurige pleidooi van mijn:
op het De Favaugeplein. Stand:
stand te brengen". Men verwachtte, j.l.
heer Kol voor hel beleggen van pers:
werkers
op
het
zo
deftige
De
Favaus
dat daardoor een 200*tal kinderen in
conferenties door het gemeentebe:
Kan dit zo maar? Ja, 't
plaats van om centen te bedelen on* f eplein
stuur. De rondvraag kreeg er een
on.
En
het
gekke
is
dat
blijkbaar
der een weldadig toezicht gesteld niemand er aanstoot aan heeft geno:
zeer apart cachet door. Iedereen, die
zouden worden.
de welbespraaktheid van mijnheer
Zelfs de nabestaanden van De
De heren verklaarden zich bereid men.
Kol van nabij kent, ging recht zitten,
Favauge
niet.
B.B.B.
voor dit doel bijdragen te ver/ame*
toen deze zich met z'n vraag tot de
len.
Voorzitter wendde, 't Werd een in:
In totaal werd ƒ 4650,— bijeen ge* .... was dat alle gegadigden voor de
drukwekkende redevoering, die her:
bracht en in 1845 werd de school functie van vijfde leerkracht aan de
haaldelijk door luide bijvalskreten
dr Albert Plesmanschool zich aan
voor ƒ 3500,— gebouwd.
van de aanwezige persbroeders werd
Op 28 October 1846 werd de school mevrouw en de heren hebben voor:
onderbroken. Senator Breure wilde
geopend met een toespraak vun de gesteld. In raadskringen was men
protesteren, maar de Voorzitter
hier zo opgetogen over dat de drie
heer Suringar.
merkte op dat een rondvraag geen
Deze historische bijzonderheden sollicitanten allen werden benoemd.
gelegenheid tot discussiëren geeft.
Spaar de vogels....
wettigen volkomen, de openbare kleu* Zij zullen nu bij toerbeurt dienst
„Ik zal U schriftelijk antwoorden,
Maar de vogels sparen niemand.
terschool aan de iHerenstraat te noe* doen. Dit is een doelbewuste stap in
mijnheer Kol", zei de Voorzitter ten:
de
richting
van
praktische
onderwijs:
men „W. H. Suringarschool".
slofte. „O", zei mijnheer Kol. En de
De tweede openbare kleuterschool vernieuwing. Maar 't heeft mevrouw en de droogkamer voor jassen, zullen pers begon unaniem zacht te snikken.
en
de
heren
heel
wat
kopjes
thee
en
zou naar de mening van het college
gaskachels geplaatst worden".
B.B.B.B.B.B.B.B.
B.B.B.B.
genoemd kunnen worden „Josina van koekjes gekost.
Terecht zei de heer Koning dat hij
den Endcnschool".
deze zomer nog geen droge jas aan
Wat mij tenslotte vanavond trof
Mejuffrouw van den Enden werd .... was de hamerslag van de Voor: had gehad en dut hij zich maar moest was een \veggevertje van een buizerd,
geboren op 3 Augustus 1861 en iszitter na de aanneming van punt 4: reefden met een ouderwetse stallan: juist toen ik mij naar het raadhuis
overleden op 9 Februari 1951. Zij was de aankoop van het oude postkantoor taarn. Bovendien had dit raadslid in wilde begeven. Het lieve dier hüd
hoofd van de Zandvoortse bewaar* en het oude distributiekantoor. Het de Zandvoortse Courant ge: kennelijk zeer copieus gedineerd. Ik
school aan de Duinweg van 1883 tot leek wel alsof 't een slopers*hamer lezen dat het de politie blijkbaar al: heb m'n hele das in de fontein moe:
1926. iHaar grote ijver en haar toe* was. Een symbolische klap, die de leen om warme voeten te doen is. ten wassen.
wijding aan de Zandvoortse jeugd verruiming van het Raadhuisplein in: Toen hij vroeg, hoe dit zat, ant:
leeft ook bij de huidige generatie in luidde. Fijn voor de acoustiek in ver: woordde de Voorzitter:
B.B.B.B.B.B.B.B.B.

Posthume hulde

W-at

**

meters genaderd was, oordeelde de
politie het verantwoord de bewoners
per luidspreker te wekken. Van een
paniek is echter geen ogenblik sprake
geweest en ook werd niemand aan*
gezegd zijn tentwoning te verlaten.
De stemming was gezellig, er werd
thee gezet en koek gedeeld, verschil*
lende kinderen speelden aan de gym*
nastiekwsrktuigen, die voor de eerste
huizenrij staan opgesteld en sommige
dames waren zelfs een klein beetje
teleurgesteld, omdat het water niet
nog wat dichterbij kwam. Dat zou
de spanning verhoogd hebben. Dus
wel een teken ,dat niemand zich
angstig voelde. Daarbij kwam, dat de
wind was gaan liggen, zodat er van
die kant ook geen gevaar te duchten
viel.
Tegen vijf uur, de tijd dus waarop
de springvloed verwacht kon worden,
kwam burgemeester Mr 'H. M. van
Fenema ook even polshoogte nemen.
Toen het tegen half 6 begon te re*
genen, adviseerde de heer Lexmond
zijn medekampbewoners om maar
weer rustig in bed te kruipen. Even
later was het gehele kamp weer in
diepe rust, springvloed en hoog \va*
terstand ten spijt. Ook bij „Helios"
en de z.g. vrije kampeerders is de
toestand geen moment verontrustend
geweest.
De tentenkampers werden pas wak*
ker, toen de melkboer hen op Zon*
dagmorgen wekte. .
We bespraken met de heer Lex*
mond nog even wat er gedaan kon
worden, indien er werkelijk eens iets
ernstigs gebeurde.
De voorzitter deelde ons mee, dat
er van gemeentewege in dat geval
maatregelen waren genomen, om de
kampeerders onder te brengen in
„Riche Bad" of „Paviljoen Kiefer"
om ze van daaruit naar hun woon*
plaatsen te vervoeren.
De heer Lexmond is er van over*
tuigd, dat het hier ingeval van een
ramp nooit mensenlevens hoeft te
kosten. De huisjes met inventaris
zouden wel als verloren beschouwd
moeten worden, maar daar ieder*
een nog een permanente woning
in de stad bezit, zou dit verlies, hoe*
wel gevoelig, niet onoverkomelijk zijn.
De houding van alle kampeerders,
zonder uitzondering, is gedurende
deze laatste nachtelijke storing zeer
sportief en prettig geweest en men
heeft de goede zorgen van de Zand*
voortse politiemannen, onder leiding
van de heer P. Douma, zeer gewaar*
deerd.
Eén ding echter baart de voorzitter
van „Voorwaarts" zorg en dat is hel
feit, dat de kampwachtpost van alle
verlichting verstoken is. Geen electra
en zelfs geen buta*gas. Moet men in
de avonduren telefoneren, dan moet
men zich bedienen van een zaklan*
taarn of een kaars.
De heer Lexmond vraagt zich te*
recht af, hoeveel kostbare tijd verlo*
ren zou gaan, ingeval men midden
in de nacht voor een ernstige zieke
of een ongeval de hulp van een auto
of de politie zou moeten inroepen.
En dat is inderdaad een min of
meer middeleeuwse toestand.

(Ingezonden

mededeling)

ook U kunt

zónder risico

cucce* v»«ekerd
prli» 5O droflM» t. MS

FAMILIEBERICHTEN

Gevraagd Sept.: voor 2 . p.

O

Hiermede vervullen wij de
droeve plicht U kennis te ge»
ven van het overlijden van
onze innig geliefde man, vader,
xoon, zwager en oom,
JAN WILLEM
VAN SPIN GELEN
in de leeftijd van 34 jaar.
E. v. Spingelen:Kluit

tuinhuisje of
zit- en/of
slaapkamer

Concertgebouw •- VRIJDAG 23 JULI - 8 uur

Vierde Zomerconcert

met gebr. keuken, v.w. op»
gaaf prijs enz.: Verhees, Jo»
yef Tsraëlsstr. 60, Nijmegen.
Gevr. mnd. Aug. GEMEUB.
KAMERS m. vr. keuk. voor
4 pers. Voorkeur centrum.
Cornelje, p.a. Willemstr. 31.
PIANO of VLEUGEL te
koop gevr. 'Br, met inlich»
tingen Oranjestraat 9 rd.

FL. WERKSTER gevraagd,
edere dag van 8=10 of van
i=12 uur. Vrijdags de gehele
dag. Bluijs, Haltestraat 25.
Flinke JONGEMAN, 16 jr.,
/:oekt werk tot einde Aug.
Telef. 2846, 7*8 u. n.m. Br.
iHaarlem, 18 Juli 1954
no. 5602 bureau Zandv. Crt.
M, v. Ileemskerkslraat 47.
MINOR STATIONCAR
J. v. Spingelen Sr.
t.o, per 2 Aug. a.s. van vat
J. J. v. Spingelenf
cantieganger te Zandvoort,
v. Luik
TI prima staat en zeer goede
Zandvoort,
banden. Prijs ƒ 1250,—. Br.
\Veslerparkstraat 22.
no. 5601 bureau Zanclv. Crt. Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw
Echtpaar met 2 kind. zoekt
ivAMERS met gebruik van
ceuk. van 31'Juli t.m. 8 Aug.
Srieven met prijs aan:
Achterweg l Telefoon 2135
2. Brouwer, Zegerijstraat,
ISrummcii
(Gld.).
telefoonnummers

DRUKWERK

Belangrijke

Verdrinkingsongeval

Noordhollands Philharznonisch Orkest

Dirigent: MARINUS ADAM

Solist: JOHN PENNINK - piano
PROGRAMMA: Symph Fantastique - Berlioz;
Pianoconcert linkerhand — Ravel; Printemps —
Debussy.
Entree: ƒ 0,90 (alles inbegrepen)
Kaartverkoop en plaatsbespreken van heden at bij
Concertgebouw Alphenaar, Kruisweg 49, Haar»
lem. Telef. 11532

l Woensdagavond 21 Juli, 8 uur
j in de Ned. Hervormde Kerk

Heden ochtend is omstreeks kwart
over elf de 53*jarige Duitser II. S.,
afkomstig uit Wuperthal bij het
zwemmen in zee ten noorden van de
otonde aan de Slrandweg, verdron*
ken.
liet ongeval werd door niemand
opgemerkt.
Het slachtoffer was gehuwd. Hel
stoffelijk overschot dat nagenoeg op
dezelfde plaats op het strand aan:
spoelde werd voorlopig overgebracht
l
naar het lijkenhuisje op de Algemene
|
Begraafplaats.
>
De man logeerde met zijn ec/i/ge»
note in het Corltonshotel aan de
Haarlemmerstraat.

Concert en Wijdingsdienst
l
Spr.: Ds «. 'H. OLDEMAN
l Medewerking van: Herman Dees, orgel en twee
\ violisten

Sport

en adressen
2000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer.

3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weeninfc,

Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

COLLECTE voor BLINDEN
[n Zandvoorl zal, mei welwillende
toestemming van het gemecntcbe»
stuur op Zondag 31 Juli een collecte
worden gehouden voor de Stichting
Christelijke blindenhulp.
Het adres van de plaatselijke lei*
ding, waar men ^ich kan opgeven
voor belangeloze medewerking is de
heer P. Keur, Da Costastraat 10.

2e Zoxnerbridgedrive
De tweede zomerbridgedrive wordt
door de Zandvoortse Bridgeclub op
Dinsdag 24 Augustus in paviljoen
Kiefer gehouden.

Tirool in licht-show

Zondagmiddag -viel de 24»jarige Duit»
ser J. E. op het achterbalcon van ho»
tel „Welgelegen'' aan de Hogeweg
over de balustrade en kwam met het
hoofd op (4 meter) lagere grond te*
recht. Na eerste hulpverlening door
Dr Robbers werd de bewusteloze
man, die ernstige verwondingen had
opgelopen, met de gemeentelijke zie»
kenauto naar het St. Elisabethgast»
huis te 'Haarlem overgebracht.

Slordig verkeer
Een met geringe snelheid op de Haar»
lemmerstraat rijdende automobilist
/ag Zondagmiddag plotseling een
vijfjarig meisje de rijbaan oversteken.
Ondanks krachtig remmen kon hij
niet voorkomen, dat het kind door
de voorzijde van de wagen werd ge»
grepen en enkele meters werd mee»
gesleurd.
Dr J. van der Meer constateerde,
dat het meisje wonder boven wonder
slechts enkele schaafwonden had op;
gelopen.
Zondagochtend verleende een op de
Burg. Engelbertsstraat rijdende auto»
mobilist geen voorrang aan een vana)
het "Wagenmakerspad komende auto
Beide voertuigen werden licht bes
schadigd. Persoonlijke ongevallen de»
den zich niet voor. Proces»verbaai
volgde.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 20 Juli 7 en 9.15 uur: film
„In de schaduw van een troon".
Woensdag 21 Juli 7 en 9.15 uur: idem
Donderdag 22 Juli 7 en 9.15 uur: idem
T.m. Donderdag 22 Juli 2.30 uur: film
„De gelaarsde kat".
Hotel Bouwes
Dagelijks: het Zwitserse ensemble
Eric Hauser.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdagavond 23 Juli: Grote open»
lucht filmvoorstelling bij 't hockey»
veld Van Lennepweg door N.V.V.»
Zandv. Bestuurders Bond.
Vrijdag 23 Juli 8 uur: Vierde Zomer;
concert Noordholl. Philharmonisch
Orkest in het Concertgebouw te
Haarlem.

Bezoek met uw kinderen de
vliegtuigcarrousel aan de Zeestraat

IV (slot)

DUIVENSPORT

Postduivenvereniging „Pleines" hield
KINDEREN 10 CENT PER RIT
pp Zondag 18 Juli een wedvlucht met
jonge duiven van Roosendaal, af*
stand 93 km. De eerste vogel -werd
getoond om 13.12 uur. De prijzen
werden als volgt gewonnen:
Th. H. v. d. Meulen l, 2, 12, 16; J.
Koning 3, H. Gaus 4, 35, 47; H. Vlees»
houwers 5; H. Bartens 6, 49, 56; C.
N.V.V. — Zandv. Bestuurders Bond Visser 7, 39; H. Lansdorp 8, 21, 22,
24, 45; J. Schrander 9, 23, 33, 54, 55,
Vrijdag 23 Juli a.s. 's avonds 58; G. Driehuizen 10, 43, 46; C. Ko»
per 11, 18; A. Dorsman 13, 25, 27, 30,
34, 60; B. Lukkassen 14; K. Driehui»
zcn 15, 19, 20, 28, 38, 53; A. Paap 17,
31, 37', 44, 63; K. Kramer 26; P. Ko»
per 29; M. Buis 32; C. Allebes 36; C.
K. Draijer 40, 42, 61; A. Molenaar 41,
62; P. Peters 50, 51; V. C. de Munck
bij het hockeyveld
52, 59; IJ. 't Hert 57. '
Van Lennepweg

Op vertoon van deze bon
12 RITTENKAART 75 cent

voor de koets
van Koningin Huisvrouw

Uitgesteld

Ernstig ongeval

Vliegtuigcarrousel

Gewapend geleide

Het concert van de Tiroler Kapel op
Donderdag 22 Juli begint om 8.30 u.
aangezien deze kapel komt met een
geheel nieuw nummer, n.l. een spe»
ciale lichisshow. Een aardige verras*
sing in dit altijd interessante pr
gramma.

,Het ruwe weer was oorzaak dat de
bondsstranddag van de Kon. 'Ned.
Bond tot het redden van drenkelin»
gen te Noor-dwijk — waaraan door
leden van de Zandvoortse Reddings»
brigade wordt deelgenomen — Za»
terdag moest worden afgelast. Bij
gunstig weer heeft de demonstratie
a.s. Zaterdag plaats.

WAARDEBON

VOETBALLEN
De voetbalwedstrijd tussen het Ie
elftal van de Karel Doormanschool
en K.V.S. l, die wegens het slechte
weer — Zaterdag — geen doorgang
kon vinden, is nu vastgesteld op
Woensdagmiddag 21 Juli om half drie
op het K.V.S. terrein.

Grote openluchtFilmvoorstelling

Delft: Hoofdkwartier van Scotland Yard

We hebben nu, om het eens heel
huiselijk te zeggen, kraamvisites aï>
gelegd bij vele wiegen. Babies ge»
zien van zeer jonge ouders (zoals
Enkalon en rayon bij de Algemene
Kunstzijde Unie) of jonggeborenen
uit reeds gevestigde gezinnen, waar
een flink stel gezonde kinderen aan
het pas gekomen broertje \vas voor»
af gegaan. Er is vreugde bij een fa»
briek, wanneer daar een nieuw pro»
duet 't levenslicht heeft aanschouwd.
Maar medesmoeders, we zijn er nog
niet als het hummeltje in de wieg
ligt. We hopen toch, dat het kindje
van nu mag opgroeien tot een vol»
wassen mens. Dat laten we niet al»
leen over aan natuur en ervaring,
want het is nu (zij het nog niet ge»
heel en al) wel doorgedrongen dat
we die kleintjes regelmatig onder
controle moeten houden, en gebruik
maken van de goede diensten van
een consultatiebureau. Dat het kind»
je leeft is goed, dat het levensvatbaar
blijkt is beter. ;

Touring gala-bal
plukt en gedrukt. Trommel» en val»
proeven, schok» en drukwaarnemin»
gen gaan na hoe producten of hun
verpakking zich zullen gedragen bij
het normale risico van vervoer per
trein of schip. Men stelt er trek»
sterkte, knikvastheid of waterdamps
doorlatendheid vast met het gemak,
waarmede in uw keuken even wordt
gecontroleerd of de soep al gaar is.
Een speciaal wagentje laat de zaak
tegen een schot opbotsen alsof de we»
reld één grote autoscooter op de kers
mis is. De berstdruk van brandslan»
gen, de warmtesisolatie van wol, het
krimpgedrag van kleding bij oververs
ven, in Delft merkt men alles, ziet
men alles, weet men alles.
Is dit alleen in het belang van de
fabrikant? Neen, het is het uwe.
Want laten we eerlijk zeggen: de
dubbeltjes zijn duur. Nieuw kopen is
niet een genoegen alléén, want er is
geld voor nodig dat vrijwel elk gezin
zich op ander gebied moet ontzeggen.
En voor dit goede geld mag u geen
miskoop krijgen. De dure nieuwe gor»
dijncn moeten levensvatbaar zijn;
geen woord maakt in de gebouwen
van de T.N.O. meer indruk op de be»
zoeksters dan de herhaling: licht»echt,
kleursecht, motsecht.
Het is een afgezaagd gezegde dat
de klant koning(in) is. Maar hier
maakt men het tot een waar woord.

Professor in kindergeneeskunde
Met de industrieszuigelingen is het
niet anders gesteld. 'Met evenwel dit
verschil: bij een klein kind beslist
vrijwel het onderzoeksresultaat. We
weten allen dat er groei»factoren be=
staan, maar die zijn onberekenbaar.
Hoe we popelen om te weten wat een
bepaald proces over een half jaar zal
Veiligheid gewaarborgd
opleveren, die tijd kunnen we niet
En zo, Majesteit, gaat ge dan Uw
verhaasten.
Maar bji technische producten kan voorgenomen bezoek uitvoeren. Uw
dat wel. Fabrikaten worden bedok»
lerd op zeer hoog wetenschappelijk
niveau en met gebruik van wonder»
lijke middelen. 'Het consultatiebureau
voor deze dingen staat' onder leiding
van niemand minder dan een hoog»
leraar: professor ir D. Dresden, en
daar kan men de toekomst naar zich
LEERMIDDELEN VOOR DE
toehalen.
KAREL DOORMANSCHOOL
Jaren korten in tot dagen
Verschillende leermiddelen en school»
Ergens in Twente is een nieuw soort behoeften van de Karel Doorman»
beddelaken gefabriceerd. Vraag niet school blijken te zijn verouderd of
wat het heeft gekost aan vóórsfabri» behoeven aanvulling.
cage, laboratoriumonderzoek en ar;
In verband hiermede heeft het
beidsuren, beter gezegd arbeidsmaan» hoofd dier school bij schrijven van 7
clcn. Maar goed, 't kind is ter -wereld. Juli 1954 verzocht een extrascrediet
Maar nu de vraag: hoc zal het zich van ten hoogste ƒ 3538,50 beschikbaar
houden? Wat blijft er over na ander» te stellen, teneinde hem in staat te
half jaar gebruik, slijtage, wasbehan» stellen tot de nodige aanschaffingen
deling? De fabrikant moet dat weten te kunnen overgaan.
voor hij er zijn naam, zijn reclame»
De inspecteur van het lager onder»
kapitalen, zijn verkoopapparaat aan wijs in de inspectie Haarlem meent,
waagt. Hij kan het zelf thuis gaan dat met een bedrag van ƒ 3340,— kan
proberen en als na 18 maanden de re» worden volstaan, aange/ien het z.i.
sultaten bekend zijn, heeft een con» mogelijk is enkele aanschaffingen te
current met een soortgelijk artikel de beperken. In dit verband moge ver»
markt al veroverd. Neen, het moet wezen -worden naar diens schrijven
vlugger. En in Delft kan dat. De or» van 13 Juli 1954.
ganisatie voor Toegepast»Natuurwe»
Overeenkomstig het advies van ge»
tenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) noemde inspecteur, stellen B. en W.
weet met een reeks verfijnde machi» de raad voor ten behoeve van de Ka»
nes vast te stellen hoe weefsels er uit rel Doormanschool voor het beoogde
zullen zien als ze honderd dagen zijn doel een crediet van ƒ 3340,— hè»
blootgesteld aan water, zon, hitte. schikbaar te stellen.
Alleen: de resultaten worden bereikt
in ijltempo.
VERORDENING HEFFING
PRECARIOsRECHTEN
Folterkamer voor fabrikaten
De verordening op de heffing van
Van deze Blauwbaardkamers kan precariosrechten in deze gemeente
men zeggen, dat er wordt gerukt, ge» dateert van 26 Februari 1941. Deze

MELKERIJ

Stichting Touring Zandvoort organi»
seert op Woensdag 4 Augustus des
avonds in iHotel Bouwes een gecos»
tumeerd galasbal, waar, in het kader
van de Haarlemse Zomerfeesten,
Haarlem's Bloemenfee zal recipieëren.
Het gecostumeerde bal zal om 9 uur
(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least aanvangen terwijl de Bloemenfee om»
streeks 10 uur arriveert. Een jury zal
gezond
costuums beoordelen en om 12 uur
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 de
de uitslag bekend maken. Er zijn tal
van aardige prijzen uitgeloofd waar»
galakoets wordt voorafgegaan door onder twee van Touring Zandvoort
een escorte bereden troepen en ge» voor het mooiste costuum van een
volgd door een detachement motor» dame en een heer.
politie. Geen indringer kan het U
lastig maken; Scotland Yard heeft Snelheid in weer en wind
alle schuilhoeken uitgekamd, er is Op Zondag 18 Juli werden des mor*
razzia gehouden op de meest verbor» gens op het Circuit (van 10sl3 uur)
gen gevaren. Daarvoor werkt een ge» snelheidsproeven gehouden door de
weldig apparaat, maar de veiligheid Belgische M.G.»Club uit Brussel.
van het Koninklijk
Huisgezin en
Een twintigtal wagens deed elk
Hoogstdeszelfs1- Staatshoofd is zulk drie ronden -waarvan de beste ronde
een instelling waard. Zij werkt, zoals telde. De beste tijd werd 'gemaakt
een goede geheime dienst betaamt, door een Jaguar die 111.38 km ge»
onder een codenaam: T.N.O.
middeld reed. De snelste M.G. deed
Dit leerde ons de laatste dag van een ronde met 95.90 moyenne.
de kwaliteitstocht van Nederlands
Na afloop verzamelden de deelne»
Fabrikaat. En nog veel meer, dat een mers en officials zich in Hotel Keur
hele krant zou vullen. Maar het zal waar meer ~ dan 40 gasten de lunch
in het wezenlijk belang zijn van uw gebruikten. Onder de belangstellen»
gezin als ge dit hebt willen volgen. den bevond zich de vice»consul van
Want laten we de scherts ter zijde België.
laten om in alle ernst te eindigen: het
Nederlandse gezin, waarvan gij deel P.T.T.-verkeer
uitmaakt, werkt uit alle macht om er
boven op te komen. Daarin slaagt het Met ingang van 19 Juli a.s. kunnen
luchtpostpakketten worden verzon»
alleen, indien gij mede»\verkt.
den tot een maximumsgewicht van
(Nadruk verboden).
20 kg naar Madagascar en Onderho»
righeden en Frans Kameroen.
Ook naar HongsKong kunnen met.
ingang van dezelfde datum luchtpost»
pakketten worden -verzonden echter
met een maximum gewicht-van 10 kg.
*
Met ingang van 20 Juli a.s. wordt de
verordening heeft sindsdien reeds herleidingskoers voor de bedragen
herhaalde malen wijziging ondergaan, van voor Canada bestemde postwis»
waardoor de inhoud onoverzichtelijk sels gewijzigd en vastgesteld op l
is geworden en zij practisch steeds Can. dollar = ƒ 3,94.
minder hanteerbaar blijkt.
*
Verder is gebleken, dat teveel on» Met ingang van l Augustus a.s. kun»
derwerpen vallen onder het algemene nen in het wederzijdse verkeer tussen
tarief, bedoeld in artikel l, sub 1. Zo Nederland en de Australische Staten»
bestaat er b.v. geen afzonderlijk ta» bond geluktelegrammen worden ge=
rief voor het aanbrengen van z.g. wisselcl.
automaten.
Ook zijn enkele tarieven, in de
huidige verordening genoemd, blijk»
verwerkt, is het aantal artikelen uit*
baar nog afgestemd op het vooroor» gebreid.
logse prijspeil.
Tenslotte merken B. en W. op, dat
Een en ander is voor het college zij, naar aanleiding van het verzoek
aanleiding geweest een nieuwe veror» van de commissies voor de financiën
dening te doen ontwerpen, welk ont» c.a. en publieke werken c.a. voor ges
werp zich dus o.m. hierdoor ken» lijktijdige aansluiting aan de gemeen»
merkt, dat meer dan voorheen een telijke riolering -van meer dan een
bijzonder tarief toepassing kan vin» woning in één bouwcomplex een la=
den, het aantal gevallen, waarin be» ger tarief mogelijk hebben willen
lasting wordt geheven, enigszins is maken door opname van artikel 8, 4e
uitgebreid en de tarieven, voorzover lid.
niet vastgesteld na 1945, enigermate
Hieraan voegt het college nog toe,
zijn opgevoerd.
dat de in dit artikel genoemde tarie»
In een enkel geval, zoals t.a.v. het ven aan practijkgevallen zijn ge=
gebruik van de gemeentelijke zieken» toetst.
auto, wordt een tariefwijziging voor*
B. en W. stellen de raad voor een
gesteld, welke een verlaging betekent. nieuwe precario»verordening voor
Mede doordat de in de oude ver» deze gemeente in het leven te roepen
ordening aangebrachte wijzigingen overeenkomstig het hierbij gevoegde
thans in de nieuwe verordening zijn ontwerp.

MARIEN BOSCH
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Gecombineerde races
op het circuit

Deze week werd in
Geneve de bestands:
...dat de stemverhouding &7 nog eens
overeenkomst onder:
terugkeerde en dat in deze bijeens
tekend tussen Frank:
komst door verschillende groeperin:
rijk en de met dit
gen meer aan eigen belangen dan :Het is al weer twee jaar geleden, dat op ons circuit gezamenlijk georgani*
land verbonden deel'
aan het algemeen gedacht werd.
staten Cambodja, La:
seerde auto* en motorwedstrijden plaats vonden, samengesteld door de
B.
os, Viethnam en de Viethmin op:
K.N.M.V. en de K.N.A.C.
standelingen, hetgeen een eind maaks
Zoals bekend, kon dit sportevenement verleden jaar geen doorgang vin* te aan een 9 jaar lange strijd die
den in Verband met de slechte toestand waarin het wegdek van het cir* naarmate de tijd vorderde voor Frank:
cuit verkeerde. Gelukkig is dit nu echter grondig verholpen en zo zal rijk een hopeloos karakter begon aan
was het feit dat de heer Van dan Zondagmiddag 25 Juli een gecombineerde race plaats vinden, die te nemen. Naast het persoonlijk bet
Kuijk nóg steeds moest wijzen op de hopcnlijk weer vele liefhebbers van dit genre sportevenementen naar haalde succes van de Franse premier
Mendès:France bij de besprekingen,
onhoudbare toestand van de voetpas
trekt de gereserveerde houding van
den te Bentveld. Het wil ons voorkos Zandvoort zal trekken.
men dat het gemeentebestuur deze Wel liggen de T.T.*races te Assen nog vers in het — motorsport — ge* Amerika de aandacht.
sector ernstig verwaarloost
'Met heugen en was het weer de laatste tijd weinig aanlokkelijk, maar de
De Amerikaanse regering stond in
een dergelijke gang van zaken zou* ware motor*sportliefhebber zal zich dit „neusje van de circuitzalm" toch
den de Bentveldse inwoners van niet zo zonder meer laten afsnoepen. Bovendien doet do weersgesteldheid de beginne nogal sceptisch tegenover
de Geneefse conferentie, en pas
Zandvoort wel kunnen gaan denken
dat de gemeente zich niet al te veel de laatste dagen iets meer zomers aan en als dit 7.0 blijft, bestaat er na herhaaldelijk aandringen van En:
van hen aantrekt. Dit lijkt ons een gegronde hoop, dat Zandvoort's Circuit a.s. Zondag een groot aantal toe* geland en Frankrijk nam het tenslotte
aan de besprekingen over Aziatische
gevaarlijk spelletje, vooral met het schouwers zal herbergen.
vraagstukken deel. Na het uitblijven
oog op het nog immer rondwarende
van een oplossing voor Noords en
„annexatiesspook"! Kinderen, die ver*
waarloosd worden), kunnen 'op een Diverse Junior*racers zullen zich met kans en "ontpopte zich als een renner ZuidsKorea besloot de Amerikaanse
gegeven ogenblik onder voogdij ge* elkaar meten, in vier klassen (125, met bijzonder goede race*capacitei* minister van buitenlandse zaken, zijn
voor Zuid:Oost:
steld worden. En dan hebben de 250, 350, 500 cc) terwijl sportwagens ten, zodat de Medische commissie nu verdedigingsplan
ouders (meestal te laat) berouw! W. elkaar bekampen zullen in acht klas* geen enkel be/.waar meer heeft om
sen. Enkele klassen heeft men samen* hem zijn startbewijs te verschaffen.
gevoegd tot één race.
Bij deze klasse, waarvoor in totaal
Junioren wedstrijden dus ditmaal, 13 gegadigden zijn, zullen zoals ge* een mooi resultaat is. De uitblinkers
waarbij men niet veel bekende namen bruikelijk bij Junioren de drie best zullen 'waarschijnlijk worden *uitge*
aan de races op 15 Augustus
geklassificeerden geplaatst worden in nodigd
in de behandeling van het raacfs* leest.
a.s. alhier deel te nemen.
Toch
zijn
er
bij,
die
hun
kunnen
de
500
cc
klasse,
zodat
deze
klasse
voorstel om de vermakelijkheidsbes
De sportwagens zullen deze maal
lasting op bioscoopvoorstellingen te hebben getoond op de „Sterrendag" aangevuld met de drie uit de 350 cc alleen rijden op super*benzine, waar*
die
de
K.N.M.V.
kortgeleden
in
Zand*
klasse
in
totaal
met
14
man
aan
de
verlsgen, was de opmerking van de
door ze een grotere snelheid kunnen
-,heer Porrenga, die enig verband zag voort hield en waarbij het wedstrijd* start komt.
ontwikkelen.
element
was
uitgeschakeld
en
het
tussen het sterk verminderde plaatse:
In deze klasse strijdt K. Koster op
Naast merken als Porche, Jaguar
lijk bioscoopbezoek en het gehalte uitsluitend ging om een bepaald ge* Norton, die op de Sterrendag de en Ferrari, komen op de deelnemers*
der filmvoorstellingen. Hij was van middelde te halen.
snelste tijd maakte, n.l. ruim 113 km lijst ook namen voor als Cidero,
In de 125 cc klasse rijdt bijv. C. per uur.
mening dat de exploitanten door een
Koopmikroon, z.g. eigenbouw. En als
verhoging van het filmpeil in hun Bührmann, een renner voortgekomen
men dan hoort over kleppen van het
Maar
wat
het
eindresultaat
van
theater een deel van de verloren ge: uit deze Sterrendag met zijn Rumi, deze Junioren=races zal zijn, is moei* ene merk en het chassis van een an*
gane belangstelling terug kunnen een zeer snelle motor, hoewel niet ge* lijk te zeggen. Wel staat vast, dat der merk, dan komt bij de leek om
winnen. De Voorzitter antwoordde heel en al bedrijfszeker. Bührmann is deze wedstrijden interessant zullen willekeurig de oneerbiedige gedachte
dat het niveau van de in de bad: een opmerkelijke figuur, maar hij worden, door de buitengewone strijd* op aan de zeepkistraces, waarmee de
plaats vertoonde speelfilms goed ge: vindt in deze "race tegenstanders als lust, die de jongelui aan de dag zul* jeugd zich vermaakt.
noemd mocht worden. Wij menen Kpopmans op A.M.C, en D_uyker op len leggen, want allen hebben slechts
Het zal in ieder geval een span*
echter dat de klacht van de exploi* zijn Duyker Speciaal, die niet te on* één wensdroom en dat is om nog nend experiment worden om deze
tanfen, dat hun theater van de bios* derschatten zijn.
eigenbouwers te zien kampen tegen
In de 250 cc klasse vinden we >H. M. eens in Assen te mogen rijden.
copen in Haarlem en omstreken ge:
fabriekswagens. • ;_
duchte concurrentie ondervindt, de Sleutel die zich ontpopt als een ren* . Wat de< auto*races betreft kan wor*
Nu nog, \vat zonneschijn en de ras*
opmerking van de heer Porrenga vol"; rïêr met speed*way Kwaliteiten;-op- den medegedeeld, dat ongeveer èO motors "en "auto*eritïiousiast zal zijn
zijn snelle Rudge, snel maar met ku* wagens zullen deelnemen, hetgeen hart kunnen ophalen.
doende illustreert.
G.H.
Het peil van de hier geboden films ren, J. J. Berends op de Velocette
producten is kennelijk niet in over* van 'Henk Vink uit Maasland en
eenstemming met de smaak van een waarschijnlijk lest*best C. van E-wijk
aantal filmliefhebbers, die er blijk: op N.S.U.
Bij de 350 cc klasse lezen we de
baar enige tijd en reismoeite voor
over hebben om elders (betere) films naam van Leen Rehorst (lange Leen).
Deze jongeman, die slechts over één
te gaan zien.
Het is te hopen dat hun afwezigs oog beschikt, werd steeds door de
heid door de exploitanten als „een Medische commissie van mededinging
teken op het filmdoek" zal worden uitgesloten. Maar op de reeds eerder
opgevat.
P. genoemde Sterrendag kreeg hij zijn
Gemeenteraad (breedsprakig) verliest gele trui in slappe tijdsrace
Jaarrekening 1953 van „Eendracht Maakt Macht" ontlokt scherp protest
aan de heer Tates
Hel woord „steekpenningen" valt, maar.... het was niet kwaad bedoeld!
InterpellatiesSlegers betreffende de aanleg Herman Heijermansweg: voh
gende vergadering

Azië aan zijn Westerse partners voor
ie leggen, zonder het resultaat van
de bespreking over IndotChina te
willen afwachten.
Engeland stemde in principe toe
aan de voorbereidende besprekingen
over dit pact deel ie nemen, maar
geen enkele toezegging te zullen doen
voor dat de conferentie was geein*
digd.
Met Amerika als toeschouwer heb:
ben Engeland en Frankrijk het onder:
houd met de vertegenwoordigers van
de communistische landen voortgezet.
Het behaalde resultaat is meer dan
een triomph voor MendèsiFrance al:
leen, het is het resultaat van de mo:
gelijkheden die het Europees overleg
nog steeds biedt. Hel is tevens 'n vin:
gerwijzing voor Amerika — dal voor
de eerste maal na de tweede wereld:
oorlog zijn overwicht niet in de (poli:
tieke) weegschaal kon leggen en hier
in feite op de achtergrond bleef —
dat in de Europese democratieën nog
voldoende geestelijke reserves aan:
wezig zijn om een gevaarlijke situatie
het hoofd te bieden mei het middel
der democratie: overleg.

Weer helicopters
boven Zandvoort?
Naar wij (vernemen hebben op 16
Juli j.l. burgemeester Mr H. M. van
Fenema en de Directeur van „Tours
in Zandvoort", de heer J. B. Th. Hu=
genholz een conferentie gehad met
afgevaardigden van de „Sabena" te
Brussel.
Deze bespreking had ten doel, de
mogelijkheden te peilen om in het
volgend voorjaar wederom in de bol*
lentijd een helicopterdienst te organi*
seren.
•Hieraan is vastgeknoopt een be*
spreking over een helicopterdienst
met Brussel via 'Rotterdam en Den
Haag gedurende de zomermaanden.
Daar deze besprekingen een zuiver
informatief karakter droegen, kon
men ons, voorlopig althans, geen na*
dere bijzonderheden mededelen.

MIDDEN-ZOMER-VERGADERING

17 JULI: Moet ik daar nog wat van
zeggen? Ik geloof dat wij deze dag
stilzwijgend voorbij moeten gaan.
Maar toch wil ik niet onvermeld la*
ten dat het weerbericht deze keer
pijnlijk juist was.
18 JULI: Natuurlijk, als ze zulke
weerberichten blijven geven, komt er
geen kip. Ik meen ontdekt te hebben
>Aat kippen niet van tropische regen
houden en nog minder van Noord*
wester storm. Op deze verschrikke*
lijk sombere Zondag heb ik me be*
ijverd mijn stoelenbezit te in*
ventariseren. Het spul mag nog
gezien worden, hoor. Maar er
kwam vandaag niemand kijken.
Enkele collega's hebben hun
stoelen opgeborgen. Tot Octo*
b er. Dan komen ze terug, om*
dat de een of andere almanak
gezegd heeft dat de tempera*
turen in October boven nor*
maal zullen liggen. Ik vreig:
Wat is normaal en wat is boven*nor=
maal? Je kan toch nergens meer vast
op bouwen?
19 JULI: Over bouwen gesproken:
Morgen wordt het strand weer in een
• cultuurscentrum herschapen.
Dan
wordt er weer met zand gebouwd on*
der leiding van Touring Zandvoort.
"Erg prettig. Als ze de kinderen nu
maar bijbrengen dat het een heel ver*
schil uitmaakt: óp zand bouwen of
mét zand bouwen. Maar goed, Jhct
weer was ietsje beter, hoewel wij er
niet eenparig over gillen.
20 JULI: Nou, het bouwen is niet
doorgegaan. Waarom niet, beg.-ijpt
geen mens. Mooier weer dan vandaag
krijgen we beslist deze hele herfst
niet meer. Maar Touring Zandvoort
heeft er blijkbaar zo vast op gere*
kond dat het bouw*materiaal te nat
zou zijn, dat de jury al bij voorbaat
verstek heeft laten gaan. Een riskant
gokje wel. Maar gokken is altijd ris*
kant.
21 JULI: Die dagbladen schrijven
er ook maar op los. Hebben ze ge»

zegd dat de tentenkamp*bewoners
tijdens het week*einde in nood heb*
ben verkeerd. Dachten ze nou dat de
mensen, die drie of vier maanden aan
het strand kamperen, zo gauw terug*
schrikken voor wat nattigheid? Ik
ben blij dat dit onbekookte geschrijf
in onze krant is recht gezet.
In een van de ochtendbladen maak*
ten ze 't vorige week nog bonter. Daar
stond in dat Zandvoort een nieuw
postkantoor krijgt voor
ƒ 55.000
en dat het op het Raadhuisplein zou
gebouwd worden bij de Zee*
wegl Jans en ik hebben ons
akelig gelachen. En die kerels
laten ze maar rustig hun gang
gaan. Journalisten noemt zich
dat.
Maarten Weber heeft 't gis*
teren voor ons, arme strand*
mensen, opgenomen in de ge*
meenteraad. Maar als 't zo
doorgaat, moeten we op heel
wat anders dan soepelheid kunnen
rekenen. Dan zal 't wel filantropie
worden.
22 JULI: Vanmiddag kwam er plot*
seling een vent uit de lucht vallen in
een stoel. Hij ging bedaard op m'n
terras zitten (in z'n eigen stoel, waar*
in hij zat 'vastgebonden). „Waar kom
je vandaan, jongmens?" vroeg ik
hem. „Dat zie je toch, goed mens",
antwoordde de knaap, die enig vlas
onder de neus had. Enfin, hij bleek
een straaljager*piloot te zijn.
„Waar is je kist, baasje?" vroeg ik
hem en ik keek es naar de lucht,
want ik heb wel gelezen dat deze
dingen altijd op e-en vervelende wijze
na gestuurd worden. De knaap ging
er niet eens op in. Hij bestelde een
limonade met ijs en vroeg of hij de
Luchtmacht kon opbellen. Het eerste
ging, maar 't laatste niet, -want ik heb
geen telefoon. „(Had je niet een stoel
gewild?" vroeg ik hem even later.
„Deze ziet er zo eigenaardig uit".
„Als ik er mee van het strand ka_n
schieten, als 't gaat regenen, ga je je
gang maar!" zei de jonge luchtheld.
STOELEMAN.

De .voltallige gemeenteraad bleek Dinsdagavond 20 Juli j.l. nog een
hele kluif te hebben aan een agenda, die er zo „onschuldig" uitzag dat de
meeste belanghebbenden (raadsleden en persvertegenwoordigers) haar op
nauwelijks een uur schatten.
De discussies duurden evenwel ruim twee en een half uur. Vier punten
werden met extra ijver onder de loupe genomen, t.w.: de ter goeds
keuring ingediende jaarrekening J953 van de Woningbouwver. „Eendracht
Maakt Macht", wijziging „verordening vermakelijkhedenbelasting", de aam
koop van het postkantoor en het perceel Haltestraat 4 en de nieuwe
verordening op de heffing van precariosrechten.
Vooral het laatste voorstel bracht herhaaldelijk de heer SL'EGERS op
z'n praatstoel, waarbij ook enkele anderen zich niet onbetuigd lieten.
Het was overduidelijk dat de heer Slegers niet over één*nachts*ijs wens*
te te gaan.
De publieke belangstelling was vrij groot, doch zij kwijnde zienderogen
tijdens de „precario*discussies". Velen verlieten toen de tribune, die aan het
eind van de zitting talrijke gapingen vertoonde.
INGEKOMEN STUKKEN
1. Jaarrekening over 1953 van de wo*
ningbouwver. „Eendracht Maakt
Macht".
De heer TATES was 't bij het door*
nemen van de hem toegezonden jaar*
rekening 1953 van E.M.M, opgevallen
dat er enkele posten op voorkwamen,
die betrekking hadden op vergoedin*
gen aan de dir. van P."W. en een op*
zichter bij Publ. Werken. Het was
spr. vreemd voorgekomen dat de re*
kening o.a. vermeldde: Opstellen
jaarrekening (penningm.) f 600, nog*
maals „opstellen en typen" jaarreke*
ning: ƒ 675 en dan: vergoeding pen*
ningmeester: ƒ 400,—. Deze penning*
meester is echter ambtenaar bij de
dienst van Publ. Werken. Daarom
vond spr. deze vergoeding min of
meer vreemd.
Vervolgens komt er een tweetal
posten op voor: Directiekosten (t.b.v.
dir. Publ. Werken) ƒ 500,- en voor
Opz. Groot: ƒ200,—. Spr. zeide moei*
lijk te kunnen aannemen dat deze
mensen opbjectief t.o.v. hun werk bij
E.M.M, staan. Wanneer de directeur
of de opzichter, zo zeide spr., buiten
hun normale salaris om, gelden zou*
den accepteren voor werk, dat zij ten
behoeve van E.M.M. doen, dan zou*
den dit steekpenningen genoemd \vors
den. Daarom had hij ernstige beden*

kingen tegen deze vergoedingen.
Weth. KERKMAN antwoordde dat
de penningmeester altijd een vergoe*
ding had ontvangen. (Vroeger ƒ 300).
De gewraakte vergoedingen aan di*
recteur en opzichter van P.W. noem*
de spr. normaal. Alleen heeft de heer
Tates zich vergist, toen hij tweemaal
een bedrag van ƒ 600,— meende te
signaleren! De posten „opstellen jaar*
rekening" en „typen jaarrekening" zijn
samengetrokken. Met de vergoeding
voor de penningmeester wordt het
totaalbedrag dus ƒ 1075,— en niet
ƒ 1675,— zoals de heer Tates had ge*
meend.
Spr. zeide dat de directeur en ge*
noemde opzichter deze 'werkzaamhe*
den in opdracht van B. en W. ver*
richten en daarvoor een gratificatie
ontvangen, gezien het vele extra werk
dat zij belangeloos doen. Spr. verzet*
te zich tegen de door de heer Tates
gebruikte term „steekpenningen" en
zeide dat daar geen sprake van was
in dit geval. De bedragen worden
openlijk vermeld.
De heer LINDEMAN zeide zich
volkomen aan de zienswijze vanweth.
Kerkman te kunnen aansluiten en hij
releveerde ten overvloede dat deze
vergoedingen bij de aanstelling van
genoemde functionarissen in het des*
betreffende raadsvoorstel bekend ge*
maakt waren.

De heer TATES verdedigde zich
door op te merken dat hij niet had
gezegd- dat het in dit geval steekpen*
ningen waren, maar hij hield vol dat
deze ambtenaren niet vrij staan. Hij
kon niet aanvaarden dat dit „belan*
geloos" genoemd werd. Spr. bleef het
bezwaarlijk vinden dat ambtenaren
van Publ. Werken financieel betrok*
ken zijn bij dit soort werk. (Hij vond
dit principieel onjuist.
Weth. v. d. WERFF zeide niet te
kunnen begrijpen dat de heer Tates
dit principieel onjuist vond. Deze
mensen moeten gezien worden als
goede krachten én in de gemeente én
in E.M.M. Zij zijn a.h.w.;> een „ver*
lengstuk van de gemeente".
Hier kon de heer TATES zich in
't geheel niet mee verenigen).
De heer BREURE viel de heer Ta*
tes bij en zeide dat indertijd opge*
merkt is dat de directeur van Publ.
Werken overwerkt is. De heer Deu*
tekom had dringend hulp nodig en
daarom werd de^ heer Six benoemd.
Dan moet de directeur ook niet met
extra werk worden belast, meende
spreker.
Weth. KERKMAN betoogde dat
dit extra werk in opdracht van het
gemeentebestuur geschiedt. Om de
gemeente*belangen veilig te stellen
heeft de heer Deutekom zitting in de
directie van E.M.M.
VOORZITTER zeide tenslotte dat
men dit niet als een salariëring moet
zien, doch als een extraatje, hetgeen
volkomen normaal is.
De jaarrekening werd goedgekeurd
met 13*2. (Tegen: de heren Tates en
Breure).
2. Besluit van gedeputeerde Staten
van Noordholland d.d. 8 Juli 1954,
houdende verdaging van de beslis*
sing omtrent het raadsbesluit van
l December 1953, no. 7, tot vast*
stelling van het partiële uitbrei*
dingsplan*in*onderdelcn J.
Voor kennisgeving aangenomen.
3. Voorstel betreffende naamgeving
aan de openbare kleuterscholen.
De heer WEBER uitte zijn voldoe*
ning dat mej. van den Enden bij het
geven van een naam aan een der
kleuterscholen, vernoemd -was.
Het voorstel werd met algemene
instemming aanvaard. Volledigheids*
halve zij vermeld dat de twee kleu*
(Lees verder op pagina 2).
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terscholen als volgt genoemd wor»
den:
De openbare kleuterschool aan de
Herenstraat: W. H. Suringarschool;
de tweede openbare kleuterschool:
Josina vtin den Endenschool.
4. Een adres d.d. 19 Juli 1954 van de
gebrs. E. en T. Koper, naar aan»
leiding van het voorstel tot verla»
ging van de belasting op verma»
kelijkhcdcn voor bioscoopvoorstel»
lingen.
Bij punt 2 van de agenda.
5. Een verzoek d.d. 20 Juli 1954 van
het lid van de raad, de heer C.
Slegers, om het college van bur»
gemeester en wethouders vragen
te mogen stellen omtrent de.plan»
nen tol aanleg van de .Herman
Heijermansweg.
De heer SLEGERS kreeg aan het
einde van de vergadering gelegenheid
zijn interpellatie nader toe te lichten,
waarna de Raad er in toestemde dat
de interpellatie in de volgende raads»
vergadering wordt gehouden.
*
De heer C. Briejer, onderwijzer te
Reeuwijk, verwierf 9 stemmen op zijn
naam en werd derhalve in vaste dienst
aangesteld als vijfde leerkracht aan
de Dr Albert Plesmanschool.
v
De verordening op de heffing
van
precariosrechten werd aangenomen,
zij het na breedvoerige discussies,
waarbij de heer SLEGERS tal van
details „onder schot" nam. Wethou»
der KERKMAN was onvermoeibaar
in het beantwoorden van verschillen»
de vragen en opmerkingen, die, ook
door andere leden op de college»tafel
afgevuurd werden.
Een bedrag van ƒ 9400,— werd zon»
der hoofdelijke stemming beschikbaar
gesteld voor de centrale verwarmings»
installatie van het politiebureau (olie»
stook).
De heer KONING vroeg of deze
voorziening nog wel nodig was aan
het „financiële debacle" dat „politie»
bureau" genoemd wordt!
*
Een extra=crediet van ƒ 3340,— werd
verstrekt aan het bestuur van de Ka»
rel Doormanschool voor het aan»
schaffen van leermiddelen en school»
behoeften.
\,
i
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misschien wel tot drastischer verla»
ging (20%) adviseren als dit nodig
was.
De heer TATES vond dit een nood»
oplossing. Waarom moet men eerst
in de knoei zitten, voor men gehol»
pen wordt? Spr. wilde nu direct een
besluit nemen: 25%.
uit voorstel werd met 11»4 verwor»
pen. (Voor: de heren Tates, Weber,
Breure en Koning).
Voorstel gaat terug naar Financiële Commissie
Het College nam — gezien de alge»
De heer PORRENGA: Laag peil van filmvoorstellingen in „Monopole''
mene mening der leden — het voor»
stel terug. Het' zal t.z.t. opnieuw aan
VOORZITTER: Het gehalte is uitstekend!
de Raad worden voorgelegd, nadat de
Financiële Commissie nader advies
De heer TATES releveerde dat de vragen of de motieven van de Gebr. zal hebben uitgebracht.
minister van Binnenl. Zaken indertijd Koper juist ot overdreven zijn. De
(Adv.)
een verhoging van de onderhavige sociale lasten zijn omhoog gegaan, 't
belasting had voorgesteld, Echter niet bioscoopbezoek neemt af. Er wordt OP R E I S 'n (lacon C A R B O V i T
dwingend. Toen het voorstel echter dus blijkbaar niet veel winst ge» (Mljnhardt) tegen spïjsverleringsin de Raad kwam, werd het wel dwin» maakt. Een redelijke winst is echter stoornissen. Prijs pef flacon f 1.05
gend genoemd door het College. Spr. nodig om een bepaald bedrijf in stand
kwam in dit verband nog eens terug te houden. Spr.was er voor om't voor»
op zijn wens tot het goed» en volle» stel aan te houden en de Raad gele*
dig notuleren van de raadsbesprekin» genheid te geven de zaak nader te Karel Doormanschool
gen. Een goede stenograaf zou al heel onder/oeken aan de hand van gege» De volgende leerlingen van de Karel
wat zijn, aldus spr., als er geen wire» vens, die de exploitanten zouden Doormanschool werden toegelaten
recorder van af kan!
,,. moeten verstrekken.
tot de U.L.O.: Greetje Diependaal,
De heer VAN KUIJK zeide zich Elly Kraaijenoord, Alie van Leenders,
Nu geeft het College in het voor»
stel in overweging tot een verlaging hiermede te kunnen verenigen en Gerrit van de Berg, Peter Habets,
over te gaan en het percentage vast vroeg of het mogelijk was aan de Hans Huyzer, Peter van Litsenburg,
te stellen op 30%. Spr. zeide dat hij hand van de boeken te onderzoeken Coert Polman, Frans Soerewijn, Paul
dit min of meer teleurstellend vond. of de winsten inderdaad'gering waren. Voetelink, Diederich Yalter, 'Henk
De heer PORRENGA verbaasde van der Zwart en Hans Verhoeven.
Haarlem heft 25% en Heemstede zelfs
20%. Maar de exploitanten van Mo» zich over een zinsnede uit de brief
Tot de Ambachtsschool te Haar»
nopole zitten voor vrij zware lasten, van de Gebrs. Koper. De explqitan» lem: Benno Bal, Kees Kerkman, Rob»
welke niet opgevangen worden door ten beklagen zich hierin, dat zij zo bie Splinter, Robbie Akkers, Rinus
de onlangs doorgevoerde tariefver» zeer onderhevig
.
zijn aan de concur» Draijer, Bob Drommel, Wim Offen»
hoging (ongeveer 10 cent per plaats^.rentie van iHaarlem. Het was spr.'s berg, Floor Molenaar, Adrie Kerk»
De sociale lasten zijn gestegen, v aar» mening evenwel dat deze concurren» man, Tonny Hellingman, Kees Vis»
bij komt de verhoging der fitm'inren, tie niet zo hevig zou zijn wanneer scr, Jaap Paap en Wim de la Court.
omzetbelasting en het lidmaatschap het peil van de voorstellingen, dat
Tot de Nijverheidsschool te Vol*
van de Ned. Bioscoopbond. Wil deze hier niet hoog is, zou verbeteren. Bij sen: Hans Wülemsen.
bioscoop met z'n tijd meegaan, dan betere films /al het bezoek ook wel
Tot de Koks» en Kellnersschool te
zou een totale vernieuwing van de toenemen.
Amsterdam: Piet Paap.
techniek ook hier noodzakelijk zijn,
De heer SLAGVELD zeide dat hij
Tot de Huishoudschool te Haar»
hetgeen zeker een investering van de heer Koper persoonlijk gesproken lem: Petra Drommel, Trijntje Bol.
had en dat deze te kennen had gege» Hcnny Meijvis en Lennie Öostwal.
ƒ 40.000,— zou vergen.
Het bioscoopbezoek loopt achter» ven gaarne inzage in zijn boeken te
uit, blijkens de bij de raadsstukken willen geven, zo de Raad dit zou
Eerste prijs
gevoegde brief van de Gebr, Koper. wensen.
Spr. verzocht daarom ook de verla» De heer GOSEN was eveneens voor Onze plaatsgenoot, de heer Klaas de
aanhouding van het voorstel.
ging tot 25% terug te brengen.x
Voogd, heeft op 22 Juli de eerste
De heer WEBER zei dat er van een
VOORZITTER wilde nog even iets prijs (een leren actctas) gewonnen op
winst eerst kan worden gesproken na zeggen over de notulen, die door de het standwerkersconcours te Bussum.
zekere ontvangsten. Ook deze spr. heer Tates becritiseerd waren. Spr.
wees op de hoge lasten voor de ex» vond ze uitstekend geredigeerd en het
(Adv.)
ploitanten en hij merkte daarbij op, was nog geen enkele maal tot zelfs
dat zelfs van de 10 cent „bespreek» een kleine vergissing gekomen. Het
geld" nog 3 drie cent belasting moet gehalte van de films, dat door de
afgedragen worden. De tariefsverho» heer Porrenga slecht was genoemd,
ging dekt de lasten niet. Indertijd is vond spr, eveneens uitstekend.
Weth. KERKMAN zeide zich niet
er nog ƒ 70.000,— uitgegeven voor
nieuwe fauteuils. Spr. steunde het te willen verzetten, wanneer de Raad
het voorstel ter nadere bestudering
voorstel»Tates: 25% dus.
HILLEGOM
De heer SLEGERS meende dat men door de Financiële Commissie, zou
/
zich bij dit voorstel goed moest af» willen aanhouden. De Fin. Comm. zou
Grand café-restaurant

Wijziging
belasting op vermakelijkheden
gaat nog niet door

Postkantoor binnenkort
onder de slopershamer
Wantrouwen t.o.v. de P.T.T. (Slecht kersen eten met deze'heren, aldus de
heer Lindeman)
Geen principebesluit liever
De heer LINDEMAN zei "dat het
voorstel afweek van het advies van
de Financiële Commissie. Er zijn aan
deze zaak enige aspecten, die waak»
zaamheid gebieden. De tegen=partner
iCP.T.T.) is een
bijzondere, want
ör is medegedeeld dat — wat de raad
ook zal besluiten - de P.T.T. zich
daardoor niet gebonden zal achten.
Gezien deze verklaring wilde spr.
liever een principebesluit voorstellen.
De heer TATES was het eens met
de heer Lindeman. Hij vond de prijs,
die de P.T.T. vraagt rijkelijk hoog en
trouwens — zo zei spr. — de taxa»
ties lopen ook uiteen. Die van de dir.
van Publieke Werken is zelfs zeer
laag te noemen, doch de heer Deute»
kom heeft blijkbaar alleen rekening
gehouden met de sloopwaarde van 't
pand. Wij moeten wel naar de P.T.T.
Waarom zou de P.T.T. niet naar ons
komen? vroeg spr.
- De heer GOSEN dacht wel dat de
door de P.T.T. gevraagde prijs de
uiterste was. Bovendien acht hij bij
de voorzitter voldoende zakelijk in»
zicht aanwezig om er voor de ge»
meente uit te halen wat er uit te ha»
len valt. Spr. informeerde nog naar
de plaats van het nieuwe postkantoor
dat, volgens de tekening, die hij ge»
zien had — ongeveer midden op de
tegenwoordige trambaan komt te
staan. Hij achtte dit geen goede
plaats. Hij zou hierin wel gaarne ver»
andering zien gebracht.
De heer VAN KUIJK zag de ver»
dere ontwikkeling van deze kwestie
met ventrouwen tegemoet. Er is toch
immers op een behoorlijke basis on»
dcrhandeld?"^
De heer W'EBER was 't ook niet
eens met de plaats van het nieuw te
bouwen postkantoor. Het sanerings»
plan is toch nog niet goedgekeurd?
Spr. was verbaasd dat dit de uiter»
ste prijs is. Hoe gaat dit allemaal?
vroeg hij. Wanneer het saneringsplan
ten uitvoer wordt gebracht, zal een
deel van de Willemstraat en de Pak»
veldstraat gedoemd zijn te verdwij»
nen. Spr. hoopte dat de onteigenings»
procedure voor de mensen, die hier
uit hun huizen zullen moeten, langs
redelijke weg zou lopen en dat ook
hier taxaties zouden plaats hebben.
Ook deze spr. voelde meei voor
een principe»besluit.
De heer SLAGVELD was van oor»
deel dat deze mensen bij de uitvoer
van het saneringsplan=dorpskern op
ordentelijke manier schadeloos ge»
steld moesten worden. Als dit langs
de weg van onteigening plaats vindt,
houdt spr. zijn hart vast!
VOORZITTER zeide de indruk te
hebben dat verschillende leden de
zaak door elkaar halen. 'Er is over

deze kwestie uiteraard veel onder»
handeld en men is inderdaad niet
over één»nachts»ijs gegaan. De drei»
ging was echter aanwezig dat de P.T.
T. op korte termijn zou overgaan tot
de verbouw van het bestaande ge»
bouw, waarbij dan het perceel Halte»
straat 4 ook betrokken zou worden.
Deze verbouw zou in hoofdzaak van
inwendige aard zijn. Maar dan zou
het saneringsplan niet kunnen uitge»
voerd worden. In een persoonlijk on»
derhoud met de president»dir. van de
P.T.T. de heer Neher, heeft spr. er
op gewezen dat door het voornemen
van de verbouw het saneringsplan
van 't dorpscentrum doorkruist wordt.
Een uitgebreide correspondentie tus»
sen de P.T.T. en Domeinen gaf spr.
de zekerheid dat er zeer weinig voort
gang in de zaak was. iHij bepleitte
normale taxatie. De P.T.T. vond dit
goed, maar zij zou zich niet laten
binden. JHet aanbod om de taxatie»
kosten voor rekening van de gemeen»
te Zandvoort te nemen, opende de
weg tot nieuwe onderhandelingen, die
in een buitengewoon prettige sfeer
werden gehouden. Spr. had toen het
genoegen ƒ 2000,— van de oorspron»
kelijke vraagprijs „af te bedelen".
Maar er is een grens in het discus»
sieren, zei spr. Op een gegeven ogen»
blik noemde de P.T.T. de uiterste
prijs, dan valt hieraan niet meer te
tornen.,/Spr. verzette zich tegen een
principe»besluit van de Raad. Dit be»
tekent: lange baan. De P.T.T. heeft
de plannen voor de verbouw gereed
liggen, het saneringsplan is nog niet
goedgekeurd, het oude (miserabele)
postkantoor moet dringend vernieuwd
worden./t>H zijn factoren, die een
definitief en liefst snel besluit van de
zijde van Zandvoort noodzakelijk
maken; ƒ 55.000,— vond spr. een re»
delijke prijs en men mocht niet ver»
geten dat door deze transactie de ge»
meente in het bezit komt van een
der mooiste en misschien wel -waarde»
volste punten van het dorp. Deze
grond zal te koop kunnen worden
aangeboden en de gemeente zal er
ongetwijfeld wel bij varen. Het nieu»
we gebouw zal verrijzen in de omge»
ving van het Zwarteveld, doch zeker
niet op de thans nog bestaande tram»
baan. De P.T.T. zal natuurlijk be»
paalde eisen stellen bij de bouw van
het nieuwe postkantoor, doch een
„paleis" zal het zeker niet wordenl
Spr. vond de figuur dat de gemeen»
te eigenares van een gebouw is, waar»
in de P.T.T. haar dienst uitvoert, niet
vreemd. Dit komt meer voor. Maar
uitstel bij de beslissing achtte hij zeer
gevaarlijk, omdat dan de P.T.T. waar»
schijnlijk alsnog tot verbouw van het
oude gebouw zou overgaan. (De P.T.

T. beschikt niet over voldoende in»
vesteringskapitaal om zelf een nieuw
gebouw te plaatsen). De ƒ 100.000,-,
die de P.T.T. heeft toegezegd, krijgen
wij dus in handen. De door- de P.T.T.
te betalen huur zal gebaseerd zijn op
het bedrag dat de gemeente inves»
teert, minus de ƒ 100.000,— die de
P.T.T. heeft bijgedragen.
Weth. v. d. WERFF zei nog dat
deze prijs zeer aanvaardbaar was, aan»
gezien de onderhavige grond 35 jaar
geleden ƒ 45.000,— kostte, wat nu na»
tuurlijk veel meer zou zijn.
De heer LINDEMAN dankte de
Voorzitter voor diens uitvoerige uit»
eenzetting, doch hij hield vol dat een
principe»besluit onder de gegeven om»
standigheden het beste was.^Wanr,
— zo zeide spr. — veronderstel eens
dat de bouw van het nieuwe post»
kantoor om de een of andere reden
niet zou doorgaan, dan zou de P.T.T.
hierin aanleiding kunnen vinden om
te zeggen: „Goed, dan blijf ik in het
oude gebouw!" Een onteigenings=pro»
cedure is een langdurige geschiedenis
en met de P.T.T. is het slecht kersen
eten! („'t Is een slecht kersenjaar!"
aldus VOORZ.). Spr. wilde wachten
met een definitief besluit tot alle bij»
komende kwesties hun beslag gekre»
gen hebbenx***^
De heer TATES was 't eens met
de hr Lindeman. De Financiële Cbm»
missie wilde inderdaad een besluit
met een principieel karakter. Bij het
door de Voorzitter gereleveerde on»
derhoud met de heer Neher was een
verheugend iets naar voren gekomen,
aldus spr. Hij hoopte dat de gemeen»
te t.z.t. eenzelfde houding zal aanne»
men t.o.v. hun, wier woning ten be»
hoeve van het saneringsplan ont»
eigend en gesloopt zal worden. Zal
de gemeente zich dan ook voetstoots
bij iedere eis neerleggen? /
VOORZITTER meemie dat een
principesbesluit in dit verband waar»
deloos en zonder inhoud is. Ook dan
zou de P.T.T. rustig kunnen gaan ver»
bouwen. Spr. gaf de verzekering dat
er geen tegenstrijdige belangen in het
spel zijn en dat men het eens zou
worden over alle bijkomende kwes»
ties. Een er van is al opgelost. De
P.T.T. gaat accoord met de plaats
van het nieuwe gebouw aan 't Zwar*
teveld. En op een desbetreffende
vraag van de heer GOSEN verklaar»
de spr. nog dat een dergelijke kwes»
tie te Velsen volkomen naar genoe»
gen geregeld was.
De heer SLAGVELD merkte nog
even volledigheidshalve op dat de
grond, welke weth. v. d, "Werff had
genoemd, het gehele Raadhuisplein
betrof.
Het voorstel werd hierna definitief
aangenomen met 8»7. (Tegen: K.V.P.,
Alg. Zandv. Belang en V.V.D.).

f Adv.)

De Ideale Gezinszalf

Hillegom
•
•
•

Cuisine exquise
Exquisite cooking
Erstklassige Küche

Diner- et
soiree-dansante
Téléphone K 2520—5347

Mensen en zaken
De Tour de (Mendês) Frünce
In deze lijd — nu de wielersport»
hartstochten hoog oplaaien — is er
een man in Frankrijk, die meer dan
normale aandacht verdient. Premier
Mendês France geniet het twijfelach»
tige voorrecht een wedren met de
tijd te houden onder omstandigheden
die zeker niet gunstiger zijn dan die,
onder welke de wielrenners hun gi=
gantische tocht door Frankrijk nïoe»ten maken.
Weinig vlakke \yegen en gcmakkê»
lijke afdalingen zijn tot dusverre het
deel geweest van Mendês France, de
drager van de gele trui met ere.
Toen deze uitnemende politicus,
die uen maand geleden tot Frankrijk;,
eerste minister werd geko/en, een
taak, welke hem door de Franse Na»
tionale Vergadering op de schouders
was gelegd, aanvaardde, sielde hij
zich/elf een termijn: „Of er is bin»
nen een maand vrede in Indo=China
óf ik zal aftreden". En hij nam hier*
mede de- handschoen op, die zijn te»
genstanders hem hadden toegewor»
pen.
Een man, die een dergelijke limiet
vaststelt, moet wel een scherp om»
lijnd beeld van het plan, dat hij na»
streeft, voor ogen hebben. En hij
moet de vrede voor alles liefhebben.
Tweemaal voor zijn verkiezing tot
premier hebben Mendcs France's vij»
ancien kennis gemaakt met zijn vaste
wil en zijn afschuw van marchande»
ren.
De eerste maal in 1938, toen hij
deel uitmaakte van Léon Blums
volksfrontkabinet. Mendês France
was toen zeer zeker niet bereid tot
een vrede»tot=elke»prijs met Duits*
land.. Hij vertrok en met hem het
kabinet.
In 1945 had hij zitting in De Gaul»
le's kabinet. Mendês France zag in
een ver doorgevoerde politiek van
uiterste zuinigheid en versobering de
enige kans voor Frankrijk om de slag
van de tweede wereldoorlog te bo»
ven te komen. Ook tóén stelde hij —
bij het ontvouwen van zijn plan —
een voorwaarde. Hij zei ontslag te
nullen nemen, wanneer zijn program»
ma niet zou doorgaan. Mendôs Frans
ce nam ontslag en nu — na negen
jaar — ziet de wereld hem terug als
Frankrijks eerste minister, in een tijd
waarin de vrede wankcler clan ooit
staat.
En wéér maakt hij zijn taakvervul»
ling afhankelijk van een positief rc=
sultaat: Binnen een maand vrede....
óf....
En zijn onvermoeidbaar zwoegen,
zijn onverdroten ijver en zijn helder
inzicht hebben er in belangrijke ma»
te toe bijgedragen dat de wapenstil»
sfand in Indo=China thans een feit
geworden is.
Mendês France heeft een belang*
-rijke etappe gewonnen in deze ver»
schrikkelijke tour, maar nog ' vele
grimmige cols en gevaarlijke bochten
zal hij op zijn weg ontmoeten. Tunis,
Marokko.... én de sociaal»economi=
sche problemen in z'n eigen land.
Zijn verder optreden kan echter
met vertrouwen tegemoet gezien wor»
den, want hij blijkt in een uitsteken»
de conditie te zijn!
MOMUS.

... tnet een.
Dat is eigenlijk een misleidende ti»
tel. Vacantie is: 'ton op het hoofd,
de borst breed om niet van de bos»
geuren te missen, de wakkere voe»
ten over de mulle paden, het groene
dal, het stille dal of mijmeren langs
de zilte zee. Daar hebben we geen
boeken bij nodig. Zo is toch ons al»
Ier voorstelling van de vacantie, al
wordt die min of meer Ivermengd
met de practijk van wat koorts van
de zonnebrand, de onrust van de
muggen ten plattelande en het prille
kraaien der hanen. We gaan om die
zon, die brede borst, die heerlijke
bossen en dat zuchten der zee.
Langzamerhand neem ik aan, dat
het een ouderdomsvcrschijnsel is te
menen, dat vroeger de rozen roder
waren en de zomers zoeler. Maar hoe
dit nu zij, met vacantie te gaan en
een boek mee te nemen, lijkt me niet
aan te raden. Eén -boek tenminste.
Dat leidt tot blijvende veten en tot
ernstige familie»twisten. .Het is heel
verleidelijk je met het boek onder
een extra»deken in bed in te graven,
terwijl de zomer langs de ruiten
spoelt. Maar reken er op, dat juist
als Sir Pcrcy, op zoek naar de be»
laagde vrouw zijner dromen, via een
luik in de kelder valt, waar giftige
schorpioenen en een aantal brilslan»
gen verlangend naar hem liggen uit
te kijken, bijvoorbeeld het licht uit»
gaat, of gezaghebbende stemmen zich
verheffen met de boodschap, dat er
nu eens geslapen moet worden. Als
je dan de volgende dag Sir Percy er
weer eens op na wilt slaan, blijkt 't,
dat je vrouw zich met hem achter de
theetafel verschanst heeft. iHet lijkt
wat kinderachtig haar te vragen: hoe
ging dat nou met die brilslangen, of:
trouwt hij nou met die zwarte of met
die blonde juffrouw? en dus slenter
je de pensionsbibliotheek maar eens
binnen. Wat daar doorgaans aan
oudheden bijeengebracht is slaat de
gemiddelde leestafel in de wachtka»
mer van de tandarts met mensen»
leeftijden!
Ik heb in die verzamelingen soms
de merkwaardigste zaken ontdekt,
die toch ook eens met zorg geschrc»
ven werden, waar toegewijde zetters

zich overheen gebogen hebben en
waarover drukkers zich eens druk
maakten. Bijzonder vergeelde recla»
metijdschriften van stoombootmaat»
schappijen,
waarvan de
laatste
stoomboot al lang op de bodem der
zeeën rust, drie delen van een Duits
werk uit de vorige eeuw over oog»
ziekten en hun behandeling en het
jaarverslag van een droogdokmaat»
schappij, dat me getroffen heeft door
zijn opgewekte toon, maar uit 1903
dateerde. Er zijn ook wel enkele fa»
milieromans, maar die heb je al ge»
lezen of ze beschrijven families waar
je niet mee wilt omgaan en met de
allernieuwste aanwinsten uit de bibli»
otheek hebben de alleroudste stam»
gasten zich al achter hun theetafels
teruggetrokken. Geloof me, beter
dan een vacantie met een boek is een
vacantie met tenminste twee boeken.
Dat geldt ook voor de slaapzak en
in de tent. De keuze wordt alleen
moeilijker, ernstiger, als je die boe»
ken zelf dragen moet. Op een pool»
expeditie," waarover ik eens las, had
iedere tochtgenoot bij het uiterste
.minimum aan bagage, dat hij mee
kon nemen, toch een deeltje lectuur
gepakt. Een van hen had een wereld»
atlasje en als de sneeuwstormen rond
het tentje gierden mijmerde hij over
het kaartje van Arabië, over Samar»
kand en kamelen en hoe warm het
was en hoe ver
Zijn kameraad
had een bloemlezing van verzen bij.
zich en de derde, de materialist van"
het gezelschap, een kopkboekje met
verfijnde menu's. Daarin las hij als
hij z'n karig poolrantsoen tot zich
nam. Zo had ieder van hen z'n eigen
wereldje in zijn slaapzak gebouwd.
Gelukkig wordt zo'n strenge keus
ze maar zelden van ons geëist en is
er gewoonlijk nog wel baat te vinden
voor degene, die zich bij het uitzoe»
ken van zijn vacantielectuur vergist
heeft. Maar toch
wapen U wél,
opdat gij bij hittegolven van pool»
tochten kunt dromen en bij de weer»
kundige vergissingen, die in ons land
wel eens voorkomen, van de wel»
doende zonnegloed onder de wijde
uitspansels, die ik U toewens!
Jacques den Haan

FAMILIEBERICHTEN
Verloofd:
SJJTJE KOPER
en
PIET FRANKEN
Gonst. Huijgensstr. 10, Zandvoort
Z.B. Spaarne 16 rd, Haarlem
24 Juli 1954
ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto*
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

FOTO-KINQ HAMBURG

De nieuwste camera v.a. f 54,-

Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en smalfilms

D
PIANO of VLEUGEL te
koop gevr. Br. met inlicht
tingen Oranjestraat 9 rd.
Te koop gevr. LINNEN»
KAST of hang/legkast. Br.
10. 5703 bureau Zandv. Cd.

Gevraagd legen l Sept.
te Zandvoort, Bloemen*
daal of 'Heemstede
ONGEMEUBILEERDE
WOONRUIMTE,
best. uit zit*eetkamer, 2
slaapk., keuken, badk. of
douche*cel, liefst m. c.v.;
indien groter geen bezw.
Br. onder no. 5704 bur.
Zandv. Courant.

Autorijschool
ÏJmond

Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap

KERKDIENST
Ned. Hervormde Kerk
ZONDAG 25 JULI, 10.30 uur
Spr.: Ds R. H. Oldeman
Onderwerp:

„DE GEBOEIDE VRIJE"

Opbrengst collecte
Koningin Wilhelminafonds
De j.l. Zaterdag gehouden collecte
voor het Kon. Wilhelmina Fonds ter
bestrijding van de kanker, heeft on*
danks het slechte weer, opgebracht
ƒ 713,53.
Het bestuur van de afd. Zatidvoort
van -bovengenoemd Fonds brengt har*
telijke dank aan gevers maar ook
en vooral aan de collectanten, die
ondanks de stromende regen, in hoge
mate bijdroegen tot dit resultaat.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdagmiddag 23 Juli 2.30 uur: film
„Lassie's grote avonturen".
Vrijdag 23 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Zo lang jij bij me bent".
Zaterdagmiddag 24 Juli 2.30 uur: film
„Lassie's grote avonturen".
Zaterdag 24 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Zo lang jij bij me bent".
Zondagmiddag 25 Juli 2.30 uur: film
„Lassie's grote avonturen".
Zondag 25 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Zo lang jij bij me bent".
Maandagmiddag 26 Juli 2.30 uur: film
„Lassie's grote avonturen".
Maandag 26 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Zo lang jij bij me bent".
Dinsdagmiddag 27 Juli 2.30 uur: to=
neel*sprookje „Roodkapje en de
wolf".
Dinsdag 27 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Waterloo Bridge".
Hotel Bouwes
Dagelijks: het Zwitserse ensemble
Eric Hauser.
. Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdagavond 23 Juli: Grote open»
lucht filmvoorstelling bij 't hockey*
veld Van Lennepweg door N.V.V.'
Zandv. Bestuurders Bond.
Vrijdag 23 Juli 8 uur: Vierde Zomer*
concert Noordholl. Philharmonisch
Orkest in het Concertgebouw te
Haarlem.

VERMIST: gr. zwarte poe*
del. Tegen hoge bel. ter. te
bez. Mevr. Holtrust, Brede*
rodestraat 160. Tel. 2500.

\. van der VLIET
Radio-technicus

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs

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

Coupeuse
(n.r.g.)
Emmaweg 8, telefoon 3095
Zeestraat 50, tel. 2349
De Beste en goedkoopste
HEEFT U IETS OP TE
Slager van Zandvoort
RUIMEN?? Wvj kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
Te huur gevr. Ie helft Aug. P. Waterdrinker, telef. 2164
GEHAKT h.o.h
ƒ 1,60
WONING of ged., v. kl. ge*
LAPPEN
v.a. 1,85
zin (4 pers.). Br. m. prijsopg.
OPRUIMING van
2,10
MAGERE LAPPEN
Beerlage, Koningstr. 37 hs.
2,10
R1BLAPPEN
ZOMERHOEDEN
ROSBHÏF
2,30
Augustus, VRIJ GEMEUB.
LENDE
2,35
iHUTS te huur of een ge*
Elisabeth
Donye
deelte. Wegens omstandig*
SIEFSTUK
3,gaat
met
heden. Grole Krocht 30 a.'
HAAS
, 3,20
Verder Kalfss en Varkensvlees
VACANTIE
TENTHUISJE te koop, z.g.
ALLES VOOR DE BOTERHAM
van 2 tot 15 Aug.
a.n., compleet. Prijs billijk.
Kleine Krocht l - Telefoon 2432
Direct te aanvaarden. Bloe* Pakveldstraat 30 * Tel. 2739
mendaalse Strand 168.
Moderne inrichting voor
Te koop JAPANSE HOEN*
DERS met haan, raskippen
GOD HEEFT UW
Scliiff, Kostverlorenstr. 94.

TE KOOP
ENIGE PERCELEN bij de
Boulevard. Spoedig te aan*
vaarden.
PREDIKBEURTEN
NIEUW GEBOUWDE
Hervormde Kerk, Kerkplein
PERCELEN op eerste stand.
Grote hypotheek aanwezig.
Zondag 25 Juli
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer SOLIED PERCEEL met
centr. verwarming: Eerste
H. Vis.
Leeg te" aanvaarden.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. On= stand.
Makelaarskantoor W. PAAP
derwerp: De geboeide vrije,
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965
's Avonds geen dienst.
Te koop:
ledere Woensdagavond 8 uur (gedu=
MOBYLETTE, ƒ 225,-.
rende de maanden Juli en Aug.): Te bevr. Kostverlorenstr. 1.
Concert en Wijdingsdienst.
koop: GANZEN, 6 wk. B./.a. WERKSTER of spoel*
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Te
en JONGE KONIJNEN ster
of iets dergelijks. Rest.*
Zondag 25 Augustus
(hangoren). Pracht goed.
werk gewend. Ook v. nood.
10.30 uur: de heer J. Mazurel van Kostverlorcnstraat 38.
Br, no. 5701 bur. Zandv.Crt.
Haarlem.
STOELENMAN GEVR.
WERKSTER GEVR. voor
Gereformeerde Kerk,
per l Augustus.
2
halve dg. p. week. H. van
Julianaweg hoek Emmaweg
J. Schaap, tent 7.
Gervcn, Brederodestraat 61,
Zondag 25 Juli
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Meisjes gevraagd tel. 2593.
weggevlo'
Parocliie H.H. Agatha, Grote Krocht Wasserij „HOLLANDIA" TORTELDUIFJE
gen. Gaarne terug bezorgen
Zon* en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30, HYPOTHEEK tegen 3V2 % Pakveldstraat 30.
9.30 uur (Hoogmis) en 11 uur. De rente, zonder aflossing be*
H. missen om 8.30 en 11 uur speci» schikbaar. Br. ond. no. 5702 Te koop JONGENSFIETS
aal voor badgasten.
i.g.st. Thorbeckestraat 38.
bureau Zandv. Courant.
Zondagsavonds 7 uur Lof.
In de week iH. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 27 Juli en
Celsiusstr. 52, IJmuiden
Maand Augustus geen bijeenkomst.
Tel. (K 2550) 4551
Tent Youth for Christ, Zeestraat
Gediplomeerd instructeur
Vanaf Zaterdag 24 Juli dagelijks:
jjf Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia
Rally om 8 uur 's avonds.
Kinderrally om 3 uur 's middags.
Zondag 25 Juli 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 402 meter) door Prof. Dr
Libbe van der "Wal van het Huma*
nistisch Verbond. Onderwerp: „'Het
moeilijke Humanisme".

Grofe Krocht 19 Telefoon 2510

Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

„LA VI A N D E"

Voetverzorging

GELUK OP 't OOG!

Brederodestraat 72, tel, 3023

Komi luisteren in de

Mevr.A.Mol-van Bellen

„Youth for Christ" tent
aan de Zeestraat

Diploma A.N.O.V.

Rietmatten

voor stuiving en afschutting.
Rietmatten voor alle dosleinden.
Rietmattenfabriek
C. A. KIJNBEEK, Hillegom
Telef. K 2520 - 5116
Dat wil niet zeggen, dat U
moet vermageren, want daar*
in zit een risico.
Voor een oprecht geluid: de Met BIOLINE dragees be*
U langzaam maar ze*
ZANDVOOBTSE COURANT reikt
ker Uw doel, d.w.z. slank
worden zonder risico.
Ons Wad wil:
• Actueel nieuws geven van Vraagt Uw drogist. Hij kent
Bioline en hij kent de biolo*
velerlei aard;
gische bestanddelen, die in
> Zijn critische en stlmule- Bioline verwerkt zijn.
rende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor VERHUUR ZONDER
niet vergeten;
CHAUFFEUR
ZANDVOOBTSE COUBANT GARAGE RHEE, telefoon
Achterweg l - Telefoon 2135 K 2500—39669, 39435, Koe*
diefslaan 21, Heemstede

Samenkomsten vanaf Zaterdag
24/7 elke avond 8 uur. Kinder*
samenkomsten elke middag
3 uur.

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

*

Dagelijks het Zwitserse
ensemble Eric Hauser
Pepita Ramirez
Dansen uil Spanje, India,
Hawaii, Mexico

Fazna et Cie
De miniatuur menagerie
The Hallidays
Danses Mondaines

Wat een rare bal was dat, er zaten
allemaal prikkels op.
Eric Brenn
Plotseling klapte meester Zilver*
Top der Jongleurkunst
pluimstaart in zijn voorpoten en riep:
-k
„Allemaal stil zijn".
De konijnekindertjes waren zó stil,
Zondagmiddag
zó stil, dat je hun hartjes kon horen
THÉ DANSANT
kloppen: bonk, bonk, bonk....
Jullie kent Hein Knijn nog wel, waar* iets akeligs. Hij slikte gauw zijn tra*
Meester Zilverpluimstaart haalde
een schone zakdoek te voorschijn, die
van ik jullie de vorige keer verteld nen weg.
Van l Aug. af, na hun
Tja, Neef Nico was toch wel een mevrouw Zilverpluimstaart hem had
heb. Je weet wel, Hein Knijn met die beetje
successen in Extase Am*
geschrokken. Hij stapte maar gegeven voordat hij op reis ging,
sterdam:
mooie trein. Nou, daarmee is in die gauw van de trein af, keek er eens veegde eerst zijn ene brilleglas
NICO DE VRIES en zijn
tijd heel wat gebeurd.
naar en zei: „Och joh, wat geeft dat schoon, daarna zijn andere, snoot met
solisten
dan rij je maar zonder dak, dat veel lawaai zijn neus en zei: „Deze
Op zekere dag, toen Hein Knijn nou,
is
toch
ook
leuk".
En
met
zijn
handen
bal
is
geen
bal
maar
een
opgerolde
zijn trein prachtig had opgepoetst, in zijn zakken, stapte hij al fluitende
egel".
kwam Neef Nico Haas uit de strui* weg.
Hij deed een stapje naar voren en
ken gestapt.
Nou gaat het natuurlijk niet, om
„Egeltje ga eens even op zij, Hein
Neef Nico Haas zei: „'Ha, die Hein met een trein zonder dak te rijden. zei:
moet met zijn trein voorbij".
Knijn, wat heb je daar voor een Stel je eens even voor, dat het gaat Knijn
Maar de egel verroerde zich ook
mooie trein. Laat mij er eens in".
regenen, dan worden alle passagiers maar niet het allerkleinste sikkepitje. Schoolreisjes
„Nee, Neef Nico", zei Hein Knijn, nat. -.
Hij bleef rustig liggen midden op de
Iedere grote*vacantieperiode wordt
„doe dat nou niet, want je bent te
Nee, Hein Knijn begreep ook wel, weg. Het leek net alsof hij sliep.
groot om in deze trein te zitten. Ik dat het dak gerepareerd moest wor*
Daar stonden ze nou. Zo kwamen ingeluid door het maken van een aan*
heb hem alleen maar gemaakt voor den en vlug ook, want hij had aan de ze niet verder en ze wilden toch zo tal schoolreisjes. De Karel Doorman*
Pietje Hagedis, Mie Muis, Juffrouw kinderen van de konijnenschool van graag naar de Konijnenberg, waar het school is wat dat betreft niet in ge*
breke gebleven.
Mol en voor al de konijnekindertjes, meester Zilverpluimstaart beloofd, feest was.
Begin Juli vertrokken de klassen
die hier in de buurt in hun holletjes
Wat moesten ze nu beginnen.
wonen. En niet voor hazen, want die
Juffrouw Mol, die al een paar maal 6, 7 en 8 voor een driedaags bezoek
hebben veel te lange benen, die pas*
met kleine pasjes voorzichtig om de aan Amersfoort, waar ze logeerden
Een kinderverhaal
sen niet in mijn trein".
egel had heengetrippeld, zei plotse* in de jeugdherberg „De Grasheuvel".
door Gelske de Nes
Nu moet je weten, dat die Nico
ling: „Maar deze egelcnjongen ken ik Ze maakten verschillende excursies
de omgeving en brachten een be*
Haas eigenlijk geen aardige haze*
wel. Dat is Evertje Egel, die vroeger in
aan de stad. Hoewel de regen
jongen was. 'Hij plaagde graag een
met zijn vader en moeder in het zoek
beetje, vooral dieren die kleiner wa= om de volgende dag een schoolreisje huisje naast mij woonde en wel eens de laatste dag als spelbreker pro*
ren dan hij. Nou en Hein Knijn was te maken naar de Konijnenberg, een snoepje van me kreeg. Evertje beerde op te treden, kon ze toch de
stemming niet bederven.
niet zo groot als Neef Nico hoewel waar het feest was.
Egel, doe je oogjes eens open, ik ben opgewekte
De klassen 4 en 5 bezochten Den
Hein timmerde en schilderde en ge* het, Juffrouw Mol. "Wil je wel eens
ze erg op elkaar leken, maar dat
kwam omdat ze familie van elkaar lukkig kwam alles op tijd in orde.
gauw op zij gaan kwajongen die je Haag. Het Panorama van Mesdag en
De kinderen van de konijnenschool bent, want Hein Knijn met zijn trein Madurodam waren, in het programma
waren.
Neef Nico Haas trok zich niets aan waren erg blij, dat ze met de trein en meester Zilverpluimstaart en alle opgenomen. Dinsdag j.l. gingen de
van Hein Knijn en probeerde in de mee mochten. Ze hadden mandjes kindertjes van de konijnenschool klassen l, 2 en 3 naar het Dierenpark
trein te stappen, maar hoe hij ook vol met lekkere dingen, koolbladen* kunnen er niet langs. En we zijn op te Wassenaar, bezochten eveneens
wrong, hij kon zijn lange lijf niet zuurtjes en paardeblpemenkoekjes en weg naar de Konijnenberg, waar het Madurodam. De dag werd besloten
met een bezoek aan een speeltuin.
door het deurtje krijgen.
worteltjesslollies, Hein zette de mand* feest is.
Het behoeft geen betoog, dat alle
„Zie je nou wel", zei .'Hein, „ik zei j es in de bagage wagen en de ko*
Langzaam, heel langzaam kwam er kinderen
deze uitstapjes zeer gewaar*
het je toch al, je bent er te groot nijnenschoolkindertjes klommen in beweging in de bal. 'Eerst kwam er
de andere wagen. Juffrouw Mol ging een spits snuitje te voorschijn, daar* deerd hebben.
voor. Ga nu maar weg".
Ze zijn een mooie inleiding voor
„Nou, als ik er dan niet in kan, ook mee, een beetje voor de gezellig* na een paar boze oogjes, toen vier
dan ga ik maar bovenop zitten", zei heid en ook een beetje om te helpen pootjes en terwijl Evertje Egel mop* een heerlijke vacantie.
Neef Nico en hij sloeg zijn lange be* oppassen, want meester Zilyerpluim* perde: „Ze kunnen een arme egel ook
nen over de voorste -wagen heen en staart was al een oude konijnemees* nooit eens met rust laten
" liep
ter. Toen ze allemaal waren ingestapt, hij slaperig naar de kant van de weg. Burgerlijke stand
daar zat hij.
„Neef Nico Haas", riep Hein Knijn trok Hein Knijn hard aan de bel op Tot onder een braamstruik. Daar rol*
16—22 Juli 1954
angstig, „ga er nu af, want mijn trein de locomotief, tingelingeling! Hij zet* de hij zich direct weer in elkaar om
gaat stuk, hij begint al te kraken".
te zijn pet tussen zijn twee lange zijn dutje verder te doen. Maar dat
„Ha, ha", lachte Neef Nico, „hoor oren en langzaam begon de trein te hinderde niet, de weg was nu ten* Geboren: Petrus Johannes Cornelis,
zoon van C. Kramer en J. M. T.
hem eens, kraken welnee jongen, je rijden.
minste vrij en de trein kon verder.
Kaandorp;
zeurt maar wat. Daar ga ik met je
De konijncnkindertjes
begonnen
„Tingelingeling", zei de grote bel
Johannes Gerardus Theodorus, zoon
trein hoor. Tuut, tuut, ik rij met de allemaal leuke liedjes te zingen, die op de locomotief.
van
J. A. van Dam en D. M. Hout*
ze op school bij meester Zilverpluim*
trein van Hein Knijn".
„Allemaal instappen, we vertrek*
man;
En werkelijk, hij bleef er bovenop staart geleerd hadden en Hein Knijn ken", riep Hein Knijn en daar gingen
Rita, dqchter van C. van Duijn en
zitten en duwde de trein met zijn liet de trein harder en harder rijden. ze verder, op weg naar de Konijnen*
N. Pieksma.
Totdat
bij een boclit in de weg berg, naar het grote feest.
lange benen voort.
Maar Hein Knijn had gelijk, de Hein ineens een grote bal zag liggen
Ondertrouwd: C. E. Miserez en J.
trein was echt niet sterk genoeg om midden op de weg. Gelukkig remde
Kerkman.
hij uit alle macht, maar hij was er
Neef Nico te dragen.
Getrouwd:
J. 'H. Kaars Sijpesteijn en
Hij zei: „Krrr.... k r . . . . krak...." toch nog bijna overheen gereden.
R. M. van Ditmar;
Meester Zilverpluimstaart en Juf* Concert en vuurwerk
en daar zakte het dak van de wagen
F, Aagreen en T. A. Zwolle;
door.
frouw Mol en alle konijnenschoolkin*
G. A. Vanbesien en A. A. Webber.
„Zie je nou wel, akelige jongen", dertjes botsten met hun neuzen tegen Zaterdagavond concerteert de Zand*
Overleden: A. E. van der Laan, oud
zei Hein Knijn, „nou is mijn mooie elkaar, heel hard: tingstong!
78 jr., echtg. van W. J. Hertter;
trein kapot". Hein wilde bijna gaan
Au, dat deed pijn, maar de trein voortse Muziekkapel op het Raad*
j. Kerkman, oud 81 jr., wedn. van
huilen, de tranen sprongen hem al in stond stil vlak voor de rare bal.
huisplein en wordt om tien uur op
E. Zwemmer;
de ogen. Maar toen bedacht hij zich
Toen ze allemaal flink aan hun
R. 'H. Schirmer, oud 53 jr., echtg.
ineens, dat een -flinke konijnejongen neuzen hadden gewreven, stapten ze het strand een zomer (touring) vuur*
van D. M. Schlief.
werk afgestoken.
nooit huilt, ook al gebeurt er nog zo uit, om er eens naar te kijken.

£ea

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

OE DE WAS DE DEUR UIT!

De Volkscredlettankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Zwerfdieren op stations

THEATER

Dierenbescherming ontvangt vooral
tijdens de vacantiemaanden vele tele»
foontjes, dat zoekende honden op de
stations worden aangetroffen, die
hun baas of bazin kwijt zijn. Van de
zijde van. de Nederlandse Spoorwes
gen is ten aanzien daarvan volle me*
dewerking om de zwervers een tijde*
lijk onderkomen te bezorgen.
Het publiek kan evenwel ook de
helpende hand toesteken door de
aandacht van de stationschef op het
onderhavige dier te vestigen. Aan de
stations zijn de adressen bekend van
de secretariaten der afdelingen van
Dierenbescherming en van de dieren»
asyls. Eigenaars van honden worden
evenwel verzocht bij het reizen toch
wel bijzondere aandacht aan hun
viervoetige metgezel te schenken.

Dir. Gebr. Koper * Stationsplein * Telefoon 2550

De dieren en de warmte
Het is zeer gewenst om voor dieren
in de weide enige beschutting te
plaatsen tegen de brandende zon.
Voorts xorge men voor voldoende
vers drinkwater, ook voor de dieren
op het erf. Ook voor de honden ge»
lieve men ten opzichte daarvan aüent
te zijn.
Men late toch vooral zijn viervoe»
ter niet uren lang achter fiets of
bromfiets aandraven. Enkele dagen
geleden werd door Dierenbescher»
ming procesverbaal opgemaakt te»
gen een echtpaar, dat zich met grotp
snelheid verplaatste, terwijl het de
hond aan de lijn hield. Het dier raak»
te daardoor uitgeput en werd nog
over een afstand van ca. 25 meter
over de grond meegesleurd. De zool»
kussens van zijn poten waren door»
geschuurd en bloedden hevig.

Gevonden voorwerpen

„MONOPOLE"

Vanaf VRIJDAG 23 JULI tot en met
MAANDAG 26 JULI, 7 en 9.15 UUR
De grootste en interessantste film van het
jaar. Een vrouw kiest tussen roem en liefde
Maria Schell, O. W, Fischer, Hardy Krü,
ger en Brigitte Horney in

Zo lang jij bij
me bent
(Solange Du da bist)

Toegang 14 jaar

Vanaf DINSDAG 27 JULI tot en met
DONDERDAG 29 JULI, 7 en 9.15 UUR
Robert Taylor, Vivien Leigh en Lucille
Waison in:

Waterloo Bridge
Het beroemde filmpaar weer tezamen in een uit»
•/onderlijke Film.
Toegang 18 jaar.
Vanaf VRIJDAG t.m. DONDERDAG 29 JULI
2.30 UUR SPECIALE MATINEE'S
Alleen bij slecht weer
Uitgezonderd Dinsdagmiddag 27 Juli

Lassie's grote avonturen
Opgenomen in de majestueuze pracht der
Noord»Amerikaanse wildernis.
Toegang alle leeftijden.
DINSDAGMIDDAG 27 JULI 2.30 UUR
)Het wondermooie toneel»sprookjc

Roodkapje en de wolf
Gebracht door CHRIS HOFLAND en zijn
medewerkenden.

Opgave van 14 t.m. 21 Juli 1954.
Aanwezig ten burele:
Zakagenda's; brillen; zwarte jonge
kat; rijksdaalde; portemonnaie; por»
tefeuille; portemonnaie met inhoud;
handschoenen; overhemd; windjack;
sjalen; kindermutsen; wit schoentje;
een paar kinderschoenen; schakel»
armband; sleutels aan ring; rijwiel»
sleuteltje; rubberstrandbal; padvin»
dersmes; damestas met inhoud; plas»
tiek tafelkled; autoped.

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30—12.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550.

Zaterdag
24 Juli

10 uur

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van TJw inkopen bij deelnemers Owinkeliers) aan' 'het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

de
UITVERKOOP

Ik vind de uitverkoop tamelijk tam
dit jaar. Er hebben zich binnen mijn
gezichtskring. helemaial geen raus»
partijen voorgedaan. Zo van: hon»
derd vrouwen die zich op een bak
met sjaaltjes storten. In die bak lig*
gen tachtig rode sjaaltjes en één
blauwe. En alle honderd vrouwen
rukken aan dat ene blauwe sjaaltje,
dat natuurlijk aan flarden gaat, waar»
op alle vrouwen, teleurgesteld, de
bak de bak laten om zich zes meter
verder op een bak met tachtig blau»
Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoor- we
sjaaltjes te werpen waartussen één
waarden voor uw WONINGINRICHTING! rood. Waarop dat rode aan flenters
Zo zijn toch onze gedragingen
Ha 27 29 gaat.
in de uitverkoop, heren?
Telefoon 2596
Niets van dat alles. Want alles
wat mooi en goed was, was even duur
als altijd. Alleen de onvermijdelijke
zaken»met»een»weeffout en iets»vui]
Alle soorten
en iets=verschoten artikelen waren
goedkoper.
Natuurlijk kocht ik wel iets in de
uitverkoop. Ik zag een jongenshemd
VLIKGERTOUW en HASPELS
dat er heel degelijk uitzag. Het was
goedkoop. Ha dacht ik slim, dat is de
lokvogel, die nicht Lena altijd treft.
Maar nu zal ik iedereen eens te glad
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
af yijn! Dus kocht ik het, onopval»
De Goedkope Amsterdammer
lend om niet te riskeren dat de ver*
koopster, geschrokken, héé dat is een
vergissing! zou roepen en nu mijn
buit ontfutselen.
Ik snelde er mee naar huis. Het
was een mooi hemd. Niets -vuil. Niets
verschoten. Zonder weeffouten.' Maar
wel iets apart. Dat bleek echter pas
wordt keurig verzorgd door
na het wassen. Toen was het name*
twee maal zo breed als hoog.
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l lijk
Enfin ik kan er een hele reep tussen
uit knippen. Dan heb ik daar nog een
fiks dweiltje aan.
Maar ik geef de heren winkeliers
wel in overweging een nieuwe uit*
BRILLEN SPECIALIST
drukking aan hun uitverkoop=etalage»
LOOM A N
jargon toe te voegen:
„Iets verrassend"!
NEET,.
Haliestr. 5S
Tel. 2174
Hoboca=Reisbonnen

Balledux en Zonen

-

VLIEGERS

Henk Schuilenburg

Youth for Christ

Touring in Zandvoort
Zandvoort De grote evangelisatie*tent van Youth

GRATIS VUURWERK

De Rondvraag
Watertoren niet goed
geld terug ?! — Spoedige herziening der ge»
meentelijke \veek=salarissen. — De „puinhopen" van Bentveld behoeven
dringend verbetering!
Mevr. MOL»v. BELLEN vroeg of de
instelling van de Commissie i.z. het
tehuis voor bejaarden al spoedig tot
stand komt.
VOORZITTER antwoordde dat dit
inderdaad het geval is.
De heer KONING zeide op een
van onze heerlijke zomerdagen —
waarbij de regen en de wind over het
dorp joegen! — op de watertoren te
zijn geweest. De toestand daar is
verre van rooskleurig. Niet alleen dat
de reservoirs lekken, (nog steeds)
maar de wand slaat ook -water door,
als een zeef! De matten dreven nage»
noeg weg. Spr. merkte op dat eerst
de reservoirs niet deugden, maar nu
blijkbaar de hele toren niet. Wij heb»
ben een goede architect1 gehad, meen»
de spr., die „goed geld ' heeft gekre»
gen. Maar de toren is niet goed!
VOORZITTER vond de voorstel»
ling van zaken van de heer Koning
wel wat „fors", maar hij beloofde een
onderzoek.
De heer WEBER kwam nog eens
terug op het -verstrekken van ventver»
gunningen aan lieden, die van de ver»
kochte waar 10% afstaan voor lief»
dadige doeleinden. De rest verdwijnt
in eigen zak. Spr. protesteerde hier»
tegen.
Voorts vroeg spr. of de gemeente
een soepele houding wilde aannemen
t.o.v. de strandpachters, vooral de
kleinen, die deze zomer wel deerlijk
gedupeerd zijn.
VOORZITTER antwoordde op de
eerste vraag dat hii zeker deze zaak
nauwkeurig zou laten onderzoeken.
Het was echter moeilijk, want men
kan toch niet de politie de hele dag
achter deze mensen aansturen.
De situatie waarin de strandpach»
ters momenteel verkeren, noopt nog
niet tot ingrijpen. T.z.t. zal echter de
gemeente de redelijkheid niet uit het
oog verliezen.
De heer PORRENGA had in de
raadsstukken tevergeefs uitgekeken
naar een voorstel betreffende de her»
ziening der z.g. ,,weck»salar:s»trekken»
den". Komt deze kwestie nu spoedig
aan de orde?
Weth. v. d. WERFF antwoordde:
Inderdaad spoedig en.... met terug»
werkende kracht!
De heer GOSEN informeerde naar
de opheffing van de „International
School" in de Haltestraat no. 4. Deze
inrichting zou opgeheven zijn als ge»
volg van gebrek aan medewerking
van de zijde van 't gemeentebestuur.
VOORZITTER zeide de heer Go»

Ftjnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2882
j. H. G. WEENINK

sen schriftelijk of mondeling te zullen
antwoorden.
De heer TATES had niet gezegd
dat de notulen van de raadsvergade»
ringen slecht \yaren, maar wel zijn ze
soms onvolledig.
VOORZITTER was 't hier niet
mee eens en noemde de notulen een
keurig stukje werk.
De heer VAN KUIJK zeide zich
langzamerhand als Bentvelds raadslid
in zijn omgeving onbehaaglijk te gaan
gevoelen. De toestand van de voet»
paden te Bentveld is verre van fraai,
't Is een puinhoop!
Spr. wees op het verschil tussen de
trottoirs, die in een abominabele staat
verkeren en het fraaie gazon, aai
rond het gebouw van de waterleiding
is aangelegd. Het 'kan toch blijkbaar
wel anders!
VOORZITTER deelde mede dat er
binnenkort een voorstel aan de orde
komt, dat het gehele complex der
voetpaden te Bentveld onder de
loupe neemt.

Geslaagd

THEATER „MÖNQPQLE"
Dir. Gebr. Koper » Stationsplein = Telefoon 2550

Dinsdagmiddag 27 Juli - 2.30 uur
CHRIS HOFLAND en ZIJN MEDEWERKENDEN
brengen het wondermooie sprookje

ROODKAPJE
EN DE WOLF

DEKENS STOMEN
41

A"

Wasserij Meulman
Grote Krocht 14 - Telefoon 2919

Ingezonden

Mevrouw Wenseen, die haar oplei=
ding ontving aan de modevakschool
(Buiten verantwoordelijkheid van
aan de Tramstraat is geslaagd voor
de redactie)
het vakdiploma costumicre in Den
'Haag.
Slachtoffer van bepalingen
De slag is gevallen en de lokkende
zeemeermin van de reclameplaat
heeft haar werk gedaan. Er is een
zwemmer gekomen en hij heeft in vol
vertrouwen een zeebad genomen.
telefoonnummers Heeft hij, wie weet, even gekeken
naar die vreemde palen langs de reep
en adressen
en heeft hij, in zijn taal een waarschus
wing kunnen lezen, omhoog gekeken
2000 Brandmelding.
naar de wolken, die over zijn hoofd
trokken? Hij zal gerust zijn geweest,
2403 Commandant Brandweer.
3043, 3044 Politie.
geen landwind, geen'gevaar: veilig.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
Zo komen er duizenden, zij zoeken
2345 Gem. Secretarie.
naar de rode of zwarte bal (mandje)
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la. (waar zijn die?) Zij vragen, en den*
2262 Informatiebureau Vreemdelinken, „een zee net als overal". De
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein. meesten denken in 't geheel niet.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
En nu ligt hij daar, één die verdron»
lynstrykery, J. H, G. Weenink, ken is, een mens, zoals U en ik.
Pakveldstraat 30a.
Goed, goed, vrijheid, blijheid, zwem
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- maar raak in de zee. Wij hebben toch
bachs Drukkerij, Achterweg' 1. palen geplaatst, met een waarschu»
2424 Autobedrijven „Binko",
wing in vier talen? Mijne heren, de
Oranjestraat en Stationsplein.
mandjes aan Uw palen moeten altijd
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
hangen, want de zee is altijd gevaar»
„De Opbouw", Tollensstraat 47. lijk.
2886 Stofzuigerspecialist; IJchtstoDeze honderd meter niet, de vijf en
ringen. Bel op Frits Paap,
twintig meter ernaast méér dan ge»
Brederodestraat 94.
vaarlijk; wist U dit niet? Kent U vol»

Belangrijke

Watergetijden

Ie bedrijf: ROODKAPJE BIJ VADER EN MOEDER THUIS
2e bedrijf: ROODKAPJE ONTMOET DE WOLF
3e bedrijf: GROOTMOEDER EN DE WOLF
Entreeprijzen: ƒ 0,60, ƒ l,» en ƒ 1,25
Plaatsbespreken van 11.30»12.30 uur. Telefonisch onder nr. 2550

f 1,25 per stuk, meerdere

for Christ" welke ook in 1952 een
plaats heeft gehad in ons dorp, zal
ook nu weer hier worden opgesteld,
en wel aan het boveneinde van de
Zeestraat.
Men wil 's avonds om 8 uur de ou»
deren ontvangen en 's middags om 3
uur de kinderen; ook staan nog
strandsamenkomsten op het program*
ma.
A.s. Zaterdagavond is de eerste bij»
eenkomst.

ledig de werking van getij e'n wind,
en van wind op getij? Weet U wat
afhalers zijn? Hebt U de kracht van
de stroom in de muien gevoeld? Wat
U wel had' moeten doen?
Och, zo eenvoudig. Eerst bescher:
mende maatregelen nemen, dan het
strand vrij geven. En U hebt onvol»
doende, dus geen beschermende maat»
regelen getroffen. Misschien heeft het
slachtoffer U vervloekt in z'n laatste
doodsgerochel.
Wij wisten, dat dit gebeuren zou,
wij zwemmers en de vele kenners van
de zee, en wij weten, dat er nog meer
zullen volgen .terwijl zoiets in 3—4
jaar niet meer is -gebeurd.
Trek deze maatregel in, mijne hè»
ren, een mens, die zijn fouten erkent,
is pas een mens, en hij, die mensen»
levens op zijn geweten heeft, is
slechts een rampzalige.
Namens enkele zeezwemmers,
J. BOUHUYS.
Boulevard Paulus Loot 21.
Zandvoort»Bad.

Oorzaak
verdrinkingsongeval
Uit de lijkschouwing is gebleken, dat
de Dinsdagochtend verdronken Duit»
ser, aan een hartverlamming is over»
leden. Bertrokkene leed aan een
hartkwaal.

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Juli
berijdbaar
25 10.46 17.30 23.23 6.30 14.30*21.30
26 0.00 0.00 12.13 19.00 3.30*10.27 0.51 8.00 13.31 20.00 5.00*11.30
28 1.55 9.00 14.30 21.30 6.00*12.30
29 2.49 10.00 15.21 22.30 7.00*13.30
30 3.36 10.30 16.05 23.00 7.30*14.00
31 4.17 11.30 16.46 24.00 8.30*14.30
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn.

Karel Doorxnanners
ontmoeten K.V.S.-ers
Op het strand voor het „Riche»Bad"
zijn Woensdagmiddag j.l. de wedstrij»
den 'gehouden tussen K.V.S. l*Karel
Doorman school l en K.V.S. 2 en
Karel Doorman school 2 ,die Zater*
dagavond 17 Juli geen doorgang had*
den kunnen vinden vanwege het
slechte weer.
Met bleek al gauw, dat K.V.S. l
geen partij was voor de veel kleinere
Karel Doormanners. Ze wonnen deze
wedstrijd dan ook met 12»0.
De wedstrijd tussen de beide an=
dere elftallen vertoonde een meer
gelijk opgaande strijd, het eindresul»
taat was 0»0. Strafschoppen moesten
toen de beslissing brengen en hier*
door kwam de overwinning aan de
Karel Doormanschool 2.
De aftrap voor beide wedstrijden
werd verricht door de heer A. Kerk*
man in zijn kwaliteit als wethouder
van Onderwijs.
Na afloop reikte het hoofd van de
Karel Doormanschool, de heer A.
Mabelis aan K.V.S. l de „Sonnehoeck»
wisselbeker" uit, waarbij hij o.a. dank
bracht aan de heer Kerkman voor
diens aanwezigheid.
Het eerste elftal van K.V.S. ont»
ving bovendien een medaille, aange*
boden door de Oudercommissie van
de K.D. School. De heer van Borx
reikte namens K.V.S. een medaille
uit aan de 'Karel Doormanschool 2.
Daar de ,,Sonnehoeck*beker" een
wisselbeker is, ligt hierin besloten,
dat deze ontmoeting volgend jaar
herhaald zal worden. Aan de Karel
Doormanners de welgemeende raad,
om in de komende maanden flink te
groeien, zodat hun een volgende
maal een dergelijke nederlaag ,,be»
spaard" mag blijven.
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Toen de regen kwam
spoelde drcuittenthousiasme weg

250 cdklasse
Striemende regen! 'Met deze tegen*
slag vingen 10 rijders de strijd aan.
Santing uit 'Etnmen nam direct een
flinke voorsprong en het leek er op,
dat er, behalve de regen, geen vuils
tje aan de, luch't was. Maar deze
knaap werd opgejaagd door een vier*
tal rijders, n.l. door Muller, v. Oost,
Barends en Steutel, die tezamen door
de bochten vlogen en voor de sen*
satie zorgden.
De achtervolging had in de zesde
ronde succes en Santing zakte lang*
zaam maar zeker naar de 5e(!) plaats.
Toen volgde een strijd tussen 'het vier*
tal, waarin de Amsterdammer Steutel
de sterkste bleek. Reeds tijdens de
training was hij de snelste van dit
veld geweest.
De uitslag luidt: 1. H. Steutel, Am*
sterdam, 25.02.9 (98.723 km); 2. J. P.
van Oost, Den Haag, 25.31.4 (98.570
km); 3. J. Muller, A'dam, 25.31.7.
De snelste ronde was voor Steutel
in 2 min. 25.2 sec. (103.958 km).
350 ccMasse
Van der Ham kwam na de eerste
ronde wel als eerste door, maar Hop*
pezak, die toen op de 4e plaats lag
zorgde voor de verrassing door na
de 2e ronde de kop te nemen. De
snelheid in deze klasse was een flink
stuk hoger, mede door het feit dat
de regen iets begon te minderen en
het uitzicht dus beter werd. Maar er
kwamen nog enkele verrassingen, al
waren deze voor de betreffende rij*
ders niet altijd aangenaam. Van der
Ham zakte b.v. af naar de 3e plaats,
maar de Hagenaar Rehorst steeg, na*
dat Van Bockel door machinepech
moest opgeven, van de zevende naar
de tweede plaats. Zijn achterstand op
'Hoppezak werd steeds kleiner: met
nog 4 ronden te rijden 19 sec. ach*
terstand. In de 3e ronde werd dit 14
sec.! En in de voorlaatste ronde nog
maar 7 seconden. Over spanning ge*
sproken! Maar ja, hij reed dan ook
op een geleende Velocette van Lo
Simons. Rehorst voelde schijnbaar
dat hij de overwinning kon grijpen
En hij nam zijn kans ten volle waar,
toen hij onder luid gejuich als eerste
de eindstreep passeerde.
- De uitslag luidde: 1. L. Rehorst,
Den Maag, 29.40.3 (101.751 km);
2. L. Hoppezak, Rotterdam, 29.43.9
(101.546 km); 3. Th. v. d. Ham, Was*
" senaar, 31.12.4 (96.761 km).
De snelste ronde werd gemaakt
door L. Rehorst (Velocette) met 2
min. 17.1 sec., gem. snelh. 110.100 km.
Klasse C sportwagens,
1000 t.m. 1300 cc en
Klasse A sportwagens, t.m. 750 cc
Met een minuut verschil werd in deze
klassen gestart, wederom in een stro*
mende regen. Dooyes bleef in de 2e
ronde reeds op de Hunzerug met pech
staan, zodat Mikkers in de 2e positie
kwam te liggen achter Reys met een
Skoda.
De rijders troffen het wel heel
slecht, daar de regen bij 'bakken uit
de hemel viel.

CONCERT en VUURWERK
in herfst-sfeer
Touring Zandvoort houdt er de moed in!
Natuurlijk.... en waarom ook niet?!
Moed verloren, alles verloren, zegt
een spreekwoord, dat ongetwijfeld
stamt uit de tijd, dat een zomer niet
zo slecht kón zijn! Anders hadden
onze voorouders waarschijnlijk een
dergelijke optimistische stunt niet ge*
creëerd! 'Enfin, het is niet anders en
het is aan de heren statistici om te
bepalen of de zomer 1954 de beroerd*
ste sinds honderd, tweehonderd of
drie duizend jaar is.
'Het was Zaterdagavond j.l. won*
der boven wonder droog en dat was
al heel wat, want de loodgrijze lucht,
die de hele dag zo'n beetje had 'hans
gen te drenzen boven een badplaats,
die nog nét een aasje leven te veel
heeft om al in de winterslaap te ver*

rekken, voorspelde weinig goeds.
Vlaar het verwachte vochi werd ge*
reserveerd voor de Zondag. Wat van*
<elf ook niet prettig is; maar tóen
was het concert al lang afgelopen en
iet vuurwerk uitgedoofd.
Touring Zandvoort had de Muziek*
capel en het Jeugdkorps van tam*
500 cc=klasse
>ours en trompetters bereid gevon*
Op Koster, de straaljagerpiloot, wa=
den de badgasten en inwoners op
ren aller ogen gevestigd, vooral daar
deze trieste Zaterdagavond een hart
hij op een geleende motor reed. Hij
onder de riem te sieken. Daarna
moe-st echter met een vijfde plaats
werd op het strand, aan de Boulevard
genoegen nemen. Van Wees, de win*
?aulus Loot, een vuurwerk afgesto*
Hoevelaken in de kleine klasse naar van de 350 cc klasse, lag met
een. Zeer zeker allemaal dingen, die
zorgde ervoor dat men de regen even grote voorsprong aan de kop en liet
duidelijk demonstreren hoe veer*
vergat, daar hij enkele malen om z'n alle zwaardere motoren ver achter
crachtig het geschokte seizocn*dorpje
as draaide, maar telkens weer op gang zich! Zijn voorsprong op Baas uit
aan*zee is!
kwam tot vreugde van een steeds Abbenes was zeker na 5 ronden reeds
De heer J. Wildschut en zijn man*
kleiner wordend aantal toeschouwers. 20 seconden, later zelfs 26 seconden.
ncn concerteerden in de blauwe tent
Winnaar in de C klasse werd Reys, In de 10e ronde vloog Baas van de
op hel Raadhuisplein en de jonge
die na de 5e ronde de kop nam. Wel Hunzerug, doch het liep nog goed af,
ambours en blazers deden het daar*
werd hij nog aangevallen door De hoewel hij moest opgeven. Jammer Pluvius stuurde
juiten. Want de tambour*maïtre en
Pesters, maar in de voorlaatste ronde van /'n mooie positie!
de fikse trommclslagers hadden ruim*
kinderfeest in de war
moest deze door machinepech opge=
En zo zag men het dus gebeuren
:c nodig. Het werd een hart*verove*
ven, "waardoor Heidendahl in een ge* dat Van Wees winnaar werd met als Zondag j.l. had de Kampeervercni* rend muzikaal festijn, dat een ogen*
sloten Peugeot een goede tweede tweede Van Son uit Den (Haag.
ging „Voorwaarts" een kinderfeest ilik de kilheid van een avond in hel
werd.
De uitslag luidt: 1. J. van Wees, georganiseerd, dat slechts gedeeltelijk nidden van de zomer deed vergeten.
In de A*klasse word Arndt onbe? A'dam, 29.58.3 (100.733 km); 2. M. afgewerkt kon worden.
Wel mocht de wind door de toppen
dreigd eerste.
van Son, Den Haag, 30.04.4 000,391
's Morgens om negen uur zou een der bomen loeien, maar zij kon de
km); 3. A. R. J. Schoonheim, A'dam, gecostumeerde optocht plaats vinden, sonore klanken van de Muziekkapel
De uitslagen luiden:
Csklasse: 1. G. Th. Reys, Den Haag 31.07.3. Snelste ronde: J. van Wees in gevolgd door een ballonnenoptocht. niet overstemmen, noch vermocht zij
(Skoda), 31.44.8 (95.115 km); 2. J. A. 2.18.2 (109.224 km).
Daarna kinderspelen, terwijl des mid* de onuitputtelijke roffels of het en*
J. Heidendahl, Utrecht (Peugeot 203),
dags in de openlucht toneelstukjes :housiaste blazen van het Jeugdkorps
32.32.3 (92.776 km); 3. P. J. Mikkers, E, G en Niklassen
zouden worden opgevoerd, ingeslu* te verstoren.
De belangstelling was niet gering
Veldhoven (Koopmikron), 33.08.5 Tot besluit nog een gecombineerde deerd doof de jeugd van Voorwaarts.
(01.097 km). Snelste ronde: Mikkers autorace, die „droog" verreden werd.
De gecostumeerde optocht was er 211 uit de reacties na afloop bleek, dat
in 2.20 (107.819 km).
Joke Maasland (Esklasse), de enige dan ook de oorzaak van, dat er rond fciet publiek de rijk gevarieerde mu/i*
A*klasse: 1. 'H. G. Arndt, Over* vrouwelijk deelneemster, liet een goe* de klok van negen uur vreemde we* kale geste op hoge prijs had gesteld.
Dat was dus in het dorpscentrum.
veen (Panhard Sprint), 31.37.4 (95.476 de stijl zien, reed wel wat fors en zentjes tussen de tenthuisjes rond*
km); 2. P. Bos Eysscn, Bergen (Re* maakte in de Tarzanbocht een flinke scharrelden, op de voet gevolgd door Vrij dicht bij huis voor de meeslen.
nault 4 Spec.), 32.44.1 (92.227 km); slipper, doch behield haar vierde verwanten gewapend met fototoestel* 'Het tweede evenement — het vuur*
en knalfeest — nodigde de belang*
3. M. Bijlsma, A'dam (Renault 1062), plaats. Van spanning was echter in len.
op l ronde. Snelste ronde: Arndt in beide klassen geen sprake. Winnaars
Men zag er elfjes, een Spaanse dan* stellenden ,naar het strand. En daar
2.33 (98.465 km).
seres, boertjes en boerinnctjes en was uiteraard meer moed voor no*
werden Davids en Roosdorp.
dig, want de vrij sterke Zuid*wester
Uitslag: G= en Hsklassen: 1. H. zelfs een grote muis, die een beetje was
alles behalve lieflijk. En het on*
B, F en D klassen
Davids, Engeland (Jaguar XK 120 C), onwillig bleek te zijn toen het er op verwachte
geschiedde: Een enorme
aankwam,
zich
aan
het
publiek
te
32.31.3
(116.003
km);
2.
J.
L.
van
Die*
Drie klassen tegelijk, wel iets teveel
mensenmenigte, die zich uitstrekte
van het goede. Een behoorlijk over* ten, Scheveningcn (idem), 32.48.2 vertonen.
Ook „Woutje Wagtmans" was blijk» van de rotonde tot ver voorbij Bad*
.zicht van deze strijd was. bijna niet (115.051 km); 3. R. E. L. M. Tie* baar
voor dezevlgelegenheid overgeko Zuid, woonde het vuurwerk bij!
•leris, Meerssen (idem),-32.59.6 GH4.3&L
te verkrijgen. '
Toen de eerste pijlen de sombere
men, er was tenminste een Tour de
In de F*klasse (2001 t.m. 2670"cc) km). Snelste ronde: öavids in 2.07.4 France
renner in de zozeer begeerde herfstlucht doorkliefden en vrij snel
werd Martens zonder slag of stoot (118.483 km).
smoorden in de harde wind en zee*
E*klasse: 1. A. Roosdorp, Antwer= gele trui.
no. 1.
Toen de stoet zich gevormd had, damp, werd het voor de kenners dui*
In de Dsklasse (1301*1600 cc) was pen (Ferrari), 34.38.2 ('108.987 km); 2. bleek
er zowaar een klein draaiorgel delijk dat dit vuurwerk een hele toer
het v.d. Lof, die als eerste finiste. W. 'J. J. Fak, 'A'dam (Alfa Romeo aanwezig te zijn, omgeven door een zou hebben om de strijd met de
Deze eerste plaats had hij zeker ver* 1900 T), 34.56.5 (107.974 km); 3. C. J. „echte" troep kermisvolk. .Het was weersomstandigheden tot een goed
diend, daar zijn tijd nog beter was den Ouden, R'dam (jCidoro), 35.02.6 een fleurige stoet, die vreemd afstak einde te brengen. Sommige stukken
dan van Martens. Een bijzondere (107.66 km). Snelste ronde: Roosdorp tegen de achtergrond van donkere verwaaiden dan ook vroegtijdig en de
in 2.15.2 (111-647 km).
prestatie.
rookontwikkeling nam veel weg van
Teleurgesteld ging een klein groep< regenwolken en een grauwe zee.
In de Bsklasse (75MOOO cc) nam
De ballonncnwedstrijd moest ver* het anders zo kleurrijke kijkspel. Nie*
je
mensen
even
na
6
uur
huiswaarts.
Eschaurier resoluut voor de tribune
van de duizenden toeschouwers
J.G.B. vallen in verband met de stormach* mand
de leiding, om deze niet meer af te
tige Zuid*wester. De kinderspelen zal de indruk van zich af hebben
staan. Langestraat zorgde in deze
konden nog wel doorgang vinden, kunnen vetten dat het een vuurwerk*
klasse met z'n Panhard voor het Stranss in de herfst
maar des middags tegen éën uur bes je was, dat niet te veel heeft mogen
„vuurwerk". Doch de spanning in de
gon het zo hard te regenen, dat het kosten. En dit symboliseert misschien
gezamenlijke klassen was nihil.
De Zandvoortse Operette Vereniging zelfs de dappere kampeerders te bar wel hoe arm Zandvoort is als een zo*
mer niet zomers is! Nee, 't was niet
De uitslagen luiden: F*klasse: 1. J. opent het seizoen met de Zigeuner werd.
Martens, Leeuwarden (Arton Martin), Baron van Johann Strauss op Maan*
iHopenlijk kan dit kinderfeest een groots, maar Zandvoort pretendeert
28.35.3 (105.602 km); 2. W. Dua' dag 25, Woensdag 27 en Donderdag volgende maal onder betere weers* momenteel niet échte grootse dingen
te brengen.
(Austin Healy), 28.53.2 (104.513 km); 28 October a.s.
omstandigheden herhaald worden.
En het publiek was toch mild ge*
stemd, alsof het zich even kon \yar*
men aan de suggestie van een laaien*
de zomer. De pijlen wisselden af met
groen en rood Bengaals vuur
Ze hebben 't niet gedaan, wat ik erg potten
de sterrenregens wedijverden met
dun vond. Achteraf hadden ze ook en
draaiende zonneschijven. En op de
eigenlijk groot gelijk. Wie kan er nou achtergrond:
de aanrollende golven
met die hitte goed bij stem zijn?
met witte schuimkoppen. Een leuk
7 DECEMBER: De uitgestelde zand; intermezzo
was de „vurige schutter",
26 NOVEMBER: De gemeente is er lijk in Normandië, waar 't nog heter bouwwedstrijd van 20 Juli j.l. ging wiens pistool
een stroom van vuur
toe overgegaan zonneschermen te is dan hier — dood van de daken \va^ vandaag door. Er waren vijf deelne* uitbraakte, maar
bewegelijke doel
plaatsen boven het strand. Waar* ren gevallen. Jans zei: „Asjemenou"'. mertjes. De acht juryleden hadden niet kon raken. het
Toen de onfortuin*
schijnlijk te laat, want de kalveren En dat bedoel ik ook.
er nog heel wat werk aan. Tijden lijke pistoolsschutler
met een moede*
bepalen van de prijzen raakten loos gebaar zijn arm slap
zijn reeds verdronken. (Ik bedoel, zo*
l DECEMBER: Vanmiddag zei een het
langs z'n lijf
als U wel zult begrijpen: verbrand. badgast
twee
van
de
jury
slaags.
Het
waren
tegen me: „Je ligstoelen lig* twee bekende figuren: een beroemd liet hangen, schoot hij een vuurstoot
Maar dan klopt 't spreekwoord niet). gen voortreffelijk.
Nergens heb ik
z'n eigen tenen! Én de mensen
en een berucht journalist. in
Het was vandaag weer uitzonderlijk
ligstoelen aangetroffen. En architect
verkneukelden zich er om!
Dit
deel
van
het
programma
vond
ik
heet. Wat de zon deze maand man* heerlijker
ben verwend, hoor! Op het strand
slotstuk was een opwekking
leuker dan het bouwen zelf omHet
keert, weet niemand, maar 't is hele* ik
van iBiggdkerken zijn de ligstoelen nog12 veel
de races van Zondag te bezoeken.
DECEMBER:
Het
weerbericht
maal niet leuk meer. Talrijk zijn de zeer
goed, maar de jouwe liggen zo van vanmorgen heeft ons allemaal Een in lichtende letters door uitschie*
gevallen van verbranding in de derdes prinsheerlijk
het niet aan mij zal
tende stralen omgeven tableau: „Tot
beetje blij gemaakt. 'Er is mei* morgen
soms vierde graad. Verschillende das liggen dat dedat
prijzen van de ligstoes een
op Circuit Zandvoort".
mes hebben in deze hoogseizoen* len niet verlaagd
ding
gemaakt
van
enige
verkoeling,
zullen
in hun jassen gedoken gingen
te beginnen bij de Azoren. Laat*ie deDiep
maand hun vacantie vroegtijdig moe* worden.
toeschouwers huiswaarts.
/ijn zijn. Waar zijn de Azoren eigen*
ten afbreken, omdat zij niet al te
blijft het weer
Wanneer wordt het zomer? vroe*
lijk?
Ik
geloof
toch
nog
wel
ver
van
bruin gebakken wilden zijn straks on* Inmiddels
heet. Ik weet
gen zij zich af. Wij hebben zo'n ver*
mijn strand, hè?
der de kerstboom. Inderdaad heb ik afschuwelijk
raad meer. De tem*
schrikkelijk heimwee naar de warme
13
DECEMBER:
't
Wordt
niks
koe*
in het Zandvoorts Nieuwsblad gele* geen
zijn nu al vier
zon!
H.W.
Ier.
Vandaag
hebben
de
weerkundi*
zen dat het effect van een door de peraturen
boven normaal.
gen
hun
optimisme
van
gisteren
te*
Novemberszon geblakerde huid bij maanden
3 DECEMBER: Ik las
ruggenomen. Ze hadden zich ver*
kaarslicht funest is voor het vrouwe* een
artikel in
(Ingezonden mededeling)
gist omdat ze enkele 'begeleidende
lijk schoon. En nog steeds is er geen de interessant
Uitgeester
Koerier
verkoeling in zicht. Wij strandmcn* over de tegenwoordige
omstandigheden over het hoofd had'
sen snakken naar wat zeedamp en als hittegolf. Als dit weerstype zeshon* den gezien.
Ik moet es een dag met vacantie
het even kan: regen. Dit is niet om derd jaar aanhoudt, zullen de wereld*
^ poIcfU kuint:
stoelen te repareren. 'En de bad'
vol te houden.
zeeën uitdrogen, stond er. Nou men* om
gasten moeten ook in het dok. Ze
sen,
dat
zet
me
hele
bedrijf
op
losse
doorgelegen.
29 NOVEMBER: Vandaag
zonder risico
Wat moet ik met een u\i^ zijn18 helemaal
den veel dode mussen aan. Ik heb om schroeven.
DECEMBER:'Houdt die krank
gedroogde
zee?
zinnige 'hitte dan nooit op?
middellijk informaties ingewonnen
5 DECEMBER: Sinterklaas kwam
20 DECEMBER: Onze reserves
(voor de lezers natuurlijk) bij de
Plantcnziektekundige dienst in Was vanmorgen met z'n stoomboot voor krachten raken uitgeput. Het zonne<
geningen. Daar vertelde men mij dat de kust van Zandvoort. Maar de boot scherm boven het strand vertoom
het beoordelen van het door mij ge^ kon niet landen omdat het water te overal schroeiplekken. Nu liggen de
door hef Biologische
signaleerde verschijnsel niet tot de ondiep was. De laatste vier kilometer nagenoeg verkoolde badgasten nog
Slantëheidsmidclei '*'
competentie van plantenkenners be* moest de witte bisschop door z'n in de zon. Ze vertrekken in drom*
hoorde. Wageningen verwees mij naar zwarte knecht gedragen worden. men naar Zoutelande, waar het zon*
de Artis te Amsterdam. De Artis zei Toen de goed*heilig man in een van nescherm van een veel en veel betere
blOLINË
dat ik vreselijk diligent was. Wat het mijn voortreffelijke stoelen uitrustte, kwaliteit is.
woord betekent, weet ik niet, maar zei hij — naar adem snakkend: „Bart,
't Moet hier ook altijd van de ar*
«ucces verzekerd
dit is ontzettend. En heet men. Maar van de andere kant krij*
ik werd er kwaad om. In ieder geval jongen
prl|»SO dragee» f. t.23
konden de heren mij mededelen dat dat zo'n baard is! Misschien wil je gen we misschien nu wat rust.
dit mussen waren, die — vermoeds nou je badgasten wat laten zingen.."
STO'EL'EBARTJE.

De auto* en motorwedstrijden op ons circuit zijn Zondagmiddag een groot
fiasco geworden, zowel financieel als uit sportief oogpuni. Niet dat de
wedstrijden niet zijn verreden, maar de prestaties konden door de weers*
omstandigheden niet boven het middelmatige uitkomen. Regen, regen en
nog eens regen. Het publiek verliet al heel spoedig 't open veld en zocht
zijn heil ergens anders; de rijders deden het ook kalm aan en veel
strijd heeft men dan ook niet gezien.
Slechts één rijder, de Rotterdammer G. van Bockel, kwam er minder goed
van af en liep een lichte hersenschudding op.
725 c&klasse
De wedstrijden vingen aan met een
aardige strijd in de 125 cc klasse. De
Amsterdammer De Ridder had reeds
bij de start pech toen hij tegen een
collega opreed en ten val kwam.
Kort hierna wist hij echter met een
flinke achterstand toch nog weg te
komen.
iHet had -er alle schijn van dat de
Amsterdammer Van Petten op een
M.V. met de prijs en de krans zou
gaan strijken. Hij lag steeds aan de
kop, soms met een voorsprong van
tien seconden op Dijkstra. Maar juist
in de laatste ronde — beneden aan de
Hunzerug — maakte hij een slipper.
Dit oponthoud kostte hem de eerste
plaats, daar Van Petten hem gemak»
kelijk kon passeren. Zijn voorsprong
werd toen zo groot dat de eerste
plaats hem niet meer kon ontgaan.
De uitslag luidt: 1. W. van Petten,
A'dam, 19.51.8 (gem. snelheid 101.341
km); 2. J. Dijkstra, 20.15.5 (99.373
km); 3. W. Stunt, Groningen, 20.25.2.
De snelste ronde was voor Van
Petten in een tijd van 2 min. 22.3 sec.
(106.077 km).

Snelste ronde: Martens in 2.19.2
(108.439 km).
D*klasse: 1. 'H. J. M. v. d. Lof,
Haaksbergen (M.G.T.D. spec.), 27
min. 58.6 sec. (107.897 km); 2. M. He*
zemans, Eindhoven (Pouche), 28.07.2
(107.539 km). Snelste ronde: v. d. Lof
in 2.14.2 (112.479 km).
B*klasse: 1. F. M. A. Eschaurier,
Den Haag (D.K.W.), 31.06.1 (97.062
km); 2. H. R. Slotemaker, Den Haag
(D.K.W.), 31.21.6 (96.267 km). Snel»
ste ronde: I. A. Langestraat, Den
Haag (Panhard 54) in 2.26 (103.389
km).

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

Dermcmefen

Zandvoortmeeuwen
en de aanstaande competitie
De competitie*indelins van de K.N.V.
B. voor het seizoen 1954*1055 is thans
hekend. Zandvoortmeeuwen l is 'm"
gedeeld in District West II, 3e kl. A.
Deze afdeling bestaat uit 12 elftallen
en /.iet er als volgt uit:
Archipel (Den Haag), Blauw Zwart
(Wassenaar), B.E.C. (Delft), H.B.C.
(Heemstede), Hillegom, Laakkwartier
(Den Haag), L.F.C. (Leiden), De Post*
duiven (Loosduinen), 'Ripperda (Haar*
lem), Scheveningen, T.Y.B.B. (Haar*
lem) en Zandvoortmeeuwen.
De meeste van deze elftallen heeft
Zandvoortmeeuwen vroeger reeds in
zijn afdeling gehad. B.E.C, uit Delft
is een onbekende voor de Zandvoor*
ters. Een oude tegenstander is Sche*
veningcn, dat twee jaar geleden uit
de 2e klasse is gedegradeerd.
'Zoals uit bovenstaande indeling
blijkt, belooft het voor Zandvoort*
meeuwen weer een zware competitie
te worden, met als favorieten o.a. De
Postduiven, Scheveningen, T.Y.B.B.
en Blauw Zwart.
Op Zondag 12 September a.s. be*
gint de strijd om de punten. Hopen*
lijk 7&\ Zandvoortmeeuwen ditmaal
een hartig woordje meespreken!
(Het Ie Zaterdagmiddagelftal van
Zandvoortmeeuwen is ingedeeld in
District West I, 4e klasse B. Deze af*
deling luidt:
CJ.V.V. (Amersfoort), Kromhout
(A'dam), P.V.F. (A'dam), P.V.W.A.
(A'dam), Deste (Utrecht), S.I.Z.O.
(H'gom), Umuidcn, Telefonia (Haar*
lem), U.P.T.T.S. (Utrecht) en Zand*
voortmeeuwen.
De competitie voor de Zaterdag*
middagelftallen begint op Zaterdag
II September a.s.

Troosteloze thuiswedstrijd
In de eerste inning nam de thuisclub
een voorsprong van 3*0. De gasten
zagen hun eerste slagbeurt door drie
vangbalkm beëindigd. Door diverse
fouten van H.H.C, zagen v.d. Moolen,
Van Koningsbruggen en 'Slagveld
kans de thuisplaat te passeren. Voor*
al het punt dat Slagveld scoorde door
het ihuishonk te stelen met reeds
twee nullen en de slagman op twee
slag, was heel verdienstelijk. Verdere
serieuze scoringsmogelijkheden heeft
Zandvoortmeeuwen niet gehad. 'Dit
lag voornamelijk in de meer dan
slechte slagprestaties. Alleen Van
Koningsbruggen zag kans een goede
honkslag te geven. De andere spelers
die op de honken kwamen hadden
dit te danken aan een vrije loop of
aan veldfouten van de tegenpartij.
De werper van H.H.C, was beslist
niet sterk. Hij gooide veel onzuivere
ballen, doch aangezien Zandvoort»
meeuwen graag sloeg, gingen er toch
12 spelers op drie slag uit.
Na aanvankelijk dus met 3*0 ach=
tergestaan te hebben zagen de bezoe*
kers kans om met de regelmaat van
een klok hun score te verhogen. Toch

FAM1L1EBERICHTEN
De heer en mevrouw
TERMESsHUHNHOLZ
geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun
dochter
ANITA MARY
Zandvoort, 25 Juli 1954
Brederodestraat 65

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

.il

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2886

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3014 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrijkerg, J. H. G. Weenink,
Fakveldstraat 30a.
Zaudvoortse Courant, Gertenbachs Drukker^, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

Excelsior-nieuws
In de jaarvergadering van de mond*
accordeonvereniging „Excelsior" -wer*
den de aftredende bestuursleden, te
weten dé heren J. Bos, Ie secretaris,
H. van Zeijl, 2e voorzitter, G. Bol,
2e penningmeester en A. van Duijn,
lid, bij acclamatie herkozen.
Een voorstel om de contributie van
25 op 30 cent per week te brengen,
ingaande l September a.s., werd aan*
genomen.

ma&t IL dekens
DUIZENDEN DEKENS
tegen de laagste ZOMERPRIJZEN

Te koop KINDERBED en
WANDELWAGENTJE. Te
bevr. bij Klein, p.a. Brede*
rodestr. 82, tussen 6 en 8 u.
Gevraagd KIOSKHOUDER
v. Station Zandvoort, liefst
gepensioneerd echtpaar.
Amst. Kiosk Ondern. Singel
282, Amsterdam Centr. te*
lefoon K 20 35905.

zó goedkoop

kan alléén WASSENAAR
Haarlem's Beddenspecialist

AVONDSTILTE

Molton
onderleggers

in de |
Ned. Hervormde Kerk

Nu 64 et

WIT 55/80 cM

Kerkplein

op Woensdagavond
28 Juli, 8 uur

MOLTON KINDERDEKENS
wit 90/130
1,79

MOLTON DEKENS
Spreker: Ds R. H. Oldeman. Wit 110/160
2,89
Met medewerking van Mevr.
MOLTON DEKENS
R. Baaren (sopraan) en de
125/180 NU
4,29
heer H. Berton (orgel).
140/180 NU
5,95
160/210 NU
7,65
ABONNEERT U op de
180/220 NU
8,95
ZANDVOORTSE

COURANT

De Prins van Homburg
Toneelspel door Heinrich von Kleisi
Vertaling: David Koning
Regie: Henk Rigters
Muziek Paul Chr. van Westering
Decors: Levinus Tollenaar

Eerste opvoering in Nederland
Donderdag 29 Juli t.m. Woensdag 4 Aug-

in Openluchttheater Bloemendaal
Prijzen: a.r.i. ƒ 1,50, ƒ 2,25, ƒ 3,-, ƒ 3,75
Plaatsbespreking: Openluchttheater, Telef. 25064,
Alphenaar, Kruisweg 49, Haarlem. Tclef. 11532.

Aanvang 8.30 uur
Einde der voorstelling: elf uur

Monopole
Dinsdag 27 Juli 7 en 9.15 uur: film
„\Vaterloo Bridge".
Woensdagmiddag 28 Juli 2.30 uur:
film „Lassie's grote avonturen".
Woensdag 28 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Waterloo Bridge".
Donderdagmiddag 29 Juli 2.30 uur:
film „Lassie's grote avonturen".
-Donderdag 29 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Waterloo Bridge".

,

Donderdag 29 Juli vindt de traditio*
nele kellnerswedloop plaats op het
Stationsplein.
De route is als volgt: Start op het
Stationsplein, Dr Smitstraat, Boule*
vard de Favauge, Zeestraat, Stations*
plein.
De kellnerswedloop vindt plaats te
11 uur, die van de serveuses te 11.30
uur. De heren zijn ingedeeld in twee
groepen, n.l. een groep onder de 40
jaar en een groep boven de 40 jaar.
Voor beide groepen worden aparte
prijzen gegeven. De eerstaankomende
'heer is echter de winnaar van de keil*
nerswedloop.

Te koop JAPANSE ZIJDEN
HOENDERS met haan, ras*
kippen. Schiff, Kostverloren*
straat 94.

STICHTING KENNEMER TONEELFESTIVAL

WEEK-AGENDA

was de opstelling in hel veld niet
slecht. De plaatsing van Van der
Moolen in het linkerveld betekende
in ieder geval een versterking en
vond dan ook al in de eerste inning
meteen een beloning 'met een prach*
tige vang. 'Het tweede honk werd
echter door Koper, die Van der Moo»
len zijn plaats bezette minder goed
afgedekt. liet gebrek aan routine om
honklopers uit te tikken kwam dui*
delijk naar voren. Evenwel heeft de*
ze speler twee vangballen op de juiste
•wijze onschadelijk gemaakt. Vooral
de tweede yang was een prachtige
snelle reactie. 'Het was voor de cat*
cher (Van 'Koningsbruggen) evenwel
om mistroostig te worden dat zijn
scherpe aangooien naar het tweede
honk niet evenveel nullen beteken*
den, hetgeen met een ervaren honk*
man zeer beslist het geval was ge*
weest. Na de vierde inning was de
score opgelopen tot 3*7, na de vijfde
tot 3*13 en na de zevende tot 3*18.
De laatste slagbeurt leverde de be*
zoekers nog twee punten op.
Paap 'heeft in deze wedstrijd zuiver
gegooid (slechts 5 x 4 wijd) doch zijn

Kellners-race

D

Geslaagden
Onze plaatsgenoot E. van Laren be*
haalde 't diploma B.S. aan de Kweek*
school voor de Zeevaart te Amster*
dam.
*
Onze plaatsgenoot Matthijs Abas is
geslaagd aan de Hogere Textiel*
school te Tilburg.
*
Onze plaatsgenoot Jaap Balk behaal*
de Maandag als jongste candidaat, te
Haarlem het 'Middenstandsdiploma.

ballen hadden geen vaart. 'Het' was
voor de HjH.C.ers te makkelijk om
hem te slaan. Het is ook mogelijk dat
het de bezoekers wat meegezeten
heeft met het slaan, doch het feit
blijft, dal zij kans zagen om twaalf
honkslagen te plaatsen, waarvan twee
tweehonkslagcn en een öriehonkslag.
Dit is natuurlijk veel te veel. Aange*
zien Zandvoort daartegenover slechts
die ene honkslag van Van Konings*
bruggen wist te plaatsen, springt het
verschil duidelijk in het oog. 'Nu is
het zo, dat deze speler niet erg
gelukkig was met slaan aangezien hij
in een andere beurt een slag gaf, die
indien hij een meter meer naar bin*
nen was geweest, zeker goed was
voor twee, misschien voor drie hon*
ken, maar door die meter nu net fout
was. In zijn laatste beurt ontmoette
zijn geslagen bal de derde honkman
die op onnavolgbare wijze deze bal
wist te vangen. Maar dit geldt slechts
één der Meeuwen, terwijl van de te*
gen partij er zeven tot één of meer
honkslagen kwamen.
Werpresultaten:
C. Paap: 5 x 3 slag; 5 x 4 wijd; 12
honkslagen tegen.
H. Okx: 12 x 3 slag; 6 x 4 wijd; l
honkslag tegen.
Zandvoortmeeuwen maakte 11 fou*
ten, H.'H.C. 3 fouten.
F.T.

Zandvoortmeeuwen-H.H.C. 3 3-20

TE KOOP: Philips radio
(prima), Electr. gram. 2 toer.
(Phil. Cassete), koffer met
platen, langsp. enz. nieuw.
Zeestraat 55*1.

GELEGENHEIDS*
STEMPEL
Van 31 Juli t.m. 7 Augustus
a.s. zal te Haarlem het 39ste
Intern. Esperanto Congres
worden gehouden. Ter gele*
genheid hiervan zal P.T.T.
het Autp«P.T.T.*kantoor in
Hotel Bouwes
de onmiddellijke nabijheid
Dagelijks: het Zwitserse ensemble
van dit gebouw opstellen en
'Eric Hauser.
er een tijdelijk bijkantoor
Internationaal cabaretprogramma.
vestigen.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
De in dit Auto*P.T.T.*
kantoor ter verzending aan*
Andere attracties en
geboden gewone en aange*
nuttigheden
Donderdag 29 Juli Lm. Woensdag 4 tekende stukken zullen van
Aug., 8.30 uur: Toneelspel „De Prins een afdruk van een bijzon*
van 'Homburg" in het Openlucht* dere stempel worden voor*
zien.
theater Bloemendaal.

KINDER MATRASSEN
Streepstores. Nu extra goedkoop
45/80 NU
3,90
55/110 NU
8,90
60/120 NU
9,90
65/130 NU
10,90
„LYON" DEKEN
Heerlijk zachte zomerdeken met
2-zjjdig medaillon
1-persoons
15,95
2-persoons
19,95
„CONSUL" DEKEN
Mooi gebloemde deken met hoog
wolgehalte
1-persoons NU
21,45
2-persoons NU
27,90
KINDERDEKENS
Gemengd wol. Heerlijk zachte
kwaliteit met leuke dierendessins. Zalm en t>leu.
Voor de wieg
4,90
Voor kinderledikant
7,45
MOLTON KAMPEERDEKENS
grijs/beige met rand
3,85
Extra awaar 140/190
6,98

KAMPEERDERS
STROZAKKEN
Om zelf te vullen, goed model,
1-persoons
3,95

KERNMATRAS
Goed gevuld, gebloemd
damast
1-persoons NU
27,45

RESTANT PARTIJ
"
ZUIVER WOLLEN DEKENS
2-persoons 180/225
Sterk verlaagde prijs
27,90

VEREN KUSSENS
Gevuld met 4 pond gestoomde
veren
8,95

KAMPEERDEKENS
Zuiver wol. Nog &en> beperkt
aantal. Lichtbruin
*
NU
17,90
100 % WOLLEN

,ZAALBERG"
JJ*

DEKENS
„VAN WIJK" DEKENS
„AABé" DEKENS
TOT 8 ATJG.

10 pet KORTING
„MIGNON" WOLLEN DEKENS
van 1ste soort gemengde garens.
Mooie fantasie dekens in zalm,
groen en Wauw medaillon
150/200 NU
17,45
2-persoons NU
22,95
HONDERDEN

GEWATTEERDE
DEKENS
Effen satijn-zijde met katoenen voering. Rijk besfcikt en prima gevuld.
Groen en terra.
Nu fantastisch goedkoop.
één-persoons
13,95
grote één-persoons.. 16,95
twee-persoons
18,95
extra groot
22,95

SCHUIMRUBBER
MATRASSEN
Mooie gebloemde damast,
geborduurde zijkanten
Nu 20 tot 25 gulden goedkoper
dan normaal.'
80/190
119,50
90/190
134,50
120/190
179,50
130/190
194,50
„SUPRA-JEITGD-MATRAS"
Overbekende kwaliteit.
1-persoons 3-delig, NU .. 45,75
BINNENVERING MATRAS
Uitzonderlijk goede kwaliteit.
Nu spotgoed'koop!
1-persoons
.56,75
2-pers. 2-delig
89,75
STALEN LEDIKANT
met voetbord, gemoffelde buizen
en fijn netmatras
1-persoons
39,75
2-persoons
54,75

Juist nu de prjjzen extra verlaagd zün, zult U wellicht méér
willen kopen, dan de portemonnaie toelaat. Informeert dan
eens bij ons of bü Uw kennissen
naar de Crediet-Service van
Wassenaar. Honderden onzer
cliënten profiteerden reeds tot
volle tevredenheid. Rente slechts
een j/ 2 % per maand.

WASSENAAR
Jansweg 17 t.o. station Haarlem
Telefoon 14329
Waardebon
MOLTON DEKEN
1-pers. wit
2.49
Op deze bon
EXTRA GOEDKOOP

Oc
g.S
P

31

Waardebon
GEWATTEERDEs
DEKEN
Satijnzijde
Op deze bon .

12,98

-§
S:
.§§

Waardebon
KAMPEERDEKEN
voor k a m p en »t
GrUs/beige met rand
op deze bon

3,49
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'De meeste medewerkers aan het vroe*
gere „Mandril" vindt men in dit nieu*
we lach*orgaan terug. Simon iCarmig*
geit (Kronkel), Boost, Fiep Westen*
dorp, 'Hugh Jans, aangevuld met
enige nieuwelingen, die het laatste
jaar, middels een bekend dagblad,
langs de cartoonladder omhoog
zijn geklommen. 'Men heeft zowel
wat de vorm als de inhoud betreft
een meer Europese toon aangeslagen
maar wat nog het meest opvalt
is, dat de tekenaars en schrijvers pre*
cies zo reageren op verschillende za*
ken en problemen, als een belangrijk
deel van de vaderlandse gemeenschap
n.l. zonder geest en charme. De hu*
mor van „Alles mag" bestaat uit tal*
loze variaties op Engelse, Franse en
Amerikaanse thema's. De inhoud
van dit blad illustreert duidelijk ons
tekort aan lichtvoetigheid en origina*
liteit. De geforceerde toon vooral van
de geschreven bijdragen werkt irrite*
rend en dwingt, net als sommige
stichtelijke tractaten, tot een bepaal*
de manier van kijken. Men gaat blijk*
baar van de veronderstelling uit dat
de loodzware manier waarop vele
Nederlanders met hun problemen
plegen om te gaan, moet worden door*
broken door een soort-humor die al*
les even plompverloren terugkaatst,
waarbij men in het bespotten van de
puriteinse schroom helaas vervalt in
het andere uiterste.
Dat dit van hen zelf mag, vinden
wij teleurstellend van de medewer*
kers van „Alles mag" die ondanks de
talloze goede voorbeelden uit 'het bui*
tenland niets beters wisten op te
brengen. Misschien zijn er in ons land
te weinig schandalen, televisietoestel*
len en geheime genootschappen om
de spot mee te drijven en is de ernst
van onze bescheiden problemen nog
aardiger dan de grapjes er over. P.

Wij zijn in Nederland nooit erg ver*
wend geweest met tijdschriften en pe*
riodieken waarin het genre van de
humor en de satire naar hartelust
werd beoefend. Dat ligt waarschijn*
lijk aan onze volksaard, die van een
licht geamuseerde en speelse bena*
dering van deugden en ondeugden een
welhaast
spreekwoordelijke afkeer
heeft.
Wjj hebben b.v., als tegenhanger
van het standaardwerk „Ja, ik wil",
ons liefdeleven nooit zo onbarmhartig
durven ontleden als de Amerikaanse
cartoonist James Thurber in zijn se*
rie ,The masculine approach' waar hij
in een twintigtal tekeningen afrekent
met al onze genormaliseerde metho*
den om elkaar als man en vrouw te
benaderen. Wanneer er enige twijfel
rijst of onze opvattingen over zede
en moraal wel in overeenstemming
zijn met onze gedragingen, houden
wij deze „zwakke ogenblikken" zover
mogelijk buiten de spiegel, die een
absurd of speels trekje zou kunnen
verraden.
De grapjes en de spot worden al*
leen gereserveerd voor zaken waar
onze voorouders, liefst waar de kin*
deren niet bij waren, ook al om moch*
ten lachen.
Enige jaren na de oorlog verscheen
echter een tijdschrift „Mandril" dat
geheel was gewijd aan de humor en
de satire en verzorgd werd door een
aantal Nederlandse cartoonisten en
schrijvers, die geïnspireerd waren
door de „New Yorker", een blad dat
momenteel de — brillante — toon
aangeeft op dit gebied.
Een soort van krampachtigheid kon
men in „Mandril" niet geheel verber*
gen achter de ironisch getinte artike* Bedrijfskapitaal
len en de cartoons.
Een gebrek aan traditie om met van Zandvoortse
onze zwaarwichtigheden de spot te ondernemingen
drijven bleek een handicap voor de
medewerkers om zich spontaan en Bij de Kamer van Koophandel te
oorspronkelijk te uiten.
Haarlem waren op 31 'December 1953
, „Mandril'l is .inmiddels , ter ziele vijfhonderd Zandvoprtse-ondernemin*
maar de medewerkers lieten weten gen ingeschreven.
dat zij op een andere" en doeltreffen*
Het geïnvesteerde kapitaal bedroeg
der wijze zouden^ trachten het vader* voor 384 van hen niet meer dan
lands gemis aan luchthartïgheid te ƒ 10.000,-. In 112 zaken varieerde
compenseren.
't kapitaal van ƒ 10.000 tot ƒ 100.000.
En zo verscheen dan enkele weken Drie bedrijven kwamen boven de
geleden het eerste nummer van „Alles ƒ 100.000,- tot ƒ 500.000-, terwijl
mag", dat onregelmatig zal verschij* in één van deze ondernemingen meer
nen en da't uitsluitend verkrijgbaar is dan een millioen gulden werd geïn»
in de boekhandel en aan de kiosken. vesteerd.

23 JULI: Verdraaid nog toe, als 't
niet waar is, ik ben m'n stoel wel
kwijt! Dat straaljagersmaniakje, dat
gisterenmiddag in z'n schietstoel op
mijn strand neerstreek, heeft het
luchtruim weer gekozen in een van
mijn voortreffelijke ligstoelen, 't Is
mijn eigen schuld ook nog, want hij
dreigde er al mee van te voren. Ik
kan. wel grienen, 't was zo'n goeie
stoel met een nylon*zitting. Toen dié
kerel goed en wel zat, begon
't te regenen en gebruik ma*
kend van een windstoot van 90
km per uur, schoot hij de wol*
ken in, richting krijtrotsen. M'n
enige troost is dat 't daar nog
verschrikkelijker weer is..Maar
ik heb de minister van oorlog
opgebeld. En weet je wat mijn*
heer Staf zei?: „Die jongen
heeft je stoel meegenomen om*
datsie een trofee wilde hebben van
het breedste strand van 'Europa". Uit*
gepraat ben je. Over schadevergoe*
ding wilde hij niet horen. Hij lachte
me door de telefoon uit. Jans wil nu
maar dat ik 't hogerop zoek. Maar
wat is hoger dan ir Staf in dit ver*
maledijde kikkerland?
24 JULI: Gisteren heb ik-iets moois
gelezen in onze krant. (Ik zeg maar
brutaalweg „onze krant" en ik weet
niet eens of mijnheer de redacteur
dat wel leuk vindt. Ach, ik zeg maar:
ouwe jongens, hè? Ik ben toch een
halve collega?) Enfin, ik las in mijn
krant: De dieren en de warmte: Het
is zeer gewenst om voor dieren in de
weide enige beschutting te plaatsen
tegen de brandende zon
Ik geloof wel dat de persoon, die
ditvgeschreven heeft een goeie kijk op
het weer heeft. De dieren zullen er
hem dankbaar voor zijn. Ik wou dat
ik 't gezegd had, maar dan niet voor
de dieren in de weide, maar voor m'n
badgasten op het strand.
25 JULI: Gisteren 'hadden we dan
het beroemde vuurwerk van Touring
Zandvoort. 't Is vervelend dat ik 't
zeggen moet, maar drie van m'n beste
stoelen vertonen brandgaten. Zo'n
vuurwerk is nou wel aardig, maar bes
halve d&. rook, heb je er 'ook nog
schade 'van. Waarom steken ze dat

spul altijd en eeuwig op het strand
af? Ik zou 't vast en zeker es keer
op het Zandvoortmeeuwenvekl doen.
Dan zou het publiek ook niet zo in
de kou en de wind staan.
Vanavond ga ik met Jans naar de
film: Zo lang jij bij me bent. Wat
kan me gebeuren zo lang Jans bij me
is?
2<5 JULI: De kampeerders op het
strand laten zich niet kisten! Die ge»
ven nog een kinderfeest. Jawel:
feest. Alleen voor de wolkbreu*
ken van Zondagmiddag moes*
ten ze het veld ruimen, maar
toen was een groot gedeelte
van het feest al afgewerkt.
Bravo, lui! Zet je kop tegen de
wind en doe alsof 't zomer is!
27 JULI: Een vlieg in m'n
tent. 'Hoera, 't wordt lente.
28 JULI: Ik kreeg vanmorgen een
aardig tip van een doorgewinterde
zeeliefhebster. 'Deze juffrouw neemt
nog iedere morgen haar bad in de
woelige baren. Ik heb daar bewondc*
ring voor, want ik weet wat het bss
tekent om in dit jaargetijde in bad*
pak rond te zwemmen in de Noord*
zee. Een zwemvest over je oliegoed
is een heel ander gevoel, hoor!
Maar over die tip: Ze vertelde mij
"dat de meeste mensen niet precies
weten wat ze met hun zonnebrand»
olie moeten doen. Nou, die zwem*
juffrouw 'had ontdekt dat je er heel
goed bak*bokking in kunt bakken.
Die vissen worden mirakel bruin in
dat spul. En daar gaat 't tenslotte om.
29 JULI: Ik heb al een heel tijdje
niets over het weer als zodanig ge*
zegd. Dat moet je ook niet te dikwijls
doen, want zo iets loopt het gevaar
stom»vervelend te worden. Om echter
aan veler vraag te voldoen, geef ik
hier even het weerbericht van van*
Wisselend bewolkt met enkele bui*
en .Harde tot krachtige wind tussen
Zuidwest en Noordwest. Koud weer.
Zie je wel dat er niets nieuws on*
der de zon is?
30 JULI: Maar vandaag is 't een
stuk beter, vindt U ook niet?
STOELEMAN.

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

Concert uitgesteld

'04

Naar we vernemen, zal het concert
in de muziektcnt, dat a.s. Zaterdag*
avond op het programma van T.Z.
stond vermeld, geen doorgang vinden.
Men vindt het raadzaam de muziek*
tent niet langer bloot te stellen aan
weer en wind.
Tevens werd meegedeeld, dat op
15 Augustus a.s. (ijs en weder dienen*
de) de Jongensband op het Raadhuis»
plein zal optreden.

Lunapark in Zandvoort
Onder auspiciën van de Oranjever*
eniging zal een vakgroep van kermis*
exploitanten in de eerste week van
Augustus een groot Luna park or*
ganiseren op het terrein -aan de 'He*
renstraat nabij de trambaan.
Diverse specifieke kermis*attracties
zullen er plaats vinden.

TRANEN OVER ZANDVOORT
De maand Augustus is onze laatste (seizoen) hoop
Nu de maand Juli zich van zo'n slechte kant heeft laten zien, en we, bij
wijze van spreken, bijna geen droge draad meer aan het lichaam hebben,
hebben we ons toch eens afgevraagd wat de badgasten en de permanente
inwoners van Zandvoort in de afgelopen weken hebben gedaan. Hoe heeft
men zijn tijd doorgebracht?
En bovenal heeft het ons geïnteresseerd, hoe onze middenstanders, ex»
ploitanten van restaurants en amusementslokalen en vooral onze strand*
pachters deze slag hebben opgevangen. Want dat de Julimaand voor al
deze mensen een zeer zware is geweest, dat staat wel als een paal boven
water.
Onze tocht door de winkelstraten, over de Boulevard en langs het
strand, is een zeer droeve" tocht -geworden.- Een exploitant <'an een- bedrijf
in een seizoenplaats is altijd min ot meer voorbereid op tegenslag, omdat
hij hel van het mooie weer moet hebben en ons klimaat verwent ons in
de regel niet met een (over)compleet aan warmte en zonneschijn.
Maar de doffe berusting bij velen en de vaste overtuiging bij de mees*
ten, dat zelfs een mooie Augustusmaand dit seizoen toch niet meer goed
kan maken, doet wel heel schrijnend aan.
Maar laten we hen zelf het woord geven.
De handelaar in gedistilleerd:
De slijterij loopt niet zo slecht, want
de mensen halen nu voor de gezellig»
heid eens iets in huis. Echter limona*
de en gazeuse zijn artikelen waarnaar
nagenoeg geen vraag is.
Maar de slijterij die als nevenbe*
drijf een grossierderij heeft, is er
slechter aan toe, want aan het strand
en de hotels en restaurants is in ver*
houding met andere jaren veel min*
der te leveren en de grote vraag is
hoe de strandpachter zijn rekening in
het najaar zal moeten voldoen.
De banketbakker:
Ogenschijnlijk lijkt dit bedrijf nog
wel te floreren. Maar pok hier mist
men de honderden dagjesmensen die
met zuurtjes of koekjes naar het
strand trekken. 'En de badgast snoept
uit verveling wel iets meer, maar de
meesten halen toch niet iedere dag
gebakjes en chocolade.
De boekhandel
Ook hier is het misère. De gasten
schrijven wat meer kaarten maar dit
mag toch ook geen naam hebben.
Alleen de uitleen*bibliotheek vaart
misschien wel bij dit slechte weer.
Het komt meer dan eens voor dat
de badgast 's middags een dik boek
haalt om het 's avonds alweer in te
ruilen voor een ander.
„Ze lezen zich ,,wild"(west), werd
ons gezegd.
De drogist
„Alle artikelen, die ik in de winter
verkoop, gaan nu grif weg. Warm*
waterzakken, vette watten, sloan, vi*
taminetabletjes, levertraan enz. enz.
Daarentegen heb ik deze week slechts
één fles zonnebrand*olie verkocht en
die was nog wel bestemd voor ver*
zending naar 'het buitenland.
Andere jaren wordt steeds mijn
advies gevraagd voor zonnebrand, een
pijnlijke rug, een door de zon opge*
zwollen neus of kwallenbeten, maar
dit seizoen is er niemand, die daarte*
gen een middel hoeft aan te schaffen.
Mijn badmutsen kan ik wel weer op*
bergen tot volgend jaar, als het zo
doorgaat".
»
De wolwinkel
Hier doet zich het gekke geval voor,
dat de mensen in tegenstelling met
andere zomers, veel meer breien. Een

winkelier toonde ons een heel vak
met z.g. gereserveerde wol, dat is wol
waarvan de breister reeds een knot
heeft meegenomen en de rest in de
zaak laat wegleggen. Een verschijnsel
dat anders in de zomermaanden prac*
tisch niet voorkomt. Men vraagt zich
echter een beetje verontrust af of
men in de komende winter de terug*

slag krijgt op deze breiwoede.
Daarentegen was in diezelfde zaak
het vak „badpakken" nagenoeg on*
aangeroerd.
Zo ziet men overal hetzelfde beeld:
aan de ene kant meer vraag naar een
bepaald artikel, daarentegen aan de
andere kant totaal geen interesse voor
seizoenartikelen, die 'het nu toch ze*
ker moesten „doen". De belangstel*
ling blijkt — winters — georiënteerd.
Tevens is het de winkelier opge*
vallen, dat de klanten moeilijker 'hun
keuze konden bepalen. Ze treuzelden
langer en vooral wanneer er weer een
regenbui in aantocht was, werd met
de beslissing weinig haast gemaakt.
Emmertjes, schepjes, zonnebrillen
Dit zijn artikelen, waarvan de ver*
koop practisch geheel stil ligt en ook
hier voelt men zwaar het gemis van
de dagjesmensen.
En het vooruitzicht om deze voor*
raad, waarin een groot bedrag geïn*
vesteerd is, straks weer voor negen
maanden te moeten opbergen, is niet
prettig.'Wel zijn gezelschapsspelletjes
op het moment zeer in trek, maar dat
zijn artikelen, die men in de winter*
maanden ook wel aan de man kan
brengen. „Daarmee is nu zo'n haast
niet", verzekerde ons een winkelier.
(Lees verder pagina 2).

MIDDENSTAND
schreef de Minister
In een schrijven aan de minister van
Verkeer en Waterstaat van 22 Juli
1954, dat wij hieronder laten volgen,
geven de vijf Zandvoortse Midden*
standsverenigingen uiting aan hun
ernstige bezorgheid over de voorge*
nomen opheffing van de tramdienst
Amsterdam*Zandvoort. Tegelijkertijd
verzond men een brief aan Gedepu*
teerde Staten van Noordholland van
ongeveer gelijke strekking met het
verzoek aan dit college de minister
op de zakelijke en verkeerstechnische
moeilijkheden te wijzen, die 't besluit
van de N.Z.H.V.'M. met zich mee*
brengt. Afschriften van beide brieven
werden aan de Kamer van Koophan*
del toegezonden. Tevens verzocht
men de Kamer zich bij het request
aan de minister en Gedeputeerde
Staten te willen aansluiten.

sevaart óver de spoorbaan, maar
straks moet de in te stellen busdienst
de overweg van de spoorbaan bij
Aerdenliout»'Heemstede kruisen. Deze
overweg is per uur 8 x 3 minuten ge*
sloten, maar in de practijk blijkt dit
tezamen méér dan 30 minuten per uur
te zijn. Een 4*minuten busdienst
Zandvoort zal op dit punt een dusda»
nige opstopping van verkeer geven,
dat grote vertragingen zullen ont*
staan, met als gevolg, dat het Am*
sterdamse publiek weinig gebruik zal
maken van dit vervoermiddel.
De gevolgen zullen voor het Zand*
voortse zaken* en bedrijfsleven funest
worden. Aangewezen voor hun be*
staan op het zomerseizoen, afhanke*
lijk van mooi weer, zullen zij door de
opheffing van de tramdienst dusdanig
gedupeerd worden, dat van een cata*
strophe gesproken mag worden.
Wij willen Uwe Excellentie er ook
Aan Zijne Excellentie de Minister nog op attent maken, dat Zandvoort
van Verkeer en Waterstaat.
in de volksmond wordt genoemd „de
longen van Amsterdam". De grote
Excellentie,
massa die mooie dagen aan zee en
'De vijf Middenstandsverenigingen strand willen doorbrengen, zullen van
van Zandvoort t.w. de „Zandvoortse dit genot verstoken blijven, wanneer
Handelsvereniging", „De
Hanze", de tram verdwijnt vóórdat de tun*
„Ons Belang", de „Strandpachtersver* nel bij de spoorbaan Aerdenhout*
eniging" en de Kamerverhuurdersver* Heemstede gereed is.
eniging „Peruka", tezamen omvatten* Redenen waarom wij Uwe Excellen*
de het gehele zakenleven van Zand' tie beleefd doch dringend verzoeken
voort, richten zich tot U met het Uw invloed in deze te willen aan*
dringend verzoek het daarheen te wenden en de concessie in stand te
willen leiden, dat de tramdienst Am* houden tot dat een betere verkeers»
sterdam*Zandvoort (waarvan de con* weg gereed is gekomen.
cessie l Maart 1956 afloopt) niet eer* iHet welk doende, met verschuldig*
der wordt opgeheven, dan wanneer de eerbied en hoogachting,
de tunnel bij de spoorbaan Aerden*
De Zandvoortse
hout*Heemstede gereed zal zijn.
Middenstandsverenigingen
Nu gaat de tramdienst bij de Leid*

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
BEKENDMAKING
Het iHoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat bij
besluit van Gedeputeerde Staten van
Noordholland van 21 Juli 1954, no. 9,
goedkeuring is verleend aan het par*
tiële uitbreidingsplan in onderdelen
(plan K), houdende herziening van
het vastgestelde en goedgekeurde uit*
breidingsplan in onderdelen voor de
buurtschap Bentveld, vastgesteld bij
raadsbesluit Van 20 October 1953,
nr. 12.
Het goedgekeurde plan ligt ter ge*
meente*secretarie voor een ieder ter
inzage.
Zandvoort, '26 Juli 1954.
Het hoofd van het gemeente*
bestuur voornoemd,
VAN FENEMA.
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Tranen over Zandvoort

Zandvoorts burgemeester
ziek
Burgemeester Mr 'H. M. van Fenema
is lijdende aan een lichte longontste»
king. Wel is van het verloop der
ziekte nog niet veel te zeggen, maar
de temperatuur was teruggelopen en
geeft gegronde hoop op een spoedig
herstel.
*
Ook de heer M. öeutekom, de, di*
recteur van Publieke Werken te
Zandvoort is ziek. Hij is lijdende aan
trombose in het linkerbeen en daar
behandeling tegen deye ziekte alleen
in een ziekenhuis kan plaats vinden,
is hij overgebracht naar het St. Elisa*
beth's Gasthuis te (Haarlem.

De suikerspin

Suikerspinnen zijn heerlijke dingen.
Voor wie er gevoelig voor is. In het
kleine straatje worden ze aan de lo*
pende band verkocht. En het is
vreemd, maar met regenachtig weer
schijnt iedereen zo'n beetje z'n narig*
lieid in suiker te willen smoren. Dit
is de reden dat de suikerspinnen*sa*
menstellers deze zomer balen suiker
nodig
hebben. Deze mensen hebben
Hoe „Touring Zandvoort'1 erover
waarschijnlijk het enige bedrijf dat»
denkt
in dij seizoen niet ten onder gaat in
Naar de directeur van T.Z. ons ver*
storm en regen.
Een
25-jarig
dienstjubileum
zekerde is het beeld voor Augustus
Omdat het Zondag is regent het.
beduidend beter, dan het voor Juli
was. ledere maand kwamen er ver* In deze maand, om precies te zijn, Anderen zeggen weer; .Het regent,
schillende afschrijvingen van gasten op 22 Juli j.l., herdacht de heer K. J. dus het is 'Zondag. Het eerste is ech*
binnen, hetgeen zakelijk natuurlijk VINKEN het heugelijke feit, dat hij ter sterker, want het wil tegenwoor*
25 jaar in dienst is bij de P.T.T.
niet is goed te praten.
SPREEKUUR BURGEMEESTER.
Hij is niet al die tijd op Zandvoort dig ook op andere dagen regenen.
Door de slechte weersomstandig»
De Burgemeester der gemeente Zand»
Omdat het regent is het buitenge»
heden moesten twee evenementen die werkzaam geweest, op 10 Februari
voort zal op Woensdag 4 Augustus
op 'het Juli*programma stonden, wor» 1941 werd hij overgeplaatst naar woon druk voor de suikerspinnen»
a.s., geen spreekuur houden.
den afgelast, n.l. een zandbouwwed» Haarlem.
In 1943, op • zijn verjaardag, ging fabriek. Zó druk zelfs dat er een ge»
strijd en de kellnerswedloop.
hij de weg van zoveel jonge mannen gadigde voor.de zoete lekkernij wel
in die tijd: hij werd naar Duitsland eens drie, vier en soms vijf beurten
Kellnerswedloop uitgesteld
En tenslotte de strandpachters
gevoerd.
wordt overgeslagen.
In verband met de ongunstige weers»
Om inlichtingen te verkrijgen over
In 1945 kwam hij gelukkig onge*
Onaangenaam, maar 't is nu een*
gesteldheid, is de kellnerswedloop die
deze belangrijke groep van Zand' deerd weer naar Holland terug waar
op Donderdag 29 Juli gehouden zou
voortse middenstanders, hebben we hij gedurende 5 jaar-in Aerdenhout maal niet anders met dit weer.
worden, tot Vrijdag 6 Augustus a.s.
ons gewend tot het dagelijks Bestuur te werk werd gesteld om op 28 Sep*
Het meisje, dat centjes van haar
uitgesteld. Hopenlijk, dat de harde
van de Zandvoortse Strandpachters* tember weer naar Zandvoort over* moeder heeft gekregen om drie sui*
wind dan verstek laat gaan.
geplaatst te worden, waar hij voor de
vereniging.
Zoals de zaken nu staan, is het de* rest van zijn diensttijd hoopt te kerspinnen te kopen, staat er al een
kwartiertje. Maar ze zegt niets en dus
ze heren liever, er het zwijgen toe te blijven.
En ook wij hopen dat, want de heer komt ze niet aan haar trek. Moeder
doen. Ieder reëel=denkend mens zal
begrijpen, dat de zomer van 1954 tot Vinken is een figuur die langz_amer* komt poolshoogte nemen en beduidt
nu toe teleurstellend geweest is.Maar hand met het Zandvoortse begrip van bet wicht dat ze nou es eindelijk met
het seizoen is nog niet voorbij en de P.T.T. is vergroeid.
suikerspinnen moet afkomen.
mocht uiteindelijk blijken, dat de
Tja, je kan als moeder toch niet de
strijd van de strandpachters tegen
Moeder Natuur als verloren hè* Filmen in stromende regen ganse middag in de regen staan wach*
schouwd moet worden, dan^ zullen ze en harde wind
ten op suikerspinnen
Het meiske
alle zeilen bijzetten om *tenminste
voor het volgend seizoen te trac'hten 'Dat voetballiefhebbers heel wat voor weifelt even en dan zegt'ze plotseling:
„Mag ik alstublieft drie suikerspin*
tot een beter resultaat te komen.
hun sport over hebben, is bekend,
Toen we deze enquête begonnen, maar dat ze zelfs in de stromende nen, mevrouw
ik ben al lang aan
deden we dat met een lichte aarze* regen naar een yoetbalfilm in de de beurt!" Lieve dames in de omge*
Welkom, badgast-regengenoten van Augustus!
ling, omdat we vreesden dat onze in* openlucht gaan kijken, bewees een
teresse onder de huidige omstandig* groepje van ongeveer vijftig perso* ving van het kind, kunnen dit beves*
Lichtjes kijken . . . .
heden niet welkom was. Maar we nen, toen Vrijdagavond j.l. 't N.V.V. tigen. Natuurlijk, het kind moet ge*
hebben overal grote hulpvaardigheid onder auspiciën van de Zandvoortse holpen worden, daar gaat niets van
Wat geeft het om er doekjes om te het helemaal niet!) welk een bekoring ontmoet, waarvoor we onze hartelijke BestuurdersTjond op het terrein ach* af. En de suikerspinnen=mevrouw
winden? Wij mogen gerust toegeven bossen in de regen hebben! En Zand* dank betuigen.
ter het hockeyveld enige teken» en
dat deze zomer tot nu toe niet erg voort heeft — nauwelijks tien ininu* iHet is een tamelijk triest,relaas ge* sportfilms draaide, waaronder het maakt aanstalten om de bestelde
best is geweest. En nu de Juli*gasten ten gaans buiten het dorp — een worden. Uit alles blijkt, dat 't Zand* eerste deel van de wedstrijd Enge* zoetigheden voor het meisje klaar te
vertrokken zijn — sommigen van hen uniek „bosplan": het Amsterdamse voort dit jaar niet „mee»zit" en het Jand*Fifa elftal."
maken.
inderdaad wat vroeger dan zij oor* waterleiding»duin. U mag onder geen ziet er wel naar uit, dat hier en daar 'Het was vooral voor het projectie*
Op dat ogenblik dringt zich een als
spronkelijk van plan waren — moet enkele voorwaarde verzuimen daar harde slagen geïncasseerd moeten apparaat een hachelijk avontuur, een fatsoenlijke dame geklede vrouw
Zandvoort toch zo goed mogelijk voor heen te gaan. Wjant bij iedere weers* worden.
want dit stond opgesteld onder een naar voren. Men is enigszins beduusd
Laten we hopen dat de maand tentzeiltje, waaronder een gedeelte
de dag komen om de zon* en zee* en gesteldheid is dit prachtig*begroeide
lichtaanbidders van Augustus een duinterrein de moeite van een bezoek Augustus nog enige verbetering in de van de kijklustigen beschutting in de gelederen der wachtenden.
toestand zal brengen.
prettige vacantie te bereiden. Wij we» waard.
zochten tesen ,de striemende regen*
Ja, zo maar naar voren, dwars door
Toch wordt in deze slechte zomer vlagen, waardoor nogal gedrang ont*
Men zegt wel eens dat onze bad»
ten uit ervaring dat veel van de
het cordon van suikerspin»verslaaf*
eerste indruk afhangt.... En daar» plaats zo weinig biedt als het regent. de behoefte aan recreatie op een stond.
Tja..,, men heeft kennelijk geen meer beschut gedeelte van onze bad»
om wachten wij met enige spanning
Doordat het doek drijfnat werd en den. Toch even afwachten, mensen,
op de dag van morgen en die van rekening gehouden met zó veel water plaats sterk gevoeld. Men denke bijv. soms schitterde, als. zilver, was het wat ze wil. Je kunt nooit weten of
over*morgen—. Zal de zon dan en zó veel wind! Maar toch biedt aan een speeltuin in de omgeving van beeld niet duidelijk, maar" dat was dat mens niet een dokter nodig heef t
Zandvoort van tijd tot tijd heel in* het Vijverpark.
schijnen of
niet van belangvoor de sport»enthou»
Want niemand kan ons garanderen, siasten, die doodstil, half bedolven en in haar zenuwachtigheid de eerste
Wel, het is dus toegegeven dat al» ticme en specifieke evenementjes!
dat
binnen
enkele
jaren
niet
weer
Maar
weer
is
't
zo:
U
moet
het
leuke
les niet zo heel prettig was in de zo*
onder regenjassen in het natte gras de beste witte jas aanklampt, Nee, ze
mermaanden, die achter ons liggen. er van weten te ontdekken. De dorps* zo'n kil seizoen voor de deur staat stonden te genieten. Alleen de bewo» heeft geen dokter nodig. Alleen maar
Maar wat de grote dagbladpers er de kern bijvoorbeeld is door een groep en dan zou het toch heel prettig zijn, ners van de tegenover gelegen huizen één suikerspin. En dat maakt ze dui*
laatste dagen van gemaakt heeft, is winkeliers op werkelijk fraaie wijze als men de gasten, die toch veelal waren goed af met hun Ioge»plaats delijk door haar hand (met geld er
schromelijk overdreven, hoor! 't Is geïllumineerd. Heeft U wel eens op» om de kinderen hier verblijven, op voor het slaapkamerraam.
volgens enkele ih Amsterdam ver» gelet wat een grappig effect de weer* een ander terrein dan de strandge* Toch zouden al deze toeschouwers in) uit te strekken en bevelend te zeg*
schijnende dagbladen alles misère schijn van die ontelbare lichtjes in noegens iets zou kunnen bieden.
rustig en met overgave zijn gebleven, gen: „Geef mij er één!"
G.H. ware het niet, dat voorzitter A. Mo»
wat de klok slaat. En daar willen wij de carrosserie van Uw auto geeft? U
Toe nou zeg! Dat nemen de ge*
ons — met een regen* en storm trot* moet dit beslist eens gaan zien, als U
lenaar met enige woorden een einde duldigen voor het land van' belofte
serend optimisme — even tegen te» ergens op een terrasje Uw kopje
maakte aan dit waterfestijn.
niet.
,
weer stellen. Men spreekt zelfs hier koffie drinkt. En is er iets hart»ver*
„Pardon.... eh mevr.... juffrouw
Dinsdag j.l. reed de „Wonderwa»
warmenders dan een concert in de Tent stortte in
en daar al van „wanhoop".
gen" van het N.V.V. door het dorp . ik was eerst.... wij waren eerst
Nou, zo erg is het ook weer niet. beroemde blauwe tent op het Raad*
dat meisje was eerst, die mijn*
en gaf op verschillende plaatsen film»
Want kijk eens: als Augustus achter huisplein?
De grote evangelisatie*tent aan de voorstellingen.
heer daar en die jongens waren
Er is veel te genieten in en rond kop van de Zeestraat van „Youth for
elkaar een maximum aan zonneschijn
"
Gelukkig was het nu droogt hoe» perst
en zomertemperaturen brengt, dan is Zandvoort. (Het js vaak dood*simpel, Christ" is door de stormachtige wind, wel de stormachtige wind, die soms
Ha, alles zoemt^en geeft luide blij*
er nog niets verloren! En zijn wij het doet U soms aan als een ontdek* nadat een grote scheur in het tent* uitgroeide tot een orkaan, het de kij» ken' van misnoegen. Dat zal de voor*
soms gewend te dreinen over wat king
zeil was ontstaan, volkomen in elkaar kers nu ook niet bepaald gemakkelijk bange mevrouw.... eh.... juffrouw
Ergens is Zandvoort (met of zon* gewaaid en voor geruime tijd on* maakte. Toch trok de wonderwagen wel afschrikken en tot netjes wach*
achter ons ligt? Zes weken volop=zo*
mer en.... met een beetje goede wil der zon) onweerstaanbaar!
bruikbaar Igeworden. Enkele perso* over het algemeen veel belangstelling. ten brengen.
Doet U werkelijk enige moeite ddt nen in de nabijheid van het storm* Het gebodene bevatte ook nu weer
wordt het bad»seizoen 1954 nog goed
De fabrikante van de suikerspinnen
— en misschien wel best genoemd.
te ontdekken.
ongeval liepen lichte verwondingen enige teken» en sportfilms, "waaronder glimlacht vaag. (Je moet in een zaak
„Zoek de zon op!''
'Maar stel nou eens dat het Zater*
op. Oe schade wordt op pl.m. vijf* de actuele wedstrijd Engeland*Hon» letterlijk iedereen te vriend 'houden).
W.
dag en Zondag regent, (wat niet uit*
honderd gulden geschat.
garije.
Ze weet precies wat ze wil. Ze maakt
gesloten is) dan nóg moet U niet be*
er echter geen ophef van. De suiker*
ginnen bij de pakken neer te zitten.
spin, die ze nu aan 't maken is, is
Integendeel: U moet rustig Uw pak*
vanzelfsprekend voor dat meisje, dat
ken, kisten en koffers uitpakken!
al zo lang wacht. En dan krijgt dat
Nu schrijven we 1954.
Want in zekere zin bent U beyoor*
wurm er nog twee, want ze moet er
recht. Het kan gebeuren dat U tijdens
Wout WagtmansTieeft 7 dagen in de drie hebben.
een historische zomer gast van Zand*
De hand (met het geld er in) blijft
sjele trui gereden. Hij, Wfim van Est
voort was. Dit te bedenken moet toch
M'n hemel, denkt ieder*
en Faanhof hebben een etappe ge» uitgestrekt.
wel veel van de aarzeling, waarmede
een, "wat een mens, wat een stijfkop.
wonnen.
Gerrit
Voorting
en
Hein
van
U wellicht Uw komst naar onze bad»
Ziet ze dan niet in dat alles in deze
plaats hebt voorbereid, afzwakken.
Breenen hebben een tweede plaats wereld afhangt van netjes wachten?
1951,
10
Juli.
1952,
Parijs
Zaterdag
19
Juli:
Wet is nu eenmaal een eigenschap van
Nee, ze ziet het niet in. Integen*
badgasten all»round optimisten te „Wim van Est stormde naar de derde „Complete Nederlandse ploeg in Pa* behaald. Het verschil met de ronde deel: de arm en de hand wenken ge*
van
het
vorig
jaar
is"
dat
deze
suc»
zijn. Handhaaf alstublieft deze repu» plaats. Brabander tiende in algemeen
Als eindresultaat voor de Ne* cessen bereiktezijn in de eerste helft. biedend. Nietwaar? Om uit je vel te
tatie! U doet er Uzelf en anderen een klassement". Met zeer grote letters rijs".
springen, dames.
dcrlanders:
15e Nolten, 18e van Est,
groot genoegen mee.
De eerste suikerspin voor 't meisje
werd dit in de krant afgedrukt. „De 22e Voorting, 24e Wagtmans, 53e Dit in tegenstelling tot het vorig jaar,
Het is natuurlijk een koud kunstje Nederlanders zongen het 'hoogste lied Roks, 60e Dekkers, 69e van Breemen toen de Nederlandse ploeg na de is klaar. En net als de bazin van de
orn alles wat Zandvoort aangaat in onder de douches van hotel Arvor en
suikerspinnen*tent het aanlokkelijke
76e Faanhof.
vijftiende etappe nog op „slechts" kleinood
mineur voor te stellen. En zo kunnen ploegleider Pellenaars liep met zijn enAan
aan het kind wil overhandi*
dit
resultaat
waren
voorafge*
wij lezen van strandpachters, die hun breedste glimlach sinds hij in 1934 gaan: 2 etappe*overwinningen, l van twee etappe=overwinningen kon bo» gen, grist de goed geklede mevr
pacht overgedaan hebben, van „bijna te Leipzig het wereldkampioenschap Nolten (in Monte Carlo) en l van gen..Maar toen begon het pas goed. eh
juffrouw haar dit uit de hand
verdronken strandpachters", van ber* behaalde".
en werpt ze het geld op de toonbank.
Dekkers
(in
Bordeux)
en
bovendien
gen stuifzand, die het tentenkamp be=
Even is het stil. Na enkele seconc
11 Juli (nog steeds 1951): „Wagt* een aantal tweede plaatsen: l van We kunnen voor dit jaar wel aanne»
lagen enz. Overigens geven wij het mans
den golft er een vloed van verwijten*
Noltcn,
l
voor
Voorting
en
l
voor
men,
dat
de
grote
successen
die
voor
schaarde
zich
onder
de
kam*
de wind te doen, hoor, zand, dat pioenen", lazen wij. Destijds was een van Est.
de Nederlanders weggelegd zijn in de de termen door het straatje. Wie
kletsnat is te laten stuiven. Maar elfde plaats reeds voldoende om met
ronde, allen reeds opgeraapt zijn. heeft ooit zo iets meegemaakt?
goed, lichte overdrijving schijnt toe* dergelijke koppen de prestaties on*
De moeder van het meisje roept
Nog
heeft de ploeg tot op vandaag
gestaan te zijn.
het meeste geld verdiend en dus als vertoornd: „Wilt U die suikerspin
der de ogen van het lezende publiek 1953
de beste resultaten bereikt (en wel es aan m'n dochtertje geven! Ze
U bent dus gekomen, Augustus» te brengen.
De prestaties van de Nederlanders in geheel
voor
de
renners gaat het daarom), al» is van haar l"
gasten! En wij gunnen U van ganser
12 Juli; „Voorting rukte zich op de de Tour van het vorig jaar liggen
En de als dame geklede vrouw ant»
leen spreekt het niet zo tot de ver»
harte een onvergetelijke vacantie*aam vierde plaats"; 14 Juli: „In de bergen ieder nog vers in het geheugen.
woordt met een even verrassend als
beelding.
Wagtmans
van
de
eerste
zee. En vat dit nu niet op als sarcas» bereidde Voorting zevende plaats
Amsterdam is niet voor niets de
gebaar: Ze neemt me_t een
me! Inderdaad kan een vacantie in voor". Dit waren enkele berichten uit startplaats van dit jaar geworden. plaats gezakt tot de 17e, spreekt veel brutaal
bepaald klein kersenmondje een
veel opzichten „onvergetelijk" zijn! 1951, totdat.. Dinsdag 17 Juli „Wim Veel ploegen hebben met afgunst ge* meer. Maar ondanks het feit dat naar niet
hap uit de suikerspin. Zo,
Wij bedoelen natuurlijk de aller van Est in gele trui. Primeur in tour* keken naar de Nederlanders toen zij alle waarschijnlijkheid, als in Parijs begerige
blijft iedereen nu van af!
aller»prettigste vacantie, die U ooit historie. Van Est greep stoer naar aan 'het einde van de Tour 1953 kon* de balans wordt opgemaakt en er daar
Een
kreet van ontzetting waart '
1
van Uw leven aan de vloedlijn hebt gele trui". Faanhof (8ie opgegeven den gaan afrekenen. Verreweg het geen Nederlander op de vijfde plaats dooi
klanten. Inderdaad, vrienden,
doorgebracht. En de meest zon=door» had) zei thuis; „Afwachten, het wordt meeste geld was verdiend door de in het algemeen klassement troont en dit is de
een afschuwelijke vrouw.
stoofde. Maar als het regent
een nog moeilijk".
Nederlandse jongens. iMaar daarvoor de Nederlandse ploeg niet de eerste
jammer is 't dat niemand er
of meer dagen, desnoods een week..
'Hoe moeilijk het zou worden bleek hebben zij moeten fietsen en heel plaats in het ploegenklassement be» zoMaar
gauw aan gedacht heeft — toen
haald heeft, zullen de renners elkaar
kleed U er dan naar en trek er op uit de volgende dag.
hard moeten fietsen.
ze die gulzige hap nam — een stootje
naar de bossen! U bent niet alleen
„Van Est stortte 80 nieter in rot*
Daarvoor waren nodig geweest 5 aankijken en zeggen: „Tot het vol»
voor de zon naar Zandvoort geko< sig ravijn". En daarmee was de tour etsfppeïoverwinningen; l voor Voor* gend jaar". Want dan zijn de builen, tegen haar arm te geven>
De suikerspinnenssubstantie zou
men, maar ook voor de frisse lucht, in 1951 voor Nederland afgelopen.
ting, l van Nolten, l voor van Est pleisters, krammen, hitte en kou weer
waarschijnlijk geflatteerd hel)*
waar U elf maanden op moet teren.
'En in Nederland zei men: „Toch en 2 voor Wagtmans. Daarnaast nog vergeten en gaat er \veer een avon* haar
Wel, die frisse lucht is er altijd. Daar hebben ze het netjes gedaan. Vol* een aantal tweede plaatsen, waaron» tuur beginnen dat luistert naar de ben. Want de overlevering zegt dat
deze afschuwelijke vrouw, afschuwe*
kunt U altijd van genieten. U weet gend jaar beter". En volgend jaar der twee van Wagtmans en l van naam „Tour de France".
lijk gepoederd was.
niet (de dagblad»journalisten weten ging het beter.
Adri Voorting.
F.T.
MOMUS.
De kapper
De kapper is van mening, dat het er
bij vele vaste klanten minder goed
aanzit dan andere jaren, om hun coif*
fure te laten verzorgen.
En de gasten zijn veel apatischer
ten opzichte van hun hoofdtooi als
het vorige seizoen. Waarom zouden
ze ook, als ze toch weer ieder ogen*
blik de kans lopen, te verwaaien of te
verregenen.
De sigarenwinkelier
Gerookt wordt er toch, weer of geen
weer, hoewel het voor de collega's,
die min of rneer in „de loop" van de
dagjesmensen zitten, bijv. bij trein of
tram, toch wel duidelijk voelbaar is,
dat Zandvoort in dit natte en win*
derige getij veel minder in trek is.
De makelaar
Ondanks „de pijpestelen" komen er
toch nog regelmatig huurders, hoewel
de „incourante maatjes" zoals een
week of tien dagen, die anders bij een
hittegolf zeer zeker aftrek gehad zou*
den hebben, nu onbezet blijven. Om
voor September liefhebbers te vin*
den, zal toch eerst Augustus een zon»
niger gezicht moeten trekken.
Wat de kellners ervan zeggen
Er is een bepaalde categorie, n.l. de
terraskellners die wel erg het slacht*

offer zijn van deze natte Julismaand.
Volkomen begrijpelijk overigens, want'
welke gast was in staat het op een
terras langer dan vijf minuten uit te
houden.
En de vaste kellners hebben het
overdag veel stiller dan anders.
Daarentegen is het in de meeste za»
ken 's avonds wat drukker, zodat bij
hen de balans niet zo 'heel erg in hun
nadeel doorslaat.

Vol verwachting klopt
ons hart!

l! *

Mensen en Zaken

Tour de France -si, '52, '53, **... 54 C?)

Zr S. de Wilde
Zeestraat 67

Vacantie

Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

FOTO-KINO HAMBURG

De nieuwste camera v.a. f 54,-

Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en sznalfilzns

van l t.m. 30 Augustus

FAMILIEBERICHTEN

Waarneming:
Zuster Lien, Gasthuishofje 27,
tel. 2791; Zuster Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, lel. 2306.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van deel=
neming ondervonden tijdens de ziekte
en bij het overlijden van onze gelief=
de echtgenote, moeder, behuwd» en
grootmoeder
JACOBA HALDERMAN=
v. d. SPEK
Inzonderheid onze dank aan Dr B.
Entzinger, Mevr. Zwemmer en Zr de
Wilde voor hun vele en goede /or=
gen aan haar besteed.
Uit aller naam:
D. Halderman
Van Osiadestraat 12

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende -de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokte»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
-> Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBE-URTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag l Augustus
10.30 uur: Ds E. Loor, pred. te
Heemse (O.).
7 uur: Jeugddienst. Spr. Ds A. A.
Wildschut, pred. te Amsterdam.
Onderwerp: Wat denkt u van de
toekomst?
Woensdagavond 4 Augustus
8 uur: Avondstilte. Medewerking
van orgel en trompet.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag l Augustus
10.30 uur: Dr K. F. Proost van Bla=
ricum.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag l -Augustus
10 en 17 uur: Ds D. Rignalda van
Overveen.
Parochie H.H, Agatha, Grote Krocht
Zon* en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 uur (.Hoogmis) en 11 uur. De
H. missen om 8.30 en 11 uur speci»
aal voor badgasten.
Zondagsavonds 7 uur Lof.
In de week H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Maand Augustus geen bijeenkomst.
Campagne Youth for Christ
dagelijks Geref. Kerk Julianaweg
t.m. Zondag l Aug.
Rally om 8 uur 's avonds.
Kinderrally om 3 uur 's middags.
Zondag l' Aug. 9:45 uur: Radiotoe=
spraak (op 402 meter) door Dr C. van
Rijsinge van het Humanistisch Ven
bond. Onderwerp: „Wetenschappelijk
humanisme".

Burgerlijke Stand
23—29 Juli 1954
Geboren: Maria Catharina, dochter
van R. L. Donker «n J. T. Dietz;
Anita Mary, dochter van J. Ter*
mes en O. A. L. H. Huhnholz.
Ondertrouwd: W. van Duijn en A.
Hoogendijk.
Getrouwd: 'I. A. Roos en M. C. J.
Remmers; D. Doornekamp en P.
Terol; 'C. E. Miserez en J.Kerkman;
C. A. Kras en T. M. van Staveren;
J. C. Schontemeijer en M. M. Bur»
kunk; T. van de Koekelt en A. de
Jong.
Overleden: J. H. Huijboom, oud 85 j r,
wedn. v. M. W. Draaisma; T. de
Mes, oud 83 jr, wed. van J. Koper.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Aug.
berijdbaar
' l
4.57 12.— 17.25 0.30 9.00=15.30
2
5.34 12.30 18.— 1.— 9.3046.00
3
6.09 13.— 18.31 1.30 10.0046.30
4
6.41 13.30 19.03 2.- 10.30=17.00
5
7.15 14.— 19.37 2.30 11.00=17.30
6
7.56 15.— 20.19 3.30 12.00=18.30
7
8.46 15.30 21.15 4.- 12.30=19.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 30 Juli 7 en 9.15 uur: film
„De gevangene van Zenda".
Zaterdag 31 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Zondag l Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Maandag 2 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Dinsdag 3 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Koningin Christina".
Woensdag 4 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Donderdag 5 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Vrijd. 30 Juli t.m. Donderd. 5 Aug.
2.30 uur: film „De circusjongen'.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
Internationaal cabaretprogramma.
Woensdag 4 Aug. 8 uur: Gecostu*
meerd bal.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
\
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 29 Juli t.m. Woensdag 4
Aug., 8.30 uur: Toneelspel „De Prins
van 'Homburg" in het Openlucht»
theater Bloemendaal.

Fa. Strijbis
Fourage» en Zouthandel
Haarlem

is van 8 t/m 15 Aug.
gesloten
Geslaagden
Van de M.U.L.O.=school (Wim Ger=
tenbachschool) slaagden voor het
M.U.I.O'.»diploma A: Ali van den Bos,
Gretha van Dam, Willy van Keule,
Sina Loos, Trijntje Koper, Lena Ko=
per, Lidi van der Mije, Ina Walrecht,
Henri Joacim, Jaap Kerkman, Bertris
Zonneveld.
Het M.U.L.O.=diploma B behaalden
Roei van Wijk en Frans van Wijk, die
werden toegelaten tot de M.T.S. te
Haarlem.
Johan Seyffert en 'Henk van Duijn
werden toegelaten tot de Ambachts=
school. Hanny Franssen slaagde voor
de Banketbakkersschool te Amsfer=
dam.
»
•>
Mej. Koper, directrice Modevakschool
1
Tramstraat 15, slaagde - te Haarlem
voor het Middenstandsdiploma.
*
De heer Cor Draijer alhier, slaagde
te 'Haarlem voor het Middenstands=
diploma.
*

i

Frans Blankert, dhr Hooglander en
Ineke van Hamburg slaagden te iHaars
lem voor het Middenstandsdiploma.
#
Willy van Soolingen, Nelly Koper en
Ina Versteege, leerlingeö-van Zr Lu=
cilla aan de Mariaschool," slaagden als
coupeuse bij het te Haarlem op 26,
27 en 28 Juli gehouden'examen.
•
Ans 'Heidebrink, leerling M.U.L.O.
slaagde voor het diploma A.
*
Onze plaatsgenoot, de'heer J. Wa=
gelaar, slaagde dezer dagen voor het
einddiploma van de Zeevaartschool
te Den Helder.
**
Juffrouw Valken slaagde voor het
Middenstandsdiploma.

Branden de Clara-Stichting
Woensdagavond omstreeks negen uur
brak brand uit in de Clara Stichting.
Gelukkig was de brandweer, die met
groot materiaal uitrukte, het vuur
spoedig meester.
De oorzaak van de brand moet ge*
zocht word-en in het feit, dat mon»
teurs bezig waren met het wegbran=
den van een aantal oude ijzeren pijp»
leidingen. Op de vliering waren .deze
pijpen omwikkeld met kranten om ze
in de winter voor bevriezing te be=
hoeden. Deze kranten nu, begonnen
te smeulen met het bovenvermelde
gevolg.
Persoonlijke, ongelukken kwamen
niet voor. De materiale schade wordt
door de verzekering gedekt.

Jonge zeehonden,
trieste hoopjes ellende
Voor een aantal jonge zeehonden,
zuigelingen nog, staat weer een trieste
tijd voor de deur. Nu, in deze maan=
den namelijk, scharrelen de jongges
borenen nog aan de zijde van mama
zeehond door het leven —-een plaats,
die zij als echte zoogdieren niet
kunnen missen. Want gelijk alle
jonge zoogdieren moeten ze, zoals de
naam ook zegt, gezoogd worden. En
wee het zeehondje, dat van de moe=
der afdwaalt. 'Het is zo goed als-zeker
reddeloos verloren....
Vooral stormen in de omgeving van
de Waddeneilanden doen nogal eens
een jong van de moeder afdrijven,
waarna het vaak ergens op 't strand
terecht komt. Daar zijn het soms
goedwillende mensenhanden, die het
diertje opnemen en met de fles pro=
beren groot te brengen. En, wanneer
het dier niet reeds na korte tijd is ge»
storven, komt het daarna veelal in
Artis terecht. Begrijpelijk, \yant een
woning is nu eenmaal niet ingericht
op het houden van zeehonden.
Maar ook in Artis vormen zec=
hondjes een groot probleem, althans
de voeding. Practisch elk zoogdier
kan men er met de fles grootbrengen.
In de meeste gevallen brengt ver=
dunde koemelk of verdunde zuige=
lingenmelk uitkomst. De melk van de
zeehondenmoeder is daarentegen zeer
geconcentreerd en heeft een bijzon=

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

GROTE OPSLAGRUIMTE
te huur. Br. no. 5904 bur.
Zandv. Courant.

WONINGRUIL
AMSTERDAM ZUID
Aangeb. 2e etage, Deurloo=
straat, l buur op de trap,
keurig onderh., 4 k., badk.
en zolderk., ƒ 56,— p. mnd.
Gevr. vrij huis te Zandvoort
of omstr., min. 5 k., liefst m.
gar. Br. no. 5902 Zandv. Crt.

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste

Te koop: ENIGE SOLIDE
PERCELEN op Ie stand, di=
reet te aanv. Gr. hyp. op bil
lijke voorw. beschikbaar.
met jarenlange ervaring
Makelaar W. Paap. Kostver»
lorenstraat l, tel. 2965
Te koop: Engelse KINDER=
WAGEN met bedje en
vacht. Koninginneweg 28.

WONINGRUIL
ZANDVOORT
Aangeb. goed onderh. mid»
denstandswoning, 5 k„ keuk.
•en /older, op goede stand.
WONINGRUIL
Huur f 45,— per mnd.
'ZANDVOORT
Aangeb. vrij huis bev. gr. Gevr. in huur of koop gro=
kamer ensuite en 4 slaapk. tere woning m. gar. en veel
Gevr. benedenhuis met 3 k. kantoorruimte. Br. ond. no.
Br. no. 5901 bur. Zandv.Crt. 5903 bureau Zandv. Crt.
2 p.k. ELECTR. MOTOR Met spoed gevraagd NET
aangeb., 220=380 volt, als MEISJE voor dag en nacht.
nieuw; ƒ 70,'. Tollensstr. 7. Tel. K 2500=27521.

Te koop zo goed als nieuwe Wat voor feest of party?
DAMESFIETS, geh. compl. Alles verhuren wyü
ƒ 55,—. Brederodestraat 74. Glaswerk, porcelein, bestekhen, tafels, stoelen, enz.
Te koop: 12 gegalvaniseerde P. Waterdrinker, telef. 2164
GOLFPLATEN en KURK=
J. van der VLIET
PLATEN voor isolatie.
Radio-technicus
Haarlemmerstraat 64.
(n.r.g.)
Meisjes gevraagd Zeestraat 50, tel. 2349
Wasserij „HOLLANDIA"

'ANDERIIOOG
Dr Gerkestr. 21 -- Tel. 2812

WOLLEN DEKENS
Zaterdagmorgen 10 uur
speciale verkoop van 500
onregelmatig geweven de?
kens, tegen ongelofelijke
lage prijzen, alle maten:
ƒ 13,90, ƒ 19,50, f 23,90.
Wollen Plaids slechts
ƒ 16,90. Op vertoon ad*
vertentie bovendien 5%
korting.
TAPIJTHANDEL
„MAKO"
Jansstraat 85 bij Grote
Markt, Haarlem.

Weet U, dat snel vermage*
ren een risico inhoudt?
Waarom zult U dat risico
nemen? Gebruik BIOL1NE,
de dragees, die U langzaam
maar zeker naar het gestel=
de doel leiden. V,raap Uw
drogist. iHij kent Bipline. Hij
weet waarom Bioline lang=
VERHUUR ZONDER
/aam maar zeker werkt.
Dames= en Herenkapper
CHAUFFEUR
Vraagt U, als U zelf wat
meer over Bioline wilt we=
GARAGE RHEE, telefoon
Mevr. de Nijs
l en, de officiële brochure,
K 2500—39669, 39435, Koe=
Coupeuse
voorzien van de gewichts=
diefslaan 21. Heemstede
Emmaweg 8, telefoon 3095 Zeestraat 30 - Telef. 2718 tabel.

Voor vlot en
leuk jurkje

Atelier voor
alle soorten
haarwerken

Maison „Gerrits"

Zaterdag
31 Juli
begint de

uur

SEIZOENOPRUIMING
omvattende rest-paren
uitsluitend eerste klas fabrikaten
tegen ongelooflijk lage prijzen

Brossois' Schoenhandel
Grote Krocht
der hoog vet» en eiwitgehaltc. Dat
probeert men in Artis weliswaar zo
veel mogelijk te imiteren door bij*
voorbeeld levertraan en melkpoeder
aan zuigclingenmelk toe te voegen,
doch daarmee moet men zeer voor=
zichtig zijn, want te grote hoeveelhe»
den levertraan kunnen giftig werken.
Ten minste bij mensen. 'Hoe zeehon=
den er op reageren, weet men niet..
Artis heeft dezer dagen weer zo'n
hulpeloos en zielig hoopje zeehond
gekregen van een inwoner van "En*
schede, die het diertje op de Friese
Wadden had gevonden en het enige
weken in huis heeft gehad. Ofschoon
hij het bijzonder goed verzorgde,
ging het toch langzaam maar zeker
achteruit.
In Artis wordt het nu gevoed met
speciale zuigelingenmelk, vermengd
met bepaalde hoeveelheden lever=
traan en melkpoeder. Twee jeugdige
volontairs die in Artis werken, heb»
ben overdag een deel van de verzor»
ging op zich genomen; 's avonds komt
de oppasser van het nijlpaardenhuis
terug om het diertje te voeden. Het
gaat op het ogenblik redelijk wel; de
zeehondbaby drinkt tamelijk goed en
leeft nog.
Doch wanneer deze moeilijke perio=
de, die ongeveer zes tot acht weken
duurt, met een grote portie geluk
wordt doorgeworsteld, staat een vol»
gende, voor de baby nog triestere tijd
voor de deur. Want * dan komt het
ogenblik, waarop het diertje in de
vrije natuur door de moeder wordt

afgestoten en zelf z'n kostje gaat
opscharrelen. Gedurende een week of
zes jaagt het dan op crustaceeën,
kleine kreeftachtige diertjes, garnaal*
tjes, die in grote massa's in zee voor»
komen om vervolgens langzamerhand
op het normale dieet van vis over te
gaan. Men zou deze periode een
„leertijd" kunnen noemen, want het
zeehondje moet zich dan oefenen in
het vangen, maar vooral in het op*
peuzelen van vis, die, onder water ge=
vangen, boven het oppervlak moet
worden ingeslikt. Die gewone vissen
vormen geen problemen, maar juist
de bijna onontbeerlijke crustaceeën
kan men het diertje niet regelmatig
genoeg verschaffen. Bovendien zou
men dan over een groot zeewater»
bassin met een strandje moeten be=
schikken, waarin én de schaaldiertjes
en de zeehond zouden kunnen leven.
Men heeft reeds vele malen met
allerlei soorten vervangingsmiddelen
geëxperimenteerd, zoals bijvoorbeeld
gemalen vis, vermengd met melk en
levertraan, doch geen enkele keer kon
het zeehondje in leven worden ge=
houden. Een enkele maal is het, o.a.
in Bremerhaven, gelukt, een zeehond»
je door de kritieke periode heen te
helpen door het met kleine levende
visjes te voeren. De omstandigheden
waren daarbij echter aanmerkelijk
gunstiger omdat de zeehondjes in ge=
vangenschap waren geboren en dus
de eerste weken konden profiteren
van de aamvczigheid van de moeder.
Hoe het zij, Artis zal ook nu weer

alles in hot werk stellen het jonge
/cehonden=leventje te behouden. Men
wil ook thans weer proberen het
diertje zo spoedig mogelijk aan het
eten van kleine visjes te wennen. De
kansen zijn evenwel zéér gering, ook
al omdat kleine zoetwatervisjes op
het ogenblik zeer moeilijk of in 't
geheel niet te krijgen zijn.

Ouderavond
Wilhelminaschool
Deze avond, die werd gehouden op
16 Juli j.l. en op de gebruikelijke wij»
ze werd geopend door Ds de Ru,
stond in het teken van het afscheid
der leerlingen van de 6e klasse. Zij
waren het, die deze avond» de aan=
dacht vroegen.
Op zeer verdienstelijke wijze brach=
ten zij muziek, declamatie, zang, to=
neel en volksdansen.
Afscheid werd genomen van mej.
Zuidervliet, die wegens huwelijk, de
school gaat verlaten. Namens de
oudercommissie werd haar door de
voorzitter een geschenk aangeboden.
Na de pauze werd overgegaan tot
uitreiking van de getuigschriften aan
die leerlingen, die de school verlieten.
Getuigschriften, ingelijst en wel, die
'n zeer verzorgd uiterlijk vertoonden.
De heer Wagtendonk besloot daar»
op deze geslaagde avond met een
opwekkend woord tot de scheidende'
leerlingen.

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
THEATER

„MONO P OLE"

Dir. Gebr. 'Koper » Stationsplein ^ Telefoon 2550

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De training neemt weer een
aanvang.
Na enkele maanden rust beginnen de
leden van 'Zandvoortmeeuwen in de
eerste week van Augustus weer te
trainen onder leiding van oefenmees»
ter S. Plooyer. Elk lid, zowel jong als
oud, wordt in de gelegenheid gesteld
aan de training deel te nemen. Het
trainingsschema is als volgt vastge»
steld:
Woensdag 4 Aug. 7 uur: spelers van
de kerngroep; Vrijdag 6 Aug. 2 uur:
welpen; 3.30 uur: adspiranten; 7 uur:
spelers lagere elftallen en junioren
(ook de Zaterdagmiddagspelers). Za»
terdag 7 Aug. 7 uur: spelers van de
kerngroep.
(Het bestuur verwacht dat de leden
de training wekelijks trouw zullen be»
zoeken om goed voorbereid aan de
competitie te kunnen deelnemen.
DUIVENSPORT
Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Zondag 25 Juli een wedvlucht van
Vilvoorde, afstand 165 km. Gelost
om 8 uur werd de eerste vogel ge»
toond om 10.17 uur.
Th. H. v. d. Meulen l, 2, 8, 9, 40,
50, 51; J. Schrander 3, 13, 38; A. Paap
4, 7, 16, 54; G. Driehuizen 5, 15, 27,
33, 53; K. Driehuizen 6, 19, 21, 39, 43;
Corn. Koper 10, 23, 34, 35, 49; IJ. 't
Hert 11, 30; A. Dorsman 12, 24, 42,
46, 48; .H. Bartcns 14, 22; H. Gaus
17, 18, 32, 37; K. Kramer 20, 41, 52;
J. Koning 25, 36; C. Visser 26; J. N.
Huijer 28; J. de Leeuw 29; V. C. de
Munck 31; P. Peters 44, 45; G. Daane
47.
Ook werd een wedvlucht gehouden
van Orleans, afstand 534 km. De
eerste vogel werd getoond om 12.35
uur. A. Dorsman l, 2, 6, 7; H. Lans*
dorp 3 4, 9, 18, 20, 25; G. Driehuizen
5, 14, 24; P. Peters 8, 11, 22; K. Kra»
mer 10, 26; K. Driehuizen 12, 16; J.
Koning 13; C. K. Draijer 15, 19, 21;
C. Visser 17, 23.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Gedurende de maand Augustus zul»
len onze lessen in de zaal van de Wil»
helminaschool worden stopgezet.
Op Donderdag 2 September a.s.
wordt -weer met de lessen op dezelfde
tijden begonnen.
Athletiek
Nu de einduitslag van de athletiek»
competitie van de Kennemer Turn*
kring bekend is, blijkt, dat onze heren
hun kampioenschap in de Ie klasse
hebben geprolongeerd. 'Met 7456 pun»
ten werd ook dit jaar weer het kam*
pioenschap behaald.

Vanaf VRIJDAG 30 JULI tot en met
M'AAND'AG 2 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Stewart Granger, Deborah Kerr, James Mason

De gevangene
van Zenda
Het spannende verhaal van de dubbelganger
des Konings!
Kleur door Technicolor.
Toegang 14 jaar.
Vanaf DINSDAG "3 tot en met
DONDERDAG 5 'AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Greta Garbo, John Gilbert, Reginald Owen

Koningin Christina
Zie de bijzondere verwikkelingen waarin Ko=
ningin Christina (Greta Garbo) zich bevindt,
als zij in jongenskleding het hof heeft ver»
laten.
Toegang 18 jaar.
VRIJDAG 30 JULI tot en met DONDERDAG
5 AUGUSTUS, 2.30 uur, alleen bij slecht weer
Vertoning van de speciale jeugdfilm:

De circusjongen

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Frjnstrijkery - 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
Garage Rinko - Tel. 2424

Hazewind
FIXPOOL-KLEDING
Corduroy jongenstshorts, plusfours
Corduroy meisjes: en jongenspantalons
DAMES, en HERENPANTALONS
MANCHESTER .HERENPANTALONS

„Sporthuis Zandvoort"
Haltestraat 35, telefoon 2131

De Volkscredletbank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CBEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

iHet bonte circusleven met z'n liet en leed.
Toegang elke leeftijd
Plaatsbespreken dagelijks van 11.30—12.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550.

inééns kunt betalen:
FINANCIERING van TJw inkopen toij deelnemers (winkeliers) aan 'het Kennemer Financierings-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 zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

Autorijschool
IJmond Balledux en Zonen

de,
PAPS EN DE TOUR
Op geregelde tijden komt er een ,
Tour de France»verslag door de radio.
Dat is het sein tot algemeen ssssttt!
geroep.
De kinderen moeten stil zijn. Op
straffe van naar bed gooien, naar bui»
ten gooien en nog naar allerlei andere
richtingen gooien houdt Paps ze
rustig.
Zelf kruipt 'hij met zijn oor in de
radio.
Er is een renner met een dikke
knie, ik geloof dat het Nolten was,
maar ik ben er niet zeker van. In
ieder geval was die arme man tien
minuten achter op de etappe»win*
naar. Hij had de driehonderd kilo»
meter wat kalm aan gedaan om zijn
knie te sparen.
Jammer, jammer, zucht Paps. Hij
bedoelt die tien minuten, niet die
knie. De reportage is afgelopen. De
kinderen mogen weer praten.
Men zet zich aan tafel. Er zijn sper»
cieboontjes en appelmoes. De appel»
moes is voor Pa, want hij krijgt zo'n
buikpijn van de sperciebonen.
Ga je lopen naar kantoor? vraagt
Ma.
Hoe kom je daarbij, zegt Pa, je
weet toch dat il£ die likdoorn op mijn
teen heb!
Des avonds is er weer een repor»
tage en weer worden de kinderen met
overal heengooien bedreigd.
'Het valt een beetje tegen in de
Tour.
Wout Wagtmans die zo glorieus
begon, schittert niet meer zo, hij
heeft last gehad met zijn ingewanden.
Het wordt niets met de Tour dit
jaar, och die kerels hebben ook al»
door wat, zegt Paps. En hij steekt be»
haaglijk een sigaretje op
NEEL.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoor
waarden voor uw -tWONINGINRICHTING! Uw ADRES voor Vogelzaden

Celsiusstr. 52, IJmuiden
Tel. (K 2550) 4551

Gediplomeerd instructeur
jjf

Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia

Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap
Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

Telefoon 2596

Alléén morgen, Zaterdag

COUPONS
WOL - ZIJDE - KATOEN
overgebleven van onze Engelse en Franse stoffen

U kunt een TIENTJE verdienen!
Bij aankoop van een PHILI»SHAVE snelscheer»
apparaat van ƒ 49,75 J3ETALEN WIJ U EEN
T I E N T J1 E TERUG als U een oud Phili»Shave
droogscheerapparaat inlevert.

50 /o extra korting

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

GROTE KROOHT 5*7

Fa I. J. KNOTTER
Haltestraat 37 - Telefoon 2891
Kanariezaad
Papegaaienvoer
Parkietenzaad
Tortelduivenvoer
Tropisch zaad
Kippenvoer
Duivenvoer
Kanarie krachtvoer
Haver
Ochtendvoer
Voor de Kuikens:
Opfokvoer, Kuikenzaad
Warm waters en koudwater vis voer
Felix Kattenbróod : Flora Mopjes *
Terriervoer.
Wand=wit, per bus
75 et
Opfokvoer voor kanaries
90 et
Opfokvoer voor kuikens
91 et

Gecostumeerd

TELEFOON 2974

BAL

Volleybal
r
j
In de eerste week van Augustus dient
Woensdag 4 Augustus
de opgaaf voor deelname aan de win» De Beste en goedkoopste
GROTE HOUTSTRAAT liO TEL 12623
tercompetitie ingezonden te worden.
Slager van Zandvoort
HAARLEM
Naar alle waarschijnlijkheid zullen 2
damesteams en l herenteam in de
Zandvoort
competitie uitkomen, die gehouden
wordt op Woensdagavond in het kre» GEHAKT h.o.h
ƒ 1,60
Haarlems Bloemenfee
lagehuis te 'Haarlem.
LAPPEN
v.a. 1,85
recepieert!
2,10
MAGERE LAPPEN
2,10
R1BLAPPEN
Aanvang 8 uur
«KSüMu-itt,.
ƒ 1,25 per stuk, meerdere I
*•~
2,30
RO9BIEF
Zeepost
2,35
LENDE
Prijsuitreiking door jury te 24 u.
Met de volgende schepen kan zee* BIEFSTUK
3,post worden verzonden. De data, HAAS
3,20
waarop de correspondentie uiterlijk
*
Verder Kalfs; en Varkensvlees
ter post moet zijn bezorgd, staan
Voor niet gecostumeerden
ALLES VOOR DE BOTERHAM
Grote Krocht 14 — Telefoon 2919
achter de naam van het schip ver»
avondkleding gewenst
meld.
Kleine Krocht l - Telefoon 2432
Indonesië: m.s. „Willem Ruys", 2 Aug.
s.s. „Rondo", 5 Aug.
Ned. Nieuw Guinea: m.s. „Willem
Ruys", 2 Aug.
telefoonnummers
BAZAR
Ned. Antillen: s.s. „Waterman",
•"
en
adressen
5 Aug.
ten bate van de Karel Doormanschool
2000 Brandmelding.
Surina: s.s. „Bacchus", 5 Aug.
Annex Cabaret Extase
2403 -Commandant Brandweer.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Zandvoort
3043,
3044
Politie.
m.s. „Carnarvon Castle", 31 Juli
2100
Politie
(alleen
v.
noodgevallen).
Toen
kortgeleden
bekend
werd
ge»
leerlingen.
Daarom
is
het
noodzake»
Canada: m.s. „Prins Willem van
maakt, dat het gemeentebestuur een lijk te beschikken over een lijst van 2345 Gcm. Secretarie.
Oranje", 5 Aug.
bedrag van ƒ 30.000,- beschikbaar oudsleerlingen en in dit verband werd 2499 Gem. Geneesheer, Jtüianaweg la
Dagelijks :
Zd. Amerika: m.s. „Alberto Dodero", stelde ten bate van de Karel Door» ons verzocht degenen, die de Karel 2262 Informatiebureau VreemdelinOrkest Nico d* Vries
31 Juli en s.s. „Andes", 2 Aug.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein,
manschool, gaven de ouders de wens Doormanschool (School C) bezoch»
Brazilië: s.s. „Andes", 2 Aug.
te kennen om van hun kant ook een ten, te verzoeken zich te melden bij 2887 Stoomwasserq „Hollandia",
en zijn solisten
fünstrjjkerü, J. H. G. Weenink,
Australië en Nieuw Zeeland: via En* steentje bij te dragen in het belang het hoofd der school de heer A. Ma»
Pakveldstraat
30a.
*
van
hun
kinderen.
belis
of
bij
een
der
drie
bovenge»
geland, 31 Juli.
Want ƒ 30.000,- mag dan een be» noemde heren van het bazarcomité. 2135 Zandvoortse Courant, GertenInlichtingen betreffende de verzen* langrijk bedrag zijn, er zijn nog vele
bachs Drukkerjj, Achterweg 1.
Eén oudsleerling, eigenaar van Mo»
Menno Grondsma
dingsdata van postpakketten geven de bijkomstighedcn, die met dit bedrag nopole, heeft reeds toegezegd zijn 2424 Autobedrijven „Rinko",
Intern. Singing Star
postkantoren.
Oranjestraat
en
Stationsplein.
niet bekostigd kunnen worden. Men theater plus een goede film een mid»
denkt bijv. aan verschillende leer» dag gratis ter beschikking""te stellen. 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
Coby
Beek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
middelen, spel» en sportmateriaal, be» Hopelijk vindt dit goede voorbeeld
Bijzondere postzegels voor
Zangeres
2886
Stofzuigerspecialist;
Lichtstonodigdheden voor de handenarbeid, navolging.
nationaal luchtvaartfonds
ringen. Bel op Frits Paap,
goede en verantwoorde wandversie»
The Hallidays
Brederodestraat 94.
Van 23 Augustus t/m 9 October a.s. ring enz.
Danses Mondaines
Gevonden
voorwerpen
zal P.T.T. een kleine serie van 2 bij*
Om dit te bereiken heeft men een
zondere postzegels uitgeven met een loterij georganiseerd' en het is een Aanwezig ten burele:
toeslag ten bate van het Nationaal verheugend feit, dat reeds 1800 loten Zakmes; hoofdkussen; leesbril; post» Botsing
*
Luchtvaartfonds.
Zondagmiddag
hun weg hebben gevonden.
duif; l muntbiljet van ƒ l,— en l van
De zegels zullen verschijnen in de
Tevens is het plan geopperd, een ƒ 2,50; diverse portemonnaies met in» Doordat kinderen van een geparkeer»
THÉ
DANSANT
waarden van 2 cent met een toeslag bazar te organiseren, die in Novem» houd; portefeuille met inhoud; natio» de auto op de Oranjestraat de rem
van 2 cent en 10 cent met een toeslag ber zal plaatsvinden. Er •werd een naliteitsbewijs van motorrijtuig; da» losmaakten begon het voertuig te rij»
van 4 cent.
bazarcomité benoemd waarin zitting meshandschoen, wit gehaakt; diverse den en ramde een andere wagen, die
De zegel van 2 cent stelt een jon» hebben de heren P. Douma, G. Been» paren handschoenen; damespolshor» daar eveneens geparkeerd stond.
gen voor, die een model van een hakker en Cohen. Naast dit bazar» loge; sporthemd, wit; shawl; dienst»
Toen de bestuurster van eerstge»
vliegtuig oplaat en is geelachtig»groen comité werd een -werkcomitê opge» bo_deschort, wit; 2 kinderwindjacks; noemde wagen, een dame uit Am» HUIS-, DECORATIE- EN
van kleur; de zegel van 10 cent draagt richt, bestaande uit een dertigtal da» grijs truitje; doos met potloden; oor» sterdam, de aangerichte schade in RECLAMESCH1XDERSBEDRIJF
de beeltenis van Dr A. Plesman, lucht» mes wier taak bestaat uit bezoeken bel; armbandje; diverse sleutels; kin» ogenschouw 'had genomen, wist ze
vaartpionier en een van de stichters van de ouders in verband met bijdra» derschepjes; vliegende schotel; l paar niet beter te doen dan met stille trom
van het Nationaal Luchtvaartfonds. gen voor de bazar.
herenschoenen met l- sok; schooltas; te verdwijnen.
De kleur van deze zegel is grijs»blauw.
iMaar men heeft nog meer pijlen op linnen tas met inhoud; band van race»
Ze is echter inmiddels opgespoord Tel. 2562, Zandvoort.' Gevestigd 1879
Zij zullen t/m 31 December 1955 gel* zijn boog: men wil een Comité van fiets; benzinedop van bromfiets; wiel en een nader onderzoek wordt inge»
Burr. EngelbertMtawt 22 en 54
dig voor de frankering blijven.
Aanbeveling, samengesteld uit oud» van wandelwagentje.
GLAS-ASSURANTIE
steld.

Hotel Bouwes

„LA VI A N DE"

DEKENS STOMEN
wW

Wasserij Meulman
Belangrijke

Hotel Bouwes

Fa J, v. d, BOS & Zonen
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Badplaats breidt zich uit
Bouwrijp maken van duingronden
achter Dr C. A. Gerkesiraat vordert snel
Een ieder, die aan de Brederodestraat
woont, of bekend is met het enorme
zandmeer, dat langzamerhand achter
de huizen aan de duinkant is ont»
staan en waar de volgestorte aard»
appelenlandjes in de avondscheme»
ring op grote waterbassins lijken,
heeft zich wellicht wel eens Jifge»
vraagd: wat is de bedoeling van deze
„zandverschuiving"?
Wij hebben ons om enige nadere
bijzonderheden gewend tot Publieke
Werken en werden door de adjunct»
directeur, de heer B. Wit en door de
heer R. J. 'Hobbé in zijn kwaliteit van
tinancieringsambtenaar van alle ge»
wenste inlichtingen voorzien.
Voorlopig zal er met deze woestijn
niets gebeuren, maar het terrein zal
worden beplant met helm om ver»
stuiving tegen te gaan.
In 1956 denkt men deze grond
bouwrijp te maken.
'Hoofdzakelijk moest men de grond
die hier gestort werd, kwijt van de
terreinen achter de Dr Gerkestraat.
In die omgeving is de bouw reeds
in volle gang. Tot aan de Lijsterstraat
is het voormalige duinterrein reeds
bouwrijp gemaakt. De „Bouwkas"
heeft er 28 woningen in aanbouw en
24 in voorbereiding. E.M.M. heeft
daar, 110 woningen waarvan 60 reeds
grotendeels zijn voltooid.
Aan de Vinkenstraat komen 29 wo»
ningen in particuliere premie»bouw,
terwijl de plannen in voorbereiding
zijn om aan de Tolweg 5 winkelhui»
zen met woning te plaatsen.
Voorts zijn in -deze omgeving 45
percelen uitgegeven, terwijl voor wo»
ningbouw nog een klein aantal per»
celen beschikbaar zijn. Men verwacht,
dat over ongeveer 10 jaar het gedeel»
te tot aan het hek, dat de Amster»
damse Waterleiding afsluit, -zal zijn
bebouwd. IHet zal begrensd worden
door een randweg^ met rijwiel» en
voetpaden, die aansluit op de grote
weg langs het 'Bejaardentehuis aan de
Zandvoortselaan en uitmonden op de
Brederodestraat tegenover de Hugo
de Grootstraat.
Als onderbreking in deze bebou»
wing is een vijver geprojecteerd, die
in de eerste plaats bedoeld is als re»
creatie»oord, terwijl men er ingeval
van brand als bluswater gebruik van
zal kunnen maken.
Het parkeerterrein, gelegen aan het
einde van de Brederodestraat zal uit»

Kleine ongevallen
Vrijdagmiddag kwamen in de Halte»
straat twee personenauto's met el»
kaar in botsing. Beide wagens wer»
den licht beschadigd. Proces verbaal
werd opgemaakt.
*
Een wielrijder stak j.l. Zondagmiddag
per rijwiel de Boulevard de Favauge
over, nabij paviljoen Kiefer. Hij lette
niet voldoende op 't passerende ver»
keer en werd aangereden door een
personenauto. Dank zij de geringe
snelheid van de auto liep het slacht»
offer slechts kneuzingen op. Hii werd
per gemeentelijke ziekenauto ver»
voerd naar zijn woning te (Haarlem.
Een passerende geneesheer verleende
de eerste hulp.
*
Een 12=jarig meisje uit Amsterdam
geraakte j.l. 'Zondag nabij het strand
in het prikkeldraad, waardoor zij een
vrij grote wond aan een van haar
benen opliep. 'Dr van der Meer ver»
leende geneeskundige hulp, waarna zij
op eigen gelegenheid naar haar wo»
ning kon terugkeren.

(Ingezonden

mededeling)

ook U kunt

zonder risico

Defmaqetferi
door het Biologische
Slank heidsmiddel

blOLINE
succes verzekerd
prl|tSOdrog«»»f.1.73

p

breiding ondergaan in Noordelijke
richting.
Voorts '/al op de hoek van de Bre»
derodestraat en Hugo de Grootstraat
een flatgebouw verrijzen, dat 15 flats
bevat. Het ligt in de bedoeling- met
de bouw hiervan tegen het einde van
het jaar te beginnen.

Muziekkapel zomer '55
in uniform? '
Onder auspiciën i van de Stichting
Touring Zandvoort is sinds enige
tijd een actie gaande teneinde te /or»
gen dat met vereende krachten geko»
men wordt tot het aanschaffen van
uniformen voor de Badkapel.
Door Touring Zandvoort wordt een
uniform beschikbaar gesteld voor de
dirigent, terwijl van verschillende an»
dere zijden uniformen voor de leden
van de kapel worden aangeboden.
De bedoeling is,| dat de Zandvoort»
se bedrijven en middenstandsvereni»
gingen leden van de kapel zullen
„adopteren". Er bestaat hiervoor zo»
veel belangstelling dat de aanschaf
van een tiental uniformen reeds ver»
zekerd mag worden geacht.
Men hoopt tegen het zomerseizoen
1955 de leden van de badkapel in
„uniforme" kledij te hebben gestoken.

Plannen voor de beide boulevards
Op de hoek van de Thorbeckestraat»
Boulevard Paulus Loot, zal een hotel»
café»restaurant gebouwd worden met
tien etage»woningen. Daar de plannen
hiervoor reeds volledig zijn„goedge»
keurd, kan met de bouw ieder ogen»
blik een aanvang worden gemaakt.
Voetbalwedstrijd ten bate
In Februari 1955 zal begonnen wor»
den met het bouwen van de eerste
36 flats die zullen verrijzen tegenover
„Paviljoen Kiefer". Tevens zal een
begin worden gemaakt met het zuide»
lijk deel van het Zomercentrum naar
het plan van Professor 'Zwiers.
Naar gelang de behoefte wordt ge»
voeld en bouwvolume beschikbaar is,
zal deze bebouwing naar het Noor»
den toe worden uitgebreid, zodat in
de verre toekomst de entree naar het
Circuit zal worden opgeschoven.
Zoals de plannen nu liggen, zal
Zandvoort binnen een tiental jaren
niet alleen de gevolgen van de ver»
nieling in de oorlogsjaren volkomen
te boven zijn, maar zelfs een zodani»
ge uitbreiding hebben ondergaan, dat
het zijn plaats als eerste Noordzee»
badplaats weer kan innemen.

3-e

voor de ouden van dagen
Naar wij vernemen zal op Zaterdag»
avond 14 Augustus a.s. het elftal van
de Rijksambtenaren alhier een voet»
balwedstrijd spelen tegen een sterke
combinatie van Zandvoortmeeuwen.
Deze ontmoeting vindt plaats op het
terrein van Zandvoortmeeuwen en
begint om 7 uur. De baten zijn be»
stemd voor het Comité van Ouden
van Dagen.

Zaterdagmiddagtournooi
Het jaarlijks door Zandvoortmeeu»
wen te organiseren voetbaltournooi
voor Zaterdagmiddagelftallen wordt
gehouden op 28 Aug. en 4 Sept. a.s.
De deelnemers zijn: Terleede (Sassen»
heim), Telefonia (Haarlem), Kinheim
(Beverwijk) en Zandvoortmeeuwen.

KOM,
Nachtmerrie in Bentveld

De voetpaden" fff Bentveld'' zien" er* waaktT ~TTij moet "wel waken]" "want
zeer zeker verschrikkelijk uit. Er zijn rondom zijn voeten schieten giftige
mensen, die alles zouden -willen goed» slingerplanten omhoog in een ver»
praten, maar hier kunnen ze niet on» schrikkelijk tempo. Dé planten slin»
der uit. Nee, 't is niks met die trot» geren zich om z'n benen en exotische
toirs in Bentveld. En de afgevaardig» bloemkelken bedwelmen de gekwelde
de van de K.N.S.M., Ir van Kuijk, Ingenieur. Deze heeft nog nooit zo
heeft er in de rondvraag van de iets meegemaakt, reden waarom hij
laatste raadsvergadering rake dingen zich ten hoogste verbaast. Zijn ver»
over gezegd. Hij heeft zelfs over puin» bazing gaat over in afschuw als hij
hopen gesproken. Waaruit blijkt dat bemerkt dat tussen de slingerplanten
men deze zaak niet te licht moet op» boosaardige kereltjes met speren zich
bewegen. Deze zeer ongunstig uit»
vatten.
Uit de woorden, die het geachte ziende gedrochtjes noemen zich an»
raadslid tijdens die vergadering ge» nexatie»spookjes. Zij dwingen mijn»
bruikt heeft, is mij duidelijk gewor» heer van Kuijk tot spoed, maar deze
den dat de omgeving van Ir van Kuijk kan niet (vanwege de slingerplanten).
hem die onhoudbare toestand aanre»
0.10 en 7 seconden: Het trottoir is
kent. Een afschuwelijke onredelijk» nu flink bebost. Met moeite heeft Ir
heid, want Ir van Kuijk heeft zelf vaa Kuijk zich kunnen losrukken van
zo'n last van die puinhopen.
iHet moet hem bepaald erg hoog
zitten dat Bentveld zulke voetpaden
heeft, want hij heeft er eens een hele
nacht zeer naar van gedroomd.
Door de welwillende medewerking
van een familielid van Ir van Kuijk,
ben ik in de gelegenheid gesteld een
korte beschrijving van die nacht te
geven.
Ik geef de gemeente Zandvoort
dringend in overweging op korte ter»
mijn het euvel van de slechte voet»
aden uit de weg te ruimen en er
:aaie, betegelde trottoirs voor in de
plaats te stellen. Het uithoudingsver»
mogen van een raadslid is niet onbe»
perkt. Hoewel het veel kan'hebben.
Volgt U mij even? En zullen wij
dan samen Ir van 'Kuijk volgen?

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

GOED HONKBAL
R.C.H. 4:Zandvoortmeeuwen 6=12
In de uitwedstrijd tegen R.C.'H. 4
heeft Zandvoortmeeuwen aan 't lang»
ste eind getrokken. Evenals de vorige
week in de thuiswedstrijd namen de
Meeuwen een twee nul voorsprong.
Wel werd deze in de gelijkmakende
slagbeurt door R.CJH. te niet gedaan,"
doch in tegenstelling met de vorige
weck zagen de Meeuwen dit keer
kans 'hun score regelmatig te verho»
gen. Vooral de voorlaatste slagbeurt
was een puntenrijke. Niet minder dan
5 punten konden de Zandvoorters
toen aan hun totaal (7) toevoegen, zo»
dat ze toen 12 runs gescoord hadden.
De laatste inning leverde geen pun»
ten meer op. Aangezien R.C.H. 4 niet
verder kon komen dan 6 runs, hadden
de Zandvoorters hun tweede wed»
strijd van dit seizoen gewonnen. Het
hoeft geen betoog dat deze overwin»
ning behaald is dank zij enkele wijzi»
gingen in het negental. Van der Moo»
len (nog steeds last van een blessure)
dekte het linkervcld. Van Konings»
bruggen (vorige week voortreffelijk
als catcher) ontpopte zich vandaag
als een even voortreffelijk tweede
honkman, terwijl Laane uitstekend
als catcher debuteerde. Misschien
gooide hij nog iets strakker naar het
tweede honk dan vorige keren Van
Koningsbruggen deed. Het gevolg
van deze opstelling was een voor de
tegenpartij beslist niet te stelen twee»
de honk. Nadat er drie spelers door
de samenwerking van catcher en
tweede honkman gesneuveld waren,
durfde geen van de tegenspelers nog
het tweede honk te stelen, hetgeen
voor de werper een grote rust be»
tekende. Als de vaart er eenmaal in»

van Ir van Kuijk, die hier niets over
gesticht is.
0.10 en 8 seconden: Overal vertoont
het voetpad nu scherpe rotspunten.
De puinhopen van Bentveld zijn nu
volledig. Onwezenlijk grote _bladeren
van vreemde planteen "slaan Ir "van
Kuijk in het gezicht. Als hij zo'n blad
plukt om er zich het zweet mee van
het hoofd te vegen, blijkt het blad
een heetwater»kruik te zijn. Het lang»
gerekte „au"I van de Ingenieur wordt
duizendvoudig weerkaatst tegen de
berghellingen van 'het voetpad. Nog
steeds geen brievenbus. Akelige ge»
luiden vermengen zich met het steu»
nen van de geteisterde heer van Kuijk.
Uit honderden rotskloven kijken de
boze ogen van Bentvelders^die een
spreekkoor aanheffen: „Wij willen
nieuwe voetpaden, hi»ha»ho! Wij eisen
qladde wegen, hi»ha»hoü!"
Dit geroep klinkt zeer luguber. Ir
van Kuijk wil een korte verklaring
afleggen, maar hij komt niet verder
clan een stamelend:: „....Mijnheer

E

0.10 uur: Ir van Kuijk ligt te bed.
Hij droomt dat»ie een brief moet pos»
ten ergens in Bentveld. Ir van Kuijk
post graag brieven, want hij heeft —
van huis uit — vele en goede relaties
met de post. tHij verlaat zijn woning,
na eerst een reisstaf uit de paraplu»
standaard te hebben genomen. Kort
na het betreden van het trottoir voor
zijn huis, krijgt de ongelukkige de ge»
waarwording, dat hij niet vordert. (U
kent natuurlijk dit soort dromen. Je
loopt, maar je hebt het gevoel dat je
niet vooruit komt. Zo liep ik eens te
dromen, of liever: ik droomde eens
dat ik liep.... op een smalle berg»
rand.... ik.... Maar -waar praten we
eigenlijk over? Ik zou 't over ide
droom van Ir van Kuijk hebben).
Ir van Kuijk komt niet vooruit. (In
zijn droom, daar heb ik 't nu weer
over). Hij beweegt werktuigelijk zijn
voeten, maar hij komt geen centi»
meter vooruit. Het zweet breekt hem
uit.
0.10 en 4 sec. De dromer vraagt
zich af of hij waakt of droomt. (Zul»
ke dingen moet je meemaken om ze
te kunnen begrijpen. Maar het is vre»
selijk als je op een gegeven ogenblik
niet meer weet in welke toestand je
geest zich bevindt).
0.10 en 6 seconden: Ir van Kuijk
heeft zo juist uitgemaakt dat hij

/At, lukt alles ook veel beter door het
zelfvertrouwen dat in de spelers
groeit. Hierdoor kwam het .ook dat
n de vierde inning een speler van R.
iH. die te ver trok van het eerste
naar het tweede honk, ingesloten
werd en uitgetikt. Dit ging als volgt:
Paap gooide naar v. d. Mije (die als
van ouds het eerste honk weer uitste»
•eend verdedigde), deze speler gooide
naar Van Koningsbruggen, die zeker
zes meter van zijn honk afstond. De»
ze bukte zich en miste de bal, d.w.z.
lat dacht de honkloper, maar als uit
iet niet opgekomen stond daar op 't
tweede honk v. d. Moolen (oude lief»
de roest niet); v. d. Moolen gooide
ienslotte de bal naar de nog steeds
tussen het eerste en tweede honk op»
gestelde Van 'Koningsbruggen, die
met een venijnig sprintje de honklo»
:>er (weer op weg naar het eerste) in»
laaide en uittikte. Het is de eerste
veer in dit seizoen dat dit de Zand»
voorters gelukte.
Een mooi staaltje aanvallend spel
demonstreerde Slagveld in de 3e slag»
aeurt van Zandvoort. De stand was
:oen 5»4 in het voordeel van R.C.H.
De/e speler kreeg een vrije loop. Ge»
^ruikmakend van een discussie van
de werpen en de catcher van de te»
jenpartij, probeerde hij het tweede
iionk te stelen. De werper nam hier
?een genoegen mee en dacht deze
brutale 'Zandvoorter even op het 2e
lonk uit te doen schakelen. Zijn aan»
gooi naar zijn honkman was echter
zo ver bezijden het doel, dat Slagveld
thuis kon lopen en zodoende een punt
scoorde na 4»wide.
Er bestaat nog een kleine kans dat
de Meeuwen volgend jaar in de
derde klasse zullen uitkomen. Zij
hebben dit echter niet meer in eigen
iand. Hiervoor is nodig dat R.C.'H. 4
zijn laatste wedstrijd verliest, waarna
een beslissing met Zandvoortmeeu»
wen zal moeten volgen. Wint R.C.H.
echter zijn laatste wedstrijd, dan zijn
de Meeuwen uitgespeeld en zullen zij
het volgende seizoen in de 4e klasse
moeten uitkomen.' Zoals zij Zondag
speelden zijn zij echter beslist te sterk
voor deze afdeling.
F.T.

Lunapark
aan de Herenstraat
Sinds Zaterdagmiddag is Zandvoort,
onder auspiciën van de Oranje Ver»
eniging, een Lunapark van formaat
rijk. Ongeveer een twintigtal kermis»
exploitanten verlenen hun medewer»
king aan dit evenement, dat een week
zal duren.
'Men vindt er van alles, tot beren,
Japanse zijdehoenders en papegaaien
toe. Men kan er gooien, smijten, trek»
ken, schieten, een blik in de toekomst
werpen en daarna, om van de schrik
te bekomen, de inwendige mens ver»
sterken met oliebollen en nougat.
Diverse soorten draaimolens zijn
aanwezig en ook de befaamde bots»
autootjes.
Bovendien is er nog een soort grie»
zelwerktuig opgesteld, bestaande uit
twee grote luchtschommels, die „over
de kop" gaan. Blijkbaar duurt 'het
net niet lang genoeg om er doodziek
uit te komen. We zagen tenminste
geen enkel slachtoffer. Dit instrument
dat aan alle kanten volledig beveiligd
is, heeft veel aftrek bij jong en oud.
Wat ons speciaal op deze zomer»
kermis trof, was dat de prijzen rede»
lijk zijn, iets dat men tegenwoordig
niet zo dikwijls aantreft.

Gelegenheidsstempel

Vreselijk
een heetwaterkruikl
de vraatzuchtige planten, die als de Voorzitter....'' Maar de venijnige
slangenlijveii heen en weer deinen. ogen in de rotsspleten hebben geen
De Ingenieur gilt. (En wie neemt hem voorzitter. Wel lokken zij Ir van
dat kwalijk?) Hij beweegt zijn benen, Kuijk naar zich toe en als deze zich
maar weer komt hij niet vooruit en naar de bergketen heeft gesleept —
achter hem klinkt het gebrul van wil» de brievenbus de brievenbus latene
dernis»dieren, die kennelijk verschrik» — valt hij in een duizelingwekkenc
kelijke honger hebben. Ir van Kuijk diep gat. Hij valt tien meter, honderc
kijkt uit naar de brievenbus, maar hij meter, een kilometer.... en dan....
ziet niets, 'omdat een verstikkende
walm uit ontelbare kratertjes zijn
Later op de dag heeft Ir van Kuijk
ogen vertroebelen. Een fijne as (hete toch nog de brief gepost. (Hij heeft
as) daalt neer op het goede costuum de enveloppe niet dichtgeplakt. Om
van de heer van Kuijk, die langza» dat hij aan zijn pennevrucht het ka
merhand alle hoop laat varen dat»ie rakter van een open brief wilde ge
de brievenbus nog zal vinden. De an» ven. Open brief aan de Gemeente
nexatie»spookjes beginnen weer te raad van Zandvoort.
priemen, ze klimmen zelfs op de rugBARTJE

Ter gelegenheid van de eerste dag
van uitgifte van de bijzondere post»
zegels met toeslag ten bate van het
Nationaal Luchtvaartfonds, zullen bij
de postzegelhandel z.g. „Eerste^Dag»
Omslagen" verkrijgbaar zijn.
De, op 23 Augustus aan het loket
van een postinrichting afgegeven,
eerste»dag»omslagen, uitsluitend voor»
zien van één of meer van deze lucht»
vaartfondszegels en uiteraard van een
adres, zullen worden voorzien van
een afdruk van een bijzonder stempel.
DUIVENSPOBT
Postduivcnvereniging „Pleines" hield
op Zondag l Augustus een wedvlucht
van Mons, afstand 217 km. De eerste
vogel werd getoond om 10.23 uur.
J. de Leeuw 1; G. Driehuizen 2, 17,
23, 31, 43; C. Koper 3; K. Kramer 4,
20, 40; A. Dorsman. 5, 38; H. Bartens
6; J. N. Huijer 7, 18; B. Lukassen 8,
12, 25; A. Paap 9, 15, 24, 35, 36; iH.
Vleeshouwers 10, 22; J. Koning 11, 27,
28, 32; C. K. Draijer 13; A. Molenaar
14, 21; H. A. Daane 16, 34; H. Lans»
dorp 19, 30, 41; Th. H. v. d. Meulen
26, 29, 39, 42; C. Allebes 33; J. Schran»
der 37.

FAMILIEBERICHTEN
Met blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze zoon
JELLE SYTZE
J. Atlema
J. A. Attema*De Bouter
Zondag, l Augustus 1954
Zandvoort, iflogeweg 66
Heden overleed zacht en kalm
na een kort ziekbed, onze lieve
zorgzame moeder, behuwdmoe*
der, zuster en grootmoeder
Mevrouw •
GRIETJE PAAP*KOPER
in de ouderdom van 74 jaar.
Zandvoort, 31 Juli 1954
Koninginneweg 12
Condolatie=adres:
\7an Ostadestraat 5
Uit aller naam:
C. W. Paap
De begrafenis heeft plaats ge*
had op Dinsdag 3 Augustus op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

WEEK-AGENDA
Dinsdag 3 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Koningin Christina",
Woensdag 4 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Donderdag 5 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Woensdagmiddag 4 en Donderdagmiddag 5 Aug. 2.30 uur: film „De
circusjongen".
Vrijdagmiddag 6 Aug. 2.30 uur:
Rotterd. 'Kindertoneel met „Pietje
Bell".
Hotel Bouwes
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
Internationaal cabaretprogramma.
Woensdag 4 Aug. 8 uur: Gecostu»
.meerd bal.
Zondagmiddag: Thé Dansant.

D

GEEN 25% KORTING
GEEN 50% KORTING
GEEN HUMBUG

Monopole

Laat U niet in de war brengen

Wij leveren U de
BESTE KWALITEITEN
tegen de laagste prijzen
Eventuele veranderingen worden vakkundig, zon=
der enige prijsverhoging uitgevoerd.
Komt U vrijblijvend eens kijken bij

Kledingbedrijf Succes
KERKSTRAAT 20 - TEL. 3130

WIE RUILT in Zandvoort
tegen flinke verg. of des*
noods overn. v. ino. mijn
BOV-ENH., 4 kmrs, keuk.,
RIJKSPOSTSPAARBANK
douchecel, in drukke straat
Aan het postkantoor Zandvoort werd tegen huis met tuin, c.a. 7
gedurende de maand Juli 1954 inge* kmrs, op nette stand? Br.
legd ƒ 102.211,37 en terugbetaald no. 6001 bur. Zandv. Crt.
ƒ 60.315,35.

AUTOPED op luchtban*
den te koop gevr. Br. no
6002 bur. Zandv. Crt.
ABONNEERT U op de

in de
Ned. Hervormde Kerk

Ma mo&t IL deJk&M feopeit
DUIZENDEN DEKENS

vraagts
mnl. en vrl. personeel

WERKSTER GEVR. voor
l dag p.w. Horn, Duinwinde*
laan 5, Bentveld, tel. 27797.

AVONDSTILTE

COURANT
ZANDVOORTSE

RUYS
PAPIER

VERLOREN
zilveren armband m. groene
steen. Teg. bel. terug te be=
zorgen Haltestraat 32 a.
Wegens teleurstelling voor
direct gevraagd
STOELENMAN
bij Jb. Schaap, tent 7.

Kerkplein

op Woensdag 4 Aug.
om 8 uur

voor de afd.
MACHINALE
PAPIERVERWERKING

l

AANMELDEN DAGELIJKS KLEINE HOUTWiO 16
HAARLEM - TELEFOON 13950

Spreker: Ds R. H. Oldeman.
Onderwerp: GEESTELIJKE
GYMNASTIEK. Wet medewerking van de
icren:
F. Visser t orgel
J. Koning * trompet
H. Smithuizen * has

tegen de laagste ZOMBRPRIJZEN

Theater

„Monopole"

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

Telefoon 2550

YOGHURT

Vrijdagmiddag
6 Augustus 2.30 uur

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

hf

Een onvergetelijke middag
Thans ten tonele

Belangrijke
zó goedkoop

dat kan alléén WASSENAAR
Haarlem's Beddenspecialist
,

Molton
onderleggers

KAMPEERDERS
STROZAKKEN
Om zelf te vullen, goed model,
1-persoons
3,95

Nu 64 et

RESTANT PARTIJ
ZUIVER WOLLEN DEKENS
2-persoons 180/225
Sterk verlaagde pry's
27,90

MOLTON KINDERDEKENS
wit 90/130
1,79

KAMPEERDEKENS
Zuiver wol. Nog een beperkt
aantal. Lichtbruin
NU
17,90

WIT 55/80 CM

MOLTON DEKENS
wit 110/160
2,89

100 % WOLLEN

MOLTON DEKENS
125/180 NU
4,39
140/180 NU
5,95
160/210 NU
.-.. 7,65
180/220 NU
8,95
KINDER MATRASSEN
Streepstores. Nu extra goedkoop
45/80 NU
3,90
55/110 NU
8,90
60/120 NU
9,90
65/130 NU
10,90
„LYON" DEKEN
Heerlijk zachte zoirierdeken met
2-zijdig medaillon
1-persoons
15,95
2-persoons
19,95

„ZAALBERG"

DEKENS
„VAN WIJK" DEKENS
„AABé" DEKENS
tot 10 Augustus

10 pet KORTING
„MIGNON" WOLLEN DEKENS
van 1ste soort gemengde garens.
Mooie fantasie dekens in zalm,
groen en blauw medaillon
150/200 NU
17,45
2-persoons NU
22,95

„CONSUL" DEKEN
Mooi gebloemde deken met hoog
wolgehalte
1-persoons NU
21,45
2-persoons NU
27,90
KINDERDEKENS
Gemengd wol. Heerlijk zachte
kwaliteit met leuke dierendessins. Zalm en bleu.
Voor de wieg
4,90
Voor kinderledikant
7,45
MOLTON KAMPEERDEKENS
grijs/beige met rand
3,85
Extra zwaai- 140/190
6,98

HONDERDEN

GEWATTEERDE
DEKENS
Effen satijn-zUde met kaboenen voering. Rijk bestikt en prima gevuld.
Groen en terra.
Nu fantastisch goedkoop.
één-persoons
13,95
grote één-persoons.. 16,95
twee-persoons
18,95
extra groot
22,95

KERNMATRAS
Goed gevuld, gebloemd
damast
1-persoons NU
27,45

2837
'
1135

VEREN KUSSENS
Gevuld met 4 pond gestoomde
veren
8,95

424
2975
3886

SCHUIMRUBBER
MATRASSEN
Mooie gebloemde damast,
geborduurde zijkanten
Nu 20 tot 25 gulden' goedkoper
dan normaal!
80/190
119,50
90/190
134,50
120/190
179,50
130/190
194,50

MOLTON DEKEN
1-pers. wit
O 49
Op deze bon
ft*
EXTBA GOEDKOOP

03-

met de bekende figuren zoals: Tante
Cato, Drogist Geelman, Agent Bos
e.v.a.
Gebracht door het Rotterdams Kin*
dertoneel onder leiding van en mét

„ANNEKE ELRO"
Entreeprijzen ƒ 0,75, ƒ 1,10 en ƒ 1,35.
Voorverkoop als gewoon.

„SUPRA-JEUGD-MATRAS"
Overbekende kwaliteit.
1-persoons 3-delig, NU .. 45,75

Ja, ook mijn jongens weten
dat moeder maar één kruidenier heeft en dat is natuurlijk Aifaert Heijn. Ze
gaan er graag naar toe en
wanneer ze met zo'n volle
mand boodschappen terugkomen, stralen hun verrukte
gezichtjes en is het telkens
weer „Albert Heijn is veel
goedkoper, hè moe". Ik
knik dan maar en voeg er
voor mijzelf aan toe, „en
zorgt steevast voor de beste
kwaliteit"

BINNENVERING MATRAS
Uitzonderlijk goede kwaliteit.
Nu spotgoedkoop!
1-persoons
56,75
2-pers. 2-delig
89,75
STALEN LEDIKANT
met voetbord, gemoffelde buizen
en fijn netmatras
1-persoons
39,75
2-persoons
54,75

Aan alle huisvrouwen geel
ik gaarne de goede raad:
Neemt eens een proef met
Albert Heijn als Uw kruidenier.

Juist nu de prijzen extra verlaagd zijn, zult U •wellicht inéér
willen kopen, dan de portemonnaie toelaat. Informeert dan
eens bü ons of bij Uw kennissen
naar" de Crediet-Service van
Wassenaar. Honderden onzer
cliënten profiteerden reeds tot
volle tevredenheid. Rente slechts
een i/2 % per maand.

Waardebon
GEWATTEERDE
DEKEN
SatynzWde
Op deze bon .

12,98

Belegen
Graskaas
Nieuwe oogst
1| aardbeien, kersen . . . per pot

Jansweg 17 t.o. station Haarlem
Telefoon 14329
Waardebon

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwassery „Hollandia",
fönstrijkery, J. BL G. Weenink,
Fakveltïstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbaclis Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Kinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Llchtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

„JyIMé kan ik om een boodschapsturen F

WASSENAAR
Ü

Pietje
Bell

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
100
345
2499
2262

Goed loon,
Interessant werk ineen modern bedrijf.

Hele Siam RijSt, droogkokend 500gr.

49

Tomatenpuree, .
Losse Koffie
Losse Thee . . . .

100 gram

59

250 gram

59

100 gram

19

100 gram

42m

KaS pa

l

II

. . per buk 33
250
gram 179
250 gram

Sr heerlijk koekje.,

Zomertoffee's . ,
Rookvlees . • • «
g

71

•

Alberi Hef/n's Bottte>sMps en Panorama-p/aaf/es

Waardebon
KAMP EERDEKEN
voor k a m p en s t r a n d
Grijs/beige met rand
O 49
op deze bon
O»

ALBERT HEIJN

Een van de goede
dingen van het leve»
Architect
Bouwman zegt:
Het ontwerpen
van moderne
woningen, tegen zo laagmogel|]ke bouwkosten, stelt je
wel eens voor scbie
onoplosbare problemen
Een welkome onderbreking is dan m(jn dage'
Itfka kopje Boffle Koölc
Bet is net of daarna d
moellykheden veel een
voudlger ztyn.
BOFFIE: het woord voo
de lekkerste' KOFFIE.

Opgericht 1900

55e Jaargang no. 61 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Reductie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1954

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mmshoogte

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

PROEFVAART
met „Eigenbouw"
Sinds enige dagen lag de nieuwe zelf»
gebouwde zeilboot van Klaas de
Voogd op het terrein aan de kop van
de Zeestraat.
'Het had enige moeite gekost hem
daar te krijgen. Maar liefst derlig
man waren nodig geweest om het
vaartuig op de wagen te tijlcn, die
het schip over de weg moest ver*
voeren.
Het afladen vergde minder krach»
ten. Klaas beschikte n.l. over een
grote pot met- oude reuzel. Met deze
reuzel werd een aantal planken dik
besmeerd, ze vormden een glijbaan
voor het vaartuig en nu was hel een
klein kunstje om dit weer op de bc»
gane grond te krijgen.
Woensdag, 4< Augustus was een be»
langrijke dag, want op deze dag was
de proefvaart vastgesteld en nu zou
dus moeten blijken in hoeverre het
schip zeewaardig was.
Om het echter van de Zeestraat
naar de rand van het zilte nat te ver»
voeren, bleek ook nog niet zo
eenvoudig. Daartoe werd een twee»
wielig karretje onder de romp ge»
schoven, waarbij vooral gezorgd
moest worden, het roer en de beide
zwaarden niet te beschadigen.
Alles verliep nogal vlot" en tegen
half één lag het scheepje opgetuigd
met een prachtig wit grootzeil en een
fok, heide van een vrolijke pavoise»
ring voorzien, op het strand vlak bij
de Rotonde.
Hoewel de wind niet sterk,was, be»
wees "een sharpy, die voor de kust
zeilde, dat het behoorlijk zeilweer
was.
Het weerbericht echter was niet zo
gunstig, soms dreigde er een onweer
en dit was ' voor de politie=autoritei»
ten dan ook aanleiding om enige
veiligheidsmaatregelen te treffen, om»
dat men bij een proefvaart nooit kan
zeggen, hoe het verloop zal zijn.
Bepaald werd, dat slechts drie per»
sonen aan deze tocht mochten deel»

nemen, terwijl een roeivlet van de
Zandvoortse Reddingsbrigade voort»
durend in de onmiddellijke omgeving
zou blijven. Men was dus op alles
voorbereid, maar gelukkig bleken
de/e voorzorgsmaatregelen overbodig.
Toen het schip echter door vele
hulpvaardige handen was afgeduwd,
bleek al gauw, dat het absoluut niet
naar het roer luisterde. Het was vol»
komen onbestuurbaar, draaide steeds
weer zijn kop in de wind en kon niet
op gang komen.
En zo dreef het langzaam naar het
zuiden langs de kust.
Men dobberde rujm een uur rond
en tenslotte moest een bootje de
hulpzame motor=hand bieden, om het
weer naar de ligplaats bij de Ro»
tonde terug te slepen.
Hoewel dit voor Klaas de Voogd
ongetwijfeld een grote teleurstelling
moet zijn, is zijn enthousiasme nog
geenszins bekoeld.
Hij praat reeds weer over kleine
verbeteringen aan roer enz.
De mening van verschillende zei»
Iers is echter niet zo optimistisch.
Men is algemeen van oordeel dat de
dubbele neus het schip van voren te
breed en daardoor onbestuurbaar
maakt.
Een oude'visser meende zelfs, dat
het bij Oostenwind al spoedig uit het
gezicht verdwenen zou zijn geweest
en dan was de grote vraag nog maar,
hoe het dan weer terug had moeten
komen.
'De volgende dag hebben we het
scheepje, dat nog steeds op 't strand
ligt, eens wat nauwkeuriger bekeken.
Daarbij bleek ons, dat het grootste
deel van de romp uit board bestaat,
afgezet met triplex latjes.
Het roer was met schroef en al
uit het board gerukt, terwijl de zij»
kanten na de proefvaart hier en
daar al opgebold w^ren.
Tevens was de constructie van de
zwaarden, de pontons en de be»
vestiging aan het vaartuig uiterst
teer. 'De Voogd heeft klaarblijkelijk
geen rekening gehouden met de. beu»
kende kracht van een flinke roller.
(Het is erg vriendelijk van de velen,
die hem bij de uitvoering van zijn
plannen behulpzaam willen zijn, doch
De Voogd zou naar onze mening
meer gebaat zijn bij deskundig advies,
waardoor liem veel teleurstelling en
kosten bespaard zouden blijven.
G.H.

3 AUGUSTUS. „Wegens teleur:
31 JULI. Nou dreigt het warempel
een drukke Zondag te worden. Jans stelling voor direct gevraagd een
is er zenuwachtig van. Eerst waren, stoeleman", stond er vandaag in onze
wij van plan om lekker kermis te krant. Er schijnt een misverstandje
gaan vieren ter ere van de badgasten, te bestaan over deze zaak. En daar»
die de maand Augustus naar Zand: om heb ik gauw even geïnformeerd
voort durven komen. Maar ik zei of het mooie weer iets met die te»
vanavond tegen Jans: Geen tijd, meid leurstelling te maken heeft. Maar
... .ik ga de tent een opknappertje daar is niets van waar hoor.
4 AUGUSTUS. De bouwvakarbci»
geven voor de Zondag. Nou, gekheid
ders nemen het er breed van.
is niet nodig, maar 't spul zag
En wie misgunt hun dat? Al»
er picobello uit!
leen zal Touring Zandvoort
l AUGUSTUS. Als ik een
nog een hele dobber krijgen om
dichter was, zou ik vandaag
die uitgestelde zandbouwwed»
prachtige dingen kunnen ge»
strijd door te laten gaan. Als
zegd hebben van de zon. Ik
je ziet wat een prachtige bouw»
juich niet, maar ik ben tevre»
werken de kinderen van die
den. Ik heb altijd beweerd dat
bouw»vakmensen maken....
de maand Augustus goed
Ja, nu maken de mensen 't
wordt, 't Is leuk als je zo di»
wel weer wat bont. Heus, ik
reet de eerste dag al vertrou»
wen in je uitspraak kan wekken. De kan er niet genoeg tegen waarschu»
wind waait uit de gpeie hoek en heel wen: Ga niet met je*bleke lichaam
Zandvoort is met één slag veranderd pal in de zon zitten! Leren ze dan
in een dorp doorgezomerde optimis» nooit? Het beste is om gezellig op
ten. Morgen komen de bouwvakar» mijn terrasje een kopje koffie en wat
anders te komen drinken. In mijn
beiders er een schepje op gooien.
2 AUGUSTUS. Nu de Strandschap» tent is er nog schaduw hoor!
5 AUGUSTUS. En nu koml er een
bepalingen zo gewijzigd zijn, dat
iedereen mag baden en zwemmen tijd, dat de weerberichten lekker niet
waar hij wil, moet de bereden politie kloppen! Ik word er niet nijdig om
zich ook omschakelen. Deze populaire hoor, maar het is wel leuk om er
mensen schijnen een spoed»herscho» even de aandacht op te vestigen.
lings»cursus gevolgd te hebben, want Maandenlang hebben de geleerden
zij zoeken nu verdwaalde kindertjes van 'De Bilt niets anders dan nat en
op. Die kleine peuters, die hun ouders koud weer voorspeld. Goed, dat had»
kwijt zijn geraakt op het drukke den we ook. Maar nu het vijf dagen
strand, worden op het paard gezet stralend weer is geweest, willen ze
en iedere vader of moeder ziet met* met alle geweld een depressie van
een het verloren schaap! Maar nu weet ik 'waar vandaan toveren. Laat
spelen sommige agenten dat spelletje die depressie nou afgeschreven heb»
wel wat erg enthousiast. Als ze een ben!
Jans /ei vanavond: „Nóg zo'n
verdoold schaapje van twintig lentes
zien, wordt dat ook hoog op 't paard dag en ik kan uitgeleid worden". Ja
gezet. En daar maken de ouders be» mensen, we moeten 'hoognodig een
zwaar tegen, want niemand maakt beetje koelte krijgen, anders houden
hen wijs dat die grote lummels hun wij, strandmcnscn, het niet vol.
STOELEMAN
moesje kwijt zijn geraakt.

H.K.II. Prinses Irene vierde gisteren
haar 15e verjaardag.

Gunstig verloop
De longontsteking, waaraan burge»
meester Mr H. M. van Fenema leed,
is nagenoeg bedwongen. Er is alle
reden loi tevredenheid.
'Het zal echter nog wel enige tijd
duren, voordat hij zijn werkzaamhe»
den zal kunnen hervatten.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoor t

Op deze plaats heb:
en wij de vorige week
de eerste twee maan:
den vun het seizoen
voorlopig met een
regenbui afgesloten.
Sindsdien hebben de
lucht druk:\>erschillen tussen de hè:
mei en de verdrietige hoopjes nat
/.and, middenstanders en badgasten
een zodanige wijziging ondergaan dat
men de zon weer in het Noordzee:
waier kan zien schijnen. De seizoen:
tranen, die de winkeliers, strandmen:
sen en andere middenstanders vorige
week nog over ons krantenpapier heb:
ben uitgestort, droogden snel op toen
op ƒ Augustus talloze dagjesmensen
dorp, strand en winkels bezochten.
Maar laten wij hen zelf het woord
geven.
De handelaar in ge d i si il:
leer d: Laat de slijterij niet slecht
lopen — het is vacantie — hei water
is op dit ogenblik een ernstige con:
current.
De banketbakker: De ijstaar:
ten smelten de deur uit.
De boekhandel: De intellec:
luelen blijven lezen. Weer of geen
weer. Typerend is 't wellicht dat het
laatst uitgeleende „dikke boek" nog
niet is terug gebracht.
De drogist: Levertraan gaat
helemaal niet meer, maar die ene fles

Naar andere scholen

Vacantie-indrukken
van een verslaggever
Ruim veertien dagen vacantie! Dat
betekent in de eerste plaats voor mij
géén verslagen van allerlei bijeen»
komsten, sportfestijnen, en ook geen
politieberichten, gevonden voorwerr
pen of burgerlijke standen al zal er
toch wel_voor w.or.den gezorgd. Weg
de immer gespannen sfeer van altijd
op je qui vive te moeten zijn, niet
bevreesd te behoeven zijn, dat colle»
ga's je een nieuwtje afsnoepen mei
alle gevolgen van dien....
Je pakt op hel laatste ogenblik je
koffer en verdwijnt om je eens te
ontspannen, voor de eerste week naar
een toneelstudiekamp, uitgeschreven
door de Nederlandse Amateur To»
ncel Unie, op 'Drakenburg in Baarn.
In je weinige vrije tijd interesseert
het amateurtoneel je en dus wil je
bij gelegenheid wel- wat opsteken van
bekende regisseurs en toneelspelers,
zoals bijv. Ton Lutz en Arend 'Hauer,
en ook wil je wel eens wat meer we»,
ten van bewegingsleer (Karcl Poons)
en van voordrachten (Teun iHauer).
Het klinkt misschien vreemd, maar
deze eerste vacantieweek is meer in»
dan ontspannend geweest, al ontbrak
de vrolijke noot niet.
Maar de inspanning bleef de hoofd»
zaak. Ton Lutz ontpopte zich tevens
als een goed verteller, en wees
iedereen het begin van de weg
aan om een goed amateurtoneelbpeler
te worden. Arend Hauer gaf meer
theorie, terwijl de vier ploegen van
ieder plm. 15 man les in elementaire
oefeningen kregen van Wil Sillevis.
Treffend was tevens, dat de lessen
in bewegingsleer (géén gymnastiek en
géén ballet) van Karel Poons precies
pasten bij de overige lessen. Er werd
gewerkt van 9=12.30 en van 2*6 uur,
terwijl men 's avonds bijeen kwam
om o.m. te luisteren naar Mary Dres»
selhuys, Wini Vesscur (decorbouw en
belichting) of naar Max Dooyes (bal»
let en toneel). Tot slot volgde Vrij»
dagavond een bont programma.
Moe, maar verrijkt met wijze raad»
gevingen, ging het gezelschap her»
en derwaarts, doch met 'l vaste voor»
nemen volgend jaar weer terug te
keren. Uit Zandvoort waren vier spe»
Iers aanwezig.
De tweede week ging Zondagavond
in. Weer snel koffers pakken en toen
naar Schagen om letterlijk alles (óók
amateurtoneel!) te vergeten en alleen
maar aan vissen te denken. Na een
nogal zware tocht tegen een storm in,
lagen we eindelijk met een roeiboot
achter een beschuttende rietkraag
met voor ons een „wiel" en nog ver»
derop boerderijen en vanzelfsprekend
de diverse kerktorens.
De vangsten -wisselden nog wel
eens, maar hoofdzaak is, dat men zo
eens tot rust komt. Maar men doet
toch wel eens ontdekkingen in dit
landerigc plaatsje. Wist U b.v. dat er
tien buslichlingcn zijn tegen in
Zandvoort drie? Een brief, in Zand»
voort om b.v. 9 uur des morgens ge»
post, komt pas de volgende dag in
een Amsterdamse bestelling, doch de
brief uit Schagen wordt daar nog des

zonnebrnndiolie, die ik naar het bui:
lenland heb verzonden, moest ik om
begrijpelijke redenen terug vragen.
'D e wol winkel: Bij deze tem:
peraium gaat de gereserveerde wol
in de vakken broeien. De klanten
treuzelen niet ümger.
Emmertjes, schepjes en
zonnebrillen: Ik verkoop nu
massa's emmertjes, schepjes en zon:
nebrillen. De schepjes, die de bouw
vakarbeiders voor hun kinderen aan:
schaffen, worden met een vakkundig
oog bekeken.
D# kapper: Kwast goed me:
neer?
De sigarenwinkelier: De
mensen haasten zich naar het strand,
zodat er voor de collega's, die in „de
loop'' van de dagjesmensen zitten,
bijv. bij trein of tram, niet veel ver:
andert.
De makelaar: De Augustus:af:
schrijvers komen schoorvoetend te:
rug.
Wat de k e 11 n e r s er van
zeggen: Even afrekenen heren!
Hoe T ou r i n g Zandvoort
erover denkt: Naar de direc:
teur van T.Z. ons verzekerde is de
eerste week van Augustus beduidend
beter dan die van Juli.
En tenslotte de strand:
p a c h te r s : Laten wij nog even af:
wachten. Voorlopig zwijgen wij.

middags bezorgd. Zandvoort»Amster»
dam 30 km, Schagen»Arnsterdam ±
55 k m . . . . 'De buslichting van 13.45
uur zou in onze badplaats zeker twee
uur vervroegd moeten worden.
Het einde van de 2e week nadert
helaas met „rasse schreden, • doch
bruingebrand en tevreden zullen we
terugkeren. iDan nog (enkele dagen
verlof om uit te rusten van de twee
weken vacantie en daarna met volle
moed weer aan de verslagen, de po»
litiebcrichten en de burgerlijke stan»
den!
B.

Van de vertrekkende leerlingen der
Wilhelminaschool werden toegelaten
tot de:
a. Ambachisschool: Jan Keizer,
Hans Kemp, Evert Koper, Vok Ko»
per, Gerard van der Mije, Tonnie
van der Reijden, Rein Voorn;
b. Huishoudschool: Tineke Frans»
sen, Ria 'Harms, Gcrda Kerkman,
Liesbeth Keur, Janna Molenaar, Suze
van der Mije, Elly Terol;
c. Ivo:school: Christie de Nobel;
d. Ulo:school: Herbert -Berlage;Kees van den Bos, Tineke ten Broe»
ke, Truus van Duijn, Astrid Herma»
rij, Trudie van Herwijnen, Corrie
Kraaijenoord, Maja Keur, Jan Koper,
Janneke van der Mije, Henk Schultz,
Marijke Terol, Jan Verburg, Jacques
van Vessem, Stineke van der Voet.

Confetti in de lucht
Ballonnen oplaten
Woensdagmiddag verzamelde een
groot aantal kinderen zich op de
rotonde om deel te nemen aan de
jaarlijkse door Touring Zandvoort
georganiseerde ballonnenwedstrijd.
De bedoeling was, dat deze ballon»
n en tussen één en kwart over één
zouden worden losgelaten. Tijdsche»
ma's maken echter in de wereld van
de kinderen weinig indruk. Er waren
kinderen die het besluit hadden ge»
nomen hun ballon nimmer op te la»
ten, niet op de door de Touring vast»
gestelde tijd, niet op de rotonde en
niet in de tuin van ooms en tantes.
Vanaf het moment dat zij middels
een aa'nlal druk gebarende volwas»
senen in het bezit van een ballon wa»
ren gekomen, werd de hele verdere
ceremonie hun een kwelling. Zij wil»
den naar huis om hun bezit aan de
ketting te leggen.
Er was echter een jeugdige meer»
derbeid in de maak die besloot om
zonder verdere inmenging van vol»
wassenen de ballonnen op te laten.
Ecrsl nog wat aarzelend, maar al

gauw mei tien» en honderdtallen te*
gelijk werden zij losgelaten.
Toen de directeur van T.Z. ver»
scheen om het startsein te geven
voor de 1000 uitgereikte ballonnen,
dreven zij samen als een groot ge»
kleurd telraam boven de watertoren.
Men verwacht, dat zij door de N.W.»
wind in de richting van België en
Luxemburg „gedirigeerd" zullen wor»
den. Patientjes van de Clara Stich»
ting en kinderen van de Amsterdam»
se Vacantiekolonie werden in de ge»
legenheid gesteld aan dit ballonnen»
festijn deel te nemen. De ballonnen
waren alle voorzien van een kaartje
waarop naam en adres van de jeugdi»
ge deelnemer(ster) stond vermeld.
Toen de laatste ballon uit het ge»
zicht was verdwenen, verlieten de
kinderen de rotonde als mensen die
een belangrijk handwerk hebben ver»
richt en er nog wat over na praten.
„Die van mij komt in Wassenaar
terecht", zei een klein jongetje zeer
beslist.
iHct was hem al een keer overko»
men, vertelde hij even later.

Kinderen in zee aan groot gevaar ontsnapt
Nadat Maandagmiddag een twaalf»
jarig meisje plotseling in een mui ter
hoogte van de Zeestraat was terecht
gekomen, verdwenen even later twee
zoontjes van de in Zandvoort loge»
rende professor G. C. Berkouwer on»
der water.
Op aanwijzingen van het meisje
kon het oudste jongetje direct wor»
den gered. Toen men hem op het
droge had' vertelde hij, 'dal zijn
broertje ook in de mui getrokken
was. Direct begaf een badgast zich
te water en had het grote geluk op
het kind te trappen, waardoor het
spoedig op het droge gebracht kon
worden.
Voor beide kinderen moest genees»
kundige hulp worden ingeroepen,

maar ze zijn nu gelukkig weer volko»
men in orde.
Toen echter Woensdagmiddag weer
twee meisjes in dezelfde mui kopje
onder gingen, besloot de Zandvoortse
Reddingsbrigade een poging te on»
dernemen, het gat te dichten.
Men wachtte hierop het ebgetij af
maar het bleek dat het gat te groot
•en te diep was. Ook 'het plaatsen van
palen, verzwaard met een betonnen
voet, had geen nut.
Inmiddels is er een waarschuwings»
bord geplaatst en zal een roeivlet van
de Zandv. Reddingsbrigade voorlo»
pit! permanent boven het gat een lig»
plaats kiezen. Mocht deze mui er na
enige dagen nog zijn, dan zal men
andere maatregelen moeten treffen.

(Adv.)

Touring Zandvoort ontvangt
Haarlem's Bloemenfee
1

In „Hotel Bouwes ' heeft „Touring
Zandvoort" in samenwerking met
„'Haarlems Bloei" en de directie van
het hotel, Haarlems Bloemenfee 1954
een luisterijke ontvangst bereid.
Alle zalen van „Bouwes" waren tot
de laatste plaats bezet, toen jongst»
leden Woensdagavond om 10 uur
de/e fee, vergezeld van haar beide
hofdames, haar intrede deed.
In de toespraak waarmee ze zich
tot de aanwezigen richtte, zei ze o.m.:
„Toen de Haarlemse Bloemenfeest*
week een aanvang nam, viel hierbij
natuurlijk de nadruk op het schone
Kennemerland. En zo kwam het ook,
dat Zandvoori als voornaam recrea»
tiesoord on/e aandacht trok. Hoewel
bij een badplaats misschien beter een
zeemeermin past, dan een bloemen»
fee, voel ik me hier geheel thuis, daar
ik houd van zon, licht, kleur en
fleur".
^
Aan deze ontvangst svas tevens
een gecostumeerd bal verbonden.
'Hoewel de gecostumeerden verre
in de minderheid waren, viel het op,
dat men bij het kiezen van de cos»
tuums over het algemeen de fantasie
de vrije teugel had gelaten. Zo zag

Koopjes halen
't Is weer voorbij, ik ben er nog dood»
op van. Aan wat voor verleidingen
waren wij niet blootgesteld. Als er
nog niet een greintje moederlijk ge»
voel was overgebleven, als je er niet
absoluut van doordrongen was ge*
weest, dat man en bloedjes eten
moesten, dan had je1 er vast en zeker
je hele huishoudgeld aan gespendeerd.
Nu maar driekwart.
Wat een aanbiedingen! En zo ener*
verend was het, want terwijl je bij
de bak met jumpertjes stond te drin*
gen, had je onderhand het onbeha*
gelijke gevoel, dat er bij de hand»
schoenen net een koopje je neus
voorbij ging.
En zeg nou zelf, een mens heeft
maar één lichaam, je kunt niet over»
al tegelijk zijn.
En dan de lege plekken, die lang»
zamerhand in de etalages kwamen.
Soms lag het prijskaartje er nog, of
een fascinerende aanduiding „Buiten»
gewoon voordelig" of zo iets.
Zie je, dat je dat nou net weer moest
mislopen. Had je maar een tram»
met je eerder gepikt. Je hebt je gek
staan piekeren, wat daar wel gelegen
kon hebben. Misschien had het je wel
gepast, wie weet, hoe het je gestaan
had.
In alle modemagazijnen was het
brociheet, ondanks de kilte buiten.
Tenminste één plaats op aarde, waar
je reden had om te transpireren, on*
geveer de atmosfeer van een Turks
bad. En typerend was het voor de
maten boven de 48. Ze stapten alle*
maal zonder mankeren direct naar
het vak met" de acht en dertigers.
Dan zochten ze .zo'n snoepje uit, hiel*
den het voor en als het dan zowat
net de helft van haar omvangrijke
boezem bedekte, zuchtten ze spijtig:
„Jammer, dit past me niet. Juffrouw
hebt u dit bloemetje één maatje
groter ?2.„Tja, hel is weer voor een half jaar
voorbij. Als je de vergaarde schatten
de revue laat passeren, bekruipt je
een gevoel van ontevredenheid, dat
je er toch niet helemaal hebt uitge*
haald, wat er in zat.
Waarom 'heb je eigenlijk niet nog
6 van die aardige bloesjes gekocht?
Ze zitten wel een beetje krap, maar
och, dat went wel. En wie weet, mis»
schien val je nog wel een beetje af
en dan zitten ze je als gegoten.
En dan die overhemden, stapels
gewoonweg. Ik denk, dat overhcm»
den uit de mode raken, dat mannen
binnenkort allemaal met een V halsje
rondlopen. Waarom zouden die win»
kels ze anders allemaal opruimen?
Alleen dat lamme, geld, 'dat was
het enige dat de boel een beetje ver»
galde. Net wat die oude juffrouw zei:
„Je most eigenlijk een paar honderd
gulde extra over de hand hebbe".
'Dat zou de zaak inderdaad een
boel eenvoudiger hebben gemaakt.
Dan had je je even wat ruimer
kunnen bewegen.
Maar nou
zo afgepast
niks
aan.
Maar niettemin: ik verheug me al
weer op Januari.
Wat zal ik hem raken!
EEN VROUW.

HET RODE KRUIS vraagt in
het volgende Dinsdagnummer
van de Zandvoortse Courant
uw speciale aandacht.

U-,1:

men bijvoorbeeld naast een echtpaar
uit de Rococo*tijd en enige Oosterse
en Spaanse fantasieën een vreemd
figuurtje rondspringen. Het leek op
een zwarte poes, maar droeg een
Hawaian rokje. Haar doodskopoor»
bellen deden echter weer aan een pi»
raat denken. Mogelijk een poes op de
muizenjacht.
Naast dit alles zorgde een uitste»
kende band en een tot in alle fines*
ses verzorgd cabaretprpgramma er»
voor, dat de gasten zich geen m o»
ment verveelden.
Touring Zandvoort heeft ?p waar»
dige wijze iHaarlems Bloemenfee ont»
vangen.

-
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Cuisine exquise
Exquisite cooking
Erstklassige Küche

Diner- et
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TOURsOVERZlCHf

Gele trui in eerste etappe
betekent meestal uitvallen
Vol van genoegen schreven de Bel»
gen na afloop van de rit door la
douce France dat de verhouding tus=
sen de twee noordelijke nabuurstaten
min of meer hersteld is. Met dien
verstande dat het uiteindelijk resul»
taat der Belgen beduidend beter is
dan dat der Nederlanders. Niet pret»
tig voor ons om te lezen doch gezien
in het licht der feiten is deze uit»
spraak wel gewettigd. Aan de Neder»
landse Tourrijders is het nu om te
bewijzen dat ook in de wielerwereld
de posities niet muurvast verankerd
liggen, doch dat ook op dit gebied
wijzigingen kunnen plaatsvinden. We
hoeven slechts te wijzen op de rol
der Zwitsers en op die der Luxem»
burgers. De Zwitsers, die in de voor»
gaande ritten aanvankelijk niets pres»
teerden, later een enkele grote figuur
naar voren konden schuiven (we den»
ken aan Kubler en Koblet), doch die

de laatste jaren met een steeds ster»
kere ploeg de Tour in stappen. De
Luxemburgers kennen het verschijn»
sel in omgekeerde volgorde.
'Het opmerkelijke van de laatste
vier, vijf jaren is dat de man, die in
de eerste of een van de eerste etap»
pes de gele trui veroverde, na drie,
vier of vijf een enkele na nog wat
meer etappes, moest opgeven.
In 1951 was dat de Zwitser Rossi,
in '52 de Belg van Steenbergen. Deze
won de eerste etappe, zijn ploegge»
noot Rosseel de tweede. Na de vier»
de etappe stond van Steenbergen nog
drie in het algemeen klassement en
na de vijfde etappe
niet meer ge»
klassificeerd. Veel te laat binnenge*
komen en uit de strijd genomen.
In 1953 was het ,,'Hassen" die na
vele dagen met trots de gele trui te
hebben gedragen met moeite de lange
etappe 'naar Bordeau kon uitrijden

Mijnheer en mevrouw Bolderbuik
moesten iedere morgen om zeven uur
opstaan. Dat was vroeg en omdat ze
zich niet graag''wilden verslapen,
hadden ze een wekker gekocht.
Niet zo'n gewone, die rttttt doet,
nee het was een bijzondere wekker.
Eentje met een muziekdoos binnen
in zijn buik.
Als het 's morgens zeven uur was,
speelde die wekker een aardig deun»
tje, zo van tingeling, tongeling, bim
bam, bom.
Als mijnheer Bolderbuik dat hoor*
de, gaapte hij heel hard en heel lang
•Oooaaaaa! en dan riep hij:
„Vrouw, opstaan, het is tijd".
Én mevrouw Bolderbuik deed dan
langzaam, heel langzaam haar ogen
open, zuchtte eens diep en zei:
„O, o, is die nacht al weer voorbij,
wat gaat dat toch vlug".
"
öat ging zo iedere morgen in de
slaapkamer van mijnheer en mevrouw
Bolderbuik, zodra de muziekweklcer
zijn deuntje van tingeling, tongeling,
bim, bam, bom had gespeeld.
Maar niet alleen mijnheer en me*
vrouw Bolderbuik hoorden dat wijs*
je. Achter het behang van hun slaap*
kamer woonden Miepie en Siepie
Muizepuis. ledere-morgen luisterden
ze naar het muziek=wekkertje en ze
zouden wat graag eens een dansje
willen maken.
Maar achter het behang hadden ze
geen ruimte genoeg en in de slaap*
kamer durfden ze niet te* komen als
mijnheer Bolderbuik wakker was.
Siepie Muizepuis was hem eens op
een dag in de gang tegengekomen en
wat was 'hij toen toch geschrokken.
Zo'n grote, dikke man. Gelukkig
maar, dat mijnheer Bolderbuik hem
niet ge?.ien had, maar toen Siepie bij
Miepie achter het behang kwam, tril*
de hij nog helemaal op zijn pootjes.
En daarom durfden ze nooit in de
slaapkamer te gaan als mijnheer Bol»
derbuik wakker was.
Toch wilden ze zo graag eens dan*
sen op het deuntje van tingeling, ton*
geling, bim, bam, bom.
Maar ze wisten er wel raad op,
want Miepie en Siepie Muizepuis wa*
ren slimme muizen en daarom gin*
gen ze eens op een nacht, toen ieder»
een in huis sliep, heel zachtjes uit
hun holletje naar het muziekwekker»
tje, dat op het nachtka_stje stond vlak
bij het hoofd van mijnheer Bolder»
buik.
Wat was dat hoofd groot, vooral
wanneer je er vlakbij stond. En wat
kon die man hard snorken. Siepie be»
gon weer te trillen op zijn pootjes en
als 'Miepie hem niet bij zijn ene voor*
poot had vastgehouden, was hij zeker
weer hard van schrik weggerend.
Maar nu met Miepie zo dicht bij
zich, ging het trillen vanzelf over en
fluisterend vroegen ze aan het wek*
kertje of hij nog eens wilde spelen
van tingeling, tongeling, bim, bam,
bom. Dan konden zij 'n beetje dansen.
Nou, dat wekkertje stond zich toch
eigenlijk maar te vervelen in die lange
donkere nacht, die vond het wel leuk

als Miepie en Siepie Muizepuis een
beetje bij hem bleven.
Daarom speelde hij dan ook zijn
wijs j e en telkens als 'het uit was, be*
gon hij weer opnieuw.
Miepie en Siepie dansten heerlijk op
het nachtkastje en ze vonden het
wijsje zó leuk, dat ze er helemaal niet
moe van werden.
Siepie werd er zelfs een beetje bal*
dadig van.

Een, kinderverhaal
door Gelske de Nes
Nee, niet een beetje, maar eigen*
lijk een heleboel.
•Hij riep: „Ik ben helemaal niet
bang meer voor die dikke mijnheer
Bolderbuik. Ik vind het maar een
raar mannetje, ik durf best op zijn
hoofdkussen te springen".
En voordat Miepie of het wekker»
tje er iets van hadden kunnen zeg»
gen, nam Siepie een grote sprong en
daar stond hij op het kussen, midden
tussen mijnheer en mevrouw Bolder»
buik.
'
Hij trok met een eigenwijs gezicht
zijn broek een beetje op, stak zijn
beide voorpoot j es_ in de 'hoogte en
piepte: „Vooruit nou, spelen maar".
En daar ging het wekkertje weer,
het speelde maar steeds door.
Miepie, die eerst erg geschrokken
was, omdat Siepie zomaar op het
kussen van mijnheer Bolderbuik durf»
de te sp'ringen, begon ook maar weer
te dansen. Het was een vrolijke boel
in die slaapkamer: Miepie aan het
dansen op het nachtkastje, Siepie aan
het dansen op het hoofdkussen van
mijnheer IBolderbuik en het wekker»
tje, dat maar speelde van tingeling,
tongeling, bim, bam, bom.
Opeens gebeurde er iets vreselijks.
Siepie, die net een heel moeilijke
danspas maakte, struikelde over zijn
eigen staart en viel pardoes op de
neus van mijnheer Bolderbuik.
Nou, dat was me wat;
Die werd van de schrik wakker. Hij
zat meteen rechtop in bed, greep naar
zijn neus en had bijna Siepie aan zijn
staart.
Maar nog net niet. Siepie vloog
over de dekens, sprong van het bed
en schoot het holletje in. Roeffff
daar zat hij weer achter het behang.
En wat -was er in die tijd met
Miepie gebeurd?
Wel, die was zo geschrokken, dat
ze zich gewoon niet meer bewegen
kon. Ze stond daar maar op 't nacht*
kastje ,naast het wekkertje, dat ook
van schrik stil was geworden.
Mijnheer Bolderbuik keek om zich
heen, zag Miepie staan en schreeuw*
de: „Ha, een muis, waar is mijn pan*
toffe!!"
'Hij greep onder het bed, pakte zijn
pantoffel en gooide hem met een
grote boog naar het kastje.
En hij raakte
niet Miepie, maar
het arme wekkertje. Dat viel eerst
achterover en toen op de grond. Het

(Nolten won deze monsterrit) en
zakte naar de elfd«i plaats. Na de
tiende'etappe, de volgende dag kwam
hij te laat binnen.
En dit jaar was het de Nederlander
Wagtman die hetzelfde overkwam.
Hij heeft het nog tot de Alpen vol»
gehouden, toen kwam bij hem ook de
overbiddelijke weerslag van de in»
spanningen van de eerste weken.
Slechts de heel sterken en dan nog
indien zij over goede ploegmakkers
beschikken, kunnen zich een derge»
lijke weelde permiteren.
In de annalen van de Tourhistorie
staat achter 1935 vermeld: winnaar
Romain Maes. 'Doch in de kronieken
kunt ge lezen dat dezelfde Romain
Maes het Pare des Prince niet eens
bereikt had, als hij in die vermale»
dijde Pyreneeën etappe Luchon*Pau.
net op het moment dat hij afstapte
om in de hrokkenwagen verder te
rijden, niet opeens de stem van Ver*
vaecke naast zich hoorde, die zei:
„Awel Minske, zoudt ge niet eens
vlug opstappen, want we moeten nog
een heel eind". Maes stapte op en
zijn ploeggenoot Vervaecke sleurde
hem aan zijn wiel het hele peloton
langs naar de „eindmeet" in Pau. Hij
had de gele trui behouden en zou
hem behouden tot Parijs.
Deze Tour is gewonnen door een
Fransman. Louison Bobet is de grote
Triomphator geworden. Wij zijn ech*
ter bang dat de heer Goddet Bobet
een te grote triomphator vindt. Dit
jaar is weer geschied hetgeen de or*
ganisator steeds zo verfoeilijk vindt'.
De rit was reeds beslist toen er nog
een slordige 2000 km gereden moest
worden. Nu zaten er in die etappes
nog wel -enkele moeilijkheden, zoals
de Alpen, doch bij afwezigheid van
Koblet, bleek hef pleit beslecht. Na
de Alpen was de buit verdeeld. Bo*
bet de gele trui, Kubler de groene, de
Zwitsers het ploegenklassement en
Bahamontes (weer een Spanjaard,
verleden jaar was het Lorono) het
bergklassement. 'En rustig fietste de
karavaan huistoe. Doodmoe van de
(te) snelle start.'
Wij vertrouwen op de vindingrijk»
heid van de heer Goddet, die het vol*
gend jaar ongetwijfeld weer enkele
nieuwigheden zal proberen ten einde
de strijd tot het laatste toe spannend
te maken. In dit opzicht is van de
na»oorlogse ritten die van '47 wel het
succesvolst geweest. De uiteindelijke
overwinnaar heeft in die Tour de
gele trui slechts gedragen toen hij
zijn ererondje reed in Parijs.

zei nog één keertje tingeling, tonge..
en toen was het stil. Voor altijd
en het kon nooit meer gemaakt -wort
den.
Maar voordat de schoen het wek»
kertje raakte, was Miepie al op de
grond gesprongen. Zeurende naar het
holletje en roefff
daar zat zij ook
weer-achter het behang.
Samen met Siepie. En bibberen dat
ze allebei deden en bang dat ze wa*
ren nee maar, verschrikkelijk gewoon.
Mijnheer en mevrouw - Bolderbuik
hebben een nieuw wekkertje gekocht.
Een gewoon, niet e'entje met een mu*
ziekdoos binnen-in zijn buik.
Deze doet alleen maar heel hard:
rttttt. Daar kun je niet op'dansen,
alleen maar wakker van worden.
Maar iedere - ochtend,, als mijn*
heer Bolderbuik tegen mevrouw Bol*
derbuik zegt: „Vrouw, opstaan, het
is tijd", dan begint Siepie Muize*
puis te bibberen en dan pakt Miepie
hém bij zijn voorpoot en zegt troos»
tend: „Stil maar hoor Siepie, hier kan
hij toch niet komen".
En daar heeft ze groot gelijk aan,
want achter het behang is veel te
weinig ruimte voor zo'n dikke man
als meneer Bolderbuik.

Neusbeertjes en Gordeldieren
Een bijzonder koddige aanwinst is het
drietal jonge neusbeertjes uit Ame»
rika, dat dezer dagen in Artis is ge»
arriveerd. Het zijn kleine, ongeloof»
lijk beweeglijke bruine diertjes met
lange, nieuwsgierige neuzen, die geen
ogenblik stilstaan en letterlijk overal
worden ingestoken. Links, rechts, om*
hoog, omlaag, onophoudelijk wippen
de grappige uitsteeksels heen en weer.
Als eekhoorntjes klimmen ze tegen
de broekspijpen van de oppasser op,
tsjilpend als vogeltjes. Maar als hun
iets niet bevalt: de tandjes zijn
vlijmscherp en ze gebruiken ze vrij
snel....
Heel wat rustiger van aard zijn de
twee Hiit Zuid»Amerika afkomstige
gprdeldieren, eigenaardige wezens,
die als middeleeuwse ridders in een
harde bepantsering leven. Ze behoren
tot de „edentata" of in Nederlands
gezegd de „tandelozen". Maar in feite
kunnen ze zo tegen dé '100 tanden
hebben,«kleintjes weliswaar, maar ze
zijn er toch. Gordeldieren komen op
de Zuid»Amerikaanse steppen in
hoofdzaak gedurende de nacht te
voorschijn. Ze kunnen zich razend*
snel ingraven, gelijk een mol. En dat
is ook wel nodig, want de bepantse»
ring beschermt hen alleen aan de
rugzijde tegen vijanden; aan de buik»
zijde zijn ze vrij kwetsbaar. En der»
halve kruipen ze toch maar liever bij
gevaar in de grond.
Ook heeft er nog een capibara of
waterzwijn uit -Zuid»Amerika een
plaatsje in Artis gekregen. Het is een
plomp, dik knaagdier ter grootte van
een flinke big met één korte hals, ta»
melijk lange achterpoten en een
vreemde langgerekte dikke kop.

Mensen en Zaken
Jacob.
Het is waarschijnlijk niet gebruikelijk
om oproepen te publiceren van de
volgende inhoud: Opsporing, aanhou»
ding en voorgeleiding van Jacob, een
minderjarige schildpad'.
Maar eigenlijk zou het nu moeten
gebeuren, want Jacob is verdwenen.
Het diertje verkoos zo al niet de vrij»
heid dan toch zeker verandering van
huisvesting en misschien zelfs wel
van lucht.. '
Toch is dit niet meer dan een
theorie. Ruimte wordt ook gelaten
voor de gedachte dat Jacob bij zijn
verdwijning slechts een passieve rol
heeft gespeeld. 'En het spelen met die
gedachte is verleidelijk, wanneer men
bedenkt dat Jacob een prinsenleven*
tje leidde in zijn voormalige flat
(Een naar de eisen des schildpads
omgebouwde sinaasappeMcist).
iHoe langer men er over nadenkt,
hoe meer men geneigd is aan te ne>
men dat Jacob-ontvoerd is....
ö, Jacob had het goed. Behalve zijn
ruime, comfortabele woning, had Ja»
cob nog tal van andere voorrechten.
Zo "bijvoorbeeld mocht hij altijd ge*
bruik maken van de grazige weiden
van de buren. En hij mocht zo nu en
dan een wandelingetje maken (ondei
geleide uiteraard) in de duinen, waar
hij zich altijd zeer vermaakte
Jacob was een fatsoenlijke schild*
pad. 'Dit moet Annelies, zijn meeste»
res, met recht en reden vaststellen.
Kijk eens, Jacob morste nooit bij zijn
maaltijden. 'Hij at nooit gulzig en
meestal dronk hij zijn melkje zoerjes
Wanneer het etenstijd was, dan
stak Jacob zijn pezige nekje buiten
zijn schild en dan kon hij zo grappig
met zijn kopje heen en weer wiebei
len, net alsof hij zeggen wou; „Zeg,
valt er nog wat te schaften, of gaat
't over?!"
Maar altijd bleef Jacob heer. Hij
dreinde nooit en zijn apartementen
hield hij keurig schoon.
Maar hij is weg, zijn flat staat leeg
en het kropje sla dat Annelies van
haar zakcentjes gekocht heeft, is on»
aangeroerd gebleven.
Sommigen hebben beweerd dat Jai
cob zich ergens ingegraven heeft,
't Zou kunnen, want in de dagen dal,
Jacob verdween, was de 'zomer nog
niet uitgebroken. Maar waarschijnlijk
is 't ook weer niet, omdat Jacofa bij
intuïtie moet geweten hebben, dat hij:
zich geen zorgen "behoefde te maken
over de wisseling der seizoenen. An»
neliesje was erg zorgzaam voor hem.
En geloof maar niet dat een enkel
tochtje zijn mooie schildje beroerde.
Eigenlijk had Jacob een volslagen
zorgeloos schildpadden*bestaan en hij
kon het bijzonder goed vinden met
Annelies.
„'Het laatst is Jacob gesignaleerd in
de grote weide van de buren, die hem
altijd onbeperkte gastvrijheid verj
leenden. Wat^er die middag — toen
Annelies even weg moest — gebeurd
is, zal zjj misschien nooit te weten
komen. Ach nee, Jacob is toch niei
plotseling zo onbeschaamd geworden
dat hij zich in het park van de buren
ging ingraven? Wellicht heeft iemand
met welgevallen naar zijn mooie don»
kere schild gekeken. En dit is dan
misschien ook wel de reden geweest
dat Jacob ongevraagd geadopteerd is.
Maar Annelies maakt zich zorgen
over Jacob, want hij was nog zo klein
— nauwelijks tien of twaalf centi»
meter — en hij liep nog zo aarzelend
met z'n stuntelige pootjes.
Zij vertrouwt dat Jacob 't ergens
goed naar z'n zin heeft en dat hij zo
nu en dan een schijfje tomaat krijgt.
Daar was hij zo dol op.
Maar in haar hart hoopt ze dat
Jacob op een goeie dag weer in de
groene wei van de buren gezet wordt
en dat zij de zorg over haar schild»
padje weer op zich kan nemen.
Een prettig vertrouwen.
Dat eigenlijk niet beschaamd moet
worden.
MOMUS.

Kellnerswedloop
ging weer niet door
Voor de tweede maal in dit seizoen,
ging de kellnerswedloop niet door.
Was de vorige keer de harde wind
de spelbreker, die de serveer*artri»
buten van het blaadje dreigde te bla»
zen, deze maal -was het waarschijnlijk
het warme zomerweer, dat het de da»
mes en heren onmogelijk maakte aan
de start te verschijnen. Geen enkele
kellner had zich voor deelname la»
ten inschrijven, maar niettemin was
alles voor de race in gereedheid ge»
bracht.
Het traject was afgepaald, diverse
grote en kleine toeschouwers hadden
de stoepranden reeds zittend of lig»
gend in beslag genomen, maar er ge»
beurde niets.
De directeur van T.Z. zat een»
zaam op 'het terras van „Trianon", te
wachten op de dingen, die niet ko»
men zouden.
Ons restte niets anders, dan onver»
richterzake redactiewaarts te keren,
om U van deze trieste gang Van
zaken op de hoogte te stellen.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.

Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

FOTO-KINO HAMBURG

De nieuwste camera v.a. f 54,-

Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en smalfilms

WIJKZUSTEK:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.

FAMILIEBERICHTEN

VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Enige kennisgeving. 1
Met diepe droefheid geven wij
kennis van het overlijden van
on/e geliefde man en zwager
JOHANNES HARWIJ.NE
in de ouderdom van 77 jaar.
Uit aller naam:
H. C. Harwijn&IIamers.
Zandvoort, 3 Augustus 1954
Brederodestraat 4
Op verzoek van de overledene
heeft de begrafenis in alle stilte
hedenmiddag plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 8 Augustus
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. On»
derwerp: „De zilveren trompet".
•Medewerking van een trompetist.
's Avonds geen dienst.
Woensdagavond 11 Augustus
8 uur: Avondstilte. Medewerking:
viool, cello en orgel.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 8 Augustus
10.30 uur; de heer J. W. "Jongbloed
van Overveen.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 8 Augustus
10 en 5 uur: Ds H. J. Swierts van
•Enkhuizen,
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon» en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 uur (Hoogmis) en 11 uur. De
H. missen om 8.30 en 11 uur speci»
aal- voor badgasten.
Zondagsavonds 7 uur Lof.
In de week (H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemcenschapsbond
Maand Augustus geen' bijeenkomst.
Zondag 8 Aug. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door Dr V. W.
D. Schenk van het 'Humanistisch Ver»
bond. Onderwerp: „Normaal en ab»
normaal".

KERKDIENST
Ned. Hervormde Kerk
ZONDAG 8 AUG:, 10.30 uur
Spr.: Ds R. H. Oldeman
Onderwerp:

De zilveren trompet
, ..Trompet: J. Koning

Dames! Wij hebben

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Water getij den
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Aug.
berijdbaar
8 9.48 17.- 22.20 5.30 14.00»20.30
9 11.04 18.— 23.40 6.30 15.00*21.30
10 -.- 19.30 12.20 -.- 3.30»10.30
0,50 S.—13.28 20.30 5.00»! 1.30
11
12
1.50 9.-14.19 21.30 6.00*12.30
13 2.33 9.30 15.01 22.- 6.30» 13.00
3.13 10.— 15.41 22.30 7.00»13.30
14
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Hoeveel radioluisteraars
m Nederland?

ZANDVOORT

Zondag

15
AUGUSTUS

-Iet aantal aangegeven radio»ontvang»
oestcllen in Nederland bedroeg per
I Aug. 1954 1.914.912 tegen 1.908.918
op l Juli 1954.
Op l Juli 1954 waren er 495.846
INTERNATIONALE
Voor de vele blijken van belangstel» aangeslotenen op het draadomroep»
ling, ondervonden bij het overlijden net tegen 494.808 op l Juni 1954.
van onze lieve vader, behuwd», groot»
en overgrootvader
KORSTJAAN CORNELIS
VAN DER 'M1.IE
Voor een oprecht geluid: de
Aanvang 1 uur
betuigen wij onze hartelijke dank.
ZANDVOORTSE COURANT
Uit aller naam:
Ons blad. wil:
georganiseerd door de K.N.A.C.
P. van der Mije.
• Actueel nieuws geven vanZandvoort, Augustus 1954
velerlei aard;
• Zün eritlsche en stimuleTerremkaarten in voorverkoop tot en roet 14 Augustus ad. f. 1.- en f. 2.50
rende taak eerlijk vervulbij KNAC Secretariaat, Sophialaan 4, Den Haag, de bijkantoren en agentlen;
schappen der KNAC en kantoren en agentschappen van het Reisbureau LissoneGevonden voorwerpen
• Een tikje spot en. humor
.Lindeman. Kinderen en militairen in uniform beneden de rang van officier f 0.75.
Opgave v.a. 28 Juli t.m. 4 Aug. 1954
niet vergeten;
TRIBUNEPLAATSEN ad f 5.-, f 6.50 en f 7.50.
Aanwezig ien burele:
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135
Leesboekje; vissnoer; stalen metertje;
bril met hoornen mgntuur; leesbril,
Bovendien voorverkoop bij: P. C. Drommel, 'Haltestraat 9, Zandvoort;
licht montuur; zonnebril, licht mon=
J. K. Haarsma, Paradijsweg 20, Zandvoort; F. J. W. Marske, Haltestr. 32n,
tuur; zonnebril, donker montuur;
Zandvoort; Touring Zandvoort, Raadhuisplein, Zandvoort.
j-w
zwart hondje; zwart konijn; zilver»
bon; diverse portemonnaie's met in*
houd; portefeuille m. inhoud; be/em;
Echtp. /.k. vraagt in Zand*
schroevendraaier; l p. lederen hand»
voort gemeub. of gestoff. Meisjes gevraagd HEEFT U IETS O? TE
RUIMEN?? Wij kopen alle
schoenen; diverse dameshandschoe»
VRIJE ' ETAGE voor per»
Tolweg 2 mancnte bewoning. Br. oud. Wasserij „HOLLANDIA"
soorten meubelen en inboenen; blauwe capuchon; dames zonnc»
.eis. Overal te ontbieden.
hoed; diverse shawls; interlock»hemd;
no. 6103 bur. Zandv. Crl.
P.
Waterdrinker, telef. 2164
blauw jasje, boleromodel; beige jasje
Aangeb. v r ij h u i s (gem.
met ritssluiting; groene damesregen»
won.)
te A'damsO, Tuind.
jas; wit wollen sokje; blauw vestje;
van 13 Augustus Waiergr.m.,
bev. gr. huisk.,
haarstrik, blauw=wit; rode kinder»
Vloderne inrichting voor
tot l September keuk., bijkeuk.; boven 2 a 3
jack; grijze kindervest; grijs .kinder»
si.k. met badk., v. en a. tuin,
jasje met kap; kinderpullover; dames»
vrij uitz. Huur f 8,95 p. \vk.
parapluie; 2 balpointpennen; stalen
Gevr. iets dergel, te Zand»
vulpen; oud damesrijwiel; l p. bruine
voort. Br. aan: B. Breuker,
kinderschoentjes; broche, rond mo»
Irederodestraat 72, tel. 3023
Graanstr. 34, A'dam»O.
del; oorbel met zwarte steen en ket»
ting; diverse sleutels; speld, Ned.
Mevr.A.Mol-van Bellen
Te koop, weg. vertrek een
Bloedtransfusiedienst; vlieger; speel»
Diploma A.N.O.V.
zeer goed onderh. DAMES»
gocdbootje; rubber bal; tennisbal;
FIETS, benevens TENNIS»
zakmes; benzinetankdop van brom»
RACKET. Te bevr. na 6 u.
WONINGRUIL
fiets; rode zwembroek met handdoek;
Aangeb. Zandvoort: Ben. Tolweg ó rood,- alhier. < , ^2 autopeds.
WOLLEN DEKENS
huis, 3 k., keuk., bijkeuk. en
NETTE WERKSTER
tuin en/of A'dam: 2e etage, Gevr.
Zaterdagmorgen 10 uur
voor
Dinsd.,
Woensd.,
Don»
3 k., keuk. en zolder. Gevr. derd. en Vrijd. v. 9=12 uur;
speciale verkoop van 500
huis A'dam of Zandvoort. loon ƒ l,— p. uur. Mevrouw
onregelmatig geweven de»
minstens 5 kamers. Br. ond, Mens, B. Engelb.straat 5xw
kens, tegen ongelofelijke
no. 6102 bur. Zandv. Crt.
lage prijzen, alle maten:
f 13,90, ƒ 19,50, ƒ 23,90.
JO'NGEN GEVRAAGD
Zandvoort: Amsterdam.
Wollen Plaids slechtt.
voor brood= en banketbak»
Aangeb. mooi BENEDEN» kerij. Koelemij, Haltestr. 33.
ƒ 16,90. Op vertoon ad:
huis, gr. huisk., 2 sl.k., keuk.,
vertentie bovendien 5%
w.w., douche, tuin m. schuur, Machinestiksters en
korfing.
ƒ 46,50, of bovenhuis m. 3
TAPIJTHANDEL
slaapk., N.Z. A'dam. Gevr. thuiswerksters gevr.
„MARO"
huis in Zandvoort. Br. ond.
Aanm. Lcidsevaart 334-,.
Jansstraat 85, Haarlem
no. 6101 bur. Zandv. Crt.
Haarlem.

portwagenraces

TANDARTS BEEK
AFWEZIG

Voetverzorging

D

VERRASSENDE
AANBIEDINGEN!!
\

'

Een grote partij JAPONNEN

z.g. vrouwenjurken, geschikt voor de maten 46 » 48 = f "if 50
•50 » 52. Met korte mouw, 3/4 mouw en lange mouw .. * •""* J
Verder kochten wij een MONSTER COLLECTIE afkomstig van de
„HAUTE COUTURE". Maten 40 tot 44, stuk voor stuk juweeltjes,
in prachtige kwaliteiten die wij met 50% korting kunnen verkopen.

BADPAKKEN
van Heinzelmann, Catalina, Mermaid en Tweka.
„STURKA" SHORTS, JACKETS, enz.
Al onze artikelen zijn van gerenommeerde fabrikaten.

GEMINDERDE
Nylon dameskousen, eerste keus
„LASTINA" BUSTEHOUDERS
Textiel en

f n ge
* "J

vanaf

f

2j95

Confectiemagazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087

'l Grootst gesorteerd in de nieuwste snufjes
EENS KLANT

WEEK-AGENDA

BLIJFT KLANT

Plotel Bouwes
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
Monopole
Internationaal cabaretprogramma.
Vrijdag 6 Aug. 7 en 9.15 uur: film
Zondagmiddag: Thé Dansant.
„Zij die van de zonde leven".
Zaterdag 7 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Andere attracties en
Zondag 8 Aug, 7 en 9.15 uur: idem.
nuttigheden
Maandag 9 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Zondag 15 Aug. aanvang l uur: In
Dinsdag 10 Aug. 7 en 9.15 uur: film
ternationale Sportwagenraces, geor»
„De Woeste Hoogte".
ganiseerd door de K.N.A.C. op hel
Woensdag 11 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Circuit van Zandvoort.
Donderdag 12Aug. 7en9.15u.: idem.
Vanaf Zaterdag 7 t.e.m. .Donderdag ADVERTEERT in de
12 Aug. 2.30 uur: film „Schots en
ZANDVOORTSE COURANT
scheef".

TELEVISIE in ieder gezin !!
P h i l i p s T e l e v i s i e . H e t wonder d e r
techniek! Vanaf ƒ 495,— of ƒ 7,— p. week.
P h i l i p s T e l e v i s i e , groot beeld,
ƒ 1095,- of ƒ 63,20 p. maand.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig!
Bestel nu reeds Uw toestel voor de kornen»
de wintermaanden!
Philips
Radio! Dat
kunt U nooit missen. Thans
ook toestellen in een popu»
laire prijsklasse, uitgevoerd
met drukknopsysteem en
gereed voor f.m. met inge»
bouwde antenne.
P h i l i p s R a d i o vanaf
ƒ 98,- of ƒ 1,36 per week.
Uw Oude radiotoestel heeft
inruilwaarde, ook bij aan'
schaffing van Uw T.V. toestel.
P h i l i p s B a n d r e c o r d e r ƒ 740,— of ƒ 10,— p/w.

Weet U, dat snel vermage»
•en een risico inhoudt?
Waarom zult U dat risico
nemen? Gebruik BIOLINE,
de dragees, die U langzaam
maar zeker naar het gestel»
de doel leiden. Vraag Uw
drogist. (Hij kent Bipline. Hij
weet waarom Bioline lang»
saam maar zeker werkt.
Vraagt U, als U zelf wat
meer over Bioline wilt we»
:en, de officiële brochure,
voorzien van de gewichts»
tabel.

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs
Coupeuse
ïmmaweg 8, telefoon 3095

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR
3ARAGE RHEE, telefoon
I 2500—39669, 39435, Koe»
liefslaan 21. Heemstede

U slaat er munt uit!
P h i l i p s S n e l d r o o g s c h ' e e r a p p a r a a t ƒ 49,75r
Uw oude apparaat is f 10,— waard, terwijl hel oude
kwnstje nog f 5,— opbrengt!

In een wip schoon schip!
S t o f z u i g e r s diverse merken op slee vanaf ƒ 2,= p.w.
Ruton, Holland Electro, Excelsior etc.
Wij leveren: koelkasten diverse merken, wasmachines,
fornuizen e.d. huishoudelijke apparaten. Bovendien ver:
lenen wij U op alle apparaten CredielsServicel
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret»
tige wijze de betaling met U. Wij repareren alle merken
radiotoestellen en huishoudelijke apparaten.
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

ft H.
Kostverlorenstraat 7 — Telefoon 2534

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

U kunt een TIENTJE verdienen!
Bij aankoop van een PHILIsSHAVE snelscheer»
apparaat van
f 49,75 BETALEN WIJ U EEN
T I E N T J1 E TERUG als U een oud Phili»Shave
droogscheerapparaat inlevert.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7
TELEFOON 2974

*

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Autorijschool
IJmond

Het Badplaatstournooi
vangt aan
A.s. Dinsdag, 10 Augustus, gaat de
voetbal in Zanclvoort weer rollen. Op
die dag om 7 uur wordt het Bad»
plaatstournooi van Zandvoortmeeu»
wen in het Sportpark aan de Vondel*
laan geopend met de wedstrijd H.E.
D.W.'Waterloo.
H.E.D.W. is een bekende Amsters
damse vereniging en speelt in de 4e
klasse der K.N.V.B. Reeds het vorig
seizoen speelde dit elftal in dit tour»
nooi mee. Waterloo uit Beverwijk is
een pas gepromoveerde 4e klasser en
neemt voor het eerst aan dit tournooi
deel. In sterkte zullen beide elftallen
wel tegen elkaar opgewassen zijn, zo»
dat een spannende wedstrijd ver»
wacht kan worden.
'De tweede wedstrijd voor dit
tournooi wordt gespeeld op Donder»
dag 12 Augustus, eveneens om 7 uur.
De .Haarlemse verenigingen T.Y.B.B.
en E.'H.S. zullen dan hun krachten
tegen elkaar meten. "We geven hier
T.Y.B.B. de mooiste kans.
De winnaars van bovenstaande
wedstrijden komen op Zondag 22
Augustus in de demifinale, met nog
de winnaars van de op 17 en 19 Aug.
te spelen ontmoetingen.
Deze wedstrijden zullen voor velen
ongetwijfeld een welkome afleiding
betekenen.
TENNISCLUB „ZANDVOORT"

Tussen 26 en 31 Juli j.l. heeft de
Tennisclub Zandvoort voor de jeug»
dige leden een onderling tournooi ge»
organiseerd. Talrijke meisjes en jon»
gens hebben er aan deelgenomen.
Wiind» noch regenvlagen bleken er
toe in staat het enthousiasme van de
jeugdige deelnemers te verstoren, zo»
dat alle partijen met entrain werden
gespeeld en vaak eerst in 3 sets wer»
den beslist.
Onder de meisjes werd de I2»jange
Ria Smids winnares, een speelstertje
met veel aanleg.
' Bij de jongens sloeg Eggie Poster
zich met veel bravour naar de eerste
plaats.
De prijswinnaars waren:
Meisjes enkel: l.'Ria Smids; 2. Mar»
lene Meesman.
Meisjes dubbel: 1. Ria Smids*Ellen
Kolkman; 2. Hetty Lenterman=Anneke
Kolkman.
Jongens enkel: 1. Eggie Poster; 2.
Frits iHassink.
Jongens dubbel: 1. Eggie Poster»
Hans Schörn; 2. Frits Hassink»Rob
Calkoene.
Gemengd dubbel: 1. Frits Hassink»
Ellen Kolkman; 2. Ria Smids=Hans
Schörn.

Zeopost
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: s.s. „Laertes", 9 Aug. en
s.s. „Ampenan", 12 Aug.
Ned. Nieuw Guinea: s.s. „Laertes",
9 Aug.
Ned. Antillen: m.s. „Daphnis",
10 Aug.
Suriname: m.s. „Stantor", 11 Aug.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Edinburgh Castle", 7 Aug.
Canada: s.s. „Grote Beer", 10 Aug.
en m.s. „Prins Frederik Willem",
12 Aug.
Zuid Amerika: s.s. „17e Octubre",
7 Aug. en m.s. „Alhema", 11 Aug.
Australië en Nieuw Zeeland: via En»
geland, 7 Aug.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

30 Juli t/m 5 Aug. 1954
Geboren: Jan 'Hendrik, zoon van C.
Terol en C. G. M. Zwemmer;
Jclle Sytze, zoon van J. Attema en
J. A. de Bouter.
Ondertrouwd: K. Koper en J. H. Ver»
voort; E. de Mes en F. O. Viaud.
Overleden; 3. Harwijne, oud 77 jaar,
echtg. van JH. J. Hamers; G. Koper,
oud 74 jaar, wed. -v. J. Paap (over»
leden te Haarlem); A. Huigen, oud
63 jaar, echtg. v. A. Pijpers (over»
leden te 'Haarlem).

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

Dir. Gebr. Koper > Stationsplein ' Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 6 tot en met
MAANDAG 9 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
iHet filmevenement van het jaar! De film
welke reeds maandenlang in Amsterdam wordt
vertoond!! Francisco Arnoul en Suzy Prim in:

Gediplomeerd instructeur
SjgF"" Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia

Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap

Zij die van de
zonde leven

Haltestraat 61 - Tel..(K 2507) 2171

De Volkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Per jaar verdwijnen 15000 meisjes in Franks
rijk! Dit is het verhaal van één hunner! Drie
keer rukte de politie uit
(Nederland Film)
Toegang 18 jaar

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen t>lj deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financterings-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 brj de plaatselijke correspondenten

Vanaf DINSDAG 10 tot en met
DONDERDAG 12 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Merle Oberon, Laurence Olivier en David
Niven in:

De Woeste Hoogte
Een romantisch verhaal, zo op het oog, maar
in werkelijkheid is deze roman van een ven
hijsterende realiteit.
Toegang 14 jaar.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

Vanaf ZATERDAG 7 tot en met
DONDERDAG 12 AUGUSTUS, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE'S. (Alleen'bij slecht weer)
Wij presenteren U de koningen van de lach
Stan Laurel en Oliver Hardy in:

Balledux en Zonen

Schots en scheef

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

Toegang elke leeftijd.
Plaatsbespreken dagelijks van 11.30—72.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550.

j. H. G. WEENINK

de,
WIJ 'EN DE MODE
Er heerst geen koning zo onverbids
delijk als de modekoning. Het graps
pige is: men onderwerpt zich vrijs
willig aan zijn wetten, erger_nog, men
tracht hem daarin nog vóór te zijn.
Men aanbidt, men dient -,hem als
een trouwe slaaf.
Zit onze taille te hoog? Moet die
dertig centimeter zakken? Goed, een
corsetje gekocht en persen maar
jongens, al moest de taille op onze
knieën!
Wegen wij te weinig? Wij eten
pap. Wegen wij te veel? Wij honges
ren. Desnoods leven wij een week op
een krop sla, elke dag een blaadje.
Wij, dat zijn de vrouwen. Zeg nu
niet dat we gek zijn, want o wee,
wat moeten we het vaak horen als
we buitcnmodel zijn!
Lees eens iets over Mevrouw Coty:
Zij is knapper dan men denkt, zij is
vlugger van' beweging dan men denkt
enzovoort. Men bedoelt: zij is dik,
maar toch wel aardig. Dat „toch"
noem ik het toppunt. Ik zou willen
vragen: Mag ze asjeblieft? Wie moet
haar gewicht beoordelen? Wij? Nies
mand immers. Het gaat ons geen zier
aan wat een ander weegt.
Dat schoonheidskoninginnen op de
weegschaal worden gelegd, goed,
daar zijn ze voor. 'Haar waarde wordt
nu eenmaal uitgedrukt in eenheden
sexsappeal.
Voor de rest: Wij worden getys
ramiiseerd door een troepje modes
potentaten. Doorgaans zijn dat mans
nen. En wij slikken het. Misschien
moeten we nog eens op onze handen
lopen vanwege de mode.
Maar dat vertik ik!
NEEL.

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

DEKENS STOMEN

f LWasserij M6ulma.ii
ƒ 1,25 per stuk, meerdere

. <us8tjm.it

**^^^

Dagelijks :
Orkest Nico de Vries
en zijn solisten

Grote Krocht 14 - Telefoon 2919

*
Anna Pawlowska
Danseres

Eerst verguisd,
nu geprezen
We kunnen het ons nauwelijks voor*
stellen, maar er is een tijd geweest,
dat de Nederlander het zonder to*
maat deed, eenvoudig omdat die er
niet was.
Maar toen de tomaat zijn intrede
had gedaan, werd hij nog genegeerd,
omdat men de overtuiging had het
tomateneten_niet te zullen overleven.
De gedachte, dat de tomaat schades
lijk zou zijn voor de gezondheid heeft
sindsdien plaats gemaakt voor het
inzicht dat deze vrucht, die zo rijk is
aan vitamines en voedingszouten,
uitermate gezond is. En daarom eet
de Nederlander met vreugd zijn to*
maatje, hetzij rauw, hetzij verwerkt
in gerechten -waaraan het door de
frisse rode kleur meteen een fleurig
tintje geeft.
Denkt U maar eens aan een tornas
tensla en aan de vele variaties van
gevulde tomaten: tomaten met koude
boontjes of bloemkool, met vlees of
met vis en met eieren doen ons bij
de gedachte er aan al watertanden.
Ook rauw tomatensap, eventueel op
smaak gemaakt met citroensap, En»
gelse saus of aroma, is een gewaar*
deerde lekkernij.
We behoeven eigenlijk geen voor»
beelden meer op te sommen om U
nieuwsgierig te maken naar onze re»
cepten van gerechten van en met
tomaten:

Tomaat gevuld met haringsla.
5 tomaten, 2 zoute haringen, kou=
de gekookte aardappelen, een stuk
komkommer, olie, azijn, mosterd,
zout, mayonnaise.
'De tomaten wassen. Van vier tomas
ten het kapje afsnijden. Het zaad vers
wijderen. De tomaten met zout bes
strooien en enige tijd omgekeerd las
ten staan.
Aardappelen, haring, komkommer
en de overgebleven tomaat in stukjes
snijden, de peterselie zeer fijn snij*
den. Deze ingrediënten dooreenmens
gen en op smaak maken met olie,

zeer fijn gesneden peterseliegroen en
desgewenst een weinig peper.
N.B. Wie de rijst gelijkmatig door
de soep verdeeld wenst, dient de
soep bij te binden met een dun'papje
van aardappelmeel en water.

Carola Corrington
Elastic Act
Mos and Tania
Comedian dance Act

*

Gerechten van en met tomaten

Recepten voor 4 personen

Burgerlijke Stand

pynstrykerrj - Snejle aflevering - KASTKLAAR

THEATER „MONOPOLE"

Celsiusstr. 52, Urrfuiden
Tel. (K 2550) 4551

Sport

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

azijn en desgewenst een weinig mos=
terd. (Het slaatje in de tomatenbaks
jes overdoen en op elk een kapje to=
maat leggen, zodat een randje van
het vulsel zichtbaar is. Deze rand gar*
neren met mayonnaise of peterselies
groen.
Stoofschotel van vlees, aard:
appelen, bloemkool en tomaat.

Broodbelegging van gestoofde
tomaat met ei en spek.
>250 g tomaten, l ei, 50 - g mager
spek, boter of margarine, zout,
desgewenst een stuk groene paps
rika.
Hel spek in blokjes snijden en zachts
jes uithakken, zonodig een weinig
boter of margarine toevoegen. De
tomaten ontvellen na ze in de gas*
vlam of in heet water gehouden te
hebben. De tomaten in stukken snijs
den en een paar minuten meebakken
op een niet te > f el vuur. De pan ges
sloten houden. 'Wanneer de tomaten
gaar zijn, het ei loskloppen en onder
goed roeren met de tomaten vers
mengen. Het geheel nog even vers
warmen en zonodig op smaak afs
maken. Bij gebruik van paprika deze
in kleine stukjes gesneden samen met
de tomaten bakken.

Zondagmiddag
THÉ DANSANT

De Beste en goedkoopste
Slager van Zandvoort

„LA VI A N D E"
GEHAKT h.o.h
f 1,60
LAPPEN
v.a. „ 1,85
MAGERE LAPPEN
„ 2,10
RIBLAPPEN
T
, 2,10
ROSBIEF
„ 2,30
LENDE
2,35
BIEFSTUK
„3,HAAS
„ 3,20
Verder Kalfs: en Varkensvlees
ALLES VOOR DE BOTERHAM
Kleine Krocht l'- Telefoon 2432

250 g doorregen varkensvlees, bij'
voorbeeld schouderlappen, IVa kg
aardappelen, een kleine bloemkool,
500 g tomaten, een sjalotje, 75 g
boter of margarine, zout.
Het vlees zouten en in stukjes snij*
den. 'Deze in een braadpan aan alle
kanten bruin bakken in de hete <bo^
ter of margarine. 'Een scheut water
Klein en groot
toevoegen en het geheel een kwar»
tiertje stoven. Een deel van de jus
eten
afgieten. De aardappelen schillen en
v.d. Werff's brood
in niet te kleine stukken snijden. De
bloenrkool in roosjes verdelen. Aards
appelen en groenten bij het vlees
voegen, met een weinig zout be^
strooien en samen zachtjes gaar ko^
ken in ongeveer 25 minuten.
De tomaten en het uitje schoons
maken, in stukken snijden en in de
pan doen. Het geheel nog enige mi'
telefoonnummers
nuten verwarmen tot de tomaten
zacht zijn. Alle ingrediënten voor^
en adressen
zichtig dooreen mengen.
Wordt het gerecht in een vuur:
2000 Brandmelding.
vaste schotel bereid, dan kan het van ENIG MEUBILAIR, welke in
opdracht
geveild
zal
worden
op
2403 Commandant Brandweer.
daarin worden opgediend.
op Woensdag 11 Augustus 3043, 3044 Politie.

Belangrijke

VEILING

Tomatensoep met

rijsf.

3/3 kg soeptómaten, 1/2 l water,
2 eetlepels rijst, ui, een takje verse
thijm, een paar takjes peterselie,
boter of margarine, zout, peper,
aardappelmeel.
De tomaten wassen, in grote stukken
snijden en met het water, de ui, thijm
en peterseliestelen aan de kook breri'
gen. De massa een kwartier zachtjes
laten trekken. De tomaten door een
zeef wrijven. Het sap met een weinig
zout aan de kook brengen. De rijst
wassen en in het tomatensap gaar
koken in ongeveer 20 minuten. Een
klontje boter of margarine door de
soep roeren en deze afmaken jnet

's avonds 7 uur
op de binnenplaats
van Café Zomerlust

2100 Politie (alleen T. noodgevallen).
2345 Gein. Secretarie.

2499 Gein. Geneesheer, JulJanaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

ingang Kosterstraat
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
w.o.: dressoir, huisk.ameubl., clubjes, 2887 Stoonnvasserü „Hollandia",
ledikanten, pitriet serresameubl., 2
f«nstrykerü, 3. B. G. Weellink,
als nieuwe zonneschermen, hutkoffer,
Pakveldstraat 30a.
gasfornuis, houten toonbank, kasres 2135 Zandvoortse Courant, Gertengister, enkele eetserviezen en andere
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
huishoudelijke goederen welke voor
de veiling te bezichtigen zijn vanaf 2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2 uur.jDenkt U er aan:
2975
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
Woensdagavond 7 uur

begint de veiling

Veilingmeester
P. WATERDRINKER. Tel. 2164

„De Opbouw", Tolleiisstraat 47.;
2886 Stofzuigerspeciallst; Uchtstoringen. Bel op Frits Paap,

Brederodestraat 94.
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ZANDYOORTSE COURANT

Advertentieprijs:
10 cent per mnvhoogte

voor ZANDVOORT,

BENTVELD en AERDENHOUT

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

NIET ALLEEN
ZANDVOORT
In het begin van dit jaar nam het
bestuur van het Strandschap Zand»
voort het besluit om uit de bestaan»
de ordemaatregelen de bepaling te
laten vervallen die het zwemmen
en baden in zee voor het centrale
strandgedeelte verbood. In 1948 werd
reeds door dit bestuur het verbod
om op dit centrale strandgedeelte in
zwem* of badcostuum te vertoeven,
ingetrokken.
•Het schrappen van beide ordemaat»
regelen zag men als het sluitstuk in
de ontwikkeling van het bad* en
strandleven.
In verband met het besluit om het
zwemmen en baden toe te staan,
wees het Strandschap het publiek op
de noodzaak om op eigen veiligheid
bedacht te zijn wanneer men zich
buiten een badinrichting in zee be»
geeft.
Door het wegvallen van deze be»
perkende bepalingen is ook de ver»
antwoordelijkheid van de strand»
pachters en de Zandvoortse Reddings»
brigade, die de gevaren met andere
middelen dan een strandschappelijk
procesverbaal moeten bestrijden,
weer in het -geding.
Wij hebben indertijd het opheffen
van bovengenoemde bepalingen waar»
bij de veiligheid eigenlijk op straffe
van een geldboete werd gewaarborgd,
een juiste beslissing gevonden. De
bemoeiingen van het Strandschap met
het strand» en badleven zijn er na het
verdwijnen van deze twee belangrijk»
ste bepalingen echter niet duidelijker
op geworden.
'
Tot nu toe is het alleen de ge»
meente Zandvoort — één van de drie
leden, die zitting hebben in^het be»
stuur van het Strandschap — die een
financiële bijdrage heeft geleverd om
de collectieve veiligheid te -yerze»
keren.
De gemeenten Amsterdam en Haar»
lem dragen echter — evenals Zand»
voort — de verantwoordelijkheid voor
de consequenties, die aan het onbe»
perkte zwemmen en baden zijn ver»
bonden. Het is o.i noodzakelijk dit
in een meer positiever (klinkender)
vorm dan tot nog toe het geval was,
tot uitdrukking te trengen.
Wanneer het Strandschap Zand»
voort — afgezien van de mogelijk»
heid om de „vrijheids"»besluiten weer
ongedaan te maken — zin wil heb»
ben, dienen de twee andere leden
van deze instelling, die beide het
grootste belang hebben bij een
maximale strandbeveiliging, de hier»
voor benodigde uitgaven niet ten
laste van één -van hen te laten komen.

Geen handen in het zand
De tweede zandbouwwedstrijd van
dit seizoen, uitgeschreven door T.Z.,
kon, evenals de vorige, wegens de
slechte weersomstandigheden geen
doorgang vinden.
Wij gaan ons ernstig afvragen of
wii van deze zomer afscheid moeten
nemen zonder zanderige luipaarden,
krokodillen en zeesterren.
Wij vrezen het.

Driemaandelijkse oefening
De Zandvoortse reddingboot „C.A.A.
Dudok de Wit" hield Zaterdagmiddag
de driemaandelijkse oefening, welke
een vlot verloop had.

Ontspanningsmiddag
Namens het Prinses Irenefonds werd
Zaterdagmiddag in de Clarastichting
voor de jeugdige patiënten een pop»
penkastvoorstelling gegeven, terwijl
een goochelaar zijn toeren vertoonde.
Zr Hendriks dankte na afloop de ar»
tisten voor de gezellige middag onder
het aanbieden van bloemen. Voorts
werd nog bekend gemaakt, dat Liesje
Kok een eerste prijs gewonnen had in
een tekenwedstrijd. Zij ontving een
boek.
Op Dinsdag 17 Augustus wordt in de
Clarastichting een bazar georgani»
seerd van door patiënten vervaardig»
de werkstukken.

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

DE ZEE BLIJFT ALTIJD GEVAARLIJK!
Het seizoen van 1954 kenmerkte zich door het feit dat men overal in Zand» aan de bestaande badinrichtingen een
voort vrij mag gaan zwemmen en baden, nu de beperkende Strand» gevoelige klap is toegebracht.
Maar waar we de nadruk op wil»
schapsbepalingen dienaangaande zijn opgeheven.
den leggen is de vraag of hier het
Het Strandschap heeft dit ingrijpende besluit aldus gemotiveerd: Toen grote publiek mee is gediend. Ogen»
enige jaren geleden het centrale strandgedeelte voor een verblijf in bad» schijnlijk klinkt die grotere mate van
vrijheid heel mooi, maar al te dik»
costuum e.d. werd vrijgegeven, heeft het publiek zich deze grotere mate wijls
is echter gebleken, dat het pu»
bliek, dat over het algemeen niet met
van vrijheid waardig getoond.
•*
de gevaren van de zee op de hoogte
is, hier aan zich zelf is overgelaten,
Daarom vond men, dat nu de lijd ge»
Want als we dit probleem eens van met alle consequenties van dien.
komen was, om nog een stapje ver» een andere zijde benaderen, dan vra»
De Zandvoortse Reddingsbrigade
der te gaan. Men wilde o.a. tegemoet gen we ons af:
heeft de?e zaak o.i. heel zuiver aan»
komen aan de van vele zijde geuite
Waarom zijn in vroeger jaren de/e gevoeld en daarom haar veiligheids»
bezwaren tegen de nu ontstane toe» verbodsbepalingen in het leven ge» maatregelen uitgebreid, zulks in over»
stand, waarin men zich wél in bad» roepen'? Want zeker is, dat oorspron» leg en met de financiële hulp van het
costuum op het strand mocht ophou» kelijk het baden en zwemmen in zee Gemeentebestuur.
den, maar niet in zee mocht gaan. Dit overal vrij was. In geen enkel plaats
Waar het dus in feite op neerkomt,
werd gevoeld als een hinderlijke vrij» bestonden op dit punt verbodsbepa» is dat de Zandvoortse Reddingsbri»
heidsbeperking.
lingen. Pas veel later werden er bad» gade de verantwoording van het
Het Strandschap Zandvoort specu» inrichtingen in het leven geroepen. Strandschap automatisch heeft over»
leerde met dit laatste besluit 'op het 'Het was dus begrijpelijk, dat de Over» genomen.
!
inzicht en de voorzichtigheid van de heid die het houden van toezicht voor
Daarbij werd vanzelfsprekend hun
strandbezoekers, opdat de faam van de veiligheid bij de badinrichtingen arbeidsterrein uitgebreid over het ge»
Zandvoort als badplaats met het gebiedend voorschreef, het baden el» hele strand van Ncjord naar Zuid.
veiligste strand gehandhaafd zou blij» ders verbood. Men gaat dus nu weer
Behalve de posten „Piet Oud" en
ven. Maar in feite heeft het Strand» 'n belangrijke stap achteruit. (Het is „Ernst Brokmeier" werden twee vers
schap een grote mate van verant» duidelijk, dat met deze laatste bepa» trekken in de Rotonde betrokken. Dat
woordelijkheid van zich afgewenteld. ling van het Strandschap Zandvoort betekent, dat iedere Zondag min*

De verleden maand in het leven ge»
roepen nieuwe verordening op de
icffing van precario»rechten in Zand»
voort, heeft nogal wat verwarring ge»
sticht. Want de meeste belangheb»
benden kunnen er niet uit wijs wor»
den. De oude verordening, die al van
26 Februari 1941 dateerde, was lang»
zamerhand onhanteerbaar geworden
heeft de opsteller van de raadsvoor»
stellen gezegd.
Dat kan wel zo zijn, maar weet die
meneer dat de nieuwe onverteerbaar
wordt genoemd? Ik heb de moeite
genomen het hele complex van bepa»
lingen en artikelen aan een nauwkeu»
rige studie te onderwerpen en ik
moet werkelijk zeggen dat de materie
mij enerzijds imponeert, doch ander»
zijds mij met afschuw vervult. Nee,
't is niet gemakkelijk er uit te komen
als je er eenmaal in zit.
Het is een grote eer voor mij dat
men wederom gedacht heeft aan de
mogelijkheid dat ik de verordening
van haver tot gort ken, waardoor ik
— zoals in het verleden al meer is ge»
beurd — als consulent in precario»
zaken kan optreden. Een groot aan»
tal brieven over dit onderwerp heeft
mij bereikt en met de bescheidenheid,
die mij een tweede natuur is gewor»
den, zet ik mij aan het beantwoorden
van de diverse vragen:
Hr K. de Zw. U trekt het in twij»
fel of de gemeente wel precario»rech»
ten kan heffen. U beroept zich daar»
bij op de Leen» en Pachtwet van 1578.
Wel, mijnheer Zw., die wet is sinds»
dien aan enkele wijzigingen onder»
hevig geweest. In ieder geval kunt U
er de onhoudbaarheid van de huidige
precario»verordening niet mee aan»
tonen. Nee, beslist niet, het gemeen»
telijk Huisvestingsbureau heeft geen
bemoeienis met deze dingen. Mis*
schien wel in ver verwijderde zin,
wanneer U bijvoorbeeld een palis»
sade om uw huis gaat plaatsen om de
ambtenaren van genoemd bureau
buiten te sluiten.
Mr Q. v. d.,Br. Ik meen dat art. l
(onder b) het in uw tuin verstopte
tafelzilver eveneens belast. U moet
de spullen er maar uit halen, anders
gaat deze kwestie geld kosten.
Me j. Cl. v. D. Ach, lieverd j e, wat
een pijnlijk misverstand. Je mag ge»
rust levensgrote reproducties van
foto's van James Stewart en Clark
Gable in je tuintje zetten. Als je
maar zorgt dat ze binnen de rooilijn
blijven.
Hr J.F.K. Ja, inderdaad, het desbe»
treffende artikel spreekt van onder,
in, op of boven openbare gemeente»
grond. Wat er naast die gemeente»
grond gebeurt, heeft U niets mee te
maken. Alleen Bloemendaal. En voor
die gemeente hebben wij onze Preca»
rio=verordening niet gemaakt.
Mevr. H.H.:T. U moest eens leren
dergelijke dingen veel gemoedelijker
op te vatten. Dat een zomer niet zo
verloopt als U wel had gewenst, is
nog geen reden om Uw natte was»
goed boven de openbare rijweg te
laten drogen. En dan vraag ik me
trouwens nog af: Wórdt die was wel
droog?!
In dit geval had Uw over»buurman
volkomen het recht de lijn door te

Gedeputeerde Staten de verordening
verworpen hebben, omdat deze „een
inbreuk op de onvervreemdbare per»
soonlijke vrijheid van Nederlandse
Prettige praatjes staatsburgers
en een ondragelijk stuk
dictatuur zou zijn". Lijkt me sterk.
snijden. U doet het beste met die
Hr L.F.J. Ik denk niet dat U er
buurman op betere voet te gaan staan onder
uit komt. U kunt het proberen,
en dan zult U zien dat die man heus maar wrijfpalen
zijn ook palen. En
•wel meevalt. Gedeelte smart is halve wanneer het artikel
schamppalen
smart, mevrouwtje! Want wat heeft spreekt, zult U welvan
die drie piek
U nu nog.... ? Een kapotte waslijn kwijt zijn voor uw wrijfpaal.
en nog steeds nat goed.
Mej. Y.D.V. Als U zo lang ver»
Hr L. v. d. D. Normaal is 't niet. borgen
hebt kunnen houden dat U
U wilt op de weg voor uw 'huis een op
de lantaarnpaal voor uw huis een
zweefmolen plaatsen om te beletten reclame»ppschrift
hebt gevoerd, dan
dat er steeds auto's voor uw woning is hier eigenlijk geen
sprake van „het
parkeren. Ik ben onmiddellijk te por» gebruiken van lantaarnpalen
voor
ren voor zo'n gedragslijn, dat weet reclamedoeleinden".
U wel. Ik zeg altijd: Leve het gijnige Want het begrip „reclame»maken"
leven. Maar daar trekt de gemeente moet opvallend zijn zowel voor het
zich natuurlijk niets van aan. En nu publiek
als voor de gemeente»ont»
is 't eigenaardige dat een zweefmolen vanger. Blijft
zo maar doorgaan,
onder de bepalingen van de precario» want U maakt Uhelemaal
geen reclame.
verordening valt en een woud van
auto's niet.
Hr B.M.W. De strafbepaling staat

Precarioiprovoost.
(Cliché welwillend afgestaan door
de gruwelkamer te 's»Gravenhage)
Hr A.S.G. Een vulputje met inkt U niet aan. Nou, mij ook niet. Ik heb
voor ballspoints staat niet in art. 5. een afkeer van geldboeten, omdat zij
Er staat: een vulputje voor een tank de overheidskassen op ontoelaatbare
per jaar ƒ 5,—.
wijze spekken. Als de overheid de be»
Nu vermoed ik dat de gemeente er palingen van de precario»verordening
als de kippen bij is om U aan uw niet kan handhaven zonder op een
jasje te trekken voor die ƒ 5,— als kinderachtige manier met boete en
het vulputje voor uw ball»point»inkt vrijheidsberoving te schermen, moet
in werking gaat treden. Houd uw zij een dergelijke verordening niet in
been stijf, mijnheer B.! Want geen 't leven roepen.
mens ter wereld kan hier iets aan
Als ik hier op zou doorgaan, — en
doen voor dat mevrouw en de heren
het betreffende artikel gewijzigd, c.q. alles zou zeggen wat mijn hart be»
nauwdc — dan zou ik vanavond nog
aangevuld hebben.
het schuurtje zitten aan de Hoge»
H,r C.S. Ik moet eerlijk zeggen dat in
En daar pas ik even voor.
ik niet begrijp hoe'U aan die inlich» weg.
enige methode om overtreders
tingen komt. Maar de eerlijkheid ge» totDerede
te brengen is volgens mi;
biedt mij U een eerlijk antwoord te de schandpaal.
tekenaar heeft dii
geven: Ja, er gaan geruchten dat Ge» in een sprekendDeplaatje
uitdruk»
deputeerde Staten de verordening op king gebracht. Nee, dezetotpaal
valt
het heffen van precariosrechten niet niet onder de precario»verordening
goedgekeurd hebben. De motivering,
De gemeente mag op haar eigen
die U dit College in de schoenen grond
wél reclame maken.
schuift vind ik meer verrassend dan
steekhoudend. Volgen" U zouden
BARTJE

stens 36 leden geheel belangeloos in
:ouw zijn.
Verder zijn op verschillende plaat»
sen op het strand reddingskastjes
geplaatst, waarin allerlei hulpmid»
delen te vinden zijn, om een drenkc»
mg onmiddellijk te kunnen helpen.
Ten derde werd in het pachtcon»
:ract met de strandpachter de bin»
dende bepaling vastgelegd, dat hij uit
eigen middelen moet zorgen voor de
aanwezigheid van een stok met grijp»
:ouw, zodat in tijden van nood dirccl
lulp geboden kan worden, e.e.a. /al
regelmatig door een gemeenteambte»
naar gecontroleerd worden.
En tenslotte zijn er op vier ver»
schillende plaatsen langs de Boule»
vard palen geplaatst, waaraan als
waarschuwing een zwarte (gevaarlijk
Daden) of een rode korf (gevaarlijk
zwemmen) kan worden gehesen.
In 1920 kende men deze waarschu»
kvingsmethode in Zandvoort ook
reeds, met dat verschil, dat er toen
nog een witte korf hoorde, die
n.l. waarschuwde voor gevaarlijk
reilen.
Over de/e korven is nogal wat stof
opgewaaid, temeer daar men gedu»
rende deze hele zomer nog slechts
één keer een waarschuwingskorf aan
de mast heeft gezien.
We hebben ons voor deze kwestie
om inlichtingen gewend tol de heer
?. van der Mije. Deze waarschu»
wingskorven zijn een politie»aangele»
^enheid, maar de heer van der Mije
leeft in deze affaire een adviserende
stem. Hij maakt uit, of en wanneer
er een bepaalde korf gehesen zal
moeten worden.
Op 5 Augustus j.l. zag de heer
v. d. Mije voor het eerst de noodzaak
om van 11.30»18 uur de zwarte korf
te doen hijsen in verband met de
sterke ebstroom die bij toen heersen»
de Oostenwind kon worden verwacht.
De heer v. d. Mije trekt een paral»
lel tussen deze waarschuwingskorvcn
en een bewaakte overweg en betwij»
feit het of het publiek hiermee «e»
diend is.
Bij de zee is het zo, dat de situatie
ieder uur kan veranderen van zwart
op rood of veilig. Wanneer men nu
net als bij een bewaakte overweg ge»
heel moet afgaan op de waarschu»
wing aan de mast, zou het wel eens
kunnen zijn, dat men bedrogen uit»
komt. Daarom was hij van mening,
dat al te veel waarschuwen ook zijn
schaduwzijde en soms zelfs een ave»
rechtse uitwerking heeft.
iHoe vreemd het ook moge klinken,
toch zijn we van mening, dat dit
slechte zomerseizoen, waarbij de be»
hoefte aan een zeebad beduidend
minder werd gevoeld, dan bij mooi
zomerweer, de Zandvoortse Red»
dingsbrigade eigenlijk heeft geboft.
Nu heeft men rustig de zaak kunnen
bekijken en zich kunnen inwerken in
deze enorme taak, want het is wel
reeds duidelijk dat het bij een hitte»
golf practisch onmogelijk is om over»
al een zodanig toezicht te houden,
dat het aantal slachtoffers tot een
minimum beperkt wordt.
G.H.

Momenteel is het besluit van het
Strandschap Zandvoort om het ba»
den en het zwemmen over het gehele
strand vrij te geven nog niet te over»
zien, was het persoonlijk oordeel van
de heer J. G. Biscnberger, voorzitter
van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Deze zeer slechte zomer met 't weinis
ge strandbezoek geeft geen gelegen»
heid een oordeel te vellen, daar in de
praktijk niets te controleren valt. Na»
genoeg geen enkele Zondag zijn de
leden van de Zandvoortsa Reddings»
brigade in actie geweest, hoewel er
natuurlijk in de drie posten ge»
waakt werd. In de afgelopen week
was sprake van enige drukte, waarbij
nog kwam de verandering van de
muien en het ontstaan van een aan»
tal diepe gaten in de zwinnen, waar»
door rnen elke minuut op zijn hoede
moest zijn. Doch juist in deze week
waren -vele leden op het strand aan»
wezig, die hun vacanlie voor hei
werk van de Z.R.B, opofferden.
Er zijn nog verschillende problc»
rnen, die uitvoerig met officiële in»
stanties besproken moeten worden,
maar die eerst nog aan de praktijk
moeten worden getoetst. Maar hier»
voor is de eerste voorwaarde: fraai
en langdurig zomerweer met een druk
strandbezoek!
De voorzitter is echter van mening
dat de Z.R.B, niet heeft geboft en
zich niet kon inwerken, hetgeen bc»
stuur en leden het volgende seizoen
voor nieuwe problemen stelt.

Th. H. v. d. MEULEN

Ongevallen
Ter kennis van. de politie werd ge=
bracht dat
op Donderdag 5 Augus»
tus een 2ll» jarig jongetje in een qn=
bewaakt ogenblik de uitrit voor zijn
woning aan de Dr C, A. Gerkestraat
verliet en de rijweg overstak, juist
op het ogenblik, dat een auto pas»
seerde. Hij kwam met deze in aanra»
king en brak op twee plaatsen een
been. Dr J. van der Meer verleende
de eerste hulp.
De tot nu toe onbekende bestuur*
der van de auto bracht de jongen
naar een ziekenhuis in Haarlem.
*
Toen Zaterdagmiddag een moeder
met haar negen weken oude baby
naar de dokter moest liet zij het kind
in de kinderwagen achter. Even later
werd zij gewaarschuwd, dat het kind
nogal hevig huilde. Naar buiten ge»
komen bleek, dat een driejarig jon*
getje met een stuk hout op het hoofd»
je van de baby stond te slaan. Een
hevige consternatie ontstond vanzelf»
sprekend, waarna het kind vliegens»
vlug naar het Diaconessenhuis werd
overgebracht. Na een uitvoerig on»
derxoek bleek de situatie niet 7.0 erg
te zijn, hoewel het kind enige bloed»
uitstortingen had opgelopen. Zon-dag
was de toestand van de taby redelijk.
*
Zaterdagavond omstreeks half acht
had in de bocht van de Verlengde
Haltestraat een botsing plaats tussen
een motor en een vrachtauto.
De inge/etene B.B. kwam uil de
richting Haltestraat en wilde met
flinke snelheid de bocht nemen. Door»
dat zijn motor echter slipte kon hij
een aanrijding met een uit de tegen»
overgestelde richting komende aard»
appelauto niet meer vermijden. Hij
liep vrij ernstige verwondingen aan
de rechterhand op. Nadat de politie
hem voorlopig had verbonden, nam
Dr Entzinger de eerste hulp over. De
molor werd licht beschadigd.

„Te veel"
Vrijdagmiddag werd vanaf het Kerk»
plein een 40»jarige Haarlemmer naar
't bureau overgebracht wegens dron»
kenschap.
Zaterdgamiddag werd een 60»jarige
inwoner van Aerdenhout het wegrij»
den met zijn auto door de politie be»
let, daar betrokkene onder „invloed"
verkeerde.

In de nacht van Vrijdag op Zaterdag
is ingebroken in de Karel Doorman»
school aan de Parallelweg. Diverse
gebruiksvoorwerpen, zoals tafelbe»
stek en kleren, eigendom van gerepa»
trieerden, worden van de zolder ver»
mist. Een onderzoek wordt ingesteld.

Geslaagd
30 Juli slaagde te Amsterdam onze
plaatsgenoot J. IH. Keur voor het
Middenstandsdiploma.

Gelegenheidsstempel
Ter gelegenheid van het WereldsMu»
ziekconcours te Kerkrade zal, voor»
lopig van 9 t.m. 21 Augustus a.s., het
Auto»P.T.T.»kantoor op de Markt al»
daar zijn opgesteld.
In dit Auto=P.T.T.=kantoor zal een
tijdelijk bijkantoor worden gevestigd,
waar de ter verzending aangeboden
gewone en aangetekende stukken van
een afdruk van een bijzondere stem»
pel zullen worden voorzien.

Ui

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2886

Brandmelding.
Commandant Brandweer. •
3044 Politie.
Politie (alleen, v. noodgevallen).
Gent. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vrcemdelingenverkeer, 'Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwasserjj „Hollandia",
fflnstrykerü, J. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en. Stationsplein.
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

„ook Ü kunt

zonder risico

Üetfrnaqetfgri
door het Biologische
Slankheidsmiddel

blOLINE
succes verzekerd
pril» 3O dragMi f. 1.79

Tandarts
•Hogeweg 76

DONDERDAG
geen spreekuur

TANDARTS Tolweg
BEEK2
AFWEZIG
van 13 Augustus
tot l September

J. HENNEN. SUSSEX
ƒ 3,50, ƒ 4.50. Dr Mezger»
straat 34.

Gevr. Kamermeisje
van 8»5 uur en

AFWASVROUW

Concertbureau Alphenaar
Gem. Concertgebouw
Vrijdag 13 Aug. 8 uur:

CHOPIN
BEETHOVEN
AVOND
TIHEO

's avonds van 7=9.30 uur.
Hotel Coldail, Zandv.laan 18
Gestoff. of gemeub. VRIJE
GROTE ETAGE gezocht te
Zandvoort, door echtpaar
z.k., minstens 3 kamers en
vrije keuk., met event. ga»
rage. Br. 'Emmaweg 8.

H l f1

VAN DER PAS
Kaarten ƒ 1,20 (bel. vest.
en pl.bespr. inbegr.).
Kaartverkoop en plaats»
bespreken dagelijks bij
Musdekhandel Alphenaar,
Kruisweg 49. Tel. 11532.

ZANDVOORT
in de Ned. Hervormde Kerk
op Woensdag 11 Augustus om 8 uur
Spreker: Ds R. IH. OLDEMAN
Onderwerp: „ANDERS DAN ANDEREN"
M.m.v.: Ds R. H. Oldeman, viool, de heer G. H.
llaagmans, cello en de heer H,. Berton, orgel.

Veiling
van enig
meubilair
welke morgen

Woensdag
11 Augustus
's avonds 7 uur

Zondag
15
AUGUSTUS
INTERNATIONALE

sportwagenraces
Aanvang 1 uur <
georganiseerd door de
K.N.A.C.

zal worden gehouden op de binnenplaats van
Café „ZOMERLUST" (ingang Kosterstraat).
Morgenmiddag V.B. 2 uur zijn de goederen te bezichtigen Reductie op benzineprijs
Veilingmeester P. WATERDRINKER. Telef. 2164
Evenals reeds in België en Italië ge»
schiedt, geeft thans ook Joegoslavië
een aanzienlijke reductie op de ben»
Te koop:
'zineprijs aan toeristen die mei hun
motorvoertuig door dat land reizen.
BECHSTEIN PIANO, ƒ 1250,-.
De reductiebonnen zijn ingevolge de
Brokmann, Zandvoortselaan 17.
huidige regeling uitsluitend bij de
A.N.W.B.»kantoren verkrijgbaar.
Wie heeft RODE AUTOPED gevon»
Toeristen, die met hun motorvoer»
den? Gaarne inlichtingen. Schuiten, tuig naar Joegoslavië reizen, kunnen
Kost verlorenstraat 38.
thans dus op vertoon van hun carnet
de passages aan de A.N.W.B.»kanto»
<*
ren in ons N land benzinebonnen ver»
Voor een oprecht geluld: de
krijgen tegen ƒ 0,52 per liter, hetgeen
en win één van dé 60 flinke geldprijzen
gelijk staat met 40.20 dinar. Met deze
ZANDVOORTSE COURANT
bonnen kan men de in dat land ge»
Ons blad wil:
(ruim f 4000,- uitgeloofd)
tankte benzine betalen.
'
• Actueel nieuws geven van
De benzineprijs in Joegoslavië be»
velerlei aard;
draagt 75'dinar per liter, zodat men
• Zijn eritische en stlmuleeen reductie heeft van ongeveer 35
rende taak eerlUk vervuldinar per liter.
len;
*
Deze benzinebonnen hebben een
• Ken. tikje spot en humor
1. Vul de open vakjes in
4. Voorwaarden:
geldigheidsduur van drie maanden.
niet vergeten;
met zelfgekozen Nederlandse
Oplossing op een briefkaart plak*
Eventueel overgehouden bonnen kun»
ZANDVOORTSE COURANT
•ken of overtekenen.
woorden;
nen binnen de daarvoor gestelde ter»
Achterweg
l
Telefoon
2135
Totaal aantal punten daarbij ver*
mijn weer bij de A.N.W.B. worden
algemeen gebruikelijke (volgens
melden.
ingeleverd.
Koenen»Endepols);
Op de adreszijde, naast het gewo*
ne posttarief (7 cent buiten de
geen afkortingen;
postkring Den Haag);
geen herhalingen.
ƒ l,— extra postzegels plakken,
2. Probeer daarbij een zo hoog mo»
wanneer U ƒ 0,50 per punt wilt
wilt winnen;
gelijk aantal punten per woord te
behalen, met onderstaande waar»
ƒ 0,50 extra postzegels plakken,
wanneer U ƒ 0,25 per punt wilt
dering.
winnen;
Het aantal werkloze mannen steeg in groting van de mobiliteit van de ar»
a = 6
r = 2
i = 4
ƒ 0,15 extra postzegels plakken Juli van 37.222 tot 40.289 en het aan» beid hadden het gewenste resultaat.
b = 6
s = 2
tal personen, werkzaam op door de Van ultimo Mei tot medio Juli daal»
j = 4
voor een lijst met de uitslag.
c = 6
t = 2
k = 4
voormalige Rijksdienst voor de Uit» de het aantal D.U.W.»arbeiders met
Deelnemers
in
het
buitenland;
„In»
d = 6
u = 2
l = 4
voering f/an Werken (D.U.W.) ge» 6500 (38%), terwijl de overeenkom»
ternationale
antwoordcoupons"
in»
v = l
e = 5
subsidieerde objecten, daalde van stige daling irf 1953 slechts 24% (4100)
m = 3
zenden
a.u.b.
f = 5
w = l
n = 3
12.341 tot 8763. In verband met de bedroeg.
o = 3
y, y = l
De geregistreerde vraag naar man»
Uw naam en adres duidelijk, met opheffing per l Juli jl. van de 'D.U.W.
z = l
en de instelling'van de Directie voor nelijke arbeidskrachten nam in de af»
P = 3
blokletters, opgeven.
Arbeidsvoorziening, wordt voort» gelopen maand toe van 49.433 tot
Adresseren aan „Het Rode Kruis, de
Bijvoorbeeld: BOOS = 6+3+3+2 =
aan bij het laatstgenoemde cijfer van 50.534. De tekorten aan arbeidskrach»
Prinsessegracht 27, Den Haag".
14 punten,
de bezetting der vroegere D.U.W.» ten bleven bestaan, omdat een groot
Inzenden uiterlijk 30 Sept. 1954.
objecten de bezetting van alle andere deel van het aanbod niet past op de
maar:
BAAS = 6+6+6+2 =
20 punten! 5. De namen van de 60 prijswinnaars, gesubsidieerde aanvullende werken door het bedrijfsleven gevraagde be»
opgeteld. Het aantal van 8763 stijgt roepen en gestelde leeftijden, afge»
door een onafhankelijke jury aan» hierdoor tot 10.218 arbeiders op aan» zien
Als totaal aantal punten geldt de
van de spreiding van vraag en
gewezen,
worden
opgegeven
aan
waarde van alle letters in de 56 vak»
vullende werken.
aanbod over het land.
de
bladen,
waarin
de
puzzle
is
ge»
j es, dus ook iHELPT.
De toeneming van het aanbod van
Het beschikbaar aanbod van hout»
plaatst.
arbeidskrachten was o.m. het gevolg bewerkers steeg van 436 tot 508 en
van de inschrijving van jeugdigen, die van veenarbeiders van 1048 tot 1727.
3." Twintig verschillende inzenders
Wie ƒ 0,15 extra bijplakt, krijgt
scholen verlaten hebben. Het aan» In 'het gestegen aanbod van bouwvak»
(met de meeste punten), die ƒ l,—
een opgave van de uitslag toege= de
tal ingeschrevenen beneden 19 jaar arbeiders 6828 (vorige maand 6039),
extra postzegels hebben geplakt,
zonden.
steeg hierdoor van 737 tot 3546. Ook metaalarbeiders 4113 (2598) en kan»
krijgen ƒ 0,50 per punt uitbetaald
De prijswinnaars krijgen persoon» het aflopen van de seizoenwerkzaam» toorpersoneel 3885 (3639) zit het me»
(bijv.: 200 x ƒ 0,50 = ƒ 100,-).
lijk bericht.
heden in de veenderijen droeg tot rendeel van de jeugdigen, waarvan
Veertig verschillende inzenders
Over deze prijsvraag kan geen vergroting van het aanbod bij, even» hierboven sprake was.
(met de meeste punten), die ƒ 0,50
De andere bedrijfsklassen en de
correspondentie worden gevoerd. als de naderende vacantie in de
extra postzegels hebben geplakt,
bouwvakken, waardoor verschillende losse arbeiders gaven een daling van
krijgen ƒ 0,25 per punt uitbetaald (Beschermd ingevolge de Auteurswet nieuwe werken werden uitgesteld. De het aanbod te zien.
(bijv.: 200 x ƒ 0,25 = ƒ 50,-).
van 1912).
gewone seizoendaling werd vrij sterk
De relatieve werkloosheid was eind
afgeremd door de ongunstige weers» Juli het hoogst in Drente met 32
omstandigheden, vooral voor de werklozen per 1000 mannelijke be»
landbouw.
roepsbeoefenaren en bet laagst in
De speciale maatregelen tot ver» Limburg met 5, terwijl 'het Rijksge»
middelde 13 bedroeg,, tegen 12 op
30 'Juni.
(Het aantal aJs werkloos geregis»
treerde vrouwen steeg van 4252 tot
4816 als gevolg van de inschrijving
jonge leeuwinnen en een jonge leeuw van meisjes, die de scholen verlaten.
aangekomen.
iDe vraag naar vrouwelijk personeel
Tot de nieuwe roofdieren behoren j daalde van 32.981 tot 32.112.
ook nog twee kort na elkaar door
verschillende personen aan Artis ge»
schonken civet»katten, nu nog piep»
jonge diertjes en toevalligerwijs van
Gertenbachs Drukkerij
verschillende sexe. Juist dit soort
civetkatten bezat Artis niet. Volwas»
verzorgt al Uw
sen zijn ze ongeveer zo groot als een
middelmatige hond. •
En om tot slot nog enkele nieuwe
inwoners te noemen: een paar Ja»
Achterweg l Telefoon 2135
vaanse pauwen, een paar Indische
antilopen, een stel zwartsnaveltoe»
kans, drie Agoeti's (dunpotige, ge»
drongen uitziende Zuid=Amerikaanse
knaagdieren, in Suriname boskonijnen
De geboorten in Artis gaan op het want voor een jong springbokje is genaamd), capucijnerapen, gelada»
apen en als geschenk van een Neder»
ogenblik bijna aan de lopende band. het nu nog te koud.
Monopole
In alle delen van de tuin is jong leven
Eveneens een zeer welkome aan» lands echtpaar een paar koekangs, in
te bespeuren: in het apenhuis worden winst voor Artis is de voorspoedige een groot deel van Azië voorkomende Dinsdag 10 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„De Woeste Hoogte".
jonge apenbabies met ouwe»manne» geboorte van een guanaco, een naast halfaapjes ter grootte van een kleine
Woensdag 11 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
tjesïgezichtjes door zorgzame moe» familielid van de Zuid»Amerikaanse poes.
Donderdag 12Aug. 7en9.15u.: idem.
ders rondgesjouwd. Vele vogels, ook lama en een verre verwant van de
T.e.m. 'Donderdag 12 Aug. 2.30 uur:
de grappige brandganzen, worden om» kameel.
Leven
in
het
Aquarium.
film: „Schots en scheef".
ringd door een schare hongerig
kroost.
Ook in het Aquarium zijn de laatste
Nieuwe
dieren.
Hotel Bouwes
Belangrijk is ook de geboorte van
weken vele nieuwe en bijzondere in»
een Barasingha»hertje, een wonderlijk
Het aantal nieuwe dieren, dat de wpners ondergebracht. De belang» Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
leuk diertje, dat zo van de tekenfilm laatste tijd in Artis is gearriveerd, is rijkste hiervan zijn ongetwijfeld de
zijn solisten.
schijnt te zijn weggelopen. Het, Ba» buitengewoon groot. Daar zijn bij» vijf ongelooflijk fraaie en "kostbare
Internationaal cabaretprogramma.
rasingha»hert of Indisch moerashert, voorbeeld in de eerste plaats een chaetodons, kleurige, uit tropische
zoals het ook wel wordt genoemd, is paar jonge Bengaalse tijgers, die, een» zeeën afkomstige koraalvissen. 'Ze Zondagmiddag: Thé Dansant.
afkomstig uijt de gebieden aan de voet maal volwassen, aanmerkelijk groter zijn ongeveer tien centimeter lang,
Andere attracties en
van het Himalaya»gebergte in Azië. zullen zijn dan de reeds in Artis Ie» schijfvormig, met helle oranje stre»
nuttigheden
Na de witstaartgnocs hebben nu vende Sumatraanse.
pen over het lichaam. Aan de boven»
ook de blauwe gnoes voor een na»
Verder kreeg in Artis een jaguar zijde van de rug hebben ze een zwar» Vrijdag 13 Aug. 8 uur; Chopin Beet»
hovejn avond door Theo van der
komeling gezorgd. Evenals de spring» onderdak, een uit Zuid»Amerika af= te vlek, die als het ware in een zil»
Pas in het Gem. Concertgebouw te
bokken, waar !het kleine, kittige jong Icomstig en op een panter gelijkend veren band is gezet. Zeer merkwaar»
(Haarlem.
met ongeduld het ogenblik afwacht, roofdier. De jaguar is evenwel groter dig is de als een slurf j e vooruitste»
waarop het z'n binnenvertlijf mag dan de panter en ook in de vlekteke» kende snuit. Voorts hetben de koste» Zondag 15 Aug. aanvang .1 uur: In»
verlaten en in het buitenperk kan ning verschillen de dieren.
lijke, reeds in Artis levende drie»
ternationaie Sportwagenraces, geor»
ronddartelen. Maar dan moet de tem»
Ter aanvulling van de leeuwen» >band=koraalvisjes gezelschap gekre»
ganiseerd door de K.N.A.C. op het
peratuur eerst nog een beetje stijgen, stand zijn er kort geleden ook twee gen van een aantal soortgenoten.
Circuit van Zandvoort.
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NAT VOETBAL
om een zilveren watertoren
H.E.D. W.*W ATERLO O
Het tournooi om de Zilveren Waters
toren, uitgeloofd door Zandvoort*
meeuwen, werd Dinsdagavond ge*
opend met een ontmoeting tussen (H.
E.D.W. en Waterloo en eindigde in
een 5*2 overwinning voor de Amster*
dammers.
Ondanks het slechte weer viel het
bezoek niet eens tegen, maar het was
niet bepaald een genoegen om aan -de
kant te staan, daar de wedstrijd met
„buitjes" -werd afgewisseld.
H.E.D.W. startte met een halve or*
kaan in de rug en al heel spoedig
wist de linksbuiten L. Coevorden op
keurige wij/e de verdediging van Wa*
terloo te verschalken (1*0). Maar —
heel vreemd — het bleef voorlopig
bij dit ene doelpunt. 'H.E.D.W. ver*
zuimde namelijk op het vijandelijk
doel te schieten, terwijl Waterloo
zich langzaam maar zeker naar voren
werkte en soms aardige aanvallen
wist op te zetten, echter zonder re*
sultaat, daar de Amsterdamse verde*
diging van geen -wijken wist. De rust
kwam zodoende *net een kleine voor*
sprong voor de hoofdstedelingen, vol*
gens de toeschouwers niet voldoende
om in de tweede helft tegen Water*
loo stand te houden.
Maar tot ieders verbazing was het
niet Waterloo, maar H.E.D.W. die
van wal stak! Tegen de storm in werd
het doel van de IJmuidenaren onder
druk gezet en al spoedig was het Vis*
schoonmaker, die de stand op 2*0
bracht en kort hierna zorgde Sprin*
ger voor het derde doelpunt.
Om onbegrijpelijke redenen lieten
de Amsterdammers, Post vrij spel, die
op zijn gemak voor een tegenpuntje
zorgde (3*1). Maar Visschoonmaker
maakte aan alle illusies van Waterloo
een einde.door de score tot 4*1 te
vergrot-en. Vijf minuten voor 't einde
wist Verschoor op keurige -wijze voor
Waterloo te doelpunten, maar even
voor het laatste fluitsignaal bracht
Visschoonmaker de eindstand op 5*2,
waardoor .H.E.D.W. zich voor de fi=
nale wist te plaatsen.
T.Y.B.B.*E.H.S.
In een druilerige regen werd Donder*
dagavond op 't Zandvoortmeeuwen*
terrein de ontmoeting T.Y.B.B.*E.'H.S.
gespeeld. Be publieke belangstelling
was niet groot. .
Tot bijzondere prestaties is het niet
gekomen. E.H.S. toonde zich voort*
durend de sterkste, maar het ontbrak
de voorhoede aan schietvaardigheid,
zodat de achterhoede van T.Y.B.B.
niet veel moeite had om het doel

6 AUG. Vanmorgen zat er een me*
vrouw met een paar kinderen op mijn
strand, zonder een stoel te gebruiken.
Ik zei haar dat ze weg moest gaan
of anders een stoel moest nemen. Ze
ging niet en ze nam ook geen stoel.
Nu praten ze er wel over dat het
strand overal vrij is, maar ben ik vrij
om te bepalen hoe ik het op mijn
strand wil hebben? De wet staat niet
achter mij.
7 AUG. 'De bouwvakarbeiders heb»
ben 't weer gehad. Uitgerekend be»
gon vanmiddag de lucht te be*
trekken. Ik gun 't die lui best.
Niet die betrokken lucht hoor,
maar die mooie vacantieweek.
Deze mensen kunnen het bou*
wen niet laten, heb ik gemerkt.
Kom ik bij een verlaten uit*
hoek van mijn strand, waar ik
wegens de drukte van de afge»
lopen Week niet naar om geke»
ken had en daar zie ik de fun»
damenten van een recreatiehuis. De
grapjassen hadden er een «•'brief je bij
gelegd, waarin stond dat ze een be»
gin hadden gemaakt met het gemeen»
schapshuis. Alleen begrijp ik niet dat
ze dit huis op het strand willen bou»
wen. Wat je op zand bouwt, kan toch
geen stand houden?
8 AUG. De kellners*wedloop ging
weer niet door! De eerste keer was 't
te nat en te stormachtig en nu was 't
te warm
en te droog. Ik ben ook nog
evenx om een hoekje gaan kijken,
maar toen ik de directeur van Tou»
ring Zandvoort en een verslaggeefster
van onze krant alleen op het terras
van „Trianon" zag zitten, ben ik dis»
creet weggegaan.
9 AUG. Vanavond is er een strand»
pachters»vergadering in mijn tent op
mijn strand. We willen praten over
de mogelijkheid om televisietoestel»
len in de tenten te krijgen. Dan kun»
nen de badgasten met lelijk weer
kijken naar de vermakelijkheden op
het strand van Florida. Het was trou»

schoon te houden. T.Y.B.B. brak in
een kort moment van overwicht even
door, waarbij Luyte keurig van de
hem door de achterhoede van E.H.S.
geboden gelegenheid gebruik maakte
om de score te openen. Nog geen
twee minuten later wist van der
Klugt op onhoudbare wijze voor het
tweede doelpunt zorg te dragen (2*0).
E.'H.S. nam hierna weer het initia*
tief, doch zonder enig resultaat. Na
de korte rust — het werd al aardig
donker — wederom het zelfde spel*
letje: E.H.S. sterk in de meerderheid,
maar op welke wijze men het ook
probeerde, een tegenpuntje werd niet
gescoord, waarbij het T.Y.B.B. echter
niet aan geluk ontbrak.
Na een kwartier was het met E.'H.S.
gedaan toen Vessis de stand voor
T.Y.B.B. op 3*0 bracht. Wel werd nog
getracht de eer te redden, maar de
achterhoede van deze derde klasser
liet zich niet verschalken. Zelfs lukte
het Snoeks nog in een bijna volledige
duisternis een halve minuut voor het
einde de EJH.S.*doelverdediger voor
de vierde maal het nakijken te geven.
(4*0).
B.

Stormwind
overviel „De Branding"

van,

De meer dan krachtige wind die in
het begin van deze week de zomer
wegblies, heeft (het ging in één moei*
te door) tevens de tenten die opge*
slcld stonden in het kampcerccntrum
getest. Een aantal linnen onderko*
mens waren tegen de/e proef niet
bestand en sneuvelden.
'Dank zij de welwillendheid van an=
dere tentbewoners heeft een ieder
nog enige droge nachtrust kunnen
genieten. Een aantal mensen is ge»
durende een deel van de nacht bezig
geweest met het bergen van om*, in*
of weggewaaide tenten.

De rimpelingen, die in
het West:Duitse poli:
lieke leven zijn on/*
staan door de naar
OostsDuitsland uitge:
weken chef van de
Wesf:Dultse inlichtin:
gendiensl, dr John, trekken sterk de
aandacht.
De talrijke officiële veronderstelt
lingen en de elkaar tegensprekende
autoriteiten te Bonn, geven velen de
indruk dat door hel vertrek van een
op zichzelf niet onvervangbaar rege*
ringsamblenaar, een pijnlijke politie:
ke situatie in WestiDuilsland aan 't
licht is gekomen, waar men feitelijk
geen raad mee weet. Een situatie, die
o.m. het gevolg is van de naoorlogse
verhoudingen in WestsDuitsland, waar
vele topfuncties in het openbare lei
ven worden ingenomen door (gezuit
verde) aanhangers van het vroegere
Benoemd
regiem. Hel aantal regeringsposten
e.d. dat bezet is door personen, die
Onze plaatsgenoot F. Schmidt, op» de strijd tegen de nazi's hebben ge:
zichter Ie klasse bij de Dienst van voerd — en daartoe behoorde ook Dr
Publieke Werken, is met ingang van John — i's verre in de minderheid.
l October a.s. benoemd tot hoofd
De tegenstellingen tussen hen die
v. gemeentewerken te Zweeloo (Dr.). voor het totstandkomen van een vrij

Bouwnijverheid

en democratisch (West) Duitsland
hebben gestreden én de vroegere na:
tionaal socialisten die hun regiem
hebben verwisseld voor een plaats in
het tegenwoordige Duitsland, kon:
den op de duur niet uitblijven.
De politieke spanningen tussen het
Westen en Rusland hebben de invloed
van hen, die in nazisDuitsland een
belangrijke rol speelden, op het po:
litieke leven in WestsDuitsland nog
vergroot. En worden door sommigen
— ook buiten WestsDuitsland — als
betrouwbare elementen beschouwd in
de politieke en economische strijd te:
gen het communisme.
De gebeurtenissen van de laatste
weken hebben de rivaliteit tussen de
vroegere en tegenwoordige macht:
hebbers, welke lange tijd achter de
politieke schermen schuil ging, duide:
lijk aangetoond.
Het is te hopen dot de jonge West:
Duitse Republiek, na de schrik over
het spectaculaire vertrek van een van
haar hoogste
regeringsambtenaren,
sterk genoeg zal blijken om dit pro:
bleem, dat een groot gevaar inhoudt
voor de democratische ontwikkeling
van het land, zonder hulp van buiten
af tot een oplossing te brengen.

LANGS LOIRE EN DORDOGNE

In de maand Juli j.l. kwamen 18 wo*
Hingen ' gereed, terwijl met de bouw
van 7 woningen een aanvang werd
gemaakt.
Op l Augustus waren nog 173 wo»
ningen in aanbouw.
Iets meer dan een week geleden liep ik des nachts van Zandvoort naar
Haarlem waar iemand zich genegen had getoond om me in zijn wagen te
dulden tot Antwerpen. Dat was een vrij concreet begin van mijn vage
Bestrijding tbc
plan om naar het stroomgebied van de 'Dordogne te trekken, waar ik in*
Zaterdag wordt een gecombineerde derdaad ben aangeland. Mijn beperkte middelen lieten slechts het liften
collecte van de sanatoria Sonnevanck toe, dat in sommige kringen, speciaal in die der autobezitters zo wordt
en Zonnegloren gehouden ten bate
van de t.b.c.*bestrijding. 'Het plaatse* veroordeeld, hetgeen wel blijkt uit het feit dat de meesten de uitgesto*
lijk comité vraagt badgasten en in* ken arm als een boomtak voorbij rijden.
woners een bijdrage te geven om Niettemin schuilen in hun gelederen die voortreffclijken die me een goede
daarmede de nood onder de slachtof* 1000 km van de Rotonde temidden van de rotsige, wild begroeide heu*
fers van deze ziekte te helpen leni* vels van de Dordogne brachten.
gen.

EENZIJDIGE REISBRIEF OVER EEN VERLIES

Opening Sportpark
De officiële opening van het Kenne*
mer' Sportpark aan de Kennemerweg
is vastgesteld op Zondag 5 Sept. a.s.
Als eerste — vriendschappelijke —
voetbalwedstrijd speelt het eerste elf*
tal van The Zandvoort Boys tegen
Geel Wit l uit 'Haarlem.
In October zullen de terreinen ge*
regeld in gebruik worden genomen.

wens helemaal mis vandaag. Wind en
regen en regen en wind. Een badgast,
die zich in een winterjas had gesto*
ken, vroeg vanmiddag aan me waar
al die wind toch vandaan kwam. Ik
zei dat ik 't niet precies wist, maar
het had te maken met depressies. De
vent was tevreden met dit antwoord.
Waaruit blijkt dat een vriendelijk
woord overal gewild is.
10 AUG. Nou, er was gisteren*
avond weer eens een kleine onenig*
heid in de gelederen. De vergadering
ging onverrichterzake uiteen.
Want de een wilde televisie in
één tent, een ander voelde
meer voor toestellen in alle
tenten en een derde wilde er
helemaal niet van horen zelfs.
Zo komt er nooit eenheid.
11 AUG. Van pure balorig*
heid zijn Jans en ik gisteren*
avond naar de film geweest.
,,'Dc woeste hoogte" werd er
gedraaid. En stormen dat 't deed toen
wij naar huis gingen. We dronken
nog even bij vrienden een kopje koffie
en wat anders. Toen had ik (woest)
de hoogte.
12 AUG. Deze dag is ook al weer
voorbij. Er is geen mens in m'n tent
geweest en m'n stoelen heb ik op een
rijtje laten staan, hoog op het strand.
Bepaald overwerkt ben ik niet en
toch ben ik moe. Jans zit al hele da»
gen thuis. Kinderkleertjes breien voor
het komende seizoen. Tenslotte is het
in 't huishouden ook zo dat regeren
vooruitzien is.
Over vooruitzien gesproken: Ze
schijnen aan Chandu in Scheveningen
ook de vraag gesteld te hebben hoe
het weer in de maand September zal
zijn. Toen moet»ic geantwoord heb*
ben dat het weer geen kwestie van
vooruitkijken is. Je moet 't onder»
gaan, bedoelde hij zeker. Dat doen
we dan.
STOELEMAN.

De indrukken, opgedaan in die vrij
korte spanne tijds zijn nogal over*
stelpend, temeer omdat een paar
Oostenrijkse touristen me in staat
stelden verschillende kastelen aan de
Loire te bezoeken. Ze wilden ze zelf
ook zien, laat ik dat erbij zeggen.
'Kastelen uit de hoofse en spranke*
lende geschiedenis van het Franse
koningschap omstreeks de 15e en het
midden der 16e eeuw, het bloeitijd»
perk van de Gothiek en de gevleugel*
de woorden over vrouwen. Er zijn
slechtere combinaties denkbaar. 'Het
was de tijd dat de bovenbouw van de
adel grapjes en oorlogen maakte op
de rug van het volk en gracieuze lust*
oorden liet bouwen op de heuvels
langs de brede, langzaam voortslinge*
rende rivier. 'Het volk heeft zich in*
middels de toegang weten te ver*
schaffen tot deze superbe bouwsels,
zij het dan tegen betaling van 50
francs — een bedrag waarvoor tege»
lijk het recht om initialen te krassen
schijnt te worden gekocht — en on*
der veel ah en oh geroep trekt men
de gebouwen^ binnen, die men vroe*
ger eerst belegeren moest om er een
voet aan de grond te krijgen, al of
niet met een afgehakt lichaamsdeel.
Men had er iets voor over indertijd.
Terecht ovei-igens, want deze sloten

van de Tourraine, de „Tuin van
Frankrijk", als Chambord, Chenon»
ceau, Amboise of Blois (er zijn nog
heel wat meer) zijn van een prachtig
en koel evenwicht, een zelfbewust*
heid en een smaak die je even doen
beseffen dat je hoogstens een ge*
interesseerde pauper bent uit de tijd
van de Tour de France en de Bonte
Dinsdagavondtrein.
,
In de parken -van sommige kaste»
len worden des avonds z.g. „spec*
tacles" gegeven. IHet kasteel is ver*
licht, weerspiegeld in de rivier en —
ik moet 't toegeven — met veel goede
smaak — wordt de geschiedenis van
de koninklijke bewoners, versterkt
door luidsprekers verteld, afgewisseld
met muziek uit die tijd, veelal clave*
cimbelmuziek van Francois Couperin.
De Fransen, die nu eenmaal het- ge*
heim bezitten een dergelijke hachelij»
ke onderneming te doen slagen, we*
ten er ook in dit geval iets van te ma*
ken dat ongetwijfeld allure heeft.
Na dit delicate oponthoud krach*
ten mijn parasitaire autotochten me
tot Les Eyzies, een plaatsje gedoopt
door de mensen die het weten kun*
non tot „La capitale des temps pré*
historiques" ofwel de hoofdstad der
praehistoric. 'Hier in de buurt bevin*
den zich inderdaad een onnoemelijk

Sportwagenraces
op het circuit
A.s. Zondag om l uur zal het start*
schot vallen voor de eerste van een
aantal races • welke onder auspiciën
van de K.N.A.C. verreden zullen
worden. Er zal in vier klassen gere*
den worden.
Ongeveer 50 deelnemers zullen aan
de start verschijnen. Amerikanen, Bel*
gen, Duitsers, Engelsen, Fransen en
Nederlanders. '.Hieronder bevinden
zich enkele bekende namen.
In klasse A (tot 1500 cc) zal o.a.
starten Gatsonides met Borgward.
In klasse B (1500*2000 cc) zullen
o.a. aan de start verschijnen Eschau»
zier (Triumph TR2), Barendrecht
(Veritas), Roosdorp (Ferrari 500 Mon*
dial) allen Nederland en Brown (Coo*
per Bristol) Engeland, Musy (Mase*
rati).
In klasse C o.a. Martens (Aston
Martin) Ned., Deely (Austin Healy)
Engeland.
In de zwaarste klasse zal, gezien,
het Feit dat vele deelnemers in een

Jaguar XK 120 C aan de start ver*
schijnen, de rijcapaciteit nog meer
van invloed zijn dan in de andere
races. In deze klasse zullen O. A, Da*
vids (Ned.), Tak (Ned.), Carnegi
(Eng.) en Hamilton (Eng.) elkaar
trachten de loef af te steken allen in
eenzelfde type wagen. AI deze cou*
reurs hebben (als men het zo mag
uitdrukken) hun sporen (misschien
beter hun gaspedaal) verdiend en het
belooft dan ook een spannend ge*
vecht te'worden. Als de „seizoen"*
traditie gebroken zou worden en het
Zondag droog mocht blijven, kun*
nen de toeschouwers genieten van in*
tcressante wedstrijden.
Bij deze race zullen ook nog an*
dere dan rijcapaciteiten een rol spe*
len. 'De deelnemers zullen zodra het
schot gevallen is naar hun wagens
moeten sprinten en starten, aanges
zien zij aan de overzijde van de baan
voor de pits (waar hun wagens opge*
steld staan) het aanvangssignaal zul*
len moeten afwachten.

aantal grotten met ingekraste, ge»
beeldhouwde of geschilderde voor*
stellingen van onze voorouders die
een goede 30.000 jaar geleden 't leven
leefden, waarschijnlijk niet beseffend
dat er nog eens kruideniers en man»
nequins uit hen zouden ontstaan. Dat
lijkt tenminste aannemelijk. Het zien
van deze grotten vormt een ervaring
op zichzelf. Een uiterst vreemde er»
varing overigens, die ik hier terzijde
wil laten.
De Dordogue is een ongelooflijk
mooie streek waar de elfde en twaalf»
de eeuw nog bestaan. Uit die tijd
stammen n.T. de ontelbare feodale
kastelen langs de rivieren, de dank»
zij de harde natuursteen intact ge*
bleven Romaanse kerkjes die men
overal vindt en de grijze, oude
stadjes begroeid met wijnstokken.
De bevolking is zeer vriendelijk,
gastvrij en langzaam. De wijn is er
verschrikkelijk goed, veel te goed
voor een arme duvel, ook al kost ze
maar 45 frs de liter of liever juist
daarom.
De heuvels zijn weelderig overdekt
met bossen waarin men bronnen
vindt en oude, verlaten boerderijen.
Het afgesleten woord schilderachtig
mag hier misschien wel eens gebruikt
worden. Ik ken n.l. schilders die hier
aanvankelijk kitsch zouden maken.
Zo veilig op een afstand is het mis»
schien niet fair om namen te noe»
men, ook al zal ik daar misschien
weer spijt van krijgen.
Ik heb. het geluk gejiad een onder*
komen te vinden op een enorme zol»
der van een oude schuur. 'Het enige
wat ik heb te doen is te zorgen niet
door de vloer te zakken. Een mooiere
vorm van goed=wonen is nauwelijks
denkbaar.
Het regent de hele dag na een week
mooi weer. Het regent op alle noten»
bomen, op de miezerige vissers aan
de rivier, over het machtige stroom»
gebied van de Dordogne waar de
Middeleeuwen tastbaar bleven in het
leven van alledag dat ons — ook hier
— hoe langer hoe verder sleept van
de anonieme stilte der grijze, Ro»
maanse bouwers. Het Romaans dat
hier zeven, acht eeuwen geleden vol*
strekt gebloeid heeft en sindsdien in
de kerken door welmenendc pastoors
wordt verknoeid met onbeschrijflijke
prullaria. Er zit iets ongerijmds in,
dat misschien nodig is om tot andere
hoogten te geraken.
Sinds het Christendom daartoe niet
in staat is gebleken en de taak van
een nieuwe vormgeving op het indi»
vidu kwam te rusten, is een tijdperk
waarin elk bouwwerk zijn afgewogen
en sobere vorm had niet meer wel
denkbaar. :Het is moeilijk uit te ma*
ken in hoeverre winst en verlies te*
genover elkaar staan, of liever in
hoeverre ze elkaar dekken. Wie de
streek van de Dordogne gezien heeft
kan zich echter — hoe onbillijk het
enerzijds ook is, hoc generaliserend
en goedkoop het moge klinken — van
het gevoel verloren te hebben moei*
lijk losmaken.
Deze melancholie is zeer eenzijdig,
maar voor hen die van het Romaans
houden wellicht begrijpelijker, dan
voor hen die vinden dat we er met
onze flatjes op vooruit gegaan zijn,
wat, voorzover het de w.c.'s betreft,
nog waar is ook.
L.

Gemengd» berichten

Jaeob Paap f
Woensdag j.l. overleed geheel onver*
wachts een bekend inwoner uit on*
ze gemeente, n.l. de heer J. Paap in
cle leeftijd van 74 jaar.
De heer Paap, die ruim 57 jaar de
witte kruierskiel heeft gedragen, werd
reeds als jongen van 14 jaar als' krui*
er aangesteld op het station te Zand*
voort; dit gebeurde in 1896. Hij werk*
te als „Kruier no. l" gedurende het
sei/oen van 15 April tot l October.
In de wintermaanden was hij bouw*
vakarbeider en heeft als zodanig aan
vele bouwwerken meegewerkt, o.a.
aan de R.K. Kerk.
Na de tweede wereldoorlog werd
Paap wederom in dienst van de
Spoorwegen genomen.
Op 29 September 1951 werd Paap
gepensionneerd maar is nog enige tijd
aangebjeven, omdat er nog geen an*
dere opvolger voor hem was gevon*
den.
De teraardebestelling zal plaatsvin*
den op Zaterdag (morgen) om 11 uur
op de Algemene begraafplaats alhier.
v

Jaarvergadering
Dinsdagavond kwam de Zandvoortse
Korfbalclub, onderafdeling van de
Speeltuinvereniging „Kindervreugd",
onder voorzitterschap van de heer J.
Spierieus, in de toonzaal aan de Tol*
weg in jaarvergadering bijeen.
Na behandeling van de gebruikelij*
ke jaarverslagen werd in verband met
het aftreden van de heren J. Vogel*
poel en S. Termaat, resp. als voor/it*
ter en secretaris, een nieuw bestuur
samengesteld, daar de voorzitter zich
niet meer herkiesbaar stelde en de
heer Termaat het secretariaat niet
meer kon waarnemen.
IHet bestuur werd als volgt samen*
gesteld: voorzitter: J. Maarssen; se*
cretaris*penningmeester K. Troost;
leden: S. Termaat, A. van Breukelen
en M. Vlieland.
In de twaalftalcommissie werden
vervolgens benoemd de heren J.
Maarsen, K. Troost en A. van Breu*
kelen (wedstrijdsecretaris); in de kas*
commissie werden gekozen mej. T.
van iDalen en de heren W. van Duijn
en 'K. Loos; in de materiaalcommis*
sie de heren J. Veenman, W. van
Duijn en M. Vlieland.

Maandagmiddag -omstreeks half twee
maakte de bestuurder van een auto
een verkeerde manoeuvre, toen hij
zijn voertuig tussen op de Zeestraat
geparkeerde auto's wilde plaatsen.
Hij kwam in aanraking met een an*
dere wagen, welke over een kleine
afstand naar achteren werd ver*
plaatst en een daarachter geparkeerd
voertuig raakte. Twee der auto's He*
pen schade op, doch persoonlijke on*
gevallen bleven uit.
*
Op de rijweg van de Boulevard de
Favauge, nabij paviljoen Kiefer, had
Donderdagochtend omstreeks 11 uur,
vermoedelijk tengevolge van onoplet*
tendheid van een der bestuurders,
een aanrijding plaats tussen twee
auto's, die beide werden beschadigd.
Proces=verbaal werd opgemaakt.
*
De heer Deutekom, directeur van de
dienst van publieke werken, heeft j.l.
Dinsdag 't ziekenhuis verlaten. Over
enkele weken hoopt de heer Deute*
kom zijn werkzaamheden te her*
vatten.
*
In de nacht van Maandag op Dins*
dag is ingebroken in paviljoen Kie*
fer aan de Boulevard de Favuge.
Door het inslaan van een ruit wist
men binnen te komen. Vermist wor*
den enkele flessen cognac en likeur.
De kassa werd opengebroken, doch
deze bevatte geen geld.
*
Op klaarlichte dag werd Dinsdag uit
een woning aan de Koninginneweg
een bedrag van ƒ 32,50 ontvreemd.
De dader wist 'via een deur aan de
achterkant van het perceel binnen te
komen.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Ver. van
Leraren slaagden de volgende Zand'
voortse leerlingen van de Internatio*
nal School:
Boekhouden: F. W. Benjamins;
Engels: E. Walrecht, L. Schuiten,
mej. K. Zwart, mej. E. van Pelt, M.
Rugebregt; Nederlands: M. Rüge*
bregt.
Voor het diploma Machineschrij*
ven slaagden: Mej. A. Draijer (met
lof), mevr. J. M. 'Hoekstra, J. Zonne*
veld, mej. G. de Jong.

Na afloop van de„auto-courses
te Zandvoort op 15" Augustus biedt
„TRESLONC" - HILLEGOM een

speciaal course-diner-dansant
HILLEGOM

Menu:

C'est tres grand
C'est tres bon
C'est Treslong

Treslong Cocktail
Petile Mormite Henri IV
Steak de Veau Monie Carlo
Parfait Surprise
inclusief wijn ƒ 6,50

Nederlands beste entertainer HER HEIERMAN'met internationaal
repertoire en Mary Miller, radio=zangeres

Boven heel wat smederijen in het
goede land "van de Ieren hangt een
hoefijzer waarvan verwacht wordt
dat het geluk zal brengen. Ik weet
niet of dit ook werkelijk overal komt
waar een hoefijzer hangt.
Maar iedere Ier van het groene ei*
land der Ieren zal je bij de geringste
twijfel die je laat blijken over de
wondere kracht der hoefijzers de ver*
zekering geven, dat vroeg of laat een
hoefijzer geluk aanbrengt. En hij zal
je het merkwaardige verhaal vertel*
len van de smid William Barkett, die
in het Noorden van Ierland, bij Bel*
fast woont en het hoefijzer dat boven
zijn smederij hangt dat hem geluk
bracht.
In het begin liep die zaak van de
smid Barkett niet zo best. Toen hij
de oude en verwaarloosde smederij
van zijn spaarcentjes overnam, had*
den de bewoners van het plaatsje
hem nog nooit eerder gezien. En de
boeren uit de omtrek loerden van
achter de ruitjes van de herberg naar
de vreemdeling.
De eerste tijd bemerkte William
Barkett dit nauwelijks, daarvoor had
hij het te druk met het inrichten en
herstellen van de oude smidwerk*
plaats. Maar toen hij gereed \yas en
met een glimlach van voldoening op
de lippen de dorpsstraat overstak om
zijn werk vanaf de overkant te gaan
bekijken, zag hij dat de bewoners van
het plaatsje nauwelijks keken en de
boeren hem van achter de ruitjes van
de herberg wantrouwig gadesloegen.
Dat gaat -wel over dacht de smid
en bestreelde zijn aambeeld. Binnen*
kort zouden de vonken er af sprin*
gen. Maar de mensen uit het kleine
plaatsje schuwden vreemdelingen en
de boeren uit de omtrek wilden eerst
de kat eens uit de boom kijken en He*
ten hun paarden bij anderen beslaan,
al moesten ze er mijlen voor afleg*
gen.
-Iedere morgen maakte William
Barkett het' vuur aan en legde om*
sJachtig zijn smidswerktuigen gereed.
Maar er verscheen niemand, alleen
kwam zo nu en dan een oude logge
hond in de smidse rondneuzen. Dat
was alles. Toen werd de smid toch
wel een beetje moedeloos. Zijn spaar*
duitjes raakten op en daar er geen
klanten kwamen opdagen moest de

smid zijn inboedel bij stukjes en beet*
j es verkopen. Totdat hij alleen nog
zijn vuurhaard en aambeeld over*
hield.
Toen Barkett zijn laatste voorraad*
je hoefij/iers aan een opkoper van
oud ijzer moest verkopen om voor de
volgende dag in zijn levensonderhoud
te kunnen voorzien, hield hij er één
achter.

Een kinderverhaal
Nu of nooit, dacht de smid en hij
spijkerde met luide hamerslagen zijn
laatste hoefijzer boven de ingang van
zijn smederij.
'Het geluk! Nu moest het komen!
Barkett begon met nieuwe moed
zijn vuur aan te leggen en haalde de
ilaatste gereedschappen die hij nog
bezat, te voorschijn. Maar geen klant
liet zich zien, 's morgens niet, 's mid*
dags niet en 's avonds niet. De smid
gaf het echter niet op en pookte te*
gen de nacht het vuur nog eens extra
op. Eindelijk tegen een uur of één
dommelde Barkett langzaam in slaap.
Maar hij was nog niet helemaal weg
toen hij hard op de deur hoorde bon*
zen. De smid schoot overeind en
opende haastig de deur van zijn werk*
plaats. In het gele schijnsel van de
dorpslantaarn stond, of liever gezegd
zat een klein mannetje met 'een blo*
zend rond gelaat op een houten
paardje, waarvan hij de teugels flink
in zijn beide -vuistjes geklemd hield.
„Ik zag hier een vuur branden, me*
neer", sprak het kereltje, tegen de
stomverbaasde smid.
„U moet mij helpen, ik weet dat
het na sluitingstijd is, maar het moet!
Anders is het te laat!"
'En voordat de verbaasde Barkett
iets kon antwoorden, draafde de
vreemdeling met zijn houten paardje
de smidse binnen.
Hij hield zijn paard even in bij het
vuur en galoppeerde toen naar het
aambeeld.
„Vlug, meneer", riep het kereltje
terwijl hij afsteeg, „later hoop ik U
alles te kunnen verklaren!"
„Maar, eh", hakkelde Barkett, die
met moeite zijn stem hervond, „dit

"LAATSTE DAG RESTANTEN-OPRUIMING'

Zaterdag 14 Augustus
BROSSOIS Sohoenhandel
Grote Krocht

Onze reparatie-afdeling
is wegens vacantie gesloten v.a. 23 Aug. t.zn. 4 Sept.

Honkbal was niet best
Zandvoortmeeuwen is uitgespeeld.
Het seizoen is afgelopen en het hangt
nog slechts af van de uitslag van de
a.s. Zondag te spelen wedstrijd R.C.
H. 4*H.'H.C. 3. Mocht R.C.1H. deze
wedstrijd verliezen, iets wat niet uit*
gesloten is, dan moet er een beslis*
singswedstrijd volgen om uit te ma*
ken of Zandvoortmeeuwen, dan wel
R.CJH. moet degraderen.
Als Zandvoort die wedstrijd dan
zou winnen, zou het 't volgend jaar
weer in de 3e klasse kunnen spelen.
Vast staat echter dat de Meeuwen
dit keer een zeer slecht seizoen ach*
ter de rug hebben. Heel slecht. Dit
zou niet zo erg zijn (talloze mensen
vinden dit niet erg, doch als honk*
balliefhebber vinder wij het wel erg)
indien dit slechts een gevolg was van
het feit dat de Meeuwen te sterke
tegenstanders moesten bestrijden.
In iedere wedstrijd kan er maar één
de sterkste zijn. Het is echter met de
Zandvoortse honkballers zo geweest,
dat zij eigenlijk pas in de laatste
wedstrijd hun sterkste opstelling ge*
vonden hebben. Indien men de trai*
ning regelmatig had bezocht, dan had
deze opstelling al na twee avonden
vast komen te staan. Never change a
winning team is een bekende uitdruk*
king, maar dat een verliezend team
niet gewijzigd zou mogen worden,
neen....
De uitslagen van de verschillende
wedstrijden doen niet zo veel ter
zake, wel het vertoonde spelpeil. We
kunnen dan om te beginnen consta*
teren dat de verdediging onvol*
doende was. Vooral het verre veld
was uitermate zwak bezet. Talrijke
vangkansen zijn niet benut. Wij we*
ten uit eigen ervaring dat het soms
zeer moeilijk is een geslagen bal te
beoordelen. Vele factoren spelen
daarbij een rol. Windsterkte, stand
van de zon, eventueel effect; al deze
dingen kunnen het bijzonder moeilijk
maken een vangkans te berekenen.
Doch dat een strak geslagen bal ge*
mist wordt doordat de fielder niet*
of te ver inloopt, zijn dingen, die niet
mogen gebeuren en ' bij voldoende
oefening ook niet voorkomen. Even*
zo is het met de routine van het uit*
tikken -van de spelers op het tweede
en derde honk en eventueel op de
thuisplaat. Ook daaraan heeft nog

wel het een en ander gemankeerd. De
catchers wisten daarentegen de af*
stand tot het tweede honk goed te
schatten. Dit was wel het enige licht*
punt,
De werper is minder gemakkelijk
te beoordelen omdat hij de enige
speler is die rechtstreeks geconfron*
teerd wordt met de slagformatie van
de tegenstanders. 'Het is jammer dat
de werper van Zandvoortmeeuwen
niet wat meer vaart aan de ballen
kan geven. Wat betreft de variatie,
deze weet hij er -wel in te brengen,
maar de ballen moesten sneller zijn.
Als slagploeg is Zandvoort dit sei»
zoen niet gelukkig geweest. We heb*
ben enkele verre slagen gezien die
net fout waren, we hebben ook sla*
gen gezien die te veel in het bereik
van de fielders kwamen. Ook het
plaatsen is een kunst.
Ten slotte nog dit. Dit seizoen is
duidelijk gebleken dat de Zandvoort*
se honkbalveceniging geen reserve
heeft. 'Drie wedstrijden hebben' zij
met een of meer automatische nullen
moeten spelen. Dit is voor de leden
niet prettig. Enkele oudere leden heb*
ben gemeend hun club het beste te
kunnen dienen door te bedanken.
Dat dit niet • de juiste manier is,
spreekt vanzelf. We hebben echter
reeds eerder geschreven dat het be*
halen van goede resultaten een aan*
moediging is om lid van een vereni*
ging te worden. Het zou dan ook
prettig zijn iridien deze winter door
training naar" een zekere vorm ge*
stuurd zou kunnen worden, die ver*
trouwen geeft in de komende wed*
strijden. De ledenaanwas zal dan ook
niet lang op zich laten wachten.
F.T.

gaat toch niet, dit is onmogelijk, een
houten paard beslaan!"
„Het gaat wel, meneer", riep het
kereltje. „Een normale paardenhoef
heeft ie nodig, ik help U wel met het
beslaan, maar maak in 's hemelsnaam
voort!"
„Meneer", sprak Barkett, „ik -wil U
helpen, hoe ongelofelijk dit alles ook
voor mij is, maar ik heb in mijn hele
huis geen hoefijzer meer! Het laatste
heb ik deze morgen moeten verko*
pen!"
Een ogenblik scheen het mannetje
uit het veld geslagen, maar toen veer*
de hij weer op.
„Ik heb boven Uw deur een hoef*
ijzer zien hangen, geef me dat!" „Mijn
geluksijzer meneer", riep Barkett ver*
schrikt, „dat kunt U toch niet me*
nen?" „'Het schijnt U geen geluk te
hebben gebracht", zei de wonderlijke
vreemdeling. „Laat het mij beproe*
ven, ik smeek het U!"
Een ogenblik stond de smid beslui*
teloos, zich afvragend of hij zijn ge*
luksijzer zou afstaan aan dit rare
mannetje met zijn vreemd rijdier.
Maar toen hij hem aankeek was
zijn besluit al genomen. De smid ging
naar buiten en kwam een ogenblik
later met het ijzer terug en besloeg
het houten paard op de plaats die
het ventje hem wees. Toen Barkett
klaar was sprong de vreemdeling di*
reet op de rug van het houten paard
en gaf het de sporen. „(Heb dank me*
neer", riep hij, terwijl hij de smederij
uitdraafde. „Het zal U, wanneer ik
mocht ^slagen, duizendmaal worden
beloond!''
De verwonderde Barkett keek hem
na, tot het vreemde mannetje in het
nachtelijk duister was verdwenen. De
smid sloot zuchtend de deur, doofde
het -vuur en viel op wat stro naast
zijn aambeeld in slaap. Toen Barkett
laat in de ochtend wakker werd en
zijn smidse opende kon hij zijn ogen
haast niet geloven. In de dorpsstraat
stonden de bewoners van het plaats*
je met al 'de boeren uit de omtrek en
draaiden, niet bepaald op hun gemak,
hun petjes en hoeden in hun handen.
Een van de oudere boeren trad op de
smid toe.
„Baas Barkett", sprak hij met tril*
lende stem, „vannacht heb je door
het enige hoefijzer, dat je nog in huis
had, bereidwillig af te staan, het Ie*
ven van de jonkheer gered. De 'dok»
toren waren ten einde raad en toen
heeft men de wondere heer uit Bel»
fast gevraagd over te komen. Maar
niemand wist wanneer en hoe hij zou
arriveren. Dank zij jou smid Barkett
is hij vannacht op het landhuis aan*
gekomen en heeft de jonkheer kun*

nen genezen".
„'Hoera", juichten "de boeren en be*
woners van h^t plaatsje. „Dank zij
jou -smid Barkett en -wij hopen dat je
hier wilt blijven' om onze paarden te
beslaan". En zo is het gebeurd. Boven
de smederij van William Barkett kun
je nu nog het hoefijzer zien hangen
waarmee de smid het houten paard
van de wonderdokter heeft beslagen
en dat hem door de jonkheer per*
soonlijk is overhandigd.
'Het is de smid duizendmaal be*
loond en daarom zeggen de Ieren, dat
voor de bezitter van een hoefijzer hel
geluk vroeg of laat komt, soms op
een vreemde Iwijze.
Kijk maar naar William BarkettJ
P

KAARTEN KEREN TERUG

r«
Van de vorige week opgelaten bal*
Jonnen zijn reeds een honderd kaar*
ten bij T.Z. b'innengekomen. Men wil
echter met de einduitslag nog even
wachten <>m jj», overige ballonvinders
de gelegenheid te geven hun naam en
adres in te sturen.

Slecht nieuws
voor de
sportverenigingen
'Hoe staat het met de ingebruikne*
ming van de nieuwe en de verdeling
van deze sportvelden?
Uitgezonderd voor de r.k. voetbal*
vereniging „The - Zandvoort Boys1'
die in October a.s. naar het Kenne*
mer Sportpark aan de Kennemerwej
verhuist, is de situatie een beetje
triest.
De Zandvoortse Hockeyclub gaal
nog niet naar. 'de nieuwe sportvelden
binnen het circuit, daar de accommo*
datie niet gereed is. Zoals bekend
heeft de gemeenteraad een bedrag
van ƒ 52.000,— gevoteerd voor de
bouw van een clubhuis, maar met de
bouw kan nog steeds niet worden be*
gonnen omdat men moet wachten op
de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten van Noordholland.
Volgende week worden de terrei
nen gekeurd, maar bij een eventuele
goedkeuring verandert er niets aan
de bestaande situatie. Dit betekent
dat de Zandvoortse Korfbalclub —
onderafdeling van de speeltuinvereni
ging „Kindervreugd", wederom gast*
vrijheid in Haarlem moet zoeken.
Het blijft een teleurstellend feit,
dat aan de terreinenmisère nog geen
eind is gekomen!

Mensen en Zaken
Niet gewenste onthullingen,,..
Jit verschillende persverslagen blijkt
dat Chandu, de telepaath en „men*
talist", zoals hij zichzelf noemt, cri*
tiek van het publiek heeft uitgelokt
:ijdens zijn optreden in de Kurzaal te
Scheveningen
Chandu, die over paranormale ga*
ven schijnt te beschikken, heeft al
eerder van zich doen spreken in ver*
aand met .verbluffende voorspellingen
over uiteenlopende zaken. In meer
dan 80% van deze. gevallen bleek
Chandu gelijk te hebben gekregen.
Het is dus. geen wonder dat de men*
sen, wanneer zich een gelegenheid
voordoet, graag een optreden van
deze helderziende bijwonen. De cri*
tiek, die van een deel van het publiek
kwam, had betrekking op het feit
dat Chandu in sommige gevallen nog*
al onbeschroomd antwoord gaf op
aan hem gestelde vragen. Die vragen
waren schriftelijk ingediend.
Het wekt min of meer verbazing
dat de betrokkenen, die hun schrifte*
lijke vragen aan Chandu hebben ge*
steld, zich achteraf boos hebben ge*
maakt dat zij een naar hun smaak al
te openhartig antwoord van de grote
Chandu hebben gekregen. Zij wisten
toch wat zich hier voordeed? Zij zit*
ten in een zaal en -wonen een variété*
voorstelling bij. Bij het desbetreffen*
de programmasonderdeel kan zich
geen misverstand voordoen, want de
werkwijze' van helderzienden, gedach*
tenlezers, telepathen, mentalisten, of
hoe men deze lieden ook noemen wil,
is genoegzaam bekend. Zij lichten het
publiek behoorlijk in, althans voor
wat betreft het aandeel van het pu*
bliek in „het nummer".
Chandu heeft tegen een juffrouw
gezegd, dat de man, waarover zij in*
lichtingen vroeg en op wien zij klaar*
blijkelijk verliefd was, een lammeling
was. De lammeling was bovendien
reeds door bepaalde banden gebon*
den aan een andere vrouw.
Een andere dame uit het publiek
gaf hij de goede raad het vervelende
zaakje, waarmee zij tobde, maar aan
haar ouders te vertellen.
In beide gevallen waren de beide
dames niet zeer gesticht over dit ant*
woord en met hen gaven verschillen*
de andere personen uit de zaal on*
dubbelzinnig uiting aan hun afkeur.
Het kan natuurlijk onprettig zijn
in het openbaai over de tong te gaan
en de onthullingen, die over een zeer
persoonlijke* en delicate aangelegen*
heid gedaan worden, mogen buitenge*
woon ongewenst zijn, maar wat had*
den die mensen dan gedacht? Zij
nemen vrijwillig deel aan een onder»
deel van het programma. Men mag
veronderstellen dat zij volledig op de
hoogte zijn van de consequenties van
hun deelname aan dit openbare spel*
letje. Begrijpen zij dan niet dat de
deels vage, deels openhartige bekend*
making van persoonlijke kwesties, het
optreden van helderzienden bij het
publiek zo gewild maakt?
Chandu is gelijk te stellen met
iedere andere artist, die zo nu en dan
de medewerking van het publiek
vraagt voor het welslagen van zijn
nummer. Het gebeurt ook zo dikwijls
dat een humorist bijvoorbeeld iemand
op het podium verzoekt om bepaalde
dingen uit te voeren. Wanneer zo
iemand dan — waar het in de regel
op uitdraait — hartelijk wordt uitge*
lachen door het publiek, kan hij zich
daarover moeilijk boos maken. Dan
had hij niet naar het podium moeten
gaan.
En wanneer de „slachtoffers"' van
de lieer Chandu, dié zijn onthullingen
niet ongevraagd deed, pijnlijk getrof*
fen zijn door diens openhartigheid,
dan moeten zij bedenken dat zij dit
aan zichzelf te wijten hebben.
Geen vragenstellen was voor hen
veiliger geweest!
MOMUS.
Jacob, de minderjarige schildpad is
terug! V„eel dank, namens Annelies,
voor de medewerking, die een plaats*
genote aan de opsporingswerkzaam*
heden heeft gegeven!
Maar nu is Annelies bovendien in
het bezit van een soortgenoot van
Jacob. Dit diertje, dat door zeer
vriendelijke mensen klaarblijkelijk als
„troostprijs" is afgegeven, vóór dat
Jacob gevonden werd, heeft maar drie
pootjes en een halve. "Wie is nu de
oorspronkelijke eigenaar van dit
beestje?
M.

Klanken
uit de blauwe tent
Morgenavond vindt onder auspiciën
van Touring Zandvoort ccn concert
plaats op het Raadhuisplein, dat ge*
geven zal worden door de Haarlemse
Postfanfare.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto*
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (?o
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuiahofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 15 Augustus
10.30 uur: Ds H. Visser, pred. te
Bloemendaal.
7 uur: Ds "R. 'H. Oldeman.
Jeugddienst.
Onderwerp: „Een vreemde kerk»
dienst".
Woensdagavond 18 Augustus
8 uur: Avondstilte. Medewerking:
viool, cello en orgel.
Ncd. Protestantenbond^ Brugstraat 15
Zondag 15 Augustus
10.30 uur: Prof. Dr J. A. Ooster.
baan van Haarlem.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 15 Augustus
10 en 5 uur: 'Ds G. J. Cozijnsen van
Hellendoorn.

Wij leveren U ; op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

FOTO-KINO HAMBURG

De nieuwste camera v.a. f 54,-

Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en smalfilms

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed plotseling tot"
onze diepe droefheid onze lieve
Man en zorgzame Vader en
Grootvader
JACOB PAAP
in de leeftijd van 74 jaar.
Uit aller naam:
W. C. Paaptde Wid
Zandvoort, 11 Augustus 1954
Brugstraat 12
De teraardebestelling zal plaats
vinden Zaterdag 14 Augustus
te 11 uur op de Algemene Be»
graafplaats te Zandvoort.
Getroffen door het innige medeleven
bij het heengaan van onze beste man,
vader en grootvader
TEUN PAAP
zeggen wij U op deze'wijze van harte
dank.
Familie T. Paap.

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

J. HENNEN, SUSSEX
WINKEL-HUIS TE HUUR ƒ 3,50. ƒ 4,50. Dr Menger*
op Ie stand te Zandvoort. straat 34
Pi ijs, met goederen, ƒ 5000.
wegens vacanüe
Br. no. 6302 bur. Zandv.Crt. Te koop gevr. GOED PER*
CEEL op nette stand, welk
Gevraagd GEM. HUIS van L.e betrekken is. Br. ond. no.
15 Aug. tot l Oct., evt. lan* 6310 bureau Zandv. Crt.
van 17 Augustus ger. Br. no. 6303 Zand. Crt.
huur voor nette dame
t.m. 30 Augustus GEM. TE HUUR GEVR. Te
l ONGEMEUB. ZIT»SL.*
voor 4 mnd door vliegenier, <AM'ER m. stookg., vr. keu*
man, vrouw en 2 kind. van «en, wasgelegenh., w.c., ge*
3 en 7 jaar: l huisk., 2 sl.k., deelte zolder. Br. onder no.
Tolweg 2 badk. en keuk., ing. l Sept. 6305 bureau Zandv. Crt.
a.s. Br. 6306 bur. Zandv.Crt.

J, van der Meer

AFWEZIG

TANDARTS BEEK
AFWEZIG

van 13 Augustus
tot l September

D
WONINGRUIL

Te koop zeer goed gebouwd
PERCEEL m. ccntr. verw.,
lest., bev.: 6k., keuk., keld.,
'4r. xolder, v. en a. tuin, da*
delijk te aanv. Br. no. 6308
bureau Zandv. Crt.
Te koop D.K.W. 200 cc.
Bol, Kostverlorenstraat 66.
Te koop weg. vertr. prima
DAMESFIETS m. L, ƒ 50,=;
zeer goed TENNISRACKET
ƒ 12,50. Tolweg 6 rd, 2 x b.

NETTE WERKSTER gevr.
3r. onder no. 6304 bureau
Zandv. Courant.

Loodgietersleerling
gevraagd
Spoklers, Koninginneweg 43.
B.z.a. in kinderhuis, bcsch.
JONGEDAME, dipl. kin*
derver/orging. Tel. -K 2.500»
27810.

ONTHARING d. diathei»
mie, verw. v. wrattpn, moe»
Gevr. net meisje dervl., enz. Vele-aftnb. H.II.
Pijnbooms'rr.%, Haar»
v.d.e.n. in kl. gezin. Voor Dokt.
goede kracht hoog salaris. lem, tel. 24402.
Werkster aanw. Aanm. uit*
HYPOTHEEK
's av. tussen 6 en 8 uur.
aflossing beschikb.,
De Lairessestr. 82 hs, Am* zonder
lage rente. Br. ond. no. 6309
sterdam. Telef. 723702.
bureau Zandv. Crt.

BEDIENDE gevr.

Meisjes gevraagd

leeft. 16 a 18 jaar. Bakkerij
KOELEMIJ, 'Haltestraat 33. Wasserij „HOLLANDIA"

NETTE WERKSTER gevr.
voor l hele dag en 3 halve
Te koop wegens overplaat* dagen. Aanm. 's avonds na
sing: SOLIEDE PERCEEL 8 uur. Boul. P. Loot 41.
bij de Boulevard, met wo* Gevraagd: JONG MEISJE
ningruil A'dam, liefst Zuid, voor
hulp, voor halve
niet te groot huis. Br. onder dagen.huish.
Condities en werk»
no. 6307 bureau Zandv. Crt. tijden nader
overeen te ko*
TE KOOP: l span oranje men. 'H. van Gerven, Brede»
kanaries, l dito geel, 3 rijst* rodestraat 61. Tel. 2593.
vogels en l gele pop. Prijs
ƒ 25,-. Polak, 'Haltestr. 42.

GEBOORTEKAARTJES
Aangeb. te Il'Iem flat, 4 k.,
keuk., badcel, kelder, hall.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Gertenbachs Drukkerij
Gevr. ie Zandv. vrije wo*
Zon* en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
DANKBETUIGING,
ning m. tuin, zolder of gar.
9.30 uur (.Hoogmis) en 11 uur. De Voor de vele blijken 'van belangstel» Br.: Rembangstr. 79, ITlem.
Achterweg l Tel. 2135
H. missen om 8.30 en 11 uur speci» ling ondervonden bij'-het overlijden
aal voor badgasten.
WONINGRUIL
van onze lieve vrouw, moeder, be»
Zondagsavonds 7 uur Lof.
A'dam*Z.—Zand voort.
huwd* en grootmoeder
Ih de week 'H. Missen 's morgens
Aangeb. vrije belet. 2 k. en
JOANNA CATHARINA
*
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
suite, slaapk. m. vaste wast.,
SCHOUTEN=v.
DAM
Lof.
gang, keuk., war. en berg»
betuigen wij U onze hartelijke dank. zolder. Huur ƒ 39,90 p. mnd. Te koop 2 burger WOON*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Geur. vrij huisje te Zand» HUIZEN waarvan l leeg te -Niet voor het sei/oen.
UTt aller naam,
Bakkerij Rinkel, Raadhuisplein
Maand Augustus geen bijeenkomst.
Tb.. G. Schouten. voort of omg. voor 3 pers. aanvaarden is. Br. onder no.
Br. no. 6301 bur. Zandv.Ot. 6311 bureau Zandv. Crt
i
——
•
Zandvoort, Augustus J954
Zondag 15 Aug, 9.45 uur: iRadiotoe* Koningstraat 8
T
Gevr. voor direct of vanaf Weg. omstandigh. te koop
spraak (pp 402 meter) door de heer
15 Aug. tot half Sept. GEM. AUSTIN '51 met schuifdak
M. Paulissen van het (Humanistisch
BENEDENETAGE, 3 kam. en verdere accessoires, in
Verbond. Onderwerp: „De mensen
Mevr. Kiersch, Zeilstraat 5, prima st. Tel. 3330 elke dag voor zelfbewoning. Prijs tot ƒ 18.000,—. Brieven onder
deugen niet".
no. 6312 bureau Zandv. Courant.
A'dam, tel. 'K 20=723890.
na 6 uur.
De goedkoopste zaak
Kop en schotels
'.... v.a: ƒ' 0,65
Theepotten
'..... v.a. ƒ 1,50
Borrelglazen
'.... v.a. ƒ 0,15
'Borden
v.a. ƒ 0,44
Ned. Hervormde Kerk
Citroenpers
„... v.a. ƒ 0,25
Verder grote sortering in Luxes en
Zondag 15 Aug. 7 uur
Huishoudelijke artikelen, Souvenirs
en Sola artikelen. \
Spr.: Ds R. H. Oldeman
Wij hebben te veel om op te noemen. Augustus is, alle pogingen tot vacan* een glad dun papje aanmengen. Het
Onderwerp:
tiespreiding ten spijt, voor velen nog papje onder roeren bij 't vlees schen*
Komt U eens kijken?^
vacantiemaand bij uitstek. Ons ken en de ragout nog een paar minu*
Een vreemde kerkdienst
SWALTJESTRAAT 9, is achter de dé
land ligt ondanks de vele depressies, ten verwarmen.
'Haltestraat. TELEFOON 2418
Cantharellen zijn pittig van smaak
die deze zomer ons brengt, in een
hogedrukgebied van vrije*dagen*vie* en doen volgens velen aan vlees den*
ring. Wij hebben gemeend aan die ken. De voedingswaarde is echter vraagt vrl. en mnl.
prettige stemming het onze bij te niet zo hoog, dat^ze de plaats van
moeten 'dragen door het opstellen van vlees Icunnen innemen.
Wordt een cantharellcngerecht aan
een Augustusmenu, dat — naar wij
de -warme maal tij d-gegeven, dan zor»
hopen — elk wat wils biedt.
gen we toch nog voor een eiwitrijk Aanm.: Grote Krocht 14. Tclef. 2919
Het luidt als volgt:
artikel — vlees, eieren of een melk*
Groentesoep
gerecht. In dit menu brengen wc de
Koopt nu uw
Blinde vinken, aardappelen, spercic* cantharellen in combinatie met ei.
bonen, jus — Gelatinepudding met
wollen en
Omelet met cantharellen.
vruchten.
gewatteerde dekens
100
g
cantharellen,
3
eieren,
3
eet*
Aardappelen, andijvie, tomatcnsla,
lepels melk, zout, boter of marga*
voor de winter
jus — Havermoutpap.
rine, desgewenst peper, fijngesne»
fegen
zomerprijzen
den
peterseliegroen.
Gebakken aardappelen met ontbijt*
spek, komkommersla — Vanillevla. De cantharellen schoonmaken door Verder:
Alle ZOME'RGOEDEREN tegen abnormale prijzen, waarvan
Bedrijfskleding, Manufacturen, enz.
slechte plekken weg te snijden. Slappe
Bruine vleesragoüt, aardappelen,
iedereen moet profiteren.
«
exemplaren
weggooien.
De
cantharel*
bieten — Fruit.
len een paar maal wassen in ruim wa*
Aardappelen, savoyekool, jus — ter en laten uitlekken. De cantharel*
Griesmeel met krenten.
len in stukken snijden en in hete bo* Kruisstraat 12 - Telefoon 2360
ter of margarine 10 minuten bakken
op alle zomerrestanten
'
Vermicellisoep
in de koekenpan, onder af en toe om*
Omelet van cantharellen, aard*
scheppen.
appelen, sla van kropsla en
De eieren met de melk en een wei»
worteltjes.
nig zout, desgewenst peper en peter*
d
Aardappelen,
stoofsla,
jus
—
selie loskloppen. Zonodig extra boter
Haast UI Er zijn natuurlijk diverse enkele stuks„
Karnemelkse gortpap met beschuit. of margarine in de koekenpan smel*
ten. De massa over de cantharellen
Textiel en Confectiemagazijn
Gelatinepudding met vruchten.
schenken en vlug aan ccn kant licht*
500 g rode of blauwe pruimen, 3 bruin bakken. Tijdens het bakken de
dl (2 kopjes) water, ongeveer*75 g omelet geregeld langs de rand op*
(5 eetlepels) suiker, 10 g (5 blaad* lichten en het nog _ vloeibare deel op
jes) gelatine, 3 eetlepels melk, l de bodem laten omlopen. Wanneer
de gehele eimassa gestold is, de ome*
eetlepel basterdsuiker.
:
HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087
'
De gelatine weken in ruim koud wa* let dubbelslaan en op een schaal la*
De lezers van ons
ter. De pruimen wassen en ontpitten. ten glijden. Een takje peterselie er bij
Alleen onze gewaarborgde kwaliteiten
blad weten dat
De vruchten opzetten met het water leggen.
en de suiker en aan de kook brengen.
wonen in Zand»
De pan van het vuur nemen, de prui*
voort mede
Zojuist ontvangen onze bekende
men er uit scheppen en laten uitlek*
betekent: de
LANGE STURKA DAMESPANTALONS
ken. Het sap zonodig met water aan* Het kleuteronderwijs
Zandv.Courant
vullen tot 1/2 liter.
in 1954
in gabardine.en melton in diverse
De gelatine uitknijpen en door het
lezen!
tinten. Maten 38—46.
hete sap roeren. 'De vloeistof laten af» Blijkens de zojuist door het Centraal
koelen en enigszins drillig laten wor* Bureau voor de Statistiek gepuhli»
Men wil op de
den. De helft ervan licht en schuimig ceerde overzicht van het kleuterons
hoogte zijn, niet
EENS KLANT.
BLUFT KLANT.
kloppen en op smaak maken met de derwijs 1954 telde dit op l Januari j.l.
alleen van
melk en een weinig basterdsuiker. 3429 scholen met 368.218 leerlingen
al het plaatselijk
Door de rest van de gelatinemassa Je en 9.215 hoofden en onderwijzeressen.
pruimen verdelen. Deze pruimenpud*
nieuws, maar ook
Vergeleken met 1950 (315.684 leer*
ding overdoen in een schaal of in lingen) is het leerlingental met 17%
van de aanbie*
kleine schaaltjes en bedekken met de toegenomen,
terwijl er t.o.v. 1953 door
dingen der Zand/
schunnige massa.
het vertrek van de bijzonder grote
voortse winkel -„ri
Het gerecht stijf laten worden en groep der in 1946 geborenen een klei*
desgewenst gameren met 'n wafeltje. ne teruggang valt te constateren
stand!
Monopole
Hotel Bouwes
(1953: 369.886 leerlingen).
Bruine vleesragoüt.
Daarom wil
Van alle 5*jarigen ontvangt thans
Orkest Nico de Vries en
Vrijdag 13 Aug. S uur: film „Quo Dagelijks:
200 g doorregen varkens* of lams* 70,7%
adverteren in de
zijn
solisten.
kleuteronderwijs
(1950:
65,6%).
Vadis".
vlees, een uitje, 100 g tomaat, 2 Voor de verschillende provincies va*
Zandvoortse Crt
Internationaal cabaretprogramma.
bouillonblokjes, 3/4 liter water, 75 rieert dit percentage sterk: zo be*
Zaterdagmiddag 14 Aug. 2.30 uur;
zeggen: in het
g (8 eetlepels) bloem, boter, mar» draagt het voor Drente 46,6% en
film „Lach en vergeet".
Zondagmiddag: Thé Dansant.
garine of vet, zout.
middelpunt van
Zaterdag 14 Aug. 8 uur: film „Quo
voor Noordholland 82,8%.
Het vlees zouten, in hete boter, mar*
de belangstelling
Vadis".
Andere attracties en
Per l Januari j.l. was 20% der
garine of vet aan weerszijden bruin hoofden en onderwijzeressen onbe*
nuttigheden
staan
en
Zondag. 15 Aug. 8 uur: idem.
bakken en uit de pan nemen. Ui en voegd (1950: 36%).
verkopen....!!
Maandag 16 Aug. S uur: idem.
schoonmaken, klein snijden
Vrijdag 13 Aug. 8 uur: Chopin Beet* tomaat
Het gemiddeld aantal leerlingen
Dinsdag 17 Aug. 8 uur: idem.
na het vlees zacht enige minuten
hoven avond door Theo van der en
per klasse bedroeg op deze datum
bakken.
Vlees,
water
en
desgewenst
Woensdag 13 Aug. 7 en 9.15 uur:
Pas in het Gem. Concertgebouw te bouillonblokjes toevoegen, aan de 40,0 (1950: 42,2).
film „Annie get your gun".
.Haarlem.
Het openbaar onderwijs omvatte
brengen en langzaam gaar sto=
Dondeidag 19 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. Zondag 15 Aug. aanvang l uur: In* kook
ven in ongeveer 40 minuten. In een 16,1% der leerlingen, het Prot. Chris»
ternationale Sportwagenraces, geor* droge pan de bloem gelijkmatig bruin telijk, het Rooms*Kalholiek en ander
Vanaf Zondag I'S t.e.m. Donderdag
ganiseerd door de K.N.A.C. op het roosteren onder steeds roeren. De bijzonder onderwijs resp. 23,6%,
Donderdag 19 Aug. 2.30 uur: film
„'De vrolijke gevangenis".
Circuit van Zandvoort.
bloem dan met een weinig water tol 47,1% en 13,2%.
Zandvoort, Augustus '1954
Schelpenplein 9
-

LOOPJONGEN gevraagd

Het Wonder vanZandvoort

Jeugddienst

Seizoenopruiming
Slechts enige dagen!

belangrijke kortingen

„DE WAAG"

WEEK-AGENDA

Huis te koop gevraagd

Eten in Augustus

personeel

Fa van der Veld-Schuiten

- STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Pynstrykery — Snelle aflevering — KASTKLAAR
Pakv.eldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Sport
Badplaatstournooi wordt
volgend» week voortgezet
ZandvoortmeeuweniBloemendaal
In 'het door Zandvoortmeeuwen geor=>
ganiseerde voétbaltournooi om de
Zilveren Watertoren wisten tot nu
toe H:EjD.W. en T.Y.B.B, zich in de
volgende ronde te plaatsen door in
de voorronde deze week resp. van
Waterloo en E.H.S. te winnen.
Dit tournooi wordt' a.s. Dinsdag
17 Aug. om 7 uur voortgezet met de
wedstrijd Zandvoortmeeuwen l=Blo&<
mendaal. De organiserende vereni*
ging zal het ongetwijfeld niet gemak*
kelijk krijgen want Bloemendaal is
een lastige tegenstander.
Wij hopen dat Zandvoortmeeuwen
zich voor verdere deelname, aan het
in eigen huis georganiseerde tournooi,
niet zal laten uitschakelen.

Voetbalwedstrijd ten bate
Ouden van Dagen
A.s. Zaterdagavond wordt 'op het
Zandvoortmeeuwenterrein een voet*
balwedstrijd gespeeld tussen een elf*
tal van Zandvoortmeeuwen en een
elftal van rijles» en gemeente*ambte*
naren. De opbrengst van de recette
wordt ter beschikking gesteld van het
plaatselijke comité voor de ouden van
dagen.
Zandvoortmeeuwen verschijnt in de
volgende opstelling:
Doel: P. van Koningsbruggen; ach*
ter: A. Stokman en F. A. J. "Water;
midden: P. Keur, G. Kerkman en C.
Stokman; voor: J. Zwemmer, S. Keu*
ning, P. Castien, E. A. Koning en J.
Knotter.
Het ambtenarenelftal is als volgt sas
mengesteld.: Doel: S. Bos; achter: Ch.
Keur en Fr. Poots; midden: J. v. Soo*
lingen, Kamps en L. van der Werf f;
voor: G. Keur, -H. Bos, A. Koning, J.
Visser en Jb. de Muinck.
De wedstrijd wordt geleid door de
heer J. Ramkema.
DÜIVENSPOBT

Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Maandag 9 Aug. een wedvlucht
van Quievrain, afstand 226 km. De
eerste vogel werd getoond om 9.42 u.
De prijzen werden als volgt gewon*
nen: A. Dorsman l, 6, 11, 23, 28, 36;
J. Koning 2, 8; A. Paap 3, 13, 20, 21,
27, 38; K. Driehuizen 4, 32, 40, 41;
J. Schrander 5, 12; C. Koper 7, 9, 14;
K. Kramer 10; C. K. Draijer 15, 19;
Th. >H. v. d. Meulen 16, 22, 29, 31, 33;
G. Driehuizen 17, 30, 39; J. N. 'Huijer
18; H. Gaus 24, 25, 2.; 'H. Lansdorp
34, 37; -IJ. 't 'Hert 35.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn 'bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië en 'Ned. Nieuw Guinea:
m.s. „Mataram", 26 Aug.
Ned. Antillen: m.s. „Delft", 17 Aug.
Suriname: m.s. „Castor", 24 Aug.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Winchester Castle", 14 Aug.
Canada: m.s. „Johan van Oldenbarne*
velt", 14 Aug. en m.s. „Prins Philip
Willem", 19 Aug.
Argentinië en Chili: s.s. „Alcantara",
14 Aug. en s.s. „Cordoba", 19 Aug.
Brazilië en Uruguay: s.s. „Alcantara",
14 Aug.
Australië en 'Nieuw Zeeland: via En»
geland, 14 Aug.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem

Voor vlot en
leuk jurkje
Coupeuse
Etnmaweg 8, telefoon 3095

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper = Stationsplein * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 13 tot en met
DINSDAG 17 AUGUSTUS, 8 UUr
(Wegens grote lengte dezer film slechts één
avondvoorstelling).
M.G.-M. presenteert U: Rpbert Taylor, Zte*
borah Kerr in: '

„O U O VADIS"
(Kleur door Technicolor)
Toegang 14 jaar
Entreeprijzen: Parket ƒ 0,75, Parterre ƒ 1,20,
Stallcs»Balcon ƒ 1,50, Loge ƒ 2,00.
Plaatsbespreken dringend aanbevolen!
WOENSDAG 18 en DONDERDAG 19 AUG.,
7 en-9.15 uur
Op veelvuldig verzoek presenteren wij U
M.G.M'.'s spectaculaire Technicolor met Betty
Hution, Howard Keel:

Annie get your gun
Toegang alle leeftijden
Zaterdag 14 AUGUSTUS, 2.30 uur (alleen bij
slecht weer)
David Niven, Caesar Komero in de Techni*
color showïfilm

Lach en vergeet

U kunt het toch niet
afschreeuwen —
wanneer tr de goede hoedanigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat de Zandvoortse Courant te uwer üeschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat 'het plaatselyk- 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 by de

Wéét U, dat snel vermage*
ren een risico inhoudt?
Waarom zult U dat risico
nemen? Gebruik BIOLINE,
de dragees, die U langzaam
maar zeker naar het gestel*
de doel leiden. Vraag Uw
drogist. Hij kent Bipline. Hij
.weet waarom Bioline lang*
zaam maar zeker werkt.
U, als U zelf wat
Zandvoortse Courant Vraagt
meer. over Bioline wilt we*
de officiële brochure,
Achterweg l - Telef. 2135 ten,
voorzien van de gewichts*
tabel.

De Beste en goedkoopste
Slager van Zandvoort

Balledux en Zonen

„LA VI A N D E"

Haltestr2729

Telefoon 2596

GEHAKT h.o.h
ƒ1,60
LAPPEN
'.v.a. 1,85
MAGERE LAPPEN
2,10
RIBLAPPEN
2,10
ROSBIEF
2,30
LENDE
2,35
3,op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) BIEFSTUK
3,20
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet •HAAS
Verder Kalfs: en Varkensvlees
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw' inkopen bü deelnemers (winALLES VOOR DE BOTERHAM
keliers) aan bet Kennemer Financierings-Instituut; Kleine Krocht l - Telefoon 2432
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dati'U te zware lasten te
dragen kr^gt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
.... HUIS-, DECORATIE- EN
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: RECLAMESCHELDERSBEDRIJF
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corxespondenten
'
••-'~•.

en

helpïU

Toegang alle leeftijden
Vanaf ZONDAG 15 tot en .met DONDERDAG
19 AUGUSTUS, 2.30 uur (alleen bij slecht weer)
Wij presenteren U de komische film:

De vrolijke gevangenis
Toegang alle leeftijden
Plaatsbespreken dagelifks van 11.30—72.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550. •-

Autorijschool
IJmond

Souvenirs

Fa
J, v, d. BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg1. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Celsiusstr. 52, IJmuiden
Tel. (K 2550) 4551

Gediplomeerd instructeur

Prachtige collectie

Henk Schuilenburg

JOG* Autorijlessen in nieuwe Ford Anglis

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap

De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7
TELEFOON 2974

Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

SCHOENTJES,

geïmporteerd
uit het zuiden
van Frankrijk

GARAGE RMEE. telefoon
K 2500—39609, 39435, Koe*
dief slaan 21, Heemstede
Het adres van vertrouwen
voor

PERMANENT
;,

,

COLDAVAVE
TléDE WAVE
ELECTR. WAVE
INDOLA
DE LUXE WAVE

Dagelijks:
Orkest Nico de Vries
en zijn solisten
*

-

® .

Anina Foik
* Danseres
Clarisse & Marfin
Ket opwindende danspaar
uit Zuid' Amerika

Lyne & Co.
De wereldberoemde
parodisten

Maison „Gerrits"

*
Zondagmiddag
•
THÉ DANSANT

•Damesi'en, Herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718

WOLLEN DEKENS

heerlijk luchtig,
met vrolijk gekleurde veters
en originele touwzolen zijn het
ideale schoeisel voor strand,
week-end en vacantie. In
1 1 verschillende modellen
en kleurcombinaties

Zaterdagmorgen 10 uur
speciale verkoop van 500
onregelmatig geweven de*
kens, tegen ongelofelijke
lage prijzen, alle maten:
f 13,90, ƒ 19,50, ƒ 23,90.
Wollen Plaids slechts.
ƒ 16,90. Op vertoon ad*
vertentie bovendien 5%
korting.
TAPIJTHANDEI,

„MARO"
Jansstraat 85, Haarlem -

M. C. VAN BORKUM

Watergetijden
H.W. L.W. H.W,, L.W. Strand
Aug.
berijdbaar
15 3.53 11.— 16.21 23.30 8.00*14.30
16 4.31 11.30 16.57 24.- 8.30*15.00
17 5.08 12.— 17.36 0.30 9.00*15.30
18 5.49 13.— 18.17 1.30 10.00*16.30
19 6.32 13.30 18.57 2.- 10.30*17.00
20 7.15 14.— 19.40 2.30 11.00*17.30
21 8.05 15.— 20.36 3.30 12.00*18.30
Samengesteld door P. v.d. MtjeKCzn.

VACANTIE
Wij leven in dat tijdloze tijdperk
waarin de .vaders niet, de kinderen
wél vacantie hebben.
En omdat wij net zo'n. goede moe*
der willen zijn als dé schrijfster van
het paedagogische stukje in ons da*
mesblad, trekken wij er op uit met de
kleinen.
*
Wij gaan naar zee, naar de duinen,
naar de kermis in een naburig dorp,
naar een film uit het jaar nul met de
Dikke en de Dunne.
Wij spelen standsaan*de*wand mei
eigen kinderen en aanklevende logé's;
want 'de familieband trekt sterk in
vacantietijd.
Wij zeulen met drie flessen gazeu'se
en zeven kinderen naar het bos. Heel
diep onder in d'e tas weten wij ons
sigaretje bij een Havank, maar wat
doe je als' zeven man je rug' als
„aanplak"' gebruiken voor hun ver?
stoppertjes spel? Dan in vredesnaam
maar meespelen! .
Maar als de dag niet meer aan
schade oplevert dan een gezwollen
lip en wat schaafwondjes mogen we
niet mopperen.
Maar" ons arme huis, wat staat het
zielig te huilen; wat knarst het in al
zijn voegen van, zand. Wat kleeft het
van kinderhandjes.
En onze rug, wat kraakt hij van de
vacantievreugd.
Tante, kijk eens, een egel! zegt een
stads nichtje in het bos, en ze laat
glorieus een Iclit zien.
Ach, het is toch' wel een beetje
moeite -waard.
NEEL.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING !

Burgerlijke Stand
6—12 Augustus 1954
Geboren: Jan Hendricus Alfred, zoon
van J. Keur en J. Bos; Dirk, zoon
van P. Berkhout en A. M. Schoorl;
Leendert, zoon van L. Bol en W. P.
van Breugel; Hugo Willy, zoon van
L. C. van Heuven van Staereling en
'N. C. Pieschel; Martha, dochter
van 'A. Loos en J. Willemsma.
Ondertrouwd: J. Kraaijenoord en E.
W. dé Rooy.
Getrouwd: F. A. J. Water en W.
Visser.
Overleden: J. Paap, oud 74 j., echtg.
van W. C. de Wid.
$

de, VAO.UW,

Mevr. de Nijs

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestrast' 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

THEATER

Wat voor feest of party?
Alles verhuren wflü
Glaswerk, poreelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 3164

PEDIGURE

MANICURE
Schoonheidsspecialiste
met Jarenlange ervaring

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer.

3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.

3499 Gem. Geneesheer, JuUanaweg la.
2262 Informatiebureau VreemdeUngenverkeer, Kiosk Raadhulspleln'.
2887 Stoomwasserö „Hollandia",
fynstrjjkeru, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukker^, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat én Stationsplein.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek

2886
FILIALEN IN GEHEEL NEDERLAND

Dr Gerkestr. 21 s Tel. 2812

„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; IJchtstoringen. Bel op Frits Paap';;

Brederodestraat 94.

•

:-
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55e Jaargang no. 64 .— Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon'2135
Giro 523344

'DINSDAG 17 AUGUSTUS 1954

ZANDYOORTSE COURANT
voor. ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mmshoogte

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

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

ronde vlak achter deze twee auto* Touringtconcert
duivels kwam te rijden.
In het totaalklassement van de C*
klasse (waarin tenslotte nog twee rij*
ders overbleven....) werd de Engels»
man Beauman in een Aston Martin
winnaar in een tijd van l uur, 40 min.
46.6 sec. Deeley eindigde op dt twee*
•de plaats met 3 ronden achterstand.
In de zwaarste-., klasse liet Ninian
Toeschouwers keken naar deuken, schrammen en snelheid
Sanderson in een'Jaguar XK 120 C Alle omstandigheden waren Zaterdag zwermden de belangstellenden wat
l uur 37 min 41.3 sec. voor zich af*
in de omgeving. 'En toen bood de
drukken. Op de tweede plaats ein* j.l. gunstig om het concert, dat gege» uit
Dit keer heeft men in Zandvoort waar voor zijn geld gekregen! De digde de Belg Laurent met een ach* ven werd door de 'Haarlemse Post* dorpskern weer de vertrouwde zo»
merse Zaterdagavond*aanblik. Men
internationale sportwagenwedstrijdcn, welke Zondagmiddag door de K.N. terstand van 17 -sec., gevolgd door de fanfare, tot een prettig zomeravond* zag fleurig uitgedoste badgasten, jon»
A.C. op 'het circuit werden georganiseerd, waren niet altijd even interes» Engelsman Sir J. Scott Douglas Bart festijn te maken. Het weer was — on» gelui in spijkerbroeken en veel*kleu»
en de Nederlanders van Dieten en
sant, maar op sommige momenten zeer spectaculair doordat verschillens Tielens. Deze vijf rijders bestuurden danks de vier depressies, die ergens rige hemden, diepgcbruinde mannen
de wagens defecten opliepen en enige favorieten uit de strijd wierpen.
op de loer lagen — uitstekend, de •en vrouwen met verschoten haren en
elk een Jaguar.
tussen door dé glanzende limou*
O'in zes uur vertrok het pu* stemming in het dorp was bepaald daar
Minder prettig is het afgelopen voor de enige vrouwelijke deelneem*
sines van verschillende nationalitei*
ster, Joke Maasland, die in haar splinternieuwe Ferrari van ƒ 50.000, tegen bliek, na de 'huldiging van de win* uitgelaten en de mannen van de P.T. ten, die zich moeizaam een weg baan»
naars te hebben meegemaakt. Vele
den door het specifieke bij de bad*
een duintop reed en toen met haar wagen driemaal over de kop sloeg
cóureurs waren echter over hun pech T. in hun keurige uniformen, verheug» plaats
flaneer»publiek. We»
Uitgezonderd de Ferrari — die zwaar werd beschadigd — liep 't voor Joke
minder tevreden. En hierbij denk ik den zich in een grote belangstelling derom horende
de zomer ingevallen en
vooral aan Von Frankenberg en Dun» zowel van badgasten als van inwo» het was was
nogal goed af. Zij werd hoven de neus en aan een arm gewond en naai
niet bij benadering te zeggencan Hamilton, die tijdens de training ners. ,
't St. Elisabelh Gasthuis te Haarlem overgebracht.
hoe lang deze schoon*weer*golf zou
prachtige tijden voor zich lieten no*
'Het Haarlemse Post*fanfarekorps, aanhouden. Maar dat was geen pro*
teren. Maar ja, tegen motorpech is
van 't ogenblik. Men accepteer*
dat
volgend jaar Mei zijn zilveren b e» bleem
niet'
te
vechten!
Er werden vier wedstrijden verreden over de kop sloeg. Bos Eyssen die
de dankbaar deze zeldzame avond,
J.G.'B.
staansfeest
viert,
is
geen
onbekende
met in elke ontmoeting twee klassen. vlak achter 'haar reed waarschuwde
die wellicht de laatste Zaterdagavond
De ruim twintigduizend bezoekers familie en officials, hij was zelf geheel
voor Zandvoort. /Het komt teri minste was, waarop de zomer zijn milde ga*
zullen in het begin moeite hebben ge-- van streek en zag van verder rijden
één maal in ieder seizoen de blauwe ven met gulle hand uitdeelde
had 'om de klassen uit elkander te af. De spanning in deze klasse van Raadsvergadering
Maar waarom zo pessimistisch? Er
tent op het Raadhuisplein opluisteren •wordt
houden, daar 'het tegelijk rijden van 2000 tot 3000 cc was er meteen uit,
gefluisterd dat de zomer dit
twee klassen de race wel eens on* vooral toen op een ogenblik de Belg De gemeenteraad komt in openbare met welluidende klanken. Ter verpo* jaar tot November duurt! Wij zullen
Dua achter de pits op een aantal stro* vergadering bijeen op Donderdag zing van hen, die tijdens hun va* zien. Laten wij echter eerst nog even
overzichtelijk maakt.
De Duitser Seidel (O.S.C.A.) werd balen inreed. De gevolgen vielen ge* 2 September a.s.
cantie muzikale genietingen weten te terugkeren naar de majestueuze mu*
overtuigend winnaar, 'hoewel dit mo=< lukkig mee, hoewel vijf officials en
ziektent, waar de kapel zich intussen
waarderen.
gelijk werd doordat de favoriet von een brandweerman de schrik van hun Bots-auto'tjes
weer opgesteld had voor het slot*
Frankenberg in de 12e ronde door leven kregen toen de wagen met grote
De heer de Groot, die nog niet zo nummer. Buiten de blauwe tent had
motorpech moest opgeven. Hij maak* snelheid op hen afkwam. Later arri* Zaterdagavond -moest de bestuurder lang dirigent is van dit ambitieuze nog een afdeling van de muzikale P.
te nog wel de snelste ronde in 1.57$ veerde bijna op hetzelfde plekje de van een auto plotseling stoppen voor gezelschap, had een programma sa* T.T.*mannen een front voor het pu*
(gem. snelheid • 128.30 km). De tweede Engelsman Gaze, maar ook dit on* een voor hem rijdend voertuig. Deze mengesteld, dat voor het merendeel bliek gevormd: het tamboer*korps.'
plaats was voor de Nederlander v. d. geval liep goed af.
manoeuvre werd te laat opgemerkt uit marsmuziek bestond. Deze muziek eveneens in donkere uniform, maar
Door het uitvallen van Levegh reed door de bestuurder van een motor. lag het fanfarekorps ongetwijfeld en met witte koppels en witte uitmon*
Lof-in een M.G.' Special.
Twee Engelsen, Blakeley en Leo» Sanderson onbedreigd naar de over* Een botsing was onvermijdelijk met menig open doekje was de beloning stering. Gezamenlijk 'bliezen en trom*
nard', kwamen op de iHunzerug tot winning, maar achter hem werd er het gevolg dat beide voertuigen wer* voor de pittige ;geluiden, die langs de melden de heren een pracht van een
stilstand, terwijl Mikkers in een hard gestreden om de Belg Laurent den beschadigd, doch persoonlijke lichtjes in de bomen omhoog golfden: taptoe, waarbij de t'ambours en trom*
Koopmikroon in de vijfde ronde uit op de derde plaats te houden. Dit ongevallen bleven uit.
Naar mate het repertoire vorderde melslagers een buitengewone ijver
de bocht vloog en in het zand beet. lukte Scott Douglas ternauwernood
Zondag hadden tussen auto's en werd het drukker op het pleintje en aan de dag legden. Een taptoe is al*
Nog 20 ronden lang is hij met een en iedereen vroeg zich af wat er ge* motoren vier aanrijdingen plaats en tegen de tijd dat het pauze werd en tijd iets, waarbij je even je rug moet
schop bezig geweest om zijn wagen beurd zou zijn als Gaze niet uit de wel op de Hógeweg, op de Zeestraat, de heren een koele dronk gingen nut* rechten. Je voelt je opeens merk*
te bevrijden, maar er kwam geen be* bocht was gevlogen, toen hij — in de de Dr C. A. Gerkèstraat, alsmede op tigen, kon er geen mens en zelfs geen waardig blij en opgeruimd. Waar*
eerste wedstrijd had Gaze met mo* de Zandvoortselaan in Bentveld.
weging in.
auto meer bij! Tijdens de rustpoos, schijnlijk komt dat door het mee*
In de B*klassc (15.00*2000 cc) was torpech te kampen — in de laatste
Acht voertuigen liepen schade op.. die een indrukwekkende lengte had; slepende rhythme van de drums, die
van strijd geen sprake. De Engelsman
werkelijk uitstekend, werk verrichtten
Alan Brown was met zijn Cooper
op deze avond.
'Bristol ove'rtuigend de sterkste. Al*
De taptoe is een combinatie van
leen de Zwitser Musy in een. Mase*
choraal» en marsmuziek met' een spec*
brand','
kunhen"
'wij
daar
alleen
maar
rati werd niét door" hem gelapt^ Gat*
tacülair slot: de volledige uitleving
medelijden mee hebben. Tegelijker* van drums, troms en niet te vergeten
.sonid'es eindigd-e óp de 8e plaats.
tijd dienen de brandstichters er op de omvangrijke Turkse trommel!
Joke. .Maasland zorgde in de C*
bedacht te zijn dat zij hebben te ijve*
klasse (2000*3000 cc) voor een ware
De P.T.T. vierde triomfen met de*
ren voor
Vrijwilligers voor
een badhuis in de kazerne. ze .taptoe, die plechtig begonnen was
verrassing door in haar gloednieuwe
Want het behoeft geen betoog dat met het gedragen „Wilt heden nu
Ferrari dertien ronden aan de kop te
i i
, , , ..
, ,, ,
-, T -.r,r , . . brand*stichten even vuil maakt als treden...." Jammer, dat niet ieder*
blijven. Bij het ingaan van de Tar*
•Het
is
al
weer
een
maand
-geleden
brak,
bijvoorbeeld
het
V.V.V.*huisje
brand*blussen. Ik zou zelfs zo ver een deze mooie muziek wist te waar*
zanbocht slipte zij en kwam met haar
wagen in de verkeerde richting te dat de burgemeester zich officieel be* op het Raadhuisplein. Als zo'n ge* willen gaan om op te merken dat het deren... . Hier en daar werd er hard*
staan, juist op het moment dat er een klaagd heeft dat er hier in Zandvoort bouwtje vakkundig wordt aangesto» stichten iets vuiler maakt, omdat er op gesproken en gelachen en dit' werd
zestal Jaguars van de grote klasse zo weinig branden uitbreken. Dat ken, geef ik u op een briefje dat de vrijwel nooit met water bij -wordt ge» zelfs voortgezet toen de muziekkapel
naderde. Zij verloor hiermee een faal* was toen vijf vrijwilligers, die het veroudering "van het blusmateriaal on* spoten.
onze nationale hymne speelde. Het
'En nu gaan wij vrijwilligers wer* moet
ve minuut en haar eerste plaats, wel* vijf*en»twintig jaren bij de brandweer middellijk zou worden aangetoond.
.gezegd worden dat de kinderen
ke door de Brit Beauman werd inge* hadden uitgehouden, werden gehul* Dan zou de belachelijkheid van een ven. Ónder het motto- ELKE DAG van onze buitenlandse gasten blijk*
digd. Natuurlijk had de burgemees» 18»jarige motorspuit en een 13=jarige EEN FLINKE BRAND moeten de baar ons volkslied niet k-enden. En
nomen.
warme woorden van waardering ladderwagen direct, aan het daglicht technici, die iets van brandstichten dit mag tot verwondering stemmen,
Zeer spannend was de strijd in de ter
voor de jubilarissen,
doch in die
D*klasse (boven de 3000cc). De favo* warmte
want wie van ons — die tot de jaren
kon ;hij de kille spijt over de
riet IDuncan Hamilton, die tijdens de stelselmatige
des onderscheids is gekomen, kent
afwezigheid
van
bran*
training de 'snelste tijden op zijn den niet onderdrukken.
niet het „peutschland über alles"?
naam plaatste, lag twee ronden aan
Enfin, hier ligt' misschien een taak
Bij
die
gelegenheid
betoogde
de
de kop, maar werd door-, motorpech burgemeester de belangstelling van
voor de politie, die met tactisch op»
gedwongen de baan te verlaten. Zes de burgerij voor het brandweercorps
treden zou weten te bewerken dat óns
cóureurs, die slechts 16 seconden uit daalt,
volkslied geëerbiedigd wordt, wan*
om
de
eenvoudige
reden
dat
elkaar lagen, te weten Sanderson, men het gezelschap niet in actie ziet.
neer dit in het openbaar wordt ge»
Laurent, Carnegie, Davids, van. Die*
speeld.
is het zo, dat actie tot
ten en Levegh, leverden met elkander deInderdaad
'Het slot van de taptoe was een
verbeelding
spreekt,
't
Is
alleen
een strijd 'op leven en 'dood, doch het jammer dat je nooit precies van te
prachtige suggestie van een vertrek*
was de Belg Laürant, die de strijd
kende trein, nu eens
aanzwellend dan
kunt bepalen hoe de reactie
tenslotte won. Het was er intussen voren
weer uitstervend1, met een bewonde»
uitvalt.
nogal Spaans toegegaan en verschil*
renswaardig gevoel voor samenspel.
•Overigens heeft onze burgemeester
lende wagens kwamen er met allerlei
Wel bedankt, mannen van Tante
zich
gehaast
aan
zijn
'brand*begerige
deuken, enz. van af. Een wagen bleef
Pos!
woorden
toe
te
voegen
dat
hij
natuur*
in het bos in een boom vastzitten en
H.W.
lijk persoonlijk geen flinke branden
moest later worden weggesleept.
wenste, maar een flinke brand —
zonder schade en zonder leed — zou
'Het tweede deer van de wedstrijden aantonen dat het blusmateriaal in
Opbrengst collecte
werd verreden volgens 'het type Le verouderde staat verkeert,
Mans. D'e cóureurs •\yerden in een
Mag ik in alle bescheidenheid een
De j.l. Zaterdag gehouden collecte
cirkel opgesteld, moesten toen snel advies geven? Wel, ik zou zeggen:
ter bestrijding van de t.b.c. voor de
naar hun wagens lopen en proberen Geef die burgemeester zijn branden,
er van door te gaan. In de A*klasse waar hij om vraagt.
sanatoria Sonnevanck en Zonnegloren,
schoot de Duitser 'Seidel het eerste
En nu ik dit heb gezegd valt 't mij
heeft een bedrag van ƒ 722,1] opge»
weg en in de 'B*klasse de Brit Brown. plotseling in dal de oprichting van
bracht.
Zij namen direct een flinke voor» een brandstichters*corps zeer aan de
sprong en werden onbedreigd win» wens van de burgemeester zou tege*
naar. Enkele deelnemers maakten in* moet komen. 'Hoe langer ik met die
Helios in het water
teressante „slippertjes", doch onge* gedachte speel, hoe meer ik er warm
A.s. Donderdag organiseert de kam»
vallen bleven uit.
voor loop. Zandvoort kijkt niet op .
peervereniging „Helios" een zwem*
Seidel werd dus winnaar in een tijd een vereniging meer of minder en 't
De burgemeester warmt zich aan een verzoeker and.
van l uur 43 min. 16.5 sec., gevolgd corps van vrijwillige brandstichters
festival in het Richebad.
door de Fransman M. Collange in een zou waarschijnlijk binnen afzienbare
tijd van l uur 46 min. 51.6 sec. De tijd even populair worden als_de club komen. Om over de 68*jarige slangen . weten, een spoedcursus gaan volgen
Nederlander D. Gast in een M.G. der blussers -en spuitgasten.- ir moet maar niet te spreken.
om de fijne kneepjes van het vak te Het gaat door
Special reed maar-48 ronden en deed natuurlijk
voor
gezorgd
worden
dat
Als
de
vereniging
van
brandstich»
leren.
Opper*brand*sticht»meester De onlangs geannuleerde speeldata
hierover l uur 44 min. 48,4 sec. en de publieke belangstelling voor dat ters voldoende belangstelling krijgt, (die De
ten
spoedigste benoemd moet van het Zandvoorts Politieetoneel
werd derde.
corps
niet
gaat
zakken.
Dus
er
moet
wordt
het
zaak
de
organisatie
van
worden)
kan
dan vast een lijst van
In de Bsklasse,noteerde Alan Brown
een flinke voorraad' branden in meet af aan goed op poten te zetten, urgentiewerken gaan aanleggen. Deze blijven, aangezien de technische'moei*
voor 50 ronden een tijd van l uur 37 altijd
zijn.
\Vij moeten dus een behoorlijk ge» lijst moet alle gebouwen, -w.o. huizen, lijkheden konden worden opgelost,
min. 32.2 sec., waarna de Zwitser petto
De
enige
moeilijkheid
is
echter
nog
outilleerde brandstichters»kazerne
café's, hotels, pensions en desnoods gehandhaafd. Op 6, 13 en 27 Novem=
Musy op bijna drie minuten volgde. hoe wij de branden zonder schade en hebben.
Dat is een eis, waar wij op scholen, omvatten welke zonder leed ber brengt men het eerste stuk in
De eerste Nederlander, K. 'Baren* zonder leed kunnen fokken. Want als moeten blijven
en die tot en zonder schade kunnen platgebrand Zomerlust op de .planken.
dregt in een Véritas eindigde op de 4e een brand zonder schade en zonder elke prijs moet hameren
ingewilligd." worden.
plaats (47 ronden in l uur 39 min. leed brandt', dan is er geen aardigheid Wanneer wij geenworden
moderne kazerne
Het gebruik van vuur in de brand*
2.2 sec.).
\
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De sensatie kwam dn het laatste
deel var: de wedstrijden, in de C* en
D*klasse. De wagen van de Fransman ten wij nu eens aannemen dat er zo'n
Als wij nu vernemen dat het per* overzien.
Levegh vloog nabij de Oosttunnel in brand (zonder lief en leed
pardon, soneel van de brandweer zich niet
brand, hetgeen, door Joke .Maasland zonder leed en zonder schade) uit* eens behoorlijk kan wassen na een
werd opgemerkt. Zij schrok er zo
van, 'dat zij de controle over haar
stuur verloor en met grote snelheid
van de weg schoot, tegen een duin*
top opklauterde' en daarna driemaal
(Ingez. med.)
k

Knap óp die (mogelijke schuur met f^f

V \J*-g\ïl\

Voorbijgangers in actie

Vrijdagmiddag werd de brandweer
voor een kleine brand gealarmeerd'.
Er was kortsluiting ontstaan op een
BARTJE zolder van een groentezaak aan het
Kerkplein, waardoor een dekzeil was
gaan smeulen. Toen de brandweer na
korte tijd arriveerde was het vuur
reeds door voorbijgangers geblust.

HONKBAL
Van een beslissingswedstrijd waarvan
wij in ons Vrijdagnummer spraken, is
geen sprake meer.
R.C.iH., dat gelijk stond met Zand*
voortmeeuwen, heeft kans gezien zijn
laatste wedstrijd te winnen zodat, on*
voorziene omstandigheden daargela*
Badplaatstournooi
ten, Zandvoorimeeuwen zich het vol*
Nadat vanavond de wedstrijd Zand' gend jaar met de 4e klassers zal moe*
voortmeeuwen l=Bloemendaal wordt ten meten. Een droevig einde van een
gespeeld, volgt a,s. Donderdagavond triest seizoen.
19 Aug. om 7 uur de ontmoeting
iH.B.C.*D.C.G. om de zilveren water»
toren. Dit is tevens de laatste DUIVENSPOKT
ontmoeting voor de voorronde.
D.C.G., de sterke Amsterdamse 3e P.V. Pleines hield op Zondag 15 Aug.
klassar, is houder van de wisselprijs een wedvlucht van af St. Quentin,
en zal zek'er alles in het werk stellen 295
km.
om wederom als tournooi=winnaaruit
De eerste vogel werd getoond om
de bus te komen. Maar dan zal dit
elftal Donderdagavond eerst van (H. 11.35 uur.
B.C. moeten winnen. Hiervan zijn we De prijzen waren als volgt: J. Schran*
echter nog niet zeker aangezien de der l, 27; A. 'Dorsman 2, 7, 25, 31;
'Heemstedenaren over een goed elftal A. Paap 3. 12, 19, 30; C. K. 'Draijer
beschikken en zich niet zonder meer 4, 5, 24, 37; H. A. Daane 6, 26, 29;
gewonnen zullen geven. 'Een span* B. Lukkassen 8; Th. H. van der Meu*
nende wedstrijd 'wordt dan ook tege* len 9, 18, 21, 34; H. Gaus 10, 14; G.
Driehuizen 11, 22; J. Koning 13, 15;
moet gezien.
De vier voorrondeswinnaars zullen 20; C. Koper 16; H. Lansdorp 17, 28;
a.s. Zondagmorgen en *middag de K Driehuizen 23, 33, 35; H. Bartens
strijd voortzetten om de prijzen.
32.

Sport
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Zandvoorimeeuwen

l ts

if

legen ambtenaren

Onder gunstige weersomstandigheden ning gebruik van een valpartij van
werd Zaterdagavond een voetbalwed* de rechtsachter J. van Soolingen en
strijd gespeeld tussen een sterk elftal plaatste de bal voor de derde maal
van Zandvoortmeeuwen en een elftal in bet verlaten doel.
van rijks* en gemeente*ambtenaren,
Zandvoortmeeuwen probeerde de
Onder leiding van scheidsrechter voorsprong nog te vergroten, doch
J. Ramkcma kregen de bezoekers een slaagde hierin niet. Men moest met
afwisselende strijd te zien. De ambte» een vrij mager resultaat (3=2) genoe*
naren waren vooral in de eerste helft gen nemen.
overtuigend sterker, maar zagen al* De opbrengst bestemd voor 't plaab
leen kans de bal naast of over 't doel selijk comité voor ouden van dagen
te schieten. Slechts eenmaal had J. bracht naar schatting een kleine hon=>
Visser het goede schot te pakken en dcrd gulden op.
kreeg Van 'Koningsbruggen het nakij*
ken. Doch B. Castien had tevoren de
score reeds geopend, zodat de rust
met een 1*1 gelijke stand inging.
Zandvoortmeeuwen drukte de amb* Heidewandeling
te naren in de tweede helft in een in de omgeving van Velp
hoek, maar de hevige belegering werd
met succes afgeslagen en toen moest De Toeristenbond A.N.W.B. zal in de
de Zandvoortse achterhoede alle zei* omgeving van Velp een heidewande*
len bijzetten. Een. fout van doelverde* ling organiseren voor toeristische
diger Van Koningsbruggen — hij aar*
zelde even met uitlopen — was voor wandelaars, -waaraan zowel leden als
H. Bos dje kans van zijn leven om de niet*leden van de Bond kunnen deel*
bal in liet verlaten doel te plaat* nemen. De route van deze wandeling,
sen (1*2).
welke naar keuze op 21 of 22 Aug.
'.Het samenspel bij de ambtenaren
was niet slecht, de moeheid begon kan -worden gelopen, is wederom met
echter een woordje mee te spreken, grote zorg uitgestippeld. Zij voert de
waardooi Zandvoortmeeuwen iets deelnemers door een, prachtig oud
meer bewegingsvrijheid' kreeg. Op beukenbos, langs een ^beekje en wa*
een moment dat de ambtenaren*
achterhoede te laat ingreep was het tertjes, over bemoste bospaden en
Castien die de bal via de rechterpaal open zandwegen door bloeiende
langs de uitlopende S. Bos — die zijn heideveld. Vanaf de, Postbank zal
doel nog uitstekend wist te verdedi» men kunnen genieten van een uniek
gen — in het net drukte (2*2).
Er kwam meer meer leven in de vergezicht.
De Bond heeft wederom een lange
brouwerij en 't samenspel van Zand*
voortmeeuwen werd ook beter, het* route van ongeveer vijftien kilometer
geen echter niet betekende, dat de aangegeven, en tevens twee korte
ambtenaren er niet meer aan te pas
kwamen. 'De thuisclub kroop door het routes van ongeveer tien kilometer
oog van e«n naald toen de bal via de voor deelnemers met jongere kinde*
paal in het veld weggewerkt werd. ren of wandelaars, die het kalmpjes
Tijdens een overwicht maakte Keu* aan willen doen.
Vertrekposten voor deze wandeling
zijn 'Hotel Naeff te Velp en Café*
restaurant Berger op de Postbank.

ALBERT HEIJN

verkoopt
alleen
het beste

WONINGRUIL
AmsterdamiZsndvoort.
Aangeb. vrij bovenhuis omg.
Concertgeb., 7 k., zolderk.,
douche, 2 warand., balcon.
Gesch. v. pension of 2 gez.
Gevr. vrij huis, minst. 6 k.
Br. no. 6401 bur. Zandv.Crt.
Te huur vanaf l Sept. groot
vrij GEM. BEN. HUIS met
grote tuin. Br. onci. no. 6402
bureau Zandv. Courant.
Jonge onderwijzeres zoekt
nette ZIT*SLAAPKAMER,
zonder pension, met kook*
gelegcnh., tegen l Sept. Br.:
Koningslaan 45, Utrecht.
VERLOREN, van Zeestraat
naar A'damse vac.kolonie
Kostverl., btauW'groen kim
derjasje m. capuchon, merk
46, leeft. 7 a 8 jr. Terug te
bez. Kostverlorenstraat 95.

Gevr. nette jongen
Bakkerij KEUR, Diaconie*
huisslraat 36.

Zonder regen spelen

Welk artikel
U ook neemt...

Wegens omst. te koop
motor MATCHLESS 350 cc,
1952, 9300 km gelopen. J.
Ribbels, p.a. Tramstraat 1.
Te koop aanjjeb. TAFEL»
TENNIS, als nieuw. Brede*
rodestraat 109, 's av. na 8 u.
FLINK MEISJE GEVR.
zelfst. kunn. werken. Balie*
dux, Haltestraat 27=29.

...en nog voordeliger
dan waar ook.
Dat is dan ook de reden,
f waarom Alfaert Heijn al
er dan 65 jaar het vertrouwen geniet van dfe huisvrouwen, die weten wat zuinig
huishouden betekent.
Albert Heijn stelt zich tot eer het a l Ierbeste te leveren voor de laagste prijzen.
Neemt U maar eens de proef.

Leverpastei . . .
Boerenmétworst
de echte

Huishoudzeep
2 dubbele stukken

Toiletzeep
5 stukken

groot blik
100 gram

.

NU per blik

Grote Spritsen
Ananas Blokjes
Vruchtenkoekjes
Limonadesiroop per
Hazelnootrepen,

per bus

,

200 gram
100 gram

49
41
89
55
29
25

125-98-69
zware reep

Gertenbachs Drukkerij

29

"

95
*••*

•
49

Een van de roede
dingen In het leven
Zwemlerarei
J. Koelsma
Op zo'n warme l
vacantledag ia
het soms werkeltjk teveel.*
Honderden
kinderen vullen
de badlnrichting. Je moet
voor en achter tegelijk,
allebei je ogen wQd open
hebben. Wat ben Ik dan
biy als Ik er zo tussendoor een kopje koffie kan
drinken. Maar dan Bof f ie.
koffie- die verkwikt.
.
BOFFIB: het woord voor
. de lekkerste KOFF1B

verzorgt al Uw

DRUKWERK
Achterweg l Telefoon 2135

ALBERT HEIJN

>VOORKWALITEIT<

|&**0^||!£^

_ A VONDST l L TE _
in de Ned. Hervormde Kerk
op Woensdag 18 Augustus om. 8 uur
Spreker: Ds R. K. OLDEMAN
Onderwerp: In de greep van de tijd
m.m.v. de heren: A: Butter, hobo; H. Berton, or*
gel; G. H. Haagmans, cello; A. Luyendijk, tenor.
r

~

Wij vragen voor spoedige in*
diensttreding voor de Afdeling
Verpakking

GEHUWDE
VROUWEN

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COTJRANX
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zon critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vereeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

tot 45'jaar
welke eventueel ook voor 'HALVE DAGEN
kunnen worden te werk gesteld.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelden dagelijks ^(uitgezonderd Zaterdags)
bij de Sociale Afdeling van 9 tot 5 uur aan
de fabriek.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

Belangrijke

MELRERIJ

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2263

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesneer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenrerkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwassery „Hollandia",
fynstrükerü, 3, H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinfco",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sütsma's leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

2887
2135
2424
2975
2886

ook U kunt

zonder nsico

üeflnaqetfen
door het Biologische
•

Slankheidsmiddel

blOUNE
•ucces verzekerd
prl|iSOdraBMif.t.25

MARIËNBOSCH

ARBEIDSMARKT IN 1953
Zandvoort steekt ongunstig af
Het beeld van de arbeidsmarkt in het
gewest 'Haarlem vertoont in grote
lijnen veel overeenkomst met dat van
het gehele land. Bedroeg het direct
beschikbaar aanbod (geheel werklo»
/en en D.U.W.*arbeiders) op l Ja*
nuari nog 3852, aan het einde van het
verslagjaar van het gewestelijk ar»
beidsbureau Haarlem was dit gedaald
tot 2630. Door de toenemende werk»
gelegenheid steeg het aantal overge»
bleven personeelsaanvragen van werk
gevers van 261 tot 537.
Teneinde een indruk te krijgen, in
welke verhouding de werkloosheid in
deze gebieden moet worden gezien,
werd het gemiddeld direct beschik*

baar aanbod in het verslagjaar uitge-1
drukt in promilles (per duizend) van
de mannelijke beroepsbevolking. Ter
vergelijking werden tevens dergelijke
verhoudingscijfers voor de provincie
Noord*HoIland en van Nederland en
die voor "het jaar 1952 (tussen haak*
jes geplaatst) in de hieronder ver*
melde tabel opgenomen.
Hieruit blijkt o.m., dat de gemiddelde
werkloosheid in het -verslagjaar be*
langrijk lager ligt dan in het voor*
gaande jaar. Verheugd is ook het feit,
dat het gewestelijk verhoudingscijfer
(24) lager ligt dan dat van de provin*
cie (30) en het rijk (30), hetgeen
voornamelijk een gevolg is van de

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not 'least
gezond
zeer gunstige werkgelegenheid in de HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
rayons IJmuiden en Beverwijk. On*
gunstig steekt hierbij af het hoge cij*
fer voor het rayon Zandvoort. In dit
gebied blijft de uitbreiding van de
WINKELIERS,
werkgelegenheid ten achter bij de
Maakt reclame
groei van de beroepsbevolking.
In alle gebieden viel de maximum*
werkloosheid in de maand Januari.
D'eze daalde snel tot een minimum in
Augustus/September, in welke maan*
den de seizoenwerkgelegenheid o.a.
in 'de groenten*, fruit* en visconser*
venindustrieën, de landbouw, visserij
en horecabedrijven, haar hoogtepunt
bereikte.

Haarlem
Beverwijk
IJmuiden
Zandvoort
Gewest
Noord«Holland
Nederland

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

i

WEEK-AGENDA

Werkloosheid in 1953.
Gebied

doormiddel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT

Maximum
2585
(3073)
427 (405)
458 (454)
223 (356)
3693
(4241)
27015
(27589)
171039
166003)

Minimum
1067
152
93
70
1454
12622
58307

(2006)
(190)
(166)
(194)
(2585)
(18219)
(101748)

Gemiddeld1625 (2427)
252 (267)
262 (279)
132 (267)
2270
(3230)
17279
(21997)
94123
(129742)

Monopole
Dinsdag 17 Aug. 8 uur: Quo Vadis.
Woensdag 18 Aug. 7 en 9.15 uur:
film „Annie get your gun".
Donderdag 19 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
(140) Vanaf Zondag 15 t.e.nt. Donderdag
19 Aug. 2.30 uur: film „De vrolijke
(18)
gevangenis".
(18)
Hotel Bouwes
084)
(34) Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
(39)
Internationaal cabaretprogramma.
(42) Zondagmiddag: Thé Dansant.

Gemiddeld in °/0

27
17
16
43
24
30
30
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Badplaats-tournooi
Zandvoortmeeuwen-Bloemendaal 5-2
Pittig voorhoedes pel van de thuisclub

De Bloemendaalse withemden speel»
den met vier invallers en reeds kor!
na de aanvang was het duidelijk dat
Zandvoortmeeuwen deze wedstrijd
kon winnen. Keer op keer drong de
voorhoede van de thuisclub diep dooi
in de Bloemcndaal*defensie, die slechts
met de grootste moeite stand kon
houden. Zandvoortmeeuwen speelde
een verrassend vlot spelletje en
vooral de voorhoede, waarin Jan
Zwemmer en Koning uitblonken, had
talloze ogenblikken van intelligent en
doordacht voetbal. Uit een der vele1
goede. combinaties ontstond het eerste doelpunt, toen de bal door de
hardwerkende 'linkshalf Jongbloed
naar Ca(stien werd 'geplaatst. Deze
laatste gaf een listig hakballetje naai
Koning, die "zich geen, ogenblik be»
dacht en hard inschoot; 1*0" na 25
minuten.
Bloemendaal trachtte''het spel te
verplaatsen, maar de withemden had»
den geen geluk met hun schoten, die
veelal onzuiver gericht "waren of die
altijd een 'been van een der Zand'
voortse verdedigers troffen. Deze ver*
dediging intussen zou het tegen een
gevaarlijker voorhoede heel wat
moeilijker hebben gehad. Piet van
Koningsbruggen kan een goede kee»
per worden, maar bij zijn opstellen en
uitlopen moet je wel eens je hart
vasthouden l En de backs, Stokman
en Water, konden dikwijls slechts
door luk»raak wegtrappen het veld
zuiveren. .
Vijf minuten na het eerste doel*
punt werd het tweede geboren. Na
een frisse run, langs de lijn van links*
buiten Halderman kwam de bal feil*
loos voor het doel. 'Hoog zweefde zij
bij de tweede paal, waar Jan Zwem*
mer een nijdige knikkende beweging
maakte. Keeper Cassee stond net op

de goede plaats en stopte de enorm»
harde kopbal. Hij kreeg het leer ech-.
ter niet onder controle en de terug»
springende bal werd Ier hoogte van
de penalty*stip opgepikt door Castien,
die nog even doorliep en toen gena*
deloos doelpuntte. Linksback Teten»
burg wierp zich nog wanhopig in de
baan van het schot, maar dit optre*
den was niet meer dan een aardig*
heidje voor de Bloemendaalse meis»
jes met hun oranje»witie shawls op de
tribune. 'Het veranderde niets aan het
feit dat het 2=0 voor Zandvoortmeeu*
wen was. Nog eenmaal voor de rust
kwam Siebe Keuning (waar haalt de*
ze veteraan zijn voorbeeldig sport*
manschap en uithoudingsvermogen
vandaan?!) oog in oog met keeper
Cassee te staan. Zijn gemakkelijke
schot was jammer genoeg iets te
nonchalant en de bal suisde over
kruising van staander en lat.
De tweede 'helft begon met een nog
sterker Zandvoort*overwicht en een
tweetal corners op het Bloemendaal*
doel benadrukte het Zandvoortse
machtsvertoon. Toch zou Bloemen*
daal de achterstand hebben verkleind,
toen mid*voor Sargentini tweemaal
hard op doel vuurde. Tweemaal
sprong de bal terug. Eenmaal van
keeper v. Koningsbruggen en de twee*
de maal van de voet van Stikman.
Een hevige doclworsteling ontstond
hierna, doch Stokman, in samenwer*
king met Jongbloed, maakte aan de
Bloemendaalse illusies een einde, door
de bal hard en ver over de zijlijn te
trappen.
Nadat v. Koningsbruggen eens op
teen vreemde manier ter hoogte van
de cornervlag een bal probeerde te
bemachtigen, moest 'hij verschrikke*
lijk hard terugrennen naar zijn onbe*
schermde doel. Maar de bal was in*
middels naast geschoten door een der
Bloemendaalse voorwaartsen.
Scheidsrechter W. Bout, die geen
al te moeilijke taak had en daarom
zeer weinig floot, strafte een kenne»
lijk niet opzettelijk geval van afhou*
den af door Zandvoortmeeuwen een
vrije schop toe te kennen. Castien
tikte de bal naar Koning, die zijn
tweede doelpunt hoog in de touwen
zag belanden, 3*0. Zandvoort zat op
rozen. De middelinie van Bloemen*
daal, ziende dat de voorhoede er niet
al te veel van af bracht, begon hier*
na een miniatuur*offensief en kort na
elkaar schoten reclitshalf de Blok en
spil Wouda op de Zandvoort*vcste.
Koningsbruggen was echter paraat.
Toen was het woord weer aan Zand»
voortmeeuwen. Koning wilde zijn
derde doelpunt scoren, maar keeper
Cassee zei: „Noq even wachten!" en
hij sloeg de bal voor de voeten van
Halderman. Dit betekende 4*0 voor
Zandvoort. En wie toen gedacht had
dat Bloemendaal zich gewonnen gaf,
vergistte zich deerlijk, want binnen

14 AUGUSTUS. Laatst heb ik een
leuk stukje in onze krant gelezen
over de- beesten in Artis. „Kijken
naar dieren'' stond er boven. En ver*
der ging 't over apen, brandganzcn,
moerasherten en springbokken. Erg
leerzaam. Nou, ik heb vanmiddag ook
naar dieren gekeken. Maar dat was
helemaal niet zo leuk. Een troep
vechtende honden vloog m'n tent in,
toen d'r uit en er weer in. 'Dat ging
zo'n poosje door. Jans stond tranen
te lachen en ze riep maar: „Ze den»
ken dat onze tent een weer»
huisje is!" Maar toen er een
bak met koffieskoppen sneuvel*
de, was het gedaan met het
lachen. Toen werd 't huilen en
dat deed het weer ook.
15 AUGUSTUS, 't Was lek»
ker weer vandaag. Ik noteer al»
tijd zulke dingen in deze zo»
mer. Zo'n dag als vandaag noe*
men wij, mensen van 't strand,
altijd een plat*li'g*dag. Want als je
rechtop ging zitten, verging je van de
Noordenwind. Liggend — en dan
liefst onder een moltondeken — was
't beslist wel om uit te houden.
's Middags had ik geen stoel meer
over, zodat U merkt dat 't nog aar»
dig druk is geweest. Toch word je
moe van dergelijke dagen.
16 AUGUSTUS. Gelukkig weer een
beetje verkoeling na die hete Zon*
dag. De mensen, die vandaag in zee
gingen, zijn op de vingers van een
' hand te tellen. En die paar stoeren
kwamen er uit als diepvries=bieten.
Verder ging 't lekker met de stoelen4

Ik heb ze op een rij gezet tegen de
reep, want we krijgen harde wind uit
het Zuid»westen. Och, aan de zee
hoort 'het te waaien.
17 AUGUSTUS. Vanmorgen kwam
er een jonge vent aan me vragen hoe
't met m'n struktuur en m'n proble*
men ging. „Ik zou graag een volledig
inzicht in de struktuur van 't strand*
bedrijf krijgen", zei hij. „Bent U dok*
ter?" vroeg ik 'm. Enfin, ik heb 'm
verteld dat er in heel m'n familie
geen struktuur voorkomt. Alleen heb
ik een nicht, die nogal sukkelt
met steenpuisten. Verder is
alles zo •gezond als een vis.
Vandaag ging de uitgestelde
zandbouwwedstrijd toch nog
door. Ik heb er niet van terug.
Er wordt zo weinig aan hoog*
bouw gedaan.
18 AUGUSTUS. Iedereen
klaagt er tegenwoordig over dat
er zo weinig in Zandvoort te
doen is als 't regent. Dat snap ik nou
eigenlijk niet goed. Je kan altijd kla»
verjassen en dan mag 't lang regenen
hoor, wil een spelletje kaart gaan
vervelen. Maar de badgasten willen
een casino en een speeltafel, zeggen
ze. Anderen zeggen weer dat ons
achterland uit mensen bestaat, die
helemaal niet om een speelhol vra*
gen. Maar sinds ons achterland zich
uitstrekt tot Leipzig, weet ik 't n
zo net niet.
19 AUGUSTUS. Ik doe op goed
.geluk een gooi
Wedden dat mor»
gen de zon schijnt?
STOELEMAN

Dinsdagavond werd het badplaats*
tournooi om de zilveren watertoren
voortgezet met de wedstrijd Zand'
voortmeeuwensBloemendaal. Twee ri»
valen, die in het verleden vaker tegen
over elkaar 'gestaan hebben en die el*
kaar in harde doch eerlijke voetbal*
gevechten de overwinning hebben be*
twist. Ook deze keer is het niet /eer
talrijke publiek getuige geweest van
een enthousiaste partij voetbal, die
vooral van de zijde van Zandvoort»
meeuwen dikwijls goed voorhoede»
spel te zien gaf. Maar Bloemcndaal is
niet meer het Bloemendaal van wel»
eer, toen deze club een zeer goed fi»
guur sloeg in de tweede klasse. En
onwillekeurig dachten wij aan hel
Bloemendaal van Hein en Jan Beyk,
van Huisman, Charlie de Bock en van
Jules en Bob kammeyer... .-

:ien minuten was de stand door links*
suiten van der Enden, die plotseling
een verbazingwekkende snelheid ont»
plooide, op 4»2 gebracht. Even moe*
ten 'de withemden toen aan een ge»
lijke stand hebben gedacht, want /ij
kwamen verwoed opzetten en een
schot van Sargentini ging rakelings
langs de paal.
De laatste minuten braken aan en
de snel invallende duisternis legde
sen liefdevolle sluier over de held*
haftige pogingen van het dappere
Bloemendaal, dat in Zandvoortmeeu»
wen zijn overwinnaars moest erken*
nen. Een fel schot van Castien on*
derstrecpte het klasse*verschil, waar*
tegen geen Bloemendaals kruid bleek
gewassen. Met 5*2 kwam het einde
van de strijd, die tot de laatste se*
concle in een sportieve sfeer was ge»
speeld.
«.W.
(Vervolg op pagina 2).

Trommelparade
Door het trommelkorps van de Zand*
voortse Muziekkapel zal Woensdag*
avond door het dorp een trommel*
parade worden gehouden.
Gedurende deze parade zal een
geldinzameling, noodzakelijk voor de
aanschaffing van nieuwe instrumen*
ten, worden gehouden.
'Het bestuur van de Zandvoortse
Muziekkapel hoopt dan ook, dat
Woensdagavond door het publiek
met milde hand voor dit doel zal
worden gegeven.

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

In 't maandblad „O/a
fidele Mededelingen",
het orgaan van de Al>
gemene Bond van Fot
renien, is een rapport
opgenomen hetgeen
pleit voor de handha=
ving van de tegenwoordige tramver:
binding Amsterdam-Zandvoort. liet
rapport legt de nadruk op de waarde
van de tram, die het vervoer gedu:
rende een halve eeuw uitstekend heeft
behartigd.
Het 'geeft verder een achttal sug:
gesties over routes, die zowel voor da
N.Z.H.V.M. als voor de gemeente
Amsterdam aantrekkelijk zouden zijn
om de tram alsnog binnen de stads:
wallen te handhaven.
In hetzelfde nummer werd de heet
Jurrissen, directeur van de N.Z,H,(S.
M., in de gelegenheid gesteld jijn —•
tegenovergestelde — mening uileen
te zetten.
Het is ons daarbij opgevallen dat
de heer Jurrissen — evenals Mr van
Fenema — de door velen gevreesde
verkeerschaos bij de spoorwegovergang HeemstedesAerdenhout niet als
een onoverkomelijk bezwaar ziet om
de tram door een busdienst te laten
vervangen voordat de tunnelbouw
tof stand is gekomen.
Moeilijkheden — schrijft de heer
Jurrissen — zijn er om te worden op:
gelost, men kan in geen geval wach:

De originele tekst van hel enquête:
formulier:

INGEZONDEN
Naar aanleiding van critiek op een formulier
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)
Zeer geachte Redactie,
Dezer dagen werd huis aan huis een
— aan de alhier verblijvende bad*
gasten 'gerichte — circulaire ver*
spreid, afkomstig van de commissie
die is belast met -een so_ciaal*econo*
misch onderzoek in deze gemeente.
Als ik mij goed 'herinner, voteerde
de Raad indertijd hiervoor een be»drag dat geschreven wordt met een
hoog cijfer onder de 10 plus 3 nullen
(over die nullen nader).
Verzocht wordt om een aantal —
in een enquete*formulier verwerkte —
vragen te beantwoorden. Noodzake*
lijk is, dat van een groot aantal bad»,
gasten antwoord ontvangen wordt
opdat een zo juist mogelijk inzicht
wordt verkregen in de structuur van
het vreemdelingenverkeer. Dit is
„allemaal goed en wel".
Dit verzoek en het enquete=formu»
lier, echter, zijn niet alleen in het Ne»
derlands gesteld maar ook — Zand:'
voort is toch een badplaats van in»
ternationale allure, althans men wil
het graag als zodanig beschouwen —
in het Duits en het Engels.... Wat
schrijf ik? Het Duits en het Engels?
Weg met het bepalend lidwoord!! In
e e n Duits en in e e n Engels van een
zo abominabel slechte kwaliteit dat
de betrokken badgasten wel de haren
te berge moeten rijzen. Dit is een
ratjetoe van stijlloosheid en gram*
maticale onzin, waarbij Nederlandse
woorden zijn verduitst en verengelst.
Aan het Frans 'heeft men zich maar
helemaal niet gewaagd', terwijl Zand»
voort toch een aantal Franssprekende
badgasten onder zijn inwoners telt.
Hiervoor is men kennelijk terugge*
schrokken. Omdat hiermede nog meer
brokken zouden zijn gemaakt.
Het woord schandaal wil ik niet
noemen in dit verband, maar terug*
komende op de genoemde nullen is
een en ander ronduit (k)nullig te
noemen. Mijn bad'gasten heb ik dit
stuk papier beslist niet in de hand
willen drukken omdat de regen hun
vacantie voor een belangrijk deel
reeds heeft bedorven, waaraan de
commissie van ond'erzoek overigens
niets kan doen. Maar aan deze on*
derneming wel degelijk.
Ik heb mij in de plaats gedacht van
een Nederlands sprekende en schrij*
vende Duitser en Engelsman, die op
het verzoek van de commissie zou=
den zijn ingegaan (gesteld dat zij er
waren!) Als volgt zou ik dan geant=
woord hebben:
Aan 'de Commissie van Onderzoek
p.a. Raadhuis te Zandvoort.
L.S.
lm Bezug auf Ihre Zusendung eines
Formulars für die durch Sie untcr*
nommene sozial*oekonomische Unter*
suchung nehme ich die Freiheit anbei
das Formular — ausgefüllt und wohl
— Sie zu zu senden in der 'Hoffnunq
das Sie so einen richtigen Einblick
bekommen in meiner Struktur. Sie
sehen, das ich das Formular so
schnell wie möglieh ausgefüllt habe
umdass ich der Meinung zugetan bin,
dass das Fremdcnverkehr hiermit
wohl gediend ist.

ten op een tunnel. In welke ricliling
men — builen de tunnel — naar een
oplossing zoekt, blijft verder onaan:
geroerd.
Een voortijdige vervanging run
/TH;?? door bus over een groot go:
deelle van het tegenwoordige traject
op verkeerswegen, die door het snel-wassende verkeer toch al overbelast
dreigen Ie geraken zonder dal hier
een goede (o.i. een tunnel) oplossing
aan vooraf gaal, achten wij een ris*
kante onderneming.
Hier'in hebben echter niet alleen
Amsterdam:Haarlem*Zandvoort en de
N.Z.H.V.M. Ie beslissen, ook Rijk en
Provincie zijn bij deze tram/bus:pe:
rikelen (en nauwste betrokken, daar
er a/gemeen belangen mee gemoeid
zijn.
Door vast te houden aan de ophef:
fingsdata krijgt men echter de in:
druk, dat men Rijk en Provincie voor
een voldongen feit wil stellen voor:
dal deze instanties zich over de voor:
genomen opheffing hebben kunnen
uitspreken.
Wij hebben echter nog altijd hoop,
dat het tijdstip van opheffing en een
goede verkeersoplossing zullen sa:
menvallen. Mocht dit echter niet hel
geval zijn, dan vrezen wij dat de prijs
om alsnog een tunnelbouw bij de bo:
vengenoemde overgang Ie forceren,
door de ongetwijfeld plaatsvindende
verkeersongevallen, ie hoog zal zijn.

Ich hoffe dann auch, dass Sie meine
Antworte gebrauchen können.
Ihre Wünsche für noch eine schone
Ferienzeit in Zandvoort -werdc ich nie
vergessen; dass 'hat mir sehr gutge*
tan. AusserdeiB» danke ich Ihnen
freundelich dass ich dies für Sie habe
mogen tun. Es war eine schone Zcit*
passiering.
Heinrich Schwindel von Blódsinn.
Dear Sir,
With friendly thanks for the sending
of your form in relation with thé
social*economical research I have the
pleasure to s-end it you hereby back.
I did my best to fill it up so complete
as possible and I hope that my letter
shall give you an impression from
mine idea from Zandvoort.
I am from meaning that your place
is very nice but the thin'gs cost herc
too much and it rains here too long.
I have great admiration for the
wise, where up you write so perfect
our dear old Ènglish language.
For my self I find it fine that I was
in state along this way to learn some*
thing German.
I remain, dear Sir, with heartely
greetings, your estimated cooperator,
John Slumber.

Zandvoort, l Augustus 1954.

L.S.
Hierbij nemen wij de vrijheid U in
het kader van het sociaal economisch
onderzoek Zandvoort, bijgaand en»
quête=formulier toe te zenden. Om een
zo juisl mogelijk inzicht te krijgen in
de structuur van het vreemdelingen»
verkeer is het noodzakelijk, dut \ an
een groot aantal badgasten een ant*
woord op de door ons gestelde vra*
gen wordt ontvangen. Mogen wij U
daarom verzoeken het enquôte*for»
muiier zo snel mogelijk nauwkeurig
ingevuld te relourneren? Bij voorbaat
/eggen wij U dank voor Uw gewaar*
deerde medewerking en wensen wij
U een prettige vacantie in Zandvoorl
toe.

lm Bezug auf eine sozial*oekonomi»
schc Untersuchung, nehmen wir an*
bei die Freiheit Ihnen ein Formular
zu zu senden. Gerne mochten wir
eincn richtigen Einblick bekommen
in die Struktur des Fremdenverkehrs,
weshalb wir Sie höflichst bitten das
Formular so schnell wie möglieh aus
zu füllen. Es kann dann ohne Gebühr
versendet werden. Wir danken Ihnen
i m Voraus fur Ihre Mitarbeit und wir
wünschen Ihnen noch eine schone
Verder commentaar overbodig. U Ferienzeit in Zandvoort.
dankend voor de verleende plaats»
ruimte,
W. v. d. MOLENKAMP.
In relation with a social*cconomical
research we takc the freedom to sencl
you this form. In order tot get a
«jood view of the touristmovemcnt we
ask you friendly to fill up this form
Three fishes in my weapon:
as quick as possible — you can send
One for the pearl I am,
it back without postage. We thank
One for my winter slccp*in
j'ou heartlcy in anticipation for your
And one for the rapport»man.
estimated cooperation and' we wisli
Red.
you a good time in Zandvoort.

Een verleden acte
Onlangs is — bij notaris J. P. F. Mes»
ser te Haarlem — de acte verleden
betreffende de Stichting Culturele
Kring „'t Helm" als voortzetting van
't Helm, culturele kring Zandvoort.
Het doel van de Stichting is het
culturele leven te bevorderen en de
belangstelling daarvoor te versterken
zonder zich op de grondslag te stel»
len van enig bepaalde staatkundige of
godsdienstige richting. Zij tracht'haar
doel te bereiken door: creativiteit te
belichamen en te stimuleren; het be»
trekken van het publiek in de uitin»
gen van de scheppende mens; ook de
jeugd op een voor haar verstaanbare
wijze hierin te betrekken; het laten
medewerken van kunstenaars op elk
gebied; het geven van inzicht in de
achtergronden van kunst en leven,
hetwelk een innerlijke bezinning sti»
muleert; het aanwenden van alle an»
dere wettige middelen die met het
uitgangspunt in overeenstemming zijn.
De Stichting richt haar werkzaam*

heden in de eerste plaats op Zand'
voort.
Aan het hoofd van de Stichting
staat ec7i Algemeen bestuur van max.
15 leden. Zij wordt in en buiten rech*
te vertegenwoordigd door het dage*
lenijks bestuur van max. 7 leden. De
Stichting kent vrienden, d.w.z. zij, die
het werk van de Stichting steunen.
De inkomsten bestaande uit entree
en abonnementsgelden, subsidies, bij»
dragen van vrienden, erfstellingen, Ie*
gaten en schenkingen, het rendement
van het kapitaal der Stichting, als*
mede andere bijdragen en baten zul*
len worden besteed ter bevordering
van het werk der Stichting.
Leden van het Algemeen bestuur
zijn: J. Vermeulen, voorzitter; J. G.
Wijnbeck, secretaris; M. B. P. van
den Berg, penningmeester; W. B. M.
Bosman; P. Giltay; G. S. W. Keur;
E. Leeflang; J. van der Meer; A. Me*
rcns; F. Chr. Piet; M. Ruysink; mcj.
C. A. Sterrenburg.

Stichting

Vingers groeven
in het zand

-

Kennemer Sportpark
Regering houdt middels Olympisch Comité een vinger in de sportpap.
7r Friedhoff houdt van wit.
Toen wij gisterenavond de gebouwen en terreinen van het.Kennemersport»
park bezichtigden, dachten we een ogenblik terug aan de watervlakte welke
voor dien op deze plaats in het duin een voedingsbodem was voor de mil»
lioenen muggenlarven en ander ongedierte.
In 1952 echter werd een aanvang gemaakt met de aanleg van enige sport»
velden in dit duinterrein. De arbeid aan dit project heeft ongeveer twee
jaar in beslag genomen. 5 September vindt de officiële opening plaats,
waarbij T.Z.B., die de terreinen van de Stichting huurt, een vriendschap»
pelijke wedstrijd zal spelen tegen Geel Wit.
,->•-

I

,

De Zandvoortse architect Worm is
verantwoordelijk voor de recreatie»
zaal, kleedkamers voor scheidsrech»
ters, spelers e.d. in het hoofdgebouw.
Hij heeft zich het lot der spelers en
scheidsrechters goed aangetrokken en
derhalve kunnen de gebruikers van
de velden beschikken over ruime en
doelmatige verkleedkamers, waarvan
er vier aanwezig zijn. Deze vier zijn
twee aan twee gescheiden door een
bergruimte, wat het eventueel ge»
bruik door dames en heren tegelijk,
zeer vergemakkelijkt. De twee 'bij el»
kaar 'horende vertrekken zijn -weer
gescheiden door een ruimte, waarin
zich douches, W.C.'s en een grote
wasgelegenheid bevinden. De recrea»
tiezaal kan minstens 60 personen be»
vatten en maakt door de grote ramen
en de lichte wanden een frisse indruk.
'Het buffet in een der hoeken biedt
gelegenheid tot het verstrekken van
verfrissingen. Dit wat betreft de ge»
bouwen, die tezamen met het aange»
bouwde huis van de pachter van 'het
buffet, die tevens toezicht houdt op
de velden en materialen, een goed
verzorgde, rustige aanblik bieden.
Zo we enig critiek zouden willen
uiten dan zou het slechts zijn dat wij
2 douches voor 22 spelers wat weinig
vinden. Van -welingelichte zijde werd
ons echter verzekerd dat dit voldoen»
de was, gezien het gemiddelde ge»
bruik dat er van deze douches wordt
gemaakt.
Een tweede punt kan nog geen cri»
tiek zijn, aangezien de muren nog
prachtig wit zijn. Wij spreken echter
de hoop uit dat hieraan de hand (of
zo men wil de verfkwast) gehouden
zal worden. Donker wit kunnen wij
n.l. niet appreciëren.
Nu wat betreft de velden. Momen»
teel is van het pl.m. 9 ha omvattende
perceel, 2V« ha gelijkgemaakt en in
Mei '53 ingezaaid. Hierop kunnen 2
velden uitgezet v/orden, terwijl er
dan nog een grote ruimte overblijft
om de trainen. Naar ons -werd mede»
gedeeld is de voedingsbodem van de
twee helften verschillend. Het Weste»
lijke veld is veengrond (blootgeko»
men bij afgraving en daarna verma»
len) en 't Oostelijk deel is kleigrond.
Men kan dus het veld kiezen dat in
verband met de weersgesteldheid, (nat
of droog) het best bespeelbaar is. De
grasmat, die iedere week gemaaid zal
worden (zodra de Stichting over een
eigen machine kan beschikken) zag
er prima uit en het komt ons voor
dat het voor de spelers ideaal moet
zijn op een dergelijk veld te mogen
spelen.
De regering die de aanleg voor een
groot gedeelte gefinancierd heeft,
(90% van de arbeidslonen en de so*
ciale lasten) heeft een stem in het
kapittel. Eén van de consequenties
daarvan is, dat de velden niet voor
October bespeeld mogen worden
(uitgezonderd 5 September) en dan

nog beurtelings. De schotten, achter
d'e goals staan onder een hoek van
120 graden. Het 'gevolg hiervan is, dat
een hard ingeschoten bal niet in het
veld springt, doch naar boven in de
touwen (achter de deklat) zal ver»
dwijnen. Kans op misverstanden om»
trent het al of niet zitten van een bal
zal met deze standaards verminderen.
Tribunes zijn nog niet aanwezig,
doch zodra de middelen dit toelaten
zullen deze het veld omzomen. , De kosten waren ongeveer 150.000
gulden ,maar Zandvoort is een com»
plex sportvelden rijker geworden, dat
menige gemeente haar zal benijden.
F.T.<

Onder auspiciën van liet weer en
Touring Zandvoort, hebben kinderen
van badgasten en inwoners j.I, Dins»
dag krokodillen, schildpadden en zee»
sterren gevormd' uit het door seizoen»
regens gemartelde strandzand. Pers
soonlijk vonden wij de „knielende
olifant" van de 15 jarige Lenie Nis»
sink uit Amsterdam het beste zand»
stuk. Maar de jury besliste anders.
De eerste prijs ging naar Jaap Koper
en -Rob Hoekstra voor hun reusach»
tige zandkaart van Nederland,
Om ongeveer 12 werden de resul»
taten beken di «gemaakt die als volgt
waren:

Bazar in de Clara-Stichting
Teleurstellend bezoek
Dinsdag j.I. om 10 uur opende Zr.
Niemeijer, hoofdverpleegster van de
Clara»stichting, de cén»daagse bazar.
Hoewel wij achteraf perplex hebben
gestaan over de opbrengst — die
ƒ 1200,— bedroeg - was het toch be*
droevend dat dit formidabele bedrag
door een veel te klein percentage van
onze inwoners bijeen is gebracht.
En echt, U hebt er iets aan ge»
mist! De handwerken, door de pa»
tienten vervaardigd, waren schitter
rend. Alles getuigde van een goede

„Helios" in de branding
van Bad-Riche
Zwemzwedstrijden en waterifeesien
Gisteren gaf het bestuur van de kam=
peervereniging „Helios" een zwem»
feest in Bad»Riche. Onder stromende
regen en een temperatuur, die ver ons
der het normale was, waren de zwem»
enthousiasten in grote getale opgekos
men. Het eerste nummer was een
symbolische voorstelling van ds
scheidende zomer: negen in winter»
tenue gestoken meisjes, die een slee
met zich mee voerden. Bij het basin
gekomen, deden zij echter hun warme
truien uit -en toen waren het opeens
kranige zwemstertjes in Heliossbad»
pak, (rood»wit) die pardoes in het wa»
ter sprongen en een rondje zwommen.
•Het doel van deze middag was
eigenlijk het publiek te doen weten
dat iedere (Helios)tentbewoner (be=
woonster) zwemmen wordt geleerd.
Dit met het oog op de veiligheid.
Om deze veiligheid te waarborgen,
moet het bestuur van (Helios kunnen
beschikken over een vlet voor het
redden van drenkelingen. Verleden
jaar echter is de totaal opgeknapte
vlet door de gemeente afgestaan aan
de reddingspost voor de rotonde. Bo»
vendien zal het volgend seizoen de
reddingspost „Piet Oud" 150 meter
naar het strandscentrum worden ver*
plaatst, zodat het strandgedeelte tus»
sen Paviljoen Kiefer en Bloemendaal
(kop Zceweg) noch over een vlet bes
schikt noch enigerlei andere beveili»
ging biedt. Dit heeft het bestuur van
Helios zeer onaangenaam getroffen,
te meer daar deze kampeervcreniging
over de mensen en het materiaal be»
schikt om een volledig geoutilleerde
reddingspost in te richten.
Aan 'het eigenlijke water»feest»pro»
gramma ging het zwemmen voor liet

verkrijgen van het diploma vooraf.
Er werd dooi- 15 jongens en meis»
jes deelgenomen aan dit diploma»
zwemmen, 7 in de A=klasse, 6 in de
B»klasse en 2 in de C=klasse.
De eigenlijke zwemwedstrijdea —
50 m schoolslag — hadden een vlot
verloop. De leeftijdsgrens was 8»! 3
jaar. Bij de jongens kregen Bertie
Ikelaar en Joop During een medaille
en bij de meisjes kregen Tonny Beek»
man, Thea Willemse, Joke Zijlstra,
Willy Clabau en Beatrix Hoyer een»
zelfde beloning.
De wisselbeker, beschikbaar gesteld
door de heer J. Mul, voor de snelste
tijd, ging bij de meisjes naar Willy
Ohm, die een tijd maakte van 51,2
sec. 'Herman During verwierf de be»
ker voor de tijd van 45,1 sec.
Het hierna volgende feest»pro=
gramma, dat herhaaldelijk werd on»
derbroken door stort»regens, had ver*
schillende aardige momenten, o.a.
klaverjassen in het water, het loze
vissertje en de grappige politieagent,
die de jeugdige lachers op z'n hand
had! De „dames»zangvereniging" viel
letterlijk en figuurlijk in het water,
tot groot vermaak van jong en oud.
't Was een prettige middag, die de
heren H. Hoekstra, voorzitter Helios,
en J. B. Ohm, leider van de zwem»
club,'grote voldoening zal hebben ge=
schonken.
'Een speciaal woord van lof voor de
arbeid van de heer J. Henstergen, die
de kinderen met zo veel geduld heeft
opgeleid, is hier zeker op z'n plaats.

.

(Adv.)

H.B.C. - D.C.G. (1—1)
H.B.C, wint na het -nemen van
strafschoppen.
t
De laatste wedstrijd in de voorronde
om de zilveren watertoren werd gis»
teravond gespeeld tussen IH.B.C. en
D.C.G. Zoals men weet was D.C.G.,
de Amsterdamse 3de klasser, tot gis»
teren houder van deze wisseMrofee.
Het is de hoofdstedelijke voetballers
niet mogen gelukken een gooi naar
het behoud van de zilveren waterto»
ren te doen, want zij werden in deze
ronde uitgeschakeld door H.B.C., dat
Zondag a.s. zijn aanspraken op de
prijs zal moeten verdedigen, tezamen
met Zandvoortmeeuwen, T.Y.B.B. en
H.E.D.W.
Het was een snelle, doch niet op
hoog peil staande strijd, waarin en»
thousiasme en lichaamskracht het
dikwijls, wonnen van techniek en bal»
behandeling. Beurtelings kwamen bei»
de doelen in gevaar, doch bij beide
elftallen ontbrak de man, die de
laatste hand, c.q. voet legde aan de
vaak met bravour opgezette aanval»
len. 'Er werd hard, doch eerlijk ge»
voetbald en bij momenten was het
spel zeer aantrekkelijk en spannend.
De eerste 'helft eindigde met dub»
belfblanke stand. Zonder rust werd
aan de tweede helft'begonnen en het
zelfde spelbeeld bleef gehandhaafd:
Twee verdedigingen, die — zij het
met kunst en vliegwerk en talrijke
weggegeven corners — de baas ble»
ven en hun voorhoede met lange
trappen aan het werk zetten. Na een
snelle uitval van de linkervleugel van
'H.B.C. scoorde linksbuit'en Vogel het

Klasse a.: i. Carla Gaus met schild»
paddenvijver; 2. Nora Steffenhagen
met kano; 3. Bertie Koper met water»
toren. .Troostprijs: Ellen de Jonge
met eendenvijver.
Klasse B: 1. Rob Hoekstra" en Jaap
Koper met kaart van Nederland; 2.
Kees Aay met een geslaagde opzet
van het Zandvoortse circuit; 3. Ton»
ny van der Vegte'met 'Ruïne van Bre»
derode. Troostprijzen: Reggy van
Rossum met racewagen; Jopie Daane
met miniatuur»golfbaan.
Klasse C.: Golfbreker met wapens
van Gladbeck en Zandvoort door
Karin Steffenhagen; 2. Caravan -van
Annet Bruil; 3. Liggende_ olifant van
Leny Nissink. Troostprijzen: Eddy
van Kooy, Sphinx met pyramiden;
Theo de Muinck, herderhond (naar
levend model).

HILLEGOM
Grand café-restaurant

eerste Hcemsteedse doelpunt, vrij on»
verwacht. "*
D.C.G. viel verwoed aan en na en»
Hillegoxn
kele minuten reeds had ook hier de
Hnksbuiten Vermaas succes, toen
• Cuisine exquise '
keeper Willemse van 'H.B.C, het har»
• Exquisite cooking
de vleugelsdhot in eigen doel sloeg!
• Erstklassige Küche
1*1. Onder grote spanning verstreken
de laatste minuten, waarin om iedere
duim (voetbal)grond werd gestreden
, Diner- et
met verbeten ijver. In de stand
kwam echter geen wijziging meer, zo»
soiree-dansante
dat strafschoppen deze titanenkamp
moesten beslissen.
Téléphone K 2520—5347
•H.B.C, knalde alle vijf penalties in
het doel van D.C.G. terwijl het eerste
schot van D.C.G. tegen de lat bonk»
te! Toen was het meteen uit en had
H.B.C, gewonnen.
Scheidsrechter J. v. d. Bos leidde Laatste concert
de wedstrijd zeer rustig en correct.
'H.W. De Zandvoortse 'Muziekkapel zal a.s.
Zaterdagavond in de muziektent op
het Raadhuisplein het laatste concert
Autodiefstallen
van dit „zomer"seizoen geven. Het
Zaterdag j.I. wist de politie vier per» programma vermeldt populaire mus
sonen pp heterdaad te betrappen ziek.
toen zij bezig waren de accu's uit
twee auto's te verwijderen. De politie Val van steiger
meende met dit edele viertal de da»
ders gegrepen te hebben van de tal» Dinsdagmiddag viel de schilder Aug.
loze diefstallen uit auto's, doch Zon» v.d. M., werkzaam in de Wim Ger=
dagavond meldde een Utrechtse auto» tenbachschool aan het Schoolplein,
bezitter, dat uit zijn op de Noord» van een ruim drie meter hoge steiger.
boulevard • geparkeerde wagen de •Hij liep een vrij ernstige hoofdwonde
radio was ontvreemd. Er zijn dus nog op, welke door Dr B. Entzinger werd
meer kapers op de kustl
'
verbonden.

artistieke smaak. Vooral de tassen,
kussens, kleden etc. waren zo beeldig
in hun felle kleuren, dat ieder, die
er was geweest, tot kopen zou zijn
gedwongen. Enfin, dat blijkt wel hier»
uit, dat het geringe aantal bezoekers
dit bedrag bijeen kon brengen. Ook
de prijzen waren dermate laag, dat
er voor ieder iets moois bij was. Wij
denken bijvoorbeeld aan de pitt»
rieten mandjes, de leerbewerking en
de snoezige paardjes van touw.
Wij vinden het wel heel erg dat
onze gezonde inwoners de zieken- zo
weinig belangstelling gunnen. Ook
voor Zr. Hendriks, die deze bazar or*
ganiseerde en leidde, was dit zeer te=
leurstellend.
Nogmaals, U hebt echt iets gemist
door deze avond te verzuimen met
zijn ra'd van avontuur, sjoelbak en
loten voor mooie prijzen. Gelukkig
dat de heer Waterdrinker het heft
even in handen nam door verschillen»
de mooie kussens bij opbod' te ver»
kopen. Maar weer waren er te weinig
deelnemers, die danig in de buidel
moesten tasten om deze leuke geste
er doorheen te slepen.
Toe, onze zieken verdienen echt
wat 'beters. Komt U het volgend jaar
in grote getale en laat U dan zien
dat wij, inwoners van Zandvoort, het
goed zullen maken door een bazar te
doen slagen, waar-nog vele jaren over
zal worden gesproken. Doet U het?!!
A.W.T.

Gevaarlijk projectiel
Op het strand werd door jongens een
op een landmijn gelijkend voorwerp
opgegraven. Daarna f werd onmiddel;
lijk de politie gewaarschuwd. De mijn*
opruimingsdienst'kon het gevaarlijke
projectiel, dat een vlammcnwerper
bleek te zijn, yarf het' strand verwij»
deren en elders vernietigen.

Mensen en Zaken
Filosofie tijdens depressie.
Zwaar bewolkt met aanvankelijk
plaatselijk regen of motregen.
't Is niet prettig, toegegeven
maar in de wereld is 'het ook zo leuk
niet, — tenminste.... niet altijd.
Amerika zal Formosa beschermen.
President Eisenhower heeft zich bij
deze uitspraak een .echte generaal ge*
toond: „Als communistisch China
Formosa wil veroveren, zal het eerst
de 7de Amerikaanse/vloot overhoop
moeten varen!" aldus Eisenhower. En
Tsjoe en 'lai zei; „Amerika, houd je
er buiten t" Schone taal, die de vre»
deswil van de groten der aarde krach»
tig onderstreept
Applausje voor Ike dan maar? Ach,
je wordt zo moe van al dat geapplau»
disseer.
Nee, dan die -vrolijke Boelganin, ^de
Sovjetenaarschalk.. Die veroorlooft
zich grapjes tijdens een tuinfeest op
de Indonesische ambassade. Boelga»
nin noemde de Franse zaakgelastigde
„mijn beste vriend". En 'hij riep:
„Weg met de protocollen en de voorn
schriften! Zonder deze zou het leven
veel aangenamer zijn".
Het kan zyn, maar wat doen wc
met die smerige d'epressie, die in de
buurt van Ierland rondwaart?. Altijd
Ierland of soms ook Schotland, als er
sprake is van een. depressie
Verspreide opklaringen met hier en
daar een bui. Dat geeft de burger
weer een beetje moed. Wij -zouden
ons gelukkig prijzen als wij niet „hier
of daar" woonden
Soekarno heeft in D'jakarta een in»
drukwekkende rede gehouden. Waar»
schijnlijk heeft hij 'm zelf 'het indruk*
wekkendst gevonden. En dat is goed,
want anders zou hij nooit meer wil»
len spreken over Nieuw=Guinea. De
Indonesische president heeft voor de
natuurwet een grote plaats in z'n rede
ingeruimd'. „De Nederlanders dienen
zich de natuurwet t'e realiseren...."
en: „de natuurwet kan niet gewikkeld
worden in verwrongen interpreta»
ties...." en: „de dag zal komen,
morgen of overmorgen, dat onze
landgenoten in West»Irian ook'zullen
ontwaken door het rhythme van de
natuurwet...."
Natuurwet. Die schijnt ook wel
verantwoordelijk te zijn voor de zelcU
zame zomer, die wij bezig zijn. te re»
gistreren als een historisch fenomeen.
Dus: Matige, aan de kust vrij krach»
tige wind tussen Zuid en West. La»
gere middagtem_peraturen
Er zit ongetwijfeld riiythme in. Het
rhythme van de drie«dubbel»overge>i
haalde drenzerigheid'. —
Scheuring in de K.'N.V.B. Een oce=
aan van misverstanden op de bonds»
vergadering. Zal je gebeuren
Straks is 'het September en dan weten
talloze jonge mannen no'g steeds niet
of ze als prof, semUprof of als ana»
chronistisch amateur tegen de bal
trappen.
,Russinnen roeien op de Bosbaan
van Amsterdam. Gelijk hebben ze.
Maar 't is gek. Bijna net zo gek als
Alkmaarders hun snor zouden laten
groeien in het Kremlin.
Wij van onze kant wachten op de
zon.
MOMUS.

CIJFERS omtrent
de Woningnood in Zandvoort
Het feit, dat Zandvoort per l Aug. j.I. nog ruim driehonderd gevallen
van- woningzoekenden kende, wijst er op, dat ook in deze gemeente nog
woningnood heerst.
Tussen deze gevallen mag, wat urgentie betreft, een gradueel verschil zijn,
zij vragen toch alle te zijner tijd - als het kan zelfs spoedig — een op»
lossing.
Een nadere rubricering der gevallen leert, dat de groepen „Te klein be»
huisden'' en „Trouwlustige paren" wel het grootste aantal vertegen»
woordigcn. Van eerstbedoelde groep zijn ruim honderd en van laatstbe»
doelde groep nog ruim zeventig die op een woning wachten.
Ook blijken nog ongeveer vijftig uit Zandvoort geëvacueerde gezinnen ge*
regeld aan te kloppen om weer binnengelaten te worden.
Natuurlijk brengt de nieuwbouw, in
't bijzonder die van de woningbouw»
vereniging „Eendracht maakt Macht"
en de N.V. Bouwkas Noord»Neder*
landse Gemeenten wel enige verlich*
ting, doch daarbij mag niet uit het
oog worden verloren, dat zulks mo=
menteel nog werkt als een druppel
op een gloeiende plaat, vooral als be»
dacht wordt dat vele leden van ge»
noemde bouwvereniging geen beroep
doen op het huisvestingsbureau, om»
dat zij wachten tot zij, zulks als uit»
vloeisel van hun lidmaatschap, aan
de beurt zijn voor toewijzing van een
woning, terwijl zij bij verhuizing naar
de nieuw gebouwde woning dikwijls
geen woonruimte' achterlaten, die
voor andere gezinnen geschikt is.
Bovendien worden dagelijks weer
nieuwe gevallen van woningzocken»
den geregistreerd.
In welke lijn dit aantal zich in de
naaste toekomst zal bewegen is nog
moeilijk te zeggen, alleen blijken —
om slechts een ding te noemen —
verschillende z.g. duplexwoningen nu
reeds als gevolg van uitbreiding der
gezinnen te klein te zijn, zodat dit
zeker vroeg of laat • ook noodgeval»
len zullen worden.

Dit alles tezamen genomen doet
de gedachte opkomen dat het leed
van de woningnood ongetwijfeld nog
jaren de betrokken gezinnen in meer»
dere of mindere mate zal drukken en
het gemeentebestuur en zijn instan»
ties telkens voor het moeilijke pro»
bleem zal plaatsen de beschikbare
woningruimte naar billikheid te ver»
delen.
'De gereleveerde cijfers bevestigen
duidelijk, dat ook voor Zandvoort
geldt, dat alleen nieuwbouw op de
duur tot opheffing van de woning»
nood kan leiden. •
Onlangs gaf de minister van weder»
opbouw en volkshuisvesting in een in»
terview over dit onderwerp als zijn
mening te kennen, dat het zeker nog
tiefl jaar zou duren voor er weer een
zodanige woningvoorraad zou zijn,
dat op normale wijze aan de vraag
zou kunnen worden voldaan.
In dit licht beschouwd mag slechts
de hoop worden uitgesproken, dat het
,het gemeentebestuur van Zandvoort
moge gelukken deze termijn aanzien»
lijk te bekorten, opdat 'het ten spoe»
di'gste voor al zijn inwoners waarheid
mag zijn, dat het in Zandvoort inder.
daad „prettig woaen" is'.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
- telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalings• voorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

FOTO-KINO HAMBURG

De nieuwste camera v.a. f 66,-

Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en smalfilms

FAMILIEBERICHTEN
B, A. GROTEGOED
en

„DE SOM"
Was- en droogmachine voor het gehele jaar.
arts
verhuur
RINKEL, RAADHUISPLEIN

LOOPJONGEN gevraagd

G. F. M. ROBBERS

AFWEZIG

J. M. DE NIJS
hebben de eer U kennis te geven van
van 22 Augustus
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
Hervormde Kerk, Kerkplein
d'e voltrekking zal plaats vinden op
tot 5 September
11 September a.s. om 11.30 uur ten
Zondag 22 Augustus
Stadhuize te Zandvoort.
10.30 -uur: Ds R. ;H. Oldeman.
3e andere doktoren nemen
's Avonds 'geen dienst.
Amsterdam, Rozengracht 15*1'
waar.
Woensdagavond' 25 Augustus
Zandvoort, Helmersstraat 15
8 uur: Avondstilte met muzikale
19 Augustus 1954
omlijsting.
Gelegenheid tot feliciteren op de
trouwdag Helmersstraat 15.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Toekomstig adres:
Zondag 22 Augustus
Jac. v. Lennepstr. 35»II, A'darri.
10.30 uur: Ds 'H. Luikinga van
Zaandam-.'
0
WONINTGRUIL
Gereformeerde Kerk,
Enige algemene kennisgeving
R'danvZandvoort of omg.
Julianaweg hoek Enunaweg
Heden overleed plotseling tot
Aangeb. mod. flat, parterre
onze diepe droefheid onze ge»
Zondag 22 Augustus
rn. tuin, 3 kmrs, alle com»
liefde zuster, schoonzuster en
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Fort, c.v, wordt gestookt, Ie
tante
stand, blijvend vrij uitzicht.
Parochie B.H. Agatha, Grote Krocht
EVA BOL
Gevr. vrij klein huis, 3 k. en
wed. van Simon Verloop
Zon» en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30,
badgel. op goede stand te
9.30 uur (Hoogmis) en 11 uur. De
in de ouderdom van 65 jaar.
Zandvoort of omg. Brieven
H. missen om 8.30 en 11 uur speci»
Mevr. van Rongen, p.a. fam.
Uit aller naam:
aal voor badgasten.
Schrödcr, Goudsbloempl. 2,
M.
Bol.
Zondagsavonds 7 uur Lof.
Aerdcnhout, tel. 27957.
In de week 'H. Missen 's morgens
Zandvoort,
19
Augustus
1954
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
WONINGRUIL.
Grote Krocht 17
Lof.
Aangeb. te A'dam zonn. 2e
et., pracht uitz., 4 k., balcon,
De begrafenis zal plaats hebben
Ned. Chr. Gemeenschapsbond •
zolderk. Huur ƒ 41,50 p.m.
op Zaterdag 21, Aug. te 11.30 u.
Maand Augustus geen bijeenkomst.
Gevr. vrije woning te Zand»
op de Algemene Begraafplaats
voort. Br. W. L. v.d. Beek,
te Zandvoort. Vertrek van het
Da Costakade 27»II, Am»
sterfhuis 11 uur.
Zondag 22 Aug. 9.45 uur: Radiotoe»
sterdamAV.
spraak (op 402 meter) door de heer
P. C. J. Reyne van het Humanistisch
Per Sept. of Oct. gestoff.
Verbond. Onderwerp: „Zo nodig als Voor de hartelijke bewijzen van deels of gemeub. VRIJE GROTE
brood".
nemin'g, ondervonden bij het over» ETAGE gezocht te Zandv.,
lijden van onze geliefde moeder, be» ioor echtp. z.k., minstens 3
huwdmoeder, zuster en grootmoeder <mrs en vrije keuk., m. evt.
garage. Br. Emmaweg 8.
2e Zomer-Bridgedrive
GRIETJE PAAP»KOPER
betuigen wij onze oprechte dank, in Gevraagd WONING TE
De Zandvoortse Bridgeclub organi» het bijzonder aan Zr de Wilde en ZAN'DVOORT, 6 kmrs of
seert a.s. Dinsdagavond in paviljoen Dokter van Es.
groter; overname meubilair,
Uit aller naam: bedden of verbouwing geen
Kiefer de tweede open zomerbrid'ge»
C. W. Paap.
se/waar. O'ok klem hotel of
drive. Gespeeld wordt in hoofd», eer»
pension. Prachtige ruilwo»
Zandvoort, Augustus 1954
ste en tweede klasse.
ling A'dam aanwezig. Telef.
Van Ostadestraat 5
2053 Zandvoort (niet tussen
6 en 7.30 uur).

PREDIKBEURTEN .

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Haarlemmerstr. 43, tel. 3199

Te huur gevraagd
voor Septeznber-Maart
gemeubileerde

B

De Zandvoortse schoenmakers
(Z.PrS.V.)
zijn wegens vacantie

van

GESLOTEN
30 Aug. t/m 4 Sept.

Vriendschappelijk schieten
Woensdagavond werd op de schiet»
baan nabij het circuit een vriend»
schappelijke -wedstrijd georganiseerd
tussen een team van de Zandvoortse
(beroeps)politie en de reserve ge»
meentepplitie.
De wisselprijs, bestaande uit een
fraaie pyramide met inscriptie, girig
de eerste maal naar de reserve ge»
rneentepolitié", daar de beroepspolitie
met 639»576 punten' verslagen werd.
Geschoten werd op pistool en Mau»
serkarabijn. De wisselprijs en de ovc»
rige prijzen, bestaande uit rooTcgerei
en huishoudelijke artikelen, werden
met een toepasselijk toespraakje door
de heer H. P. 'Huijsman, hoofdinspec»
teur van politie, aan de winnaars uit»
gereikt.
De' uitslagen luiden:
Reservepolitie: Groep I: 1. A. Terp»
stra; 2. S. H. v, d. Meij; 3,'Ph. Joukes.
Groep II: 1. P. J. F. van de Mije; 2.
D. J. Visser.
Groep III: 1. C. L. A. Klinkert; 2.
J. E. Kalshoven.
Gemeentepolitie: Groep I: 1. J. M.
de Wit; 2. P. Douma.
Groep II: 1. H. de Hoop; 2. M. J.
Methorst.
Groep III: 1. R. Dijkstra; 2. A.
Mastenbroek; 3. N. de Boer.

WEEK-AGENDA
•- ,

Monopole

Vrijdag 20 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Charlie Ohaplin's Festival".'
Zaterdag 21 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Zondag 22 Aug. 7 en 9.75 u.: idem.
Maandag 23 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Dinsdag 24 Aug. 7 en 9.30 uur: film
„Roman .Holiday".
Woensdag 25 Aug. 7 en 9.30 u.: idem.
Donderdag 26 Aug. 7. en 9.30 u.: idem.
Vanaf Zaterdag 21 t.m. Donderdag
26 Aug. 2.30 uur (alleen bij slecht
weer): film „Gezworen kameraden"

Feest per televisie!!!
Komende week dagelijks
ontvangst uit binnen» en
buitenland. Toneel, cabaret,
sport, etc.
Philips Televisie
vanaf ƒ 495,— of ƒ 7,— p.w.
P h i l i p s T e l e v i s i e groot beeld
ƒ 1095,- of ƒ 62,- p.m.
Wij plaatsen uw antenne vakkundig!
P h i l i p s R a d i o de meest moder»
ne apparaten. V.a. ƒ 98,= tot ƒ 2190,».
t/.u' oude radiotoeslel heeft inruilt
waarde ook bij aanschaffing van uw
T. V. apparaat.

Haal de zon in uw huis.

min. 3 kamers en badgelegcnheid. Bcslisj^.cenfr.
verwarmd. Tel. 2487, Zandvoori.
, ,

Te pachten, in huurkoop of
contant te koop gevraagd

Middelgroot

Hotel-pensionbedrijf
Weet U, dat snel vermage»
ren een risico inhoudt?
Waarom zult U dat risico
nemen? Gebruik BIOLINE,
de dragees, die U langzaam
maar zeker naar het gestel»
de doel leiden. Vraag U\y
drogist. (Hij kent Bipline. Hij
weet waarom Bioline lang»
zaam maar zeker werkt.
Vraagt U, als U zelf wat
meer over Bioline wilt we»
ten, de officiële brochure,
voorzien van de gewichts»
tabel.
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

WINKELHUIS of gedeelte
van winkelhuis te huur gevr.
in centr. van Zandvoort.
Br. no. 6502 bur. Zandv.Crt.

Meisjes gevraagd
Wasserij „HOLLANDIA"

Flinke jonge man
gevr. voor opleiding Centri»
fugist. Wasserij „Hollanclia",
Pakveldstraat.
WERKSTER gevr. voor 2
ochtenden p.w., liefst Dins»
dag en Vrijdag. Mevrouw
Sijtsma, Brederodestr. 102a.
Met spoed gevr.
NET MEISJE voor hele of
halve dagen, of flinke werk»
ster. Mevr. Cats, Brederode»
straat 101.
WERKSTER gevr. v. hele
of halve dagen. Horn, Duin»
windelaan 5, Bentveld, tele»
foon 27797.
Gevr. voor A'dam HULP
i.d. HUISHOUDING v.d.e.
n., liefst v. direct. Zich mei»
den: Mevr. Braat, Kostver»
lorenstraat 73.

P h i l i p s H o o g t e z o n B i o s o l 1293. Af te halen Stations»
plein 29: 3 jonge KATJES,
ƒ 198.— of ƒ 11,90 p.m.
P h i l i p s kl. ' H o o g t e z o n ƒ 76,50. gewend aan Felix' Katten»
brood.
U slaat er munt uit !
Philips Droogschecr»
Te koop DRESSOIR, ƒ 100.
a p p a r a a t ƒ 49,75. U krijgt ƒ 10,- Oosterparkstraat 22 boven.
terug voor uw oude scheerapparaat.
Goed spelende RADIO te
In een wip schoon schip ! koop.
Prijs ƒ 60,—. Burgem.
S t o f z u i g e r s diverse merken:
Engelbertsstr. 22, achterom.
Excelsior, Ruton, Holland Electro e.d.
T.o. aangeb. WINKELHUIS
Op slee vanaf ƒ 2, — per week.
Wij leveren koelkasten, wasmachines, in hoofdstr. v. Zandvoort.
droogmachines e.d. huish.apparaten. Oppervl. 36 m-, met ovcrn.
Wij verlenen U op alle apparaten van ged. invent. ƒ 2500,—.
Br. no. 6504 bur. Z. Crt.
vanaf f 100,— CrediettService!'
Komt U eens kijken en luisteren?
J. HENNEN, Sussex, ƒ 3.50.
Wij regelen op prettige wijze de be» Dr. Mez'gerstraat 34.
taling met U.
ONTHARING cl. diather»
Erkend Philips Service Dealer
mie, verw. v. wrattcn, moe»
'RADIO » TELEVISIE * ELECTRA dervl., enz. Vele aanb. H.H.
Dokt. Pijnboomstr. 6, Haar»
lem, tel. 24402.
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Enquête

Twee aanrijdingen

Dinsdagavond reed een 23»jarige
wielrijdster uit Bloemendaal door on»
opgehelderde oorzaak met haar rij»
wiel tegen een op de Hogeweg ge»
parkeerde auto. Het liep gelukkig
goed af.
Woensdagochtend volgde omstreeks
half twaalf een botsing" tussen een
auto en een motor, daar de bestuur»
der van het laatstgenoemde voertuig
Hotel Bouwes
zonder daartoe het vereiste teken te
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en geven op de Kostverlorenstraat aan
zijn solisten.
'
het „keren" was. De motor werc
Internationaal cabaretprogramma.
zwaar, de auto licht beschadigd. Pro»
ces=verbaal volgde.
Zondagmiddag: Thé Dansant.,

Na een periode van voornamelijk
oriënterende werkzaamheden heeft
'het onderzoek, dat door de gemeente
wordt ingesteld in verband met haar
uitbreidingsplannen, een tweede sta»
dium bereikt: het enquête»werk.
Een groot deel van de winkelstand
heeft reeds persoonlijk kennis ge»
maakt met het onderzoek, dat er op
gericht is een zuiver inzicht te krijs
gen in de structuur en dte problemen
van de middenstand. De winkeliers
worden dan ook vriendelijk verzocht
om de on'dlerzoekers te woord, te
staan en het betreffende formulier,
dat in de loop van deze en de vol»
gende week zal worden opgehaald, zo

12 a 15 kamers (zonder pand). Brieven onder no.
6503 bureau Zandv. Courant, Achterweg I.

modellen
BROSSOIS
Schoenhandel
De reparatie-afd. is wegens vacantie
gesloten van 23 Aug. t.m. 4 Sept.

Droste zoekt vrouwelijk personeel!
U ku0t een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding -wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet in Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 jaar) kunnen
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

prettig
werken
Aanmelding Personeel»afdeling elke dag, behalve Zaterdags, van. 9 tot
5 uur aan de fabriek.

nauwkeurig mogelijk in te vullen.
Een ander deel van het onderzoek
betreft het toerisme, waarvoor de
medewerking 'gevraagd wordt van alle
inwoners van Zandvoort, die kamers
verhuren. Ieder is er ten zeerste bij
gebaat, wanneer de gemeente en dat
zijn alle inwoners, een juist beeld
krijgt van het vreemdelingenverkeer.
Sterker dan ooit is -weer gebleken van
hoe verstrekkende betekenis het ko»
men of wegblijven van vreemdelingen
is; sterker dan ooit wordt de behoef»
te gevoeld om een beter inzicht te
krijgen in 'het vreemdelingenverkeer
en de wijze, waarop het kan worden
bevorderd. Aan alle kamerverhuur»
ders werd een formulier toegezonden,
dat voor de bij hen inwonende zo»
mergasten is bestemd. Onze gasten
worden dan ook beleefd verzocht om

hun volle medewerking te verlenen
aan dit onderzoek, dat er mede op
gericht is om hun verblijf in de ge»
mecntc Zandvoort zo aangenaam mo»
gelijk te maken. De reeds binnenge»
komen formulieren bleken inderdaad
zeer veel waardevolle gegevens te bc*
vatten. Wij hopen dan ook, dat ook
de overige gasten hun medewerking
•willen verlenen door de formulieren
zo volledig mogelijk in te vullen en
op te sturen.

Benoemingen
Aan de J. v.d. Endcnschool, de nieu»
\vc kleuterschool in Plan Noord, zijn
"met ingang van l Octobcr 1954 be»
noemd als kleuterleidster de dames
H. J. Camphuijscn te Haarlem en L
Diemer, alhier.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

Fijnstrrjkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887 . j. H. o. WEENINK
Moderne inrichting voor

Voetverzorging

Vacantieregeling 1954
Sport
Badplaatstournooi
van Zandvoortmeeuwen
/l.s. Zondag valt de beslissing
•Het Badplaatstournooi van „Zand=
voortmeeuwcn", waarvoor reeds viev
voorwedstrijden zijn gespeeld1, wordt
a.s. Zondag voortgezet met de halve
en eind*finales. In de halve finales
hebben zich geplaatst: H. E. D.W.,
T.Y.B.B., Zandvoortm. en 'H.B.C.
Volgens loting is het programma
voor de halve finales als volgt:
Zandv.meeuwensH.E.D.W. 10.30 u.
T.Y.B.B.*H.B.C.
12 u.
De verliezers van bovenstaande wed=
strijden spelen 's middags om 2.30 u.
om de 3e e.n 4e prijs, terwijl de win»
naars om 4 uur de strijd zullen aam
binden om de Ie en 2e prijs. Welk
elftal de Zilveren Watertoren in de
wacht zal slepen is moeilijk te voor»
spellen, maar het staat -wel vast dat
er flink strijd geleverd zal worden.
Na het beëindigen van de halve fi»
nales speelt een veterancnselftal van
Zandvoortmeeuwen een tussenwed*
strijd tegen een veteranen=elftal van
Blauw Wit uit Amsterdam in welk
elftal diverse „sterren" als Ferwerda,
Bergman, Wilders enz. zullen uitko*
men.
*
Het Zaterdagmiddagtournooi van
„Zandvoortmeeuwen" begint
a.s. Zaterdag.
Het jaarlijks door Zandvoortmeeu»
wen 'georganiseerde tournooi voor
Zaterdagmiddagelftallen,
dat oor»
spronkelijk op 28 Augustus en 4 Sep^
tember was bepaald, is nader vastge*
steld op de Zaterdagen 21 Aug. en
28 Aug. a.s., aangezien één der
deelnemende verenigingen reeds op 4
September met de competitie moet
beginnen. De deelnemende clubs zijn:
Terleede, Kinheim, Telefonia en
Zandvoortmeeuwen. Aanstaande Za*
terdag zullen ideze vier elftallen hij
loting uitmaken tegen wie zij zullen
spelen. De vyedstrijden beginnen om
4 uur: De winnaars en verliezers ko*
men op 28 Aug. tegen elkaar uit.
J.K.

Brederodestraat 72, tel. 3023

Zandvoortse Melkhandel

Mevr.A.Mol-van Bellen

Geopend van 5 t/m 11 Sept.

Geopend van 12 t/m 18 Sept.

J. BRAND, Oosterparkstraat 60
P. 'KOPER, Swaluëstraat 3
L. v. d. MIJE, v. Ostadestraat l a
J. KOL, Koningstraat 75
P. CASTIEN, Helmersstraat 11

J. DISSELDORP, Koningstraat l
Fa. DE JOODE, Stationsstraat 2
D. v. d. WEIRFF, v. Ostadestraal 22 a
P. WARMERDAM, Hogeweg 29

Standplaatsen (tot l uur):
PLAN NOORD: Hoek Vondcllaan»
Nic. Beetslaan tot 11 uur
KostverlorenstraatsJulianaweg
tot 10.30 uur
WilhelminawegsWeimarweg
van 10.45—13 uur
Halte De Tol
Brederodestraat*Dr Gerkestraat
'Hogeweg bij "Warmerdam
iHaltestraat bij fa. Kranenburg
Stationsplein
Jan Snijerplein=Stationsstraat
Zan dvoortselaan
vanaf Kenn. Golfclub wordt pi.m.
8 uur bezorgcj

Standplaatsen (tot l uur):
PLAN NOORD: Hoek Vondellaan*
Nic. Beetslaan tot 11 uur
Helmersstraat tol 13 uur
KostverlorenstraatsJulianaweg
tot 10.30 uur
WilhelminawegsWeimarweg
van 10.45—13 uur
Halte De Tol
Brederodcstraat*Dr Gerkestraat
Oosterparkstraat (bij Brand')
van 8—11 uur
Frcd. Hendrikstraat van 11.15—13 uur
Stationsplein
Kerkplein
Zandvoortselaan
vanaf Kenn. Golfclub wordt pl.m.
8 uur bezorgd

DE VERKOOP GESCHIEDT UITSLUITEND a CONTANT!!
Voor alle flessen wordt statiegeld berekend.
Tevens wordt medegedeeld, dat in noodgevallen (zieken en
ouden van dagen) de melk wordt bezorgd.
•^t De winkels zijn geopend tot 6 uur, Zaterdags tot 7 uur.
•fc Standplaatsen geopend tol l uur, Zaterdags tot 3 uur.

* ZONDAGS GESLOTEN

Souvenirs
Prachtige collectie

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7
TELEFOON 2974

Diploma A.N.O.V.
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wy kopen alle
soorten meubelen en Inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrlnker, telef. 2164

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs

Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon

3095

WOLLEN DEKENS
Aangeboden restanten
van -vorig jaar (iets vuil)
tegen zeer lage- prijzen,
zowel één als tw'eeper*
soons maten ƒ 13,50,
ƒ 18,90, ƒ 23,90. Koopt
nu voor de winter.
IAPIJTHANDEL
„MARO"
Jansstraat 85, Haarlem

De Voikscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Burgerlijke Stand
13—19 Aug. 1954
Geboren: Maartje, dochter van A.
Molanus en M. Koper; Jennifer,
dochter van G. J. Reijenga en A. J
Moorman.
Ondertrouwd: G. A. Metten en M. T
de Jong.
Getrouwd: E. de Mes en F. O. Viaud

„LA VI A N D E"

helpt U

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

Hotel Bouwes
Baleinloos en
duurzaam' elastisch
WALAcorset van prima
gebreid, poreus elastiek.
Prijs f. 29.75

Celsiusstr. 52, IJmuiden
Tel. (K 2550) 4551 \

IJmond

Gediplomeerd instructeur
$MT~ Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia

Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks:
Orkest Nico de Vries
en zijn solisten

Te Zandvoozt: p/a Vishandel P. Paap
WALA Beha, geheel satijn in wit, zalm of zwart
vanaf f. 3.95

Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

*

Wilma Wendt
Danseres

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING !

WALA onderjurken met
perfecte bustevorm in 4
cups.

Balledux en Zonen

Victoria de la Torre
Spaanse zangeres

Haltestr2729

Clarisse 8c Marvin

Telefoon 2596

Het Zuid:Amerikaans danspaar °
op veler verzoek geprolongeerd

Wester ~
De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. P eters-Smit, bekwaam corset-specialiste met een 20 jaar lange ervaring. Zij is
gaarne bereid U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren.

ccïtët&iïe

tel.

1O6O5

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

Maandag 13 September
beginnen de lessen
BOEKHOUDEN
MIDDENSTANDSEXAMEN
Mod. BEDRIJFSADMINISTRATIE
Inlichtingen Maandags van 7 tot 9 uur.
N. J. Th. SOHMIDT, Ier. boekh. M.O., tel. 14506,
Haarlem.
Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.

Spel met de schaduw

THEATER „M O NOP

OLE"

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.
GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

*

Zondagmiddag
THÉ DANSANT

Dir. Gebr. Koper •= Stationsplein f Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 20 tot en met
MAANDAG 23 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Wij presenteren U:

Chaplin's
Festival
Chaplin zoals U 'hem het liefste ziet!
Chaplin zoals U zich hem herinnert!
Chaplin met te grote schoenen, bolhoed en
wandelstok!
Alle leeftijden.
Vanaf DINSDAG 24 tot en met,
DONDERDAG 26 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur
Audrey H.epburn, Gregory Peck in

Roman Holiday
Een Prinses neemt vacantie.' De vrolijkste
24 uur die welke Prinses ter wereld ooit be=
leefde!
Alle leeftijden.
Vanaf VRIJDAG 20 tot en met DONDERDAG
26 AUGUSTUS, 2.30 uur (alleen bij slecht weef)

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Aug.
berijdbaar
22 9.14 16.— 21.52 5.- 13.00*20.00
23 10.36 17.30 23.17 6.30 14.30=21.30
24 -.- 6.30 12.09 19.— 3.30*10.00
25 0.50 S.— 13.32 20.30 5.00*11.30
26
1.57 9.- 14.27 21.30 6.00*12.30
2.44 9.30 15.11 22.- 6.30=13.00
27
28 3.24 10.30 15.49 23.- 7.30*14.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

De Beste en goedkoopste
Slager van Zandvoort

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Koopt nu uw wollen en
inééns kunt betalen:
gewatteerde dekens
FINANCIERING van Uw inkopen' by deelnemers (wlnvoor de winter
keliers) aan het Kennemer Finaneterings-Instituut;
tegen
zomerprijzen
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te Verder:
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent Bedrijfskleding, Manufacturen, enz.
geraakt (sanering).
.
Uw zaleen worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: Fa v.d. Veld-Schuiten
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bjj de plaatselijke corres- Kruisstraat 12 - Telefoon 2360
pondenten

Gevonden voorwerpen
Opgave van 12 t.m. 18 Aug. 1954
Aanwezig ten burele:
Zakmes; rubber kussen; zakspiegel*
tje; kinderdekentje; wasgoed; kop
van schijnwerper; diverse brillen; di*
verse 'honden; kat; af drukker foto*
toestel; diverse portemonnaies; los
geld; identiteitsbewijs; diverse hand
schoenen; diverse hoofddeksels; di=
verse hoofddoeken; diverse riemen;
diverse sokjes; onderbroekje; dames*
regenjas; kinderkleding; pak kleding;
badhanddoek; haarstrik; gebitten; pa*
raplui; ballpoint; diverse schoenen;
diverse kinderschoenen; diverse arm*
banden; diverse broches; halsketting;
diverse kinderringen; sierspeld; das*
speld; oorbel; kerkboek; reddings*
boei; diverse speelgoederen; diverse
sleutels; damestassen met inhoud;
kinderrijwiel; diverse autopeds.

Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden.'TDe data, -waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Oranje", 2 Sept.
Ned. NW. Guinea: m.s. „Mataram",
" 26 Aug.
Ned1. Antillen: m.s. „•Agamem'non",
'-'^ '.^ 24 'Aug.
Suriname: m.s. „Castor^'21 Aug. en
s.s. „Cottica", 25' Aug.
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Bloemfontein", 24 Aug.
Canada: m.s. „Prins Alexander",
24 Aug. en m.s. „Prins Frederik
'Hendrik", 26 Aug.
Zuid*Amerika; Argentinië, Chili en
Uruguay: m.s. „Basilea", 23 Aug.
Brazilië: s.s. „Highland Monarch",
30 Aug.
Australië: s.s. „Himalaya", 28 Aug.
Nw. Zeeland: via Engeland, 21 Aug.

GEHAKT h.o.h
ƒ 1,60
LAPPEN
v.a. 1,85
MAGERE LAPPEN
2,10
RIBLAPPEN
2,10
ROSBIEF
2.30
LENDE
2,35
BIEFSTUK
3,HAAS •
3,20
VERHUUR ZONDER
Verder Kalfss en Varkensvlees
CHAUFFEUR
ALLES VOOR DE BOTERHAM
GARAGE RHEE, telefoon Kleine Krocht l - Telefoon 2432
K 2500—39669, 39435, Koe*
diefslaan 21, Heemstede

GYMCNASTIEKVER. „O.8.S."

Ter nadere bespreking van het a.s.
winterprogramma zullen, gelijk ge'
bruikelijk, de lescommissarissen en
commissieleden met het bestuur en
leider in de laatste week van Auguss
tus bijeenkomen.
Af d. athletiek.
Aan de nationale athletiekkampioen*
schappen van het 'K.N.G.V., die Zon*
dag a.s. in de Wieringerwaard plaats
vinden, wordt door ons lid, de heer
G. iHalderman, op 5 nummers deel*
genomen.
Afd. handbal.
Door het niet tijdig gereedkomen van
de herstellingswerkzaamheden aan 't
veld, zal het oorspronkelijk gepro»
jecteerde 7*handbaltournooi op Zo\v
dag a.s. geen doorgang vinden.

Zeepost

Modehuis

BAKELS
Jumpers, vesten, japonnen

Tweka- en Bleylepakjes
Sinds 1874
KERKSTR. 31 - Tel. 2513

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887

S fan' Laurel — Oliver Hardy

Gezworen kameraden
Alle, leeftijden

2135
2424
2975

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30—12.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550.

2886

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Jullanaweg la.
Informatiebureau VreemdeUngenverkeer, Kiosk Raadhulspleln.
Stoomwassery „Hollandla",
fUnstrykery, j. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sytama's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tollensstraat 47.
Stofzulgerspeclalist; Llchtstoringen. Bel op ' Frito Paap,
Brederodestraat* 94."
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DINSDAG 24 AUGUSTUS 1954

ZANDYOORTSE COURANT

Advertentieprijs:
10 cent per mm=hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

KRANT VOL VOETBAL

Blazen vanuit een bank

H.B.C, in bezit van wisselwatertoren
Teleurstellend slot van Badplaatstournooi voor Zandvoortmeeuwen
Zandvaorimeeuweri'H.E.D.W.
Om half elf Zondagmorgen Legon tic
strijd tussen Zandvoortmeeuwen en
H.EJD.W. uit Amsterdam. .Het eerste
kwartier moest de thuisclub alle
zeilen bijzetten om het doel schoon
te houden, toen de Amsterdammers
aanval op aanval ondernamen, waar»
bij Van Koningsbruggcn veel activi»
teit moest ontwikkelen. De Zand»
voortmecuwen waren nog niet op el»
kaar ingespeeld, daar het elftal drie
invallers telde en wel voor Halder»
man, van .der Werf f en Stokman.
Maar het samenspel werd steeds
beter met als resultaat dat de 'eerste
aanval op het doel van de Amster»
dammers een doelpunt opleverde, jan
Visser zette keurig voor naar irienk
Koning, die met een hard schot on»
houdbaar scoorde (1=0). Even later
miste Jan Zwemmer voor open doel
een prachtige kans, doch kort voor
het einde van het eerste gedeelte
zette Visser wederom de bal voor
het 'H.E.D.W.sdoel, die bij Castien
terecht k%yam. De totaal onthutste
doelverdediger stak geen hand naar d'e
bal uit, zodat de thuisclub goedkoop
aan het tw-eede doelpunt kwam (2*0).
Na de rust trad de achterspeler
Water een weinig te hardhandig op,
een fout welke met een strafschop
werd afgestraft. Korper aarzeld'e geen
moment en gaf Van Koningsbruggen
het nakijken (2=1). De thuisclub kroop
nog een paar maal door het oog-van
de naald, daar de enthousiast spe»
lende Amsterdammers de Zandvoor»
ters geen moment rust gunden. Het
spel kreeg een enigszins fors karak»
ter, maar overigens -werd het een af»
wisselende ontmoeting met H.E.D.W.
iets in de meerderheid. Tien minuten
voor 'het einde -was het d'e rechts»
buiten De Pauw, die voor de gelijk*
maker zorgde (2=2), waarna H.E.D.W.
nog -meer 'moed vatte* en* het Zand»
voortse doel onder hoge druk zette.
Jongbloed, de rechtshalf, wist ter»
nauwernood met een vlak langs het
doel gaande kopbal het fatale derde
doelpunt te voorkomen. Toen ieders
een zicli reeds voorbereidde op het
nemen van strafschoppen kwam
Zandvoortmeeuwen nog onverwachts
voor het vijandelijk doel en het %yas
Castien, die uit een dpelworsteling
tien seconden voor het einde zijn club
de overwinning (3=2) bezorgde.
H.B.C.*T.Y.B.B.
Het werd een oninteressante ontmoe»
ting tussen het Heemsteedse en Haar»
lemse elftal. 'H.B.C. was overtuigend
in de meerderheid en zag kans dit in
een paar doelpunten uit te drukken,
hoewel er ook in dit elftal van vers
band geen sprake was, men hield de
bal steeds te hoog, zodat de T.Y.B.B.»
achterhoede telkens kon ingrijpen.
Toen H'.B.C. echter een vrije schop te
nemen kreeg schoot midvoor Van
Duivenvoorden hard tegen de boven»
lat, doch de bal kwam weer bij hem
terug, waarna hij onhoudbaar in»
schoot (1»0).
Enkele malen wist T.Y.B.B. zich
uit de omsingeling te spelen, maar de
voorhoede miste elke daadkracht, zo»
dat de 'H.B.CUvoorhoede het nogal
gemakkelijk had en slechts enkele ke»
ren moest ingrijpen. H.B.C, kwam zeer
goedkoop aan het tweede doelpunt.
Een achterspeler wilde op zijn doel»
verdediger terugspelen, plaatste ech»
ter verkeerd, waarna v. Duivenvoor»
den geen moeite had om de stand op
2»0 te brengen.
In de tweede helft toonde T.Y.B.B.
zich iets actiever, doch de voorhoede
hield het spel te kort en speelde vers
der te nonchalant. Van gevaarlijke
momenten voor het H.B.C.»doel was
dan ook geen sprake.
Ook d'e Haarlemse achterhoede
bleek verre van safe te zijn, daar men
onvoldoende optrad toen Delissen er
in z'n eentje vandoor ging. De doel»
verdediger vergat uit te lop'cn, zodat
Delissen geen moeite had om voor
het derde doelpunt te zorgen (3=0).
T.Y.B.B. probeerde van alles om de
achterstand te verkleinen, hetgeen
tenslotte aan d'e midvoor Van 'Zon
gelukte met een hard', onhoudbaa
schot (3=1). De wedstrijd verliep toen
als de bekende nachtkaars en was b
na het aanzien niet meer waard. H.B.
C. plaatste zich door deze 3=1 over»
winning in de finale tegen het elftal
van de organiserende vereniging:
Zandvoor+meeuwen.
"
B
Zandvoortmeeuwen*H.B.C.: 7=5....
Het is Zandvuortmeeuwen niet mo»
gen gelukken in de eindstrijd om de
zilveren watertoren zelfs maar een
greep naar de overwinning te doen.

In alle opzichten was H.B.C. het ster» de Meeuwen dat zij de strijd niet ge»
'. ere elflal, dat beter combineerde en wonnen gaven en menig duel werd
de aanvallen beter afwerkte.
uitgevochten op de H.B.Ohelft, maar
Zo vlot Zandvoortmeeuwen in de de Heemstedenarèn gaven geen krimp
voorronde tegen Bloemcndaal uil de en vooral linksback v. Bakel groeide
hoek kwam, zo stroef en krampachtig in deze periode tot een rots in de
speelde het elftal nu. De grote ne» branding en een struikelblok voor de
derlaag was niet zo zeer te wijten aan fanatiek aanvallende Zandvoortse
een falende voorhoede als wel aan de voorhoede. Toch zou H.B.C. weer
rammelende achterhoede, die alles succes gehad hebben, als keeper v.
behalve een solide indruk maakte.
Koningsbruggen het daverende schot
H.B.C, dat 'de aftrap deed, zette al van linksbuiten v. Veen niet had weg»
direct een goede aanval over rechts gestompt. Uit een corner schoot C.
op, doch voorlopig kon Water het Stokman over Sicbe Keuning 'en Juf»
veld zuiveren. Nadat de strijd enige fermans, die in broederlijke omar»
tijd, met wisselende kansen, van doel ming in de knoop op het veld lagen!
tot doel golfde, kreeg de Heem» Maar nu stond keeper Willemse op z'n
steedse center»voor Duijvenvoorde plaats. Dat Jan Zwemmer hierna nog
uit een scherpe voorzet de bal op het een corner voor Zandvoort mocht ne»
hoofd. Wanneer er een keeper in het men, was maar een glimlachje van
doel had' gestaan, had deze een vlotte het noodlot, dat de bal weer naar de
kans gemaakt de niet onhoudbare voorhoede van H.B.C, dreef. Rechts»
kopbal te stoppen. Piet v. Konings» buiten Deelissen behoefde niets an=
bruggen had echter zijn heiligdom ders te doen dan op een sukkeldrafje
verlaten (natuurlijk in-een poging de achter de verdwaalde bal aan te lo»
hal te bemachtigen!) op het moment pen en het was 1»5, waarmede het
d'at Duijvenvoorde knikte. En dat einde kwam.
was 1»0.
Een slechte „generale" voor de
Even hierna hadden de Zandvoort» competitie, die over enkele weken
se aanvallers ook geen zweempje ge» begint.... Misschien daarom hoopvol
luk, toen achtereenvolgens H. Ko» voor Zandvoortmeeuwen. 'En dan
ning een ver schot probeerde, dat het wensen wij 'de blauw»gelc vogels meer
doel op enkele decimeters miste en geluk dan zij in de eindstrijd om de
Castien een schot net over de lat zag zilveren watertoren op hun weg heb»
vliegen, terwijl Visser bonkend tegen ben ontmoet!
H.W.
de lat schoot. En alsof dat niet ge»
noeg was, schoot tenslotte Castien
— alleen voor'de keeper staande —
jammerlijk naast. Even later was het
weer v. Duijvenvoorde, die een foutje
van- de doelverdediger benutte; 0»2.
Tegen het einde van de eerste helft
ging Sicbe Keuning _de achterhoede
helpen en kwam C. Stokman op de
rechtsbinnen plaats. Dit alles verhin»
derde rechtsbuiten Deelissen van 'H. Vrijdagavond had in het tafeltennis»
B.C. niet, uit "vrije schietpositie het lokaal van de Zandvoortse Politie
derde Heemsteedse doelpunt te sco» Sportvereniging een vriendschappclij»
ren (3»0), waarmee de rust kwam.
De tweede 'helft begon sensationeel. ke ontmoeting plaats tussen zeven
Zandvoortmeeuwen trapte af en de vertegenwoordigers van de Amster»
bal belandde bij Castien, die ineens damse tafeltennisclub „Sparta' en het
inschoot. De bal sprong van de on» team van Z.P.S.V. Voor „Sparta" na»
derkant lat terug „in het veld, waar
Jan Visser de kans van zijn leven men o.m. deel de jeugdkampioen van
voor de voeten kreeg! 'Hij schoot, Nederland Bertus Onnes (15 jaar) en
zonder zich een seconde te bedenken de hoofdklassers Jb. de Buy en Loek
en dit droge kruit was keeper Wil»
lemse te machtig. Met 1»3 was er nog Stoop.
alles mogelijk. Het wat mat spelende Er werd gespeeld in poules van drie,
Zandvoorlmeemvenelftal vatte moed waarna voor de halve finales overble»
en het scheelde weinig of Jan Zwem» ven Onnes, Bob Cohen, K. Meijer van
mer had de achterstand nog meer Sparta en M. J. Methorst van Z.P.S.
verkleind, doch zijn schot ging voor» V. In de eindstrijd eindigde Onnes
langs het doel. Linksbuitên Vogel, als nummer een, gevolgd door Meijer.
'die naar binnen was gezwenkt, deed Om de derde en vierde plaats moest
het beter. Geheel vrij staande, loste door tijdnood geloot worden, waarbij
hij een enorme kogel, zeker van 25 m Methorst de derde en Cohen de vier»
afstand. Piet v. Koningsbruggen be» de plaats kreeg toegewezen.
hoefde alleen maar de bal uit de tou»
Een demonstratiewedstrijd tussen
wen te halen; 1»4 met nog ongeveer Onnes en Stoop, geleid door De Buy,
een kwartier te spelen. Het pleit voor over drie games, werd door Onnes
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Laatste openluchjconcert
Het is een goede gedachte geweest
om het laatste openluehtconcert op
het Raa'dhuisplein — onder auspiciën
van de stichting „Touring Zandvoort"
— door de Zandvoortse Muziekkapel
te laten geven.
.De rondgang door het dorp met
voorop de tambours onder leiding
van mej. Rudolphus trok reeds grote
belangstelling, zodat zich omstreeks
half negen een grote menigte op het
'Raadhuisplein had verzameld om
naar het populaire concert onder
leiding van de heer Wildschut «te
luisteren.
De Zandvoortse Muziekkapel ont»
popte zich als een amusementsorkest
met nummertjes, die soms door het
publiek werden meegezongen, zod'at
aan de stemming letterlijk niets ont»
brak of het zou 't hinderlijke verkeer
moeten zijn, dat door de politie»auto»
riteiten nog altijd' gedurende een mu»
ziekuitvoering wordt toegestaan en
waaraan toch eens een einde moet
worden gemaakt. Veel van het gebo»
dene ging nu geheel verloren, in het
bijzonder toen de' heer Wildschut
vanuit een raam op de bovenverdic»
ping van de Twentse Bank een trom»
petsolo ten beste gaf bij de vertol»
king van het spectaculaire nummer
„Die Post im Walde", overigens een
oud paardje, dat reeds veertig jaar
geleden 'door d'e Duitse muzikanten
ten gehore werd gebracht. De heer
Wildschut kon zijn instrument boven
de geluiden van het verkeer doen uit»
komen. Opmerkelijk was het samen»
spel met de kapel, dat werd gediri»

Tafeltennis-ontmoeting

de
Problemen
Deze week eens iets anders.
Ik kreeg van de redactie de opdracht
een bepaald probleem in elkaar te
'draaien en dat onze abonnc's voor
te zetten. Dat leek mij niet zo moei»
lijk, aangezien de hele wereld van
ftuzzles en problemen aan elkaar
hangt.
Terwijl ik zo over mijn opgave na»
dacht 'en mijn talloze problemen aan
mijn geestesoog voorbij liet trekken,
trof mij dit idee: zo moeilijk de men»
sen het zichzelf toch maken. Natuur»
lijk, de redactie had gelijk. Bij de
lange winteravonden — waar wij nu
midden in zitten — horen puzzles en
dingen, die je moet oplossen. Maar
als je er eens goed voor gaat zitten
om deze situatie in z'n lengte en z'n
breedte door te denken, valt de vol»
komen absurditeit van het geval je
plotseling in.
Want als iemand eens iets over»
komt, wat bijzonder lastig voor hem
is, wordt hij kregel en mopperig en
zegt: „Hè, wat een toestand.... dat
mij dit nu moet gebeuren!"
In 't algemeen hebben de mensen
een afschuw van problemen en het
zelfde ogenblik zoeken zij ze gewoon
op. Er zijn nog nooit zo veel puzzle»
blaadjes en puzzlehoekjes in kranten
en tijdschriften verschenen als de
laatste tijd. Hoe gecompliceerder het
leven wordt, hoe gekker d'c mensen
op ingewikkeld'e problemen zijn.
De een is wild van letterraadsels,
een ander is meer gesteld op cijfers
en figuurtjes in driehoekjes en vier»

kanten en een derde heeft een kruis»
woordpuzzle»complex.
Ergens moet het wel zo zijn dat
dergelijke mensen hun eigen proble»
men (die zij nooit oplossen) afreage»
ren op die onschuldige opgaven van
puzzle»ooms en probleem»tantes in de
kranten. Het oplossen van het kruis»
woordraadsel is dan het symbolische
oplossen van hun geWzorgen of an»
dere persoonlijke moeilijkheden. Tra»
gisch, dat het altijd alleen maar sym»

Wit speelt en geeft mat in één zet.
bolisch blijft en de mensheid in het
algemeen of de schuldeiser in het bij»
zonder er niets aan heeft. Maar als ik
over deze problemen ga praten en de
sychologie van de puzzle»verknocht»
eid ga ontleden, zou mij dit onher»
roepelijk met de strafrechter in aan»

K

gewonnen. De vele aanvyezigen — o.
m. 'korpschef H. P. Huijsman en de
inspecteurs Doumajai Van .Buren —
hebben genoten van een fantastische
partij.
„Sparta" -voerde een nieuw gezel»
schapsspel in „round. the table" ge»
naamd, waaraan door alle aanwezigen
kon worden deelgenomen. Stoop van
„Sparta'' en Methorst van Z.P.S.V.
eindigden in hun serie als eersten.
De vier prijzen bestonden uit zil»
veren gebruiksvoorwerpen, terwijl
aan de heer Methorst als beste Zand»
voortse tafeltennisspeler door de Am»
sterdamse club een tafeltennisbat
werd overhandigd1.Het was voor t* Zandvoortse team
een leerzame avond. In het bijzonder
werd na afloop dank gebracht aan
de Amsterdammers, die als badgas»
ten momenteel in de badplaats ver»
blijven. 'De spelers van Z.P.S.V. kre»
gen resp. 11 en 14 punten voorgift bij
de wedstrijden, begrijpelijk, (daar
„Sparta" als een van de sterkste clubs
in Ned'erland staat aangeschreven.

raking brengen. Omdat ik dan 'de
(geestelijke) geneeskunde onbevoegd
zou uitoefenen.
En zo ver wil ik het niet laten
komen.
Toch heb ik gemeend aan de wens
van de redactie tegemoet te moeten
komen en ik zet U bij deze aan het
werk:
U ziet hier afgebeeld een dambord,
waar enkele vakjes aan ontbreken.
Ik geloof dat 'het er drie zijn, maar
het aantal doet er niet toe. Nu moet
ik U even in vertrouwen nemen en
mededelen dat ik een verschrikkelijke
hekel aan d'ammen heb. (U zult be»
grijpen dat dit het probleem — voor
mij — aanzienlijk vergroot).
U gaat dus niet dammen, maar
schaken. Voelt U waar ik heen wil?
Steeds maar problemen.
Geloof me gerust: U komt hier
niet uit.
Wit geeft mat in één zet. Maar U
moet dan eerst de drie ontbrekende
vakjes van het dam (schaak)bord
hebben opgezocht. De eerste opgave
luidt dus: Waar zijn die vakjes, zon»
der welke de hele puzzle op losse
schroeven komt te staan? Die vakjes
kunnen overal zijn, maar het waar»
schijnlijkst is het dat ze ergens in een
stoffige letterkast liggen bij IJs d'e
Jong of misschien wel in het chaoti»
schc bureau van de redacteur. IHebt
U die vakjes gevonden, dan is de rest
maar kinderspel.
Aan het werk, vrienden en.... suc»
ces!
O ja
dit nog: Er is geen prijs
aan het oplossen van dit probleem
verbonden. Het is geen tijd om geld
over 'de balk te gooien. En trouwens
.... dit is een probleem op zichzelf.
BART.IE

geer'd door de heer Balledux.
Een krachtig applaus was de dank
voor de mooie vertolking.
Het programma, dat zoals gezegd,
populair was, sloeg uitstekend in,
Een ietwat /cwaarder»concert zou —
gezien de bijgeluiden op dit plein —
uit de boze geweest /ijn. De keu/e
" n derhalve uitstekend genoemd
wortlcn, doch onze. gasten kwamen
hierdoor niet te weten, dat onze (nog)
ongeuniformde kapel nog meer in yijn
mars heeft.
Het concert werd besloten met een
taptoe van ruim twintig minuten,
waaraan ook door het tambourkorps
werd deelgenomen. Ook dit lange
nummer werd met een welgemeend
applaus beloond. De Zandvoortse
Muziekkapel had voor een propag.in»
distische stunt gezorgd!

Handbal bij de
Meeuwen ?
Handballers contra O.S.S.
De laconieke mededeling, dat het
zevenhandbaltournooi, te organiseren
door de jubilerende gymnastiekvere»
niging „Oefening Staalt Spieren", j.l.
Zondag wegens terreinomstandighe»
den niét kon doorgaan, heeft onder
de sportliefhebbers nogal verwonde»
ring gewekt en deze verwondering
bleek niet ongegrond te zijn.
Wat er precies in de afgelopen we»
ken is gebeurd is nog niet helemaal
vast te stellen, doch de onenigheid
begon to'en de handbalploeg van O.S.
S. de mededeling kreeg, dat binnen
acht dagen het terrein bespeelbaar
gemaakt moest worden. Hiertoe zag
men geen kans, ook al omdat (zoals
bekend) het terrein in een zeer
slechte staat verkeerde.
Er werd geprobeerd een terrein van
de voetbalvereniging „Zandvoort»
meeuwen" te huren, doch dit werd
door het bestuur van 'deze organisatie
om begrijpelijke redenen geweigerd.
Het tournooi kwam op losse sehroe»
ven te staan en er werd van weers»
zijden, n.l. tussen de besturen van de
handbalploeg en O.S.S., harde noten
gekraakt. Van samenwerking was
geen sprake meer en de handbal»
Iers vroegen aan het bestuur van
„Zandvoortmeeuwen" over te gaan
tot oprichting van een handbalafde»
ling. Hier had men wel oren naar,
doch als voorwaarde werd gesteld,
dat alle spelers zich dan moesten
overschrijven. Hieraan werd gevolg
gegeven en 33 van de 34 handballers
lieten zich bij ZandWortmecuwen in»
schrijven.
Onderwijl werd contact gezocht
met het bestuur van het Nederlands
Handbal Verbond om Zandvoort»
meeuwen in de competitie te laten
uitkomen. Er vond ook een bespre»
king met het bestuur van „Oefening
Staalt Spieren" plaats. Er schijnen in
deze bijeenkomst harde woorden te
zijn gevallen — een bestuurslid van
O.S.S. liep zelfs de vergadering uit,
nadat hem was verzocht een bepaald
gezegde in te trekken — men kwam
echter niet tot een resultaat.
Thans wacht 't bestuur van „Zand»
voortmeemven" op de beslissing van
het N.H.V. om aan de handbalcom»
petitie te mogen deelnemen. De hand»
balafdeling, zo werd ons verzekerd,
geniet echter geen enkel voordeel bo»
ven de voetbalafdeling, doch zal als
gelijke — ook in financieel opzicht —
zoals vergoeding van reiskosten etc.
worden behandeld.
Het zevenhandbaltournooi, dat de
jubileumfeesten van O.S.S. moest af»
sluiten, is in dit verband een trieste
dissonant geworden.

Niet goedgekeurd
De drie velden binnen het, circuit
zijn door de betreffende instanties
nog niet voor bespeling goedgekeurd,
daar men het beter acht dat deze
terreinen nog een jaar onbespeeld
blijven.
Aan de terreinnood zal naar men
verwacht eerst in September 1955 een
einde komen.

Varkenspest
Bij de varkens van een huurder van
één van de gemeentelijke varkens»
hokken binnen het circuit is Vrijdag
varkenspest geconstateerd. Aan deze
gevreesde ziekte overleden reeds
zeven dieren.

Sport
Zaterdagmiddagvoetballers
treden aan
'Het Zaterdagmiddagtournooi van
Zandvoortmeeuwcn om de Gebr. de
Graafswisselbeker is j.l. Zaterdag be=
gonnen. Na loting door d'e vier deels
nemers werden de volgende wed»
strijden gespeeld:
Zandvoortmeeuwen Ter Leede en
Kinheim=Telefonia.
Zan'dvoortmeeuwen begon goed en
nam spoedig met 2=0 de leiding. Met
de rust was de stand reeds 3=3.
In de tweede helft nam Ter Leede
het spel geheel in 'handen en won
tenslotte met 8=4.

Na 'een gelijkopgaande strijd, waar
aan weerszijden veel, kansen -wer=
den gemist, slaagde Telefonia er in
met 2=1 van Kinheim te -winnen.
Dit tournooi wordt a.s. Zaterdag
28 Aug. om 4 uur voortgezet. Tele*
fonia speelt dan tegen Ter Leede om
de lc en 2e prijs, terwijl Zandvoort*
meeuwen en Kinheim om de 3e en 4e
WONINGRUIL
prijs zullen kampen.
Gevr. huis in Zandvoort.
Aangeb. keuze uit mod. be*
nedcnh. en div. bovenhui*
DTJrVENSPORT
m. 2 en 3 slaapk. in
P.V. Pleines hield1 op Zondag 22 Aug. /en
een wedvlucht van Chimay, 260 km. N.Z. A'dam. Br. 6601 Z.Crt
De eerste vogel werd getoond 14.48. Gevr. HUIS v.a. l Sept. tot
De prij/en werden als volgt gewon* l April voor 5 pers., geen
nen: J. Schrander l, 6, 24; A. Dors* overb. luxe, Br. 6606 Z. Crt.
man 2, 12, 25; Th. H. v.d. Meulen 3,
14; G. Driehuizen 4, 5, 8, 15, 21; K. Echtp. z.k. vr. I of 2 ON=
Driehuizen 7, 9, 17, 27;-A. Paap 10, GEM. of GESTOFF. KMRS
19, 23, 28; A. H. Daane 11; H. Laps* m. kook* en stookgel. Br.
dorp 13, 16; C. Koper 18, 30, 31; H. no. 6607 bur. v.d. Z. Crt.
Bartens 20, 29; C. K. Draijer 22, 26,
32. Ook werd deelgenomen aan een Gevr. ged. wintermaanden
gem. WOONRUIMTE door
wedvlucht van Parkestone, 221 km.
De eerste vogel werd getoond 13.05. echtp. z.k. Br. no. 6605 bur.
Zandv. Crt. Achterweg 1.
G. Driehuizen l, 3; C. Visser 2.

„Oude glorie"
scoorde zeven doelpunten
ZandvoortmeeuwentBlauw Wit: 3*4
Een prettig tussen*wedstrijdje gaf de
„oude glorie" van Zandvoortmeeu*
wen en Blauw Wit gelegenheid een
show van genoegelijk voetbal te ge*
ven. Het veteranen*elftal van 'Blauw
Wit, waarin Wilders het doel verde*
digde en Kootje Bergman 'de links*
buitenplaats bezette, was zeker iets
„ouder" dan dat van Zandvoort*
meeuwen. En dat was dan misschien
wel de reden dat dit elftal op regel*
matige wijze een 3*0 voorsprong nam,
met doelpunten van Terol (2) X3n Jan
v. d. Bos, welke laatste de linksbui*
•tenplaats op voortreffelijke wijze be*
zette. Maar voor het 3=0 was, had
linksbuiten Bergman van BI. Wit een
ouderwetse kogel afgevuurd, die de

Wegenwachthulp uitgebreid
Na de inschakeling van de N.O.*Pol*
der in de Wegenwachthulp staat al*
weer een nieuwe uitbreiding van de
dienst op het programma. Met ingang
van 25 Augustus zal de Wegenwacht
gaan patrouilleren op de weg Haar=
lem (iH'stede)*Hoofddorp*Aalsmeer*
Uithoorn=Hilversum.
De A.N.W.B. komt hiermede tege*
moet aan de verzoeken van vele Ie*
den, die regelmatig van deze steeds
in belangrijkheid toenemende weg ge=
bruik maken. 'Het verkrijgen van hulp
op verschillende lange gedeelten van
deze route, die de grote verbinding
vormt tussen Haarlem en 't Gooi en
tegenwoordig ook tussen Haarlem en
de nieuwe weg Amsterdam=Utrecht,
is namelijk lang niet eenvoudig. Voor*
lopig zal de dienst op dit traject door
één man word'en verricht, nog in de
loop van September echter 'komt er
hier een tweede wegenwacht bij.
Voorts is met ingang van heden de
wegenwachtbezetting op de weg Den
Haag=Amsterdam uitgebreid, dit ook
met het oog op de op deze route
reeds bestaan'de avonddienst.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
288G

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwasserjj „Hollandia",
fynstrijkerü, J. H, G. Weellink,
Pakveldstraat 30a.
Za-ndvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; iichtstoringen. Bel op Frits Paap, Brederodestraat 94.

(Adv.)
ook Ü kunt

zonder risico

door het Biologische
Slankheidsmiddel

blOLINE
tucces verzekerd
pr!|i SO dragee» f. *.23

vuisten van keeper Kcesman op z,'rl
baan vond.
De voorhoede van de Amsterdam*
mers had een „omvangrijke" rechter*
vleugel, waar linksback Piet Bouw*
man de handen vol aan had. En het
was de samenwerking van deze „fors*
gebouwde"(!) vleugel, die er voor
zorgde dat de achterstand nog voor
rust tot 3*2 inkromp. Hier ha'd ook
Ko Bergman een belangrijk aandeel
in, aangezien die heer er aardigheid
in kreeg en plotseling langs de lijn
begon te dartelen als een veulen. In*
middels deed Jan v. d. Bos aan de
andere kant, niet voor hem onder. Na
de thee — of laat het koffie geweest
zijn — zakte hel spelpeil wat, door*
dal verschei'dene heren zichtbaar ver*
moeid begonnen te worden. Midvoor
Jan Weber bij ZandVoort, hield zich
wat op de achtergrond.en het bin*
nen=duo van de thuisclub had niet
voldoende „lucht" meer om te profi=
teren van de goede voorzetten van
J. Dorsman en Jan v. d. Bos,
Spil Miner van Blamy Wit dacht
op een gegeven ogenblik: „Laat ik
eens een kansje wagen". 'Hij waagde
en "won; 3=3! En linksbinnen Wey
maakte enkele minuten voor het ein=
de 3*4, doordat de Muinck een privé*
duel met hem ging uitvechten in de
schaduw van de doellijn; 3=4.
De opstelling van de Zandvoort*
veteranen was:
'
J. Keesman, H. 'Koper, P. Bouw*
man, 'H. Heijneman, J. de Muinck, P.
Paap, J. Dorsman, W. Terol, J. We=
ber, P. v. Koningsbruggen en J. v. d.
Bos.

G R O T E &€it<x WEDSTRIJD
ELK KIND NODIGEN WIJ HIERMEDE UIT GRATIS mee te doen aan
de GROTE BATA WEDSTRIJD. Om deel te nemen is het nodig het
aantal schoenen (stuks - geen paren) te tellen dat in de etalage van ons
filiaal is uitgestald. Deze schoenen kunnen worden geteld vanaf Zaterdag
28 Augustus a.s. tot uiterlijk Dinsdag 31 Augustus. Het getelde aantal
wordt ingevuld op onderstaande coupon. Indien meerdere coupons zijn
gewenst, zijn deze GRATIS verkrijgbaar in ons filiaal. De duidelijk Ingevulde coupon moet worden opgezonden aan de Bata fabrieken te Best
(N.Br.) of Ingeleverd worden in het filiaal. Laatste datum Inlevering 2
September! In ELK FILIAAL loven wij uit:

1e PRIJS: 1 paar kinderschoenen N A A R KEUZE
2e P R I J S : 1 paar kaplaarzen
NAAR KEUZE
3e P R I J S : 1 paar kinderkousen
NAAR KEUZE
By- meerdere goede oplossingen beslist hei /of.
ZIE OOK DE BULLETINS OP ONZE ETALAGE
Naam en voornaam:
Straat:
.
___.„.
Plaats:
„.
In de etalages van filiaal
staan
stuks schoenen.

Aangeb. te Haarlem: lief
BENEDEN'H. m. tuin nette
st., mooi uilz,
Gevr. woning te Zandvoort.
Br. no. 6604 bur. Z. Crt.

HUISHOUDELIJKE HULP
gev. voor hele dagen. Clara • H A AR L. K W ' E E K *
S CM O O L voor pedi;
Stichting, Kostverl.straat 93.
cure en voetkunde
Heer, 48 j. ZOEKT enige (voorheen Kleine Houtweg).
dg. p.w. WERK. Middelb. Aanvang nieuwe cursus half
schoolopl.; hetzij Adm.Boek= Sept. Inlichtingen en pros=
h. of Horecabedr., goed pectus Zonnebloemlaan 6,
chauff.; heeft event. kant. Aerclenhout. Tel. 26908.
en tel. Br, onder no. 6608
VERLOREN Maandag,
bureau Zandv. Courant.
PLATINA BROCHE
Te koop, te huur of in huur= met l brillant.
koop gevr. STRAND=CON* Tegen hoge Lel terug te bez.
SUMPTIETENT. Br. no. v.m. tot 10 u. en n.m. na. 8 u.
6603 bur. Zandv. Crt.
Meeuwsen, De Favaugeplein
47=1.
Te koop: prima BROM=
FIETS. Brugstraat 9 achter.
T.o. •wegens ziekte: herenjas,
2 costuums mf 52*54, dames*
kleding mi 40:42. Alles pr.
sta'at. 'De Wittstr. llb, twee
maal bellen.
GARAGE te huur voor de
winterrn. omtr. halte Kost*
vcrl. Br. no. 6602 bur. Z.Crt.

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg J Tel. 2135

Nette meisjes
kunnen in ons bedrijf een haar pass'ende werk*
kring vinden als persster, vouwster, mangelster of
controleuse. Zij vinden tij ons fris en schoon
werk in een prettige omgeving, goede sociale ver*
/orging en ruime verdiensten. Reiskosten worden
vergoed. Aanmelding kan geschieden dagelijks
van 8=17 uur bij de personeelschef.

HJiAK

WASVERZORGERS

Mr. Cornelisst raat 33 = Naast de Ambachtschool,
HAA RLEM

Om de derde en vierde plaats
T.Y.B.B.=H.E.D.W.: 3*3
(Strafschoppen

beslissen de slrijd in het voordeel van T.Y.B.B.)

In de verliezersfinale kwamen T.Y.B.
B. en H.E.D.W. tegen elkaar. Het was
The Yellow Black Boys uit Haarlem
blijkbaar ernst om beslag te leggen
op de derde plaats, want onmiddellijk
na de aftrap ontwikkelden zij een
aantrekkelijk spel, waarin de achter*
hoede steeds met lange centers de
voorhoede aan het werk zette. De
druk op het H.E.D.W.=doel was in de
eerste minuten al zo groot, dat een
tweetal corners hier 'het gevolg van
was. De achterhoede der Amsterdam»
mers bleef echter voorlopig nog
meester in het eigen deelgebied'. En
het had maar weinig gescheeld bf zij
hadd'en — legen de verhouding in —
de leiding genomen, toen een vlie*
gend schot van rechtshalf v. Coevor*
den enkele centimeters over het
T.Y.B.B.=doel vloog.
Aan de andere kant werd er ech*
ter precisiewerk geleverd. Een afge*
meten voorzet van linksbuiten Luyten
bereikte Snoeks op de rechtervleugel.
Het schot dat deze buitenspeler op
het doel knalde, was zo hard, dat
geen keeper ter wereld! er iets aan
had kunnen doen. Nauwelijks vijf mi=
nuten na dit doelpunt speelde de=
zelfde Snoeks een beetje kat en muis
met de verdediging van H.E.D.W.,
waar m'en elkaar in de weg liep.
Rechtshalf Scholten van T.Y.B.B. 'die
meegekomen was om te zien hoe
deze escapade van zijn vleugelman af=
liep, kreeg zowaar de bal op een pre=
senteerblaadje toegeschoven en hij
had er kennelijk plezier in om d'e bal
verschrikkelijk hard in de bovenhoek
van het Amsterdamse doel te depo*
neren; 2*0 voor T.Y.B.B.
H.E.D.W. begon na dit doelpunt
wat forser aan te pakken en T.Y.B.B.
mocht enkele vrije schoppen nemen,
die niets opleverden. Op een gegeven
ogenblik rukte de linkervleugel van
'H.E.D.W. snel op en de vcrbouwe*
reerde rechtsback Winnubsfc, kon er
nie.ts anders tegenover stellen dan
een keiharde terugspeelbal op z'n
keeper, die langs de aan de grond ge=
nagelde Haarlemse goalie in het doel

verdween; 1*2 dus. En 'H.E.D.W.
zette een fanatiek offensief in, waar=
bij de heren een kwistig gebruik
maakten van alle beschikbare armen
Het spel werd voor rust nog zo en=
thousiast, dat twee H.E.D.W.*spelers
rnet grote ambitie tegen elkaar op
liepen. „Even stoppen, jongens.." zei
de scheidsrechter, „en wat kalmpjes
aan nul"
Na de rust was het een vrijwel ge*
lijk opgaande strijd, die nogal wat
onrust zaaide voor beide doelen.
T.Y.B.B.'s verdedigingsblok werd
eenmaal zo in het nauw gebracht, dat
één der kanthalfs terugspeelde op
keeper Put, die met angstige ogen de
bal tegen de paal zag belanden, waar
hij onmiddellijk door de Paauw van
IH.E.D.W. werd opgepikt. De Am*
sterdamse rechtsbuiten was zo zeker

_.
~~

GEHUWDE
VROUWEN
tot 45 jaar
welke eventueel ook voor HALVE DAGEN
kunnen worden te werk gesteld.
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelden dagelijks (uitgezonderd Zaterdags)
bij de Sociale Afdeling van 9 tot 5 uur aan
de fabriek.

cacao- en chocoladefabrieken N.V., Haarlem

VENDSTIL TE
in de Ned. Hervormde Kerk
op Woensdag 25 Augustus om. 8 uur
Spreker: Ds R. 1H. OLDEMAN
Onderwerp: GELTJKZOiEKERS
M.m.v. de heren: F. Visser, orgel; F. 'Beekman,
viool; A. Luyendijk, tenor.

van zijn zaak, d'at hij te zacht in
school, waardoor nu Winnubst zijn
fout van voor de rust kon goedma=
ken, door de bal van de doellijn te
trappen!
Rechtsbuiten Pï-ont van H.E.D.W.
maakte even later van een aarzeling
in de Haarlemse verdediging gebruik
en de stand was gelijk: 2=2.
.Het anUvoord van T.Y.B.B. was een
serie fraai opgezette aanvallen,,, die
veelal door de bewegelijke Snoeks
werden geleid'. Dezelfde speler, die
nu op de middenvoor=plaats stond,
maakte uit een dezer aanvallen met
een ongelofelijk, mooie kopbal de
stand op 3=2.
Iedereen dacht dat 't hier bij zou
blijven, maar de linkshalf van H.E.
D.W. dacht er anders over. Goed
meegekomen, kreeg hij plotseling, na
een slecht weggewerkte bal een vrij
veld voor zich. Hij lie'p nog even
door en een seconde later was het 3=3,
waarmede tevens het einde kwam.
Van de strafschoppen benutte T.Y.
B.B. ze allemaal feilloos, terwijl 'H.E.
D.W. de eerste bal zacht naast
schoot....
IHierdoor was de 'derde plaats voor
T.Y.B.B. en de vierde voor H.E.D.W.
een voldongen feitr
H.W.

De omvang van de bevolking
Het Centraal Bureau voor de Statis*
tiek heeft een herziening'van de in=
dertijd gepubliceerde berekeningen
omtrent de toekomstige loop van de
Nederlandse bevolking, 1950=1980, sa=
mengesteld.
Deze herziening, die voor 1981 tot
uitkomsten voert die rond l mil=
lioen hoger liggen dan de uitkomsten
van de eerd'er gemaakte berekenin=
gen, is noodzakelijk geworden, omdat
het geboorteniveau, mede ten gevolge
van een voor Nederlandse verhou*
dingen zeer hoge huwelijksfrequentie,
in de afgelopen jaren aanzienlijk 'ho=
ger heeft gelegen dan bij de vroegere
berekeningen werd verondersteld. Se=
dert wereldoorlog II wordt in Ned'er*
land meer en jonger gehuwd dan
vroeger het geval was. Voorts is se*
dert de jaren 1947*1949 een aanzien*
lijke verbetering tier levenskansen ge*

Wij vragen voor spoedige in*
diensttreding voor de Afdeling
Verpakking

constateerd, terwijl bij de vorige be*
rekeningen was verondersteld, dat —
althans op korte termijn — geen ver*
dere verbetering 'der levenskansen
zou plaats vinden.
Aan d'e hand der gedurende de
laatste jaren beschikbaar gekomen
gegevens is het mogelijk geworden de
consequenties van deze nieuwe ont=
wikkelingen voor de toekomstige be*
volkingstoeneming, die eerst thans in
cijfers kunnen worden uitgedrukt, te
berekenen. Onderstaand volgt het re*
sultaat van deze berekening.
De bevolking van Nederland, groot
10.200.000 pp l Januari 1951, zal vol*
gens de minimum prognose toenemen
tot 13.168.000 in 1981 en volgens de
maximum prognose tot 15.373.000' op
diezelfde datum. Het gemiddelde tus=
sen 'deze beide uitersten levert een
eindcijfer van 14,270.000 in 1981, d.w.

WE EK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 24 Aug. 7 en 9.30 uur: film
„Roman Holiday".
Woensdag 25 Aug. 7 en 9.30 u.: idem.
Donderdag 26 Aug. 7. en 9.30 u.: idem.
Vanaf Zaterdag 21 t.m. Donderdag
26 Aug. 2.30 uur (alleen bij slecht
weer): film „Gezworen kameraden"
Hotel Bouwes
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Ken tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

z. een bevolkingsvermeerdering van
4.070.000 t.o.v. 1951. Brengt men op
dit gemiddelde een emigratie van
20.000 personen per jaar in mindering
dan zal de toeneming niet 4,070.000
doch 3.237.000 bedragen. Bij een emi*
gratie van 50.000 personen per jaar
kan over de period'e 1951=1981 nog
een vermeerdering van 1.987.'ÖOO wor=
den verwacht.
In verhoudingscijfers bedraagt de
bevolkingstoeneming over de gehele
periode 1951*1981 zonder aftrek van
emigratie 40% en met aftrek van een
jaarlijkse emigratie van 20.000 resp.
50.000 personen 32% resp. 20%. Ge=
zien in het lioht van het feit, dat tus=
scn 1921 en 1951 <de Nederlandse bc*
volking met bijna 50% is toegenomen
kan dus worden opgemerkt, dat,
vooral bij een voortdurende emigra*
tie op het huidige niveau, de te ver*
wachten bevolkingstoeneming in de
komende 30 jaar aanmerkelijk minder
zal zijn dan die, welke in de afgelo*
pen 30 jaar is geconstateerd. 'Dit
neemt niet weg, dat zelfs bij een emi*
gratie van 50.000 personen per jaar
nog op een toeneming van 10,2 mil*
lioen in 1951 tot 12,2 millioen in 1981
gerekend zal moeten worden.
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REGEN IN HET SEIZOEN
OPTIMISME IN DE ZON!
Een openhartig woord
Dc/e zomer loopt ontegenzeggelijk
ten einde. Als op zekere dag 'de vers
huiswagens, de taxi's en de treinen
have en goed van de badgasten en de
gasten zelf zullen wegvoeren naar de
grote en kleine steden, dan is het met
een gevoel van verdriet dat wij hen
uitgeleide doen.
En die dag is al dichtbij
Dit seizoen heeft er een kennelijk
matte stemming over de -badplaats
geheerst. Het is niet onbegrijpelijk,
want een zodanig maximum aan re*
gen en kille dagen als deze zomer
ons bracht, hebben wij sedert lang
niet meegemaakt.
Vaak is er gezegd dat Zandvoort
de zon nodig heeft en als die schijnt,
behoeft geen mens ter .wereld zich
ongerust te maken over het verloop
van het seizoen, 't Is waar — zonder
zon is Zandvoort gedoemd de recre*
atiegelegenheid te verleggen van het
strand naar plaatsen, waar het ont*
breken van zonnewarmte gecompen*
seerd wordt door vermakelijkheden
van een ander soort dan zoet en
strandgenoegens.
En dat is goed, want nagenoeg
nooit hebben wij drie maanden ach*
tereen stralend zomerweer.
Zandvoort zou zich dus moeten bes
zinnen op evenementen, 'die zelfs aan
een verregend seizoen een prettige
herinnering kan opwekken. Deze pa*
radox is minder absurd dan men zou
denken. Maar men moet moeite doen
en wellicht verbeeldingskracht bezit*
ten om het sprookje van de zon ach*
ter de wolken waar te doen zijn.
Er zijn deze zomer verscheidene
badgasten geweest, die minder pret*
tige ervaringen hebben opgedaan bij
de ingezetenen, waar zij gelogeerd
hebben. Verschillende van deze ge*
vallen, die ons ter ore zijn gekomen,
onthullen een jammerlijk gebrek aan
wellevendheid en het niet beoefenen
van de oud*vaderlandse deugd der
gastvrijheid.
Van de andere kant zijn onze gas*
ten ook wel hier of daar „over 'de
schreef gegaan" door hun misnoegen
over een bedorven vacantie op een
misschien begrijpelijke» maar niet te
billijke wijze af te reageren op de
mensen, die aan hen verhuurden....
Doch laten wij niet al te zeer in»
gaan op de slagschaduwzijde van dit
trieste en zon*arme seizoen.
Wij mensen, die van nature zijn in*
gesteld op de -wisselingen der jaarge*
tijden en de wisselvalligheden van 't
klimaat der lage' landen, zouden nooit
onze zelfbeheersing moeten verliezen
door dingen, waar niemand iets aan
kan doen. Zelfs in een seizoenplaats
getuigt het van een eenzijdige en ne*
gatieve blik om altijd het accent te
leggen op het verdienen en snel vers
ovcrd financieel voordeel....
De goede menselijke verhoudingen
en de kunst van het geven en nemen
— van het geven met gulle hand,
vooral! — zouden ons steeds voor
ogen moeten staan.
Ook in een mislukt seizoen.
W.

21 AUGUSTUS. Laatst hoorde ik
dat er een juffrouw uit Katwijk on*
dervraagd werd 'door een mijnheer
van de radio, die bar nieuwsgierig
was. Ik vond dat die juffrouw veel
vertelde over dingen, die de radio
niet aangaan
Veronderstel dat
wij, strandmensen, de studio's in HO*
versum zouden binnenwandelen en
vragen: „'Hoe gaat het met uw ach*
termcht en vinden jullie je program*
ma's nou echt zelf wel goed?" Dat
doe je toch niet hè? Vooral niet nu
die radiosomroepen zo veel Ie*
den nodig hebben.
Maar die Katwijkse dame ver*
telde ook nog van een mijn*
heer, die haar eens in alle ernst
gevraagd had of hij wel een.
paar schelpjes als aandenken
mee naar huis mocht nemen.
Dat is nog niks vergeleken met
wat een vent uit Zutphen mij
eens vroeg. Die wou een van
mijn beste stoelen als herinnering aan
Zan'dvoort inpikken, 's Is niet door*
gegaan, hoor! Als hij z'n volkstuintje
wil meubileren, kóópt*ie maar stoelen.
22 AUGUSTUS. Wat valt er nou
nog van zo'n Zondag te zeggen?
Waarschijnlijk zaten mijn badgasten
bij straalkachels in hun apartcmcn*
ten, terwijl ze aan mijn strand in
mijn stoelen hadden moeten zitten.
Maar wat geeft 't om je te verzetten
tegen de grillen van de natuur? Door
alles heen heb ik de zomer van 1947
nog steeds niet vergeten,
23 AUGUSTUS. Ja, dat weten we
nou wel: Zwaar bewolkt — regen*
buien hier — depressies daar — ma*
tige tot krachtige wind-tussen West

November-December 1954
wederom
röntgenologisch onderzoek
DU maal ook kinderen van drie jaar
Toen in de loop van dit jaar onder
ogen moest worden gezien, dat het
gcniecntepersoneel binnen afzienbare
tijd wederom diende te worden door*
gelicht, werd de vraag gesteld of het
gewenst en mogelijk zou zijn tevens
de gehele bevolking opnieuw voor het
röntgenscherm te brengen. Deze
vraag werd door het „Centraal BU*
reau voor Keuringen", hetwelk inder*
tijd op zulk een uitmuntende wijze
het bevolkingsonderzoek alhier ver»
richtte, bevestigend beantwoord.
Het vorige on'derzoek'vond plaats
in December 1951=Januari 1952. De
resultaten van een tweede onderzoek,
zoals o.a. in Aalsmeer heeft plaats
gevonden, alsmede de algemeen heer*
sende opvattingen omtrent de frc*
quentie waarmede een onderzoek
dient te worden herhaald stellen het
buiten twijfel, dat een nieuw onder*
zoek in Zandvoort, ongeveer drie
jaar na het voorafgaande, niet alleen
nuttig, maar zelfs noo'dzakelijk is.
Het onderzoek zou in November/
December van dit jaar kunnen plaats*
vinden, eventueel in het voorjaar van
1955. Eerstgenoemd tijdvak verdient
verreweg de -voorkeur, vooral wan*
neer het onderzoek vóór de Kerst*
dagen zou kunnen worden beëindigd.
In enige opzichten zal het tweede
onderzoek afwijken van het eerste:
reeds kinderen van 3 jaar wortien
onderzocht (vorige keer 4 jaar),
waarmede aan de wensen van vele
ouders wordt tegemoetgekomen.
Steeds meer blijkt, dat bij het be*
volkingsonderzoek niet alleen t.b.c.*
verschijnselen worden ontdekt, maar
ook andere afwijkingen zoals hartge*
breken, longkanker etc. 'Het 'belang
van het onderzoek is hierdoor zeer
toegenomen.
, De kosten, welke'doos» het Bureau
in rekening worden gebracht korfden
worden gehandhaafd op ƒ 1,05 per
persoon. Evenwel moeten thans alle
bijkomende kosten door de gemeente
worden gedragen, terwijl deze kosten

Laatste .
Zomer-evenement
Een aantal Zandvoortse midden*
standsbedrijven, in samenwerking met
Touring Zandvoort en de Oranjcver*
cniging, biedt Dinsdag 31 Augustus
om 9.15 uur het laatste vuurwerk van
het seizoen aan op het strand voor de
rotonde.
Vooraf zal de Muziekkapel Zand*
voort concerteren in de blauwe tent
en om 9 uur opmarcheren door het
dorp naar de rotonde.

en Zuid —. O, dat stel sadisten in
de Bilt
24 AUGUSTUS. Over Katwijk qe:
sproken: Er zijn daar toch rare din*
gen gebeurd. Daar heeft de politie
een reuze bonje met mensen uit het
nog niet geannexeerde gedeelte van
ons achterland gehad. Als we die
zaak nou es rustig bekijken: Die lui
zaten op de eerste bank en de vloed
kwam op, zodat de politie de zenu*
wen kreeg dat het stel moeilijkheden
zou krijgen. Na herhaalde sommaties
kwamen ze niet. Nou.. en.. ?
Maar slaan met gummistok*
ken doe je in zo'n geval niet,
vind ik.
25 AUGUSTUS. Ik zat van*
daag met het mooie weer wat
te filosoferen in de zon. .lans
kwam er hij zitten en samen
keken wij naar de vacanticgan*
gers in mijn stoelen. De wereld
zag er opeens weer prachtig
uit. Ik zeg maar dat je nooit een
zomer moet veroordelen om 'drie
maand j es slecht weer.
Wat Jans en mij opviel was, dat
er dit jaar zo weinig kwallen zijn.
26 AUGUSTUS. Zie je wel, het
weer blijft goed. We krijgen nog een
mooi nasseizoen 'denk ik.
, Als het nou onverhoopt weer zou
gaan regenen, hebben -we in ieder ge*
val mazzel dat de dagen al een stuk
korter dan een maand geleden zijn.
27 AUGUSTUS Ik heb geen tijd
voor m'n badboek. Ik sloof me wild
in die hitte. Zulke d'agen pakken je
aan, hoor!
STOELEMAN.

ndcrtijd voor een deel door het Bu*
reau werden vergoed.
Het college stelt de raa'd voor ten
^ehoevc van het bevolkingsonders
ioek een credict ad ƒ 9.000,— te vers
enen.
De commissie van bijstand voor de
inancicn vond in haar laatstgehous
den vergadering geen gelegenheid om
advies uit te brengen over deze aan*
gelegenheid. JVlet het oog op de iijd
welke gemoeid is met de voorberei*
ding van het onderzoek, menen B. en
W. — om stagnatie te voorkomen —
de raad dit voorstel thans te moeten
doen, zonder dat het advies van be:
doelde commissie is ontvangen.

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

frtfalb
De waas van geheim;
zinnigheid
die
de
laatste dagen om de
handelingen van de
Franse premier Mens
dês:France hing, i's na
zijn bezoek aan Chur:
chili voor een deel opgetrokken. O.m.
is bekend geworden dat de regering
de ondertekening van het E.D.G.:
verdrag morgen niet zal verdedigen.
Mendès:France heeft dus de enor*
me tegenstand, die er in Frankrijk be:
staat tegen de herbewapening van
Duitsland binnen een Europese milis
faire macht, gerespecteerd. Naar hel
zich Iaat aanzien heeft hij daarmee
de kans om' zijn premiersschap te ver:
lengen aanzienlijk vergroot. Dit lijkt
bij alle verwarring rond de E.D.G.
(laten we hier bedenken dal ons land
hel zich in deze wel verschrikkelijk
makkelijk heeft gemaakt) een geluk:
kige omstandigheid.
Want MendèssFrance heeft zich bij
het Franse volk, dat niet snel lot

vertrouwen geneigd is, een opmerke:
lijke vertrouwenspositie verworven.
Bij de gewone mensen, zonder po*
litieke aspiraties, in de eerste plaats
omdat hij het IndosChinese avontuur,
dat Frankrijk duizenden doden en
milliarden francs heeft gekost, voor:
lopig tot een einde wist te brengen.
In een propagandistisch manifest
heeft de Franse communistische /)ar*
tij gezegd, dat MendèssFrance er ei'n*
delijk — na de Bidaults en Laniels —
m geslaagd was de wil van het volk
te doen. En hoe verdacht dat ook
moge klinken, het is waar. Het is te
hopen dat deze dynamische staats:
man, die voor het eerst sinds lange
tijd het contact tussen volk en rege:
ring wist te herstellen, in de gelegen:
heid zal worden gesteld om vanuit
zijn vertrouwenspositie het hopeloos
verdeelde Franse volk Ie blijven voor
gaan naar de uilgang van hel doolhof
der huidige binnen: en buitenlandse
moeilijkheden.

IN DE' GROTTEN

VAN

DORDOGNE

Afdalen naar 30.000-jarige schilderingen
Hoe moet men, weer terug in Nederland en uitziende voor het raam op
een onberispelijk, lief begroeid achtertuintje, het contact hervinden met
reiservaringen die zeer dicht bij een openbaring stonden?
Juist in een ogenblik dat men voelt 'dat de tijd hier van Zondag naar
Zondag hinkelt, wil men schrijven over grottenschilderingen in de Dor*
dogne die naar schatting 30.000 jaar geleden ontstonden. Het verschrik*
kelijk besef dat de eeuwigheid uiteindelijk ook bestaat uit werkdagen en
schemeruurtje heeft, zo schijnt het, reeds vele aankomende dichters de
nek gebroken. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk want dagelijkse details
zijn altijd struikelblokken in het land der grote ervaringen.
30.000 jaar - enfin laten het er 5000
meer of minder zijn, niemand die er
de trein-door onist — scheiden ons
van de grottenschilderingen van Las*
caux, die in 1940 werden ontdekt
door 4 jongens, die e-en hondje zoch*
ten dat in een gat gevallen was. Het
was een van die adembenemende toe*
valligheden die een leger van kunst*
historici in het geweer bracht om die
unieke Sinterklaassurprise dezer eeuw
uit te pakken.
Behalve het hondje vonden de jon*
gens, van wie er twee gids zijn ges
worden in de grot, geschilderde voor*
stellingen van zwemmende herten,
galopperende paarden, stierachtigen
en bisons, die geheel intact gebleven
waren. De dieren zijn uitgevoerd in
gele oker, rode oker of zwarte con*
tourcn. (Men neemt aan dat deze
laatste techniek de jongste — ca.
15.000 jaar oud — is). De dieren zijn
niet zelden meters groot, prachtig
van vormgeving en kleur voor onze
huidige begrippen. De kennismaking
met deze schilderingen is een raadsel*
achtigc ervaring. Hoe zou het anders
kunnen? Want deze sublieme dierfis
gurcn vormden het nagenoeg enige
contactpunt met onze voorouders uit
de praehistorie.
De mens heeft er echter nooit veel
voor gevoeld om met raadsels genpe*
gen te nemen. Als een nieuwsgierige
inktvis slingert hij zich om het on*
bekende en zijn inkt gebruikt hij dan
ook voor het opstellen van theorieën
en veronderstellingen, waarmee hij
het raadsel niet melden nog onbegrijs
pelijker maakt. Over de dierschilde*
ringen in Lascaux zijn door de \v&:
tenschap dan ook — zij het met veel
reserve — stellingen ontwikkeld. Men
acht het waarschijnlijk dat de schil*
deringen zijn gemaakt in het geloof
dat de jacht — misschien een kwestie
van leven of dood' voor deze men*
sen — erdoor zou worden begunstigd.
(De dieren zijn niet zelden getroffen
door speer of pijl afgebeeld). Men
veronderstelt voorts dat alleen „in*
gewijden" deze schilderingen vervaar*
digd hebben bij het licht van een
lamp, waarin diervet werd gebrand.
Dergelijke lampen zijn in de grot —
die overigens niet werd bewoond —
inderdaad gevonden. iHet is zeker dat
door vele generaties in de grotten
van Lascaux is gewerkt. Behalve dat
de diverse werkwijzen zich duidelijk
laten onderscheiden, komen de dies
ren die door later generaties -werden
gemaakt voor onder andere klimato*
logische omstandigheden dan die wel
ke misschien een 10.000 jaar daar*
vóór werden afgebeeld.
Opvallend is het dat de latere ge*
ncraties het werk van de vorige be*
paald niet gerespecteerd hebben in
een soort piëteitsgevoel, waarmee "wij
bijv. onze 17e eeuwse meesters plegen
te behandelen. Gouden eeuwen wa*
ren kennelijk onbekend in 'die tijd',
want men schilderde rustig over 'het
werk der vorigen heen.

selijke sentimenten terug te vinden
s, die ons overweldigt. Het is of de
eerste dynamische eenvoud van de
vroege mens hier tot ongecompliceer*
Ie, maar tegelijk voltooide vorm ge*
comen is. Misschien zou de mens in
iet Paradijs zo geschilderd hebben
als hij niet gezondigd had. Indien de
jonde het begin was van het verstan*
delijk overleg en alles wat dit aan
strijd en groeiend bewustzijn mee*
sracht, dan zijn we die zonde veel
erschuldigd, ook „in de kunst". Het
ieeft ons — vooral in deze tijd —
echter ook verder 'dan ooit verwij*
derd van de onaantastbare eenvoud
der primitieven, die zonder zon'de
schijnt te zijn, zonder de zonde voor*
al van de artistieke berekening. Voor
ons, die momenteel vrijwel altijd iets
daarvan tegenkomen -wanneer wij ons
met kunst bezighouden, kan Lascaux
daarom bijna _een openbaring beteke*
nen. Een kennismaking met een on*
aanrandbare absoluutheid die, naar
sommigen geloven, nog altijd de
droom der kunstenaar is.
L.

Maar hebben we met dit alles een
verklaring voor de grote visie die in
deze- schilderingen^'aanwezig lijkt?
Weten we iets van de geestesgesteld*
leid dezer mensen? De eerste keer
dat ik deze dierfiguren zag waspik
overstelpt door 'die kolossale indruk.
Iets volstrekt vreemds, onbereikbaars
en onvergelijkbaars, zo kwam het mij
daar voor in die ruimte waar men
moeilijk adem haalt. En toen ik te*
rugging om alles voor de tweede keer
te •zien, verging het me niet veel an*
ders. Wij kunnen deze uitingen niet
meer in een levensmilieu passen zon»
der grof te gokken. De historische
kunstgrepen die we toepassen op de
komst der Grieken, Chinezen of an*
dere vroege volken, van wie we vaak
nog literaire, religieuze of andere
voortbrengselen hebben, zijn hier
grotendeels onbruikbaar. De enige
achtergrond die we zeker kennen is
die oneffen rotswand vol kuilen, waar
de huidige schilder, gewoon aan zijn In het officiële mededelingenblad van
gladde, geprepareerde doek, nog wel
enige moeite mee zou kunnen heb* O.S.S. betreurt het bestuur de gang
ben, maar die de praehistqrischc van zaken rond het handbaltournooi.
mens blijkbaar nauwelijks gehinderd Men merkt onder meer op dat een
heeft.
Lascaux is iets machtigs, iets mach» aantal handballers zonder hiervoor
tigs echter dat mij vreemd gebleven met het bestuur in contact te treden,
is, ondanks het feit, dat het me sterk overleg pleegde met het Zandvoort*
gegrepen heeft.
meeuwensbestuur over de beschik*
In mindere mate geldt dit laatste
voor de ingekraste dierfiguren in de baarstelling van een veld. Toen dit
vele, eertijds bewoonde grotten, waar verzoek werd afgewezen en het Zand*
van men in de Dordogne legio gevon* voortmceuwensbestuur alleen bereid
den heeft. 'De voorstellingen zijn bleek speelruimte te verstrekken als
moeilijk te onderscheiden en zelfs
als men alleen met een gids de grot* voldoende handballers lid werden van
ten ingaat — ik had 'dat geluk — die Zandvoortmeeuwcn, werd, nog steeds
U bereidwillig met een stok de lijnen zonder overleg met het O.S.S.sbe*
aanwijst, dan kost het moeite om de» stuur, noch door de handballers noch
ze dierfiguren — die zeker met zeer door het Zandvoortmecuwen*bestuur,
veel inspanning gegraveerd zijn met
behulp van silex — een harde steen* dit aanbod geaccepteerd en het me*
soort — te overzien.
rendeel der handballers overgehaald
De ingekraste figuren maken in alle hun club te verlaten.
opzichten een primitievere indruk —
Op de bestuursvergadering van O.
ze zijn waarschijnlijk ook veel ouder
S.S.
op 30 Juli j.l. werd deze beslis*
— en ze zijn in hun moeizaamheid
dan ook nauwelijks vergelijkbaar met sing kenbaar gemaakt en tevens me:
de onbelemmerde „meesterwerken" degedeeld dat een 30*tal leden als
van Lascaux.
handballid zouden bedanken.
Is bewondering voor de kracht en
Verontwaardigd over een en ander
de schoonheid van de expressie van werd door het O.S.S. bestuur de no*
die prachistorische mens het enige
was ons nog 'binden kan aan dat we* dige stappen ondernomen. Een mon*
zen van 30.000 jaar terug? De neiging deling verzoek aan het Zandvoorts
om naar menselijke overeenkomsten meeuwenbestuur om de toezegging
te zoeken drukt op1 ons als een onbe* aan leden gedaan, in te trekken en
stemd en tegelijk belachelijk gebod deze aangelegenheid alsdan nader met
vol gevaar op de stomste vergissins
gen. 'Het leven heeft ons in enige tien het bestuur te bespreken, werd afge»
duizenden jaren veranderd in een an* wezen. Zowel de beschermheer van
der wezen met andere onbegrijpelijks O.S.S., het gemeentebestuur als het
heden. Onze ontmoeting met die oer* Necl. Handbalverbond werden hierna
oude menselijke uitingen lijkt dan1
ook welhaast iets zinloos', ware het van deze aangelegenheid in kennis
niet dat wat ons nu voorkomt als een gesteld.
volstrekte zuiverheid in deze schilde*
Het bestuur besluit dit schrijven
ringen zijn opvallend krachtige uit*
werking' op ons heeft. Want het is met de wens dat men alsnog een be*
inderdaad die volstrektheid, waarin vredigende oplossing zal weten te
eigenlijk niets Van onze huidige men* bereiken.

(Hand)bal gaat
over en weer

i'

Zorg voor melkgebitjes

men, welk conceptbesluit voor de
raad ter visie is gelegd.
De kosten van de aanschaffing van
een nieuw instrumentarium worden
door tandarts Heskes op ƒ 3500,—
begroot. Het zal nodig zijn hiervoor
aan de stichting een .geldlening te
verstrekken.
Voorts zal de gemeente het ex*
ploitatieverlies voor 'haar rekening
moeten nemen.
De commissie van bijstand voor de
financiën c.a. is met het college van
mening, dat tot het opnieuw instel*
len van een schooltandartsendienst
moet wórden overgegaan.
B. en W. stellen de .raad daarom
voor te besluiten tot:
-1. de oprichting van een stichting
genaamd' „Stichting ter bevordering
van de schooltandverzorging te Zand*
voort" en daarvoor een bedrag van
cén'honderd gulden uit de gewone
middelen der gemeente af te zon*
deren;
II. de vaststelling van de statuten
voor deze stichting, .zoals deze zijn
neergelegd' in het voor de raad ter
visie gelegde besluit;
III. voor rekening der gemeente te
nemen het jaarlijks door d'eze stich*
ting op haar exploitatie te lijden ver*
lies.

Menseden Zaken

Vacantietopruiming
Dit weekend wordt het zomerseizoen
Tijdens < regenachtige vacantiedagen,
1954 voor Zandvoort feitelijk afge*
waar dit .seizoen een maximum van
B. en W. wensen oprichting van een stichting
sloten. Wanneer wij een terugblik
heeft opgeleverd, zoekt men onwille*
ter
bevordering
van
de
schoolt
andverzorging
in
Zandvoort.
werpen op de regensluiers, stormvla*
keurig naar een tijdspassering, die
eens wat anders biedt dan „de dikke
gen en lage temperaturen, die de bads
en de dunne" in de bioscoop of het
plaats soms het karakter gaven van Hoofdzakelijk om redenen van finan*
gelanterfanter in de „speelholen" van
te vullen. Behandeling van voortge*
een windtunnel, waar men materialen ciële aard, moest de schooltandartsen* schreden
Zandvoort.
tandbederf -behoort der*
— maar zeker geen mensen beproeft, dienst destijds — in 1936 — worden halve niet tot het terrein der school*
Je kijkt een beetje verveeld je ka*
nier rond — er kruipt een dikke
dan blijft er weinig reden over voor opgeheven, waarna de installatie met tandverzorging., Is deze nodig, dan
bromvlieg over het bureau — en op*
toebehoren werd verkocht.
geeft de schooltandarts hiervan ken*
enig seizoemoplimisme.
In de afgelopen jaren heeft 'het col'
eens trek je een lade open. '.
aan de ouders/verzorgers, met het
Hel weer heeft niet alleen de va* lege meerdere malen het verzoek be* nis
Tjonge, wat een rommel! Hoe is 'l
advies zich hierover met hun tand*
cantieiillusies van badgasten en toe: reikt om tot herinstelling van een arts in verbinding te stellen.
mogelijk — verleden maand pas op*
geruimd.... of is 't twee maanden
Hoofddoel van de schooltandver*
risten verstoord, maar tevens de i/* schooltahdartsendienst te geraken.
geleden of langer? Ja, daar moet weer
Genoemd mag worden in dit vers- zor.ging is echter de kinderen ver*
lusie dat het strondbedrijf en het ver* band
de Zandvoortse Vrouwen*Con*
wat aan gedaan w-orden. Het vreem*
te maken met een regelmati*
lichten van een aantal straten vob tactïCommissie. Ook het lid van de trouwd
de met bureaux is dat je bij iedere
ge zorg voor 'het gebit, hetgeen naar
doende zijn om een vacantieganger raad, mevrouw A. M. Mol*van Bellen het oordeel van de Centrale Raad
„opruimstoot" de dingen, die je de
vorige keer hebt laten liggen (je kunt
heeft reeds enige malen een dergelijk voor Sociale Tandheelkunde slechts
bezig te houden.
nooit wat missen van die bende)
Het gebrek aan recreatiemogelijks verzoek gedaan, laatstelijk nog bij de langs deze -weg kan worden tereikt.
thans verscheurt. Je wordt iedere
behandeling van d'e gemeente*begro*
In de practijk is gebleken, dat voor
heden buiten' de bedrijven, die op ting voor 1954, in verband waarmee een schooltandartsendienst het in 'het
keer radicaler en toch blijft de onbe*
(goed) zomerweer zijn ingesteld, heeft voor het treffen van d'e nodige voor* leven roepen van een stichting de
schrijfelijke chaos je altijd treffen.
Rommel schijnt de eigenschap te be*
c
zich gedurende dit „zorner"sseizoen bereidingen een crediet van ƒ 100,— voorkeur verdient.
uitten zich op onaangename wijze te
wel heel erg doen gevoelen. Het is door de raad \verd verleend.
B. en W. hebben een besluit ont*
vermenigvuldigen.
De
eerste,
stappen,
die
B.
en
W.
te
gebleken dat er een grotere geneigd: dezer zake ondernemen, dateren ech* worpen waarin de voor deze stichting
Je pakt de zaken meteen maar ste*
heid bij badgasten etc. bestaat om de t'er reeds van 1949, toen bekend werd, vast te stellen statuten zijn opgeno*
vig aan,
'En voor je 't weet zit je bij de lade
vacant ie voortijdig af te breken en dat door de Centrale Raad' voor So*
op de -grond.
elders vertier te gaan zoeken, dan ciale Tandheelkunde in overleg met
O, daar heb je het foto*album vnn
Ministerie van Sociale Zaken een
enige jaren geleden onder soortgelijke het
de wederzijdse familie. Oude hruine
algemene regeling voor schooltand*
omstandigheden het geval was.
verzorging was vastgesteld, waarin
foto's — deels verbleekt — brief*
kaartfoto's van hele familiegroepen
Wij vragen ons dan ook af of de ook de subsidiëring door de zieken»
(bespottelijk dat hoedje van tante
eenzijdige toeristische opzet van fondsen was opgenomen.
Daatje), „zes , bij negen*kiekjes" van
't overleg van deze Raad 'bleek,
Zandvoort. in de nabije toekomst wel datBij indien
vacanties en huishoudelijke tafereel»
de schooltandverzorging
Geen eervol ontslag alvorens opzichter F. Koper .
houdbaar zal blijken.
tjes in de tuin of aan het strand.
zou worden georganiseerd in een
zijn
40;jarig
ambtsjubileum
heeft
gevierd!
Eens even kijken.... die kwitanties
Hel moet een ieder nu toch wel stichting, de -ziekenfondsen bereid
....zullen we die dan nu maar es
duidelijk zijn dal, wanneer de zon zouden zijn in de kosten van hun ver*
weggooien? Ach ja, vier jaar geleden
zekerden bij te dragen. Tegen het
weigert te schijnen, Zandvoort zijn verstrekken
eist van het dienstverband' van ... .wie er nu nog om geld mocht ko*
van een bijdrage door Bij schrijven d.d. 21 Juni j.l. vraagt ering
een
ambtenaar,
die
de.leeftijd
van
65
de
heer
F.
Koper,
opzichter
2e
klasse
gasten niet meer ie bieden heeft dan deze fondsen, maakte de Zieken*
men, 'krijgt-toch niets
Een, twee,
de dienst van publieke werken, jaren heeft bereikt, het ontslag kan drie en zelfs vier bundeltjes kwitan»
een verregende uitspanning, waar men fondsenraad evenwel bezwaar, omd'at bij
worden
opgeschort.
wegens
het
bereiken
van
de
pen*
ties sneuvelen onder het geweld van
achter beslagen ramen beter weer af* Zandvoort minder dan 20000 zielen sioengerechtigd'e leeftijd op 26 Juli
B. en W. stelt voor het ontslag van de
saneringsactie, .'t Gaat goed zo.
wacht. Men geeft zich door middel telt.
de
'heer
Koper
op
te
schorten
tot
j.l.,
ontslag
uit
zijn
betrekking.
Gaar*
O ja, dat album
Geestig, dat
'Door deze Raad werd daarom in
uiterlijk
l
November
1955.
ne
zou
hij
nog
enige
tijd
in
dienst
van reclamesfolders etc. veel moeite overweging gegeven contact te zoe*
kiekje van Nellie op dat tuinmuurtje.
't Is nu al een hele meid....
om Zandvoort een internationale ken met naburige gemeenten, even' van de gemeente willen blijven wer*
ken.
Moeten we die uitknipsels nog be*
faam te bezorgen. Maar door tueel Bloemendaal en (Heemstede.
waren? Wat zijn dat eigenlijk voor
Helaas zijn de /besprekingen, welke
'Desgevraagd deelde de directeur
deze eenzijdig ingestelde propaganda door
dingen
? Goeie genade
een
het college met vertegenwopr* van publieke werken B. en W. mede, Verdwaald
(openluchtsevenementen e.d.) krijgen digers van de besturen dier gemeen* dat de verdiensten van de heer Koper
heel pak artikelen en uitknipsels over
de vancantiegangers de indruk dat ten werden gevoerd', vruchteloos ge* genoegzaam bekend zijn. De inwilli* Grote ongerustheid heerste er Dins* aardstralcn en wichelroedelopers. Er
dagavond in De Zilk, gem. Noord* zijn momenteel wel beroerder dingen
Zandvoort zonder deze geen toerist bleven. Zulks vloeide voornamelijk ging van het verzoek zal een waarde» wijkerhout,
toen bekend werd dat zes dan aardstralen. Bewaren? Ja, nog
voort
uit
het
feit,
dat
deze
gemeenten
ring
betekenen
voor
de
wijze
waarop
tencentrum kan genoemd worden.
reeds een eigen schooltandartsen* dte heer Koper sinds 1915 zijn taak in kinderen, die 's middags om l uur maar even bewaren.
Het is"'onprettig dat wind en dienst hadden, terwijl men mede be* dienst van deze gemeente heeft ver* de ouderlijke woning verlaten hadden
Hier.... nou moet je ophouden:
stormvlagen nodig'waren ons services zwaren had tegen, een reorganisatie vuld. Dit kan op zichzelf echter geen voor het. invallen van de duisternis verkiezingspamfletten van 1948... J , .
reden zijn om in dit geval af te wij* nog niet uit de duinen waren terug* De één,belooft dit, de ander zegt dat
gebrek bij slecht weer zo onbarm: van de betreffende diensten.
Dat
het
college
niettemin
thans
een
en 'beiden willen iets anders dan de
ken
van ;de regel -dat ontslag volgt na gekeerd.
hartig bloot te waaien. Een veelzijdi* voorstel tot heroprichting van een
Een grootscheepse actie werd inge* bestaande toestand
. Ja, dat willen
het bereiken van de 65*jarige leeftijd. steld
en ook de Zandvoortse politie we allemaal. Weg met die troep! (Het
ger aanpak van onze toeristische ac» schooltandartsendienst in deze -ge* De bijzondere functie welke de heer
werd
verzocht
een
onderzoek,
in
teverkiezings*campagne*materiaal ver*
tiviteiten — waarbij wij speciaal de meente kan doen, is voornamelijk te Koper evenwel vervult en zijn grote
Met' de jeep. trokken enige dwijnt in de emmer, die bij de
aandacht willen vestigen op het ges danken aan de tegemoetkomende deskundigheid op het gebied van be* stellen.
politiemannen
en
een
lid
van
de
houding, welke tandarts M. Heskes plantingen in de kuststrook maken
bureaulade is gezet).
brek aan overdekte en goedkope re* te
Aerdenhout, die o.a. als inspecteur het noodzakelijk dat hij nog enige tijd Zandvoortse Reddingsbrigade er op Wat kan er anders een hoop in zo'n
creatiesruimte — zal nodig blijken om aan de 'Haarlemse schooltandartsen* in functie blijft en daardoor zijn op* uit en omstreeks 11 uur hadden zij bureau. Wat krijgen wc d'aar weer?
van'Augustus en
ons enigszins gehavend vacantieoords dienst verbonden is, in deze heeft hè* volger in staat stelt om zich volledig het geluk de kinderen te -ontdekken. O'ude kranten
Zij -waren ongeveer tien kilometer September 1952. Dat geeft de indruk
. •
prestige te herwinnen.
P: toond. Met erkentelijkheid maken B. in te werken. .
yan
Zandvoort
verwijderd
en
onge*j
van ' een archief*in*wording> - te^ zijn.
en W. hiervan gewag.
'Het college zou'het ontslag van-de
'Over het doel van de scftoo/tand* heer Koper 'daarom willen opschorten veer acht kilomoter van De Zilk en' Dat moet dan nu maar in de kiem
wisten
de
weg
niet
meer/
gesmoord worden. 'Een bureaulade is
verzorging zegt ,'het college hét vol* tot uiterlijk l November 1955; op die
gende:
•
geen archiefruimte. Dat ruimt' op. Zo,
dag zal hij 40 jaren in dienst' 'der ge*
dit is allemaal goed om weg te kie*
(Adv.)
De verzorging! is er op gericht be» meente zijn.
Viering eerste lustrum
peren: een pluk vette watten, ander*
De minister van binnenlandse za»
ginnend tandbed'erf te stuiten en
halve veter, een verkreukeld stuk
•Op 17 Augustus j.l. w.as het precies slecht ontwikkeld' glazuur, hetwelk ken vestigt er in zijn brief van 22Mei
een fragment van een pro*
vijf jaar geleden dat de motorclub aanleiding kan geven tot het ont* 1951 d'e aandacht -op dat in de geval» weg met DAM PO plakband,
vinciekaartje.... Utrecht! 'Hm
staan van tandbederf uit te boren en len, waarin het dienstbelang continu*
„Zandvoort" werd opgericht.
Utrecht.... moesten- we maar bewas
Ter viering van dit heugelijk feit
ren.... Doorslagen van brieven aan
organiseert deze club op Zondag 29
de huisbaas. In de map, waar ze ho*
Augustus a.s. twee ritten.
ren. De correspondentie met de huis*
Ie. Een interessante puzzlerit, .met
baas moet een speciaal plekje heb»
een traject van circa 100 km, over
ben.... Wat .schrijft die man anders
uitsluitend^goede wegen, voor auto's
derneming wordt nog meer riskant, arrogant. Enfin, daar heeftsie ook een
en motoren.
omdat men - en .dat geldt zeker voor heel huis voor. Lege lucifersdoosjes..
2e. Een zware betrouwbaarheidsrit
verscheurd' carbonpapier
stadsbewoners — niet in de 'gelegen* wég
met eep traject van ongeveer 100 km,
een tekening van Stephen..
heid is kersverse groenten te betrek* weg.
over minder goede wegen, alléén voor
w
.
.
.
.
nee,
bewaren.
ken
'en
het
vers»zijn
van
het
product
motoren.
Ach,
-daar
heb je dat handige
een
eerste
vereiste
is
voor
het
slagen
De start voor beide ritten heeft
schroevendraaiertje dat al zo lang
van de inmaak.
des middags om l uur plaats bij het
weg was. In de gereedschapskist. (Kan
clubhuis „De Vijverhut".
't weer weg raken). En dan doodge*
Recepten.
wone, ordinaire snippers. Hoe komen
Wij geven U hierbij een tweetal re* die nu in die la? Zo kan je wel aan
Iets over de inmaak van groente
cepten: één voor zoetzuur van kom* de gang blijven. En hier zelfs een
Loon naar werk
kommer, één voor mixed pickles of poppejurk.... Toe nou 'zeg.
uw tuin U dit jaar een zo gro*. groente, maar tenminste l a 1V« uur. te wel gemengd t'afelzuur.
De middag vliegt om. Een uur is
Onder verwijzing naar het schrij* •Heeft
te overvloed van zomergroenten op* Na verloop van 2 dagen worden
niks.
v-en van de directeur van publieke gebracht,
groenten,
die
gemakkelijk
'bederven,
dat
U
besluit
iets
daarvan
Zoetzuur
van
komkommer.
En dat is nog maar één la!
werken d.d. 6 Augustus 1954 en con* te bewaren voor de winter? Met an* zoals bloemkool, snijbonen, sperde*
form .het advies van de commissie dere woorden gaat U groente inma* bonen en spinazie, gedurende 3/ uur
l kg groene komkommer, l liter
MOMUS.
4
van bijstand voor publieke werken ken? 'Dan moeten wij U waarschu* overgesteriliseerd.
azijn, 3/4 kg suiker, een stukje
d.d. 19 Augustus d.o.v. stellen B. en wen: de 'kans op bederf van uw in*
8 kruidnagelen.
gesteriliseerde groenten moeten De pijpkaneel,
W. de raad voor over te gaan tot be* maak is groot, ook al gaat U nauw* opDe
azijn opzetten met de suiker en de
een
koele,
donkere
plaats
bewaard
vordering c.q. vaste aanstelling van keurig te werk en houdt U zich aan worden en — -vooral in het begin -r- kaneel, aan de kook brengen en in
onderstaande personen.
een open pan enige tijd inkoken tot Krijgt de
de eis- van uiterste reinheid van om* vportdurend gecontroleerd. Gooit U een
Bevorderingen gerekend met ingang geving
dunne stroop. De komkommer(s) algemene begraafplaats
en
materiaal.
d'e
inmaak,
als
U
ze
ook
maar
even
van l Maart 1954:
schillen en in de lengte d'oorsnij*
In d'e fabrieken vermindert men het niet vertrouwd, weg hoe jammer dit dun
een graflift ?
H. M. van 'Duivenvoorden tot Ie gevaar van bederf door de groente ook is voor de tijd en moeite, die U den. Hét zaad verwijderen en de kom*
kommer(s) in blokjes snijden. In een Onlangs werd in de raad de vraag
chauffeur (C IV); J. van Duijn, tot onder druk te steriliseren. Zelf kunt eraan hebt besteed.
Ie metselaar (C V); P. Herfst tot ar* U het risico van een bedorven in*
Als het dan zo .ver is, dat we ze paar hiervan -de kruidnagelen steken. gesteld- of het niet mogelijk zou zijn
beider in alg. dienst (C III); K. Paap maak verkleinen door uw groente 2 gaan gebruiken, koken we de inge» De komkommerblokjes in de azijn de teraardebestelling op de algemene
gaar koken, tot-dat zij glazig zijn, begraafplaats op een meer moderne
tot Ie tuinman (C V); J. Pellerin tot keer te „steriliseren".
maakte groenten nog gedurende Jf5 Kooktijd
ongeveer l uur. De stukjes wijze . te doen plaatsvinden 'dan tot
arbeider in alg. dienst (C III); W. L.
minuten zorgvuldig door. Doet U dit uit het kooknat
nemen en dit inko* dusver het geval -was. B. en W. heb»
Sédérs tot Ie tuinman (C V); 'N. M. Inmaak in flessen.
altijdr ook al ziet de inmaak er nog ken tot een stroperige
vloeistof. 'Deze
Delissen tot" arbeider in alg. dienst
zo goed uit en al ruikt ze goed.
hiernaar een onderzoek doen in*
stroop over de komkommer schenken. ben
(C III); A. Paap tot arbeider in alg. Als voorbereiding voor het „sterili*
Daarbij is gebleken, dat de
Het geheel een dag laten staan. Wan* stellen.seren", dat men in het huishouden
dienst (C III).
van een z.g. graflift, wel*
Inmaak in het zout.
neer de stroop dunner is geworden, aanschaffing
„wecken"
noemt,
worden
de
groen*
In vaste dienst met ingang van ten voorgekookt. Slinkgroenten zo* Is er aan het wecken van groente een hem zonder komkommer inkoken; op ke op tal van begraafplaatsen wordt
gebezigd, gewenst-is. D'e'kosten van
l Maart 1954:
zij voldoende geslonken zijn groot risico verbonden, het inzoutcn het laatst even de komkommer mee een dergelijk apparaat zullen onge*
K. Zwemmer; K. Paap; K. Koper; lang
verwarmen.
(pl.m.
7
min.),
harde
groenten
tot
zij
gelukt
meestal
wel.
Helaas
echter
zijn
ƒ 900,— 'bedragen.
J. Molenaar.
Potjes goed schoonmaken met heet veer
zich beter in de fles laten voegen (3 — zoals U weet — groenten in het
Voorts bleek dat de tuinman bij
Gerekend met ingang van l Augus* a 5 min.).
zout uit voedingsleeroogpunt waarde* water en vullen met het zoetzuur. De de plantsoendienst, die bij afwezig*
tus 1954:
Nadat de nauwkeurig gereinigde loos. Zuurkool, die nog — zij het ver*, potjes sluiten met een deksel of een hei'd van de opzichter van de betref*
Aanstelling in vaste dienst: F. Mo* glazen tot aan de rand -gevuld zijn minderde - voedingswaarde heeft, paar lagen cellophaanpapicr. •
fende dienst, steeds de 'begrafenissen
lenaar; L. Paap.
met groente, schenkt U er warm wa* vormt de enige uitzondering op deze
leidt, niet over een voor deze gele*
Gemengd
tafelzuur.
.
ter
bij.
Dit
vocht
mag
niet
hoger
regel.
Bevordering en aanstelling in vaste
genheid passende uniformkleding be*
dienst: L. Meiland tot tuinman (C IV staan dan tot 2 cm onder de rand van Ook huishoudelijk gedroogde groen* Een mengsel van stevige groenten zo* schikt. B. en W. achten het noodza*
+ 2p.v.); G. G. Schoemaker tot maxi* de glazen. Na het sluiten van de fles* ten staan in voedingswaarde niet als worteltjes, bloemkool, boontjes, kelijk, dat voor déze functionaris een
sen vindt het eigenlijke steriliseren hoog aangeschreven..
komkommer, sjalotten, zout, azijn.
mum van C IV.
bearafenisuniform, bestaande uit pan*
plaats in de inmaakketel, de waske*
De groenten schoonmaken en in talon, jekker, overjas en pet wordt
Bevordering: W. L. Seders tot tel,
de pan met treef of wat U er dan
nette, kleine stukjes snijden. Water aangeschaft. De kosten daarvan wor*
voorman (C VI).
ook voor bestemd' hebt. Hiertoe Een raad voor hen, die zelf geen
aan de kook brengen met 4 af* den, inclusief de algemene beheers*
groente
verbouwen.
Volledigheidshalve delen B. en W. wordt de ketel of pan zo ver met
gestreken eetlepels zout per liter. De kosten van de dienst' van publieke
mede, dat de toekenning van perio* warm water bijgevuld tot dit ter In verband met -het gevaar, voor be* •groenten er in doen en 2 minuten werken (25%) geraamd op ƒ 500,-.
dieke verhogingen! aan werklieden tot 'hoogte van de inhoud van de glazen derf van dé groenteninmaak zouden Hink laten koken. De groenten uit
Conform de ter inzage gelegde ad*
de competentie van het college be* •reikt. Daarna wordt de ketel of pan wij hen, die zelf -geen groente ver* het water nemen en vlug laten af* viezcn van de commissie van public*
hoort. B. en W. -zijn voornemens om •gesloten eri hét'water
aan de kook -bouwen, willen raden het bij de fa* koelen. ,De groenten in schoonge* ke werken stelt het colle-ge de raad
;
aan de suggestie van .voornoemde di* gebracht.
'
brieksconserven te houden. Het is maakte potjes overdoen en overgie* voor tot de vorenomschreven aan*
recteur om verschillende werklieden
Pas als het water kookt begint de eigenlijk jammer geld te investeren ten met zoveel azijn, dat zij onder» kopen te besluiten en het daarvoor
bedoelde verhogingen toe' te kennen, steriliseeftijd, die ruim Va uur meer in een zo onzekere 'onderneming als staan. De, potjes sluiten met een dek* no'd-ige crediet ad ƒ 1400,— beschik*
gevolg te geven.
bedraagt dan 'de.' - kooktijd vari de het inmaken van groenten. 'Die on* sel of een paar lagen papier.
baar te stellen.

Vriendelijk gebaar van B. en W.

Wrijf Kou en Pijn

Ook wat in het vat zit,
kan nog wel eens verzuren!

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:

Wij leveren U op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
foto-film-vergrotingsapparaten, kijkers, taperecorders

Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de- dokte»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTEB:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
7AMILIEBERICHTEN
telefoon 2791.
Ondertrouwd;
VERLOSKUNDIGE:
HENK DEES .Ir.
Mej. G. Bokm'a, Tolweg 6, tel. 2816.
en

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 Telefoon 2510

De nieuwste camera v.a. f 66,- Levering door geheel Nederland. Kleuren foto- en
articulier biedt zijn zuinige VERHUUR ZONDER
B. Entzinger aan
l PERS. WAGEN te huur
CHAUFFEUR
per week of maand. Bil*

smalfilms

Arts
ijkc condities. Br. ond. no. GARAGE RiHEE, telefoon
K. 2500—39669, 39435, Koe»
Wegens militaire dienst
i71I bureau Zandv. Crt.
diefslaan 21. Heemstede
CHRIJFMACHIN'E te huu r
COR OLIVTER
PREDIKBEURTEN
;evr. voor l maand. Br. met
Huwelijksvoltrekking Woensdag 15
van
2
September
opg. van merk en jaartal
Hervormde Kerk, Kerkplein
September a.s. ten Gemeentehuize te
no. 6704 bur. Zandv. Crt.
t.m 10 October
_Nes op Ameland om 14 uur, waarna
Zondag '29 Augustus
de huwelijksinzegening in de Ncd.
HAARL. INSTITUUT tot
10.30 uur: Ds C. de Ru.
Kerk te 14.30 uur door de We!»
Vakopleiding Pedicure.Voet»
7 uur; Jeugddienst. Ds 'H. S. Kalf, llïerv.
eerw. Heer Ds de Weerd van 's Gra»
•cunde (Chiropodist(e). Pijn» De nieuwste vinding
pred. te^ Bennebroek. Onderwerp: vcnzande.
hoomstraat 6. Tel. 24402.
„De jeugd weet 't altijd' beter".
op het gebied van
Receptie, Zond'ag 5 Sept. van 15=17 u.
PERMANENT
WAVE
Marnix
v.
St.
Aldegondestraat
8
te
BRUSH UP
Ncd. Protestantenbond, Brugsti'aat 15
\\
Zandvoort. Op de trouwdag van 16*
Zondag 29 Augustus
YOUR ENGLISH!
10.30 uur: -Ds S. M'. A. Daalder van 17 uur te Nes op Ameland 113.
Toekomstig adres: Marnix v. St. M* Aangebod'en VRIJ HUIS te Mej. J. W. van Overklift, Dames en 'Herenkapper
Haarlem.
Heemstede, bcv. 6 k., keuk., erares Engels M.O., Zand»
degondestraat 6 te Zandvoort.
Gereformeerde Kerk,
kelder en schuur; zolder m. voortselaan 293. Inl. telcf. Zeestraat 30. Telef. 2718
Augustus»September 1954.
Julianaweg hoek Emmaweg
2 xoldcrk. en -tuin. 'Huur p.m. 27577 (K. 2500).
ƒ 55,-. 'RUILEN m. Zand»
Zondag 29 Augustus
Ouden
van
dagen
gaan
uit!
voort, goede st., pi.m. zelfde t H A A R L . K W E E K » U kunt het toch niet
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
S C H O . O L voor pedi:
Het jaarlijks uitstapje voor de ouden huur. Br. 6709 Zandv. Crt.
afschreeuwen
cure en voetkunde
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht van dagen is door het comité vast»
Modern VRIJ HUIS Naar» voorheen Kleine Houtweg).
Zon» en feestdagen 6.30, 7.30, 8.30, gesteld op Donderdag 9 Sept. a.s.
den, 5 kmrs, ƒ 42,50 of dito Aanvang nieuwe cursus -half wanneer U de goede hoeda9.30 uur (Hoogmis) en 11 uur. De
pracht. bel»et, 4 kmrs, Am» Sept. Inlichtingen en pros» nigheden van uw artikelen,
H. missen om 8.30 en 11 uur speci» Geslaagd
sterdam=Z., ƒ 60,—, voor vrij >ectus Zonnebloemlaan 6, onder de aandacht van het
aal voor badgasten.
huis Zandvoort of omg. Br. Aerd'cnhout. Tel. 26908.
kopend publiek wilt brenZondagsavonds 7 uur Lof.
G. Koningveld slaagde te 'Haarlem no. 6707 bureau-Zandv.Crt.
In de week H. Missen 's morgens voor het praktijkdiploma Moderne
gen. Daarvoor staat de Zand 7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u. Bedrijfsadministratie.
WOLLEN DEKENS voortse Courant te uwer beWONINGRUIL
Lof.
A mslerdam:W.—Zandvoort. ' Aangeboden restanten
schikking. Dit nieuwsblad Weet U, dat snel vermage»
Aangeb. gezellig bencdcnli., van vorig jaar (iets vuil)., wordt, door dat 'het plaatse- ren een risico inhoudt?
Ned. Chr. Gemeenscha-psbond
levendig uitzicht, bev. 3 k., tegen zeer lage prijzen,
Waarom zult U dat risico
Maand -Augustus geen bijeenkomst.
keuk., tuin, kelder enz. Huur zowel één als tweeper» lijk- en regionaal nieuws nemen? Gebruik BIOLINE,
ƒ 8,60 p.w. Gevr. woning te soons maten f 13,50, brengt, niet gelezen maar de dragees, die U langzaam
Zondag 29 Aug. 9.45 uur: Radiotoe*
Zandvoort. Br. onder no. ƒ 18,90, ƒ 23,90. Koopt „gespeld"
van A tot Z. maar zeker naar het gestel»
spraak (op' 402 meter) door Prof. Dr
Annex Cabaret Extase
nu voor de winter.
6703 bureau Zand%'. Crt.
D. Loenen van 't 'Humanistisch ,Vcr»
In
die
sfeer
genieten ook de doel leiden. Vraag Uw
Zandvoort
TAPIJTHANDEL
(Hij kent Bioline. Hij
bond. -Onderwerp: „Twee eden".
WONINGRUIL
uw advertenties méér dan drogist.
„MABO"
weet waarom Bioline lang»
Amsterdam-Zandvoort.
Jansstraat 85, Haarlem
gewone belangstelling en., zaam maar zeker werkt.
HUIS-, DECORATIE- EN
Aangeb.: vrije bel»étage in
de
resultaten bewijzen, dat. Vraagt U, als U /.elf wat
Dagelijks :
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF ,
Zuid, bev. 4 flinke kamers,
Steek voor uw reclameplan- meer over Bioline wilt we»
keuken (m.w.w.), badk. en
„DE SOM"
Orkest Nico de Vries
ten, de officiële brochure,
boven slaapk. en bergzolder.
nen uw licht eens op bij de voorzien van de gewichts»
en 7.ijn solisten
Gevr.: vrij 'huisje met tuin Was- en droogmachine
tabel.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
(ook gen. te kopen) te Zand»
verhuur
Zandvoortse Courant
*
voort. Br. ond'. no. 6701 bur.
<
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
STOKER b.z.a.
Zan'clv. Courant.
GLAS-ASSURANTIE
laarlemmerstr. 43, tel. 3199 Achterweg l - Telef. 2135
Les trois Batams
Br. no. 6716 bur-.i',Zandv.Crt.
Adagio
Aangeb. te Amsterdam, zon»
der woningruil, VRIJ BO=
De Beste en goedkoopste Wester
VENHUIS, 4 k., keuk. en
VERMIST: TWEE SPANIELS
Slager van Zandvoort
Spel met de schaduw
zolder. Br. 6714. Zandv. Crt.
l bruin met w. borst en l driekleurige, op 26 Aug. in
duinen bij circuit. Tegen flinke beloning, ook voor aan»
Wilma Wendt
WIE RUILT mijn prima
Mevr. de Nijs wijzing
die tot teruggave leidt, hetzij dood .of levend.
-huis te Halfweg (5 kamers,
Danseres
''
Cóupeuse
Franssen,
v. Lcnnepweg 73 zw.
bad'k.,
grote
zolder,
tuin
en
GEHAKT h.o.h
ƒ 1,60
garage) tegen ongeveer ge» Emmaweg 8, telefoon 3095
LAPPEN
v.a. „ 1,85
lijkwaardig huis in Zand»
MAGERE LAPPEN
2,10
Zondagmiddag
voort of omgeving? Event. M. C. VAN BORKUM
RIBLAPPEN
-2,10
ruil via A'dam mogelijk. Br.'
THÉ DANSANT
ROSBIEF
„ 2,30
voor hele dagen
KIEFER'S PAVILJOEN
no. 6702 bureau Zandv. Crt- PEDICURE
LENDE
2,35
BIEFSTUK
„ 3,Van l Sept. af na hun succes:
MANICURE
Aangeb. voor de winter»
•HAAS
„ 3,20
vol optreden in Extase, . Am:
maanden grote GEM. ZIT» Schoonheidsspecialiste
.,..Ver.deK. Kalf Si..en..Varkensvlees,
„sterdam: Het Italiaans, orkest:
SLAAPKAMER,, voor 2 tot
M
A
X
SPRINGER
ALLES VOOR DE BOTERHAM
3 pers., met/of ged. pension. met jarenlange ervaring Ie st., vlak bij zee en duin.
Kleine Krocht l - Telefoon 2432
Br. no. 6708 bur. Zandv.Crt.

AFWEZIG

Speciaal coupe's
en coiffures
*

Maison Gerrits

Hotel Bouwes

Fa J, v, d. BOS & Zonen

Sfoor vlot en
leuk jurkje

„LA V I A N D E "

Werkster gevraagd

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Commissie roept op
Het werk van de Zandvoortse com»
missie voor huishoudelijke en gezins»
voorlichting, waarvan mevr. M. van
•FenemasBrantsma als. presidente op»
treedt, mag zich elk jaar gedurende de
wintermaanden, wanneer men op dit
gebied het vrouwelijk deel van de
Zandvoortse bevolking in de meest
uitgebreide zin .van
voorlichting
di-ent, in een steeds grotere belang*
stelling verheugen.
Voorlopig, wil men aan de hand
van onderstaand schema het winter»
programma voor 1954»1955 samen»
stellen:

gens, terwijl overwogen wordt een
cursus kleuter»onderricht 'in te lassen
van 8 x l of 4 x 2 lessen, waarvan de
leiding waarschijnlijk zal berusten bij
de dames Mac Intosh en Wenzel, re»
dactrices van het maandblad „Ons
•gezin".
Verschillende cursussen starten reeds
half September. Men verwacht ook
nu weer een grote belangstelling, zo»
dat een ieder wor-dt aangeraden —
om teleurstelling voor het komend
seizoen te voorkomen — zich ten
spoedigste op te geven hij mevr. A.
Blaauboer, 'Haltestraat 46. Gedetail»
leerde bijzonderheden over cursussen
en lezingen zullen binnenkort worden
bekend gemaakt.

Van l Oct.»l April 1955 te
AND E RH OOGhuur geheel VRIJE ETAGE,
4 k. en keukr; w.w., telef., Dr Gerkestr. 21 = Tel. 2812
compl. gem. incl. dekens,
tafelzilver, keuk.gerei, ƒ 150 Vat voor feest of party?
p.m. Br. 6712 Zandv. Crt. Alles verhuren vijl l
'rlaswerk, porcelein, bestekVRIJE ETAGE (l min. v.h. ten, tafels, stoelen, enz.
strand) te huur voor de
Waterdrinker, telef. 2164
wintermaanden, vanaf Sept.
Br. no. 6713 bur. Zandv.Crt.

Telefoon 20085, 'Haarlem'
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
Garage Rinko — Tel. 2424

Gevr. omg. watertoren:

ZIT»SLAAPK; voor oude

dame, voor perm. Br. onder
no. 6715 bureau Zandv. Crt.
Dame zoekt voor de winter»
maanden vanaf l Nov.
GEM'EUB. ZIT»SLAAPK.
(parterre) met pension en
ev-ent. centr. venv., liefst
omg. Kerkstr. Br. m. prijs»
opg. no. 6705 Zandv. Crt.

Gevr. in Bentveld p. l Oct.
ONG'EMEUB. KAMER met
1 kook»cursus van 4 lessen, max. 16
stoo'kgelegenh., door meisje
personen per les;
met bezigheden gehele dag
3 naaicursussen. van 8 lessen, max. 45
in Bentveld. Br. met prijs»
personen per les;
opg. onder no. 6706 bureau
2 lampekapscursussen van 6 lessen, De voetpaden-misère
Zandv. Courant.
»
max. 30 personen per les;
Te koop gevr.
2 gemengde cursussen van 8 lessen, in Bentveld
GROOT 'HUIS met 10 ü 12
max. 30 personen per les;
Tegels (f 10.500,: moeien
kamers, voor pension. Br.
2 lezingen;
uitkomst brengen!
no. 6710 bur-aau Zandv. Crt.
4 kookdemonstraties, n.I. 2 in de tijd
Enige tijd gcle'dcn werd de aandacht N'ET MEISJE, 16 jaar, biedt
vóór Kerstmis en 2 vóór Pasen.
zich aan voor halve dagen.
Deze cursussen zullen wederom zo» van het college gevestigd op de Telef.
2097.
slechte
toestand,
waarin
de
voetpa»
veel mogelijk op Dinsdagavond wor»
den
langs
de
Bentveldsweg
verkeren.
den gehouden en enkele óók 's mor»
HULP in de
Het is gebleken, dat de toestan'd ter
plaatse inderdaad verbetering be= wasserïj gevraagd
hoeft. Voetgangers geven thans — Leeftijd geen -bezwaar.
Wasserij HOLLANDIA
vooral wanneer bij slecht weer de pa»
Pakveldstraat
den mo'dderig zijn — terecht de voor»
Alonopo/e
keur aan de rijbaan. Met het oog op Gevraagd (wegens ziekte)
Vrijdag 27 Aug. 7 en 9.15 uur: film het vrij drukke verkeer langs de N'ETTE WERKVROUW
„Een meisje om te stelen".
Bentveldsweg is dit echter hoogst' on» als noodhulp. Kennemer»
Golfclub, Zandvoort.
Zaterdag 28 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. gewenst.
Zondag 29 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. Een afdoen'de oplossing kan wor» Gevr. flinke WERKSTER
Maandag 30 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.-den verkregen door de voetpaden te voor 2 ochtenden per week.
Dinsdag 31 Aug. 8 uur: film „Mrs. betegelen. Blijkens een begroting van Boul. Paulus Loot 63, telef.
no. 3070.
Miniver".
de -Dienst -van Publieke Werken zul»
Woensdag l Sept. S uur: idem.
len de kosten daarvan ƒ 10.500,— be» HELMSTEKERS GEVR.
September, goede ver»
Donderdag 2 Sept. 8 uur: idem.
dragen. B. en W. achten 'deze uitgave eind
diensten. Aanmelden bij C.
verantwoord.
Slagveld, Bilderdijkstr. 18.
Hotel Bouwes
In overeenstemming met het advies
Dagelijks: Orkest , Nico de Vries en van de commissie van bijstand voor Meisjes gevraagd
Publieke Werken c.a. stelt 'het col»Wassery „HOLLANDIA"
zijn solisten.
lege de raad 'daarom voor tot de uit»
Internationaal cabaretprogramma.
KOOP: pracht commode
voering van dit werk te besluiten en TE
Zondagmiddag: Thé Dansant.
met matrasje, ƒ 35,», 6»arm.
Vanaf l Sept.: (Het. Italiaans orkest daarvoor een crediet van ƒ 10.500,— eikenli. kroon, ƒ 15,», lees»
Max Springer.
beschikbaar te stellen.
lamp ƒ 10,». Stationsplein 31

WEEK-AGENDH

Autorijschool K. OFFENBERG

Droste zoekt vrouwelijk personeel!
U kuat een prettige dagtaak vinden bij.
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten -worden vergoed aan hen, die
'niet in Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) kunnen
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

is het prettig
werken
Aanmelding Personeel»,
afdeling elke dag, behal.
ve Zaterdags, van 9 tot
5 uur aan de fabriek.

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Verzoeke dii uil te knippen !

VACANTIE
Brood-en banketbakkers

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANOVOOHTMEEUWEN"

Zandvoorlmeeuwen l speelt
in Haarlem.
A.s. Zondag houdt de voetbalvereni»
ging jHaarlem" zijn „Spaarnebeker»
tournooi". Voor dit tournooi is het
Ie elftal van Zand'voortmeeuwen uit»
genodigd voor het spelen van een
tussen wedstrijd tegen 'de reserve Ie
klasser Haarlem 2. 'Deze ontmoeting
begint om 1.30 uur.
Zandvoort meeuwen houdt Zondag
a.s. zijn Adspirantentournooi.
Een belangrijk jaarlijks evenement
voor de jeugd is het adspiranten»
tournooi van Zandvoortmeeuwen. Dit
tournooi wordt a.s. Zondag, 29 Aug.
gehouden. Er wordt gespeeld in een
A en een B groep. In groep A gaat
de strijd om de Burg. van Alphen»
wisselbeker. Op deze dag wordt hei
volgende programma afgewerkt:
Groep A:
Zandv.meeuwen a»Vl.Vogels a 10 u.
D.C.O. a»E.'H.S. a
11 u.
Tussenwedstrijd welpen:
Zandv.meeuwen a=EjH.S. a
12 u.
Verliezersronde Groep A
l u.
Winnaarsronde Groep A
2 u.
Groep B:
E.H.S. b»D.C.O. b
10 u.
Zandv.meeuwen b»Vl.Vogels b 11 u.
Tussenwdclstrijd welpen:
Zandv.meeuwen b*E.H.S. b
12 u.
Verliezersronde Groep B
l u.
WÜnnaarsronde Groep B
2 u.
De wedstrijden duren twee maal 25
minuten.
Na afloop van dit tournooi worden
door de junioren twee vriendschappe»
lijke wedstrijden gespeeld, n.l.:
Zandv.m, jun. a=D.C.O. a
3.15 u.
Zan'dv.m. jun. b»D.C.O. b
3.15 u.
Indien het weer meewerkt belooft 'het
voor de jeugd een aangename dag te
worden met spannende wedstrijden.

ri

l

THEATER

„M O N O P

OLE"

Dir. Gebr. Koper » Stationsplein » Telefoon 2550

Verruimt U niet deze uitzonderlijk mooie film te
gaan zien of weer te gaan zien.
Toeg. 14 jaar.

Een meisje
om te stelen
Sensationeel waterskisfestijn achter 8 raceboten.
Adembenemende waterba'letten in een tropisch
paradijs. (In Technicolor).
Toeg. alle leeftijden.
Vanaf DINSDAG 31 AUGUSTUS tot en met
DONDERDAG 2 SEPTEMBER, 8 uur
(l avondvoorstelling)
Wederom een grootse reprise. M.G.M, presenteert
U het meest ideale filmpaar. Greer Garson en
Wal ter Pidgeon in:

Mrs. Miniver
Vanaf VRIJDAG 27 AUGUSTUS tot en met
DINSDAG 31 AUGUSTUS, 2.30 uur
Speciale matinee's (alleen bij slecht weer)
De ongelooflijke en doldwaze avonturen van een
modelsoldaat. Nils Poppe de beroemde Zweedse
komiek in:

Soldaat Boem
Alle leeftijden.

-

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30—12.30 uur.
Telefonisch onder nummer 2550.

Vanaf Dinsdag 31 Augustus
één avondvoorstelling, aanvang 8 uur

2000 Brandmelding1.

2403 Commandant Brandweer.

3043, 3044 Politie.
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gein. Secretarie.

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwassery „Hollandla",
ftfnstrykerU, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gerten-

bachs Drukkerjj, Achterweg 1.
2424 Autobedrtfven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Stttsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2886 Stofziugerspecialist; Llchtstoringen. feel op Frits Paap,
Brederodestraat 94.

«aai de, Ifaauw.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

De Zandvoortse Bridgeclub mag zich
bij het organiseren van openbare
bridgedrives altijd in een grote \>&
Haltestr 27 29 langstelling
verheugen. Ook .Dinsdag»
Telefoon 2596 avond was de belangstelling verheu»
gend te noemen, daar zich niet min*
der dan 180 personen voor hoofd»,
eerste» en tweede klasse hadden aan»
gemeld'. Om 8 uur werd onder leiding
van de heren Joh. Fabel en Van der
Weiden in negen lijnen niet de wed»
streden begonnen.
Er werd vlot gespeeld, zodat even
na middernacht de volgende uitsla»
Prachtige collectie
gen bekend gemaakt konden worden:
A»lijn: 1. Fam. Veen, 64V2 punt; 2.
heren Sjouwerman=Fabel (Z'voort), 63
punten.
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5=7
TELEFOON 2974
Bslijn: 1. Heren Bergisch»Ramakers,
67 pnt; 2. fam. Joustra, 60 pnt.
Olijn: 1. .Heren Notterman»Stor
(Z'voort), 631/» pnt.; 2. mevr. Maïs»
mans»hr Pasveer, 62 pnt.
D»lijn: 1. Heren de Boer»Kluiskens,
61 pnt; 2. heren Fleuri»De Gans, 60
punten.
E»lijn: 1. Heren van der Midden»
Stekelenburg, 60V2 pnt.; 2. heren Ag=
Celsiusstr. 52, IJmuiden
steribbe»Smit (Z'voort), 51 pnt.
Tel. (K 2550) 4551
Fslijn: 1. Heren Lansdorp=Lorenz
Gediplomeerd instructeur
(Z'voort), 621/:! pnt.; 2. dames Bicler»
Daniels, 61Va pnt.
4J^* Aulorijlessen in nieuwe Ford Anglia
'Hslijn: 1. Mevr. Plugge»hr Schumm
(Z'voort),
67V2 pnt.; 2. mevr. Spoel»
Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap
der»hr Bisenh erger (Z'voort), 5ol/2 p.
Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171
K»lijn: 1. 'Heren Hose=Paap (Zand»
voort), 48V2 pnt; 2. heren Snijders
(Zandvoort), 39VS pnt.
L»lijn: 1. Heren EmmersSlegten»
horst, 67Va pnt.; 2. heren Koeijers»
van Laar, 61Va pnt

Balledux en Zonen

--

Souvenirs

Henk Schuilenburg

Autorijschool
IJmond

Wilhelminaschool

(Ned. Herv. School)
De lessen van de nieuwe cursus vangen aan
Woensdag l September.

Aangifte
van leerlingen
kan geschieden bij het hoofd d'er school J. A. Wag*
tendonk, Wilhclminaweg 33.
,

Burgerlijke Stand
20 t.m. 26 Augustus 1954
Geboren: Yvonne, dochter van E. J.
Slagboom en A. M. van Leeuwen.
Ondertrouwd: V. H. Scherpenzeel en
A. (H. Middelburg Bolt.
Getrouwd: K. Koper en J. H. Ver;
voort; W. van Duijn en A. Hoogen»
dijk.

Zeepost

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

f

Aangifte van nieuwe leerlingen

helpt U

KOKFBALNIEUWS

H.W. L.W. H.W , L.W. Strand
berijdbaar
Aug.
29 4.02 11.— 16.24 23.30 8.00=14.30
30 4.35 11.30 16.57 24.- 8.30»15.00
31 5.08 12.— 17.29 0.30 9.00»15.30
Sept.
l 5.39 12.30 17.59 1.— 9.30»16.00
2 6.11 13.— 18.31 1.30 10.00=16.30
3 6.43 13.30 19.02 2.- 10.30=17.00
4 7.20 14.30 19.41 2.30 11.30=17.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Modevakschool Tramstraat 15

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

Vanaf VRIJDAG 27 tot en met
MAANDAG 30 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Esther Williams, Van Johnson, Tony Martin in
M.G.M.'s spectaculaire musical

Watergetijden

Frjnstrijkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. a. WEENINK

voor dag' en avondcursussen kan
vanaf Maandag 30 Aug. geschieden. DE BENEN VAN MARLENE
Directrice A, KOPER. -foeveel woorden' zouden al gewijd
tijn aan de benen van Mariene? Als
Fa. VAN VEEN, Helmersstraat 2
k voor elk woord een dubbeltje
Geopend
KUNEMAN, Haltestraat 33
creeg, kocht ik direct een -Cadillac.
van 5 tot en met Fa.
Ballonnenjacht
GORTER'S BAKKERIJ, Prinsenhofstraat 3
in men is er nog steeds niet over uit=
11 September
Fa. VAN DER MIJE, Willemstraat 29
De uitslag van de ballonnenwedstrijd gepraat.
Er heeft een wereldoorlog geraasd,
Fa. RINKEL, Raadhuisplein l
van Touring Zandvoort luidt als stormen,
Banketbakkerij BOSMAN, Kerkstraat 22
revolutie hebben onze arme
volgt:
Bankelbakkerij STEENKEN, Gr. Krocht 20b
wereld geteisterd.maar Mariene is
Ie prijs: Suna Hol, Amsterdamse )lijven staan, als een rots in 'de bran*
Vacantiekolonie, gevonden door Al» ding. Op haar mooie dure benen.
SCHIPPER'S BAKKERIJ, Haliestraat 23
Geopend
fred Schomburg in Fallingbostel
Ik heb haar dikwijls benijd. Dat
KEUR, Diaconiehuisstraat 36
(J-lannover) in Duitsland, 354 km.
was in de tijd dat hooggehakte pumps
van 12 tot en met Fa.
Fa. VAN 'DUI.IN, iHelmersstraat 26
2e prijs: Nico Joustra, 't Naauw, voor mij het belangrijkste in net Ie*
18 September
Fa. VAN STAVEREN, Zeestraat 48
Leeuwarden, gevonden door Ilse Lan* ven waren. Maar ze deden zo'iv pijn.
Fa. BALK, Hogeweg 27
Stug volharden leverde mij ette»
gcnhop in Eulde, Duitslanti, 348 km.
Fa. VAN DER WERl'F, Gasthuisplein l
ijke likdoorns op plus dikke bobbels
Bankelbakkerij THOMAS, Haltestraat 13
3e prijs: René Mandaats, Burg, En* op rnijn hielen (om 'het maar netjes
Banketbakkerij STEENKEN, Gr. Krocht 20b
gelbertsstraai 44, gevonden door L. uit te drukken). Het heeft lang ge=
Behrens, Gr. Sehlingen (Bremcn), duurd voor ik me bij de speTczolen
Duitsland, 338 Tem.
ieb neergelegd'.
Gesloten van 19 tot en met 25 September
Als Mariene nu ook' eens in de
4e prijs: Sjoerd Beugelink, iHoge» sportschoenen
stapte, maar nee, ze
Banketbakkerij STEENKEN, Gr. Krocht 20b
weg 18, gevonden door Wilma Brugs
geman in Gödesdori, Duilsland, aft zweeft nog steeds op naalddunne
lakjes door de wereld.
stand 304 km.
Ik heb me er nu bij neergelegd:
Gedurende deze twee weken GEEN BEZORGING
5e prijs: 'Els Verkerk, Noorderstr. Wie voor de molière geboren is, zal
en verkoop uitsluitend a CONTANT! ^>
20, gevonden door K. H. Heinen, nooit hoge hakken dragen. Soms doe
Moordeich (Bremcn), Duitsland, af» k nog een uitlooppoging. Dan ga ik
si and 295 km. '
•>opclschapp-en doen in de stad op
nijn laatst overgebleven naaldhak»
•een. Maar ik keer steeds gebroken
weder. Al bij de voordeur trap ik de
Maandag 13 September
ellendelingen in een hoek.
En als ik 's avonds, met mijn voe»
beginnen de lessen
ten in eert teiltje zeepsop zit bij te
•comen van mijn wuftheid, heb ik nog
BOEKHOUDEN
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
maar één wens: Andere benen te
MIDDENSTANDSEXAMEN
li ebben.
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
Nee, niet die van Mariene.
Mod.
BEDRIJFSADMINISTRATIE
'Voor mij is er nog maar één ideaal
FINANCIERING van Uw inkopen bü deelnemers (winkeliers) aan 'het Kennemer Financterings-Instituut;
Inlichtingen Maandags van 7 tot 9 uur.
De benen van Opa Schram!
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
N. J. Th. SOHMIDT, Ier. boekh. M.O., tel. 14506,
NEEL.
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
Haarlem.
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
Julianaschool,
Brederodestraat
15,
Zandvoort.
geraakt (sanering).
Uw zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
Tweede zomerbridgedrive
KI. Houtstraat 70, Haarlem en by de plaatselijke correspondenten
in Paviljoen Kiefer

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Op Donderdag 2 September a.s. zul»
len onze lessen op dezelfde uren
weer in het gymnastieklokaal van de
Wilhelminaschool worden hervat. De
technische commissie ontwierp reeds
een uitgebreid winterprogramma, w .o.
uitvoeringen en wedstrijden, waar»
over het bestuur' zich binnenkort te
beraden zal hebben.
Afd. athletiek
Bij de Nederlandse athletiekkam»
pioenschappen van het K.N.G.V., die
Zondag j.l. in de Wieringewaard
plaats vonden, werden -door ons lid,
de heer G. Halderman, belangrijke
successen geboekt.
Op de 200 m slaagde hij erin de
kampioenstitel te behalen in een tijd
van 24,8 sec. Bij de nummers 100 m,
verspringen en hinkstapsprong bezet»
te hij de 2e plaats resp. met 11,8 sec.,
6.18 m en 11,43 m, terwijl hij bij het
kogelstoten een 3e prijs veroverde
met een worp van 9,76 m.
De Zandvoorts Korfbalclub neemt
a.s. Zondag deel aan seriewedstrijdcn
georganiseerd door de Santpoortse
vereniging „Sport Vereent".
Voor Z.K.C. is het volgende pro»
gramma vastgesteld: D.S.V.—Z.K.C.;
Z.K.C.—D.D.V. 3 en Z.K.C.—Wester»
kwartier 3.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voox een goede wasverzorging

AANGIFTE LEERLINGEN
Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOORTSE COURANT

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn critische en stlmulerende taak eerlijk vervullen;
• Ken tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

V.G.LO.-school
(7e en 8e leerjaar)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma»
ken bekend, dat op 30 en 31 Augs. alsmede op l
September a.s. nogmaals gelegenheid wordt gege»
ven tot aangifte van kinderen voor bovengenoem»
de school, die de 6e klasse hebben doorlopen.
De aangifte moet geschieden bij het Hoofd der
school, de heer A. Mabelis, Potgicterstr. 29,- tus=
scn 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)

Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Medan: m.s. „Langkoeas", 8 Sept.
Indonesië: m.s. „Oranje", 2 Sept. en
m.s. „Sumatra", 16 Sept.
Ned. ww. Guinea: m.s. „Oranje", 2
Sept. en m.s. „Sumatra", 16 Sept.
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad", 31
Aug. en m.s. ,,'Helicon", 7 Sept.
Suriname: m.s. „Nestor", 8 Sept.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
s.s. „Sterling Castle", 28 Aug. en
m.s. „Pretoria Castle", 4 Sept.
Canada: s.s. „Rijndam", 2 Sept. en
m.s. „Prins Wdllem van Oranje".
6 Sept.
Zd»Amerika: s.s. „Highland Monarch"
30 Aug. en „Eva Peron", 4 Sept.
Australië: s.s. „Himalaya", 28 Aug.
en via Engeland, 4 Sept.
Nw. Zeeland: via Engeland, 28 Aug.
en 4 Sept.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven
de postkaritoren.

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

DINSDAG 31 AUGUSTUS 1954

Opgericht 1900
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ZAND VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm*hoogte

UITGEVER; IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

KRANT VOL

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

PLAATJES

Adieu, Zomer '54!
~
WEERBERICHT 1955
(geldig van hedenavond
lot 21 October 1955)
Zwaar bezond met overal heet
weer. In de middaguren zon,
's avonds zon (gaat niet onder).
De morgen daarna: zon. (Bet
hoeft niet op te komen omdat;
ie de avond te voren niet is1 om
dergaan ) Zwakke of geen wind
uit tropische richtingen.
Verdere vooruitzichten: ZON.

Ziezo, vrienden.... 't is op. Er is
niet meer. Ik bedoel hier nie't het
geld van de badgasten niee, maar de
wel zeer merkwaardige zomer 1954.
Altijd op deze dag voel ik me als
met Oudjaar. Je bent haast aan je*
zelf en aan je mede*mensen verplicht
een terugblik te werpen. Geeft niet
waarop.
Ik doe het ambtshalve overal op.
Ik kan de indruk niet van mij afzet*
ten dat wij — ondanks de klimatolo*
gische onhebbelijkheden van deze zo*
mer — een goede tijd gehad hebben.
Gisterenmiddag bijvoorbeeld hoorde
ik tot mijn onuitsprekelijke blijd*
schap dat het aantal ^overnachtingen
van dit seizoen het aantal van 1953
heeft overtroffen. Een ogenblik dacht
ik dat hier de overnachtingen op het
politiebureau bedoeld werden. Laat
U echter inlichten door Touring
Zandvoort en U zult horen dat het
toerisme in de richting van onze
badplaats deze zomer (tot goed be*
grip van wat ik zeggen wil, moet ik
wel van zomer blijven spreken) on*
rustbarendc vormen heeft aangeno*
men. In het algemeen .zijn de gelui»
den, die uit het kamp van de bad*
gasten opstijgen, goed, zuiver en te*

zal
over de steentjes
gelopen
gras maaien
Aan de redactie van de weggooien
Ik bedoel maar
Zandv. Courant
Zandvoori
O en dan
Afd. BAKTJE.
die
(!!) Gele
en paars
Direct
heren (waar puntjes staan, blauw
doen
Wani over de... . niet te
stonden vreselijke' uitlatingen).
becijferen. Stoelen
, bedden
Ik heb drie maanden in Uw
??!! 'Ha, ik moet er
dorp gelogeerd als.... badgast. Als wastafel
ik uitdrukking' wil geven aan mijn
moet -deze brief als
(pas
gevoelens -dan wil ik dit zeggen: Ik ik Uvoor,
Hartje) zien! Schrijft U er
ben
bijna
-/.o iels
gerust over of publiceert U deze
„Slrucliiitrtconversalie"
och kijk eens, ik
laat ik
U bewijst de mensheid er een
U zeggen
de
'niet alleen brief.
dienst mee.
Nooit zal
de
aan*
moet U geloven....'.. dat zeggen zij gedaan
Ik ben niet de
zelfs dit verschijnsel kreeg dan altijd aanvaarden. Inderdaad is een dcrge*
de
moet
mij houden?
huisves* nog een sportief aspect.
lijke klacht niet zelden geuit. Als dit
ik dan
niet onmiddellijk
terugkomen.
De aanhouder wint misschien n'et waar was, dan zou Zandvoort op*
klok afgestoft
drie maal ting
altijd, maar wel dikwijls.
houden te zijn de parel der .{gast*
(w.g.) onleesbaar.
waarom toch
ik
Bloedhete dagen nebben wij v. el vrije) recreatie*oorden aan de West*
gekend. (De ouderen onder ons /ui* Europese branding.
l en ze zeker nog herinneren.)
Ergens heeft een Amsterdamse fa=
Een strandshow met /omcrekonin* milie enkele uren in het donker ge*
ginne*v,erkie/ing kon er dit jaar niet zeten, omdat de hoofdbewoner van
af. Blijkl-aar is dit een vorgis&inkje het perceel het lichtverbruik welle*
geweest in het overladen Touring tjes vond en de stop uit de meter
Zandvoort*programma. Je kunt ook had gedraaid.
niet aan alles denken.
Maar in gemoede: Gelooft U zulke
nonsens?
En nu is alles voorbij. Ik wil niet
Deze zomer hebben wij wel geleerd
zeggen dat het leed geleden is, maar alles met een flink klontje xout te
opgeruimd staat netjes is alleen van moeten nemen. Moesten we maar
toepassing op de kamers van de ven blijven doen.
huurders. IHet seizoen gaat nog even
door voor de inwoners van onze
mooie badplaats. Dat hebben wij ver*
diend. Vaarwel, gasten en andere
vrienden -van Zandvoort! Tot vol*
gend jaar. ... ijs en weder dienende.
DE BRIEF

.

-

Bloedheet.

ZO ERG WAS HET NIET
Vrienden, U begrijpt dat dit geluid
De verhouding tussen badgasten
een uitzondering is. Waarschijnlijk enerzijds en kamers c.q. beddenver*
komt de man, die deze 'brief geschre* huurders schijnt — als je alle berich*
ven heeft in aanraking met de straf= ten daarover moet geloven niet on*
rechter. Men zou hem de scherp* verdeeld gunstig te zijn geweest. Hier
rechter gunnen. Maar wij zijn niet zo en daar heeft men zich niet aan ge*
wraakgierig als wij er uit zien. Ik bc* maakte afspraken gehouden bijvoor*
doel eigenlijk, 'dat wij helemaal niet beeld.
wraakzuchtig zijn. Van dit onder*
Vrienden, dit is waarschijnlijk een
werp stap ik maar af. Want ik zou symptoom van de balorigheid die
het een triest slot van een geslaagd zich over een groot deel van onze
zomerfeest vinden. Het is dit jaar samenleving heeft vaardig gemaakt.
inderdaad iets anders gelopen dan Ik kan er niet zo heel diep op ingaan,
velen van ons verwacht hebben, maar want ik zie al weer de ontelbare lan*
dit wil nog niet zeggen dat het mm* ge tenen, waarop ik in mijn argeloos*
der aangenaam was. Wij hebben toch heid zou gaan staan. En dat wil ik
dikwijls deelgenomen aan de gesprek» niet. Tenslotte zijn alle tenen mij
ken op de rotonde over de structuur lief. In welke schoenen ze ook zitten.
van Zandvoort en laat het dan een
Dat er badgasten zouden zijn ge*
dood*enkele keer hebben geregend, treiterd, wens ik vooralsnog niet te

Een weinig regen.
vreden. Daarom doet mij de brief,
die ik vanmorgen bij mijn ontbijt
kreeg, onprettig aan.
Aangezien het echter 'de taak ,van
de pers is de waarheid en niets dan
de waarheid te dienen, moet ik deze
brief publiceren. Niet m de eerste
plaats omdat mij dit uitdrukkelijk
werd verzocht, doch veel meer om
te voldoen aan de zo juist gesigna*
leerde zucht naar het dienen van de
waarheid. Ik heb alleen de wrang*
klinkende superlatieven weggelaten,
omdat deze dingen de goede ver*
standhouding en de juiste 'blik ver*
troebelen. Bovendien zijn ze onzake*
lijk en doen ze afbreuk aan de scher*
pe omschrijving van iemands bedoe*
lingen. (Zoals U weet, hecht ik 'daar
bijzondere waarde aan.)

ONZE WEERKUNDIGE
WERKER merkt, naar aanleiding
van het bovenstaande weerbericht,
het volgende op:
Een actief gebied van hoge lucht*
druk is bezig de openbare me*
ning te beïnvloeden. "Wanneer
hoge ruggen opgezet worden, was
er in het verleden meestal sprake
van storm. Zoals de weerkaarten
er nu bij liggen, zal deze storm
zich thans in een glas water afspelen.
(Ongecorrigeerd).
Dank U.

Terugtocht van het legioen

Mis Teek
Vlak voor het ter perse gaan van
de krant kwam er een man met een
blonde baard het redactiebureau bin*
nen rennen.
„Weten jullie wat er vanavond nog
komt?!" riep hij, naar adem snak*
kond. „Een concert
een vuur*
werk en nog een concert! Weet je
wat dat betekent?"
„Een concert, een vuurwerk en een
concert," zei ik.
„Nee:
! (ik heb in die brief
hierboven puntjes laten drukken; dat
doe ik nu ook, want het woord, waar*
mee hij mij aansprak, beviel mij niet)
siste de vlasbaard giftig, „'t Is ^mos*
terd na de maaltijd.... 't is...."
„Slaolie na de gebakken piepers of
een kus na de echtscheiding," zei ik
diepzinnig.
„Ik ga er niet heen," gorgelde de
baard nukkig.
„Wij wel," antwoordde ik en de
redactie wierp mij een dankbare blik
toe. Toen gooiden wij de vent naar
buiten. Deze stemmingsmakerij stuit*
te ons tegen de borst.
Kunt U zich nog die zachte winter
van 1952*'53 herinneren, toen er
vruchtbomen en heesters tweemaal
hebben gebloeid?
Zo iets is dit nu ook.
En wij kunnen er niet dankbaar ge*
noeg voor zijn.
Wat er ook van komt— vergeefse
bloei is 't niet.
HARTJE.

Vrijdagavond 3 Sept,

ter opening
van het winterseizoen:

MOSSELEN ETEN in CAFÉ OOMSTEE

't Helm-Programma

Mijn provisiekast is
„wei-voorzien"
met levensmiddelen
van ALBERT HEIJN

DEZE WINTER
Voor de derde achtereenvolgende
keer organiseert de — sedert Jul
Stichting zijnde -— culturele krinj
'l Helm een serie voorstellingen en
uitvoeringen tijdens het winterse!»
zoen.
Werden in het vorige seizoen, behal*
ve enige lezingen, acht avonden ge*
geven; thans zijn 10 kunstavonden
geprojecteerd, waarvan 8 zijn opge*
nomen in een kunstabonnement.
Hiervoor worden abonnementen ter
beschikking gesteld hetzij voor alle
acht avond hetzij voor vier avon*
den naar keuze. Bovendien jeugd»
abonnementen van vier voorstellin»
gen tegen sterk gereduceerde prijs en
tilm*abonnemcnten voor 't bijwonen
van vijf filmvoorstellingen van bij*
zondere aard.
Op 14 October a.s. wordt de reeks
geopend met een primeur n.l. het op»
treden van het Nederlands Ballet
o.l.v. Sonia Gaskell, het nieuw ge»
vormde balletgezelschap, met diverse
grote balletten. De premiere vindt in
Den iMaag op 10 October plaats, zo»
dat — vóór „de rest van Nederland"
— de tweede voorstelling in Zand»
voort wordt gegeven.
-De
befaamde Mozari»vertolker
(Hans Henkemans geeft op 25 Dec.
een piano=recital. Op 9 Dec. a.s.
wordt een Chaplin»programma —
Chaplinade — en op 6 Jan. 1955 de
film „Dreigroschenoper" ('Driestui»
versopera van G. Pabst vertoond.
Op 3 Febr. concerteert het Noord»
Hollands Philharmonisch Orkest.
Solist en dirigent zullen nader be»
ken d gemaakt worden. 3 Maart zal
de Italiaanse film „Dagjesmensen"
van L. Emmer vertoond worden.

Agenda

.i
1

van de Openbare Vergadering
van de raad der gemeente
Zandvoort op Donderdag
2 September 1954, des avonds
8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot wijziging van de
salaris* en loonverordening 1948.
3. Voorstel tot opschorting van
het ontslag van F. Koper, opzichter
2e klasse bij de 'dienst van publieke
werken.
4. Voorstel tot vaststelling van
een ziekenkostenregeling voor 1954.
5. Voorstel tot toewijzing en ver»
koop van bouwterreinen.
6. Voorstel tot aanschaffing van
een „graflift" enz.
7. Voorstel tot aanschaffing van
een tweede motormaaimachine.
8. Voorstel tot instelling van een
schooltandartsendienst.
9. Voorstel tot het beschikbaar»
stellen van gelden ing. art, 72 der l.o.
•wet 1920 ten behoeve van de Juliana»
school voor het aanbrengen van een
afscheidingsmuurtje enz.
10. Voorstel tot verbetering van
voetpaden te Bentveld.
11. Voorstel inzake bevordering
enz. van personeel, werkzaam bij de
dienst van Publieke Werken.
12. Voorstel tot het doen instellen
van een bevolkingsonderzoek naar de
aanwezigheid van t.b.c.
13. Voorstel betreffende het slui»
tingsuur van winkels in de optiek*
branche.
14. Voorstel tot verkoop — toewij»
zing — van bouwterrein t.b.v. de
bouw van de Zuidvleugel van het z.g.
„zomercentrum".
15. Voorstel tot vaststelling van
toewijzingskaarten betreffende de we»
deropbouwplannen ZeereepsMidden
en *Noord en Bentveld.
16. Interpellatie van de heer C.
Slegers in verband met de plannen
tot aanleg van de Herman 'Heijer*
mansweg.

Laatste (zomer)ronde!
iHct laatste evenement van dit sei»
zoen heeft iets weg van een drieluik
met in het midden een luchtvuur*
werk dat men plm. 9.15 hoopt af te
steken. Om 8 uur vindt een concert
plaats op het Raadhuisplein door de
Zandvoortse Muziekkapel. De Tiro»
Ier kapel besluit dit vuur* en muziek»
gebeuren om 10.15*1200 uur in het
dorpscentrum.
MELK'ERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

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

ook U kunt

zonder risico

Detmaaeferi
door het Biologische
Slankheidsmiddel

blOLINE
succes v»nekard
priltSO droom «.1.25

De bekende violist Willem Noske
geeft op 24 Maart een recital. Op 28
April — de laatste avond — zal we*
derom Georgette Hagedoorn met
Pierre Verdonk aan de vleugel, een
geheel nieuw programma van liede*
ren en chansons brengen.
Buiten de cyclus zullen vertoond
worden de Mexicaanse film „Los
Olvidados" — Zij, die vergeten wor*
den — van L. Bunuel (op 4 Nov. a.s.)
en de Franse film „Nous sommes
tous des assasins" — Wij zijn alle
moordenaars — van Cayatte (op 14
April).
In 'het uitgebreide voorprogramma
der filmvoorstellingen zijn o.m. Ne*
derlandse ('H. v.d. Horst, J. Ivens en
M. de Haas) en buitenlandse docu*
mentaires en tekenfilms opgenomen,
alsmede enige films van experiment
tcle aard.
Alle bijzonderheden omtrent deze
reeks voorstellingen zijn verwerkt in
een, folder welke de/er dagen huis
aan huis verspreid zal worden.
e

Als U bij Albert Heijn AL Uw boodschappen haalt, kunt U door de lage
prijzen steeds iets extra's kopen.
U heelt dan altijd iets in huis waarmee U
Uw huisgenoten eens kunt verwennen.
Met recht kunt U zeggen: «Mijn provisiekast is goed en goedkoop gevuld,
dank zij de lage prijzen en de uitstekende
kwaliteit bij Albert Heijn"

In prijs verlaagd

Pindakaas

Jubileurn.ri.tten

De belangstelling voor de iwee jubi*
leumritten, georganiseerd ter gelegen'
heid van het vijfjarig bestaan van
de motorclub „Zandvoort" over on*
geveer 100 km, was zeer groot.
De uitslag van de- puzvsleri: luidt
als volgt:
1. N. G. Turkenburg, M.C. Bloem»
bollenstreek, op Jawa 250 cc, 6 strafp
2. l'. Limbach, M.C. Zandvoort, op
Maico 125 cc, 9 strafp.;
3. 'H. Meiland, M,C. Haarlem, met
Volkswagen, 13 strafp.;
4. H. Kokkelkoren, M.C. Zand*
voort, met Volkswagen, 16 strafp.;
5. Th. J. Koks, M.C. 'Haarlem, met
Volkswagen, 23 strafp.;
6. P. Zawnenburg, M.C. Wasse*
'naar, op Express 150 cc, 24 strafp.;
7. M. Geluk, M.C. Haarlemmer*
meer, met Renault, 33 strafp.;
8. J. C. C. Dell, M.C.' Oostzaan, op
N.S.U. 250 cc, 25 strafp.;
9. P. J. Meegdes, M.C. 'Haarlem,
met Jeep, 35 strafp.;
10. D. Enthoven, M.C. (Haarlem*
merrneer, met Chevrolet, 37 strafp.;
11. 'H. P. Andersen, R.A.C.*West,
met Volkswagen, 40 strafp.;
12. T. Zwikstra, R.A.C.*West, met
Peugot, 43 strafp.;
13. G. den Hartog, M.C. Zandvoort
op N.S.U. 198 cc, 44 strafp.;
14 H. J. Daudey, Vlaardingen, op
Tornax 250 cc, 63 strafp.;
15. B. van der Kuijl, M.C. Zand*
voort, op Sparta 250 cc, 65 strafp.;
Aan deze puzzlerit namen 43 moto*
ren en 23 auto's deel.
De uitslag van de jubiloumsport*
rit, uitsluitend voor motoren, over
minder goede wegen, luidt als volgt:
1. R. tfansen, iM.C. Haarlem^ op
Matchless 350 cc, 9 strafp.;
2. O. Moeke, M.C Haarlem, op B.
M.W. 600 cc, 12 strafp.;
3. A. Cats, M.C. Wassenaar. OP
Puch 150 cc, 54 strafp ;
4. A. Vrolijk, M.C. Het Oosten, op
Puch 172 cc, 169 strafp.;
5. W. Smits, M.C. Haarlemmer*
meer, op CZ 150 cc, 178 strafp.;
6. L. J. J. Smit, M.C. Zandvoort, op
Norton 500 cc, 225 strafp.;
7. P. C. J. Samson, M.C. Zandvoort
op Norton 555 cc, 236 strafp..
Aan deze tocht namen 25 personen
deel.

grote pot
van 85 voor

Bent u al in het
bezit van een Artisgids? Een kostelijk
boekje, interessant
voor fong en oud,
met honderden wetenswaardigheden
en 41 prachtige
foto's. Koop het aan
de kassa of bestel
het bij de administratie van Artis.
Prijs J/echli 60 cfi. Telkens
weer
ziet u

Artis

STADSSCHOUWBURG

HAARLEM ï
Zaterdag 4 en Zondag 5
Sept. 8 uur:
i
TONEELGR.THEATER
Volksvoorstelling
ANASTASIA
Pr.: ƒ l,» en ƒ 2,; ,(al.
inbegr. Verkoop vanaf
Donderdag.
Donderdag 9 Sept. 8 u.:

TONEELVER!
ANNA CHRISTIE
Pr.: ƒ l,» tot ƒ 4s '(alles
inbegr. Verk. op speel»
dag en 2 dagen ervoor v.
10*3 u.'Tel. na 12 uur.
Coupons geldig.

Een van de goeüo
dingen In het leven.
Jcugdleidster
De Jong zegtHet ia een hele
verantwoording
als je zo'n veerjj. tien dagen lang
de zorg hebt voor
andermans kinderen. Het
biyct altijd uitkijken, dat
er niets met ze gebeurt. Je
dageHjKse kop B o f f i e
K o f f i e is dan een ver*
kwikkmg die je heus wel
toekomt
BOFFIE: het woord voor
de U-liKcrste KOFFIE.

Zuiver Rundvet .
500 gram
Boterhamkorrels
250 gram
Rookvlees . . . ' . . . . 100 gram
Goudse Kaas BELEGEN . 100 gram
Grote China Pinda'S 250 gram
Verpakte Drups . . 100 gram
Vruchtenkoekjes .
Zware Choc. Repen

»L_

Hotel Bouwes
Dagelijks: Orkest Nico de Vries en
zijn solisten.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Vanaf l Sept.: :Het Italiaans orkest
Max Springer.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 4 en Zondag 5 Sept. 8 uur:
Toneelgr. Theater met .Atiastasia'.
Donderdag 9 Sept. 8 uur: Toneelver.
met ,Anna Christie'.
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ALBERTHEIJN
TE KOOP: DAMES=RIJ*
WONINGRUIL
WIEL m Berinimotor, ƒ-125 Wie wil Zandvoort of om*
Nic. Beetslaan 24bov.
geving verlaten? Meerdere
grote
kleine objecten
TE HUUR GEVR.: Sept.» (locaal en
en
teschik»
Maart GEMEUB. MODER» baar. Gratiselders)
bemiddeling.
NE ETAGE of FLAT, zit/ Br. ond. nr. 68(0 bur. v.d.
eetk., 2 sl.k. badgel., vrije Zandv. Crt. Achterweg l
WONINGRUIL
keuken, warm en koud str.
A'DAM*ZANDVOORT
water, liefst met garage en
Groot zonnig BEN. HUIS, C.V. Br. P. J. Koonings, FLINK MEISJE GEVR. in
bev. 3 kamers, gang, 'keu» Duinoordstraat 23 Haarlem. gezin met kinderen.. Van
een, war. en tuin, veel berg» Tel. 23893.
Speykstraat 2.
ruimte o.a. 8 kasten en
bergzolder, huur f 37,15 AANGEBODEN: NET en
p.m. A'dam»Zuid. Verhuis» GOED KOSTHUIS voor l
oosten worden vergoed.
of 2 heren, m. huiselijk ver»
Br. nr. 6801 bur. v.d. Zand» keer. Br. ond. nr. 6802 bur.
tandarts
voortse Crt. Achterweg 1. Zandv. Crt. Achterweg l
Woensdag
l
Sept.
a.s.
MEISJE GEVR. of FLIN» TE KOOP:
KE WERKSTER.
Mevr. KAPITEIN MOBILETTE
Hillen, Burg. Engelberts» Van Lennepweg 17
straat 62.

O

Th, H, v, d, Meulen

geen spreekuur,

VOOR DE HUISVROUW
'Bij aankoop van
r
250 gram koffie
of een busje Oploskoffie

2 grote Goudrepen
voor slechts 25 cent
Déze aanbieding geldt uitsluitend
tot, en met 7 September

1954.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 31 Aug. 8 uur: film „Mrs.
Miniver".
Woensdag l Sept. S uur: idem.
Donderdag 2 Sept. 8 uur: idem.
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D

Geslaagde Bondsstranddag
De jaarlijkse bondsstranddag, Zater*
dagmiddag te Noordwijk georgani*
seerd door de Kon. Bond tot het red*
den van drenkelingen, is uitstekend
geslaagd. Leden van ed Zandvoortse
Reddingsbrigade waren in de keur*
ploeg opgenomen. Het geheel stond
onder leiding van Üe heer P. van der
Mije uit Zandvoort.
Er bestond van de zijde van het
publiek grote belangstelling voor het
gebodene, de meeste indruk maakte
Set slotnummer: het redden van een
drenkeling met behulp van een heli*
coptère van de marinevliegdienst.
Binnen een ongelooflijk korte tijd
hoogstens één minuut — -\vas de
drenkeling in zee jbntdekt en met
:ehulp van een reddingsboei aan
joord gehesen. Een halve minuut la*
ter -werd de geredde keurig op het
strand neergezet.
De bemanning onderhield zich met
j organisatoren en gaf hieina nog
even een demonstratie van hetgeen
men met een hefschrpefvliegtuig kan
jereiken. Door duizenden toeges
iuicht verdween tenslotte het „show*!
nummer" achter de duintoppen.
'

O l

KOFFIE
Goucimerk . . 250 gr. 290 et.
Roodmerk , . 250 gr. 268 et.
Blauwmerk . . 250 gr. 252 et.
Oranjemerk . . 250 gr. 236 et,
Oploskoffie . . . busje 300 et.
Coffeine-vrije koffie blik 325 c*.
Gemalen koffie met
moutkoffle 200 gr: pak '135tt.

en bovendien 10% korting

55e Jaargang no. 70

Redactie en
Administratie;
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Opgericht 1900

DINSDAG 7 SEPTEMBER 1954

ZAHDVOORTSE COURANT
'voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm*hoogte

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

KENNEMER SPORTPARK
geopend
Sportveldenihonger volgend jaar gestild.
In tegenwoordigheid van talrijke au*
toriteiten en bestuursleden van sport*
verenigingen is Zondagmiddag het
Kennemer Sportpark officieel in ge*
bruik genomen. Jammer was het, dat
over de genoegelijke middag een
schaduw werd geworpen toen de mid*
voor van „The Zandvoort Boys" P.
Castien, bij het uitglijden over de
gladde bal zijn rechter*enkel brak en
naar de Mariasstichting te Haarlem
moest worden overgebracht.
Onder de aanwezigen merktsn we
o.m. op burgemeester Mr H. M. van
Fenema en echtgenote, de heer W. M.
B. Bosman, gemeentessecretaris, pas*
toor P. van Diepen, de architect P.
Worm en enige raadsleden.
De bijeenkomst werd geopend door
Dr C.F. M. Robbers, die namens net
stichtingsbestuur de genodigden har*
telijk verwelkomde en sprak over het
gewaagde plan, dat drie jaar geleden
ontstond en dat op voortreffelijke
wijze tot uitvoering is gebracht, waar*
door Zandvoort twee prachtige sport*
velden met een uitstekende accomo*
datie rijker is geworden. Dit sport*
veldencomplex is tot stand gekomen

door veler medewerking. Spr. bracht
in 'het bijzonder dank aan het ge=
meentebestuur en het r.k. kerkbe»
stuur.
Burgemeester van Fenema mocht
Maandag zijn werkzaamheden hervat*
ten en deed dus momenteel „iets wat
niet mag". Spreker was dankbaar dat
hij de officiële opening van dit prach=
tige complex kon bijwonen en wees
op het ontstellende lekort aan sport=
velden. Maar de kreet om sportveldeti
zal volgend jaar niet meer geslaakt
behoeven te worden, omdat dan de
terreinen binnen het circuit gereed
zullen aijn.
Hulde en waardering had de bur=
gemeester voor het totstandkomen
van dit plan, dat geen „fata morgana"
bleek te zijn, maar ook voor dit plan
was moed nodig!
Nadat de burgemeester met Dr Rob=
bers1 had „getoast", droeg pastoor
P. van Diepen het complex sportvel=
den officieel aan het stichtingsbestuur
over en hoopte dat het zegenrijke
vruchten voor de bevordering van de
sport en de jeugdzorg zou afwerpen.
De elftallen -van „The Zandvoort

Boys" en „Geel Wit" betraden ver*
volgens het gloednieuwe terrein. Na
het beginsignaal van scheidsrechter
Ramkema zorgde burgemeester van
Fenema voor de aftrap in tegenwoor*
digheid van een groot aantal belang*
stellenden en supporters.
Na enige schermutselingen op het
middenveld ontstond er voor het
Haarlemse doel een scrimage, waarbij
midvoor Castien kans zag voor
TZB te doelpunten. De thuisclub
kreeg het echter al gauw zwaar te
verduren, zodat het geen verwonde*
ring wekte . toen. Geel Wit gelijk
kwam te staan door een schot van
rcchtsbuitcn Huibrechts.
Enkele minuten later moest Cas*
tien het veld verlaten wegens een ge*
groken rechterenkel, waardoor de
wedstrijd ruim een kwartier gestaakt
moest worden.
Na de rust waren de (Haarlemmers
overtuigend in de meerderheid en
werd aanval op aanval op het Zand*
voortse doel ondernomen. De achter*
hoede wist echter stand te houden —
waarbij 'het werk van doelverdediger
Slop bijzonder opviel — doch de
voorhoede zag geen kans om het
Haarlemse deelgebied in gevaar te
brengen. Het einde kwam zodoende
met een 1=1 gelijk spel.
Na afloop reikte kapelaan Blom
aan de aanvoerders van deze eerste
wedstrijd een herinnering uit, waar*
bij scheidsrechter Ramkema en beide
grensrechtcrs niet werden vergeten.
B.

Het staartje van de Raadsvergadering
ten vooraf 'hun toes lemming hebben
Weth. KERKMAN zeide dat de
gegeven om hun kinderen door de Centrale Raad voor sociale tandheel*
Het tijdstip van de raadsverga*
schooltandarts te laten behandelen. kunde toestemming had gegeven tot
dering — Donderdagavond J.l.!
De heer BREURE, als man van het het betrekken van 2 schoolklassen in
vak, sprak waarderende woorden over deze dienst. Ook deze spr. maakte
— noopte ons het verslag er
het initiatief van mevr. Mol=v. Bellen, met dankbaarheid gewag van de pret*
van te verdelen over ons vorig
die indertijd de wenselijkheid van de= tige houding van de heer M. Heskes,
nummer (Vrijdag 3 Sept.) en
ze dienst had bepleit. Spr. belichtte tandarts te Aerdenhout. Op de vraag
vandaag. Vrijdag j.l. gaven wij
nog de grote waarde van het voor* van de heer Gosen antwoordde spr.
•komen van tandbederf-en^hij voegde dat de ouders natuurlijk niet gedwon*
he't-o.i. -belangrijkste punt: de
hier aan toe dat hij — om zich heen gen kunnen worden hun kinderen
discussies rond het „zomen
kijkende — verschillende raadsleden onder behandeling te stellen, maar wel
• centrum". Vandaag het toch
ontdekte aan wie de zorg voor het zou hun het grote nut van deze dienst
niet onbelangrijke „staartje"!
gebit op jonge leeftijd wel besteed kenbaar moeten worden gemaakt.
zou zijn geweest, hoewel hii hiermede
Mevr. 'MOL*v. BELLEN gaf nog
niets ten nadele van de gebitten der de suggestie om in dit laatste geval
raadsleden wenste' te zeggen! Ook e.v. een maatschappelijk werkster in
sprak de heer Breure woorden van te schakelen om door middel van
De heer F. Koper mag zijn dank
aan het adres van zijn collega huisbezoek dergelijke ouders te trach*
40-jarig jubileum nog vieren Heskes, die door het geven van vele ten te overtuigen.
de_skundige adviezen de totstandko=
De Raad ging tenslotte volledig ac*
De heer LINDEMAN uitte zijn ver* ming van de Schooltandartsendienst coord met het voorstel.
bazing over het feit dat^de directeur kenbaar moeten worden gemaakt.
van P.W. als motief om. de heer Ko*
per, opz. 2de klasse bij de dienst van
Publieke Werken, tot l November
1955 in zijn functie te handhaven
(hoewel deze op 26 Juli j.l. de pen*
sioengerec'htigde leeftijd bereikte)
had aangevoerd: de grote deskundig*
heid van betrokkene en het openstel*
len van de mogelijkheid om de op*
volger van de heer Koper volledig in
Mevr. Mohvan Bellen en de heer Gosen samen over de tegels van
te werken. Spr. noemde dit een pre*
de Bentveldsweg
cedent, dat 't hek van de dam werpt.
Hij verzocht dergelijke voorstellen
niet meer te doen en deelde (ver*
De heer TATES kon zich niet voor»
zoenend) mede dat hij omwille van De heer TATES was zeer blij met
de persoon van de heer Koper niet het voorstel om de voetpaden langs stellen dat dit de reden is om de
de Bentveldsweg te verbeteren. Maar voetpaden langs de Bentveldsweg te
tegen dit voorstel wilde zijn.
De 'heer TATES vond dat B. en W. minder te spreken was hij over het betegelen. Men treekt daar de weg
er maar geen doekjes om hadden feit dat men dit met tegels wilde toch niet iedere da^ op?!
moeten winden. Men wil de heer Ko* doen. Het landelijk karakter van de
Weth. KERKMAN zeide dat het
per tot l' November 1955 handhaven omgeving wordt — naar spr. meende leggen van kabels en de vernieuwing
—
geschaad
indien
men
tegels
gaat
en hem zijn 40*jarig ambtsjubileum
daarvan met speciale moeilijkheden
nog te laten vieren. Dan had men dit gebruiken. 'Hij zou veel liever ver* gepaard gaat bij verharde wegen. In
harde
voetpaden
(bitumen)
zien,
die
ook moeten zeggen.
het gedeelte waar men thans over
De heer KONING kon zich vol* dan ook beter aansluiten aan de voet* sprekt is het al diverse malen voor*
paden
van
de
gemeente
Blpemendaal,
komen aan de woorden van beide yo*
gekomen dat liet wegdek opgebroken
welke alle van bitumen zijn.
rige sprekers aansluiten.
moest worden. Daarom stelt 'het Col*
VOORZITTER deelde mede dat
De heer SLEGERS zag de nood* lege aan die zijde van Bentveld te*
Koper inderdaad een grote deskundig* zaak van 'het gebruik van tegels ook gels op de voetpaden voor. De kleur
heid 'bezit op het gebied van de aan* niet in.
kan dan nog wel eens nader bekeken
plantingen en de werkzaamheden op
De heer WEBER pleitte ook al worden!
de 'begraafplaats. Dit is een bijzondere voor
Mevr. MOL=v. BELLEN zeide wel
bitumen, dat( „zachter loopt"
omstandigheid', welke het zeer ge* voor degenen,
die 's avonds nog al met de heer Gosen te willen mee*
wenst maakt dat de heer Koper nog eens laat thuiskomen!
(Conclussie aan gaan(!) Misschien is rose wel aardig,
even in dienst tlijft, tevens om zijn
maar niet van die doodgewone vier*
opvolger in zijn functie goed te kun* de siippertjes*makers! — Verslagg.). kante, maar hoekige....!
De heer KONING daarentegen
nen inwerken.
De heer SLAGVELD was van me*
De raad ging tenslotte unaniem met voelde rneer voor tegels, welke ook
minder onderhoud opleveren dan be* ning dat men niet alleen rekening
het voorstel accoord.
turnen.
moest houden met de bewoners van
De heer GOSEN zeide dat bitu* Bentveld, die het landelijk karakter
van deze villawijk -wensen gehand*
(Getemperde) vreugde over men het nadeel heeft dat op den duur haafd te zien, doch ook met de voet*
de wortels van allerlei planten er
Schooltandartsendienst
doorheen komen, waardoor ontsieren* gangers in het algemeen. 'En dan zijn
de bulten ontstaan. Tegels dus, maar tegels op deze vrij drukke voetgan*
' Mevrouw en de heren aan de spr. wilde wel eens, wat anders dan gcrsweg beter dan bitumen, dat in*
tand gevoeld!
die eeuwige grijze tegels — het leven derdaad spoedig hobbelig wordt.
is toch al grijs genoeg — en hij vroeg
>Het voorstel van de heer TATES
Mevr. MOL*v. 'BELLEN was natuur» zich
of men maar niet eens rose (dat gesteund werd door de 'heer
lijk 'blij over de herinstelling van deze tegelsafmoest
gaan
gebruiken.
dienst, maar zij vond het jammer dat
SLEGERS) om het voetpad langs de
slechts de twee laagste schoolklassen
VOORZITTER meende dat het ge* Bentveldsweg te verharden en dus
hierbij betrokken waren. De zorg bruik van bitumen moeilijkheden op*
voor een goed gebit moet zich ook levert met de uitvoering van werken, geen tegels te gebruiken, werd met
uitstrekken tot de kinderen in hogere zoals b.v. het leggen van kabels e.d. 5*9 verworpen. (Voor; de heren Ta*
klassen vond zij.
Het is inderdaad de bedoeling om de fes, Breure, Kol, Lindeman en S/e*
De heer GOSEN hechtte er bijzon* voetpaden te Bentveld overeenkom* gers).
dere waarde aan om van de College* stig de door 'Bloemendaal gevolgde
Het voorstel van B. en W. werd
tafel de categorische toezegging te methode te verharden. Alleen dit ge*
krijgen dat de rechten der ouders ge* deelte moet om practische redenen met dezelfde stemmenverhouding aan*
respecteerd worden." De ouders moe* betegeld worden.
genomen.

„La vie en rose" te Bentveld

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

Zandvoortmeeuwen-R.C.H. 2-3
Eervol resultaat tegen sterke
Met „good*old" Siebe Keuning op de
middenvoorplaats en Castien op de
linkervleugel, bond Zandvoortmeeu*
wen Zondag j.l. een vriendscTiappe»
lijke strijd aan met een R.C.H.scom*
binatie, welke wel ongeveer het vol*
ledige tweede elftal der Heemstede*
naren was. Het werd een boeiende
partij voetbal,i waarin Keuning c.s.
tenslotte de eer moesten laten aan de
tegenstanders, die zowel in het indi*
viduele spel als in het teamwork ze*
ker een klasse hoger dan. Zandvoort*
meeuwen moesten worden aangesla*
gen.
De met rust bereikte stand van 3*0
in het voordeel van de R.C.H.*com*
binatie verbaasde dan ook niemand
en men had zich in het kamp der
niet al te talrijke toeschouwers inge*
steld op een grote nederlaag. Maar
de Meeuwen dachten er anders over.
Was het voor de rust al een enthou*
siast werkende ploeg, die met snelle
charges de verdedigers der (Heemste*
denaren trachtten te overrompelen,
na de thee gooiden de gastheren er
nog een schepje op en toen bleek het
goede moreel en — wat van belang in
de komende competitie is: het uit*
houdingsvermogen van het elftal, dat
zó spelend, zeker een hartig woordje
zal meespreken in het komende sei*
zoen.
De aanvallen van de thuisclub wer*
den meestal geleid door de razend*
snelle rechtervleugel ZwemmersVis*
ser, die jammer genoeg toch ook weer
niet al te dikwijls in het spel betrok*
ken werd. Siebe Keuning werkte als
een bezielende motor, steeds zijn
mannen naar het doelgebied van R.C.
H. jagend, maar daar werd vaak te
peuterig gespeeld of raakte men de
bal kwijt aan de ervaren backs Groe*
neberg en Groeneveld, die na de rust
een heel wat minder zekere indruk
maakten!
^

tegenstanders

Het verdedigingsblok van Zand*
voortmeeuwen is op het moment ze*
ker 'het zwakste deel van het elftal.
En dat ligt grotendeels aan de ietwat
aarzelende houding, welke keeper P.
v. Koningsbruggen, in bepaalde situa*
ties heeft. Zijn opstellen, ingrijpen
en uitlopen moeten nog heel wat bij»
geschaafd worden. Een dankbare taak
voor de trainer, want v. Koningsbrug*
gen behoeft zich niet te laten ont*
moedigen, omdat hij ongetwijfeld
kwaliteiten bezit.
De R.C.H.*combinatie had zich dus
bij rust een 3*0 voorsprong veroverd,
door doelpunten van Leijenaar (2) en
middenvoor Otten.
In de tweede helft voerde Zand*
voortmeeuwen het tempo nog wat op
en werd Jan Zwemmer veel meer in
het spel betrokken. Dit had tot ge*
volg dat de talrijke goede voorzetten
van zijn voet nog al eens verwarring
stichtten in de Heemsteedse gelede*
ren. Uit een uitstekend door hem ge*
nomen corner gaf Castien een formi*
dabele trekbal, die door back Groe*
ncveld weliswaar uit het doel werd
geslagen, maar de scheidsrechter had
geconstateerd: net achter de lijn! 3=1.
En even later kwam er al weer een
benarde situatie voor de Heemsteed*
se combinatie. Een 'hoge bal «weefde
voor doel, waar Jan Visser plotseling
fel „ja"=knikte. Dat was 3*2.
Castien was in het laatste halfuur
middenvoor gaan spelen en Koning
bezette de linkervleugel. Siebe Keu*
ning 'hield zich toen wat op de ach*
tergrond als (nuttige) verbindings»
speler.
De opstelling der elftallen was:
Zandvoortmeeu wen: P. v. Konings*
bruggen, A .Stokman, B. Water, C.
Stokman, G. Halderman, L. v.d. Werff
(voor rust vervangen door G. Kerk*
man), J. Zwemmer, J. Visser, S. Keu=
ning, H. Koning, B. Castien.
"R.C.'H.*combinatie: Eissens, Groe*
neberg, Groeneveld, v.d. Peet, Kuve=
ner, "Wempe, Bos, Leijenaar, Otten,
Ruis en Ey'ke.
W.

' i

Bevorderingen
bij Publieke Werken
Tuinman wordt sergeantsmajoor
De heer GOSEN had een vreemde
ontdekking gedaan in het voorstel.
Tweemaal komt in de lijst van bevor*
dcringen de naam W. L. Seders voor.
De eerste keer wordt genoemde be=
vorderd van tuinman (C IV) tot Ie
tuinman (C V): een bevordering dus
van Korporaal tot Sergeant! De
„tweede Seders" wordt van tuinman
(C IV) bevorderd tot voorman (C
VI), die man wordt Majoor! (Sergt*
Majoor! Verslagg.) En is het plotse*
ling zo druk geworden bij P.W. dat
er maar liefst tien arbeidscontracten
tegelijk in vaste dienst moeten wor*
den aangesteld?
De heer TATES vond het ook al
een vreemde geschiedenis met deze
voorstellen. Als zijn fractie ook in de
commissie van Publ. Werken zitting
zou hebben, had deze dus ook voor*
stellen kunnen doen. Is hier niet een
beetje willekeurig gehandeld? 'Nu is
spr. niet in de gelegenheid geweest
deze kwestie voor te bespreken. Spr.
wil er in deze openbare vergadering
niet verder op doorgaan, maar deze
gang van zaken vond hij onjuist.
De heer WEBER zeide dat men in
deze voor een groot deel moet afgaan
op de adviezen van de directeur van
Publieke Werken.
De heer PORRENGA zeide zich te
verheugen over dit voorstel, omdat
verschillende
arbeidscontractanten
thans een grotere mate van zekerheid
krijgen. Spr. zeide voorts wel zo veel
vertrouwen in de directeur van P.W.
te stellen, dat hij diens adviezen au
scrieux kon nemen.
De heer SLEGERS had de indruk
dat men nogal gescharreld heeft met
de functie*aanduidingen. Er staat b.v.
'n metselaar op de lijst, terwijl de man
in kwestie'geen metselaar is IDit voor*
stel geeft daarom wel een ietwat
vreemde indruk. Bovendien maakte
spr. bezwaar tegen de datum van in=
gang van de diverse bevorderingen,
n.l. Maart 1954. Spr. kon zich accoord
verklaren met dit voorstel, mits de
datum werd' gesteld op l Jan. 1955.
VOORZITTER deelde mede dat
men niet oppervlakkig .tewerk is ge*
gaan by het opmaken van de lijst. Er
is heus lang en breed over gesproken.
Weth. HE'RKMAN zeide dat er in

Januari 1954 reeds over deze bevor=
deringen is gesproken. Dit voorstel
had al in Maart 1954 ter tafel moeten
komen. 'De directeur van P. W., die
de mensen voldoende kent, heeft de
voordrachten tot bevordering enz. ge*
adviscerd. Hier is in geen enkel op*
zicht onjuist of voorbarig gehandeld.
De 'heer TATES was nog niet hele*
maal tevreden gesteld. Hij had de in*
druk dat er nog wel andere mensen
konden zijn, die eveneens bevorderd
hadden kunnen worden. Zo kende
spr. een persoon, die thans niet op de
voordracht is geplaatst, omdat hij
„wat ruw in de mond" is. Mag dit een
motief zijn....?
Nadat de heer GOSEN nog wilde
weten hoeveel deze promoties de ge*
meente hebben gekost van l Maart
1954 tot heden en daarop van de
VOORZITTER ten antwoord had ge*
kregen: ongeveer ƒ 2000,* werd het
voorstel zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Nieuw telefoonnummer
afd. bevolking
Er wordt de aandacht op gevestigd,
dat de gemeentesecretarie, afdeling
bevolking, alhier, voor inlichtingen uit
het bevolkingsregister en voor infor:
maties over paspoorfaangelegenheden
in het vervolg telefonisch uitsluitend
is te bereiken onder no. 3340 (K 2507).
Voor burgerlijke stand en militaire
zaken blijft tel. no. 2345 (K 2507)
gelden.

Politienieuws
Bij de politie werd aangifte gedaan
van ontvreemding van een bedrag van
zeventig gulden uit een woning, van
diefstal van alle papieren uit een
auto, van een reservewiel van een
geparkeerde auto, alsmede van ont*
vreemding van twee terrasstoelen van
een stranclpachter.

OFFICIËLE MEDEDELW6EN
Gemeente Zandvoort
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Autodiefstallen en nog wat

Droste zoekt vrouwelijk personeel I
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SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort heeft
zijn werkzaamheden hervat en houdt
ZEESCHUIM
op Woensdag 8 September a.s. van doorlopend gevr. Dr Mez*
10*12 weer spreekuur.
gerstraat 34.
WONIN'GRUIL
A'darmZ.—Zandvoorl.
Aangeb. vrije beletage, 3 k.
enz., war. en bergzolder.
Gevr. vrij huisje te Z'voort
v. 3 pers, Br. S. v.d. Heuvel,
Tolstraat 93 bel, A'danvZ.
WONINGRUIL.
Aangeb. te Amsterdam flat,
pr. uitz. Overtoom*Amstel*
veenseweg. 'Huur ƒ 69,70 p.m.
c.v.
Gevr. huis te Zandv.,
VOETBALVERENIGING
ook gen. te 'kopen. Br. no.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
7001 bureau Zandv. Crt.
De uitslagen van de door Zandvoort*
WONINGRUIL
meeuwen gespeelde vriendschappe*
A'damsO.—Zandvoort.
lijke wedstrijden van j.I. Zondag wa*
Aangeb. Ie et. 3 k„ badcel,
ren:
war., gr. keuk., ƒ 8,80 p.w.
Zandvoortm. 1*R.C.H. comb. 2*3 Gevr. vrij huisje of bov.huis
Zandvoortm. 2*T.A.B.A. l
1*3 v. 2 pers. Br. no. 7002 bur.
Zandvoortm. 3*Spaarnestad l 3*5 Zandv. Courant.
Zandvoortm. 4*T.A.B.A. 2
1*5 Gevr. 'HULP in de iHUISH.
Zandvoortm. 5*T.A.B.A. 3
2*0 voor
l ochtend of middag
Het junioren a elftal van Zandvoort* p.w. of om de 14 dagen één
meeuwen heeft j.I. Zondag deelgeno* hele dag. Mevr. Mol, Brede*
men aan het door de H.V.B, georga* rodestraat 72.
niseerde tournooi te Haarlem om de
v. d. Aart*beker. In groep C spelend Te koop gevr. HUIS, vrij te
Br. no. 7003 bureau
werden de volgende wedstrijden ge* aanv.
speeld: E.D.O.*Zandv.m. 5*1, V.V.'H.* Zandv. Courant.
Zandv.m. 1=1, T.H.B.*Zandv.m. 2*3. Aangeb. zeer mooi BOVEN*
De junioren van Zandvoortmeeuwen HUIS, huur ƒ 41,65 p.m., 6
behaalden dus 3 punten, hetgeen ech* k., badk. en telef. Gevr. be*
ter niet voldoende was om in de vol* nedcnhuis m. garage. Br. no.
gende ronde^voor dit tournooi te ko* 7004 bureau Zandv. Crt.
men.
'
'Het adsp. a elftal speelde j.I. Zater* TE KOOP 2 crapeauds en
dag in het D.C.Outournooi om de 4 stoelen met prima bekl.,
Umansbeker. Met 10*2 werd van het ƒ 350,= F. C. 'Heemeijer, v.
elftal van de organiserende vereni* Ostadestr. 7 a, tel. 3116.
ging verloren. A.s. Zaterdag speelt
Zandv.m. adsp. voor de verliezersron* MEISJE of WERKSTER
gevr. voor direct. Pension
de tegen D.S.B, a of T.H.B. a.
Zandv.m. adsp. c eindigde in het Hogeweg 50.
tournooi van V.E.W. te Heemstede
op de vierde plaats, doordat alle wed* WERKSTER GEVRAAGD
strijden werden verloren. De uitsla* Br. no. 7005 bur. Z. Crt.
gen ^varen: V.E.W.*Zandv.m. c 4*2, NETTE «ULP in de huis*
S.I.Z.O.*Zandv.m. c 1*0, Umuiden a* houding gevr., l a 2 ochten*
Zandv.m. c 3*0.
den per week. Mevr. Benes,
Oosterparkstraat 33.
De veldtraining van Zandvoort* Gevraagd een nette jonge
meeuwen vindt wekelijks plaats op de WERKSTER van 9=12 u. of
Woensdag* en Vrijdagavonden. In* MEISJE voor halve dagen,
gaande deze week is de aanvangstijd van 9*2 u. Mevr. v.d. Molen,
Burg. Engelbertsstr. 7 zw.
bepaald op 8 uur.
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort.
K.J.C. „NOORD"
Aangeb.- 2e et., 3 gr. kmrs,
De klaverjasclub „Noord" begint keuk.,
war.; ƒ 8,30 p. wk.
Donderdag 9 Sept. a.s. 's avonds om
vrije woning te Zand*
8 uur weer aan haar wekelijkse kaart* Gevr.
voort. Br. W. Smit, Hud*
avond in de Vijverhut. Echtparen en sonstraat
19*11, A'dam*W.
enkel heren, worden nog gaarne als
lid aangenomen.
GARAGE TE HUUR

V kuat een prettige dagtaak vinden bij
BROSTE. Kleine groepen meisjes verncbtea biet ia een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
g«*eQig« recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verMcekt en er is een goede sociale en medtsche verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan h«n, die
niet ia Haarlem wonen.

Sport

Oehuwde vrouwen
(tot 45 jaar) hunnen,
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

Werkcornxnissie gaat het
vraagstuk van het lawaai
bezien
Herhaaldelijk en terecht klaagt men
over 't uitzonderlijk lawaai — scherp
geknetter enz. — dat veroorzaakt
wordt door bromfietsen en motorrij*
wielen. Niettemin blijkt in vele geval*
len het voortgebrachte geluid bene*
den het wettelijk toegestane maxi*
mum van 85 decibel te liggen.
De vraag rijst dan ook of ten aan*
zien van het vaststellen van de la*
waaigrens niet met andere maatsta*
ven moet worden gewerkt en of 'la*
waai, hetwelk door het gemiddelde
menselijke oor op een bepaalde, niet
te grote afstand, als een onaangename
geluidsindruk wordt ondervonden, op
andere wijze geregistreerd en vastge*
Aanmelding Personitl*.
legd kan worden dan met de thans
afdeling elke dag, behal*
gebruikte apparaten het geval is.
vt Zaterdags, van. 9 tot
De A.N.W.B. heeft zich naar aan*
leiding daarvan tot de Ned, Geluid*
S uur aan de fabritk.
stichting gewend, die van mening is
dat het mogelijk moet worden geacht
op grond van gemeten geluidsspectra
en subjectieve beoordeling tot nor*
men te komen, die beter aanvaard*
baar -zijn dan de thans geldende, en
die uiteindelijk kunnen leiden tot een
rijkskeur voor uitlaatdempers.
Er zal nu een Werkcommissie wor*
den ingesteld, bestaande uit deskun*
Gevr. per 16 Sept. een
van bij het vraagstuk betrok*
voor de Openbare Kleuterschool aan de 'Herenstraat en digen
ken instanties en organisaties onder
HAARLEM
het Consultatiebureau. Loon ƒ 25,— p. week. Schr. aan* voorzitterschap
van de Directeur van
meldingen aan de Dir van P.W., Raadhuisplein 4.
Zaterdag 11 Sept. S uur
de Rijksdienst voor 'het Wegverkeer.
Rotterdams Toneel
Voorts heeft de A.N.W.B. de Mi*
nister van Verkeer en Waterstaat, ge*
Zo zijn onze
Gevr. per l Oct. een Yi ERKSXER
het grote algemene belang het*
manieren voor de Josina van den Endenschool aan de Nic. Beets* zien
welk met de bestrijding van het ver*
laan.
Loon
ƒ
20,—
per
week.
Schriftelijke
aanmeldingen
keerslawaai wordt gediend, thans in
Zondag 12 Sept. 8 uur
vóór 18 Sept. a.s. hij de Dir. van Publ. Werken, Raad* overweging
gegeven een bedrag voor
Toneelgez. Johan Kaart
huisplein 4.
het houden van proefnemingen be*
potasch
schikbaar te willen stellen.
•n Perlemoer

is het prettig,
werken

STADSSCHOUWBURG

Besteedt uw geld
met overleg

Dinsdag 14 Sept. 8 uur
Nederl. Comedie

Muiterij op de Gaine
Pr.: ƒ l,-tot ƒ4,- (all.
inbegrepen). Verkoop op
speeldag en 2 dag. ervoor
van 10*3-u. Tel. na 12 u.
Coupons geldig.

in Zuid. Te bevr. tèlef. 2101.
P.V. Pleines hield op Zondag 5 Sept. NETTE WERKSTER gevr.
een wedvlucht van Duffel, afstand voor 2V2 dag p.w. of NET
143 km. De eerste vogel werd ge* MEISJE van 8.30=2 uur.
Boulevard Paulus Loot 41.
toond om 13.42 uur.
IJ. 't 'Hert 1; A. Dorsman 2, 5, 6, NOODHULP gevr. in ver* F. C. HEEMEIJER
16; K. Driehuizen 3, 22, 24, 34, 37; A. band met ziekte huisvrouw,
Molenaar 4, 36; C. Allebes 7; B. Luk* in* of extern. Berrier, Thor* Behanger - stoffeerder
kassen 8, 10; Th. H. v. d. Meulen 9, beckestraat 30, telef. 2169. v. Ostadestr. 7 a * Tel. 3116
12, 33; K. Kramer 11, 15, 20, 30; C.
Visser 13; A. IH. Daane 14, 26, 32; G.
Driehuizen 17, 29; M. Buis 18, 19, 23; WINKELIERS,
Café OOMSTEE
H. Bartens 21; J. N. Huijer 25; H.
Vrijdag gekookte of
Maakt reclame Iedere
Gaus 27; W. G. Koning 28, 31, 35.
gebakken mosselen.
DTJIVENSPORT

TWEEDE PRIJS
Zondag nam het adspirantentwaalftal
van de Zandvoortse Korfbalclub deel
aan seriewedstrijden van „Sport Ver*
eenf' te Santpoort.
De eerste wedstrijd tegen Archipel
eindigde in een Zandvoortse overwin*
ning (2*0), terwijl met dezelfde cijfers
gewonnen werd van O.B.Z.B. 'De der»
de wedstrijd ging tegen de oude ri*
vaal Nieuw Flora b, die ook reeds
vier punten had verzameld. Het re*
sultaat was een 1*1 gelijk spel, zodat
strafworpen de beslissing voor de Ie
en 2e prijs moesten 'brengen. Nieuw
Flora bleek de gelukkige te zijn. Z.
K.C. a ging met de 2e prijs strijken.
In het afgelopen seizoen heeft dit 12*
tal reeds vier medailles in de wacht
gesleept. 'Een mooi succes.

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 Vreemdelin- -

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weeninh,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
2424 Autobeir«ven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Stitema's. Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2469 Stofzuigerspeciallst; Ltahtstoringen. Bel Dp Frits Paap,

Mauritsstraat 3.

Twee Zandvoortse jongens van 21 en
22 jaar reden Zondagnacht in Bloe*
mendaal op de Boekenrodcvveg met
een gestolen auto tegen een boom,
waardoor de 21*jarige V.K. met ern*
stige verwondingen naar een zieken*
huis moest worden vervoerd. Zijn
vriend, J.B., liep lichte verwondingen
op en werd later in het Zandvoortse
polit'iebureau ingesloten.
De heren wilden naar het vreemde*
lingenlegioen, „leenden" een vracht*
auto, zetten de bloemetjes in 'Haar*
lem en Amsterdam buiten, keerden
naar Zandvoort terug, vlogen op het
Stationsplein tegen een -gevel aan,
maar konden de wagen nog naar de
Zeeweg rijden. Van het parkeerter*
rein werd een luxe wagen gestolen,
waarmede het bovengenoemde onge*
val plaats vond, waardoor een abrupt
einde aan alle plannen kwam.

doormiddel van Tot 1.30 uur geopend.
de
ZANDVOORTSE
Winterseizoen 1954/55
COURANT
Maak steeds tijdig uw
'tiHelm: Dr Gerkestraat
advertentie gereed!

Onze prijzen en kwaliteiten kunt U vergelijken'
met. de grootste zaken in de stad.
COSTUUMS in kamgaren, tropical, pick*wick
enz. van ƒ 49,- tot ƒ 128,SPORTCOL'BERTS .... van ƒ 29,- tot ƒ 73,-.
PANTALONS in vele dessins
van ƒ 16,75 tot ƒ 41,REGENJASSEN in een ruime sortering
van ƒ 29,- tot ƒ 95,Verder een mooie collectie in jongensbroeken,
joppers, windjacks, werkbroeken enz. enz.
Eventuele veranderingen worden vakkundig zon*
der enige prijsverhoging uitgevoerd.
Alle beiaalzegels worden aangenomen.

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136

Neem!'n abonnement,,,,
93 zw.

nu!

Alle 8 avonden f 8,—;
4 voorst, (naar keuze) f 6,*;
filmabonnement (5 av.) f 5,50
jeugdabpnnement (4av.) f4,*.

Ongevallen
Zondagmiddag reed een 18=jarige Ha*
genaar met zijn motor op het circuit
en kwam in de Tarzanbocht ten val
nadat hij de bocht was uitgevlogen.
Hij liep verwondingen aan zijn hoofd
op en werd op advies van Dr B. Ent*
niet verder dan zijn neus lang is.
zinger naar een 'Haarlems ziekenhuis
vervoerd.
Otastreeks 5 uur had op de rijbaan
voorstel van1 harte toe en noemde het
„een kluifje ' hetwelk hij zich. om z'n van de Zandvoortselaan, ter hoogte
juridische en staatsrechtelijke aspcc* van de Westerduinweg, een aanrijding
ten niet wilde laten ontgaan!
Zonder hoofdelijke stemming werd plaats tussen een auto en een zijspan*
het voorstel aangenomen. De heer K. combinatie. Beide voertuigen reden in
Looman zal zijn zaak van 15 Septem* een file.
ber tot l M!ei des Donderdags tot' 21 'De motor kon niet snel genoeg stop*
uur geopend mogen houden.
pen, toen plotseling de voor hem rij*
dende auto vaart moest minderen.
Beide voertuigen werden beschadigd,
Loos alarm
doch persoonlijke ongevallen deden
Maandagmiddag ging het gerucht dat zich niet voor. Proces*verbaal volgde.
tussen Zandvoort en 'Noordwijk een
Zaterdagmiddag bestuurde een 31*
straaljager in zee gestort zou zijn. jarige inwoner op de Kostverloren*
een auto, ^terwijl hij in staat
Onmiddellijk werden van gemeente* straat
van dronkenschap verkeerde. (Hij
wege allerlei maatregelen genomen reed tegen een geparkeerde auto aan,
totdat na ongeveer driekwartier het waardoor beide voertuigen schade op*
bericht kwam, dat de straaljager vei* liepen. 'De dronken bestuurder werd
— een proces=verbaal rijker — inge*
lig op het vliegveld' Valkenburg was sloten.
geland.
Woensdagmiddag werd een wiel*
De geruchtenstroom bleef verder rijdster op het rijwielpad naast de
gaan, daar men hierna beweerde, dat Zandvoortselaan aangereden door een
uit een vliegtuig een man was geval* haar inhalende bestuurster van een
De bestuurster van de aan*
len. Wederom volgde een onderzoek, bromfiets.
rijdende bromfiets kreeg verwondin
totdat bleek, dat ook dit gerucht niet gen in het gelaat. IHaar voertuig werd
waar was.
licht beschadigd.

Brillen-koopavond Donderdags
tot 21 uur
Minister (zonder bril) kijkt
De 'heer TATES zeide dit voorstel
natuurlijk te steunen, omdat hij gaar*
ne aan de reeële wensen van de win*
keliers tegemoet komt. Spr. greep
deze gelegenheid aan om een ver*
schijnsel te belichten dat de laatste
tijd 'hand over hand toeneemt. Men
heeft in onze tijd — zo zeide spr. —
geen rechten meer, maar.... gunsten.
Wlij verstikken in de verordeningen,
waardoor het gevaar ontstaat dat wij
langzamerhand afzakken naar een on*
gezond niveau.
•De heer GOSEN "had ook critiek,
maar nu op de minister van Econo*
mische Zaken. Deze bewindsman had
gezegd, dat de „aanwezigheid van fo=
rensen in Zandvoort niet van een
dergelijke importantie is, dat deze
kon worden beschouwd als een plaat*
selijke omstandigheid. tMaar spr. toon*
de aan dat er in 1951' 2700 forensen
dagelijks van Zandvoort naar Haar*
lem en verder reisden en dit getal zal
zeke niet zijn verminderd de laatste
jaren.
De heer WEBER bracht hulde aan
de heer iMr. A. Merens, welke de weg
heeft gevonden om dit voorstel aldus
ter tafel te brengen, zonder dat de
Kroon er bemoeienis mee heeft.
'De heer PORREN GA juichte het

Hoeveel radioluisteraars
telt Nederland?
Het aantal aangegeven radio*ontvang*
toestellen in Nederland bedroeg per
l' eSptember 1954 1.922.425 tegen
1.914.912 op l Augustus 1954.
Op l Augustus 1954 waren er
497.113 aangeslotenen op het 'Draad*
omroepnet tegen 495.846 op l 'Juli '54

Corrie heeft jongen
Men was er in Artis eigenlijk al een
beetje aan gaan wanhopen, dat de
panter Corrie ooit nog eens-jongen
zou krijgen. Ruim zes jaar woont ze
nu in Artis en na jarenlang 'kinder*
loos te zijn geweest, heeft ze thans
eindelijk het leven geschonken aan
— zo op het oog — drie welgescha*
pen jongen. Corrie wordt ze ge*
noemd', maar eigenlijk heet ze Cor*
nelia Évertsen, naar H.M. torpedo*
jager Évertsen en natuurlijk naar de
vroegere zeeheld. Op 17 Januari 1948
bracht de bemanning van H.M. Evert*
sen het diertje — toen nog maar ruim
drie maanden oud en ter grootte van
een flinke poes — mee van Ceylon
als geschenk voor Artis. •
Het was dan ook vanzelfsprekend,
dat de huidige bemanning van de
Évertsen. van de blijde gebeurtenis
door middel van een telegram op de
hoogte is gesteld.

WEEK-AGENDA
Monèpole
Dinsdag 7 Sept. 8 uur: film „De on*
genaakbaren".
Woensdag 8 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 9 Sept. 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.^
Stadsschouwburg, Haarlem
Donderdag 9 Sept. 8 uur: Toneelver.
met ,Anna Christie'.
Zaterdag 11 Sept. 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Zo zijn onze manieren".
Zondag 12 Sept. 8 uur: Toneelgezel*
schap Johan Kaart met „Potasch en
Perlemoer".
Dinsdag 14 Sept. 8 uur: Nederl. Co*
medie met „Muiterij op de Gaine".
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EEN DAGJE UIT
met Ouden van Dagen werd succes
Hoewel de Septemberzon het lelijk liet afweten en regenvlagen de uit»
gaansdag van de Zandvoortse Ouden van Dagen op Donderdag 9 Septem*
ber j.l. poogden te verstoren, kon niets en niemand de vrolijke, ja vaak
uitgelaten stemming drukken, die er heerste onder de 205 passagiers van
de zes grote autobussen, verzorgd door de firma P. Ker.kman.
Nadat alle deelnemers zich verzameld hadden op het Gast'huisplein en
ook de nodige proviand en versnaperingen waren ingeladen, vertrok het
gezelschap omstreeks 9 uur, nagewuifd door vele ingezetenen.
Omtrent het doel van de rit waren
de deelnemers evenals voorgaande ja*
ren volkomen in het onzekere gela*
ten en toen het in Aerdenhout duide*
lijk werd dat men zuidelijker regio*
nen ging opzoeken, werden allerlei
gissingen gemaakt, ten opzichte waar*
van de leiding zich nog steeds in een
geheimzinnig zwijgen hulde, hetgeen
de spanning slechts kon verhogen.
Via de mooie Oud*Noordwijkseweg
belandde men tegen koffietijd in Rijs*
wijk bij Café*Speeltuin „Drievliet".
En hier wachtte de reizigers al de
eerste verrassing: burgemeester en
mevrouw van Fenema stonden hen
hier reeds op te wachten om geza*
menlijk een kopje koffie te gebrui*
ken. Ons burgemeesterlijk paar 'heeft
de aardige gewoonte, op iedere tocht
die door de Zandvoortse Ouden van
Dagen ondernomen wordt, onver*
wachts hier of daar aanwezig te zijn,
een gebaar dat door de oudjes zeer
op prijs wordt gesteld. Hiervan werd
trouwens ook wel blijk gegeven, toen
aan Mevrouw van Fenema door onze
oudste inwoonster, de 98 jarige „Tan*
te Jans" prachtige rode anjers wer*
den aangeboden,
De 'heer Joh. C. Jung sprak hierbij
als voorzitter van het comité voor
„Ouden van Dagen" enige hartelijke
woorden aan het adres van Mevrouw
en burgemeester van Fenema, speciaal
in verband met het voorspoedig her*'
siel van laatstgenoemde.
'De burgemeester maakte van de
gelegenheid--gebruik om. -de .-'Ouden
van Dagen 'hartelijk dank te zeggen
voor de vele blijken van belangstel*
ling, die hij gedurende zijn ziekte van
hen mocht ontvangen.
Verder zeide hij zich te kunnen be*
grijpen, dat deze oudere Zandvoortse
inwoners waarschijnlijk niet zoveel
belangstelling hadden voor de nieu»
we bouwplannen. Hij begreep volko*
men hoe deze mensen aan het „oude"
Zandvoort hingen en haastte zich te
verzekeren, dat het allerminst in zijn
bedoeling lag dat oude Zandvoort op
te ruimen. „Om de bliksem niet". (Het
oude Zandvoort is de ondergrond,
waarop het nieuwe gebouwd kan
worden. Jullie zijn de basis, de band
en zonder die band met het oude is
het nieuwe absoluut waardeloos". De

burgemeester beëindigde zijn toe*
spraak met de hoop uit te spreken,
dat deze gezellige tochten nog tot in
lengte van dagen mochten worden
voortgezet.
Toch dreigde 'hier in dit genoege*
lijke koffieuurtje even een schaduw
te vallen over het uitstapje, n.l. toen
een der oude getrouwen mevrouw
Jacobs, wonende op het Gasthuishof*
je, door een benauwdheid overvallen
werd. Zuster Reens trachtte haar zo*
veel mogelijk te 'helpen en een in*
middels ontboden geneesheer achtte
het noodzakelijk, dat ze naar 'huis
terug zou keren.
Zo onopvallend mogelijk, om de
feestvreugde van de anderen niet te
temperen hebben toen burgemeester
en mevrouw van Fenema de taak op
zich genomen om haar en haar man
naar Zandvoort terug te brengen. We
hopen van harte, dat mevrouw Jacobs
spoedig hersteld zal zijn.
Nadat er in de speeltuin druk van
de aanwezige schommels en draai*
molens gebruik was gemaakt, werd
de tocht voortgezet in de richting
Rotterdam, waar een ritje door de
prachtige Maastunnel was ingelast,
om vervolgens via de grote Maas*
brug terug te keren op de linker
oever en een" bezoek te brengen aan
Rotterdams beroemde
dierentuin
„Blijdorp".
•Eerst werd de inwendige mens ver*
sterkt en daarna kreeg men gelegen*
heid de tuin in te gaan en de bewo*
ners "te -bewondcrek;-- Jammer, dat
toen 'het -weer juist op z'n slechts was.
Ook voor de heer Bakels Jr was zulks
een grote tegenvaller, daar hij op*
dracht had deze uitgaansdag te ver*
filmen.
Niettemin hebben de meeste leden
van het gezelschap zich nog opper*
best vermaakt in de grote galerij van
de apen.
'
Laat in de namiddag werd de te*
rugtocht aanvaard richting Leiden,
waar de oudjes in het Feestgebouw
„den Burgt" een uitstekend maal
wachtte.
IHet was hier, dat voorzitter Jung
dank bracht aan Zandvoorts burgerij,
die door hun milde hand van geven
dit uitstapje mogelijk hadden ge*
maakt. Tevens herdacht hij het vele

werk van de collectanten, die ervoor
hadden gezorgd, dat het geld werd
geïncasseerd. In dit verband noemde
hij speciaal de heer P. Keur en zijn
staf van dames en de heer en mevr.
Zwemmer.
Er wachtte de aanwezigen nog een
verrassing in Leiden: de heer D. van
Noort die in verband met de ernsti*
ge ziekte, die hij kortelings had door*
staan en de hele dag niet mee had
kunnen maken, was per trein naar
Leiden gekomen, om tenminste bij 'f
diner met zijn „Ouden van Dagen"
samen te kunnen zijn.
En toen werd al weer ingestapt
voor de laatste etappe: de tocht terug
naar Zandvoort naar „Paviljoen Kie*
fer", waar de stcmmingsband van
Engel Paap reeds wachtte met vro*
lijke muziek.
En waarempel, hoe vermoeid velen
ook waren door de indrukken, die ze
hadden opgedaan, hier gingen toch
nog even de „voetjes van de vloer".
De tocht van de Ouden van Dagen
zit er voor dit jaar weer op, een dag
waarna ze allen reikhalzend uitzien
en die voorbij is, voordat men het
weet.
Maar het is een zeer belangrijke
dag, een dag die in het leven van
velen een grote plaats inneemt, waar*
op ze teren, maanden ervoor en die
nog tijden daarna het ondersverp van
gesprek is.
Het comité en ook de Zandvoortse
ingezetenen kunnen trots zijn op hun
werk en op hun offervaardigheid,
want ze hebben hiermee aan de Zand*
voortse ouden van dagen bewezen,
dat ze nog wel degelijk meetellen in
onze samenleving en zelfs een hele
grote plaats innemen in het Zand*
voort van heden.
G.H.

(cu&tuia&c) pap &o<n,d&i
Naar aanleiding van
'l totstandkomen van
de culturele stichting
„'t Helm" — voorts
zetting van de cultut
rele kring „'t Helm"
—wordt in een critische beschouwing
in hel Zandvoorts Nieuwsblad van
j.l. Vrijdag „een stichtingsvorm voor
een vereniging in Zandvoort minder
gewenst geacht". Voor de schrijver
van dit artikel staal het vast dat men
in deze gemeente niet zo bijzonder
op een dergelijke bestuursvorm is ge-,
sleld. De schrijver vraagt zich o.m.
af of „t Helm" er wel verstandig aan
heeft gedaan deze vorm te kiezen,
„men houdt hier graag een vinger in
de nap en dat heeft „'t Helm" blijk:
baar juist iwillen voorkomen".
Uit hel hierboven aangehaalde krijt
gen wij de indruk dat de schrijver 't
verschil tussen verenigingen op het
gebied van sport en ontspanning en
het doel dat „'t Helm" zich gesteld
heeft, voorbij ziet. Dat „'t Helm" de
stichtingsvorm heeft gekozen is een
uitvloeisel van haar taak, die van een
geheel andere strekking is dan die
van de plaatselijke clubs en verenigin:
gen. Het organiseren van voorstellin:

gen, mei meer dan alleen een on t:
spanningsach.tergrond, zoals de stich:
ting zich dat voorstelt, is voor Zand:
voort betrekkelijk onbekend.
De zijde van de cultuur, die
„'t Helm'1 wil behartigen, is nu een=
maal geen zaak van een ledenverga*
dering waar men zijn stem kan uiit
brengen. Het voorbereiden van voor:
stellingen met een culturele inhoud
op het terrein van muziek, ballet,
film, voordracht e.d. kon en mag niet
worden doorkruist door een vijftig
plus één meerderheid of door het tel:
len van de aanwezige koppen, die
voor of legen een bepaalde uitvoering
kunnen zijn, maar hangt — behalve
van bevoegdheid — af van menselijke
ontvankelijkheid en bewogenheid.
Dat „'t Helm" er verstandig aan
heeft gedaan de stichtingsvorm te
kiezen, ligt verborgen in het niveau
van haar toekomstige winlerprogramz
ma's.
*Dat de stichting ons zonder onnve:
gen in contact wil brengen mei bo:
vengenoemde cultuuruitingen — int
plaats van zich mei een verdund (cub
tureel) mengsel een zekere populari:
leit te verschaffen — is naar wij ver:
onderstellen voor velen in Zandvoort
een verheugend verschijnsel.

ZANDVOORT OP FILMSTRIP
De in Zandvoort gevestigde film*
striponderneming Fipron heeft een
aantal opnamen van de badplaats op
een filmstrookje vastgelegd. Deze
proefstrip, die verscheidene goede

foto's van Zandvoort bevat werd door
deze firma aan het Zandvoorlse ge*
mecntebestuur en Touring Zandvoort
aangeboden,

Perspectief voor het amateurtoneel
Provinciale toneeladviseurs
Met ingang van l September 1954 zijn
in" de" provincie- -Drente, -Gelder*,
land, Noordholland en Zuidholland
een viertal adviseurs voor 'het ama*
teurtoneel met hun werk begon*
nen. Willemien Sillevis, 'Herm Stern*
heim, Teunke iHauer en Froukje de
Waard zijn de eerste van de advi*
seurs, die de Nederlandse Amateur
Toneel Unie en het Werkverband
Katholiek Amateurtoneel hebben be*
sloten in gezamenlijk overleg in
iedere provincie te benoemen.

'De adviseurs, die in dienst zullen
zijn van een van beide organisaties,
hebben tot taak het amateurtoneel inde provincie, waar zij werkzaam zijn,
te stimuleren, de amateurtoneelver*
enigingen op hun verzoek met raad
en daad bij te staan en leiding te ge*
ven aan de verbetering van het spel*
peil en de repertoirekeuze. In het bij*
zonder zullen de adviseurs korte vor*
mingscursusscn geven voor amateur*
toneelspelers en *regisseurs. Daar*
naast kunnen zij de verenigingen hel*
pen met het opzetten van hun toneel*
3 SEPTEMBER - Ik kan er nog „Dit is Zandvoort, goede man", zei voorstellingen, door een z.g. raam*
steeds niet aan wennen dat de zomer ik, „Zandvoort*bad. Maar wat zie je regie, welke bestaat uit het in over*
voorbij is. 't Is allemaal zo gauw ge* er uit!" Zonder iets te zeggen, draai* leg met de amateurregisseur kiezen
gaan. Jans vond het vandaag erg stil de de vent zich om en dook in izee. van een stuk, de verdeling van de
aan het strand en er komt ook weer Over z'n schouder riep hij even later: rollen, een leesrepetitie en de mise
een depressie. En zo ga je maar door. „Ik 'heb het Kanaal per ongeluk in de en scène. Van veel belang wordt ook
Omdat er zo weinig gasten meer ko* lengte gezwommen!"
geacht het bezoek aan amateurtoneel*
men, ga ik zo nu en dan een stoel
Ik begrijp dit soort mensen niet.
voorstellingen en het na afloop met
wegbrengen. Nou, dat grijpt me aan. 7 SEPTEMBER - 't Is vandaag nog regisseur en spelers bespreken van 't
't Is net of ik telkens een kies laat lekker weer geweest ook. Toch zit er gebodene.
trekken.
iets in de lucht van: „'t is afgelopen".
Het is de bedoeling, dat de advi*
4 SEPTEMBER - Zie je wel, nou
Ik kan 't niet dikwijls genoeg zeggen. seurs, die natuurlijk in de provincie
krijgt de Bilt wel gelijk: Regen bij
8 SEPTEMBER - Er schijnt een waar zij werken, zullen wonen, in
bakken tegelijk. Weer een
rijke onbekende grootheid met nauw contact zullen werken met de
week*end naar de knoppen. Het
goed geld te hebben geram* provinciale verenigingen voor sociaal
was vandaag zelfs te nat om
meld. Tachtig millioen pop wil en sociaal cultureel werk, de cultuur*
stoelen naar huis te brengen.
die goser tegen !het zomer* raden etc. In Gelderland maakt de
Maar nu wat anders. Ze heb*
centrum gooien. In de Raad adviseur q.q. deel uit van het tableau
ben een mooie na*zomer voor*
zeggen ze dat*ie Fata Morgana de la troupe van de toneelgroep
speld. Alleen weet ik niet, wie
heet, maar niemand weet het Theater.
dat gedaan hebben. Waarschijn*
zeker. Misschien is 't wel een
De N.A.T.U. en het W.K.A. ver*
lijk de bontjas*fabrikanten.
Spanjool, naar z'n naam te oor* trouwen dat op deze wijze het ama*
5 SEPTEMBER - Het ellen*
delen. Als alles goed gaat krij* teurtoneel in iedere streek met be*
dige is dat die Duitsers blijk*
gen we een wandelpier en een houd van het eigen karakter het best
baar met mooi weer uit het Roer* autopier. Dan neem ik voorlopig tot ontplooiing kan komen.
gebied vertrekken, hier met verschrik» maar een piereverschrikkertje.
Doch ook tussen de adviseurs on*
kelijk weer aankomen en dan toch per
9 SEPTEMBER ~ Vandaag heb ik derling zal er regelmatig overleg zijn.
se naar het strand willen, omdat ze weer eens bezoek gehad van een Eenmaal per maand komen zij gedu=
dat in hun hoofd hebben. Ik fcedoel structuurventer uit Utrecht, 't Is gek, rende een weekend bij elkaar om er*
niet het strand, maar het idee natuur* maar ik ben er nog altijd niet achter varingen uit te wisselen en gezamen*
lijk. Er kwam vanmiddag zo'n grote wat structuur nou precies wil zeggen. lijk nieuwe gedachten uit te werken.
club, dat ik stoelen te kort had. Met In ieder geval weet ik nou wel zo
Een commissie, door N.A.T.U. en
z'n achtendertigen hebben ze zeven veel, dat het met de centen te maken W.K.A. gevormd, adviseert o.m. over
kogelflesjes gebruikt. Zeg er wat van. heeft, want die knaap van de univer* de keuze van de personen en de
't Is die mensen alleen om de natuur siteit vroeg me wat ik 's winters deed werkwijze van de adviseurs. In deze
te doen.
en als ik wat deed of ik er dan van commissie hebben hehalve de voor*
• 6 SEPTEMBER - Zal je gebeuren: kon rond komen. Ik heb eens iets zitter en secretarissen van de beide
Ik zat 'vanmorgen in een achterbaks rnpois in een boek gelezen dat Jans organisaties zitting de heren W. Ph.
zonnetje, dat niet wist waar 't schij* bij de bibliotheek had gehaald. In dat Pos, directeur van de Academie voor
nen moest, wat ligstoelen te reparc* boek werd een kerel heilig veront* Dramatische Kunst „De Toneel»
ren voor. het komende seizoen, toen waardigd. Echt hoor, dat overkwam school", Bernard Verhoeven, direc*
ik ineens een hobbel in de branding mij nou ook.
teur van de Toneelacademic te Maas*
zag. Het was een man, die met een
10 SEPTEMBER - We zitten alle* tricht, Arend Hauer en Ton Lutz die
laag kleiszeep op z'n lichaam hijgend maal een beetje naar de mooie na* beiden een belangrijk aandeel hebben
uit 'het zeewier stapte en vroeg: „Zijn zomer te verlangen.
gehad in de ontwikkeling van het
dit de krijtrotsen?"
STOELEMAN. scholingswerk van het georganiseerd
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amateurtoneel. Het ligt in het voor*
nemen deze commissie uit te breiden
met een of twee personen, welke re*
presentatief mogen worden geacht
voor het gewestelijk sociaal culturele
leven.
De benoeming van deze adviseurs
is mogelijk gemaakt door financiële
steun van het Rijk, van de provinci*
ale Anjerfondsen (in Noord*Holland
en Zuid=HoIIand) en de provinciale

INITIATIEF
Over enkele weken vangt het
seizoen voor de plaatselijke \
amateurtoneelverenigingen weer
aan. Verscheidene gezelschapt
pen zijn reeds geruime tijd be'
zig met de noodzakelijke voort
bereidingen en repetities en wij
zijn — evenals vorige jaren —
benieuwd naar de aard en het
peil van hetgeen ons straks van
de planken tegemoet zal ko:
men.
De keuze van het repertoire
en de verrichtingen van de to*
neelzamateurs blijken gelukkig
niét alleen het onderwerp van
krantenicritiek en boze inge:
zonden stukken te zijn, maar
ook in de kringen van de ama*
teurs zelf houdt men zich met
de verschillende aspecten en
gebreken van het vrije:tijdsto*
neel bezig. Een van de resulta'
ten van dit laatste is het aan:
stellen van een 4*tal adviseurs
door de N.A.T.U. (Ned. Amai
teur Toneel Unie) en de W.K.
A. (Werkgemeenshap Katholie:
ke Amateurtoneelverenigingen)
om gezelschappen, die hun to:
nelistische
prestaties willen
verbeteren, voor te lichten.
De toneelverenigingen zullen
— wil dit experiment kans van
slagen hebben — iets van hun
eigen autonomie moeten op:
offeren. Wanneer men er ech:
ter van uit gaat dat goed to:
neel een belangrijke taak kan
vervullen, geloven wij dat men
met het aanvaarden van deze
opzet spelers en publiek een
goede dienst bewijst.
Wij hopen dan ook dat de
Zandvoortse amateurtoneelspei
Iers van dit initiatief van beide
organisaties een dankbaar ge*
bruik zullen weten te maken.

besturen in Drente en Gelderland.
In de gemeenten, die eveneens wil*
len bijdragen in de kosten, zullen de
verenigingen die van de diensten van
de adviseur gebruik maken een aan*
merkelijke korting genieten op de te
betalen vergoeding. Ook de vereni*
gingen die aangesloten zijn bij de
N.A.T.U. of het W.K.A. zullen finan*
ciële voordelen genieten. Overigens
zullen de adviseurs beschikbaar zijn
voor alle amateurtoneelverenigingen
in de provincie. Een speciaal uitge*
geven folder over het werk van de
adviseurs geeft de verenigingen en
andere belangstellenden alle bcno*
digde inlichtingen.
Na het werk, dat in het verband
van het georganiseerd amateurtoneel
in de afgelopen jaren reeds op het
gebied van de scholing kon worden
verricht, betekent de benoeming van
vier provinciale toneeladviseurs een
belangrijke stap vooruit. Niet alleen
dat op deze wijze veel meer vereni*
gingen kunnen worden bereikt met
het scholingswerk maar ook is het
mogelijk geworden om de vergoeding,
die de verenigingen moeten betalen
voor de diensten van de adviseur, zo
laag te stellen dat deze voor geen
vereniging meer een bezwaar behoe*
ven te worden.
Een regelmatig deskundige voor*
lichting en vorming van de amateurs
toneelspelers kan tenslotte ook de
weg effenen naar een grotere belang*
stelling voor het beroepstoneel.
Het ligt in de bedoeling van de
beide organisaties, wanneer het werk
van de provinciale toneeladviseur aan
de verwachtingen voldoet, het aantal
adviseurs het volgend jaar uit te brei*
den. Men hoopt dan ook de provin*
cies Limburg, Noord*Brabant en
Overijssel in deze opzet te betrekken.
Nog wordt onderzocht of voor het
aanstaande seizoen het werkterrein
van de adviseur in Drente kan wor*
den uitgebreid tot de provincie Over*
ijssel.

Burgerlijke Stand
3—9 September 1954
Geboren: Ilona, dochter van A. L.
Frank en F. Kroon; Tom, zoon van
G. S. W. Keur en A. C. Koopmans;
Peter, zoon van J. J. de Groot en
M. Berg.
Ondertrouwd: J. Zwemmer en A.
Zwart; E. D. W. Rikkert en A. O.
D. Koel; A. W. Onderwater en R.
Schaap; D. Schilpzand en C. van
der Kruk; W. Schmitz en W. Se*
ders.
Getrouwd: W. Penning en M. Lever;
G. A. Metten en M. T. de Jong.
Overleden: D. Driehuijzen, oud 8<5 j.,
echtg. van S. M. Baggerman.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Onderzoek naar de forensen in Zandvoort

tiet is een opvallend verschijnsel dat,
Dezer dagen kan men verschillen»
vooral na de oorlog, velen wonen in de studenten van de Universiteit te
een andere gemeente dan waar zij Utrecht, in Zandvoort aantreffen. Zij
werken.
zullen verschillende inlichtingen vra»
Voor sommigen is dit noodzaak gen over het elders werken. Men ver»
omdat zij in hun werkgemeente geen zoekt de forensen hen te ontvangen
woning kunnen vinden, doch de mees» en hun vragen zo goed mogelijk te
ten geven aan de woongemeente de beantwoorden.
voorkeur en wensen niet te verhui»
Men kan er natuurlijk van verze»
zen, ondanks het financiële nadeel en kerd zijn, dat wat men mededeelt als
[iet verlies aan tijd, dat met het rei» strikt vertrouwelijk zal worden be»
VACANTIE
gepaard gaat. Door de forensen schouwd en voor geen enkel ander
Het is heerlijk om met vacantie te /en
zijn sommige gemeenten zeer sterk doel zal worden gebruikt
gaan; het ogenblik van vertrek lijkt gegroeid
in inwonertal. Wat kan men
een vlucht in 'het paradijs, tenminste
toekomst verwachten? Zal deze
voor diegenen, die niet gedurende de voor
zich voortzetten?
•hele vacantie zitten, temen: heb ik de ontwikkeling
is vooruitzien. Het is voor Blijspel
gaskraan nou dicht gedraaid, of heb deBesturen
ontwikkeling van een gemeente of
ik daarna nog die eieren gebakken? streek
van het grootste belang te we» „De betoverde heuvel" van Ko Kee»
Tot op de dag van thuiskomst wc* ten. door
oorzaken deze ont» pers is de titel van 'het blijspel dat de
ten dezulken het niet van de gas» wikkeling welke
bepaald en hoe de „Phoenix" op 30 Oct, in Zomerlust
kraan, zodra ze echter een stap in toekomstigewordt
structuur van de samen» voor het voetlicht zal brengen.
huis hebben gezet zeggen ze: o ja, leving zal zijn.
natuurlijk, hij was dicht, ik wist het
Hierbij vormen de forensen een Jubileum
ook eigenlijk wel. En ze hebben maar zeer
belangrijk aspect. Wil men ech»
half vacantie gehad. Hun andere ter weten
hoe groot de omvang van Onze plaatsgenoot de heer G. van
helft was voortdurend bij de gas» dit elders werken
zal zijn, dan is het Wonderen, Oranjestraat 11, is Dins»
kraan.
de eerste plaats nodig over meer dag, 14 Sept. a.s. 40 jaar werkzaam
Gelukkig zijn wij niet zo. Als wij in
gegevens te beschikken van de hui» als machinist bij de Gemeentelijke
met vacantie gaan weten wij niets dige
situatie.
duinwaterleiding Amsterdam,
meer. En willen ook niets meer we*
ten. Niet of de gun wel voer heeft
gehad, niet of de begonia wel koel
stond, niet of het koffiefiltertje wel
schoongemaakt was.
Helemaal niets. Want wij zijn zo
murw van alle voorbereidingen, dai
we de deur met een harde knal dicht»
trekken en niet meer omkijken.
tt Daling in Augustus
Ja, murw.
Want vóór alle kinderen met bun»
dels verschoningen en ledikanten bij
aantal werkloze mannen daalde Augustus het hoogst in Groningen en
vrienden en magen zijn onderge» Het
Augustus van 40.288 tot 36.882 en Drente met beide 20 werklozen per
bracht, is er menig hard woord ge» in
liet aantal arbeiders op aanvullende duizend mannelijke beroepsbeoefena»
vallen.
werken van 10.218 tot 9596, zodat het ren en het laagst in Limburg met 6.
En vlak Paps niet 'uit.
van arbeidskrachten in totaal Het aantal als werkloos geregistreer»
Wij kennen zijn verknochtheid aan aanbod
4028 afnam. Deze daling valt de vrouwen steeg van 4855 tot 5303
zijn bruine sporthemd en de witte met
een groot deel toe te schrijven voornamelijk als gevolg van de in»
shorts, reden waarom wij die kle» voor
seizoeninvloeden, waardoor het schrijving van meisjes, die de scholen
dingsstukken netjes in kast 'hebben, aan
aanbod in de landbouw daalde, en verlieten. De vraag naar vrouwelijk
klaar voor de vacantie. Dat is dat, aan
de gunstige conjunctuur, waar» personeel daalde van 32.118 tot 31.484.
zeiden we toen.
de werkloosheid in het alge»
En hoe drijft hij ons tot waanzin door
meen afnam maar vooral in de me»
als hij één dag voor de vacantie in de taalnijvcrheid
en de bouwvakken. De
tuin staat te wroeten in het lekkere
seizoendaling, in Augustus Driemaal diefstal
bruine hemd en de shorts. De oudste normale
ongeveer 1000 bedragende, werd dit
zoon klimt in een boom, in zijn nieu» jaar
versterkt door de weersverbete» In de nacht van Dinsdag op Woens»
we logeerbloes.
ring in de laatste week van Augus» dag heeft een dief zich toegang ver=
Trek uit, roepen we schril, dat is tus,
waardoor de vertraagde oogst» schaft tot de woning van de heer P.
voor de vacantie! en maken al een werkzaamheden
op ruimer schaal aan de Kostverlorenstraat via de deur
sopje. Tegen middernacht moet er konden worden ter
hand genomen. van de achterkamer. In de winkel
nog gestreken worden.
werd het gebruik van machi» trof hij in de etalage een bedrag van
O', je moest alle huisgenoten een Voorts
nes voor de oogst door de natte zo» twee en twintig gulden en vijftig cent.
paar dagen vóór de vacantie naakt mer
Waarschijnlijk dezelfde man bracht
aanzienlijk beperkt.
onder een stolp kunnen zetten om
deze •nacht ook 'n bezoek aan de win»
De
geregistreerde
vraag
naar
man»
ze pas bij het vertrek schoon te kun» nelijke arbeidskrachten nam nog een kei van de firma K. op de hoek van
nen aankleden.
toe (van 50.468 tot 50.564). De de 'Haltestraat en Zeestraat. Via de
Maar dat kan niet. Daarom zijn we weinig
bekende
tekorten aan arbeidskrach» keukendeur wist hij de winkel te be»
murw en daarom vertrekken we met
ten
bleven
bestaan, ondanks de jeug» reiken en nam uit de lade en een win»
een knal. Zonder om te zien.
die de scholen verlieten, waar» keijas ongeveer een bedrag van ƒ 220.
Als de gup na een week nog blijkt öigen,
Later probeerde hij — via een
in andere jaren doorgaans een
te leven valt het ons oprecht mee. door
stijging van het werkloosheids» openstaand raampje — de woning
Het koffiedik staat heerlijk te schim» lichte
cijfer optreedt. 'Dit jaar daalde het van de winkelier S. aan de Grote
melen. De begonia is dood.
Krocht binnen te komen. De vrouw
Maar wij hebben een heerlijke va» aantal werklozen beneden 19 jaar werd
echter wakker en waarschuwde
van 3545 tot 3372. De arbeids»
cantie gehad.
N'E'EL. zelfs
bureau's zetten de actie tot vergrp» haar echtgenoot, die een mes naar de
ting van de mobiliteit van de arbeid dief gooide en weer rustig in bed
stapte, nadat hij de onverlaat had
voort.
Gevonden voorwerpen
Het aantal werklozen in de provin» zien verdwijnen.
Etui met vulpotlood; badtas, inhoud cie N.»Holland bedroeg eind Aug. '54 Eerst Woensdagochtend om negen
badpakben; strandemmertje m. schep; 6411.
uur werd de politie telefonisch van
diverse sleutels(tjes); hoedenspeld m.
'De relatieve werkloosheid was eind het gebeurde op de hoogte gebracht.
imitatie parel; gouden zegelring; zilt
veren ringetje; 2 oorbellen imitaties
parel; 3 halskettingen; 3 armbanden;
2 broches; lederen sandaaltjc; rubber
laars; l paar kindergymschoen t jes;
sigarettenroker; sigarettenpijpje; 2
sigarenaanstekers; damesvulpen; kin=
derbadpak; kinderregencape, khaki»
kleur; kindersokjes; damesvest; da*
verhaal uit Zwitserland
messc'hort; 2 ceintuurs; 2 polshorlo»
ge's; handschoenen; portemonnaie;
l tamme eerïH; l hond; l kat; 3 bril*
len; 2 mesjes';' pad vindersmes; nagel» Het is gebeurd in het plaatsje Entli» monster in zijn goede gemeente Entli»
buch dat tussen torenhoge bergen ge» buch. Hij riep onmiddellijk de raads»
garnituur.
leden bijeen.
legen is. Daar gebeurde het!
Baas Ludie groef een gat in zijn
Watergetijden
tuintje. Maar inplaats dat hij op een
Voor hem op de groene tafel in de
schat stootte of op een oude Romein»
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar se vaas, die veel geld opbrengt, vond deftige raadzaal stond het mandje
Sept.
met het ondier. Daarachter Baas Lu»
12 2.55 10.00 15.2922.30 7.00=13.30 Baas Ludie het monster.
13 3.33 10.30 15.55 23.00 7.30=14.00
Nu moet je niet denken dat het er die en je kon duidelijk aan zijn ge»
zicht zien, dat hij 'het monster gevan»
14 4.11 11.00 16.34 23.30 8.00=14.30 zo vervaarlijk uitzag. O, nee.
24.00 8.30=15.00
15 4.49 11.30 17.14
Baas Ludie had het alleen nog nooit gen had en niemand anders!'
Maar wat er nu mee gebeuren
16 5.31 12.30 17.541.00 9.30=16.00 eerder gezien en daarom riep hij: „Ik
monster gevonden, een mon» moest wist eigenlijk geen van al die
17
6.16 13.30 18.39 1.30 =0.00=16.30 heb een
1
gewichtige mannen daar achter die
18 7.04 14.00 19.26 2.30 11.00=17.30 ster.'
Maar omdat er niemand thuis was groene tafel.
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn.
Ze trokken aan hun pijpen en
aan wie Baas Ludie zijn vondst mee
kon delen, verborg hij het zolang in kuchten voortdurend. Toen ze uitge»
de linnenkast, in een holletje tussen kucht waren en je de rook in de raad»
zaal wel kon snijden, stelde het oud»
het fijne linnen.
Toen mevrouw Ludie thuiskwam en ste raadslid voor de gehele bevolking
Monopole
hoorde wat haar man tussen het fijne te laten beslissen op welke wijze de
Vrijdag W Sept. S uur: film „De rode linnen verborgen had, gaf ze een gil goede plaats Entlibuch van liet ondier
Pimpernel".
en begon direct de kast uit te pak» kon worden bevrijd.
Zaterdag 11 Sept. 8 uur: idem.
Dit voorstel werd met algemene in»
ken. Maar ook zij had het monster
Zondagmiddag 12 Sept. 2.30 uur: film nog nooit eerder ontmoet en zeker stemming begroet en de raadsleden
„20 jaar op wacht".
niet tussen haar fijn gesteven linnen. keken elkaar opgelucht aan want ze
Zondag 12 Sept. 8 uur: film „De rode Dus ze riep: „Ludie, pak het weg, hadden werkelijk niet geweten hoe ze
Pimpernel".
gauw en ga er mee naar de domino, er mee aanmoesten. De daarop vol»
Maandag 13 Sept. 8 uur: idem.
dat is een geleerd man die zal je ze» gende d'agen riep de omroeper de
Dinsdag 14 Sept. 8 uur: film „De ver» ker kunnen zeggen wat voor een mensen op aan de oproep van het ge»
overing van de Mount Everest".
beest het is en wat er mee gebeuren meentebestuur gehoor te geven en te»
Woensdag 15 Sept. 8 uur: idem.
moet!"
gen het eind van de week in het
Donderdag 16 Sept. 8 uur: idem.
Baas Ludie deed het monster in stadsplantsoen bijeen te komen. Hij
een mandje en stapte naar de pasto» had er een 'heel werk aan, die omroe»
Hotel Bouwes
rie. De dominé ibekeek het ondier per van Entlibuch, want de huizen
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max zeer lang door zijn tril, zette 'hem liggen daar nogal verspreid. Maar op
Springer.
toen af en ging de brilleglazen met die gedenkwaardige dag in de ge»
Internationaal cabaretprogramma.
een slip van zijn jas oppoetsen.
schiedenis van het stadje was ieder»
Zondagmiddag: Thé Dansant.
„Ziet U het dominé", fluisterde een aanwezig in het stadsplantsoen.
Baas Ludie, „zijn poten zijn gelijk Baas Ludie ging met het mandje lanjja
Andere attracties en
mensenhanden en...." „Wacht even alle inwoners, zodat een ie<ier m de
nuttigheden
Ludie," zei de dominé, „ik moet gelegenheid .was het monster te be»
Donderdag 16 Sept. 7.45 uur: Simul» Baas
eerst even de bril opzetten." Toen hij
en zijn oordeel te vellen.
taan»schaakwedstrijd Z.S.C, in Ons hem weer op had zag de dominé het kijken
De 'burgemeester wees er nog op,
Huis.
ook. „Baas Ludie" sprak hij ernstig, hoe belangrijk het was dat iedere in»
„het lijkt me een zeer gevaarlijk mon» woner van 'Entlibuch zichzelf had
Stadsschouwburg, Haarlem
ster. Weet je wat je doet? Ga er kunnen overtuigen van de kwade in»
Zaterdag 11 Sept. 8 uur: Rotterdam* meer naar de burgemeester en vraag 'houd van het mandje van Baas Ludie.
Toneel met „Zo zijn onze manieren" hem de gemeenteraad bijeen te roe»
'Een ding stond nu wel voor de be»
Zondag 12 Sept. 8 uur: Toneelgezel» pen."
woners van het plaatsje vast, het
schap Johan Kaart met „Potasch en
monster moest verdwijnen, maar hoe
Perlemoer".
De burgemeester hoefde niet lang .... hoe?
Dinsdag 14 Sept. 8 uur: Nederl. Co» in het mandje te zien om te weten,
Verdrinken, verbranden, doodste=
medie met „Muiterij op de Gaine" dat hij 'hier te doen had met een ken? Daarover werd de bevolking op

Sport

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester der gemeente Zand»
voort zal op Woensdag 15 September
a.s. geen spreekuur houden.
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WEEK-AGENDA

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De competitie begint!
Aanstaande Zondag 12 September
begint de strijd om de punten. Zand=
voortmeeuwen l speelt zijn eerste
competitiewedstrijd uit tegen Scheve*
ningen om 2 uur. Met belangstelling
zien velen deze eerste krachtmeting
tegemoet. Een voorspelling te doen is
moeilijk. We verwachten dat Zand=
voortmeeuwen zal proberen in deze
lastige uitwedstrijd een gunstig resul=
taat te boeken.
Zandvoortmeeuwen 2, dat dit sei=
zoen in de Ie kl. 'H.V.B, zal üitko=
men, speelt a.s. Zondag uit tegen
T. Y.B.B. 2 voor de l c ronde om de
O.'H.C.»beker, aanvang 12 uur.
De Zaterdagmiddagcompetitie.
Ook de competitie van de Zaterdag»
middagclubs van de K.N.V.B. begint
deze week. A.s. Zaterdag om 4.15 uur
speelt Zandvoortmeeuwen l thuis te=
gen S.I.Z.O. l' uit Hillegom.
Het 2e Zaterdagmiddagelftal gaat
op bezoek bij 'Hillegom om de strijd
aan te binden om de Kennemerland»
beker. Aanvang 4 uur.
K.J.C. „ZANOVOORT"
opent de poorten van haar seizoen
met twee wedstrijdavonden om prijs
zen. De competitie heren begint
Woensdagavond 22 September.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto»
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTEB:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 12 September
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mej. A.
H. Janssen.
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bediening
H. Doop.
7 uur: Ds H. A. Visser, pred. te
Amsterdam. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 12 September
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Amsterdam.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 12 September
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 3.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon» en feestdagen 6.30, 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de week 'H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Neü. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 14 September
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
Spr.: Adr. Bakker, redacteur Zie»
kentroost, Rotterdam.
Zondag 12 Sept. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door Mevrouw
A. C. Ploeg»Ploeg van het 'Humanis»
tisch Verbond. Onderwerp: „Gezags»
en vertrouwenscrisis".

SCHAAKNIEUWS
De „Zandvoortse Schaak Club" zal
a.s. Donderdag de eerste clubavond
van het seizoen houden in het ge»
bouw „Ons Huis". De heer Oudheus=
den, een Ie klasse»speler uit Amster=
Rust niet uit!
dam, heeft aangeboden voor de leden
en eventuele belangstellenden een In een min of meer opzienbarend
simultaan»wedstrijd te 'houden.
jaarrapport heeft de Engelse dokter
Chadwick, chef van de Nationale ge»
zondheidsdienst, zich fel gekeerd te=
GYMNASIIEKVER. „O.S.S."
gen de opvatting dat de hedendaagse
overbelast is met werk en
Onze lessen zijn weer begonnen. De mens
ziek zou worden. Hij heeft
meeste leden zijn reeds dadelijk op daardoor
zich daarmee waarschijnlijk het on»
de voor hen bestemde lessen terug» genoegen
op de hals gehaald van hen,
gekeerd en hebben daaraan weer en= die rust als
de enige therapie tegen
thousiast deelgenomen. Uit de aan» de kwaaltjes van
deze tijd voorschrij»
melding van verschillende nieuwelin» ven. Want — zo zegt
dr Chadwick —
gen blijkt, dat onze propaganda tij» wanneer u zichzelt suggereert
rust
dens ons gouden feest niet voor niets nodig te hebben, omdat ü het tempo
is geweest.
In afwachting.van de te houden on» en de spanningen van het moderne
derlinge wedstrijden * wordt zowel leven niet aan kunt, dan praat u
voor de jongens als de meisjes voor» onzin!
zijn er massa's mensen,
lopig naast de gewone lessen een aan= dieInderdaad
zich vermoeid, neerslachtig en ge»
tal extra lessen gegeven, om hen in irriteerd
en velen van hen
de gelegenheid te stellen een hoger hebben devoelen
neiging zich aan het tempo
turnpeil te bereiken.
Speciaal voor de'jongens zullen Za= te onttrekken door het bijltje er voor
terdagmiddag onderlinge slagbal» en kortere of langere tijd bij neer te
Het „tijdelijk uitgeschakeld"
kastiewedstrijden gehouden worden. leggen.
is tegenwoordig aan de orde van de
dag!
•Het klinkt misschien niet zo pret»
tig voor deze mensen dat zij hun
houding als nonsens horen betitelen,
maar schuilt er in de opvatting van
dr Chadwick niet 'n grote waarheid?
Deze Britse geneesheer zou het heel
wat nuttiger vinden wanneer de mens,
die zichzelf een complex van span*
ningen heeft "aangemeten, op doel»
treffende -wijze voor ontspanning
die belangrijke dag in het bestaan zorgde. Niet bij de pakken neerzitten,
van het plaatsje Entlibuch het maar veel lichaamsbeweging nemen (wat
niet eens.
zeker geen rust genoemd 'kan wor»
Juist na een vurig pleidooi voor den!) en het goede voedsel eten.
verdrinking door de directeur van de
(Het zal ook niet het^ tempo zelf
waterleiding, kwam een laatkomer het zijn dat de mensen opjaagt en uit hun
plantsoen binnen stappen, een oude evenwicht brengt, doch veeleer de
tuinman.
wijze waarop zij het tempo _ en de
Hij woonde een flink eind uit de spanningen verwerken. Misschien zijn
buurt en had de oproep pas deze och» er mismoedigen, die hun schouders
tend vernomen en zich gehaast om ophalen, en zeggen: „'t Kan allemaal
nog aanwezig te kunnen zijn. De be» wel waar zijn, maar ik heb rust nodig,
woners van Entlibuch groetten hem dit leven is mij te gecompliceerd".
eerbiedig, want 't was bekend dat hij Dat zal ook wel. In hun eigen ge»
onder het bloemenkwsken en gras» dachtegang is het gecompliceerd. Zij
maaien veel had nagadicht en een zelf hebben het leven verschrikkelijk
grote kennis en wijsheid Dezut.
ingewikkeld gemaakt. Daarom ligt de
Misschien wist hij een oplossing. oorzaak van alle spanningen niet in
De mensen weken op zij z jdat hij de dingen buiten de mens, maar in hem»
plaats kon bereiken waar Baas Ludie zelf. Wie alleen maar gaat uitrusten
met 'het mandje -stond. De tmrge» en verder niets doet, houdt dus zijn
meester nam zijn hoge hoed af toen spanningen en hij blijft ze verkeerd
hij de tuinman zag en vroeg: „Zou jij verwerken. iHetgeen zijn gevoel van
misschien kunnen zeggen wat dat is" onbehagen en afgetobd»zijn slechts
en hij wees op de monsterachtige in» kan versterken.
houd van het mandje van Baas Ludie.
„Rust roest" is een oude zegswijze,
„Wat moeten wij er mee beginnen, die hier plotseling een nieuwe bete»
verdrinken of zo....?" De oude tuin» kenis krijgt.
man keek eens scherp in het mandje,
Sommige mensen zoeken vergetel»
"toen lachte hij even voor zich 'heen. heid om aan de zenuwslopende span»
Maar niemand zag het. „De enige op» ningen te ontkomen en 'zij geven zich
lossing is dat wij het levend begra» over aan drankmisbruik. Maar na de
ven", zei hij.
kater komt ook nog eens de alle»
„Bravo! Bravo!" Nee maar, dat was daagse werkelijkheid. "En deze heeft
een pracht idee. Daar had nog nie» weer onvermijdelijk het karakter van
mand aan gedacht. Levend begraven! de maximale narigheid.
Nee maar, dat had zelfs de dominé
Eigenlijk is er in dit verband geen
niet gevonden. En zo gebeurde het! wezenlijk verschil tussen zich be»
In de tuin van Baas Ludie, in het» drinken en rust zoeken. Ofschoon de
zelfde gat waar hij het ondier had op» maatschappelijke konsekwenties van
gehaald werd het begraven. 'Een oude beide nogal uiteenlopen. Maar dat is
wandelstok geeft nu nog de plaats een andere zaak.
aan waar he£ gebeurd is. In de plaats
'Het leven van deze tijd mag nog
'Entlibuch keerde de rust weer en de zo gejaagd zijn, moeilijkheden, strub»
oude tuinman moet steeds glimlachen belingen en problemen kunnen zich
wanneer hij het verhaal vertelt 'hoe tot gigantische bergen opwerpen, hard
hij het monster van Baas Ludi ge» werken is er goed voor. Of slecht, zo
holpen heeft.
men wil.
Want, de mol, graaft natuurlijk tel» Alleen de niets=nutten, die com»
kens zijn gangen onder de tuin van plexen hebben, vergaat het blijkbaar
•Baas Ludie en hij zal er wel voor zor» in de toekomst niet zo best.
gen f.ic\\ nimmer meer aan de bewo»
Maar voor hen is dit stukje ook
ners van Entlibuch te vertonen, dat niet geschreven,
verzeker ik je! '
MOiMUS.

Mensen en zaken

FAMILIEBERICHTEN
WILHELMUS J. VAN NORDEN
en
'
JOHANNA M. M. LEFFERTS
hebben de eer U kennis te geven van
hun kerkelijk huwelijk, waarvan de
inzegening zal plaats vinden op Dinss
dag 14 September 1954, des morgens
om 10 uur in de kerk van de H.
Agatha te Zandvoort.
Haarlem, Spaarnwouderstr. 9d r.
Zandvoort, Zeestraat 44.
Receptie: 14 Sept. van 2—t uur in
Restaurant Keur, Kerkstraat 27.
Toekomstig adres: Zeestraat 44.
De iHeer en Mevrouw
REUR=KOOPMANS
maken U gaarne deelgenoot van hun
grote vreugde bij de geboorte van
hun zoon
TOM
Zandvoort, 8 September 1954
Zandvoortselaan 41

Vergeet u vooral niet mee te nemen een FOTO* of FILMCAMERA.
U geniet uw vacantie ook wanneer u weer thuis bent.
Maak gebruik van ons fotoscredietssysieem, betaling per maand.
BOXEN vanaf ƒ 14,50 * CAMERA'S vanaf ƒ 66,> voor zwartswit en
kleuren.

Toonkunstenaar
Lid K.N.T.V.

GEPROBEERD??
Verkrijgbaar in de meest ge*
sorteerde zaak van Zandvoort:
Nevcda Jumperwol,
100 gr. ƒ 1,98
Neveda Wol, 15 Super,
100 gr. ƒ2,25
Neveda Koordwol, Parello
100 gr. ƒ 2,50
Neveda Sirene, in 86 kleuren
100 gr. ƒ2,95
Neveda Jaeger .. 100 gr. ƒ2,10
Jaeger Wol
50 gr. f 0,85
Jaeger Wol
100 gr. ƒ1,29
Neveda Twist Balance
50 gr. ƒ l ,50
Onze bekende SPORTWOL
100 gr. ƒ2,60
Ruim gesorteerd in wollen
Damesjumpers en Vesten.
Wollen Jongens* en Meisjes*
vesten en Truien.
Grote sortering Babynarlikelen.

Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks :
Hei Italiaans Orkest
Max Springer
*
Trio Hungaria

Alf Carlson
Man met tanden '

Zaterdag en Zondag
als gast in ons programma

Piano, orgel, theorie.
Spreekuur Maandag l—2.
Haarlemmerstraat 26 A.

Mos en Tania

HALTESTR. 12a - TEL. 2099
Rij ons ook IIoboca:bonnen

Zondagmiddag
THÉ DANSANT

Wegens vacantie

GESLOTEN

Gehele jaar geopend.

van 13 September
t.m. 21 September

Ned. Protestanten Bond
en Ver. van Vrijz. Her v.

Fa, J, v, Duivenboden

De

Zondagsschool
begint weer
Zondag 19 September

Kleuren foto- en smalfilm

Haltestraat 45

Inst. v. Arbeidersontwikkeling

schoenen en loafers
BROSSOIS
Grote Krocht 13 - telefoon 2106
Leeszaal
Th, H, v, d, Meulen enOpenbare
Bibliotheek
Tandarls

AFWEZIG

Urugstraai 15 boven

Heropening

van 13 t.m. 30 Sept op Zaterdag II Sept
Uitlecnuren zijn:
Zaterdagmiddag van
3.30*5.30
Arts
Dinsdagavond van 7.30*8.30
Lidmaatschap ƒ ],— p. jaar.
Leesgeld 5 cent per boek
Sept. per week.

H, K, VAN ES
AFWEZIG
van 12 tol 27

Waarnemers: Dr v.d. Meer
en Dr Robbers.

K.J.C. ZANDVOORT
Heren leden,

22 September
aanvang competitie
voor 't kampioenschap 1955.
Enkele nieuwe leden kun*
rten tfich schriftelijk melden
bij de secretaris A. Ottho,
Stationsstraat 19.

Bridgeclub
,Bridgen voor Plezier'

WONINGRUIL
Aanmelden persoonlijk of
Zand voortsUi recht.
schriftelijk bij de secretaris*
wedstrijdleider W. G. Gebe, Aangeb. vrije flatwoning te
Jtrecht met kamer en suite,
Grote Krocht 30a.
l grote, 2 kleine slaapk.,
ceuk., douchecel, grote xol*
De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten der. Huur ƒ 53,50 per mnd,
:e ruilen voor een vrije \vo*
ning te Zandvoort of omstr.
Br. no. 7103 bur. Zandv.Crt.
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) Voor heer aangeb. NET
COSTHUIS m. huis. verk.
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Br.
no. 7108 bur. Zandv.Crt.
inééns kruit betalen;
ARAGE TE HUUR, Re*
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers Owinkeliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut; gentesseweg, van Sept. tot
Mei; te koop REISTRUNK.
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te Telef. 2738.
dragen krijgt en HULP als TJ in moeilrjkheden bent Aang. VELIE GASHAARD
:
geraakt (sanering).
Uw zaken worden, vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: 12=staafs, van ƒ350,' voor
Kl. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corres- ƒ 225,=; Tevens l CLARIS*
OLIEKAOHEL van f 40,=
TJondenten
voor ƒ 15. Na 7 u. Tel. 2297,
Nieuwenburg, Mezgerstr.42a

helpt U

Belangrijke

LOOMAN

alle 8 voorstellingen ƒ 9,60
— naar keuze —
ƒ 6,—
^/
Jeugdabonnement
'^
(4 voorst.) ƒ 4 -

GEEFT U OPür Secr. Dr C. A. Gerkestraat 93zw.

BERGRUIMTE gevr. voor
de wintermaanden. Br. ond.
no. 7105 bureau Zandv.Crt.
A msterdamtZandvoort,
HUUR of KOOPHUIS gevr.
Aangeb. A'dam*C., modern
3e flat, rustig huis a. gracht,
"<amer m. xijsuite, slaapk.,
«olderk., keuken, w.c. met
douche, tel. Huur ƒ 49,25
>.mnd. Evcnt. garage. Br.
no. 7104 bureau Zandv.Crt.

WONINGRUIL
llilversumtZandvoorf.
Opgericht: 10 December '53
Aangeb. vrij'Kuis, 5 k., voor*
Voor 't wintersei/tocn kun* en achtertuin!11 ƒ 40,50 p.m.
nen nog een
Gevr. vrij huis, bij of aan
',ee. Br. P. J. J. Jacobs, Zu\t
paar personen
derweg 63, 'Hilversum.
lid worden

de West Hill af d. in gebouw Brugs
Wilt U deze winter
straat 17.
Aanvang:
10.30 u. voor de 4 en 5 jarigen;
ENGELS leren?
11.30 u. voor de 6 en 7 jarigen;
12.00 u. in 't gebouw v. d. Ned. P.B. Het Instituut organiseert cursussen
Brugstr. 15 voorde oudere kinderen voor beginners en gevorderden; voor
leden ƒ 0,60 en voor niet*ledcn ƒ 0,75
per week. U kunt zich opgeven vóór
20 Sept. bij onderstaande adressen:
telefoonnummers S. Horeman, voor/;., Helmersstraat 50,
A. J. v.d. Moolen, secr., P. Lcfferts*
en adressen
straat 23; D. Zuidam, pcnn., A..T. v.d.
2000 Brandmelding.
Moolenstraat 30.
2403 Commandant Brandweer,
3043, 3044 Politie.
' '
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gent. Secretarie.
Wecst in de week van
2499 Gcm. Geneesheer, Julianaweg la.
16 t.m. 23 September
2262 Informatiebureau Vreemdelïngenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
EXTRA Z U I N I G
2887 Stoomwasserij ;,HolIandïa",
fijnstrjjkerij, J. H. G. Weenirik,
OP UW B R I L
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertcn"Wij gaan dan met vacantie
bachs Drukkerü, Achterweg 1.
en zijn dus gesloten.
2424 Autobedrijven „Rtako",
Oranjestraat en Stationsplein.
Brillenspecialist •
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
bev. ruime eet*zitkamer, keuk., 3 a 4 slaapkamers, bad*
2465 Stofzuigerspecialist; XichtstoHaltestraat 58 - Telef. 2174
kamer, bij voorkeur centr. vcrw. en garage. Br. onder
ringen. Bel op Frits Paap,
Telefoon 2534
Mauritsstraat 3.
no. 7101 bureau Zandv. Courant.

'l Helm - Winterproeramma
Neemt een abonnement!
Abonnementen voor
voor 4 "voorstellingen
filmabonnement
(5 voorst.) ƒ 5,50

„DE WOLBAAL"

Dansen en jongleren

NIEUWS VAN
DE JAARBEURS

fKostverlorenstraat
H.
1

Levering door geheel Nederland.

NEVEDA-WOL

Hotel Bouwes

heeft zijn lessen hervat

Wij tonen U de nieuwste
Serie
PHILIPS RADIOTOESTELLEN
vanaf ƒ 98,- tot ƒ 698,-. Demon*
streren gaarne aan huis.
PHILIPS RADIO met drukknopsy*
steem, tegen de populaire prijs van
ƒ 298,—. Het toestel met uitstekende
acoustische eigenschappen.
PiHILIPS gramofoon*combinaties
vanaf ƒ 295,-.
PHILIPS platenspeler met versterker
en luidspreker in koffer .... ƒ 225,—
PHILIPS TELEVISIE groot beeld
ƒ 1095,—, geschikt voor iedere huis*
kamer.
Wij plaatsen uw antenne vakkundig
tegen de laagste prijs.
Uw oude radiotoestel heeft inruil:
waarde! Ook bij aanschaffing van uw
T:V. apparaat.
PHILIPS BIOSOL IHoogtezon
ƒ 198,- of ƒ 11,90 per rnaand.
PHILIPS ULTRAPHIL kl. Hoogte*
zon, ƒ 76,50:
PHILIPS Üroogscheerapparaat ƒ49,75
De inruilcampagne duurt nog slechts
tot 18 September a.s.
STOFZUIGERS div. merken op slee
vanaf ƒ 2,— p.w. .
Wij leveren koelkasten, wasmachines,
fornuizen e.a. tuisli.apparaten.
Wij repareren alle merken radiotoe*
stellen, stofzuigers e.a. apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige
wijze de betaling met U.
Erkend Philips Service Dealer
RADIO ~* TELEVISIE = ELECTRA

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

HEEFT U AL DE

Charme van het land
der Tokayer

JAC. BONSET

FOTO-KINO HAMBURG

Autorijschool
ÏJmond

Celsiusstr. 52, IJmuiden
Tel. (K 2550) 4551

Gediplomeerd instructeur
iM^

Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia

Te Zandvooxt: p/a Vishandel P. Paap
Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

Daar wordt U het bewijs geleverd, dat goede kinderschoenen niet duur be.
hoeven te zijn! Speciaal voor het jonge volkje brengt PRESBURG een collectie
om van te watertanden: Mooie ijzersterke kinderschoenen, tegen prezen, die
GULDENS LAGER liggen dan overal elders. Hier ziet U er enige voorbeelden van:

Te koop gevraagd:
niet te groot huis,
Ter opening van het seizoen:

Simultaan-Schaakwedstrijd
Donderdag 16 Sept. 7.45 u. in Ons Huis
Z.S.C.

Te koop z.g.a.n. ENGELSE
WAGEN, 'ƒ 100,-. Brede*
rodestraat 36 xomerhuis.
ACCORDEON te koop,
12 bassen.
A. v. Duijn, Tolweg 17.
Bontwerker biedï'ènige leuke
KORTE BONTJASJES te
ioop aan. Te zien: v. Speijk*
straat 2.
Te koop „INVENTUM"
BOILER, 40 l, zo goed als
nieuw. Aantrekkelijke prijs.
Brederodestraat 152.
OPRUIMING PLUIMVEE.
J. Hennen, slachthaantjes l kilo, ƒ 2,50 per stuk.
Dr Mezgerstraat 34.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!!
- en droogmachine Glaswerk, porcelein, bestek- Meisjes gevraagd
Wasserij „HOLLANDIA"
verhuur
ken, tafels, stoelen, enz.
-Taarlemmerstr. 43, tel. 3199 P. Waterdrinker, telef. 2164 WERKSTER gevraagd, 3 x
p. weck, v. 9*\ u., ƒ 3,50 per
dag. Van Speijkstraat 2.
Gevr. l goede AMATEUR*
BASSIST, l PIANIST of
GITARIST, bVen 20 jaar.
Br. no. 7106 tur. Zandv.Crt.

DE SOM"

Mevr. Moltxer, Zandvoorters
weg 57 A, Aerdenhout,
vraagt een net

Tweede-meisje
voor dag en nachl, v.g.g.v.,
keukenmeisjc aanwe/ig.
Tel. 26389.

Leuk
KINDER.
GESPSCHOENTJE
met dikke crêpezool. In bordeaux rundieder.
21
3.95 l 24-27 . 5.50
jaaten: 22-23
. 4.95 | 28-31 . 5.95

Iets heel
bijzonders
ME1SJESFLAT
met sierrand en crêpezool. In bordeaux of rood leder.
29
'"- 9-95 l 33-34 . 11.90
MatenMaten
1Q go

35 36

Flatteus
MEISJES.
GESPSCHOENTJE
met sierrand en dikke crépezool. Iets
aparts! In bordeaux of bruin rundieder
Maten:
l 30-32. 11.50
29
10.50 l 33-36. 12.50

Pracht
JONGENSMOLIÈRE
met zware rubberzooi
en leder tussenzool. In
bruin rundieder.
.,„.._ 2 8 . . . 6.95132-35.. 8.95
aiacen, 29-31. 7.95 36-40 .. 9.95

Grote Houtstraat 29 - Haarlem
''AMSTERDAM - ALKMAAR • HAARLEM • LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM • HILVERSUM - AMERSFOORT . UTRECHT . ARNHEM . NIJMEGEN . BREDA - GRONINGEN

Mevr. van Ginncken vraagt
voor direct een NETTE
WERKSTER voor Maandag
en Vrijdag van 9ö uur. Dr
Gcrkcstraat 72.
Gevr. POPPENWAGEN,
liefst in. inhoud en kinder*
tafeHje en stoeltje. Ooster*
parkstraat 58.
DUITSE DES GEVRAAGD
voor 3 weken voor beginne»
ling. Br. ond. no. 7107 bur.
v.d. Zandv. Crt, Achterw. l
Speciaal vertrouwd adres
voor.

Haarverven
Blonderen
Kleurspoelingen
etc.

Maison „Gemis"
Dames: en herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
THEATER

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
PUnstriJkery — Snelle aflevering — KASTKLAAR
**«RU'

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper > Stationsplein f Telefoon 2550

Haast je...
rep je!

VRIJDAG 10 tot en met
MAANDAG 13 SEPTEMBER - 8 uur
Leslie Howard, Merle Oberon, Raymond Massey

morgen

m:

De rode
Pimpernel

laatste
dag!

Een uitzonderlijk spannende actiefilm.
Toegang 14 jaar
DINSDAG 14 tot en met
DONDERDAG 16 SEPTEMBER - 8 uur
Wij voeren U binnen in een wereld die nimmer
tevoren door mensenogen is aanschouwd!

Heus, 't is morgen onherroepelijk
de laatste van de 4 fantastische „Babydagen"
bij GERZON!
Voor vaders, moeders, ooms en tantes, kortom voor alle kindervrienden en -vriendinnen bieden wij een fraaie collectie Baby- en
Kleutergoederen tegen exceptioneel lage prijzen! Om een voorbeeld
te noemen:
*) Trappelzak van prima kepeiflanel in rose en bleu
2) Luiers van heerlijk zachte flanel, formaat 75 x 75 cm.

ƒ 1.95
ƒ 0.95

3) Hydrophile luiers, geweven van het fijnste garen, formaat
70 x 70 cm. /0.95
4) Wieggarnituur, bestaande uit lakentje en sloopje, leuk gebor- r
duurd r

TWEELING VERZEKERING
biedt U vele voordelen, kent
U ze reeds ?

Voor vlot en
leuk jurkje Fa J, v, d, BOS & Zonen
Mevr. de Nijs
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GtAS-ASSURANTIE

Café OOMSTEE

Eerstdaags beginnen weer de bekende
cursussen

Iedere Vrijdag gekookte o
gebakken mosselen.
Tot 1:30 uur geopend.

Een unieke film, geheel in kleuren opgenomen,
met Sir John Hunf, Sir Edmund Hillary, Tensing
Norkay Sherpa en alle andere leden van deze
succesvolle expeditie.
Toeg. alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER - 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
koningen van de lach: Stan Laurel en Oliver Hardy

STOFZUIGERS
Tob niet langer met uw oude, maar koop een
nieuwe merkstofzuiger, bijv.
RUTON, EXCELSIOR,
HOLLAND ELECTRO, HOOVER, enz.
Eventueel op gemakkelijke voorwaarden.

GROTE KROCHT 5*7

TELEFOON 2974

Inl. Floraplein 19, Haarlem en
A. Antonides, B. Engelbertsstraal 4
Zandvoort

VEILING
van diverse inboedelgoedercn op

Donderdag 16 September

10 uur
B R O K K E N 's morgensZaal
„Zomerlust"
a 55 et per 250 ,gram

(ingang Gasthuisplein)
w.o.: Old Fin. en Gotisch huiskamer
ameubl., dressoir, tafels, stoelen, club
jes, vast vloerkleed, gordijnen, op
klapbedclen, gasfornuis, tuinameubl.
met amandelen
eetservies, glas^ en aardewerk, textiel
kachels en wat verder is te bezichti
gen op WOENSDAG 15 SEPT. van
Schoolplein 4 = Telef. 2467 2—9 uur.
Goederen voor deze veiling, kunnen
HAARL. INSTITUUT tot nog worden opgegeven.
Veilingmeester
Vakopleiding Pedicure.Voet»
P. WATERDRINKER. Tel. 2164
kunde (Chiropodist(e). Pijns
boomstraat 6. Tel. 24402.

•Heerlijke

Speculaasjes

Fa A.vlMije&Zn

Je ruikt het al
aan het pakje...

DE GRUYTEITS
THEE

Boekhouden

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE

is geuriger
dan die ik had!

Modexne
Bedrijfsadministratie

MANICURE
Schoonheidsspecialiste

Inlichtingen Maandag van?s9u.
N. J. Th. SCHMIDT, ler.boekh.
M. O., tel. 14506, 'Haarlem.
Julianaschool, Brederodestr. 15
Zandvoort.

met jarenlange ervaring

7ANDER1IOOG'

„Zomerlust"
Gesloten

Dr Gerkesfr. 21 * Tel. 2812

VERHUUR ZONDER
•'CHAUFFEUR
GARAGE RiHEE, telefoon
K 2500—39669, 39435, Koe»
diefslaan 21, Heemstede

van 13—18 Septembe
wegens werkzaamheden.
Directie Zomerlus

.540909

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

DANSSCHOOL
MODERNE DANSEN
uitsluitend PRIVé^onderricht en besloten clubs

BALLET en BEWEGINGSKUNST
voor volwassenen en kinderen (van 7 jaar af)

SPECIALE KLEUTERKLAS
voor meisjes en jongens van 4=6 jaar

RHYTHMISCHE GYMNASTIEK
voor dames van iedere leeftijd
Vkr Alle lessen beginnen met October.
* INSCHRIJVING dagelijks
* Burg. 'Engelbertsstraat 62. Tel. 2393

Balledux en Zonen

Middenstands-diploma
Praktijkdipl, boekhouden

Verkrijgbaar

Telefoon 20085, 'Haarlem

Toegang alle leeftijden

enz. van de Ond. Ver. L. Coster o.l.v.

f

Autorijschool K. OFFENBERG

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

WOLLEN DEKENS J. van Ravenswaay, Lcr. M.O
Zaterdag verkoop pracht
tige Wollen dekens w.o.
rote maten (iets vuil),
13,50, ƒ 18,90. Anti
Rheuma lakens _ éénspers
soons f 5,95, tweespers
soons ƒ 7,95.
TAPIJTHANDEL
„MARO"
Jansstraat 85, Haarlem

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

20 jaar op wacht

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAME SCHILDERSBEDRIJF

Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon 3095

De verovering van
de Mount Everest [

j. H. G. WEENINK

Haltestr 27 29

--

«Telefoon .2596

Wilt U slagen voor het
MIDDENSTANDSEXAMEN
volgt dan de opleiding bij N. J. Th. SCHMIDT,
leraar M.O. Boekhouden.

Maandag 13 September
beginnen de nieuwe lessen
Deze zomer slaagden 10 van de 11 cursisten!?!
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding Maandags
avond van 7 tot 9 uur aan de Julianaschobl, Bres
derodestraat 15. — Prospectus verkrijgbaar bij
Boekhandel F. van IHerwijnen, Haltestraat 12.
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Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
f

UITGEVER; OS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Ruim anderhalve maand geleden werd
in een inlichtend artikel in ons blad
over de houwvorderinjjen aan het be*
jaardentehuis aan de Zandvoortse*
laan omtrent 'het uitblijven van de
commissie van toewijzing voor dit
complex o.m. het volgende opge*
merkt: „De toewijzing mag zeker niei
tot het laatste ogenblik worden uit*
gesteld, omdat de keuze uit de ruim
1200 gegadigden niet zal meevallen".
In de voorlaatste raadsvergadering
heeft ook mevr. Mol*van Bellen aan
het college van B. en "W. de vraag ge*
steld of deze commissie nu spoedig
tot stand zou worden gebracht. De
voorzitter antwoordde toen, dat dit
inderdaad zou gebeuren. Deze com*
missie die uit negen personen zal bc*
staan, waarvan 'het centrale bestuur
van de stichting vijf en de raad vier
leden aanwijst, kan nu dus op zijn
vroegst op de eerstvolgende raads*
vergadering (15 Oct.) worden aange*
wezen.
De eerste kleine woningen komen
echter eind September gereed en kun*
nen in de loop van 'het najaar worden
betrokken.
De nog te benoemen commissio
vangt zijn werkzaamheden dus aan
na het tot stand komen van 't eerste
gedeelte van het bejaardentehuis. De
onzekerheid van de bejaarden die in
aanmerking wensen te komen voordit tehuis en die de nodige voorbe*
reidingen willen treffen (huis, inboe*
del*verkoop e.d.) — nadat de autori*
teiten twee jaar de tijd hebben ge*
had de nodige commissie*stappen. te
ondernemen — wordt hierdoor wel
onnodig lang gerekt. De statuten die
de werkzaamheden van de te benpe*
men commissie moeten regelen zijn.
zover wij weten, nog steeds niet ter
kennis van de raad gebracht. De vrij
korte tijd die men nog heeft om de
zes "kleine woningblokken toe te wij*
zen kan van ongunstige invloed^ zijn
"""op de"wèrkzaamiieden van" deze"cdrn*~
missie, die — door tijdnood gedwon*
gen — de omstandigheden van de ge*
'gadigden aan een minder serieus on*
derzoek zal kunnen onderwerpen dan
wenselijk is.
„
'De egards — in ons aan egards
arme land — die men toch ^eker te*
genover het bejaarde deel van onze
bevolking in acht dient te nemen,
worden door deze trage gang van za=
ken, zowel van de zijde van de stioh*
ting als van het gemeentebestuur,
nogal uit het oog verloren.

Florence Nighiingale wordt herdacht

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 30 cent
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 52 33 44

nel zo goed heden ten dage zijn ge*
Gemeente-avond
schreven.
Geen wonder dun ook, dat de vie* Hervormde Gemeente
ring van het eeuwteesi van Florence
Niyhtingale's vertrek naar de Krim
aanleiding is geweest „De verpleeg* De 'Hervormde Gemeente alhier /al
ster*pionierster van de gezondheuls* op Donderdagavond 16 September in
zorg'' als thema te kiezen voor We*
reldgezondheidsdag 1954, die in deOns Muis het winlersei/ocn openen
gehele wereld op 7 April aan dit on* met een Ciemccnie*avond voor de
derwerp was gewijd.
wijken Noord en Zuid yc/amcnlijk.
Vandaar dat ook onze Minister van
Op do/e avond zal het woord wor=
Sociale Zaken en Volksgezondheid op
die dag ccn comilé in het leven riep den gevoerd door een dame uit Hci =
om deze herdenking voor te bereiden. lijn, die lid is van de Hervormde Ge=
Wat de televisie betreft, kan reeds
worden gemeld, dat Dinsdag 28 Sep* mecnte aldaar. Zij zal spreken over
tcinber de film De Wilte Engel wordt het vluchtelingenprobleem en do hulp
vertoond, ingeleid en toegelicht door
de Voorzitter van het landelijke Flo* die aan de „displaccd persons" in de=
runcc Nightingale Herdenkingscomité. ze stad wordt geboden.

15 Octobcr wordt hier te lande het vooreerst nog wel ander werk te
feit herdacht, dat Florence Nightin* doen. Er moesten nog lokalen worden
gale van het Britse Ministerie van schoongemaakt om een nieuw gewon*
Oorlog haar aanstelling kreeg als den transport te kunnen opnemen; in
hoofd van de verpleegsters, die naar de keuken viel nog veel te rcorgani*
de Krim zouden vertrekken.
seren. En '/.a werkten zij en haar help*
'Het is moeilijk voor de legenwoor» sters waar 'het maar nodig was. Niet*
dige generatie te beseffen, dat men tenmin heeft zij later gezegd, dat
honderd jaar geleden nog geen ruime, wanneer een verpleegster tijd moei
lichte, -vriendelijke ziekenhuizen ken* gebruiken om iets schoon te maken,
de met een hele staf toegewijde ver* dat eigenlijk niet 'vuil had moeten
pleegsters. Het is heel moeilijk zic'h zijn, deze tijd wederrechtelijk aan d>_:
in te denken, dat iets meer dan een verpleging van een patiënt wordt onl*
mensenleeftijd geleden aan' drank ver* trokken.
slaafde vrouwen de zieken moesten
Door met een omweg te reizen ont*
bewaken; dat deze vrouwen zich bo= trok zij zich bij haar thuiskomst aan
vendien niet ontzagen het voedsel, een grootse ontvangst. Onmiddellijk
dat voor de -zieken bestemd was, zelf begon zij een rapport over haar on*
Scheveningen—Zandvoorl meeuwen 1:4
te verorberen. Van verplegen of zelfs dcrvindingen samen te stellen. 'Hier*
maar van verzorgen kon men in de aan zijn vele hervormingen in de mi*
lituir*geneeskundigc diensten te don*
meeste gevallen niet eens spreken.
Florence Nightingale was één der ken. Bovendien kreeg zij een ruimo Do ontmoeting • tussen het Ie elftal Sicbe Keuning kroeg de bal loegc*
eersten, die overtuigd was, dat hierin som gekls ter beschikking, waaraan van de Meeuwen en Scheveningen is speehl on de afwerking liet niels te
verandering moest komen en er zich alle rangen en standen van hot leger ^'een teleurstellende wedstrijd gcwor* wensen over, 0=1.
Scheveningen sloeg terug en tien
op heeft voorbereid. Op het landgoed tot een bedrag van ƒ 100.000 hadden den. Integendeel. Het elftal van Zand*
minuten later was de gelijkmaker een
van haar vader bezocht zij de zieken, bijgedragen. Miermede stichtie zij de
zorgde voor hun eten, zag toe, dat zij eerste zuivere verplceöstersopleiding:r voortmceuwcn he'efl zich vol enthou* feit, 1 = 1. Zandvoortmeeuwen was hier
voldoende kleren en beddegoed had* de Florence Nightingale*school voo sinsmc in de strijd geworpen! In het niet tevreden mee en 'het was weer
den, maar voelde, dat er meer moesl verpleegsters, die verbonden werd (en eerste kwartier begon Sehcveningcn na een goed opgebouwde aanval dat
Keuning kort voor de rust yijn club
nog is) aan het St. Thomas*Zieken*
worden gedaan.
In 1853 stonden haar ouders einde* huis te Londen. De invloed van deze mei een hoog tempo zijn aanvallen de leiding hergaf, 1*2. Enkele mooie
op
't
Zandvoorisc
deelgebied,
meestal
kansen werden hierna door Zand*
lijk toe, dat zij de leiding op zic'h school is zeer groot geweest en niet
nam van een tehuis voor verzorging alleen in Engeland. Nadat de zusters geleid door cle razendsnelle rechter* voor!meeuwen onbenut gelaten. De
en verpleging van oude dames. Het nier waren opgeleid, werden zij op vleugel. Linksback Water werd zwaar paal kwam de thuisclub nog al eens
jaar daarop echter werd Engeland in verzoek van vele landen, o.a. Ameri* op de proef gesteld. Men ging hem Ie hulp. Met deze kleine voorsprong
brak de rust aan.
de Krimoorlog betrokken en al heel ka en Australië, uitgezonden om al*
nogal eens voorbij. Later kreeg hij er
snel drongen de berichten door over daar opleidingen te organiseren.
In de tweede helft behield Zand*
beter vat op. Dit offensief van Scho*
de erbarmelijke toestanden, die in de
hospitalen heersten en over de zeer
Vele van Florence Nigrrtingale's vcningen werd door de Zandvooriers vportmeeuwen het initiatief. Scheve*
hoge sterftecijfers onder de patiënten. uitspraken gelden nog heden ten dage echter goed weerstaan. De thuisclub ningon traditie cle achterstand in te
halen maar de achterhoede van de
Toen bovendien de Minister van Oor* en zo is het door haar in 1859 uitgc*
log — een goede vriend, die liaar al geven boekje „Notes on Nursimï" slaagde er niet in keeper Konings* Zandvoortcrs draaide op volle toeren
on vulde elkaar goed aan. Keeper van
dikwijls bij haar pogingen had ge* (aantekeningen over de verpleging') bruggen l c passeren.
steund — zich tot haar wendde, kon nog dit jaar weer herdrukt en niet al* r' Langzaam maar zeker werkte Zand' Koningsbruggcn was /.eer actief en
niets.haar meer weerhouden naar de leen als curiositeit. ,
voortmeeuwen zich los en nam het ?tond ccn Schevenings doclpunl her*
Krim te vertrekken. Met haar gingen
„Verplegen is een kunst en een spel in handen. Scheveningen werd in haaldelijk in fle weg. De aanvallen van
een .veertigtal, verpleegsters „mode, „die kunst,-die- een georganiseerde, -prac*- het defensief- gedrongen, goede COVTK Zandvoortmeeuwen ^.varcn talrijk, de
zij met zorg had uitgekozen.
tische en wetenschappelijke opleiding binaties vanuit de achterhoede wcr* afwerking was echter niet altijd even
Drie, viermaal achtereen zag
In de Krim ondervond zij veel te* vereist, want de verpleegster is de ge* den opgezet en het vijandelijk doel goed.
kans, alleen voor de keeper
genwerking, maar zij ging rustig haar schoolde dienares van de geneeskun* werd onder vuur genomen. Na een men
er naast of over te schieten.
gang. Wilde men haar niet op de zie* de, chirurgie en hygiëne". Deze uit* half uur had Zandvoortmeeuwen suc* staande,
Ook de doclverdediger redde vele
kcnzalcn toelaten, goed, dan was er spraak van Florence Nightingale kon ces. De voorhoede slootte goed door, malen.
De spanning steeg mei de minuut.
Zou Zandvoorlmeeuwen de 2*1 voor*
sprong kunnen behouden? Castien
speelde zich 20 min. voor het einde
te mogen beslissen zou ik in de raad vrij en vergrootte de voorsprong lot
willen zitten. Stel je eens voor: er 1=3. Zandvoortmeeuwen speelde toen
aan mee te werken dat Bentveld een gewonnen wedstrijd, maar het
bleef toch op zijn qui=vivc. Tien mi=
straks rose trottoirs heeft....''
. MARIUS: „'En dat zijn nog maar nuten voor hel einde maaklc E. Ko*
Gemeentewapen in opspraak
slraatstenen. SVat zou je er van zeg* ning aan alle onzekerheid ccn einde
gen dat Zandvoorl in de toekomst en schoot onhoudbaar 't 4c doelpunt
Op zekere daq begonnen de vissen
Het drabbige water van de fontein -ccn millioenendorp gaat worden? Dan in de touwen. De pogingen van Schc*
Klassementsproeven
Jasper, Marius en Karel te pralen. Zo kabbelde tegen de stenen bak en Jas* heb ik er geen bezwaar meer tegen veningen om iets van cle achterstand
te praten, alsof het de gewoon* per, Marius en Karel loosden tegelijk om
— een beetje in de fontein te spu* af te knabbelen hadden geen resul*
Guur' en akelig lag het Zandvoortse maar
zaak van de wereld was. Het is een diepe zucht.
wen. Maar zo lan« ze nog geen steen taal. Het bleef 1*4.
circuit j.l. Zaterdagmiddag in een ste
Zandvoortmeeuwen verdiende deze
MARIUS: „Ik kan 't niet helpen, van Fata Morgana hebben gemetseld,
precies te zeggen of vissen wel
schraal najaarszonnetje, maar de zes niet
overwinning volkomen. Het moreel
eens ooit eerder hebben gesproken in maar ik vind dit een snert bestaan. vind ik dit leven grauw".
en. zestig deelnemers aan de klasse* de
historie. Ik kan me voorstellen dat Geen wonder dal de mensen spreken
KAREL: „Je bent een materialist, in de ploeg was uitstekend. Het ge*
mentsproeven, uitgeschreven door de er weinig
behoefte aan heeft bestaan, van dooie vissen. Ik verzuur gewoon, Marius! Je kijkt alleen maar naar geld hele elftal heeft 'hard voor de over=
R.A.C.*West, bemerkten door. hun vooral wanneer
bedenkt dat deze terwijl ik nog niet eens ben ingelegd". en mooie dingen. Ik ben gek op het winning gewerkt en vormde een goed
enthousiasme niets van de koude, die dieren — om demen
instandhouding van
KAREL: „Met makrelcn doen ze gekleurde leven.... rosc en zo...." geheel.
het weinige publiek op de stenen tri* de
Blijft het elftal zo spelen, clan zien
soort — zich door alle eeuwen maar alles".
JASPER: „Vergeet niet dat de Raad
bune moest trotseren.
te kieuw en te staart 'hebben
JASPER: „Zijn wij wel makrelcn? zich helemaal niet met romantiek be* we vol vertrouwen de verdere ver*
De sprint a deux was niet bepaald heen
van Zandvoortmeeuwen in
amusant te noemen, omdat men moeten verdedigen tegen angel, har* Ik daoht dal onze ouders haringen moeit. Zuiver toeval, dat die tegels richtingen
en net.
waren!"
misschien rose worden. Maar dal deze competitie tegemoet.
meestal na de eerste tien meter weet poen
In zo'n situatie praat je niet, maar
wie als winnaar over de streep gaat.
Natuurlijk, het gaat ook om de snel* zwem je (weg).
Tot dusverre maakten Jasper, .Ma*
ste tijden, maar een eigenlijke wed*
en Karel (van het gemeentewas
strijd kan dit onderdeel niet genoemd rius
pen) geen uitzondering op de goede
worden.
van het stom*zijn.
De slalom, die dit keer eveneens regel
„Het kind in zijn groei
Niet dat zij speciaal een strijd op
tweemaal verreden moest worden,
tot mens"
bracht er de spanning en enige warmte leven en dood hadden te voeren te*
in, daar de opgaaf vrij zwaar wris. Na gen doelbewuste aanvallen op hun be*
het „ronden" van een pilon behoor* staan, maar zij verklaarden zich soli*
Woodbrookers Gemeenschap geefl
den de deelnemers over een slang van dair met de strijd van hun soortgeno*
cursus voor jonge vrouwen,
ten
in
het
water.
Dat
het
drietal
de
"busjes te rijden, maar juist hierbij
bek
opende
om
een
pittige
convcr*
20*25 September 1954
vielen de meeste slachtoffers te no*
teren. Vervolgens zigzag achteruit* satie te beginnen, mag dus gerust ver*
rijdend moest men nog tussen vlag* bazingwekkend worden genoemd.
Nu alle drukte van vacantic en kin*
Jasper hield 't eerst op met water
gen door rijden.
deren
bezig houden in de zomer voor*
Waterdiscussie....
spuwen.
„Ik
heb
er
schoon
genoeg
Er werd gereden in vier klassen,
van!"
zei
'hij,
minachtend
naar
het
l'.ij
is,
is
hel goed om zelf eens tot bc=
namelijk tot 1100 cc, van 1100*1500 c-c,
MARIUS: „Wat kan 't schelen? heeft niets te maken met het gemeen* zinning te komen en wel door er over
boven de 1500 cc -en tenslotte ccn vuile water in het basin onder zich
kijkend. Marius en Karel verdraaiden Haringen of makrelcn, voor mijn part tcbcleid. Want om je even uit je te denken, hoc men in de omgang
sportklasse.
hun ogen en hielden eveneens prompt ponen. Maar er gebeurt nooit eens rosc droom te helpen: diezelfde Raad
De uitslagen luiden:
bevordert ook metselaars tot majoor, met het kind hel beste kan handelen.
wat opwindends!"
op met spuwen.
Asklasse (tot 1100 cc): 1. A. Hila*
„Marius", zei Karel, „zie je dat?
JASPER: „Ik kijk'wel eens naar de heb ik gehoord".
Van de tegenwoordige mens wordt
rius (Fiat); 2. Pouwels (D.K.W.); 3. Jasper doet 't niet meer!" Marius mensen, die hier langs de trappen op*
MARIUS: „Klets. Een sergeant ontzaglijk veel cievraagd un de tijd is
Simons (Fiat).
sloeg met ;:'n staart een hinderlijke lopen naar het raadhuis. En dan ben werd tuinman!"
JASPER: „Nou ja, 'l was toch zo zeer gecompliceerd geworden. Het
B=klasse (1100*1500 cc): 1. Beckc* vlieg weg en mikte een laatste straal ik toch nog blij dat ik ccn vis ben. Ze
kind zal ook in het gezin hierop moe*
ring (Volkswagen); 2. v. Zeijl (Opel); water op een sinaasappelschil, die in sproken wel eens van „menswaardig iets!"
ten worden voorbereid. Daarom is
het basin van de fontein dobberde. bestaan", maar voor die lui is 'l leven
KAREL: „Rosc tegels
"
3. W. Hilarius ('Fiat).
MARIUS: „Honderd milliocn...." het vooral, dat wij mot \J allen dit
dat eeuwige ook niet zo leuk. Als ik zo nu en dan
C=klasse (boven 1500 cc): 1. II.„Ik word 'l ook zal
JASPER: „Liever boter dan kanon* siuk bezinning ter hand willen nemen.
Kreisel (Rover); 2. Gorris (Citroen); kwatteh", zei (hij. „Ze hebben ons maar es m'n bek mag open doen, zou
schoon water beloofd, -maar dit "is ik niet eens met ze willen ruilen!"
ncn...."
3. Rupert' (Sunbeam).
'Het programma is zo samengesteld,
werk. Weten jullie wel dat ik
MARIUS: „Ik bedoel het plan van
KAREL: „Ik zou wel in de gemeen*
Sportklasse: 1. Poll (Porsche); 2. M. geen
me schaam als ik in dit water kijk? teraad willen zitten! Lijkt me heerlijk de Grote onbekende".
dat ccn 3*tal lessen wordt gegeven in
Gatsonidcs (Triumph); 3. J. Zwart Moet
je eens zien wat een bende: om de gemeente te besturen".
JASPER: „Ik bedoel de boter".
kinderpsychologie en Iwcc maal wordt
(Fiat).
Papier, drijfhout, verlepte bloemen en
JASPER: „Och, je weet niet wat
KAREL: „Én toch zou ik best in de
Algemeen klassement: 1. Beckerini! lollystokjes
Terwijl de burge' beter is: steeds te moeten pralen, ais gemeenteraad willen zitten. Kanon* gesproken over cle mcns=wording.
Daarnaast wil men ook grote aan=
(Volkswagen); 2. 'H. Kreisel (Rover) meester bijna gezworen heeft dat het er eigenlijk niks te zeggen valt, of nen, boter of sergeants. En ik zou
en 3. Poll (Porsche).
water schoon zou blijven!" Marius alsmaar water spu\ven. Dacht je nou wel zorgen dat mijn gebit puik was". dacht schenken aan de vrije uitdruk*
„Laten wc maar weer gaan spu* king van het kind, in tekenen, mu*
Des avonds vond om 7 u. in pavil* wond zich echt een beetje op.
dat de mensen altijd maar dingen
joen Kieter de prijsuitreiking plaats
„Konden we maar weg hier", zei zeggen waar de wereld wat aan wen!" zeiden ze alle drie tegelijk.
ziek, enz.
door de lieer J. H. Beverdam, voor* Karel. „Ik vind er ook niks meer aan. heeft?"
Dat deden ze dan.
De hoofdleiding berust bij mejutfr.
zitter van het district Haarlem van Een vis wil wel es wat anders, ik ben
KAREL: „We krijgen rose tegels in
BARTJE. Ds W. 'H. Buijs.
gewoon groen van ergernis!"
Bentveld. Alleen al om zulke dingen
de R.A.C.*West.

Sport

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

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

Eerste elftal start met een
overwinning.
Rectificatie
Zandvoortmeeuwen l heeft de com*
Brillenspecialist
petitie j.l. Zoridag goed ingezet. Na
een goed gespeelde wedstrijd werd
tegen Scheveningen een mooie 1*4
Haltestraat 58, telefoon 2174
overwinning behaald.
In de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. 2
is wegens vacantie
om de O.H.C.*beker liet Zandvoort»
meeuwen 2 zich niet onbetuigd en hè*
GESLOTEN
haalde een verdiende 6*3 overwinning.
Minder succesvol waren de resulta*
van 13 t/m 18 Sept.
ten van de Zalerdagmiddagelftallen.
en niet zoals wij vermeldden
De eerste competitiewedstrijd thuis
van 16 t.m. 23 Sept.
tegen S.I.Z.O. verloor Zandvoortm. l
met 4*1. Tot een kwartier voor het
einde wist Zandvoortmeeuwen deze
technisch beter spelende Hillegomse
ploeg in bedwang te houden. ^Toen
was de stand nog 1=2. Maar de Zand*
voorters bezaten toen niet meer de
kracht' om door te bijten. Hun tegen*
stand werd minder en hiervan profi*
teerde S.I.Z.O. om kort na elkaar nog
tweemaal te doelpunten.
'Het 2e Zaterdagmiddagelftal speel*
de uit tegen Hillegom voor de Ie ron*
de om de Kennemcrlandbeker. Het 2e
elftal bood goed tegenstand en ver»
loor slechts met 2*0 tegen deze twee
afdelingen hoger geklasseerde tegen* Morgen, Woensdag 15 Sept.
stander.
KIJKDAG
Adsp. a behaalde in het tournooi
van D.C.O. de 3e prijs door in de ver* van inboedelgoederen van 2—9 uur.
^-liezersfinale met 10*0 van T.'H.B. a
Donderdag 16 September
te winnen.
's morgens 10 uur

LOOMAN

l

DUIVENSPORT
P.V. Pleines hield op Zondag 12 Sep*
tember een wedvlucht vanaf Vilvoor*
Veilingmeester
de, 116 km. De eerste vogel werd ge*
P. WATERDRINKER.
toond 9,22 uur.
Telefoon 2164.
J Donker l, 5; K. Driehuizen 2, 16,
17, 24, 34, 35; A. Molenaar 3, 8, 13,
22 32; G. Driehuizen 4, 11, 14, 21, 26, Herfstwandeling
29; K. Kramer 6; C. Allebes 7, 19, 27;
C. Visser 9, 10, 23, 28, 31; H. Gaus door de Kennemerduinen
15, 18, 33. B. Lukkassen 20, 36; 'H. A.
'Daane 25; J. N. (Huijer 30, 38; IJ. van Ook dit jaar organiseert de A.N.W.B.
weer zijn traditionele Herfstwande*
't Hert 37, 39.
lin.!>, welke naar verkiezing kan wor*
K.J.C. „NOORD"
den gelopen op 18 of 19 September
Donderdag 9 September hield K.J.C. a.s. De route voert .de wandelaars —
Noord zijn eerste clubavond in het
seizoen 1954='55, voorafgegaan door zowel leden van de A.N.W.B. als
een korte bespreking en verkiezing niet*leden kunnen aan deze toeris*
van een nieuwe secretaris door het tische wandeling deelnemen — door
aftreden van de heer Van Keulen.
het fraaie gebied van de Kennemer*
Gekozen werd de lieer H. Roos, Pot*
duinen, dat reeds de symptomen van
gieterstraat 32.
de naderende herfst vertoont.
Er zijn weer twee tochten uitgezet,
Slechte straat
een korte van ongeveer tien kilome*
Reeds enige jaren vermeldt de ge* ter onder meer voor deelnemers met
meentebegroting in de toelichting, dat jongere kinderen, en een lange route
de z.g. Verlengde Haltestraat van een van ongeveer achttien kilometer.
nieuw wegdek zal word-en voorzien. Beide tochten stellen de wandelaars
De 'huidige bestrating — met de
zeer smalle trottoirs — verkeert in in staat kennis te maken met het
een erbarmelijke toestand en deze prachtige natuurschoon in dit Natio*
situatie is er, na dat de gemeentebe* nale Park, waar vele paddestoelen
drijven een nieuwe waterleidingbuis langs het pad staan, bessen in allerlei
in dit weggcdeelte hebben gelegd,
kleuren tussen het gebladerte glinste>
niet op vooruitgegaan.
Thans deelt men mede, dat er nog ren en de eerste trekvogels zich laten
besprekingen met de Ned. Spoorwe: zien. Van enige duintoppen af heeft
gen gevoerd moeten worden om deze men boeiende vergezichten.
belangrijke "verbindingsstraat eens ter*
Vertrekpost en tevens eindpunt van
dege onder handen te nemen. In de
komende maanden heeft men hier* deze Herfstwandeling is Bondshotel
voor ruimschoots de gelegenheid, zo* lepenhove te Bloemendaal.
dat men dan voor het volgende zo*
merseizoen tijdig gereed kan zijn.

VEILING

Aangeb.gpr. gel. herenhuis

De Vrouwenbond van het N.V.V. or*
ganiseert op 23, 24 en 25 September
a.s. een bazar. De opbrengst is be*
stemd om het meubilair van „Ons
Gebouw" in de Brugstraat te vernieu*
wen.

Joke Maasland, de vrouwelijke cour*
reur, die op Zondag 15 Augustus j.l.
tijdens de internationale autowedstrij*
den op het circuit uit de baan vloog,
waarbij zij ernstige verwondingen op*
liep, is Vrijdag j.l. uit het St. Elisa*
beth Gasthuis te 'Haarlem ontslagen.

Jaarvergadering

Ned. Padvindsters Gilde

De Zandvoortse Bridgeclub komt op
Woensdag 22 September in jaarver*
gadering bijeen. Behalve de gehruike*
lijke punten vermeldt de agenda eer
bestuursverkiezing. Mevr. v. d. Werfi
en de heren Schutte en Siouwerman
stellen zich herkiesbaar, hetgeen niet
het geval is met de secretaris, de heer
P. Stor.

In de week van 12 September begin»
nen de kabouters en padvindsters
weer. Woensdag 15 September wor*
den de kabouters van kring I ver*
wacht. Nieuwe kabouters kunnen zich
nu weer aanmelden. Zaterdag 18 Sep*
lember komen de kabouters van de
duin„d'werg"kring weer samen, terwijl
alle padvindsters Zaterdag 18 Sept.
's avonds om 7 uur in de Tonnenberg
worden verwacht om afscheid te ne»
men van hen die de P.V. gaan ver*
laten.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 14 Sept. 8 uur: film „De ver*
overing van de Mount Everest".
Woensdag 15 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 16 Sept. 8 uur: idem.

Belangrijke

telefoonnummers

Jongste bediende

^J>

(mnl. of vrouwl.)

te Heemstede, 8 kmrs, c.v., telef., v. en a.tuin, vrij
uitzicht, bij bushalte. Huur ƒ 80,75 per maand.

Br. met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris
onder no. 7203 bureau Zandv. Courant.

Gevr. dergelijk huis
te Zandvoort
Brieven onder no. 7202 bureau Zandv. Courant.

Adverteert in de Zandvoortse Courant
Winterseizoen 1954/55

Alle 8 avonden f 9,60;
4 voorst, (naar keuze) f 6,*;
filmabomiemejit (5 av.) f 5,50
jeugdabonnement (4 av.) f 4,*,

DOET UW KEUZE,,,, NEEMT EEN ABONNEMENT f
't Helm: Secr. Dr Gerkestraat 93 zw.

Ook op weg naar
A L B E R T HEIJN?
Ja hoor... er is geen
beter adres voor mijn
boodschappen

WIEG te koop.
Westerparkstraat l, na 7 u.
RADIO te koop; ƒ 75,-.
Hogeweg 50.
WONINGRUIL
A msterdamiW.—Zandvoort.
Aangeb. zonn. 2e etage, gr.
<amer en suite, gr. zijkamer,
slaapk., gr. hall en gr. war.
Huur ƒ 41,— p. mnd.
Gevr. soortgelijke woning te
Zandvoort. Br.: J. Bertholet,
Adm. de Ruyterweg 344*11.

Neem b.v. nu eens die
borstplaatjes. 'n Gezellig
gezicht, die 10 kleurtjes.
10 kleuren, die elk een aparte,
zuivere smaak hebben.
Lekker! Je begrijpt gewoon
niet, hoe Albert Heijn dat
kan leveren voor 45 et
per 200 gram.

Dame vraagt G'EMEUB.
ZIT*SLAAPK„ parterre, met
of zond. pension, centr. dorp.
Br. no. 7201 bur. Zandv.Crt.
Voor perm. gevraagd GE*
STOFF. KAMER met kook*
en stookgel. Aanb'.: Zr Diru
Brondersstraat 2, tel. 2688.

FONDANT
BORSTPLAAT

NET MEISJE gevraagd in
klein gezin voor hele event.
halve dagen, vanaf l Oct.
Mevr. van de Poll, Merel*
laan 9, Aerdenhout.

200 gram 4 S

HAARLEM
Zaterdag 18 Sept. 8 uur
De Nederl. Comedie

Choc. Pralines . . . . 100 gram
Zaanse Beschuit grote ron4 stuks
Grote Snijkoek . . . . pe^k
Boterhamkorrels . . 250 gram
Chocolade Pasta . . . P e rg ias
Fijne S n i j w o r s t . . . . 100 gram

29
25
39
39
55
44

Muiterij op de Gaine

Hlllshoudzeep

29

Café OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.

STADSSCHOUWBURG

. 2 dubbele stukken

Zondag 19 Sept.\8 uur
De Nederl. Comedie

Kleine kinderen
worden groot
Pr. ƒ l,- tot ƒ '4,- (all.
inbegr.). Verk. op speel*
dag en 2 dag. ervoor van
10*3 uur. Tel. na 12 uur.
Coupons geldig.
Woensdag 22 Sept. 8 uur
, Toneelgroep STUDIO
Volksvoorstelling

Henrik en Pexnille

ALBERT HEIJN

Een van de goede dingen
in het leven.
Sportinstructevr J. "Vlugh
zegt:
TIen tot twaalf
trainingsuren
op één dag Is
vooral in de zomer geen ultzondcrlng. Na
een dergelijke
geestelijke en
lichamelijke - inspanning
komt er een ogenblik dat
je werkelijk op bent. Dat la
dan het moment voor zo'n
heerlijk verkwikkend
kopje BoMle Koffie.
BOFFIE, het woord voor
de lekkerste KOFFIE.

'VOORKWAUTEITi/

Droste zoekt vrouwelijk personeel l

Pr. ƒ 1.— en ƒ 2,- (a.i.)

Uit ziekenhuis ontslagen

Bazar

Gevraagd:

WONINGRUIL j

U kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verStrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet in Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) hunnen. •
ooft worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

U kunt het toch niet
af schreeuwen
wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt orengen. Daarvoor staat de 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 bjj de

Hotel Bouwes
en adressen
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Ma>
Springer.
2000
Brandmelding.
Internationaal cabaretprogramma.
2403 Commandant Brandweer.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
Andere attracties en
2345 Gem. Secretarie.
nuttigheden
Donderdag 16 Sept. 7.45 uur: Simul* 2499 Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
taan^schaakwedstrijd Z.S.C, in Ons 2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Huis.
2887 Stoomwasservj „Hollandia",
fjjnstrtjkerö, J. H. G. Weeninfc,
Stadsschouwburg, Haarlem
Pakveldstraat 30a.
Dinsdag 14 Sept. 8 uur: Nederl. Co*
medie met „Muiterij op de Gaine" 2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Zaterdag 18 Sept. 8 uur: De Nederl
2424 Autobedrijven „Rinko",
Comedie met „Muiterij op de
Oranjestraat en Stationsplein.
Gaine".
Zondag 19 Sept. 8 uur: De Nederl 2975 Jon. Sjjtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Comedie met „Kleine kinderen wor;
2465 'Stofzuigerspecialist; Lichtstoden groot".
Zandvoortse Courant
ringen. Bel op Frits Paap,
Woensdag 22 Sept. 8 uur: Toneelgr
Studio met „iHenrik en Pernille".
Mauritsstraat 3.
Achterweg l - Telef. 2135

is het prettig
werken

Aanmelding Personeel*afdeling elke dag, behaivt Zaterdags, van 9 tot
5 uur aan de fabriek.

Opgericht 1900
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Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:

UITGEVER; IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
oogte

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 1,—.
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Girorekening 523344

Expositie schilderijen' j

ormde Gemeente-avond

De te Heemstede wonende schilderes
2atharina Ruysenaars zal een expo*
Na het afwijzen van vorm, waarin men iets van de eigen
itie van haar werken 'houden in
het
E.D.G.tverdrag souvereiniteit moest prijsgeven. Reeds
Appèl aan de lidmaten
door het Franse par: op de conferentie van Brussel gaf de
Zandvoort in hotel „De Sonnehoeck"
lement is er in het Franse premier uiting aan de voor
an de Dr. Smitstraat, van 18 Sept.
naar politieke en mi' de Frankrijk eenzijdige opzet van de
Als eerste in de rij opende gister* aan een enkele zinswending kan mer* ot en met 3 Oct. De tentoonstelling
litaire integratie ver* E.D.G., waarbij Engeland en ook
langende Westen een Amerika als welwillende voogden op
avond J6 September de (Hervormde ken dat het niet haar moedertaal is. al dagelijks geopend zijn des mid*
politieke luchtledigheid ontstaan die deze defensiesgemeenschap
zouden
Gemeente 'het winterseizoen met een
Men noemt, zo vertelde ze, de drie lags van 2 tot 5 uur.
men, vooral van de zijde van Enge* toezien.
gemeente^avond voor de wijken Zuid westelijke sectoren van Berlijn „het
land, zo snel mogelijk tracht op ie
De ontvangst die het ontwerp^verrode eiland", waarheen uit de omlig*
en Noord tezamen.
vullen. De reis van de Britse minister drag in de Franse nationale vergade:
gende provincies vele vluchtelingen
van buitenlandse zaken langs de voor* ring ten deel viel, heeft o.m. aange:
Samen piraten
Een dame uit Berlijn, lid van de trekken.
naamste Europese hoofdsteden heeft toond dat de Franse eerste minister
Hervormde Gemeente aldaar, vertel*
Waarom vluchten deze mensen?
'het bestuur van de afdeling iets van een politieke pelgrimage. Ern in zijn zienswijze niet alleen stond.
Veelal worden ze verdacht van sa* Pussen
de een en ander over het vluchtelin*
van de Ned. Amateur To» geland voelt zich, nadat het van zijn Hopelijk heeft Engeland nu de wenk
of hebben ze zich te open* laarlem
genprobleem en de hulp die aan de botage
Unie (N.A.T.U.) en de jury van Franse bondgenoot in verband met van Mèndes France, om een vorm te
hartig uitgesproken tegen het com* neel
„displaced persons" in deze stad ge* munistisch regime, een toestand dus, de tweede toneelwedstrijd om de 't defensieverdrag meer had verwacht vinden voor een eventuele herbewa:
Volksbokaal" is een geschil ge* dan het zelf bereid was te geven, pening, die zijn land niet scheidt van
boden wordt.
waar wij na vijf jaar Nazi*bewind ,Vriie
'ezcn over de onkostenspecificatie.
blijkbaar medeschuldig aan het EDGi Engeland en die in het Franse parle:
Zelf Oostenrijkse van geboorte, nog wel mee vertrouwd zijn.
Ondanks alle pogingen om tot een echec.
ment een goede kans zou maken te
Het
levert
geen
grote
moeilijkhe»
kwam ze in 1920 mee met de stroom
te komen werd geen oplos*
De in Frankrijk wijdverbreide on= worden aangenomen ,goed begrepen.
den op, om in Berlijn te komen, mits rergelijk
van vluchtelingen, die toentertijd in men geen opzien baart door te veel iing gevonden, zodat het bestuur be* lustgevoelens om tezamen met Duitss Uit het resultaat van de reis van
ons land asyl vonden. Daaraan is het bagage mee te nemen. 'Hieruit volgt, iloot de zeven deelnemende toneel* land aan een politieke en militaire gei Eden zal moeten blijken in hoevere
'erenigingen — uit Zandvoort „Wim meenschap deel te nemen, werd nog
bereid is om aan de Franse
ook te danken dat zij nu nog perfect dat deze vluchtelingen dus allemaal iü'dering" en „Op Hoop van Zegen" versterkt door de houding van Enge: Engeland
verlangens — die gericht zijn op een
min
of
meer
berooid
aankomen.
Er
Nederlands spreekt en men slechts
tot een 'bespreking uit te nodigen land om — uitgezonderd het geven nauwe samenwerking van Engeland
zijn momenten dat de westelijke sec* —
Donderdag 23 September a.s. in van enige militaire garanties — afzij: met de West:Europese landen — te.
tor van Berlijn 100.000 vluchtelingen op
dig te blijven van een gemeenschaps: gemoet Ie komen.
telt met alle problemen van voeding, iaarlem.
kleding, medische verzorging, onder*
dak, die dit met z;;h meebrengt.
Dit alles vertelde deze dame, wier
SONG EN CHANSON
naam we niet mogen vermelden, en
deze feiten waren ons ook allemaal
Woensdagochtend werd de Zand* reeds bekend uit de kranten.
Maar de uiteindelijke bedoeling van
voortse politie medegedeeld, dat men
bijeenkomst bleek hieruit te be*
omstreeks elf uur vanaf de waterto* deze
staan, dat mevrouw persoonlijk con*
ren een zeiljacht had gesignaleerd, tacten wilde leggen tussen haar toe*
Kanttekeningen rond twee populaire soorten liedjes
dat een rode 'vlag in de mast voerde. hoorders, die eventueel geneigd wa*
Op 'hetzelfde moment ontving de heer ren een kleine vluchteling uit West*
en politieke onjuist*
P. van der Mije, secretaris*penning* Berlijn voor twee maanden onderdak Men weet niet altijd waarom, maar de mens is blijven zingen in de twin* maatschappelijke
te willen verlenen.
tigste eeuw. En gelukkig niet alleen opera's. Want men vergeve mij mijn leden wordt afgeblazen in de gene*
meester van de plaatselijke commis»
Ze hoopte door deze uiteenzetting (ongetwijfeld eenzijdig) oordeel: de meeste opera's worden gezongen om* •enheid voor de lichte — men mag
sie van de Kon. N.Z.H.R.Mij„ de te* tot dit doel te geraken.
yel bijna zeggen — zedeloze muze?
Deze gemeente*ayond, die niet zo dat ze te onbelangrijk zijn om te worden gesproken. Over de operamuziek,
lefonische mededeling, dat hetzelfde
Het zou niet eerlijk zijn om te ont»
jacht ook reeds voor Noordwijk in goed bezet was als Jn de regel het ge* die al het onbegrepen Italiaans moet rechtvaardigen zij hier gezwegen.
val is bij een avond van de Hervorm* Over smaak valt, zelfs zingend, niet te twisten.
tennen dat 'het Franse chanson al
moeilijkheden had verkeerd.
de gemeente, werd door Ds C. de Ru
'Er is een manier van zingen die vele stalles*zitters te profaan is. Van deze elementen mist. Behalve in de
De bemanning van de reddingboot gesloten.
•
G.H. de toppen der coloratuur blikken zij neer op het lied dat met alledag ver* anden die het E.D.G. verdrag onder*
:ekend hebben is er ook in Frankrijk
„C.A.A. Dudok de Wit" werd in al*
band houdt en dat onze radio's voornamelijk in twee vormen binnen het een merkbare invloed van de Ameri*
lerijl opgeroepen. Op het moment dat
gehoor brengen: de Amerikaanse tune of song (beide begrippen dekken cl* <aanse stijl op het gezongen leven.
besloten wer.d om zee te kiezen ont*
kaar
niet geheel, maar wij houden het woord song in zijn meest algemene Ook hier worden op de achtergrond
ving men de mededeling, dat het jacht Ned. Christenvrouwenbond
)seudo*engelenkoren vernomen. Maar
betekenis
van lied(je) aan) en het Franse chanson.
.behouden de .pieren--van IJmuidcti
n zijn algemeenheid biedt het chana
De afdeling Zandvoort van de N.C.
son een volstrekt ander beeld. We
was binnengevaren.
V.B. hoopt Vrijdag 24 Sept. a.s. des [n zekere zin is deze indeling enigs* ]op het podium: „Frankie, give me a stuiten hier op een traditie die zich
De IJmuider reddingboot „Neeltje avonds 8 uur, haar eerste bijeenkomst zins
geforceerd omdat er oneindig baby!"
juist de laatste tijd weer sterk doet
Jacoba" was uitgevaren en begeleidde van het komende winterseizoen te veel locale, landelijke en helaas nog
De Amerikaanse liedjeszanger in 't lelden: 'Het chanson als reactie op
het Duitse jachtje „Bea" naar de houden, in de nieuwe consistorie der meer provinciale variëteiten bestaan, algemeen heeft niet zelden zoetge* iet bestaan, als sp_ot, critiek, on*
Kerk.
waarin de alledaagsheid in de lied* vooisde koren als begeleiding, schal* macht of melancholische ironie. De
haven, zeer tot geruststelling van de Herv.
Ds 'H. S. J. Kalf van Bennebroek vorm een onderdak vindt.
lende echoruimten als klankkast. De realiteit wordt niet kunstmatig on*
drie opvarenden, die enige moeilijke zal dan spreken over: „'Het Huma*
De Amerikaanse schlager en het grote kracht ligt in het effect, dat ge» schadelijk gemaakt, zij wordt bezon*
nisme".
uren achter de rug hadden.
?ranse chanson zijn echter twee uitin* richt is op het bereiken van een on* ^en en tegcngezongen (evenals tegen»
gen — in menig opzicht eikaars te* verdraaglijke 'harmonie die bijna pre* 'egeten trouwens).
Er zijn momenteel weer namen ge*
jengestelde — die het meest als dag* tendeert kosmisch te zijn, een harmo*
schotels fungeren op de radiopro* nie die anderzijds een bizarre illus* noeg te noemen van chansonniers en
Jramma's. Nu zijn de termen song en sie is omdat hij is opgebouwd uit on* chansonnières in wier liedjes het alle*
chanson op zichzelf elastische be* verenigbare zaken als naïviteit, raffi* daags contact of conflict met de wer*
nement en sentimentaliteit. Er wotdt ielijkheid zich weerspiegelt.
grippen.
Ook tussen de liedjes die in Ame* in gelogen over leven en liefde. Maar
De troost van 'het chanson ligt niet
rika letterlijk opgeld doen bestaan on* het schijnt voor velen een troostrijke n de metamorfose van het reële,
eindig grote verschillen. In dit land leugen te zijn,, die beantwoordt aan maar in de herkenning ervan, de bc*
11 SEPTEMBER. Er gaan gekke ge* ter gegaan. En ik heb een portefeuille met zijn enorme tradities op het ge* een primitief verlangen naar vol* aming.
nichten, die ik helemaal niet geloof. gevonden met niks er in. Je kunt wel bied van wat we gemakshalve maar maaktheid. Van de vrouw van wie
Het feit echter dat de mens erover
Ze hebben mij vandaag verteld dat zien dat de vacantie voorbij is. Maar even de „lichte muziek" zullen noe» hij enige tijd later luidruchtig scheidt, zingt, betekent dat hij zich een ge*
de burgemeester bezig is Zandvoort 't ergste is dat de zomer voorbij is. men, zijn deze verschillen 'begrijpelijk. zingt Sinatra met een gigantische rechtvaardigde afstand en een over*
te verkopen aan een Amerikaanse Achteraf is het altijd jammer als de Zij zijn af te leiden uit het grote on* weekheid: That is Nancy with the zicht heeft verworven. Dat juist
club van grote Pieten. Nou schijnt hij zomer op is. We hebben 't nog niet derscheid tussen blank en zwart en laug'hing face. 'Deze romance is pu* maakt het chanson bij uitstek men*
niet de steun te hebben van de beide eens zo slecht gehad.
uit de wederzijdse beïnvloeding. In bliekelijk geëxplodeerd, maar een te* selijk. (En het is niet toevallig dat
Vanmorgen kwam de redactie bij de V.S. is de jazz ontstaan — de mu* ken is het niet geweest.
wethouders, die vrezen dat Zand»
gedichten van een realistisch dichter
voort dan een kolonie van Ameri» me. „Stoeleman", zei de redactie, „je ziek van de Amerikaanse neger, een
Tussen deze twee uitersten: het ge* als Prcvert in Frankrijk liedjes kon»
kaanse geldschieters gaat worden. moest er maar es mee ophouden!"
cultuurverschijnsel dat voor sommige voelige, geladen realisme van de ne* den worden).
„Waar mee ophouden?!" riep Jans 'hetzelfde is als rythmische losbollig» gerzanger(es) waarin ook zeker het
Zandvoort heeft genoeg aan de zon,
Het soortelijk gewicht van de mens
zeggen deze heren. (Ik bedoel de wet* verschrikt. „'Hij is nog jong genoeg!" heid. Het is hier niet de plaats om effect toegepast wordt (de tijd van — dat zoals men weet iets groter
„Bedankt Jans!" zei ik schijnheilig, een dergelijke misvatting te bestrij* Bessie Smith is voorbij) en het muzi* is dan Seine*water — wordt niet ge*
houders). Ik vind 't ook. Meer dan
„maar de redactie bedoelt mijn ge> den, al zijn weinig onderwerpen 'het kaal illusionisme ligt een enorme hoe* loochend; maar gezongen en beluis*
genoeg.
En het tweede gerucht dat ik schrijf in de Zandvoortse Courant zó waard om er (noten)balken voor veelheid andere genres: het kwasi* terd brengt het chanson een tijdelijke,
hoorde was zo mogelijk nog gekker. denk ik".
eenzame cowboylied, het kolderliedje legitieme overwinning op een proble»
uit anderer ogen te halen.
„Precies", zei de redactie, „dat be*
Een Duitse fabrikant van neusfluitjes
De invloed van de oorspronkelijke (Danny Kaye heeft enige goede op matiek. Zij heeft de disproportie dan
doel ik. Er is toch niets meer jazz werkt nog altijd door in het hui* zijn repertoire), het frisse Annie*get ook niet nodig. Zij heeft geen 'hemel
wil hier een complex gebouwen
te doen".
stichten om één groot industrie»
dige Amerikaanse lied. En het geluk* your--gun*typje, ihet exotisch >getinte te bieden, maar de somberheid, het
„Dat moet je niet zeggen kige is, dat de neger bij het brengen (Jezebel) etc.
centrum van Zandvoort te ma*
protest of de glimlach der mensen,
baas!" riep Jans vurig. „Van: van de song nog steeds een aanzien*
ken. Toen ik vroeg wat wij
Generaliserend kunnen we echter hun sarcasme of hun spel.
daag
hebben
ze
nog
zitten
kla*
Patachou, Edith Piaff, Catherine
hier met een neusfluiten*indu»
lijkc rol speelt. Vocalisten als Ellen zeggen dat 'het lied dat Amerika on*
verjassen in de tent en de zon Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billy Holy* der de massa brengt, de sterke ten* Sauvagc, 'Mouloudji, Yves Montand,
strie moeten doen, lachte men
was nog lekker warm".
geheimzinnig. Ze zeggen: neus»
day, Armstrong zijn de typische denz heeft — niet om de dagelijks* Georges Brassant, het zijn enkele
„Ja, in (Honduras
" ant* voortzetters van de gezongen jazz, heid te ontmoeten, maar om hem te kunstenaars die het huidige Franse
fluiten en ze bedoelen pantser»
woordde de redactie. Jans vindi een jazz die reeds lang niet meer zui* ontlopen. En er is daarvoor geen be* chanson groots vertegenwoordigen.
vuisten! beweerde men.
'm een engerd. Heeft ze gezegc ver is in oren van velen, maar die tere manier dan hem op te pompen
Zo zie je waar 't naar toe
Frankrijk kan zingend rebelleren —
ook. Maar met dat al moet ik toch nog steeds bijzonder sterk van tot onalledaagsc proporties. De liefde dat kon het in de Revolutie al —,
gaat als de mensen zich verve»
Ten. Ik vind al dit gepraat maar on» er mee ophouden.
expressie en bewogenheid mag wor* wordt een ideaal*liefde die niet 'be* maar in laatste instantie aanvaardt
15 SEPTEMBER. We moeten de za den genoemd. De betrouwbare tra* staat, de vrouw een ideaal*wezen dat 'het de mens als een onvermijdelijk
zinnig. 'En dat zei Jans ook.
12 SEPTEMBER.
Gisterenavond ken maar rustig op hun beloop laten giek en het spontane enthousiasme uiteraard niet bestaat, het verlangen gegeven, wat hij trouwens schijnt te
was er een jongen aan het strand met 'Dat zei mijn ouwe schoolmeester ook zijn er nooit geheel uit verdwenen. wordt een onsterfelijk ziektebeeld, ziin. Met deze onherroepelijkheid
z'n meisje. Ze wilden naar het lichten altijd als de jongens niet wilden Ie* Midden in de business klopt nog iets een ongeneesbare mazelen van 't ge* schijnt echter ook nog iets aan te
van de zee kijken. Maar de zee lic'htte ren. Hij vond 't al lang goed als de als een dynamisch hart, een figuur voel of nog erger, het verdriet krijgt vangen te zijn, hij leent zich nog
niet en uit de twist die hierdoor tus» mensen voldeden aan de leerplicht die hoe langer hoe zeldzamer wordt. eeuwigheidsallures in een maatschap* steeds voor het lied en ook de troos*
De hoeveelheid songs die een direct pij die zich nauwelijks de rust gunt teloosheid kan nog zingen met men*
sen beide geliefden ontstond, kregen wet. 'Hij maakte zich ook nooii
selijke en niet zelden aangrijpende
ze er aardigheid in om eikaars ogen kwaad. En oud dat die kerel is ge uitvloeisel zijn van' de zuivere jazz om historie te maken.
Uit de reële, duistere ingewikkeld* stem.
te laten lichten. Toen was 't weer worden! Ik wil er maar mee zeggen moet echter niet overschat "worden.
dat de regen toch wel valt, ook a"
Het verband tussen menselijkheid
heid van het menselijk bestaan wordt
goed.
worden we er nijdig om.
de ongecompliceerde, rose Ueber en chanson is niet corrupt. Persoon*
13 SEPTEMBER. Ik las in de krant
16 SEPTEMBER. Mensen, het i: In de gezongen Amerikaanse zoetig* mensc'h van het sentiment geboren lijk vind ik het chanson dan ook on*
"dat er een hoedenspeld met imitatie voorbij. Die gekke Jans zat vanmor heid, die veel algemener en veel meer aan wie alle strijdbare en critische eindig geloofwaardiger en informa*
parel was gevonden. Alles is imitatie gen een beetje te simmen in de, keu gevraagd is dan het hierboven aan* functies ontnomen zijn; een wezen tiever over de menselijke 'hoedanig*
tegenwoordig. Niks is er meer echt. ken, toen ik zei dat ik vandaag voo getipte genre, klopt iets anders. Wat dat het uithuilt van een verlangen heden vertellen dan het Amerikaanse
Zo noemen ze hotel Bouwes bijvoor* 't laatst in de krant zou schrijven dat is, is niet geheel duidelijk. Waar* naar -weerstandloze bevrediging. Op lied, dat in laatste instantie veelal op
beeld een •imitatie*zeekasteel, dat een Jans is nogal gevoelig op d'r zenuwen schijnlijk een verbeterde roomklop* sofa's van een geharmoniseerde ver* een overspannen suggestie berust,
aanvaring 'heeft gehad. Ik vind 't erg Nou, gekheid is niet nodig, maar il per.
doving moet het geloof in dit alles ter iets dat men zelfs bij sommige evan*
gezocht. Maar ze zeggen het toch kreeg 't ook even te kwaad. Weggaan
De populariteit van zangers als wereld komen.
gelisten uit dit land aantreft: een sug*
maar.
zonder afscheid is 't mooiste. Dat heb Bing Crosby, Frank Sinatra, Frankïe
gestibele wereldmacht waarin tussen
Men kan erom lachen, maar laten de geadoreerde song en de wetten
14 SEPTEMBER. Ik 'heb nu bijna al ik een keer op de film gezien. Daar Lane e.a., kortom van de meesters
m'n stoelen naar huis gebracht, 't Is om zeg ik alleen maar: Dag, mensen. op de marsepeinen wapenen, is on* we niet vergeten dat met de tege* van Mc Carthy een waarschijnlijk
een triest gezicht dat grote strand
O ja, één ding nog: Wil mevr. Bep gclooflijk en groeit bij de jongeren moetkoming aan deze publieke be* grotere samenhang bestaat dan op het
zonder stoelen en badgasten, 't Was J. de drie kwartjes, die ik nog van niet zelden uit tot hysterische \a& 'hoefte — ook de film functionneert eerste gezicht zou blijken.
vanmiddag ongeveer half vijf hoog* Haar krijg, bij me thuis bezorgen" wondering. Bekend is de uitroep van met deze middelen — milliarden wor.
Beide |hebben n.l. tot onderwerp
water, maar niemand had er last van. Want morgen ben ik er niet meer.
een meisje tot de aanbeden — en den verdiend. Hoeveel agressiviteit de mens die vóór een goed deel niet
Drie baders zijn vandaag nog te wa»
STOELEMAN wellicht iets onthutste — Sinatra critiek en revolte tegen economische bestaat en toch wordt erkend.

Jacht in nood

CORRUPT EN EiERLIJK ZINGEN
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
Kosteloze inenting
tegen pokken

PROEVE
van moderne woninginrichting
in Oosterparkstraat

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend dat op
Zaterdag 25 September a.s., des na*
middags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
opengesteld tot kosteloze inenting of
herinenting tegen pokken, van hen
die zich daartoe in het Consultatie*
bureau aan de Poststraat alhier aan*
melden.
•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 trouwboek j e van de
ouders of geboortebewijzen van de
kinderen mede te brengen,
Zandvoort, 15 September 1954.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, Van Fenema.
De Secretaris, 5. K. Zonneveld, l.s.
f

Tentoonstellingen, die 'het publiek er
op wijzen dat liet interieur en de aan*
kleding van een woning een belang*
rijke zaak is, zijn momenteel vrij al*
gemeen.
Dit soort tentoonstellingen aijn
geen overbodige luxe. In de eerste
plaats heerst er op het gebied van de
woninginrichting niet zelden een ge*
drochtelijke wansmaak. Ten tweede
biedt de moderne binnenhuisarchitcc*
tuur allerlei practische mogelijkhe*
den die de moeite van het zien waard
zijn.
Overal in de wereld zijn kunste*
naars en ontwerpers bezig om het
publiek te bevrijden van pompeuse,
wanstaltige binnenkamers. Hun vin*
dingrijkheid betreft meubelen, zowel
als gordijnen, badkamers zowel als
bloemenvazen, boekenplanken en as*
bakken. Er is een grote vormvernieu*
\ying en het blijkt dat de belangstel*
ling daarvoor bij het publiek leven*
Zuigelingen- en
dig en groeiende is.
In Zandvoort is aan deze dingen
kleuterzorg
tot nu toe weinig aandacht besteed
In de maand September wordt in het en het is dan ook plezierig dat in een
consultatiebureau zitting gehouden op van de nieuwgebouwde bouwkas*
Fri/dagmiddag van 'half drie tot half huizen in de Oosterparkstraat een op
vier.
moderne wijze ingerichte woning tij*

Sport en prestatie
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De athletiekkampioenschappen in
Bern zijn alweer lang achter de rug.
De diverse Europese kampioenen heb*
ben 'hun dagelijkse bezigheden weer
hervat en ""verscheidene athleten zijn
weer de trotse bezitters van nieuwe
records. Nog harder nog sneller is er
gelopen, nog verder gegooid met
speer en discus. Voor de Olympische
Spelen in Helsinki hebben wij ons
reeds in een artikel afgevraagd waar
de grens van het menselijke vermo*
gen ligt.
In alle sector-en van de sport wordt
Nederland steeds meer achteruitge*
drongen. In ieder sportblad wordt er
op gewezen dat, zo de Nederlandse
sportbeoefenaren in internationale
ontmoetingen willen blijven meetel*
len, zij zich aan een straffe trainings*
methode zullen dienen te onderwer*
pen.
In 1956 staan de Olympische Spe*
len te Melbourne te wachten. Nu zou
ik U graag confronteren met een on*
waarschijnlijkheid, doch niet met
een onmogelijkheid. Enige jaren ge*
leden maakten de kranten melding
van een jongen, ergens in klein Azië.

In iedere stad, groot of klein, kun je ze
zien: de gapers! Ze 'hangen boven de
winkel van de drogist met hun grote
monden wagenwijd open. In het stad*
je waar ik je van wil vertellen hingen
er zoveel, dat de bewoners grote
moeite hadden om zelf niet mee te
gaan gapen. Want je weet, wanneer
je naar zo'n gaper kijkt moet je gauw
je hand naar je mond brengen wil
je ook niet mee gaan doen.
De burgers van het stadje" waren
erg trots op hun gapers en er waren
mensen die van heinde en ver kwa*
men om die prachtig uitgevoerde ge*
zichten met hun open monden te zien
en het gapersfeest bij te wonen.
Maar toen gebeurde er iets. Er ge*
beurt altijd iets wanneer je denkt dat
het goed gaat. Toen ik het stadje bin*
nenkwam om het gapersfeest dat de
volgende dag gehouden zou worden
bij te wonen, liepen de mensen overal
met sombere gezichten rond, of ston*
den zwijgend in groepjes bij elkaar.
Ik werd natuurlijk erg nieuwsgierig
en betrad een 'herberg, de beste plaats
waar je nieuwtjes kunt horen. Ik be*
stelde een kop koffie en vroeg de
waard waarom de bewoners van het
stadje zo treurig keken. „Meneer is
zeker pas de stad binnengekomen",
sprak de waard, „anders zou meneer
het wel weten".
„Nee", zei ik, „ik weet van niets".
„Er is een grote ramp geschied me*
neer", zei de waard schor: „De ga*
pers hebben vannacht hun mond ge*
sloten!"
„Hoe is dat mogelijk?" vroeg ik. De
herbergier haalde zijn schouders op.
„We weten het niet meneer, niemand
weet 'het. De burgemeester heeft de
gemeenteraad om twaalf uur in een
speciale zitting bijeengeroepen".
Ik raadpleegde mijn horloge en zag
dat het tegen twaalven liep. Ik be*
taalde mijn koffie en verliet de her*
berg. Er waren nu meer mensen op
straat en overal zag je de gapers han*
gen met hun samengeknepen lippen.
De gemeenteraad hield zitting op
het grote marktplein, zodat iedereen
de vergadering kon bijwonen. Toen ik
aankwam was de zitting net begon*
nen. „Burgers en burgeressen", riep
de burgemeester met trillende stem.
„Er is over onze goede stad een groot
onheil gekomen. De gapers hebben
vannacht zonder enige voorkennis
aan ons, stadgenoten, opgehouden
mst gapen en 'hun monden gesloten.
Burgers en burgeressen, wij zijn hier
bijeengekomen om gezamenlijk te be*
raadslagen over hetgeen ons te doen
staat". Hij nam een slokje water
en ging zitten. Een van de raads*
leden stond toen op. Htj was tim*
merman en stelde voor de monden
van de gapers eenvoudig met beitel

Bij het zien van- zijn opspoorders
ging deze jongen onmiddellijk op
de vlucht. 'Het zal U wellicht zijn
ontgaan dat in dit bericht gewag ge*
maakt werd van 't feit dat deze ach»
tervolging iets meer dan 'n uur duur*
de en dat de jongen daarbij een af*
stand van vijfenzeventig kilometer
heeft afgelegd. Nu willen wij even
gaan rekenen.
Mocht dit jongmens als mededinger
aanwezig zijn in Melbourne, dan lig*
gen er enkele Olympische wereld*
records voor hem klaar. De honderd
meter in ruim vier seconden mis*
schien 5 vanwege de staande start. De
200 meter in een kleine 10 seconden
(de tijd waarin de mededingers nog
niet of nauwelijks op de helft van de
afstand zijn. De 400 meter in rond
20 seconden, de 800 m in 40 seconden
(in Bern liep de Hongaar Szentgali
1.47.1.
De 5000 meter in 4 minuten (U

delijk voor het publiek toegankelijk
is gesteld om zich eens op de hoogte
te stellen van nieuwe mogelijkheden,
Weliswaar kunnen wij deze inrichting
lang niet op alle punten onderschrij*
ven, toegegeven moet worden dat zij
getuigt van gezondere opvattingen
omtrent woninginrichting dan nog
veelal wordt aangetroffen, niet al*
leen in huizen, maar ook in desbe*
treffende zaken.
Om een paar punten te noemen:
bepaald aantrekkelijk is de vloer in
het benedenvertrek, enthousiast wa*
ren we van twee in zwart uitgevoerde
stoelen van Zweedse en Italiaanse
origine. Aandacht verdienen voorts
ook zeker de ongekende mogelijkhe*
den van de z.g. string*design, een
Zweeds product dat op vele manieren
kan worden toegepast, o.m. voor het
maken van boekrekken.
In ieder geval kunnen we een kijk*
je in deze woning aanbevelen. Wel*
licht brengt het U op ideeën die voor
uw eigen interieur en daarom voor
Uzelf van belang kunnen zijn. Het
initiatief voor deze aangelegenheid
werd genomen door de fa. Stouten*
beek.
kunt zich misschien het nieuwe we*
reldrecord van de Rus Kuc nog her*
inneren, gelopen in zijn „strijd tegen
Zatopek" 13.56.4), de 10.000 m in even
8 minuten (Zatopek 28.58).
U ziet welk een onwaarschijnlijke
snelheid deze oerjongen weet te be*
reiken. En dit alles herleid van een
gemiddelde snelheid die hij liep over
een afstand van 75 kilometer.
De grenzen zijn nog niet bereikt.

Interessant winterprogramma
Niet alleen verenigingen 'op het ge*
bied van ontspanning e.d. maar ook
kerkelijk en ethisch gerichte groepe*
ringen beginnen hun winter*activiteit
te ontplooien. iHet Humanistisch Ver*
bond heeft zich in een folder tot de
buitenkerkelijken van Zandvoort ge*
wend, waarin o.m. het winterpro*
gramma 1954*'55 is opgenomen.
'Dit bestaat uit twee openbare en
zes besloten bijeenkomsten.
De twee openbare vergaderingen
worden gehouden op Dinsdag 5 Oct.
1954, spr. de heer W. F. Happé uit
Haarlem over het onderwerp: „Waar*
om een (Humanistisch Verbond?" en
Of) Maandag 4 April 1955, gespreks»
leider de heer C. H. Schonk uit De*
venter; onderwerp: „Arbeiders en
Humanisme".
De besloten bijeenkomsten, die op
introductie van leden en bestuur van
het H.V. ook voor belangstellende
niet*leden toegankelijk zijn, vinden
plaats op:
Donderdag 11 Nov. 1954. Inl.: Dr
H. Jansen uit 'Heemstede over:
„Mythe-en Rede"; Dinsdag 30 Nov.
Inleider: de heer R. de Jong over:
„'Het nieuwe beginselprogram"; Dins*
dag 11 Januari 1955: Inl.: de^heer S.
Duinker over: „Zeemansleven", voor*
afgegaan en gevolgd door voordrach»
ten van Riek Bonset uit Haarlem;
Dinsdag 15 Februari: Inl.: de heer
Jac. Meesters uit (Haarlem over: „Sa*
menwerking in het bedrijf"; Woens*
dag 9 Maart. Inleider: de heer M. J.
F. Ehrbecker uit 'Haarlem over: „Hu*
manisme en Opvoeding"; Woensdag
23 Maart. Inleider: Mr H. M. Por*
renga over: „Humanisme en politiek".

Opbrengst collecte

De op Zaterdag 11 September 1.1. ge*
houden collecte voor de T.B.C.*be*
strijding, ten behoeve van het I.P.S.
en het fonds „Draagt Elkanders Las*
ten", heeft opgebracht de somma van
ƒ 367,10.
Namens de Plaatselijke Commissie
een hartelijk woord van dank aan
BURGERLIJKE STAND
allen die aan het slagen van deze col*
van 10 t.m. 16 September 1954
Geboren: Johannes Henricus, zoon lecte hebben medegewerkt.
van L, Molenaar en J. van der Meij;
Albertina Evcrdina Willy, dochter Watergetijden
van H. Keur en G. Keur; Willem,
zoon van G. Keur en E. F. Stik*
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
voort; Pieter, zoon van A. Keur en Sept.
N. Keesman.
19 7.58 15.— 20.29 3.30 12.00*18.30
Ondertrouwd: J. L. Cassee en L. Paap; 20 9.10 16.— 21.46 4.30 13.00*19.30
G. Kraaijenoord en A. P. Drommel. 21 10.37 17.30 23.23 6.30 14.30*21.30
Getrouwd: B. A. Grotegoed en J. M. 22 -.- 6.30 12.12 19.— 3.30*10.00
de Nijs; J. G.Sanders en L.Schaap. 23 0.44 7.30 13.22 20.30 4.30*11.30
Overleden: A. Koning, vrouw, oud 81 24
1.45 8.30 14.11 21.— 5.30*12.00
jaar.
25 2.29 9.30 14.50 22.- 6.30*13.00

Knap óp die onogelijke schuur mei

en hamer te bewerken, dan zouden
ze wel opengaan. Maar een ander
raadslid sprong op en riep: „Dat
nooit! Wanneer het bekend zal wor*
den, dat wij hebben geprobeerd onze
gapers met een beitel de mond te
openen, zullen de mensen ons wreed*
aards noemen!"
Iemand vroeg om de feestdag uit
te stellen, maar dat ging niet. Alle
hotels waren verhuurd en hadden ex*
tra personeel in dienst genoemen; de
bakkers hadden duizenden broodjes
gebakken en de slagers honderden
warme worstjes ingeslagen, om van
de koekebakkers én de haring* en
zuurtentjes maar niets een te sprc*
ken. Iedereen was gereed. Behalve zij
om wie het hele feest begonnen was:
de gapers, waarop 'het stadje zo trots
was.
Het stadsbestuur loofde een bedrag
uit van duizenden zilveren daalders
aan hen die de gapers 'voor dat het
gapersfeest begon, weer zouden doen
gapen.
Ik besloot naar de herberg waar ik
vanmorgen voor het eerst van de ge*
beurtenis hoorde terug te keren. Toen
ik aan kwam bleek deze echter geslo*
ten en op mijn herhaaldelijk kloppen,
verscheen niemand. Ik wilde juist
weg gaan, toen ik aan het eind van
de straat een gerucht hoorde. Onder
het licht van een lantaarn zag ik 'hoe
een nachtwaker een bijzonder klein
mannetje met een zware Tdst op zijn
rug, stevig bij de arm vasthield.
„Laat me los!" riep het hevig te*
genstribbelende mannetje, „laat me
ogenblikkelijk los, ik heb toch niets
verkeerds gedaan!"
Ik stapte op 't tweetal af en vroeg
wat er aan de hand was. „(Het is een
marskramer meneer", gaf de nacht*
waker ten antwoord, „hij probeerde
na sluitingstijd de stad binnen te ko=
men en dat is verboden voor mars»
kramers". „Ik ben geen marskramer",
riep het mannetje en probeerde ach
weer los te rukken. „Ik geloof niet
dat je die man zo stevig vast hoeft
te houden, nachtwaker", zei ik. „Hij
zal heus niet weglopen met die zware
kist op z'n schouders". De nachtwas
ker zag dit nu ook wel in en hield 't
kereltje niet langer vast. „'t Is mijn
plicht meneer", mompelde hij veront*
schuldigend. Het mannetje trok zijn
mouw recht en zette de zware kist
naast zich neer. „Ik dank U wel", zei

Humanistisch Verbond

'hij, „mijn kaartje zit in uw zak". Ik
greep verbaasd naar mijn jaszak.
„Nee in uw linker", zei het man*
netje beleefd, toen hij zag dat ik in
m'n rechterzak tastte. Uit mijn lin*
kerzak haalde ik verbaasd een klein
wit kaartje te voorschijn. „S. Olivier,
handelaar in wonderen", stond er in
sierlijke letters. „Wanneer ik iets
voor U doen kan meneer, een nieuwe
hoed of een heerlijke maaltijd?"
„Mr. Olivier", riep ik, „misschien
kunt U ons wel helpen!" En ik
vertelde hem van de gapers die gis*
ternacht opgehouden hadden te ga*
pen, net een dag voor 'het grote ga*
persfeest zou worden gehouden.
Meneer Olivier luisterde aandach*
tig toe. Toen ik alles verteld had, was
hij in diep gepeins verzonken. De
nachtwaker en ik wachtten in span*

Een kinderverhaal

ning op zijn antwoord. „Tja", zei me*
neer Olivier na een poosje, „ik kan
jullie niets beloven, maar ik zal mijn
best doen. Om te beginnen moet ik
eerst zo'n gaper eens bekijken".
Schuin boven ons 'hoofd' hing er een.
We wezen hem aan meneer Olivier.
„Houdt U even mijn kist vast", zei
hij tegen de nachtwaker. De nacht*
waker tilde de kist van zijn rug en in
een ommezien klauterde meneer Oli*
vier tegen de drogisterijgevel op waar
boven de gaper hing.
Ze zijn van hout", riep hij ons toe,
„dat maakt 't een stuk eenvoudiger".
Een ogenblik later stond hij weer voor
ons. „Nu moet U 'beiden goed luiste*
ren", zei het mannetje. „Haal zonder
enig gerucht te maken al de gapers
hierheen en zorg dat ik er een pot
lijnolie bij krijg".
„En een pot lijnolie, waar halen we
die vandaan?" vroeg ik.
„•Het moet", zei meneer Olivier, „'t
is de enige manier. Ik weet niet hoe
lang de nachtwaker en ik hebben ge*
sjouwd, maar op een gegeven mo=
ment stonden alle gapers met hun
monden stevig gesloten om meneer
Olivier 'heen. 'Hijgend van het harde
lopen kwam de nachtwaker nog met

IN H FLEURIGE
TINTEN. KAT
EN CUNZEND

't gevraagde potje lijnolie aandragen.
„Zijn alle gapers aanwezig?" vroeg
neer Olivier. Wij knikten. „Sluit uw
ogen", zei hij, „anders gaat het niet.
Ik kan alleen werken als de mensen
mij niet op de vingers kijken". Wij
stonden met onze ogen stijf gesloten
tussen de gapers en hoorden hoe me*
neer Olivier in de lijmpot roerde.
„Doe je ogen maar weer open", zei
meneer Olivier. Hij zat op de rand
van de stoep, alleen het potje lijnolie
stond nog voor hem. „Ik kon dit niet
thuisbrengen", zei meneer Olivier
verontschuldigend en wees op de lijn*
oliepot, „maar de gapers hangen weer
op 'hun plaats, het is voor elkaar!"
Hij had waarheid gesproken. Al de
gapers 'hingen weer boven de drogis*
tenwinkels en gaapten als weleer.
„Wonderlijk", zei de nachtwaker,
„wonderlijk, U heeft de 1000 daalders
verdiend!" „Poeh", zei meneer Oli*
vier, „poeh wat heeft een man als ik
aan geld?"
„Meneer Olivier". begon ik aarze*
lend, „Meneer Olivier, zoudt U ons
misschien even willen vertellen wat
er met de gapers gebeurde?" Meneer
Olivier keek de nachtwaker en mij
even aan. „'t Is tegen de gewoonte
van ons slag mensen", zei hij. „Maar
goed, ik zal 'het jullie vertellen. „U
weet dat de mens spieren heeft, waar
door hij zich , bewegen kan. Ook
in het hout zitten spieren; wanneer ze
nog bomen zijn bewegen ze zich er
mee in de wind, met hun boomspie*
ren. De gapers hebben ook spieren
(Meneer Olivier wees op de gaper
boven ons hoofd). Zij zijn immers
ook van hout. Nou", vervolgde hij,
„en om dat die gapers uit dit stadje
nu al jaren lang met hun mond open*
staan, dag in dag uit, kregen ze spier*
pijn! Net als mensen, die heel lang
hun mond openhouden om te gapen.
Ik heb de gapers hun spieren nu met
lijnolie behandeld en nu kunnen ze
er weer tegen".
De nachtwaker en ik knikten met
ons 'hooïd in de richting van meneer
Olivier. Of liever gezegd, waar meneer
Olivier gestaan had, want 'hij was in
het nachtelijk duister verdwenen voor
wij hem konden bedanken.
Toen de bewoners van het stadje
in de morgen de luiken en gordijnen
openschoven, konden ze hun ogen
niet geloven. De gapers gaapten weer
als voorheen en van pure vreugde
renden de mensen de straat op en
omhelsden elkaar, 's" Middags werd 't
grote gaperfeest gehouden, en de
mooiste gaper van 'het 'hele land werd
gekozen en kwam in de krant. Maar
niemand heeft ,ooit geweten wat er
die nacht met de gapers is gebeurd.
Alleen de nachtwaker, jullie en ik
weten het.
P.

Mensen en zaken
Zielig.
Ze zeggen dat mannen kleinzerig zijn.
Dat zijn ze inderdaad.
't Is jammer dat het gezegd moet
worden, maar het is niet anders.
Er was eens een vent, die zijn voet
had verstuikt. 'Hoe dat in z'n werk
ging is een dwaas verhaal. Kon hij
nu maar zeggen dat hij die knots van
een voet opgelopen had bij een op*
windend voetbalgevecht of tijdens het
redden van vijfentwintig drenkelin*
gen uit een»of andere sloep óf zo, dan
zat er nog een heroïek kantje aan het
geval.
Maar niets van dat alles. Hij deed
stomweg alsof*ie -dansen kon. Kon hij
dat maar, dan.... Enfin, je voet ver*
stuiken tijdens dansen is ook iets om
de lachlust op te wekken van hen, die
hun voet niet verstuiken.
De vent, die zijn voet "wel ver*
stuikt had, kon helemaal niet dansen.
En dat deed*ie nog wel met de buur*
vrouw (overkant) bij de buren (naast).
Tot zijn verontschuldiging dient aan*
gevoerd te worden dat hij het kleine
selecte gezelschap trachtte te verma*
ken om het de beslommeringen van
het hedendaagse gecompliceerde Ie*
ven voor een ogenblik te doen verges
ten. Het demonstreren van 2ijn volt
komen onwetendheid op het gebied
van de moderne danskunst is dat
mannetje trouwens een tweede na*
tuur geworden. Deze avond was hij
er bijzonder goed in.
Tezamen met de zo juist gesigna*
leerde buurvrouw (overkant) — die
'n enorm aanpassingsvermogen heeft
— voerde hij een combinatie van
quadrille, valeta, cake*walk en samba
uit. Boze tongen 'beweren dat hij dat
deed op muziek van Bartök. Maar het
kan ook Glenn Miller zijn geweest.
'Het geselecteerde gezelschap was
welwillend enthousiast.
'Het noodlot schoof 'boosaardig een
kleedje onder 's mans rechtervoet..
Daarmee werd in feite een periode
van zalige rillingen verwekkend zelf*
beklag ingeluid.
Het ventje voelde natuurlijk de
felle pijnscheut, toen de — inmiddels
befaamd geworden — rechtervoet te*
gen het matje bleef steken, op het
ogenblik dat het lichaam boven die
voet een kwart slag moest draaien..
Waarom dat lichaam die kwart slag
moest draaien, zal wel nooit hele*
maal duidelijk worden voor hen, die
kunnen dansen. Maar het mannetje
meende dat Bartök of Glenn 'Miller
het 20 wilde.
De rechtervoet vertoonde een be*
langwekkende golving, die er volgens
de dames in het geselecteerde gezel*
schap verschrikkelijk uitzag. Goeie
hemel, wat een voet was dat.
Zwaar steunend op bereidwillige
armen en schouders is het ventje
thuis gekomen, nadat de man. van de
buurvrouw (overkant) met vakkundi*
ge hand een aantal windsels om de
opgezwollen befaamde rechtervoet
had gelegd. Buurvrouw (naast) deed
majesteit Voet met gevolg handen*
wringend uitgeleide. Iedereen was wat
neerslachtig geworden en de dames
en heren ebden, aarzelend en Kuiste*
rend sprekend, weg. Uitdrukkelijk
moet hier even in herinnering worden
gebracht dat de man niet kon dansen.
'De volgende dag kwam de dokter.
De geneesheer sloeg de handen voor
de ogen en het mannetje (met de be*
faamde rechtervoet) houdt 't er voor
dat de medicus op dat ogenblik am*
putatie van de rechtervoet overwoog.
Tja
't was niet mooi
en
hoe kom je er aan, c.q. er af
Daar ben je een paar weken mooi
mee....
Tersluiks keek het mannetje naar
zijn vrouw — die de beproeving van
het visioen: het mannetje misschien
twee of drie weken thuis in een «toel
glansrijk doorstond. Zo is het. Vrou*
wen zijn niet kleinzerig.
Nonchalant zei het mannetje dat
hij nooit 'had gedacht dat 't 20 erg
zou zijn geweest en hij vertrok zijn
gezicht in een beheerste pijn >verbij*
tende grijns.
En nu zit hij in een st'oel — rech*
tervoet op een kussen — en eet zijn
brood, vermengd met tranen van zelf*
medelijden.
Ach, hoe naar.
MOMUS.

IVOROL
Elke tand
een brillant

Zeepost
Met'de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië en Ned. Nw. Guinea: m.s.
„Sumatra", 18 Sept. en s.s. „Zee*
land", 23 Sept.
Ned. Antillen: m.s. „Sarpedon",
21 Sept.
Suriname: m.s „Bonaire", 22 Sept.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Oranjefontein", 21 Sept.
Canada: s.s. „Grote Beer", 20 Sept.
en m.s. „Noordam", 23 Sept.
Zuid*Amerika: s.s. „Andes", 22 Sept.
Australië: s.s. „Iberia", 23 Sept.
Nw. Zeeland: via Engeland, 18 Sept.
Inlichtingen betreffende de verzen*
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

ZONDAGSDIENST
DOKTOKEN:
Gedurende de zomermaanden is de
aparte Zondagsdienst voor de dokto*
ren opgeheven. Ieder gelieve dus (zo
nodig) zijn eigen arts te raadplegen.
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Zandvoort
nu met Vacantie!!! FOTO-KINO
Vergeet u vooral niet mee te nemen een FOTO» of FILMCAMERA.
U geniet uw vacantie ook wanneer u weer thuis bent.
Maak gebruik van ons fotoscredietssysteem, betaling per maand,
BOXEN vanaf ƒ 14,50 * CAMERA'S vanaf ƒ 66,* voor zwart*wit en
kleuren.

FAMILIEBERICHTEN

J. S. F. BOSMAN
en
PREDIKBEURTEN
S. G. VAN DER WERFF
Hervormde Kerk, Kerkplein
geven kennis van hun huwelijk, \vaars
van de voltrekking zal plaatsvinden
Zondag 19 September
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heerop Maandag 20 Sept. a.s. om 12 uur
ten Stadhuize te Zandvoort.
F. Schmidt.
Receptie van 3.30*5.30 uur
10.30 uur: Ds F. R. A. Henkels,
Dr C. A. Gerkestraat 8
pred. te (Heemstede,
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Na een langdurige ziekte ging
Zondag 19 September
heden van ons heen onze lieve
10.30 uur: Dr A. van Biemen van
zuster, behuwd*zuster, tante en
Bentveld.
vriendin
7 uur: Jongerendienst. Spr. Mej. Ds
J. W. Herfst van (Heemstede.
VERA VERHEUS
Gereformeerde Kerk,
Uit aller naam:
Julianaweg hoek Emtnaweg
C. H. Nooyivan Keeren
Zondag 19 September
Zij
overleed
te Zandvoort ten
10 uur: Ds A. de Ruiter (Jeugd*
huize van de familie Pietersen.
Zondag).
Verzoeke geen rouwbeklag.
5 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 4.
Zandvoort, 14 September 1954
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zandvoortselaan 5
Zon* en feestdagen 6.30, 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds De crematie zal plaats hebben
te Westerveld Zaterdag 18 Sep*
7 uur Lof.
tember a.s. na aankomst van
In de week 'H.H. Missen 's morgens
trein 11.01.
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 21 September
Heden overleed tot onze diepe
8 u. n.m. Samenkomst in Ons (Huis.
droefheid onze lieve Moeder,
Spr.: Mej. J. E. C. Kunne.
Behuwdmoeder, Zuster, Be*
Zondag 19 Sepf. 9.45 uur: Radiotoe* huwdzuster en Grootmoeder
Mevrouw de Wed.
spraak (op 402 meter) door P. A. Pols
van het Humanistisch Verbond. On*
L. Barleëus-Nauta
derwerp: „Schuldig bevonden".
in de ouderdom van 70 jaar.
C. GarrelfstBarleèus
Instituut voor Arbeiders Ontw.
K. Garrelfs
W. Barleëus
Donderdag 23 September
en kleinkinderen
openen we ons winterprogramma
met een
Zandvoort, 16 Sept. 1954
Kostverlorenstraat 100
Zandvoortse avond
De teraardebestelling zal plaats
MEJ. E'. BAKELS zal op haar eigen
hebben op Maandag 20 Sopten**
prettige wijze ons naar het
ber a.s. te 2.30 uur op de Alge*
Zandvoort van weleer
mene Begraafplaats te Zand*
voort. Vertrek van het sterf*
terug brengen, idoor middel van licht*
huis 2 uur.
beelden en een praatje.
Aanvang 8 uur - „ONS HUIS"
Toegang leden ƒ 0,25; niet*leden f 0,35
getroffen door het innige medeleven
>ij het heengaan van onze lieve man,
. .Comm. Huish. en .Gezins- vader
en grootvader,
voorlichting Zandvoort
JACOB PAAP
start de nieuwe
zeggen wij U op deze wijze van harte
dank.
Familie J. Paap.
Zandvoort,
September
1954
van 8 lessen, te geven door Mejuffr. Brugstraat 12
Pierlot, op de Dinsdagavonden te be*
ginnen 21 SEPTEMBER van 8=10 uur
in het zaaltje v.h. Gem. Gasbedrijf, RIE en GER TENKINK, aan boord
s.s. „Zuiderkruis", groeten nogmaals
Tolweg 10.
Aanmelden: Mevr. Blaauboer, Halte* amilie, vrienden en kennissen bij hun
vertrek naar Canada.
straat 46, telefoon 2392.
16 September 1954.

Naaicursus

Modeshow
Hedenavond om 8 uur wordt in Ho*
tel Bouwes een modeshow gegeven.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 17 Sept. 8 uur: film „Berlijn
... .Oostzone".
Zaterdag 18 Sept. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 19 Sept. 2.30 uur: film
„A & C in donker Afrika".
Zondag 19 Sept. 8 uur: film „Berlijn..
Oostzone".
Maandag 20 Sept. 8 uur: idem.
Dinsdag 21 Sept. 8 uur: film „De vier
veren".
Woensdag 22 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 23 Sept. 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdagavond 21 Sept. 8:10 uur:
Naaicursus in geb. Gem. Gasbedr.
Tolweg 10, door Comm. Huish. en
Gezinsvoorlichting Zandvoort.
Donderdag 23 Sept, 8 u.: Zandvoortse
avond in „Ons Huis", onder ausp
Instituut voor Arbeiders Ontw.
Maandag 27 Sept. 8 uur: Radio*, televisie en muziekshow in Zomerlus
onder ausp. van F. H. Penaat.

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort

Dagelijks:
Het Italiaans Orkest
Max Springer
*
Iris Blair
De vingervlugge
accordeoniste

Margarita Diaz Gonzales
Het levende lied van
Latijns Amerika

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Levering door geheel Nederland.

Ned. Protestanten Bond en 3ontwerker biedt enige leuke
Ver. v. Vrijz. Herv.
KORTE BONTJASJES
te koop aan. Te zien: Van
Speykstraat 2.

De Zondagsschool
begint weer

Zondag 19 Sept.

De West Hill*afd. in ge*
bousv Brugstraat 17.

PIANO, gereviseerd en ge*
stemd, te koop. Pasman,
Srcderodestraat 26.

Herbouwplicht

Aad Plas
Pianolessen
hervat

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 18 Sept. 8 uur: De Nederl
Comedie met „Muiterij op de
Gaine".
•
Zondag 19 Sept. 8 uur: De Nederl GEBOORTEKAARTJES
Comedie met „Kleine kinderen \vor
Gertenbachs Drukkerij
den groot".
Woensdag 22 Sept. 8 uur: Toneelgr
Achterweg l Tel. 2135
Studio met „Henrik en Pernille",

Kleuren foto- en smalfilm

HEEFT ü IETS OP TE
RUIMEN?? WU kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
naar en van P. Waterdrinker, telef. 2164
A'dam,
•Haart. e. o.
't Gooi,
Utrecht,
Haltestraat 37 - Telef. 2891
Zeist,
Den Haag en omgeving,
Specialiteit in
Rotterdam

GOEDERENSNELVERVOER

, J. Knotter

„De Snelle Visser"
Zandvoort, KI. Krocht 3
Tel. 2655

fijne Vleeswaren

KIP'S LEVERWORST
100 gram 37 et.

voor huis te Zandvoort met
c.v., plm. 800 nv' te koop
aangeboden. Biedingen ond.
no. 3587 Wensing's Adv.
Het'adres in Plan Noord
„DE SOM"
bur. Haarlem.
Grote sortering Behang
Was- en droogmachine Verfwarcn
VRIJ <HUIS TE KOOP
op eigen grond. Br. onder
Plastic muurverf
verhuur
WONINGRUIL
no. 7307 bureau Zandv. Crt.
Beitsen
SantpoortsZandvoort.
Witkalk en gips
Eigenaar van rnod. onder HUIS TE KOOP voor geld* laarlemmerstr. 43, tel. 3199
Borstelwerk en
arch. gebouwde, zeer solide bel., bill. voorw. Huur f 46,*
Schoonmaakartikelen
VERHUUR ZONDER
en op zeer mooie st. te Sant* p.m. Br. no. 7301 Z. Crt.
Wij geven ook spaarzegels
poort gel. halve villa, hev.:
CHAUFFEUR
gr. zitk. m. eethoek, Bruijn* Dame vraagt ENG. CON* JARAGE RHEE, telefoon
zeelkcuk. m. ingeb. ijskast VERSATIELES. Br. m. prijs* C 2500—39669, 39435, Koe* P. FIiIETSTRA
Burg. Beeckmansiraat 2
en clectr. ventilator, gr. hè* opg. no. 7306 'bureau Z.Crt. liefslaan 21. Heemstede
hoek Tollensstr. * Tel. 2114
renk., 3 slaapk., kofferzold., WERKSTER gevr. Duin*
badk., 2 W.C.'s, 3 v.w. met windelaan 2 tel. 27394, Bent*
k. en w.water, boiler, c.v.,
TAPIJTEN-DEKENS
gr. tuin m. terras op het Z., veld.
enz., wenst te ruilen m. klei* HUISNAAISTER gevr.
Zaterdag wederom onze
ner huis of flat m. uitz. op Mevr. Groenendijk, Hoge* jaarl. verkoop jaarbeurs*
zee a/d Boulevard te Zand* weg 16.
monsters ver beneden
Mevr. de Nijs
fabrieksprijzen. Wiltons
voort. Br. no. 7302 Z.Crt.
Coupeuse
NETTE HULP gevr. voor ƒ 79,50, ƒ 109,-. Extra
WONINGRUIL
de huishouding, voor hele of grote maten 270 x 360 Emtnaweg 8, telefoon 3095
LaremZandvoorf
halve dagen. Gr. Krocht 36. ƒ 169,—. Smyrna tapijten
Aangeb. op goede stand 3 k.,
v.a. ƒ 89,50. Wollen de*
keuk., zold. Gevr. pl.m. het Gevraagd:
Café OOMSTEE
kens (iets vuil) gr. maten,
zelfde te Zandvoort, dicht
HAND WERKSTER.
slechts ƒ 13,50, ƒ 18,90, Iedere Vrijdag gekookte of
bij /ee. Br. no. 7305 Z.Crt. Kledingbedrijf Succes, Kerk* ƒ 23,90.
gebakken mosselen.
straat 20.
TAPIJTHANDEL
Tot 1.30 uur geopend.
Dame vraagt GEMEUB.
„MCARO"
ZIT*SLAAPK., parterre, met Bekwame NAAISTER gevr.
Jansstraat 85, Haarlem
of zond. pension, centr. dorp. voor japonnen, blouses en
WINKELIERS,
Br. no. 7308 bur. Zandv.Crt. rokken. T. C. v. d. Schelde,
Haltestraat 7.
Maakt reclame
Te koop gevraagd
Vloderne inrichting voor
door middel van
ROTAN MEUBELEN. NET MEISJE voor halve of
Stationsplein 33bov.
hele dag. gevr., voor direct.
de
Mevr. Balledux, Haltestr. 27
Te koop gevr. HONDEN*
ZANDVOORTSE
HOK en VOGEL=BUITEN* FL. HULP gevr. v. enkele
VOLIERE. Br. no. 7304 bur. hele of halve dagen p. week. rederodestraat 72, tel. 3023 COURANT
Zandv. Courant.
Mevr. 'Heijning, Spechtlaan Mevr.A.Mol-van Bellen Maak steeds tijdig uw
13, Bentveld.
advertentie gereed!
ANTIEK, schilderijen en an*
Diploma A.N.O.V.
dere kunstvoorwerpen gevr. FL. HULP in de HUISH.
Tel. 2296. Dr Mezgerstr. 34. gevr. voor d. en n. in klein
net gezin. Potgieterstr. 44.
Aang. orig. Engelse BUL*
DOG m. off. stamboom, reu HANDWERKSTER GEVR.
organiseert op
15 mnd oud. Br. no. 7303 voor mantels. Zandv.laan 20a
bur. v.d. Zandv. Crt.
Maandag 27 September a.s.
Dames, wij hebben ontvan*
Te koop mooie HAARD* gen
's
avonds
om
8 uur in de zaal van ZOMERLUST,
een
mooie
collectie
KACHEL, ƒ 75,-. 'Haarlem*
Kosterstraat,
alhier,
een
merstraat 53.
Najaarshoeden

D

Voor vlot en
leuk jurkje

Voetverzorgin

F. H. PENJLRT

Te koop HAARDKACHEL,
z.g.a.n. Koninginneweg 4.
Te koop:
SOLIED PERCEEL
met centr. verw., leeg te
aanvaarden. Inl. .Makelaars*
kantoor W. Paap, Kostver*
lorenstraat l, telef. 2965.

\

En om van uw oude hoed
een nieuwe te maken hebben
\vij een nieuwe sortering

RADIO- TELEVISIE en MUZIEKSHOW

De nieuwste Philips toestel*
Icn zullen worden gedemon*
strcerd en toegelicht door
een Philips specialist.
Als extra attractie:
het optreden van Neder*
lands bekendste accordeon:
trio:

Vervorm modellen
tegen ƒ 4,50.

Elisabeth Donye

Pakveldstraat 30, lel. 2739

JONGERENDIENST
Brugstraat 15
A.s. Zondagavond om 1 uur

Mej. Ds J. W. Herfst

THE 3 JACKSONS
GRATIS toegangsbewijzen voor deze avond kunt U,
zolang de voorraad strekt, afhalen aan onze zaak.
Per gezin worden max. 2 kaarten verstrekt. Geen toe*
gang voor personen beneden 18 jaar.
RADIO * TELEVISIE * ELECTRA

van Heemstede

H» Peaaafc
Koslverlorenstraat 7 — Telef. 2534

Offensief
der vrijgezellen

Van 17 tot 21 September a.s. zal in
de Limburgse gemeente Grevenbicht
het Tweede Wereld*Vrijgezellencon*
Charme van het land
der Tokayer
gres worden gehouden. Alle café's
zullen schilderachtige brandpunten
van gezelligheid worden, er wordt een
*
Zondagmiddag
feestelijke optocht „in het teken van
THÉ DANSANT
de vrijgezel" gehouden, de initiatief*
nemer, gemeentesecretaris Greyn, en
Gehele jaar geopend.
andere prominenten zullen er het vrij*
gezel*zijn van vele kanten belichten.
Wanneer men dit alles verneemt,
ziet men alleen de „vrijgezelligheid".
Maar de pret in Grevenbicht geeft
toch geen juist beeld van wat het
Gedipl. pianolerares heeft haar
streven is van de vrijgezellcnsorgani»
satie, die haar wieg had in dit ge*
noeglijke Limburgse dorp.
Nieuwe leerlingen kunnen zich aan* Het gaat niet in de eerste plaais
melden in Hotel Keur, Zeestr. 49*51 om 'het maken van wat pret onder
Woensdags en Donderdags van 4*6 u. elkaar, om een „ontmoetingspunt" of
of telef. K 2500*34194.
zoals anderen het cru uitdrukken een
„huwelijksmarkt".

Trio Hungaria

HAMBURG

waarover dusgenaamde humoristen zo
gaarne grapjes maken, neemt hij in
onze samenleving een belangrijke
plaats in. Niet alleen kwantitatief,
maar ook kwalitatief. Nog afgezien
van hen, die om religieuze redenen
de ongehuwde staat verkiezen en zo
veel prachtig en opofferend werk ver*
richten, zijn er de ongehuwden, die
in de ziekenhuizen, of als pioniers op
eenzame posten, het werk verrichten
dat door gehuwden niet zonder veel
bezwaren zou kunnen worden gedaan.
Onze maatschappij kan het buiten de
vrijgezellen niet stellen.
Dat zou men echter niet zeggen
wanneer men waarneemt hoe die
maatschappij zich tegenover de vrij*
gezellen stelt. Er is veel on* en wan*
begrip. Men realiseert zich niet het
gemis van de ongehuwden en maakt
zich er af met de opmerking „Waar*
om trouwen ze dan niet?"
De vrijgezel, die altijd zijn benen
„onder andermans tafel" moet steken
voert geen goedkope huishouding. De
voordelen "van de vrijgezellen* tegen*
over de gehuwdenstaat zijn uiterst
gering of zelfs denkbeeldig, de nade*
len duidelijk aan te wijzen.

zonderingspositie" in, zodra hij met
de fiscus in aanraking komt. Een blik
op de belastingtabel 1954 (na de her*
ziening dus) bewijst dat,
De positie van de vrijgezel is, ver*
geleken bij die van een echtpaar zon*
der kinderen, waarlijk niet voordelig.
Want terwijl zulk een echtpaar eerst
belasting begint te betalen bij een in*
komen van ƒ 1920,- (n.l. ƒ 24,- per
jaar) moet de vrijgezel al veel eerder
gaan betalen en wordt, hij bij een ge*
lijk inkomen voor niet minder dan
ƒ 121,— aangeslagen. Stijgt het inko*
men tot ƒ 2400,— dan betaalt het
kinderloze echtpaar ƒ 90,— aan be*
lasting, de vrijgezel echter ƒ 223,—,
dat is twee en een half maal zoveel!
Een vrijgezel die iets meer verdient
dan ƒ 5000,— per jaar draagt aan de
fiscus ƒ 956,—, dat is bijana 19 pet
van zijn inkomen af.

Streven naar gelijkheid
En zo moet men dan ook niet denken
dat de vrijgezellen in Nederland hun
Bond hebben opgericht om eens per
jaar in Grevenbrioht een paar dagen
feest te vieren en elkaar te ontrnoe*
ten. Achter heel deze „Vrijgezellig*
heid" gaat een ernstig streven schuil.
De ongehuwden willen verlost wor*
den uit hun uitzonderingspositie. Zij
willen gelijkberechtigdheid met alle
andere Nederlandse burgers. Zij wil*
len de fiscale regeling, die practisch
een „vrijgezellencelasting" is, gewij*
Belangrijk contingent.
zigd zien. Dat is een der eerste pun*
Extra lasten
ten op hun program, dat er naar
Hoewel de vrijgezel, met de schoon*
moeders en deurwaarders, maar al te Maar behalve dat neemt de vrijgezel streeft de status der ongehuwden te
vaak "wordt geplaatst in de klasse, nog een allesbehalve prettige „uit* verbeteren.

. -MISSER»-!

STOOMWASSERIJ „HOIiLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
FUnstrrjkerU - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

DOE DÉ WAS DE DEUR UIT!
Sport

VERLICHTING

Voordelig, warm. en modern
slaagt U bij ons zeker!

SCHEMERLAMPEN, LAMPEKAPPEN,
LEESLAMPEN, BED» en
SPIEGELVERLIOHTIN G,
GANGLANTAARNS enz. enz.
De sortering is natuurlijk enorm groot
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEOWEN"

A.s. Zondag: competitiewedstrijd
Zandvoortmeeuwen l—T.Y.B.B.
De competitie wordt door het Ie elf*
tal van Zandvoortmeeuwen a.s. Zon»
dag voortgezet met de thuiswedstrijd
tegen de oude rivaal T.Y.B.B. Na de
goede start van beide elftallen verle*
den week (ook T.Y.B.B. boekte toen
een overwinning) kan op een span»
nende wedstrijd worden gerekend.
Ook de wedstrijden voor de iH.V.B.»
competitie beginnen deze week. Uit*
gezonderd 'het 5e en 6e elftal komen
de overige teams van Zandvoort*
meeuwen dan weer in actie.
Zandvoortmeeuwen 2, dat zo on=
fortuinlijk was het vorig seizoen naar
de H.V.B, te degraderen, zal dit jaar
proberen het verloren terrein te her»
winnen. Zondag speelt het thuis te»
gen "Wijk aan Zee 2, een sterke te»
genpartij die niet onderschat moet
worden.
De twee Zaterdagmiddagelftallen
zijn a.s. Zaterdag vrij in verband met
de jaarlijkse uitgaansdag.
'Het programma luidt:
Zondag 19 September:
Zandvoortm. 1=T. Y.B.B.
2.30 u.
Zandvoortm. 2»Wijk a/Zee 2 12 u.
D.C.O. 2»Zandvoortm. 3
12 u.
D.S.S. 2»Zandvoortm. 4
12 u.
Zandvoortm. 7=V.S.V. 7
9.45 u.
Zandv.m. jun. a»V.S.V. b
9.45 u.
V.V.H. b*Zandv.m. jun. b
2.30 u.
Zaterdag 18 September:
Zandv.m. adsp. a=W.F.C. a
4 u.
Zandv.m. adsp. b»H.F.C. d
3 u.
Zandv.m. adsp. oH.F.C. h
3 u.
GTMNASTIEKVER. „O.S.S."

I;

• - -il? n' i1 ' r

Af d. volleybal.
Ook dit seizoen wordt weer aan de
competitie in het Krelagehuis te
'Haarlem deelgenomen.
'De dames zijn ingedeeld in de 2e
klasse A en zullen trachten 't eerste»
klasserschap te heroveren. Na een
afwezigheid van één jaar komen
nu ook de heren weer in de compe»
titie terug. Zij zijn ingedeeld in de
3e klasse B. Deze sterk ver jongde
ploeg zal echter nog wel van zich
doen spreken.
Afd. handbal.
Na de slagbalwedstrijden voor meis»
j es op Zaterdag a.s. zal in het bij»
zonder voor de jeugd met de buiten»
training handbal begonnen worden.
De voor onze vereniging voor Zon»
dag a.s. vastgestelde competitiewed»
strijden zijn tot nader order uitge*
steld. Het wachten is op het rapport
van de reeds- geruime tijd geleden
door het bestuur van het Ned. Hand»
balverbond ingestelde commissie van
onderzoek, naar de verwikkelingen,
ontstaan door de overschrijvingsaan»
vraag van een groot gedeelte van on»
ze handballeden.

Zuiver wollen demesjumpers reeds v.a. ƒ 12,85
Wollen damesvesten
ƒ 17,85
Meisjesvesten en jumpertjes in diverse prijzen!
De nieuwste wollen jongenstruien
v.a. ƒ 6,25
Wollen herenpullovers in patentsteek .... ƒ 26,95
Flanellen jongenspyama's
v.a. ƒ 3,95
Flanellen meisjespyama's
v.a. ƒ 4,45
Nieuwste modellen damesnachthemden v.a. ƒ 6,25
Herenpyama's gestreept en effen .... v.a. ƒ 9,65
Ook voor de baby is er een heerlijk warme
wintercollectie.

Henk Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5=7
TELEFOON 2974

Dansinstituut J. STOL

„DE WOLBAAL"

Tliorbeckestraat 24 - Telefoon 3126

HALTESTRAAT 12 A - TEL. 2099

Inschrijving \ %^cn

elke avond van 7*10 uur aan i gehuwden
school.
'
J en medal=test

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Eenheids-dansprogramxna

THEATER

„M O N O P

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns teunt betalen;
FINANCIERING van uw'inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financierings-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 by de plaatselijke correspondenten

OLE"

Dir. Gebr. Koper « Stationsplein * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 17 tot en met
MAANDAG 20 SEPTEMBER - 8 uur
Een nieuwe film van Carol Reed

Berlijn.. Oostzone
James Mason, Claire Bloom en Hildegard Kneff.
Berlijn ---- Oostzone heter dan „The Third Man".
In een van de brandpunten van de wereldspan»
ning, speelt zich het lugubere bedrijf van mensen»
smokkel af.' ~,Toegang 18 jaar.

de,

KOUD?

Vraagt onze gemakkelijke - betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

Vanaf DINSDAG 21 tot en met
DONDERDAG 23 SEPTEMBER - 8 uur'
Een Sir Alexander Korda productie in Technico»
lor. John Clements, Ralph Richardson en Aubrey
Smith in

Telefoon 2596

Autorijschool
IJmond

Celsiusstr. 52, Umuiden
Tel. (K 2550) 4551

Gediplomeerd instructeur

De vier veren
Een prachtige film, vol spanning en actie.
.Toegang 14 jaar.

Haltestr2729

ï)^~ Autorijlessen in nieuwe Ford Anglia

Te Zandvoort: p/a Vishandel P. Paap
Haltestraat 61 - Tel. (K 2507) 2171

ZONDAGMIDDAG 19 SEPTEMBER - 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Eud Abbott en Lou Cos*
tello in:

A. & C. in donker, Afrika
Toegang elke leeftijd.

Abonneert u ,
op de ZANDVOORTSE
COURANT

SCHAAKNIEUWS

Aan de simultaanseance, welke j.l.
Donderdag door de heer Oudheusden
werd gehouden, is door 18 spelers
deelgenomen. >J3e uitslag kan, gezien
de onderlingekrachtsverhouding, voor
beide partijen bevredigend worden
genoemd, daar de heer Oudheusden
9 partijen heeft gewonnen en 2 par»
tijen in remise eindigden; de 7 winst»
punten werden achtereenvolgens be»
haald door de heren Roskam, Elde»
ring, Coeverden, de Jong, Porrenga,
Schmidt en Termes Sr., terwijl de
heren Slijkerman en . Bais remise
speelden. Daar de heer Roskam de
eerste- was die de simultaanspeler tot
overgave dwong, kwam deze in het
bezit van de hiervoor uitgeloofde
prijs, t.w. een studieboekje. Aan het
slot van de avond werd door de voor»
zitter aan de heer Oudheusden een
sigarettenstandaard aangeboden.

Leesbril; poes (grijs»zwart); muntbil*
jet; div. portemonnaie's; polshorloge;
dameshoed; sjaal; damesvest; wind»
jack; hoes van paraplue; 2 sleutels
aan ring; vlieger; iherenrijwiel; -zadel*
dekje; 'benzinedop; groene jongens*
trui.
Eerstdaags beginnen weer de bekende
cursussen

Middeostands-diploma
Praktijkdipl, boekhouden
enz. van de Ond. Ver. L. Coster o.l.v.
Inl. Floraplein 19, Haarlem en
A. Antonides, B. Engelbertsstraat 4,
Zandvoort

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

Ja, zet Uw
strijkplank maar
op zolder!

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Kolenbekken
.'. v.a. ƒ 2,95
Kac'helzeiltjes
ƒ 0,65
Kachelhaakje
ƒ 0,25
Tornado droogrekken
ƒ 4,40
'Houten kachelrekjes
ƒ 3,50
Kolenzeef
ƒ 1,50
Verder grote sortering in Luxe' en
Huishoudelijke artikelen, Speelgoede*
ren, Sola artikelen.
SWALUESTRAAT 9 is achter de
Haltestraat. - Telefoon 2418
Wij geven Hoboca^reisbonnen

DAMES K.J.C. „NOORD"

Verledenweek Woensdag is de da»
mesklaverjasclub het seizoen 1954»'55
begonnen met prijskaarten. Na een
sportieve wedstrijd ging de Ie prijs
naar mevr. Mulder, 2e werd mevr.
Valk en no. 3 mevr. Kraaijenoord. De
marsenprijs werd gewonnen door me»
vrouw Menks.
Nieuwe damesleden zijn van harte
welkom.

Gevonden voorwerpen

J. van Ravenswaay, Ler. M.O

R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS'

De resultaten van de Zondag j.l. ge»
speelde wedstrijden waren als volgt:
V.V.D.=T.Z.B. l (O.H.C.»beker) 4»2
B.S.M. 2»T.Z.B. 2 (vr.sch.)
6»3
A.s. Zaterdag en Zondag begint voor
onze elftallen de ôompetitie met vijf
uitwedstrijden. Het programma is als
volgt:
A.s. Zondag:
Nw. Vennep»T.Z.B.
2.30 u.
Halfweg 3=T.Z.B. 2
12 u.
H.F.C. 12»T.Z.B. 3
12 u.
A.s. Zaterdag:
SJH.S. a«T.Z.B. a
4u
N.A.S. b»T.Z.B. b
3 u,

HERFST
Nu is het helemaal verkeken.
Er komt geen -warme dag meer,
zo'n laatste ppflikkering van de zo»
mer'. Zelfs die beroemde mooie na*
zomer die zo vaak wil volgen op een
half jaar snertweer, tot groot ver*
driet van allen die hun vacantie voor
September namen, laat ons in de
steek.
Dat neef Kees ,die sinds jaar en
dag beweert: „jullie zijn allemaal gek,
ik neem in September vacantie, dan
heb je het mooiste weer" nu eens
heerlijk ongelijk 'heeft, moge voor de
kenners van zijn karakter een kleine
satisfactie zijn, het heeft zo weinig
zin, die vreugde. Want als hij slecht
weer heeft, hebben -wij 'het ook!
Waar is toch dat vertrouwde beeld
van naar schoolgaande kinderen in
fleurige jurkjes en pakjes, wat kort
en wat schriel, omdat ze kans zagen
er in één zomer uit te groeien? Kins
deren met in één hand een appel en
in de andere de knikkerzak.
Weg. Helemaal weg. Ze lopen al in
winter jasjes met bontkraagjes en ze
zijn in de leeskunst nog niet verder
dan Ot eet een peer, waarbij de peer
nog in natura wordt getekend van*
wege de moeilijke r.
Ze tuigen zich over nog blanke
schrift-en, ze schrijven met nog glim»
mend nieuwe pennen, de toekomstige
bankier naast de toekomstige portier,
de toekomstige dominee naast de toe»
komstige maintené.
De 'klaslokalen ruiken nog naar de
grote vacantie, de juf is nog bruin
van haar reisje naar Tirol. Is dat niet
een beeld dat hoort bij jubelende na=
zomerweken, met gouden glansen in
het moede 'lover?
Blijkbaar niet.
Want ik zit hier te kleumen in een
dikke trui. Buiten druilt de regen die
in April vergeten had te vallen.
Kom, ik ga de kolenboer opbellen,
en de kac'hel schoonmaken, daar
pleegt iedereen de hele zomer alles
in te gooien wat men kwijt wil.
O, bah!
NEEL.

U de was naar Haak doet,
dan hoeft U niet zélf meer
te wassen, én niet zelf meer te
strijken. Want Haak levert al 't
goed keurig schoon én bovendien kreukvrij af.
Wat spaart U dat 'n werk... en 'n rugpijn van
't strijken! En is Haak duurder dan zelfwassen?
„Neen", zeggen duizenden Haak-klanten die 't
zelf ondervonden hebben!

'N KILO WASGOED
kant en klaar
kost

Doe de was naar HH £A f& S/f wasverzorgers
Hoofdkantoor: Mr, Cornelisstr. 33-35 - Haarlem
Tel.

17486-17487. Filialen in Amsterdam,

Zaandam - Driehuls.
%

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

centen maar l

2000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer.
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424t
2975
2463

3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Jullanaweg la.
Informatiebureau Vreerödelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein.
Stoomwassery „Hollandla",
fünstrakerij, 3. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Dnikkery, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rtako",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Prins Mauritsstraat 3.
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DINSDAG 21 SEPTEMBER 1954

Opgericht 1900

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm»hoogte
DERDE DINSDAG IN

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

SEPTEMBER

TROONRED
uitgesproken, door H.M. Koningin Juliana
heden 21 September te 13.1? uur .
Leden der
In deze dagen gaan ons aller gedachten terug naar de September»
maand van tien jaar geleden, toen na meer dan vier jaren bezetting en on»
derdrukking een deel van liet Nederlandse grondgebied werd bevrijd en
de bevrijding van heel ons land nabij scheen. Het mocht echter niet zo zijn
Nog kwamen de beproevingen van de hongerwinter voor het Noorden,
de gevaren van een frontgebied vooi een groot deel van het Zuiden. Acht
maanden verliepen voordat ons volk in overweldigende vreugde zich weet
in vrijheid verenigd vond.
Het stond toen verarmd in een verwoest en leeggeplunderd land.
Talrijk waren de naoorlogse problemen op vrijwel elk levensterrein,
waarvoor ook ons land zich gesteld zag.
Er is reden te over om in deze dagen de gedeeltelijke en in Mei 1955
de volledige bevrijding in blijdschap en met grote dankbaarheid te her»
denken. Allereerst om de vrijheid zelf, die de offers waard was, die er
voor zijn gebracht, maar ook om het vermogen tot herstel, dat ons volk in
al zijn geledingen aan den dag heeft gelegd en dat zich opnieuw zo duide»
lijk heeft afgetekend in de wijze, waarop de gevolgen van de waters*
noodramp zijn opgevangen.

Economische vooruitgang
Het afgelopen jaar heeft in econo»
raisch opzicht opnieuw een grote stap
vooruit betekend. Productie, uitvoer,
nationaal inkomen, deviezenreserves
zijn verder gestegen, terwijl de inves»
teringen zich op een niet onbevredi»
gend niveau bewegen. Dat dit alles
mogelijk was, is niet enkel het gevolg
van een gunstige internationale con»
junctuur, doch tevens het resultaat
van de activiteit van heel het be»
drijfsleven.
Voor het ogenblik is een zodanige
uitbreiding van de werkgelegenheid
bereikt, dat spanningen optreden we»
gens een tekort aan arbeidskrachten.
In het belang van een doelmatige ar»
beidsvoorziening bevordert de Rege»
ring binnenlandse migratie en scho»
ling. Overigens zal beperking nodig
zijn in 'het ter hand! nemen van \ver»
ken, waarvan de uitvoering thans niet
volstrekt noodzakelijk is. Dit ligt ook
in de lijn van een gezond conjunc»
tureel beleid.
Deze situatie onzer volkshuishou»
ding mag evenwel geen aanleiding ge»
ven het door de Regering gevoerde
op economische expansie gerichte be»
leid te doen verslappen. Zij gaat ook
voort met de voorbereiding en regi»
stratie van plannen voor aanvullende
werken voor het geval -werkloosheid
van enige omvang zou optreden.
Het snelle tempo, waarin onze be»
roepsbevolking toeneemt,- blijft ons
land' stellen voor een -werkgelegen»
heidsvraagstuk op lange termijn, voor
welks oplossing industrialisatie en
exportvergroting,
aangevuld door
emigratie, nodig zijn.
'Ook voor de landbouw zal de Re»
gering het beleid van de voorgaande
jaren, gericht op een zo hoog moge»
ïijke productie en een bevordering
van de afzet, voortzetten.
In dit verband is voor Nederland
vrijere wereldhandel van bijzonder
grote betekenis. De buitenlandse eco»
nomische politiek der Regering is bij
voortduring gericht op een vermin»
dering van de bestaande barrières.
Helaas heeft het overleg tot dusver
slechts tot "beperkte resultaten geleid.
Tegen deze achtergrond verkrijgt
de voortgang, die kon worden ge»
maakt bij de voorbereiding van de
Economische Unie met België en Lu»
xemburg een bijzondere betekenis. De
ondertekening van de Protocollen in»
zake de handelspolitiek en betreffen»
de de liberalisering van het kapitaal»
verkeer tussen Nederland en de Bel»
gischsLuxemburgse Economische U»
nie, -was een belangrijke stap op dit
gebied.
De gunstige ontwikkeling der be»
drijvigheid komt ook tot uiting in de
opbrengst der belastingen. Nu de uit»
gaven voor het herstel van de waters»
noodschade grotendeels zijn afgewik»
keld en tot enige verlaging van de ra»
mingen voor defensiedoeleinden is
overgegaan, acht de Regering een yer»
dere vermindering van de belasting»
druk mogelijk. In de loop van het par»
lementaire jaar zullen U voorstellen
bereiken tot verlaging van deze druk,
in het 'bijzonder op het terrein van
omzetbelasting, loonbelasting en in»
komstenbelasting. De Regering is
voorts niet voornemens voorstellen
te doen tot verlenging van de belas»
tingverhogingen. die in verband met
de zware defensielasten voor een 4*
jarige periode werden aanvaard, met
dien verstande, dat een deel van de
destijds ingevoerde verhoging van de

vaartspeil, dat nog in een groot deel
van de wereld bestaat. De achter»
stand in de ontwikkeling dier gebie»
den vormt een veelzijdig en hoogst
ernstig probleem, dat zich steeds
meer opdringt aan ds vrije wereld.
Internationale hulp bij hun ontwik»
keling is noodzakelijk. Nederland zal
bereid moeten zijn tot ruimere mede»
werking aan programma's voor de
technische en wetenschappelijke hulp»
verlening en aan de financiering van
de economische en sociale ontwikke»
ling. De Regering bezint zich er op
hoe zij dit het beste tot uiting kan
brengen.
Op het gebied van onderwijs, kun»
sten en wetenschappen neemt de in»
tecnationale samenwerking in het ka»
der van de bilaterale en multilaterale
verdragen geleidelijk vastere vorm
aan.

Overleg tussen de delegaties van
Nederland en Indonesië heeft geleid
vennootschapsbelasting 'behoort te tot de totstandkoming van een ac»
worden gehandhaafd ten behoeve van coord, dat 'beoogt de Unieverhouding
een verdere vermindering van de tussen beide landen te vervangen
door een andere regeling hunner be»
druk van de inkomstenbelasting.
trekkingen. Een wetsontwerp tot
van deze overeenkom»
Koninkrijk nieuwe stijl goedkeuring
sten zal U spoedig bereiken.
Het verheugt mij, dat het in dit
jaar met Suriname en de Nederlandse
Aanpassing grondwet
Antillen gevoerde overleg over de
nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk
Wanneer het Statuut voor het Ko»
geleid heeft tot overeenstemming ninkrijk zal zijn aanvaard en beves»
over een ontwerp»Statuut voor 'het tigd zult Gij spoedig een voorstel
Koninkrijk, dat in Suriname en de ontvangen tot aanpassing van de
Antillen reeds is aanvaard. De 'Rege» Grondwet aan de daarin neergelegde
ring hoopt, dat d,it Statuut nog voor nieuwe rechtsorde van-het Konink»
het einde van het jaar in werking zal rijk met betrekking tot Suriname en
kunnen treden. Zij zal alles in het de Nederlandse Antillen.
werk stellen om de gedachten van
Een voorstel tot verhoging van het
verbondenheid, samenwerking en on» ledental der Tweede Kamer van de
derlinge bijstand, die aan het Statuut Staten»Generaal, alsmede enkele an»
ten grondslag liggen, te helpen ver» dere voorstellen tot wijziging van de
wezenlijken.
In Nederlands»Nieuw»Guinea wordt,
overeenkomstig de bijzondere omstan»
dighe'den van het gebied, gestadig ge»
werkt aan maatregelen ten bate van
de geestelijke, economische en sociale
vooruitgang der 'bevolking, in het be»
lang ook van de toekomstige staat»
kundige ontwikkeling.
Helaas blijft de internationale toe»
stand in velerlei opzicht reden tot
zorg geven. Weliswaar is na de wa<
penstilstand in Korea ook een regc»
ling tot stand gekomen, die in Indo»
China een einde heeft gemaakt aan
het gewapend conflict; niettemin blij»
ven ernstige spanningen het wereld»
beeld beheersen.
'Het niet aanvaarden van de Euro»
pese DefensiesGemeenschap door het
Franse Parlement maakt het nood»
zakelijk een andere oplossing van het
vraagstuk van de medewerking van
Duitsland aan de verdediging der
Westelijke Wereld te zoeken. Daarbij
blijft de Regering streven naar ver»
sterking van de Noord»Atlantische
Verdragsorganisatie. Wat de verdere
Europese samenwerking op politiek
en economisch gebied betreft, hand»
haaft de Regering haar standpunt, dat
deze samenwerking een ondeelbare
doelstelling is, een doelstelling, welke
zij niet zal opgeven, ook al zal m-cn
bij het overwegen van stappen naar
het doel rekening moeten houden met
de lessen, die uit de gang van zaken
met betrekking tot de Europese De»
fensie Gemeenschap zijn te trekken.
Zij blijft daarbij grote waarde hech
ten aan de versteviging van de Euro»
pese Gemeenschap voor Kolen en
Staal.
De Raad van Europa, die thans vijf
jaar bestaat, heeft bijgedragen tot het
onderzoek van velerlei denkbeelden
en voorstellen inzake nauwere Euro»
pese samenwerking. De Regering
blijft dit werk van harte steunen. In
het afgelopen jaar heeft zij in deze
kring het initiatief genomen tot hulp»
verlening aan de Europese vluchtelin»
gen. Vurig hoop ik, dat dit in ruime
mate gehoor moge vinden bij de ove»
rige staten»leden van deze organisatie.

Hulp aan onontwikkelde
gebieden
'De aandacht van de Verenigde Na?
ties, voorzover niet in beslag genos
men door de acute spanningen, die zich
in de wereld voordoen, richt zich in
toenemende mate op het lage wel»

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

Grondwet, waarvan afdoening in eer»
ste lezing nog in de lopende parle»
mentaire periode eveneens wenselijk
is, zullen U mede in dit xittingsjaar
bereiken.
Indiening van een zestal wetsont»
werpen, betrekking hebbende op de
door Prof. Meijers ontworpen Inlei»
dende Titel en de eerste vier boeken
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
is binnenkort te verwachten.
De woningnood is net nijpendste
probleem, waarvoor wij binnenslands
nog gesteld zijn. Ook in het komende
jaar zal de Regering door premies en
bijdragen de woningvoorziening zo
krachtig mogelijk bevorderen. Zij
streeft naar de verwezenlijking van
een programma, dat 65.000 woningen
bevat. Beperking van de totstandko»
ming van andere bouwwerken zal
voor de vlotte uitvoering van dit pro»
gramma noodzakelijk blijken.
In overweging is een verdere huur»
verhoging. De Regering denkt daarbij
aan de mogelijkheid van een bestem»
mingsheffing teneinde een deel van
de verhoging, wellicht via een egalisa»
tiefonds, ten bate te doen komen van
de financiering van nieuwe woningen.
Tevens is in studie welke compensa»
tiemaatregelen tegenover de huurver»
hoging nodig en mogelijk zouden zijn.

Culturele aandacht

De Regering blijft het als een be»
langrijke zaak beschouwen, de tor»
standkoming van bedrijfslichamen, als
bedoeld in de Wet op de Bedrijfsor»
ganisatie, te bevorderen. Zij verheugt
zich er over, dat in het afgelopen zit»
tingsjaar de eerste zes bedrijfschap»
pen konden worden ingesteld. Zij ver»
trouwt er op, dat de bedrijfsgenotcn
ook in andere sectoren van het be»
drijfsleven op korte termijn initiatie»
yen zullen ontwikkelen om tot instel»
ling van bedrijfslichamen te geraken.
Naar aanleiding van hei advies van
de Stichting van de Arbeid ter zake
van de toekomstige vorm van loon»
beleid, dat de Regering spoedig hoopt
te ontvangen, zal — eventueel na
'raadpleging van de Sociaal»Economi=
sche Raad — de Regering haar stand»
punt bepalen en zo nodig voorstellen
bij de Staten»Generaal aanhangig ma»
ken.
Ontwerpen van wet met betrekking
tot de definitieve ouderdomsvoorzie»
ning en de kinderbijslag voor zelf»
21 September 1954.
standigen zijn in voorbereiding.

Zandvoortmeeuwen
verslaat T.Y.B.B.
Onder ideale weersomstandigheden
werd Zondagmiddag de voetbalwed»
strijd ZandvoortmeeuwensTYBB ge»
speeld. Het talrijke publiek was ge»
tuige van een spannende ontmoeting
waarin vaak aardig voetbal werd ge»
speeld'. Er waren echter ook perioden
dat het minder goed ging. De 2*1
overwinning van Zandvoortmeeuwen
was over het algemeen wel verdiend,
hoofdzakelijk door beter combinatie»
spel en een groter uithoudingsvermo*
gen.
Het begin was al direct sensatio»
neel. De eerste aanval van T.Y.B.B.
strandde op spil Kerkman, die de bal
naar Koning op de linkervleugel
plaatste^JDeze maakte zich goed vrij
en zette laag voor. Spil Smit van de
bezoekers trachtte de bal te onder»
scheppen maar werd in deze poging
door Castien gehinderd. De bal schoot
door naar Jan Zwemmer, die van gro*
te afstand een diagonaal schot loste
dat onhoudbaar in de rechterboven»
hoek belandde; 1»0 na twee minuten
spelen! Door dit succes aangemoe»
digd zette Zandvoortmeeuwen flink
door. Jammer was het dat de ballen
vaak hoog door het midden werden
geplaatst waardoor de geroutineerde
spil Smit steeds met succes kon in»
grijpen. T.Y.B.B. wierp zich met élan
in de strijd en ondernam vele aanval»
len. Stokman en Water wisten ten
koste van enige corners „erger" te
voorkomen. De strijd was levendig en
spannend, beide elftallen gaven zich
geheel en van enig krachtsverschil
was voorlopig geen sprake. Na twee
goede aanvallen van Zandvoortmeeu»
wen, geleid door de rechtervleugel,
kreeg Castien een goede kans, maar
zijn schot werd door de zeer goed
spelende keeper Bakker gehouden.
Hierna kwam T.Y.B.B. weer aan
„bal". Linksbuiten Luiten passeerde
de achterhoede en schoot van dicht»

Het maatschappelijk werk in Ne»
derland ontplooit zich gestadig. Aan
particuliere organisaties, werkzaam op
dit terrein, zal de nodige hulp wor»
den verleend.
De Regering heeft haar instemming
betuigd met het plan van de Natio»
nale Contactcommissie voor Gezins»
belangen betreffende de instelling
van een Gezinsraad. Zij verwacht, dal
deze Raad spoedig tot stand zal ko»
men.
•De Staatscommissie Vervanging Ar»
menwet heeft haar rapport vastge=
steld, dat binnenkort zal worden ge»
publiceerd.
De aandacht blijft bij voortduring
gericht op de voorzieningen ten be»
hoeve van Nederlanders in Indonesië,
die in maatschappelijke moeilijkheden
verkeren.
De voorbereiding van werken, die
een beveiliging van het door de wa»
tersnood getroffen gebied beogen,
heeft snelle voortgang. Een wetsont»
werp met betrekking tot het plan tot
afsluiting van zeearmen is in voorbe»
reiding. De Regering zal aandacht
schenken aan de daarmede verband
houdende vraagstukken en bezwaren.
'Het beleid van de Regering blijft
er op gericht het Nederlandse volk
in zo groot mogelijke mate te doen
'deelhebben -aan de verschillende vor»
men van onderwijs, kunsten en we»
tenschappen. De verdere vorming van
de thans leerplicht»vrije jeugd zal de
bijzondere aandacht hebben. De Re»
gering zal voorstellen de lichamelijke
opvoeding van de jeugd ook buiten
onderwijsverband financieel te steu»
nen. Zij zal de opleiding van voldoen»
de leerkrachten voor het lager en het
voortgezet onderwijs, de aanpassing
van het gehele onderwijs aan de maat»
schappelijke behoeften en steun aan
beoefenaren van wetenschappen en
kunsten krachtig blijven bevorderen.
Zij is er zich van bewust hoezeer
naast de economische en sociale ont»
wikkeling het stimuleren van de cul»
turele verheffing van ons volk van
betekenis is voor zijn toekomst.
Ook dit jaar zult Gij Uw oordeel
hebben te geven over vele en moei»
lijke vraagstukken, zowel van natio»
naai als van internationaal karakter.
Met de bede, dat Gods zegen op
Uw werk moge rusten, verklaar ik de
gewone zitting der Staten»Generaal
geopend.

bij tegen de staander. Weer werd de
bal op doel geschoten. Men juichte
reeds voor een doelpunt, maar te
vroeg, want P. van Koningsbruggen
wist het leder het veld in te werken.
Voor de derde maal volgde een
schot, maar nu was het Keuning die
zich tactisch had opgesteld en de bal
op de doellijn redde. Dit waren en»
kele hachelijke ogenblikken voor het
Zandvoortmecuwendoel.
De halflinie van Zandvoortmeeuwen
verplaatste hierna het spel. Stokman
en Van der Werff zetten de voorhoe»
de aan het werk. Op een pass naar
J. Zwemmer volgde een scherpe voor»
zet, Koning kopte goed in maar Bak»
ker redde fraai te koste van een
hoekschop. Direct hierna een door»
braak van T.Y.B.B. Midvoor Snoeks
ondernam een solo»ren en joeg de bal
rakelings over de bovenlat. Koning,
Castien en Zwemmer kregen vlak
voor de rust nog goede kansen, maar
door te lang wachten met schieten
leverden deze niets op. Met deze
kleine 1»0 voorsprong ging de rust in.

overwegend sterker en het wekte ver»
wondering dat in deze periode niet
meer doelpunten kwamen.
Een minuut voor het einde ont»
stond geheel onnodig een tegenpunt.
Keuning speelde onverwachts terug
op Van Koningsbruggen. Deze was
zo verrast dat hij de bal langs zich
liet gaan. Kerkman en v.d. Werff pro»
beerden de bal uit het doel te trap»
pen maar liepen elkaar min of meer
voor de voeten. De bal ketste tegen
een T.Y.B.B.»speler en verdween in
het doel (2»1). Kort hierna floot de
scheidsrechter, P. v.d. Toorrcn, voor
het einde.

Uitstapjes
in Gelderland
Zondag maakten ongeveer veertig
werkende leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade een autobustocht.
Bezocht werd o.m. Harderwijk en
Apeldoorn, terwijl 's avonds in Am»
sterdam een revue werd bijgewoond.
Ook de gem. zangvereniging „De
Stem des Volks" was in Gelderland
te vinden. Dit gezelschap bezocht o.a.
De Hoge Veluwe.

Geslaagd

Onze plaatsgenoten, de heren K. Paap
en -W. L. Seders, zijn j.I. Zaterdag ge»
slaagd voor het diploma 2e knecht
T.Y.B.B.
zette na de hervatting al» bloemist. Beiden zijn werkzaam bij de
v
les op alles. De verdediging van plantsoenendienst van Publieke Wcr»
Zandvoortmeeuwen kreeg handen vo/ ken.
werk, Keuning en zelfs Zwemmer
waren vaak ter assistentie aanwezig.
Na ongeveer een kwartier spelen aak»
MEDEDELINGEN
te het tempo bij T.Y.B.B. zienderogen OFFICIËLE
de vermoeidheid kwam een woordje
Gemeente
Zandvoort
meespreken. Zandvoortmeeuwen pro»
fiteerde hiervan en van man tot man
ging het op het T.Y.B.B.»doel af. Na De burgemeester der gemeente Zand»
20 minuten onstond het tweede doel» voort zal in plaats van op Woensdag
punt. 'Eindelijk gelukte het Koning zijn spreekuur houden op Donderdag
om aanvoerder De Wildt voorbij te 23 September a.s., des morgens van
komen. Zijn te harde voorzet werd 10»12 uur.
aan de rechterkant door Siebe Keu»
ning opgevangen en keurig naar de
vrijstaande Castien geplaatst. Een fel
(Ingez. med.)
schot volgde waarmee keeper Bakker
vraag het
geen raad wist (2»0). T.Y.B.B. was
SLANKHEIDSMIDDEL
hierna een geslagen ploeg. Met verre
trappen probeerde men de voorwaart»
sen te .bereiken, maar deze werden
steeds de prooi van de Zandvoortse
achterhoede. Zandvoortm. werd in 't
bij Uw drogist. Prijs ƒ 1,25
laatste ged'eelte van de wedstrijd

bioline

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed nog onverwacht
tot onze diepe droefheid onze
lieve man, vader, behuwd* en
grootvader
PIETER VAN
KONINGSBRUGGEN
in de leeftijd van 70 jaar.
Uit aller naam:
C. van Koningsbruggen*
Kerkman
Zandvoort, 17 September 1954
Burg. Engelbertsstraat 30
Liever geen bezoek
De teraardebestelling heeft op
Dinsdag 21 September te 3 uur
plaatsgehad op de algemene be*
graafplaats te Zandvoort.

Sport

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEETJWEN"

Goede resultaten!

D

Te huur v.a. l Oct. v. 6 md. Part. biedt zijn 4 pers. auto
compl. gemeub. Ie ETAGE, '49 m. grenspap. te ihuur
woonk,, 2 sl.k., vrije keuk,, aan. Uitsl. ser. refl. Br. no.
tel. ƒ 120,* p.m. incl. dekens, 7406 bur. Zandv. Crt.
tafelzilver, enz. Br. no. 7405
bur. Zandv. Crt.
Gevraagd te Zandvoort:
voor enige da*
FHUISWERKERS gevraagd. WERKSTER
gen p.w. of MEISJE v. halve
Handenarbeid, divf werkz.h., dagen.
Aanm.: Mevr. Abas,
narceuse. Br. no. 7403 bur. Brederodestr.
109. Tel. 2824.
Zandv. Crt.
Gevr.: 'HULP i. d. HUIS- B.z.a. R.K. zelfst. MEISJE,
HOUDING v. 8.30*12 uur. v. d. huish., voor d.e.n. Br.
Aanm. 'Dinsd., Woensd. of no. 7404 bur. Zandv. Crt.
Donderd. tussen 2 en 6 u.
Mevr. Haccau, Thorbecke* KINDERWAGEN te koop.
straat 42.
z.g.a.n. C. Huygensstraat 3.

WONINGRUIL
A msterdamtZandvoort
Vrije 2e etage A'danvZ., Ri*
vierenlaan, vrij uitz., 6 kam.,
badcel. Huur ƒ 49,— p.mnd,
Gevr. vrij huis te Z'voort,
6 a 8 k. Hogere huur geen
bezwaar. Br. onder no. 7407
bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam: vrij Ie
bovenh. z. bovenburen.
Gevr. te Zandv. vrij huisje
of bov.huis. Br. no. 7401 bur.
v.d. Zandv. Courant.
VERLOREN
gaande v. Kerkstr. naar Hal*
testr.: Engelse GOUDEN
RING met briljant. Tegen
beloning terug te bezorgen:
Lorenz, Haltestraat 15.
Tijdelijk GEM. HUIS te
HUUR GEVR. 2 a 3 pers.
uitz. zee/duinen. Ook ruil
m. gem. apartement A'dam.
Br. ,De Wulp', Spoekweg41,
Beekbergen.
WERKPLAATS met stukje
grond gevr. Opg. of water,
licht, toilet aanw. is of aanl.
mogelijk is. Br. no. 7402 bur.
Zandv. Crt.
T.o. 25 RIJWIELBLOKKEN
2 gleufs, z.g.a.n. 'Hotel „De
Schelp", tel. 2105.

Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOORTSE COURANT

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven, van
velerlei aard;
• Zijn. critisehe en stlmulerende taak eerlijk vervullen;
• Ben tikje spot en humor
niet vergeten;
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM.
Zaterdag 25 Sept. 8 uur
Rotterdams Toneel

Dag van het dier

Op 4 October zal het wederom We*
relddierendag nijn.
Assepoester
Deze datum te gedenken, is voor
in Wallstreet
dierenvrienden een zo vanzelfspre»
kende gebeurtenis, dat er eigenlijk
Zondag 26 Sept. 8 uur
geen woorden meer aan gewijd be*
Rotterdams Toneel
hoeven te worden.
Wel te rusten
Waar men echter nooit genoeg op
Dinsdag 28 Sept. 8 uur
kan wijzen is het feit, dat nog vele
'Haagsche Comedie
duizenden onverschillig, zo niet on*
Beslissing
welwillend tegenover Werelddieren*
dag
staan, hetgeen in wezen'betekent,
Pr.: ƒ 1.— tot ƒ4,- (a.i.).
Voorverk. op speeld. en
dat zij ook van dierenbescherming
2 dag. erv. van 10*3 uur. niet veel moeten hebben.
Tel. na 12 uur. Coupons
Nu zouden wij zulke mensen niet
geldig.
gaarne van slechte karaktereigen*
schappen willen betichten, omdat hun
Café OOMSTEE instelling meestal op onwetendheid
edere Vrijdag gekookte of berust.
gebakken mosselen.
Zij hebben er namelijk niet de
Tot 1.30 uur geopend.
minste voorstelling van hoeveel die*
ZELFST. WERKSTER b.z.a. renleed in ons „beschaafde Neder»
ïr. onder no. 7408 bureau land" voorkomt.
Zandv. Courant.
„Laat men eerst maar eens voor de
mensen zorgeri", zo wordt ons menig*
Echtpaar zoekt WONING* maal van die zijde toegevoegd.
RUIMTE, gestoff. of onge*
Wanneer men deze mensen dan als
stoff. Br. ond. no. 7409 bur.
antwoord
de zogenaamde „gruwel*
Zandv. Courant.
lijsten" van de Nederlandse Vereni*
ging tot 'Bescherming van Dieren
BEBOORTEKAARTJES voorlegt, dat zijn lijsten met door de
politie en de dierenbescherming op*
•lertenbachs Drukkerij gemaakte processen*verbaal wegens
dan is de reactie
Achterweg l Tel. 2135 dierenmishandeling,
in negen van de tien gevallen „dat
men niet geweten heeft dat het in*
derdaad zo erg was".
Een dergelijke bekentenis is natuur*
lijk hoopvol, doch op zich zelf onvol*
doende als zij niet het vaste voorne*
men wakker roept om aan dit optre*
den een einde te maken.
„Dierenbescherming", zo is eens ge*
En nu is het zaak dit symbool van zegd, „betekent bestrijding van men»
de brandweerse waakzaamheid met selijke misdadigheid".
Het mag niet meer voorkomen dat
mannenmoed en eventueel met spuit*
vaardigheid te verdedigen. Er liggen dieren levend worden verbrand of
overal kapers op de kust en de vijand begraven; dat honden aan een paal
worden gebonden om de hongerdood
zit niet stil.
't Is niet om de burgemeester naar te sterven, om slechts enkele voor*
de mond te praten, maar Zandvoort beelden te noemen.
Dat de leden van het Openbaar
•kan werkelijk niet buiten een brand*
weerkazerne. Zt>'n gebouw zou dan Ministerie thans niet aarzelen tegen
wel een inbraak*vrije kluis moeten dergelijke „lieden" onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen te eisen en dat de
hebben, waar je de maarschalk*
pardon, de brandweerstaf in kunt be* rechtbanken en de gerechtshoven
deze eisen in hun vonnissen overne*
waren.
Mannen, bewaakt de staf terdege, men, is een gelukkige omstandigheid
want je bent 'm kwijt, voor je 't weet te achten.
Verheugender is evenwel, dat de
Let maar eens opl
Op veelvuldig verzoek zal aanstaande gedachte van dierenbescherming meer
Woensdagmiddag de staf van 2 tot 4 en meer veld wint onder de mensen,
uur in de brandweergarage aan de hetgeen met cijfers en feiten is aan
Kleine Krocht te bezichtigen zijn. te tonen.
De Wereldfederatie voor Bescher*
Voor onze jeugd een prachtige gele*
genheid om eens poolshoogte te ming van Dieren groeit met de dag
en van de Nederlandse Vereniging
nemen.
tot Bescherming van Dieren, die in
Juni j.l. haar negentig jarig bestaan
herdacht, kan het zelfde worden ge*
zegd. Toen genoemde Vereniging het
vorig jaar met het oog op Wereld*
dierendag een persconferentie had be*
legd, traden daar als sprekers op een
telefoonnummers Pater Franciscaan, een Nederlands
Hervormd Predikant en een journa*
en adressen
list, wiens levens* en wereldbeschou*
wing op de grondslagen van het hu*
2000 Brandmelding.
manisme berustte. Maar al deze refe*
2403 Commandant Brandweer.
renten waren één in hun eerbied voor
3043, 3044 Politie.
het leven dat de mensen zowel als
2100 Politie (alleen v. noodgevallen). het dier geschonken is.
2345 Gem. Secretarie.
En wanneer het nu straks 4 Octo*
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la. ber is geworden, dan zullen wij ons
2262 Informatiebureau Vreemdellndit alles t opnieuw bewust moeten
genvcrkecr, Kiosk Raadhulsplein. maken.
2887 Stoouroasserq „Hollandia",
Want Werelddierendag is niet het
fynstrükcry, J. H. G. Weentnk, vertroetelen van een poesje of een
Pakveldstraat 30a.
schoothondje, maar het zich bezin*
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- nen op de juiste verhouding tussen
bachs Drukkerij, Achterweg 1. mens en dier en het beoefenen van
2424 Autobedrijven „Rinko",
barmhartigheid jegens die in onze
Oranjestraat en Stationsplein.
maatschappij vrijwel rechteloze crea*
2975 Joh. Stitsma's Leesbibliotheek
turen, wier lot zo geheel van onze
„De Opbouw", Tollensstraat 47. goede wil afhankelijk is.
2465 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3.

De elftallen van Zandvoortmeeuwen
zijn j.l. Zondag goed voor de dag ge*
komen. Van de zes gespeelde wed*
strijden werden er vijf gewonnen en
slechts één verloren.
iHet Ie elftial liet in de thuiswed*
strijd tegen T.Y.B.B. geen steek val*
len en legde beslag op beide punten. Lodder die de stand op 2=1 bracht.
Hiermede behaalde Zandvoortmeeu*
Amsterdam kwam echter terug en
wen zijn tweede achtereenvolgende nog voor de rust was de stand weer
overwinning.
gelijk (2*2).
De start van Zandvoortmeeuwen 2
Na de rust zakte het tempo aan
in de Ie klasse der H.V.B, was veel* beide kanten en werden geen doel*
belovend. De reserves slaagden er in punten meer gemaakt. Vooral de ach* De Oterleekse brandweerstaf is in
Wijk aan Zee 2 te verslaan.
terhoede v. Pagee=v. d. Broek sloot
Ook door het 3e elftal werd Az goed. Deze uitslag gaf de verhouding Zandvoortse handen! Drie wakkere
competitie met een overwinning in* goed weer en is voor Zandvoort dan brandweerlieden, A. Dorsman, C. Ko=
gezet tegen D.C.O'. 2. Dit was ook ook geen slecht resultaat.
per en P. Pijper hebben de begeerde
het geval met Zandvoortm. 4 dat een
Het tweede kwam met invallers uit
kleine overwinning boekte in de uit* en deed het in de derde klasse niet zo trofee aan de 'Haarlemse collega's
wedstrijd tegen D.S.S. 2.
best. Het resultaat was een 4*0 neder* ontfutseld, nadat zij al een keer te*
Zandvoortm. 7 hield tegen V.S.V. 7 laag tegen A.M.V.J.
vergeefs hadden getracht in te breken
tot de rust goed stand, maar kon het
Het derde verloor met 5*1 van Al* in het spuitenhuis van Haarlem. Miaar
hierna niet meer bolwerken en ver* liance III. Alhoewel het in het begin in de nacht van Vrijdag j.l. op Zater*
loor met flink verschil.
niet zo slecht ging zakte het tempo
Een mooie prestatie leverde het van Zandvoort, vooral in de tweede dag hebben zij het huzarenstukje uit=
jun. a elftal dat de ontmoeting tegen helft.
gehaald om met behulp van een valse
V.S.V. b met beide punten bekroond
Het eerste dameselftal speelde on* sleutel — Wie zou die anders ge=
zag.
danks een 4*3 nederlaag tegen Zuid*
De successen van de adspiranten wijck, lang niet slecht. Vooral in de maakt hebben dan smid Dorsman! —
•waren verdeeld. Het a elftal leed een tweede helft werd goed gespeeld, toen zioh toegang te verschaffen tot het
grote nederlaag tegen H.F.C. a. 'Het een 4*0 achterstand ingelopen werd spuiten'huis aan de Gen. Cronjéstraat
blijkt nu reeds dat deze afdeling voor tot 4*3.
te Haarlem.
de Zandvoorters te zwaar is. Ge*
tVaöht wordt dit elftal alsnog in een Het programma vobr a.s. Zondag
Tot de teleurgestelde Haarlemmers
lichtere klasse ingedeeld te krijgen luidt:
kan gezegd word'en: zoals je er aan
waardoor een betere krachtsverhou* "Heren: Z.H.C. l*Strawberries l 2 u. komt, kom je er af! Want zij hadden
ding wordt verkregen.
Z.H.C. 2*Randwijck 2
12 u. de rituele staf op 6 September j.l. in
Het adsp. b elftal won van H.F.C, d
Alkmaar gestolen. Zij hebben er dus
Zuidwij ck 3*Z.H.C. 3.
terwijl adsp. c een gelijk spel bereikte
niet al te lang pleizier van gehad!
Dames: Leiden 2*Z.H.C. 1.
tegen (H.F.C. h.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1*T.Y.B.B.
2*1
Zandvoortm. 2*Wijk aan Zee 2 3*1
'D.C.O. 2*Zandvoortm. 3
1*3
D.S.S. 2=Zandvoortm. 4
2*3
Zandvoortm. 7*V.S.V. 7
0?6
Zandvoortm. jun. a*V.S.V. a 5*1
Snoezig maar duur!
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandv.m. adsp. a=H.F.C. a
0*7
Zandv.m. adsp. b*H.F.C. d
5*2
Wij hebben genoten van de 58 mo*
Zandv.m. adsp. c*H.F.C. h
1*1 Wij zijn er zo langzamerhand aan ge* dellen,
die deze firma's ons toonden,
wend geraakt dat elk voor* en najaar
doch wij treden uiteraard — gezien
in
het
teken
van
de
show
staat.
Zo
het grote aantal — niet in details.
KOKFBALNIEUWS
gaf de fa. Heinzelmann (Amster*
Er was „voor elck wat wils", doch
Het adspiranten 12*tal van de Zand* dam) in samenwerking met de fa. U zult, wanneer U serieus interesse
voortse Korfbalclub heeft j.l. Zater* Lissner & Rosner (Mannheim*Berlijn) hebt, tamelijk diep in de beurs moe*
dagmiddag een zware nederlaag ge*
ten tasten!
boekt tegen Oosterkwartier a met 6*0. Vrijdagavond j.l. een speciale jersey*
Ot mogen wij dit overlaten aan <ïe
show.
Wonderlijk
is
't,
wanneer
wij
Dit twaalftal is vorig jaar kampioen
heren der schepping, die ons op d'it
geworden, doch werd door de compe* aan jersey denken, dat wij ons meest* terrein toch wel tegemoet mogen ko*
titieleider thans -in plaats van in de al een mooie maar „massieve" Bleyle* men.
tweede, in de eerste afdeling ge* japon voor de geest halen. De jersey,
Waarom
moeten zij zelf maar
plaatst. De jongens en meisjes laten
ontdekken
!
die
hier
werd
getoond,
is
zo
geper*
zich door deze nederlaag echter niet
A.WXE&
ontmoedigen en zijn vol goede moed! fectionneerd, dat men ze nauwelijks
Het tweede twaalftal kwam in het als jersey zou herkennenen. Er zijn
veld tegen D.S.V. 2 en boekte een
keurige overwinning. In de eerste helft zo enorm veel soorten jersey, dat het
wist Veenman tweemaal te scoren, U zou duizelen, wanneer wij de lange
waarna Albert Draijer de stand op lijst zouden vermelden.
3*0 bracht. D.S.V. zag toch nog kans
Wij hoorden o.a. van kamgaren*
de achterstand tot 3*1 te verkleinen. jersey, tweed*jersey, merinos, weve*
nit, enz.
ONDERGAAT METAPORPHOSE
Oe modellen waren beeldig. Voor
ZANDV. HOCKEY CLTO
dit seizoen is de hoofdkleur grijs, in
De eerste competitiewedstrijd in het alle variaties van licht tot donker. Er
nieuwe seizoen is voor het eerste elf* zijn veel raglan*mouwen, meestal
tal niet ongunstig verlopen. De uit* strakke rok met veel knoopsluiting De Assepoester onder de Za'ndvoort* als voorheen op een tochtige zolder,
slag was 2*2 tegen Amsterdam III.
van voren. Wat ons opviel waren de se scholen voor openbaar lager onder* maar gelijkvloers en voorzien van
Men speelde met drie invallers: J. japonnen met ingebreid plisé, dak te* wijs, de Karel Doormanschool, wordt twee nieuwe werkbanken.
v. Pagee, J. Schaap en P. Hennis. Veel gen alles bestand is, meestal met een
Tevens is een keukentje gemaakt,
geleidelijk aan in een nieuw kleed ge* bedoeld om gebruikt te word'en bij
hoop had Z.H.C, eerlijk gezegd niet, strak heupstuk.
daar ook goalgetter E. Vleeming niet
Werkelijk, deze mode accentueert stoken. Nagenoeg alle lokalen zijn nu natuurkun del essen en voor de kook*
meer van de partij zal zijn.
het figuur op voortreffelijke wijze.
voorzien van een frisse verflaag, ieder lessen van het V.G.L.O. (voortgezet
In het begin werd verwacht dat
De V*hals, grote kraag en zeer in een aparte kleur, wat de klassen lager onderwijs), waarvoor het vrou*
Amsterdam de touwtjes in handen fraaie bustelijn waren wel kenmer*
welijke gedeelte der leerlingen nu
een eigen sfeer verleent.
zou nemen, het tegendeel bleek ech* kend voor deze show.
naar de Huishoudschool in Haarlem
ter waar. Zandvoort trok ten aan*
De verdere kleuren, welke wij za*
De oude banken zijn vervangen moet.
val, goed gesteund door de midden* gen, waren zwart, geel en tomaat, in door tafels en stoeltjes op rubber, er
De gangen en het gymnastieklokaal
linie. Jammer -was het dat het ploeg* zeer gedistingeerde combinaties.
zijn moderne driedelige wandborden contrasteren nu wel heel erg met de
verband in de voorhoede nog niet
Behalve de jerseysjaponnen, was er aangebracht, voorzien van een speci* mooie lokalen. Wanneer die ook on*
van die aard was dat er van de kan* een grote verscheidenheid in voor* ale verlichting. Inplaats van de lang* derhanden genomen worden, dan
sen afdoende gebruik werd gemaakt. name ,deux*pièces.
zamerhand wat afgezaagde wandpla* eerst zal deze Assepoester geen aan*
Zandvoort bleef een 20 minuten in de
Bij de modellen van Lissner & Ros* ten dié onze vaderlandse geschiedenis spraak meer kunnen maken op die
aanval, toen Amsterdam een straf* ner sprong de assymetrische lijn in 't een wat „gekleurd" beeld geven, is naam.
corner te nemen kreeg. Keeper Balie* oog, alsmede de veelal fraaie strep* een eenvoudige wandVersiering ge*
Wij kunnen óns het college van B.
dux stopte het schot keurig, doch één less cocktail (middag)japonnen.
kozen. De oude podiums en lesse* en W, 'kwalijk als een boze stiefmoe*
van de toelopende Amsterdammers
IHet is zonder twijfel een goede naars zijn verdwenen en hebben plaats der voorstellen en zijn er van over*
wist de bal toch nog in het doel te vondst om deze japonnen zo te ma* gemaakt voor moderne lage bureaux, tuigd, dat dit binnen afzienbare tijd
slaan. Zandvoort ging echter weer tot ken, dat men, wanneer het jasje er terwijl ook de kasten laag zijn, het* wel in orde zal komen en dan kunnen
de aanval over. Deze aanval resulteer» bij -wordt gedragen, een midasjapon geen de lokalen groter doet schijnen. leerkrachten, zowel leerlingen en faun
de in een mooi doelpunt van E. heeft, terwijl zij zonder jasje een Overal hangen eenvoudige linnen gor* ouders met recht trots zijn op hun
Schmidt. De voorhoede, nog steeds avond*toilet vertonen.
dijnen.
Karel Doormanschool.
goed gesteund door de middenlinie,
In deze serie werd er veel Parijs
Wat ons bijzonder trof, is het nieu*
hield vol. Na vijf minuten was het C. blauw gelanceerd.
we 'handenarbeid»lokaal, niet meer zo*
G.H.

Als een dief in de nacht . . .

VJ J»
'i

Belangrijke

Kleren maken de vrouw

;

Karel Doormanschool

WEEK-AGENDA
Monopole

Dinsdag 21 Sept. 8 uur: film „De vier
veren".
Woensdag 22 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 23 Sept. 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 23 Sept. 8 u.: Zandvoortse
avond in „Ons Huis", onder ausp.
Instituut voor Arbeiders Ontw.
Maandag 27 Sept. 8 uur: Radio», tele*
visie en muziekshow in Zomerlust
onder ausp. van F. H. Penaat.
Stadsschouwburg, Haarlem
Woensdag 22 Sept. 8 uur: Toneelgr.
Studio met „Henrik en Pernille".
Zaterdag 25 Sept. 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Assepoester in Wall*
street".
Zondag 26 Sept. 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Wel te rusten".
Dmscfag 28 Sept. 8 uur: Haagsche Co*
medie'met „Beslissing".
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Andere datum

ENQUÊTE-BIJEENKOMST

In het 't 'Helm*programma vindt een
kleine wijziging plaats. Wegens ziek*
te van enige der belangrijkste danse*
ressen van het Ned. Ballet, heeft het
Professor De Vooys hield lezing
bestuur gemeend te moeten afzien
Sedert 'f bestaan van merkt dat Indonesië en Nw. Guinea
van een optreden op 14 October a.s.;
de Verenigde Naties, volkenkundig totaal geen eenheid
de
kwalieit
dier
uitvoering
zou
hier*
wier zittingsjaar dezer vormen, m.a.w. dat de rechten die lm
Om pl.m. kwart over acht open'de de uitmaken. Er is in afwijking met vele onder beslist geleden hebben. Dit op*
dagen in Nederlandse donesie — waar men steeds krassere
heer Weber de vergadering en heette andere gemeenten een sterke concen* treden vindt nu 4 November plaats,
tratie van middenstanders in het zodat men dan van een volledig op*
triomf is aangevangen, maatregelen overweegt — nu oofe
professor De Vooys hartelijk welkom. centrum
van het dorp.
hebben vele landen weer met zo levensgroot zijn als men
treden
zeker
is.
'Hij sprak er zijn teleurstelling over
Hij liet duidelijk uitkomen dat het
zich reeds schroom: daar wel meent.
uit dat er van de 300 leden van de formulier dat de middenstanders ont* Jaarvergadering Z.meeuwen vallig getoond hun beleid jegens over*
Alhoewel een losmaking van Nw.
zeese gebiedsdelen in het openbaar te Guinea van Nederland op den duur
vijf middenstandsverenigingen slechts vangen en waarop vele vragen voor*
strikt vertrouwelijk behan* Op Dinsdag 2& September houdt de verdedigen.
zeker in de lijn der verwachtingen
zo'n gering aantal aanwezig was. Hier* komen,
deld wordt. (Jammer dat dit op de voetbalvereniging „Zandvoortmeeu*
Nederland heeft in dit opzicht geen ligt, lijkt ons de drijvenge Indones
na deed hij een mededeling welke el* formulieren niet tot uitdrukking wen" zijn jaarvergadering in Zomer* uitzondering gemaakt, nu de kwestie sische prestigetpoliiiek niet bepaald
lust.
ders in- -dit blad vermeld wordt en gaf komt. — Verslagg.).
Nieuw Guinea aan de orde is gesteld. van belang voor 't omstreden eiland.
Naast de gebruikelijke verslagen De Nederlandse delegatieleider heeft
Het doel van dit onderzoek is, al*
Daar Indonesië zelf nog met tallore
vervolgens het woord aan de spreker
van
secretaris
en
penningmeester
ver*
dus professor De Vooys, om een zo
de inmiddels vele malen gehoorde re* interne moeilijkheden te kampen
van deze avond.
meldt
de
agenda
o.m.
bestuursverkie*
gunstig mogelijke ontwikkeling in de
denering ten beste gegeven: „dat het heeft, al ware het maar de geoorloofd
Professor De Vooys begon zijn be* toekomst mogelijk te maken, waarbij zing. Regelementair treden af de hè* punt niet op het arbeidsterrein der de bigamie van zijn President, lijkt
toog met het nut van een enquête* rekening gehouden kan worden met ren C. Slegers, voorzitter, M. Weber V.N. thuishoort", hetgeen een zwak: het ogenblik nu juist niet zeer ge*
onderzoek uiteen te zetten en tipte de feiten die door dit onderzoek en J. v. Duijn, commissarissen. Deze ke indruk maakt. Voorlopig is Nieuw schikt om een enorme opdracht als
naar voren springen en die zonder de bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Guinea echter als onderwerp van dist het tot ontwikkeling brengen van N.
daarbij enkele onderzoekingen in het nodige
Wegens het tussentijds bedanken cussie aanvaard. (Een delicaat debuut Guinea erbij te eisen. Wat dat betreft
medewerking van de midden»
verleden aan.
stand e.d. niet volledig tot uitdruk* van de heer Th. de Muinck als elftal* voor Van Kleffens).
kan Nederland momenteel meer gai
Hij noemde de enquête onder de king kunnen komen. De nadruk legde commissielid zal in deze vacature op
Verschillende landen, zoals Frank: randeren en haar voorlopige souve*
arbeiders in het midden van de vo» hij op het feit dat hij en zijn mede* deze vergadering worden voorzien. rijk, hebben partij voor de Neder* reiniteit — hoewel misschien ook niet
zal een kascommissie worden landse souvereiniteit getrokken, ten voor 100% onverdacht — lijkt het
rige en het begin van deze eeuw, werkers alleen feiten constateren en Voorts
analyseren. „Aan het gemeentebes gekozen.
wijl b.v. van andere kanten is opgei meest wenselijk.
welke onder meer de instelling van stuur de taak de consequenties te
de arbeidsinspectie tot gevolg had.
trekken", aldus besloot professor De
Tot aan de dertiger jaren, aldus de Vooys zijn heldere uiteenzetting.
De heer Weber dankte de spreker
professor, had er onder de midden*
standers nog nooit een enquête plaats voor zijn betoog en hield meteen een
.gevonden. Toen echter door de dui* warm pleidooi voor het tot stand ko*
delijke nood een onderzoek plaats men van een wettelijke regeling voor
vond, kwamen er enkele zeer belang* het behoefteselement. Als (dicht bij
rijke feiten aan het licht, b.v. dat in het vuurzittend) raadslid deelde hij
een tijd van veel werkloosheid het mede dat er de komende tien jaren
aantal bedrijven toenam. De oorzaak 75 nieuwe winkels gebouwd zullen
van dit opmerkelijke feit was dat vele worden en niemand, aldus de heer
- -•
Alles heeft zo zijn perioden in het leven: De jeugd - ogenblikken in het leven dat een
werklozen probeerden een bedrijf te Weber, zou kunnen voorkomen dat
. ,
, ,
...., ,
,
,
warm bed fnuikend kan rijn, in ieder
stichten om op deze manier in hun er b.v. 6 slagers naast elkaar zouden
met de schooi* en speeltijd, het eerste kantoor, de eerste geval dikwijls het begrip veiligheid
tot
•worden
gevestigd.
onderhoud te voorzien. Het aantal
fabriek misschien, de vriendschap tussen een jongen en
ongelijke proporties opjaagt. Dat
In dit verband vermeldde hij uit
faillissementen -was echter enorm en
. .
is heus niet alleen bij kinderen zo!
tal van reeds lang gevestigde zaken een Rapport van Dr Muiswinkel uit
een meisje, de verloving, het huwelijk en
weer de
Maar dit gaat over kinderen en zij
Werden de dupe van dergelijke kleine 1937, dat van heel Kennemerland de
jeugd! Zo, de cirkel is gesloten.
zullen diep m hun hart het avontuur
bedrijfjes, die op den duur toch ook Zandvoortse winkelier gemiddeld het
.. ,
op de harde grond verkiezen boven
minst aantal klanten heeft. Hij wek*
geen bestaansmogelijkheid hadden.
Laten \vy t eens hebben over die goddelijkste aller de beschutting van de donzen deken*
Hierna -volgden van regeringswege te de aanwezigen op om hun finan*
perioden: de jonkheid. Laten wij heel even kind zijn met Ü68 en het tekentje met de eendjes
maatregelen, t.w. personen die een be* ciële medewerking te verlenen voor
. . . .
er op.
drijf wensten te vestigen dienden aan een doelmatige propaganda ten einde
de kinderen.
Q ja, kinderen zijn avontuurlijk.
bepaalde voorwaarden te voldoen, in vele vreemdelingen naar Zandvoort
Dit
is
een
pleidooi
voor
de
zonzijde
van
het
leven
en
Tegenwoordig
stappen ze soms in een
de eerste plaats dienden zij crediet* te krijgen.
,
,
, ,
trein en laten zich naar een nabije
'Hierna werd er gelegenheid gege*
waardig te zijn en in de tweede plaats
ook wel een lach voor hen, die in de herfst van hun Ie* stad rijden, waar ze allerlei katte*
ven tot het stellen van -vragen. Er
moesten zij vakbekwaam zijn.
ven hun jeugd zouden willen terua grijpen. Nee, die kwaad uithalen. Niet, omdat ze 't zo
Op "uitdrukkelijk" verzoek van de kwam slechts één- vraag, doch deze
... , ,
, . , ,
,,
"
,
kwaau menen, maar omdat een kind
Middenstandsbonden let de regering had betrekking op een ander o.nder*
tijd komt niet terug. Maar wij kunnen er altijd met dikwijls — veel meer dan een vol*
deel van deze bijeenkomst en had met
niet op het behoefte element.
blijde vervoering aan blijven denken
wassene ~ gehinderd wordt door de
Hier belandde de spreker bij de en* de eigenlijke enquetekwestie niets te
saaiheid van het alledaagse leven.
quete welke momenteel in Zandvoort maken. Zodoende kwam om ongeveer
De grootste misdaad, die ouders
wordt gehouden. 'Hij noemde ver* half tien een einde aan deze verga* „Kinderen zijn hinderen", zei vader digheid van het leven tot uitdrukking, aan hun kinderen kunnen begaan, is
schillende resultaten van reeds ver* dering, welke door ongeveer 30 per* Cats. En hij moet dit geschreven heb* Is het leven soms niet veelzijdig?
dan ook: hun het avontuur te onthou*
werkte gegevens. Hieruit bleek o.a. sonen werd bijgewoond.
ben in een ogenblik van verstoord* 'Er zijn er onder ons, volwassenen, den. Wie zijn kind laat opgroeien m
F.T.
dat de forensen een belangrijke groep
heid over de last die kinderen volwas* die nooit geheel en al de kruip*perio» saaiheid en dorre zelfgenoegzaamheid,
scnen soms kunnen bezorgen. Ja, 't " de ontgroeid zijn, die nog steeds de miskent de waarde van de immer m*
is waar — ze halen dikwijls het bloed klein*kinderangst om een opgedron* spirerende activiteit. Leven is bewe*
onder je nagels vandaan. Onbewust, gen zelfstandigheid kennen. Nu ben ging! Een kind dat niet actief kan
— gelukkig maar! Want het is hele* je groot.... nu laten vader en moe* zijn, Jeeft niet.
maal niet waar dat kinderen bewust der je los! En ze gaan de wereld in
De bezwaren, die aan zo'n inten*
wreed zijn. Dat zeggen wij, grote met wankele stappen, huiverend in sief kinderleven zijn verbonden, wor*
mensen, wel eens als wij de kinderen een veel te koude maatschappij. En den vaak schromelijk overdreven
door ons, grote mensen. Kapotte kou*
f,
x*"~*\
sen en schoenen, gescheurde pakjes
in Zandvoort
Vf,
f
J
en jurkjes, vernielde eigendommen
.*•
V\>w_X
van anderen, zoals bijvoorbeeld de
onttakelde gereedschapskist van va*
der of de ge*
Iedere nieuwe film van Chaplin is een loze onpersoonlijke filmproducten op
plunderde naai*
herziening van een vorig werk, ge* als het werk van een niet gebonden
doos van moe*
rijpt ip het licht van een volwassen filmkunstenaar, die zelfs de moed
der. Maar tegen*
oordeel. Maar dit oordeel blijkt, in heeft om de mythe die zijn bewon*
over dit alles
het kader van zijn ongecompliceerde" deraars steeds weer om zijn persoon
staat de bijna
thema's, zeer gevarieerd. Men ont* weven, in velerlei gedaante en kledij
moet in zijn werk een sterke sociale te doorbreken.
onbeperkte
schat van erva*
bewogenheid (Modern Times). Een
ringen, die zo'n
door niets te stuiten toekomstver*
kind opdoet.
wachting (De Emigrant), maar pok
maatschappelijke afkeer (Monsieur
Kinderen zijn
Verdoux). In zijn oeuvre neemt City Gezellig sjoelen
zeer zeker niet
Lights — dat deze week in Zandvoort
alleen maar hin*
wordt vertoond — evenals Goldrush De Vrouwengroep van het N.V.V. in
deren. Er zit
een geheel eigen plaats in, los van samenwerking met de vrouwengroep
zo'n diepe waar*
een sociale of cynische achtergrond, van de P.v.d.A. opende gisterenmid*
hcid in 't vaak
die hij zijn latere films meegaf. In dag om twee uur een bazar. Zoals be*
gedachteloos ge*'
City Lights geeft Chaplin de tragiek kend werd gemaakt zou de opbrengst
uite gezegde van sommige ouders:
weer van de eenling tegenover de we* bestemd zijn voor de vernieuwing van
.,'t Zijn schatten als ze slapen!" Ja,
reld. De situatie waarin die wereld de zaal in „Ons Gebouw" in de Brug*
dat is zo. Een slapend kind, dat moe*
verkeert, wordt niet zoals in .Modern straat. Deze zaal, welke gebruikt
gespeeld en moe*getobd is door alle
Times' nader uitgewerkt om onze mo* wordt voor vergaderingen, bijeen*
dingen, waar het een hele lange dai<
rele verontwaardiging op te wekken. komsten etc. heeft in de oorlog veel meten en afwegen naar onze
mee bezig is geweest, is een heel mooi
Men wordt in deze film^zonder enige te lijden gehad. De opbrengst van maatstaven. Een kind is in
iets om naar te kijken. Wij moeten
sociaal of politiek getinte inleiding in vorige bazars werd besteed voor onze ogen 'n allerverschrik*
dat ook heel vaak doen. Misschien
aanraking gebracht met de ontmoc* meubilair. Deze heeft ten doel de kelijkste lastpost als het
vinden wij, als wij aan het bedje van
digende of optimistische strijd van zaal van een passende vloerbedekking precies de dingen doet waar
een slapend kind staan, plotseling de
het individu met zijn omgeving. In te voorzien.
wij zo'n hekel aan hebben.
juiste kijk op de dingen die het kind
Er zijn diverse aardige attracties, Zelfs moeders — hoe mild
deze film is Chaplin nog niet de func*
aangaan. En het gelukkig maken.
tionele en tastbare figuur die hij in zoals bijv. een sjoelbak, met één klap zij ook tegenover hun peu*
De morgen na vandaag en de dag
een spijker in een balk slaan (kracht* ters staan
zijn volgende films zou worden.
hebben daar
na morgen zijn weer nieuwe beleve*
Men kan nog vrijuit om hem Ja* patsers vóór!), het gewicht van een wel eens mee te maken: Hè
nissen voor het kind. Weer zullen zij
chen en met zijn lot begaan zijn. Niet fruitmand schatten, de naam van een jakkes, net nu we uit willen
ons tot het uiterste beproeven met
iedere handeling weerkaatst een ver* snoezige pop raden enz.
gaan, heeft Jaapje een vuile
hun., ongebreidelde
fantasie en onuit*
Zeer mooi en doelmatig handwerk broek! En: Zou je ze niet. .1
bogen
maatschappelijke
situatie,
....
vragen.
maar komt uit hemzelf voort. De te* is er te koop. Dank zij de vlijtige ar* Het hele kopjesservies van tante Dora andere kinderen veroveren zelf de PuttelijKe
als W
er wat vo r
.U ,
° voelen, als
leurstelling over het verlies van zijn beid van pl.m. twintig dames, die van aan diggelen; omdat ze per se met z'n vrijheid en de zelfstandigheid.
W1J*>
J on.?e. kinderen verstaan, dan blij*
rijke vriend — uit City Lights — Maart af al bezig zijn geweest al de* tweeën in de kamer moesten ballen! Ja zeker, dat begint al met de eerste
^
slaat niet om in een aanklacht tegen ze modellen klaar te krijgen en de Of: 'Heb je ooit zo'n kind meege* vlucht uit het kinder*ledikantje. Een ven wij jong met ze!
worden
ze :jro,.er
de maatschappelijke ordening, die de schenkingen van veel winkeliers, is er maakt! De hele dag binnen zitten tuimeling op de harde grond. Er zijn u Natuurlijk
Zou heel
ZIJn a s
nl
zwerver en de bankier gescheiden een grote sortering van uiteenlopende vervelen en melig doen en als*ie naar kei*harde kindertjes, die in zo'n ogen* *
ffi
!
,
•
bed moet, dreinen om naar buiten te blik niet huilen. Huilen betekent: de geval
was. Maar groter v orden is
houdt, maar geeft hem een gevoel van artikelen.
n
mogen!
komst
van
vader
of
moeder,
die
een
^
beletsel
voor
jong*blijven.
Tot
Zaterdagavond
a.s.
duurt
deze
grote eenzaamheid, die nauw verwant
Maar nu wat anders. „Kinderen snoepje op de buil - en het kind zelf kems
, Jongvan
blijven
m de enig goede bc.e*
bazar, die i op de sluitingsavond ook
is aan zijn onafhankelijkheid.
het
weer in bedje legt. Niet huilen be*
woord!
Bij het weerzien van deze 25 jaar nog het gebruikelijke rad van avon* houden ons jong!" zegt een ander.
Daar is veel voor te zeggen. Die stendigt de vrijheid en het onderzoek
oude film blijven de reacties van tuur in werking zal doen brengen.
Chaplin tegenover kwaad en goed,
eigenaardige tegenstrijdigheid in ons van de beperkte ruimte van 't slaap*
tegenover zeer belangrijke personen,
zal wel nooit een volledig begrijpen vertrek. Zo zal de harde vloer onder
vrouwen en tegenover de mensen iu Gemeenteraad
ontmoeten. Soms zeggen wij: Grijze het tedje de plaats zijn waar het kind
't algemeen, ontroeren.
haren krijg je van ze.... en toch: Ze de eerste les krijgt in reactie en zelf*
Meer nog dan in de tijd dat dit De eerstvolgende vergadering van de houden ons jong!
controle! "Eigenlijk moet het wurm nu
werk voor het eerst werd vertoond Zandvoortse gemeenteraad is vastge*
En dat laatste moet wel. Want in niet direct onder de wol gestopt wor*
_,—
valt -deze film thans tussen de tal* steld op Dinsdag 12 October a.s.
onze kinderen komt heel de veelzij* den als iemand hem zo vindt. Er zijn
'f/s*
W.

ap

Natuurlijk worden ze groter!

City

Neerlands nieuwste tunnel
onder het Noordzeekanaal
De klachten over de pontveren bij Velsen, waar wachttijden van een uur
geen zeldzaamheid zijn en de staking smoeilijkheden bij de tunnelbouw
vestigen de aandacht op een groot en groots werk, dat weer gans andere
aspecten biedt dan dat andere interessante project: de Maastunnel.
Er zijn verschillende methoden om
tunnels te bouwen. Een der mees!
toegepaste is de Schild*methode, o.a.
gebruikt voor de bouw van de grote
verkeerstunnels onder de Hudson
(New York), de Schelde (Antwerpen),
de Mersey (Liverpool) en de Theems
(Londen). Bij deze methode wordt in
de tunnel gewerkt onder zo hoge
druk, dat het water er niet binnen
kan dringen; het ene cirkelvormige
segment na, of liever vóór het andere
doet de tunnel steeds meer vorderen
en als een reusachtige rups kruipt hei
stalen monster steeds verder naar de
overzijde. Dit is voor Nederland,
waar staal duur is, een kostbare me*
thode. Daarbij stelt onze wetgeving
(terecht) zulke strenge eisen voor de
caisson*arbeid, dat 'het bouwen van
een tunnel volgens de Schild*methode
te bezwaarlijk bleek.
Bij de bouw van de Maastunnel
volgde men dan ook een gans ander
systeem en daardoor heeft deze tun*
nel dan ook niet de karakteristieke
cirkelvorm, maar die van een platte
doos, waarin openingen zijn uitge»
spaard voor verkeers* en voetgan*
gerstunnels «n luchtverversingskana*
len.
Tunnel in moten.
Bij de Maastunnel, waaraan van 1937
tot 1942 is gewerkt, heeft men de z.g.
Zmk*methode toegepast. Negen tun*
nel*moten, elk van ruim 60 meter
lengte, voor en achter waterdicht ge*
sloten, werden neergelaten op de zo*

veel mogelijk vlak gemaakte rivier*
bodem. Daarna werden in een caisson
de schotten tussen de tunnelstukken
weggenomen.
'Hetzelfde systeem van bouw in seg*
ment«n wordt toegepast bij de Vel*
ser tunnel, maar hier geschiedt zulks
op eveneens unieke wijze, n.l. in een
open bouwput. Door middel van een
„permanente" stalen bekisting wor*
den de betonnen tunnelmoten gereed
gemaakt en zo verlengt het tunnel*
lichaam langzamerhand zichzelf tot
het midden van het Noordzeekanaal
is bereikt. Dit kanaal is inmiddels zo*
danig verbreed, dat ook de grootste
Oeeaanstomers nog langs het bouw»
put*obstaltel kunnen heenvaren.
Dan begint men aan de overkant
op dezelfde manier. De schepen va*
ren nu over het reeds half gereedge*
komen tunnellichaam langs de Noor*
delijke bouwput. En dan kan eindelijk
de verbinding worden'gemaakt en is
de nieuwe oeververbinding gereed.
Maar vóór 'het zover is,...

Het plan voor de tunnelverbinding
stamt uit 1935. In 1941 werd met de
bouw begonnen, in 1942 reeds werd
die op order van de Duitsers stilge*
legd. Toen men (eerst jaren later) de
bouw hervatte, bleek een ingrijpende
herziening der plannen nodig. Het
verkeer was zeer intensief geworden,
moeizaam verwerkten de ponten jaar*
lijks tussen de 1,5 en 2 millioen
auto's. De tunnel kreeg in plaats van
één ,twee rijbanen. De kosten werden
aanvankelijk geschat op ca. 17 mil*
lioen gulden. Zo langzamerhand is
men er wel achter gekomen dat ƒ 100
millioen de werkelijkheid meer nabij
zal komen!
Machtige pompinstallaties houden
de bouwput droog, waarin een 'deel
van het tunneMichaam reeds in ruwe
vorm gereed is; 3 a 400.000 m3 beton
en ca. 40.000 ton staal zullen zijn ver*
werkt, wanneer de tunnel klaar is.
En -dat zal, als alles meeloopt, 1957
worden.
Dankbaar heeft men partij getrok*
ken o.a. van de ervaringen met de
Maastunnel bij de oplossing van al*
lerlei vraagstukken, zoals bijvoor*
beeld van de luchtverversing en ver*
lichting, van de lawaai*bestrijding en
niet het minst van de tunnelvrees, die
eigenaardige nerveuze aandoening, die
automobilisten in de tunnel kan be*
vangen en 'hen ertoe leidt, zoveel mo*
gelijk het midden te houden, daarmee
het overige verkeer hinderend. Te=
meer daar het niet de bedoeling is in
de tunnel verkeerspolitie te doen fun*
geren, moet alles in het werk gesteld
worden om een vlot functionneren
van het verkeer te bevorderen.
Zo wordt de Velser tunnel straks,
met andere opmerkelijke werken als
zijn collega onder de Maas, de inpol*
dering van de Zuiderzee en de her*
winning der overstroomde gebieden,
een nieuw en trots monument van
wat „een goede couragie" én Neder*
landse ingenieurskunst vermogen!

Indrukwekkende getallen.
De nieuwe tunnel wordt langer (768
meter) dan de Maastunnel (584 m) en
breder (32,87 m, Maastunnel 24,77 m),
maar de Velser tunnel krijgt geen
voetgangers* en wielrijdersaccomodas
tie. Naast de verkeerstunnel komt
nog een spoorwegtunnel, ter totale
lengte van 1644 meter. De Velser
spoorbrug is dus tot verdwijnen ge*
doemd.
(Nadruk verboden)

Ned. Padvindsters Gilde

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Zaterdagavond kwamen de padvind*
sters van de Zeedistelgroep weer voor
het eerst na de vacantie bijeen. Na*
dat eerst een tiental kabouters was
overgevlogen naar het padvindsters*
vendel, trokken zij gewapend met
zaklantaarns het duin in. Na een ge*
heimzinnige speurtocht en enige gne*
PREDIKBEURTEN
zelige spoken, werd het spoor naar 't
strand gevonden. Hier brandde reeds Hervormde Kerk, Kerkplein
een kampvuur. Rond het vuur geze* Zondag 26 September
ten, werd van enkele padvindsters af»
9.30 uur: Jeugdkappel. Spr. de heer
scheid genomen en luisterde men een
H. v. d. Ouw.
ogenblik naar een kort verhaal. Het
10.30 uur: Ds C. de Ru.
was een goed begin van 't winter*
7 uur: Ds F. L. van Duijkercn van
programma.
Amsterdam*W. Jeugddienst.
Nieuwe kabouters en padvindsters
kunnen zich nu weer aanmelden. Ka* Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
bouters 's Woensdags om half drie of
Zaterdags om 2 uur. Padvindsters Za* Zondag 26 September
terdags om 7 uur. Clubhuis „Tonnen* 10.30 uur: Ds J. iHeidinga van Haar»
lem.
berg" achter het politiebureau.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Water getij den
Zondag'26 September
H.W. L.W. 'H.W. L.W. Strand'
10 uur: Ds A. de Ruiter.
berijdbaar
Sept.
5 uur: Ds D. Rignalda van Over*
26 3.05 10.— 15.25 22.30 7.00=13.30 veen.
27 3.39 10.30 15.57 23.- 7.30=1*4.00
28 4.10 11.— 16.28 23.30 8.00*14.30 Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
29 4.40 11.30 16.58 24.- 8.30*15.00
Zon* en feestdagen 7.30, 9 uur
30 5.11 12.— 17.26 0.30 9.00=15.30
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
Oct.
7 uur Lof.
l 5.42 12.30 17.571.— 9.30=16.00
In de week 'H.H. Missen 's morgens
2 6.14 13.— 18.30 1.30 10.00=16.30
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Plantenfestival
Dinsdag 28 September
De jaarlijks door Touring Zandvoort
8 u. n.m. Samenkomst in Ons (Huis.
uitgeschreven plantenwedstrijd voor
Spr. Joh. 'H. v. Oostveen, evange*,
de jeugd, zal op Dinsdag 28 Sept. tus*
list te Voorburg.
sen 7 en 9 uur aan de Grote Krocht
plaatsvinden. De jury bestaat uit de Zondag 2 6Sept. 9.45 uur: Radiotoe*
heren Cassee, Vader en Hugenholtz. spraak (op 402 meter) door Dr. O.
De prijsuitreiking zal direct na afloop Noordenbos van het Humanistisch
geschieden.
Verbond. Onderwerp: „Een broertje
en een zusje".

Oorlogsschade

Mensen en Zaken

Culturele commissie
In December van het vorig jaar werd
tijdens de behandeling van de begrp*
ting door de gemeenteraad uitvoerig
gesproken over een eventuele subsi*
dietoekenning aan zes toneelvereni*
gingen en de instelling van een cultu*
rele raad.
In Januari van dit jaar moest men
namen opgeven voor deze raad. Op
20 April werd bekend gemaakt dat —
in verband met het aanbreken van
het zomerseizoen — besprekingen be*
treffende deze raad beter uitgesteld
konden worden tot September a.s.
'Het is nu bijna eind September,
maar tot op heden heeft nog geen
verenigingsbestuur van de toegezegde
bespreking gehoord.
Het winterseizoen is al begonnen
en de meeste verenigingen „draaien".
Maar men -weet niet hoe het gemeen*
tebestuur denkt over een eventuele
verdeling van de vijfhonderd gulden
die voorlopig op de begroting werd
gereserveerd.
Het wordt daarom hoog tijd, dat
nu. eens spijkers met koppen gesla*
gen worden! Nog enkele maanden
waarschijnlijk en de raad is aan de
behandeling van de nieuwe begroting
toe....

25-jarig jubileum
Zaterdag zal de heer J. van den Bos
de dag gedenken dat hij voor 25 jaar
eleden in dienst trad bij de fa R.
tokvis te Amsterdam.

f
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2499
2262
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2135
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2975
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telefoonnummers
en adressen

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen T. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weellink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
S tof zuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3.

MILLIOENEN*NOTA

De rekening wordt gepresenteerd
Een van de eerste dingen, dat in het
oog springt, bij het beschouwen van
deze veelzeggende nota, is de vermin*
dering van de uitgave voor Oorlog en
Marine (altijd nog een respectabel
bedrag) en de verhoging van de uit*
getrokken som voor Onderwijs, Kun*
sten Wetenschappen.
Van drie voorgaande jaren is er voor
Defensie nog 1,5 millard beschikbaar,
waarvan in de komende drie jaren
rond l milliard zal worden besteed.
In 1957 is er dus een overschot van
500 millioen te verwachten, aldus mi*
nister Van der Kieft. 'Hieraan kan na»
tuurlijk de beperking worden toege*
voegd: „onvoorziene omstandigheden
voorbehouden".
•
Dat voor Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een aanzienlijk groter
bedrag is uitgetrokken dan in het vo*
rige jaar, vindt zijn oorsprong in de
hogere salariëring van de diverse bij
de verschillende takken van onder*
wijs betrokken docenten.'Het bedrag
voor studiebeurzen is verhoogd, ter*
wijl een bedrag is uitgetrokken om
doctorandi in de gelegenheid te stel*
len door verdere studie hun weten*
schappelijke vorming" voort te zetten
Als de voortekenen niet bedriegen
zal het kleuteronderwijs dit jaar een
definitieve regeling krijgen. Ook bui*
ten onderwijs stelt de regering zich
voor de lichamelijke opvoeding van
de jeugd te steunen. .
Als wij echter het programma voor
de bouw bezien, dan valt op dat prio*
riteit zal worden verleend aan wo*
ning* en industriële bouw. Hoewel
uiteraard voor scholenbouw een be*
drag is uitgetrokken, zal de ten uit*
voerlegging van deze en andere bouw
ondergeschikt worden gemaakt aan
de twee eerst genoemde catcgoriën.
Dat er sprake is van voorkeur, spruit
voort uit een zekere spanning op de
arbeidsmarkt in deze sector .De steun
van de regering inzake de lichamelij*
ke opvoeding binnen en buiten school
verband is derhalve van factoren af*
hankelijk (opheffing van het gebrek
aan turnzalen) die vooralsnog buiten
het „van goeden wille zijn" vallen.
Nog vele interessante mededelin*
gen zijn in dit huishoudboek met gro=
te getallen te lezen. In de naaste om=
geving van Zandvoort wordt een
werk voltooid, dat vele Nederlanders
en zeker die, welke genoodzaakt zijn
dagelijks het Noordzeekanaal te krui»

Reclasseringscollecte
Zaterdag 25 September

I)
M,

De Reclassering klopt bij u aan om
financiële steun om haar werk, om
ongelukkige medemensen te helpen
als zij zich vergrepen hebben aan d"e
wet, om te trachten hen weer vol*
waardige medeburgers te maken. Wat
moet ons er toe brengen om hier aan
mee te werken, geen vrees voor her*
haling of terugvallen in de begane
misstap, maar naastenliefde waaraan
de wereld maar al te veel behoefte
heeft. Dat is voor velen heel moeilijk
te begrijpen, gezien het egoisme op
ieder terrein. Dat zien wij in onze
naaste omgeving in het klein en in 't
groot; het gezegde „Verbeter de we*
reld, begin bij U zelf", is in onze da*
gen meer dan ooit van pas. Er zijn

Blijkens een door de Zandvoortse
•Handelsvereniging ontvangen mede*
deling van de Kon. Ned. Midden*
Verkeerd verkeer.
stand Bond liggen er in Den 'Haag
nog enkele millioenen te wachten op !Het steeds meer toenemende aantal
verdeling. Een ieder die aanspraak verkeersongevallen op onze wegen is
meent te kunnen maken op een ver*
een verontrustend ver*
goeding door geleden oorlogsschade, ongetwijfeld
schijnsel
van
de laatste jaren. Zo nu
dient dit -sóór l October te hebben en dan kan men
aan de hand van in
aangebracht aan de daarvoor aange* de pers afgedrukte
grafieken een
sen, met genoegen voleindigd zullen wezen instantie. Deze datum is de beeld krijgen van de omvang
van dit
zien. Wij doelen hier op de tunnel* absolute sluitingsdatum.
euvel. Cijrers omtrent doden, zwaar*
bouw bij Velsen.
of lichtgewonden worden bijna iedere
Verder zal in verband met t' enor*
maand gegeven. En toch ontkomt
me sodaproject, dat met zoveel zwier Ned. Reisvereniging
men niet aan de indruk dat er meer
door prof. Zijlstra in de Kamer is Het winterprogramma, van het consu* voor
nodig is om aan dit kwaad paal
verdedigd, het havenbedrijf van Delf* laat Zandvoort van de Nederlandse en perk
te. stellen dan alleen maar
zijl aanzienlijk worden uitgebreid.
Reisvereniging vangt aan op Vrijdag het publiceren
van statistieken. Het
Opmerkelijk is nog dat de regering 29 Oct. a.s. met een een filmavond zou onredelijk zijn
beweren dat er
een drie»jarenplan voor Nieuw*Gui= „Tussen Wenen en Parijs'' in de „Ro* in. feite ook niets teanders
werd ge*
nea heeft uitgewerkt. Zij blijkt daar* tonde".
daan. De overheid — gemeentelijke
mee te kennen te geven dat Nieuw*
Dinsdag 9 Nov. grote Weense en
landelijke — kan men een zekere
Guinea nog niet aan een naamsveran* avond te Haarlem in het Concertge* beduchtheid
ten aanzien van-de ver*v
dering (Irian) toe is.
bouw.
niet ontzeggen. Et
Tenslotte de belastingverlaging, die
Maandag 15 Nov., in Huize Keur keersproblemen
wordt wel degelijk aan dit ziekte»
voor 1950 in het uitzicht is gesteld, filmavond door en" voor leden.
„gedokterd".
waarmee Zijne Excellentie zijn nota
Maandag 6 Dec. .filmavond in „Zo* beeld
Maar het heeft- er alle schijn van'
besluit en welke hij in verband wenst merlust" „Winter in de bergen".
dat de patiënt vooralsnog ongenees*
te zien met de te verwachten 1iuur»
Dinsdag 7 Dec. ''St. Nicolaasavond lijk
is. Tenzij er een afdoende thera*
verhoging. Als de belastingen die in Huize Keur
,
((
wordt gevonden. 'Het is goed om
voor verlaging'in aanmerking komen,
Zaterdag 8 Jan. '1955 Kienavond in pie
de aandacht te vestigen op de ver*
noemde hij de Inkomsten*, vermo» Huize Keur.
>
auto's, motoren en brom*
gens* en loonbelasting, tevens te ken*
Maandag 17 Jan." Huize Keur lezing keersregels,
fietsen op hun rijvaardigheid te la*
nen gevend dat de data van inwer= Dr Melchior „Drie maanden de Ama* ten
onderzoeken.
kingtreding van huurverhoging en be= zone op".
Pakkende
met suggestieve
lastingverlaging niet te ver uit elkaar
Maandag 28 Jan. filmavond „Yoe= slogans, zoalsaffiches,
„U
hebt
meer in uw
mogen liggen.
goslavië".
handen dan een stuurwiel'1 of'„Rijd,
De millioenen*nota is geen proza
alsof ieder kind het uwe is...." ver*
dat zich makkelijk laat lezen, er is
mogen echter niets, zolang de wegge*
echter een boekje verschenen „De Lantaarnplaatjes
niet overtuigd worden van
goede kant op" voor de prijs van Donderdagavond werd in „Ons Huis" bruikers
morele verantwoordelijkheid.
slechts 20 cent. 'Het is een aantrekke* een Zandvoortse filmavond gehouden hun
Zeer zeker zijn de kinderen wel de
lijke, leesbare „vertaling" van deze door het Instituut voor Arbeidersont* meest
kwetsbare mikpunten van het
moeilijke nullenparade.
wikkeling.
moderne snelverkeer. Daarom ïs het
De voorzitter, de heer S. Horeman, dringend verzoek: „Weest heer inliet
sprak zijn verheugenis uit over de op* verkeer" eigenlijk al een beetje ver*
Jaarvergadering
komst en deelde mede, dat binnen* ouderd. Het ontzien van kinderen eist
De Zandvoortse Bridgeclub hield kort het winterprogramma bekend veel meer dan Jieer=zijn.
Woensdagavond in hotel Keur de gemaakt zal worden.
De weggebruikers opvoeden tot
achtste jaarvergadering onder leiding
Mej. E. Bakels , vertoonde hierna verantwoordelijkheid valt of staat
van de heer J. G. Bisenberger. De op* lantaarnplaatjes van oud*Zandvoort met de gezindheid van hen, die dage*
timistische jaarverslagen van secre* en boekte vanzelfsprekend weer een lijks voertuigen op de openbare weg
taris en penningmeesteresse werden groot succes.
besturen. Het is een taak, die ver uit*
goedgekeurd, evenals de begroting
steekt boven het normale uitvaardi*
voor het jaar 1954/55.
gen van ge* en verboden. En aan die
Bij de bestuursverkiezing werden
gezindheid hapert momenteel wel het
de aftredende leden mevr. van der
een en ander. Niet zelden komt het
Werff en de heren Schutte en Sjou*
voor dat automomiblisten een ware
werman bij acclamatie herkozen. In
Monopole
onverschilligheid ten opzichte van
de plaats van de heer Stor — die zich
hun medemensen aan de dag leggen,
Vrijdag
24
Sept.
S
uur:
film
„City
niet meer herkiesbaar stelde — werd
een onverschilligheid, die helaas maar
Lights".
mevr. Schutte benoemd, die de func*
al te vaak overslaat in grove misken*
tie van secretaresse op zich zal ne* Zaterdag 25.Sept. 8 uur: idem.
ning van de waarde van mensen*
men.
Zondagmiddag 26 Sept. 2.30 uur: film levens.
In de kascomrnissie werden geko*
Onwellevendheid is een maatschap*
„De Witte".
zen de heren Elzinga en Spoelder en Zondag 26 Sept. 8 uur: film „City pelijke ondeugd. In het verkeer is zij
als plaatsvervangend lid de heer
echter meer dan dat. Daar is de grens
Lights".
Snijders.
naar misdadj.gheid spoedig overschre*
Tenslotte werd besloten in de ko* Maandag 27 Sept. 8 uur: idem.
den. In de sector' van het snelverkeer
mende wintei maanden in drie lijnen Dinsdag 28 Sept. 8 uur: Hlm „Verdor* zijn de menselijke verhoudingen dik*
te spelen (A, B en C), doch de com*
ven jeugd".
wijls onderhevig aan factoren, die niet
petitie vooraf te doen gaan door zes Woensdag 29 Sept. 8 uur: idem.
direct te voorzien zijn. Misnoegen, na*
selectiewedstrijden.
ijver en onbeheerste drift zijn spoedig
Donderdag 30 Sept. 8 uur: idem.
opgewekt. De ongeschreven wet van
Burgerlijke Stand
het „oog om og" en „tand om tand"
Hotel
Bouwes
is vaak de oorzaak van het „dood
17—23 September 1954
schuld" in de krantenkoppen.
Ondertrouwd: M. P. S. Rügebregt en Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max door
De enorme toename van het rijdend
Springer.
T. J. Hofland; A. E. Koning en A.
en gemotoriseerde materiaal op de
Dees.
Internationaal cab'arctprogramma.
weg zou- een stimulans moeten zijn
Getrouwd: W. van Wilpen en E. Ko* Zondagmiddag: Thé Dansant,
tot uiterste bedachtzaamheid. Reeds
per; J. S. F. Bosman en S. G. van
hebben de autoriteiten van enkele
der Werff; E. D. W. Rikkert en
grote steden gezinspeeld op een nade*
Andere attracties en
A. O. D. Koel; J. Zwemmer en A.
rende chaos. De rijvaardigheids*proe*
nuttigheden
Zwart; J. L. Cassee en L. Paap.
die afgelegd worden door auto*
Overleden; L. Nauta, oud 70 j., wed. Maandag 27 Sept. 8,uur: Radio», tele= vijen,
mobilisten en motorrijders zijn zeker
van J. Barleëus; P. van Konings*
visie en muziekshow in Zomerlust eenzijdig gericht. IHet accent wordt
bruggen, oud 70 j., echtg. van C.
onder ausp. van F. H. Penaat.
grotendeels gelegd op de min of meer
Kerkman; C. Paap, oud 68 j., echt*
perfecte kennis van de werking van
genoot van A. Paap.
kleppen, zuigers en ontsteking. En
Stadsschouwburg, Haarlem
desnoods hebben de examinandi ook
f Ari,>
Zaterdag 25 Sept. 8 uur: Rotterdams nog eens de hele -wegenverkeerswet
Toneel met „Assepoester in Wall» •en de verkeersregels in hun zak.
street".
Maar waar blijft de autorijschool
Uw verkoudheid van neus,
Zondag
26 Sept. 8 uur:. Rotterdams die het „leervak" morele verantwoor*
keel of borst wee met
Toneel met „Wel te rusten".
delijkheid ten opzichte van de even*
Dinsdag 28 Sept. 8 uur; Haagsche Co= mens opneemt in het lesrooster?
medie met „Beslissing".
MOMUS.

er natuurlijk met misdadige inslag,
maar ook door zwakheid, opvoeding,
liefdeloze behandeling en teleurstel*
ling zijn velen met de strafrechter in
aanraking gekomen. Worden deze
mensen niet geholpen dan is de kans
groot dat zij nog verder afzakken,
hetgeen de Gemeenschap nog heel
wat meer zorgen en geld kost om de*
ze individuen weer in het gareel te
brengen. Wanneer gij helpt met een
geldelijk offer helpt gij mee de maat*
schappij voor groter leed en offers
te behoeden.
/
Namens de afdeling Zandvoort, C.
Slegers, voorzitter; 'H. J. Koning, se*
cretaris; G. Oskam, penningmeester.

WEEK-AGENDA

Snuif en wrijf

FAMILIEBERICHTEN
Op 8 October a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders
H. SCHAAP
en
A. SCHAAP*MOLENAAR
de dag te gedenken dat zij 40
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Dat zij nog lang gespaard mo»
gen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen.
5. Sebregts
G. SebregtssSchaap
Henk
A li
Simon
Zandvoort, Noorderstraat 34.

't Projectie-seizoen is weer aangebroken! *
Gezellige film- en projectie-avonden bij TT thuis l
Wij leveren op gemakkelijke voorwaarden, het z.g. Crediet*systeem,
Smalfilms, Camera's, Projectoren, Philips Taperecorders, enz.

Datn.es, die prijs stellen op aparte

3VÏODIEUSE MODELLEN
voor de komende Winter kunnen hun
hartje weer ophalen
Zuiver wollen DAMES JAPONNEN
vanaf f 33,75
Voor de aanstaande feestavondjes een exclusieve collectie
in COCKTAIL JURKJES. „Tweka", zuiver wollen Jersey Deux
Pièces in de nieuwste modellen
f 52,50
DAMES ROKKEN, 38—48
f H,Z5
Grote sortering in DAMES VESTEN en PULLOVERS, „DELANA"
JONGENS BLOUSES, BRETEL'ROKJES, BRETELBROEKJES,
ijzersterk.

Jongens broeken in „Ribcord" kwaliteit
sterker dan manchester of ribfluweel
leeftijd 5—6 jaar
f 2,75
prima model met kleine stijging per maat.
HER'EN VESTEN en PULLOVERS in talloze variaties.
Een prachtige sortering in DAMES KOUSEN.
Een volledig geminderde NYLON KOUS, soepel en elegant, .f 2595
ZUIVER WOLLEN STOFFEN, 130 cm breed .... p. meterf7,50
BROEKEN en ROKKEN STOFFEN, 140 cm breed .. p. meterf 8,50
„L-ASTINA" B.H.'s in alle courante modellen voorradig.
DAMES», IHEREN* en KINDERPYAMA'S.
FLANELLEN LAKENS, BADDOEKEN, THEEDOEKEN.
Textiel en Confectiemagazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087

Scherpe prijzen — Exclusieve modellen
Alleen de betere kwaliteiten
EENS KLANT
"

BLIJFT KLANT

Modevakschool Tramstraat 15 Neem thans een kloek besluit:
Aangifte van nieuwe leerlingen Schakel Uw oude Radio uit!
voor dag* en avondcursussen kan
vanaf heden geschieden.
Opleiding voor costumière, coupeuse
en voor eigen gebruik.
Directrice A. KOPER.

Hotel Bouwes
Annex Cabaret Extase
Zandvoort"'

Dagelijks :
Het Italiaans Orkest
Max Springer
*
Iris Blair
De vingervlugge
accordeoniste

Paxnela y Jil
Moderne dans
2 Ringlis
Acrobatische
equilibristen
*

Zondagmiddag
THÉ D-HJJSANT
Gehele jaar geopend.

PHILIPS Radiotoestellen.De
meest moderne apparaten.
Vanaf ƒ 98,» tot ƒ 3000,*.
PHILIPS TELEVISIE. Van*
af ƒ 495. Groot beeld ƒ 1095
Geschikt voor iedere huis*
kamer.
Het amusement thuis.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig
tegen de laagste prijs.
Uw oude radiotoestel heeft inruil*
waarde, ook bij aanschaffing van Uw
T.V.*apparaat.
PHILIPS Hoogtezon Biosol ƒ 198,PHILIPS Ultraphil, kl.hoogtez. ƒ 76,50
PHILIPS droogscheerapparaat.

In een wip schoon schip,
STOFZUIGERS, div. merken: Ruton,
Excelsior, Holland Electro e.d.
Wij leveren wasmachines, koelkasten,
fornuizen, sfrijkbouten e.a. huishouden
lijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige
wijze de betaling met U.
Wij repareren alle merken radiotoe*
stellen en andere apparaten.
Wij herinneren U aan onze RADIO
SHOW met het optreden van The 3
Jacksons op Maandag 27 Sept. a.s.,
's avonds 8 u. Voor hen, die nog niet
in de gelegenheid waren hiervoor
plaatsbewijzen af te halen, hebben
wij nog enkele kaarten ter beschik*
king.
RADIO = TELEVISIE = ELECTRA

H.
Kostvsrlorenstraat 7 - Telef. 2534

vraag het
SLANKHEIDSMIDDEL

bioline

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Voor vlot en
leuk jurkje

een geld of goederen af te
Eerstdaags beginnen weer de bekende
geven aan mijn vrouw A.
cursussen
v.d. Sommen»v.d. Vliet, ver*
slijfhoudende Zeestraat 50,
daar door mij niets wordt
Mevr. de Nijs
aetaald.
-H. v. d. SOMMEN.
Coupeuse
Haarlemmerstr. 43.
'mmaweg
8, telefoon 3095
enz. van de Ond. Ver. L. Coster o.l.v.
t
Helm
behoeft
UW
steun
J. van Ravenswaay, Ler. M.O als vriend en abonné. Inl.:
Dr. Gerkestraat 93 zw.
Inl. Floraplein 19, Haarlem en
A. Antonides, B. Engelbertsstraat 4,
Zandvoort

Middenstands-diploma
Praktijkdipl, boekhouden

Laat ons eens een leuke serie KINDERFOTO'S bij
U aan huis maken, ook in kleuren.

Verlong Uw figuur mat

WALA - corset nr. 752,
veterloos. Iets boven de
taille te dragen. Voorzien
van elastieken znpanden.
Uitstekend om „extra" te
hebbent

In zalm broche 24.75
In luxe broche 33.50

O
ieerlijk zijn onze

cocos-

KLAVERJASCLUB
„'t PLEINTJE"
Aanvang nieuw speelseizoen
Dinsdag 28 September 8 uur. n probeert U ook eens onze
Wegens vertrek van enkele
onzer leden naar elders, Speculaasjes en '•
kunnen nog enige DAMES
en HEREN zich AANMEL* speculaasbrokken
DEN bij CAFé A. KOPER,
Kerkplein 6.

KOEKJES

Wala onderjurken
perfecte buste vorm
verschillende cups.
De verkoop staat geheel onder leiding
van Mevr. Peters-Smit, bekwaam corsetspecialiste met een 20 jaar lange ervaring.
Zij is gaarne bereid U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren.

Fa A.vlMije&Zn

WONINGRUIL
'choolplein 4 * Telef. 2467
Aangeb. vrije woning te
Haarlem *Centrum.
Café OOMSTEE
Gevr. woning te Zandvoort. edere Vrijdag gekookte 'of
Nw. Geldeloozepad 36, tel. lebakken mosselen.
,
14067, Haarlem.
?ot 1.30 uur geopend.
WONINGRUIL
A msterdamsZandvoort.
Aangeb. geh. vrij huis aan
rand A'dam*O., bev. kamer,
voor de BOTERHAM.
keuk., bijkeuk., 3 sl.k., zol*
100 gr.
derk., gr. tuin met schuur.
chouderham
ƒ 0,55
Huur ƒ 9,— per week.
ƒ 0,36
Gevraagd: Vrij huis of bo» loterhamworst
lookworst
ƒ 0,34
venhuis te Zandvoort.
ƒ 0,37
Br. no. 7504 bur. Zandv.Crt. Cip's leverworst
Lauwe 'Ham
ƒ 0,65
WONINGRUIL
'aksische smeerworst ƒ 0,>36
A 'darrt'Z.—Zandvoort.
Gekookt ontbijtspek „ 0,'46
Aangeb. Ie etage bij Amstel, Jloedworst
ƒ 0,24
kamer en suite, 2 slaapk., 'ong belegen kaas .. f 0,30
zolder m. zolderk., gr. keuk.
en -war., Gevr. vrij huis te
Zandvoort. Br. ond. no. 7505
Haltestraat 37 - Tel. 2891
bureau Zandv. Courant.

Fijne Vleeswaren

I. J. Knottér

Jongeman (27 j.) zoekt een
GOEDERENKAMER MET PENSION
bij voork. bij ouder echtp. SNELVERVOER
of dame. Br. onder no. 7503
naar en van
bureau Zandv. Courant.
A'dam, '
'Haarl. e. o.
Te koop: DAMES SPORT*
't Gooi,
FIETS, B.S.A. ƒ 75,*. Br. no.
Utrecht.1
7501 bur. Zandv. Crt. ' .
Zeisf,. •"""•
Te koop PICK*UP met kast
Den Haag en omgeving, i
en platen. Van Speijkstraat
Rotterdam
5, na 6 uur.
„De Snelle Visser"
TE KOOP
Zandvoort, KL Krocht 3
Nog enige NIEUW GEB.
Tel. 2655
PERCELEN in het Vinken*
park, met of zo'nder garage.
2 PERCELENTeersfe stand,
met woningruil met A'dam.
l PERCEEL, zonder woning*
ruil, leeg te aanvaarden, ge*
legen a. d. Wilhelminaweg.
l PERCEEL m. centr. verw.,
gelegen Wilhelminaweg.
Makelaarskantoor W. Paap, Dames* en Herenkapper '
Kostverl.straat 1. Tel. 2965.
Te koop sterke REISKOF*
FER, hoogte 60, lengte 92, Zeestraat 30 ~ Telef. 2718
breedte 56 cm. Telef. 2738.
Wat voor feest of party?
B.z.a. NOODHULP voor ± Alles verhuren wij!!
6 weken, onversch. wat. Br. Glaswerk, porcelein, bestekno. 7502 bureau Zandv. Crt. ten, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164
Besch. geh. dame b.z.a. als
BABYSITSTER te Zandv.
„DE SOM"
of omg. Tel. 2227.
EenNETTE JONGEN gevr. Was- eMroogmachine
voor de banketbakkerij Van
verhuur
Staveren, Zeestraat 48, telef.
2684.
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199
Gevr. WERKSTER voor l Va DAMES,
dag of 3 ochtenden p. week. ïleedt U goed met een
Polak, 'Hugo de Grootstr. 25

Atelier voor
alle soorten
haarwerken

Maison „Gemis''

HOED van

•roe.
Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

OVER ENKELE WEKEN
begint het winterprogramma en nog

DAGELIJKS
komen nieuwe aanmeldingen binnen!

ONBEPERKT

f
l

is het aantal beschikbare plaatsen niet!
Zij, die hun intekenkaart nog niet inzonden
worden verzocht dit thans zo spoedig mo*
gelijk te doen.

Stichting 't Helm — Secr. Dr. Gerkestraat 93 zw.

Slager GAUS
zet alles op zijn kop ! ! !
„MET DE PRIJZEN"
VARKENSVLEES met ruim 90 et p. kg afgeslagen!
•
Varkensfilet
van f 2,75 p. 500 gr. NU ƒ 2,20
Schouder carbonade .. van ƒ 1,95 p. 500 gr. NU f 1,60
Rib carbonade
van ƒ 2,20 p. 500 gr. NU ƒ 1,80
Haas carbonade
van ƒ 2,40 p. 500 gr. NU f 1,90
Prima magere osselappen
v.a. ƒ 1,60 p. 500 gr.
Riblappen
ƒ 1,90 p. 500 «r.
Biefstuk
ƒ 2,50 p. 500 gr.
Biefstuk haas
ƒ 2,75 p. 500 gr.
Lende, entrecôte en rosbief
ƒ 2,25 p. 500 gr.
Door het grote succes van onze ECHTE GELDERSE
GEKOOKTE WORST wederom 250 gr. voor .. ƒ 0,75
200 gr. Leverworst ƒ 0,45; 250 gr. Bakblocdworst ƒ 0,50
LUNCHPAKKET (bij vlees)
- " '
100 gr. gelardeerde Lever en 100 gr. Pekelvlees f 0,85
of'
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhammenworst 'f 0,65
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

VERLICHTING
SCHEMERLAMPEN, LAMPEKAPPEN,
LEESLAMPEN, BED* en
SPIEGELVERLIOHTING,
GANGLANTAARNS enz. enz.
De sortering is natuurlijk enorm groot

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7

Het adres in Plan Noord M. C. VAN BORKUM

Grote sortering Behang
Vanaf Woensdag 29 Sept.
PEDICURE
iedere Woensdagavond
Elisabeth Donye Verfwaren
Plastic
muurverf
MANICURE
NASI GORENG f 2,25 Laat van uw oude hoed een
Beitsen
Beleefd verzoek vooruit te nieuwe maken voor ƒ 4,50.
Schoonheidsspecialiste
Witkalk en gips
reserveren.
Pakveldstraat 30, tel. 2739
Borstelwerk en
met jarenlange ervaring
Hotel*restaurant
„Zuiden
Schoonmaakartikelen
wind", Brederodestraat 104, VERHUUR ZONDER
Wij geven ook spaarzegels
Telefoon 2742.
CHAUFFEUR

'ANDER1IOOG*
VERLOREN een sponsrub* GARAGE RHEE, telefoon P. FLIETSTRA
ber ZADELDEK; v. Weele, K 2500—39669, 39435, Koe* Burg. Beeckmanstraat 2
hoek Tollensstr. * Tel. 2114 Dr Gerkestr. 21 > Tel. 2812
diefslaan 21. Heemstede
Poststraat 2a.

Koop Uw WERKKLEDING
bij het van ouds vertrouwde adres

Fa v. d. Veld-Schuiten

TELEFOON 2974

Wasmachine-bezitters!

BRILLEN-koopavond

vele forensen welke Zandvoort
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360 De
thans telt heeft er ons toe gebracht
MANCHESTER BROEKEN,
voor de wintermaanden een koop*
VESTEN, JASSEN, enz.
avond aan te vragen.
bij Uw drogist. Prijs ƒ 1,25 Ook hebben wij tegen spotprijs
En het is nu dus zo ver, dat wij in
den vervolge iedere Donderdag tot
HALFWOLLEN DEKENS des avonds 9 uur geopend zullen zijn.
Niet iedereen is n.l. in de gelegenheid
om vóór 6 uur in Zandvoort terug te
HUIS-, DECORATIE- EN
zijn en daarom vinden wij het bijzon*
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
der prettig om juist U ook na 6 uur
GEBOORTEKAARTJES
van dienst te kunnen zijn.
Gertenbachs Drukkerij
BRILLÉNSPECIALIST
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Achterweg l Tel. 2135
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
HALTESTRAAT 58 * TELEF. 2174
GLAS-ASSURANTIE

Fa J. v. d. BOS & Zonen

LOOMAN

TAXI bestellen?
2 6 0 0 bellen!

SCHROEDER, HOGEVVEG 50
Dag en nacht

Laat Uw wasmachine eens per half*
jaar

grondig nazien
en doorsmeren

hij gaat dan jaren langer mee. Tevens
alle reparaties aan alle merken was»
machines en wringers. Levering van
onderdelen, wringers en wringerrollen.
Vraagt vrijblijvend prijsopgave.bij
Was: en droogmachineverhuur

A. van Sluisdam
Vondellaan 22 b - Telefoon 3221

-«SMU;

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

OE DE WAS DE DEUR UIT!
Sport
„ZANDVOORTMEEUWEN"

Zandvoortmeeuwen l speelt
uit tegen H.B.C.
Het blijkt reeds na twee gespeelde
wedstrijden dat de elftallen in de af»
deling van Zandvoortmeeuwen elkaar
niets toegeven. Zandvoortmeeuwen l
heeft momenteel de leiding met vier
punten terwijl diverse clubs reeds drie
en twee punten hebben behaald. A.s
Zondag gaat Zandvoortmeeuwen op
bezoek bij H.B.C, in het Heemsteedse
Sportpark. De Heemstedenaren wor»
den tot een der sterksten in de afde»
ling gerekend en vergaarden reeds 3
punten. Zandvoortmeeuwen zal dan
ook flink moeten aanpakken om be»
slag op de punten te leggen.
Ook Zandvoortmeeuwen 2 zal alles
op alles moeten zetten om de lastige
uitwedstrijd tegen Velsen .2 tot een
goed einde te "brengen.
Het Ie Zaterdagmiddagelf tal van
Zandvoortmeeuwen, dat U.P.T.T.S.
uit Utrecht op bezoek krijgt, achten
we niet geheel kansloos, mits de
voorhoede van de kansen zal weten
te profiteren.
Programma voor a.s. Zondag:
H.B.C. l=Zandvoortm. l
2.30 u.
Velsen 2=Zandvoortm. 2
12 u.
Zandvoortm. 3=Beverwijk 3 9.45 u.
Zandvoortm. 4=Stormvogels 6 12 u.
T.Y.B.B. 5=Zandvoortm. 5
12 u.
E.D.O. b=Zandv.m. jun. a
9.45 u.
Zandv.m. jun. b»HiIlegom b 9.45 u
Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. 1*U.P.T.T.S.
4.15 u.
Jong Hercules=Zandvoortm. 2 4 u.
Halfweg asZandv.m. adsp. a 4 u.
Zandv.m. adsp. b=Bl'daal b
4 u.
B.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Het is het eerste zowel als het twee*
de elftal niet mogen gelukken de eer»
ste competitiewedstrijd met een over*
winning in te zetten. Beiden verloren
hun wedstrijd met 3=0.
De uitslagen waren:
Nieuw Vennep=T.Z.B.
3=0
Halfweg 3/T.Z.B. 2
3=0
'H.F.C. 12/T.Z.B. 3
uitg.
S.H.S. a=T.Z.B. a
0=11
N.A.S. b=T.Z.B. b
4=1
Programma voor Zondag:
Heemstede=T.Z.B.
2.30 u.
T.O.B. 3=T.Z.B. 2
12 u.
•Haarlem 10=T.Z.B. 3
12 u.
Concordia b=T.Z.B. a
12 u.
Zaferdagm iddag:
T.Y.B.B. c=T.Z.B. a
3 u.
B.S.M. b=T.Z.B. b
4 u.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

De Volkscredletöank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns mint betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financierings-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 bü de plaatselijke correspondenten

Besteedt uw geld
met overleg
Onze prijzen en kwaliteiten kunt U vergelijken
met de grootste zaken in de stad.
COSTUUMS'in kamgaren, tropical, pick=wick enz.
van ƒ 49.- tot ƒ 12S.—
SPORTCOLBERTS .... van ƒ 29,- tot ƒ 73,PANTALONS in vele dessins
van ƒ 16,75 tot ƒ 41.—
REGENJASSEN in een ruime sortering
van ƒ 29,- tot ƒ 95,Verder een mooie collectie in jongensbroeken,
joppers, windjacks, werkbroeken enz. enz.
Eventuele veranderingen worden vakkundig zon*
der enige prijsverhoging uitgevoerd.
Alle betaalzegels worden aangenomen.

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136

Fijnstrüjkery - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel, 288Ï
j. H. G. WEKNINK

THEATER

de

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper » Stationsplein => Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 24 tot en met
MAANDAG 27 SEPTEMBER - 8 uur
De grote attractie voor jong en oud
CHARL1E OHAPLIN'S

CITY LIGHTS
U zult schaterlachen en ontroerd worden
door Charlie de vagebond in City Ligtts.
Toegang elke leeftijd
Vanaf DINSDAG 28 tot en met
DONDERDAG 30 SEPTEMBER - 8 uur
Een Amerikaanse film met de verleidelijke
Italiaanse actrice Anna Maria Ferrero
„uit zij was 17 jaar"

Verdorven jeugd
Susan Stephen, Jacqes Sernas, Brunella Bovo.
Lorna — Liefde maakte haar hard.
Eljay — De man trouwend die zij haatte.
Becjay — Tevelen vonden haar onweer»
staanbaar.
Perraira — Zij nam wat zij begeerde.
Toegang 18 jaar
ZONDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER - 2.30 uur
Wij brengen U de prachtige geheel Nedcr=
lands gesproken film

DE WITTE
Toegang elke leeftijd

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voos- uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen
Adverteert in de Zandvoortse Courant

DE TWEE HEMDEN
Er waren eens twee witte overhem*
den. Het ene vond een pril einde:
twee levenslustige kleuters 'bewerkten
zijn vitale delen met stempelinkt.
Toen was het niet' langer een over*
hemd, maar een verstellap bij de gro»
te hoop andere verstellappen.
(Het tweede overhemd was fortuin=
lijker. 'Het omhulde zijn meester ge=
ruime tijd; het werd elke week ge=
weekt, gewassen, gebleekt, gespoeld,
gesteven, gedroogd, weer ingevocht
en gestreken. De gebruikelijke kin»
derziekten werden' hem niet bespaard,
van tijd tot tijd vloog er een knoop
los, een keer moest zijn boord wor=
den gekeerd.'
Op een dag echter zat er een gat
in de mouw. 'En omdat het verder
nog zo'n keurig net overhemd was,
besloot de vrouw van de man van het
overhemd dat ze het zou verstellen.
De verstellappen kwamen op de
proppen en hoera, daar was ook het
stcmpelinkthemd, zou dat nu eindes
lijk eens wat rente op gaan brengen?
De vrouw ging aan de slag. Ze zette
de tafel vol gebruikelijke attributen:
naaidoos, naaimachine en zo voort.
Dat ze een half uur" naar de schaar
moest zoeken, dat het witte garen in
de wigwam op zolder lag was, hoe=
wel niet bemoedigend, niet fnuikend
voor haar ijver.
Met een rood hoofd begon zij aan
de operatie. Zij amputeerde hier een
mouw, daar een elleboog, zij gebruik=
te veel spelden, veel rijggaren en veel
energie.
Zij speldde en knipte en reeg en
naaide. Daarna stond zij voldaan op.
Pas bij het strijken verbleekte zij:
Zij had in het stempelinktoverhemd
een keurig stuk gezet maar het fat=
soenlijke witte hemd bad één lange
en één korte mouw.
Weet U wat dat nijvere vrouwtje
toen zei? heel hard, en heel hart»
grondig?
Barst!
NEEL.

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

\!\

De onderlinge gymnastiekwedstrij=
den zullen worden gehouden in de
laatste week van October. Als oefen=
stof zal hiervoor worden genomen de
toestellen en oedeelten uit de oefe=
ningen van de K.N.G.V. vaardig=
heidsproeven. 'Deze proeven, die in
de maanden November en December
voor de jeugd van 12 jaar en ouder
en de ouderen door de Kennemer
Turnkring worden afgenomen, zullen
dan gemakkelijker behaald kunnen
worden.
Na afloop van de najaarsvergade*
ring van de Kennemer Turnkring, die
op Zaterdag 2 October in Haarlem
plaats vindt, zal voor de officials o.a.
een film over de wereldkampioen»
schappen gymnastiek in Rome wor=
den gedraaid.
Af d. volleybal.
In de afgelopen week werden door de
dames en heren interessante oefen*
wedstrijden'" tegen de ploegen van
„Droste".t.]gespeeld.
De eerste competitie=wedstrijden
zullen op Maandag 11 October a.s. in
het Krelage=huis te Haarlem plaats
vinden.
KORFBALNIEtTWS

A.s. Zaterdagmiddag speelt het ads=
piranten=twaalftal van de Zandvoort=
se Korfbalclub tegen Oosthoek a op
het terrein aan de Schalkwijkerweg.
Aanvang 3.30uuur.
Voor het tweede twaalftal is Zon=
dagochtend om 10 uur de wedstrijd
vastgesteld tegen 'Haarlem 4 op het
terrein aan de Kleverlaan.
DtrrVENSPORT

Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Maandag 20 September een wed=
vlucht van Mons, afstand 217 km.
'De eerste vogel -werd getoond om
11.09 uur.
G. Driehuizen l, 9, 12, 17, 30, 33;
K. Driehuizen 2, 5, 13, 20, 23, 24, 26,
27, 28; K. Kramer 3, 6, 11, 16; C. Vis*
ser 4, 7, 8, 22, 25; J. N. Huijer 10, 18,
19, 35, 36; J. Donker 14; A. Molenaar
15, 29; C. Allebes 21, 31; A. H. Daane
34, 37.
K.J.C. „NOORD"

Donderdag j.I. werd voor de tweede
keer gespeeld .Laurier werd van de
eerste plaats verdrongen door A. Mo=
lenaar. Vier nieuwe leden werden
welkom geheten.
De stand is als volgt: 1. A, Molc=
naar; 2. Laurier; 3. C. Leen; 4. Kra=
mer.
K.J.C. „ZANDVOORT"

Woensdag j.I. speelde K.J.C. „Zand=
voort" zijn Ie wedstrijd om het club=
kampioenschap. De opkomst was buis
tengewoon groot. Na een zeer span=
nende strijd werd het resultaat als
volgt: 1. Augustinus; 2. J. Kol jr.; 3.
E. Keur; 4. G. Meijer.

Fijn van blad
en mooi gebroken ...

DE GRUYTER'S
THEE
trekt heter af

dan die ik had!

if
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Eerste bijeenkomst

LEZING
over het Humanisme

H.B.C, wint duel tegen
Zandvoortmeeuwen met 2-1

Dinsdag 5 October 1954 begint voor
de gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond het winter»
programma met een openbare verga»
dering in hotel Keur.
De spreker, de heer W. F. Happé
... .onder proiesi....
uit Haarlem heeft als onderwerp ge»
in felle bewoordingen
kozen: „Waarom een Humanistisch
Verbond?" •
Zoals gebruikelijk zal de bijeen» 'H.B.C, en Zandvoortmeeuwen hebben uitstekend geassisteerd door spil Tol,
Uitvoerig schets Ds Kalf de groei komst
Op de eerste bijeenkomst van dit
j.l. Zondag in een fel voetbalgeveclit die overal opdook waar gevaar was.
precies om 8 uur aanvangen.
seizoen, belegd door de afd. Zand» van het Humanisme. In opkomst in
Bij Zandvoortmeeuwen speelde G.
elkaar de punten betwist. Hel is een
voort van de Ned." Christen»Vrou» de 15e en 16e eeuw herinnert hij er Onstuimig
goede wedstrijd geworden waarbij iHalderman weer op de linksbuitens
wenbond in de nieuwe concistorie van aan, hoe tengevolge van de Kerkher»
vooral de verdedigingen uitblonken. plaats. Deze speler was zeer actief,
de Hervormde Kerk op Vrijdag 24 vorming ook 't 'Humanisme zich kon De toneelvereniging „Op Hoop van Zandvoortmeeuwen speelde over het maar bereikte toch niet zijn beste
September j.l. heeft Ds H. S. J. Kalf uitbreiden, met dien verstande, dat Zegen" heeft in studie genomen „Het algemeen doordachter, maar aan de vorm.
Hervormd predikant te Bennebroek, Hervorming vrijheid verkreeg voor 't ontstuimige hart" (The hasty heart). afwerking van de aanvallen mankeer*
Reeds na twee minuten glipte Cas»
zich in felle bewoordingen gekant te» woord Gods en de Humanist vrijheid een soldatenspel in drie bedrijven de wel het een en ander. Er werd in tien voorbij de verdediging maar zijn
door
John
Patrick.
gen het Humanisme.
voor de mens.
•*
de voorhoede vaak te kort en te schot werd door Tol uit het doel ge»
Het ligt in de bedoeling dit toneel» doorzichtig gespeeld waardoor de ver» kopt. Even later had Jan Zwemmer
Alvorens Ds Kalf het woord te ver»
In de 18e en 19e eeuw breekt het
spel
op
Donderdag
18
en
Vrijdag
19
lenen, opende de presidente mevrouw Humanisme eerst recht door. En voor
dediging van de tegenpartij steeds op geen geluk toen een hard schot van
Wesselius deze bijeenkomst met een al in de na»oorlogse jaren neemt het j November a.s. in Monopole op te tijd kon ingrijpen.
zijn voeten rakelings naast vloog.
voeren.
hartelijk welkomstwoord en de voor» steeds toe en heeft in korte tijd
Bij H.B.C, dreigde het meeste ge»
De aanvallen van 'H.B.C, waren zeer
lezing van Romeinen 3 : 29.
reeds een groot aantal leden gewor»
verrassend. Met lange passes in de vaar van de linkervleugel, maar de
Nadat de secretaresse mevr. Wag» ven.
Tóch promotie
vrije ruimte werd de voorhoede aan gebroeders Stokman waren in goede
tendonk de notulen van de vorige Het is een stroming, waarin de .men» Het bestuur van de 'Haarlemse Korf» het werk gezet, waarbij voor het doel vorm en hielden deze wing goed in
vergadering had voorgelezen, welke selijke waarden worden onderzocht, halbond heeft dezer dagen besloten, 'van Zandvoortmeeuwen gevaarlijke bedwang. Toen de gevaarlijke schut»
onder dankzegging werden gearres»
en beschermd, maar dat het eerste twaalftal van de Zand» situaties ontstonden. De samenwcr» ter bij 'H.B.C., Duivenvoorden, na on»
teerd, begon Ds Kalf zijn uiteenzet» geëerbiedigd
waarin men niet lastig gevallen wenst voortse Korfbalclub alsnog in de king in de achterhoede der geel» geveer tien minuten spelen even vrij
ting.
blauwen was uitstekend, vooral in de spel kreeg kon Piet van Koningsbrug»
tweede klasse zal mogen uitkomen.
Hij zeide o.m.: „Wij willen thans te worden met Godsdienst.
Z.K.C, bereikte in het vorige sei» eerste helft. Indien één der verdedi» gen in het doel zijn talenten tonen.
Ds
Kalf
wijst
op
het
grote
ge»
de vijand gaan zien, de vijand op
zoen wel de topgroep, maar kwam gers de bal bemachtigde dan volgde Het harde schot van dichtbij wist hij
pantoffels" en haalde het bekende bij» vaar van deze levenshouding: De adem te kort om het kampioenschap meestal een goede aanval doordat de meesterlijk tot corner te stompen. Er
belwoord aan: Bewaar het pand^ dat mens, die de Openbaring van God te halen.
bal goed van man tot man naar de werd in een hoog tempo gespeeld met
u is toevertrouwd en beproef de gees» loslaat, zal op de duur ook het men»
voorhoede
werd gedirigeerd. Dat Zandvoortmeeuwen iets meer in de
selijke loslaten.
ten of ze van God zijn.
Zandvoortmeeuwen er niet in slaagde aanval. Siebe Keuning zag twee scho»
Zijn rede werd door de aanwezigen Zilveren jubileum
Spreker wees op het steeds toene»
voldoende doelpunten te maken was ten door Willemsen tot hoekschop
mende gevaar van het Humanisme, — de belangstelling was zeer groot j De heer S. Schilpzand, voorman» het gevolg van het onzuiver schieten verwerkt, terwijl Jan Visser een solo»
vooral in de wereld van thans, waar — met grote aandacht gevolgd en j straatmaker bij 'de Dienst van Pu» en vooral ook door het uitstekend ren met een schot in de benedenhoek
velen slechts voor»het»vaderland»weg mevrouw Wesselius bracht Ds Kalf blieke Werken, hoopt Vrijdag l Oc=> doelverdedigen van Wallemsen die, besloot, dat door de keeper eveneens
leven en waaruit steeds meer blijkt na afloop namens de vergadering tober a.s. de dag te gedenken, dat hij hel mag üeker gezegd worden, groten» ten koste van een corner werd ge»
hoe de massa door de „dans om het hartelijk dank voor zijn helder en 25 jaar geleden in dienst kwam bij deels de overwinning voor zijn club houden.
gouden kalf" wordt aangetrokken. boeiend betoog.
Een harde voorzet van de linksbui»
de gemeente Zandvoort.
heeft bewerkstelligd. 'Hij werd hierbij
Telkens weer wijzen de verkiezingen
ten van H.B.C, belandde buiten be»
uit, dat deze levenshouding hand over
reik van Van Koningsbruggen in de
hand toeneemt.
doelmond, maar Water was de aan»
> Het 'Humanisme is een opko»
stormende Duivenvoorden iets te
mende vloed in ons land. In alle de»
houden, of het plan was in de discus» vlug af. De eerste helft verliep zon»
len der wereld waar de cultuur wordt
sies betrokken. Het spreekt wel haast der dat Zandvoortmeeuwen z'n meer»
gebracht dringt het Humanisme door.
vanzelf dat iedereen het naadje van derheid in een doelpunt kon uitdruk»
„De Dageraad" beoogde indertijd
de kous wilde weten. Ofschoon er ken.
reeds de mensen er van te overtuigen,'
niet weinigen waren, die de kous zelf
Na de hervatting zette IH.B.C. goed
dat godsdienst opium is voor de mens.
ook wel eens op de keper wilde be» door en liep even storm op het Zand»
Het plan:Eskaroe
Vooral daar waar de wetenschap
schouwen. En men kwam steeds tot voortmeeuwen doel. Na 12 minuten
niet wordt gedragen door het ge»
de ontdekking dat het plan bijzonder spelen werd de bal hoog voor 't doel
Er was eens een steenrijke Lap, die ik mijn centen goed beleggen. Irga gedurfd, maar tegelijk zeer verant» van Zandvoortmeeuwen geplaatst.
loof, groeit het Humanisme.
". De R.'K.'kerken keren zich fel tegen wat zon in z'n, leven wilde brengen. bleek goed gegokt te hebben. Het woord was. Want de woestijn nam er Kerkman en Water stonden gereed
deze vijand, Rorae, is herhaaldelijk Irga Eskaroe heette' die'^knaap, die zo achterland van de door hem .gekochte geen enkel risico;.Tnee, nu het zand .omJiet leer te retourneren. Hoog op»
met hen in conflict. De'anderë 'kerk»" naar de zon'Verlang^derOp'zekere'dag" 'woestijn (hij" kwam "in" hei. bezit van m handen "van"Irga Eskaroe was ge» springend probeerde de rechtsbuiten
genootschappen schijnen de toestand liet hij een luxe jacht bouwen van 70% van de aandelen) opende wijde komen.
van 'H.B.C. de bal te bereiken maar
ongeveer twaalf millioen gulden. Of» perspectieven voor de woestijnbewo»
nog niet "zo ernstig te nemen.
Grote dingen "werpen hun schaduw botste bij deze poging tegen één der
Wanneer de Kerk zich echter haar schoon wij nimmer kans kregen dit ners, die wel eens een verzetje wilde
verdedigers en viel. De scheidsrech»
taak voldoende bewust is, zal ze hier» jacht te aanschouwen, weten wij dat hebben na eeuwen en eeuwen van
ter, die deze wedstrijd naar behoren
in niet achter mogen blijven, want het buitengewoon fraai en comforta» zand, zand en nog eens zand.
leidde, constateerde een overtreding
Allengs gingen er geruchten lopen
Christus is niet gekomen om van ons bel moet zijn. geweest. Omdat Irga
en kende tot veler verbazing H.B.C,
'Humanisten te maken, maar kinderen naar de zon verlangde koerste hij in dat iemand — men kende de naam
een strafschop toe, die in een doel»
Gods. De anti»Christ is als het ware de richting van 't oude Europa, waar Eskaroe nog niet zo goed — bepaalde
punt werd omgezet, 1»0. Vlak na dit
gekleed in fluweel, spreekt met zach» Zandvoort in die dagen nog als een plannen had met de woestijn. De
doelpunt moest de scheidsrechter een
te stem en zit boordevol met cul» parel aan de westkust lag te glanzen
speler van H.B.C, wegens natrappen
tuur, terwijl hij voor de gelovige in al haar ongerepte schoonheid. Irga
uit het veld zenden.
Eskaroe
had
z'n
vrouw
achtergelaten,
slechts een hooghartig, medelijdend
Zandvoortmeeuwen verplaatste het
lachje over heeft. De levende God omdat hij eerst eens even poolshoog»
spel en drong H.B.C, geheel in de ver»
te
wilde
nemen
of
hij
zijn
allerliefste
wordt door hem geacht als een niets,
dediging terug. De ene corner na de
een nulliteit, het belangrijkste is het wel zou kunnen blootstellen aan een
andere volgde. 'Eindelijk gelukte het
landing
op
de
zilte
west=Europese
ideaal van de menselijkheid.
Castien een voorzet van Zwemmer
Meermalen, wanneer men een Hu» kust. Want in die dagen lieten de
achter Willemsen te koppen. Deze
kustbewoners
nog
wel
eens
schepen
manistische uitzending beluistert, is
trachtte nog te redden en sloeg de
men in eerste instantie geneigd er te pletter lopen door het geven van
bal via de paal uit het doel. De
sympathie voor t'e gevoelen, maar bij misleidende lichtsignalen.
scheidsrechter floot, hij constateerde
Terwijl het luxe jacht — Aurora
nadere beschouwing zegt men: „Van
doelpunt. Vreugde bij de Zandvoor»
God was er niets in, van het/ Evan» heette het — voor de vier banken van
ters. 'H.B.C, protesteerde echter: de
Zandvoort lag te schommelen, zette
gelie heb ik niets beluisterd".
bal zou nog niet over de lijn geweest
De Humanist verleidt met verdraag» Irga Eskaroe een (luxe) sloep uit.
zijn. Na enige discussie herriep de
zaamheid en tracht het profetisch Deze sloep echter had zo veel diep»
scheidsrechter zijn beslissing en gaf
vuur in ons te doven. En zo naderen gang dat Irga de laatste tweehonderd
hoogtebal. (Na afloop heeft Zand»
we de tijd, dat de mens op de troon meter moest zwemmen en waden.
voortmeeuwen protest aangetekend
gaat zitten van God, de grote trage» Toen hij eindelijk uitgeput, moe,
tegen 't niet'toekennen van dit doel»
hongerig, nat en ontstemd het strand
die van de kleine mens.
punt). Zandvoortmeeuwen zette door,
Dit 'is het valse in de kreet om dr bereikte, ontdekte hii dat de tempe»
Keuning kreeg een schietkans maar
heilstaat: men wil wél het koninkrijk, ratuur allerminst deed denken aan. de
Willemsen plukte de bal van de
maar erkent de Koning van dat rijk zonzijde van het bestaan. Het is waar
schoen. Even later ontkwam H.B.C,
niet. De Humanist vereert op harts» dat Irga Eskaroe eigenlijk op een -ver»
weer aan een doelpunt toen Visser
tochtelijke wijze de mens. Wij leren keerd tijdstip landde. Hij had dit na»
van dichtbij tegen de keeper schoot.
in de Bijbel.de mens niet te^ertrou» tuurlijk in de zomer moeten doen.
Ongeveer een kwartier voor het
wen. De geschiedenis heeft 't woord Nadat hij zich met wat rauwe vis,
einde viel de beslissing. Een onge»
Gods in het gelijk gesteld. Spreker die overal te vinden was, 'had ge»
vaarlijk lijkende aanval werd de geel»
herinnert in dit verband aan het na» sterkt, zei hij bij zichzelf dat het Ie»
blauwen noodlottig. De achterhoede
zi=regime in Duitsland, boordevol met ven mooi maar guur was. Irga vond
weifelde even met wegwerken. Dui»
Zandvoort
een
moordplaats,
maar
cultuur en het Rusland van heden. En
venvoorden bemachtigde de bal en
tussen
ons
gezegd
en
gezwegen
was
toch houdt de Humanist vol te gelo»
van grote afstand deed hij deze met
hij
liever
in
Afrika
geland.
In
de
fa»
ven in de Mens.
een liard schot achter Van Konings»
milie van Irga Eskaroe kwam name»
bruggen verdwijnen, 2»0.
lijk veel rheumatiek voor. Een ge»
In de resterende tijd bleef Zand»
Dollars boven defwocstijn.
lukkige omstandigheid in deze kille
voortmeeuwen sterk in de aanval,
ogenblikken was dat Irga z'n lichaam
maar het leer werd steeds geretour»
Afscheid
goed in de levertraan had gezet. Zijn dagjesmensen van het achterland van vooruit.
neerd of tot corner verwerkt. Twee
toestand
was
dus
niet
hopeloos.
SPOC»
de
woestijn
begonnen
zich
af
te
vra»
Zo ging het hier ook. Nadat dé be» minuten voor het einde ondernam A.
Zaterdagochtend werd ten kantore dig had hij een plan gemaakt. Hij had
gen wat dit alles te betekenen had.
JZandvoprt is opgekocht door Stokman een snelle rush, een qoedc
van de Dienst van Publieke Werken nu gezien wat Zandvoort ontbrak. En En zij kwamen tot de slotsom dat er wering:
een Perzische heerser, voldoende was voorzet volgde en Halderman joeg de
officieel afscheid genomen van de hij had tevens gezien wat de woestijn behoorlijk in de bus werd geblazen.
gelogenstraft door de nuchtere feiten, bal onhoudbaar in het H.B.C, doel,
Het plan=Eskaroc ging van mond (er lopen hier geen gesluierde vrou» 2=1. Toen de bal weer werd afge»
heer E. Keesman, die meer dan 35 van Afrika ontbrak. Met deze ge»
dachte speelde hij gedurfd op de te» tot mond. Dié man was fantastisch, wen rond) kwam de gemeenteraad in trapt floot scheidsrechter van Donse»
jaar in gemeentedienst was.
rugweg naar zijn luxe jacht.
die geweldenaar zou binnen afzien» spoedzitting bijeen. In het bewogen laar voor het einde.
De waarnemend directeur, de heer
Inderdaad, de scherpzinnige lezer bare tijd een enorme trek naar de debat over het plan kwam men tot de
B. Wit, sprak zeer waarderend over weet al wat Irga Eskaroe bezig hield. woestijn hebben bewerkt. Wat in tal» conclusie: Er moet iemand naar de
de prestaties van Keesman, die het Hij wilde een dependance van Zand» rijke eeuwen niet was gebeurd, vol» woestijn om te gaan zien wat er aan
vertrouwen genoot van zijn collega's voort tin de Afrikaanse woestijn stich» trok zich nu. De woestijn kwam in de de hand is. Degenen, die zeiden dat Opbrengst bazar
en superieuren. 'Ook memoreerde ten. Dan zou Zandvoort over zon branding van gissingen en speculaties. de woestijn wel eens de aardigheid De bazar die door de Vrouwenbond
spreker nog het ernstige ongeval, dat niet te klagen hebben en dan zouden
O, wat een plan. Wat moest de had om bepaalde luchtspiegelingen van het N.V.V. ten bate van de meu»
Keesman tijdens de oorlog was over» de mensen altijd de naam Irga Eska» man, die zo iets in z'n hoofd had, on» boven het brandende zand te toveren, bileuring van „Ons Gebouw" aan de
komen, waardoor'hij een jaar buiten roe indachtig blijven. Dit was het be» metelijk rijk zijn. Achtendertig jaren werden uitgekreten voor zwartkijkers Brugstraat werd georganiseerd heeft
dienst was.
ruim duizend gulden opgebracht. Een
gin van een gedurfd centenspel.
zoude'n er mee gemoeid zijn om het (toe maar) en pessimisten.
Namens de directie overhandigde
Niemand behoefde zich af te vra» gehele project te verwezenlijken. Maar
De Voorzitter bood aan naar de bijzonder goed resultaat.
de heer "Wit aan de heer Keesman gen waar de centen vandaan kwamen, dan was ook aan alle details gedacht. woestijn te gaan.
een koperen asbak met sigaretten, want bij deze dingen denkt men niet Wat een werkgelegenheid voor de
Hij heeft er veel moois gezien,
(Ingez. med.)
terwijl hij diens echtgenote bloemen in de eerste plaats aan goor geld. mensen! zei men. Ja zeker, geld en prachtige plannen, die in de lucht
aanbood.
t
Irga vond zijn geld overigens alles be» techniek staan voor niets meer! voeg» hingen als een fata morgana. Op een
vraag het
Ook de heer F. de Jong, voorzitter halve goor en hij kocht er de Afr'i» de men er aan toe.
gegeven ogenblik verschenen er zelfs
SLANKHEIDSMIDDEL
,van de plaatselijke afdeling van de kaanse woestijn mee op. Ja natuurlijk,
Irga Eskaroe hield zich bescheiden S.O.S.sdollars in de zon=doortrilde
Algemene Bond van Ambtenaren, waarom niet. De hooö»conjunctuur op de achtergrond. Zoals dat lieden lucht.
sprak waarderende woorden en liet van die dagen veroorloofde hem dat. van zijn slag betaamt trouwens. Er
Maar Irga Eskaroe liet zich niet
deze vergezeld gaan van een sigaret» En hii dacht zo bij zichzelf: Nu het kwam een tijd dat er geen gemeente» zien.
tenkoker en een doos chocolade.
'E.D.G.=verdrag is getorpedeerd, moet raad, waar ter wereld ook, werd ge»
BARTJE.
bij Uw drogist. Prijs ƒ 1,25

bioline

o
Sport
VOETBALVERENIG ING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 2 en
Zondag 3 Oct. 8 uur
Haagsche Comedie

Theehuis
voor Tobiki

KJ.C.

Zandvo ortmeeuwen

begint Donderdag 30 Sept.
Nederlaag tegen H.B.C.
te klaverjassen,
De resultaten van 't afgelopen week* Gevr. NET MEISJE voor
end waren voor de elftallen van halve dg. Aanm. Zandvoort=
Zandvoortmeeuwen niet zo succesvol selaan 15, 's avonds na 6 u.
als de vorige week.

Pr. ƒ l,- tot ƒ 4,- (a.i.).
Coupons geldig.
Vrijdag 8, Zaterdag 9,
Zondag 10 Oct. 8 uur
Zondagmiddag 2 uur
Hoofdstad Operette

MELKERIJ

MARIËNBOSCH
LET OP onze
geweldige RECLAME
YOGHURT
(ook Bulgaarse)
Vrijdag en Zaterdag!! Heerlijk,
verfrissend en last not least
gezond
Lees dan de advertentie in dit blad.

LA VIANDE

Het eerste elftal dat vorige week zo
goed uit de bus was gekomen door
Amsterdam III een 2=2 gelijk spel af
te dwingen, stelde Zon-dag, j.l. tegen
Strawberries wel enigszins teleur. Met
2»! werd verloren. De tegenpartij ver»
diende deze overwinning volkomen.
Toen Zandvoort na het beginsignaal
de aanval opende waren er kansen
genoeg. Zo kreeg linksbuiten H. Ver»
maas een pracht kans. Alleen voor
de keeper staande werd de bal slechts
half geraakt.
Na twintig minuten spelen bleek
de achterhoede van Zandvoort niet in
al te beste vorm. Er werd slecht weg»
geslagen en er ging teveel door het
midden, waar de uitstekende spil van
Strawberries 'wel raad mee wist.
Strawberries werkte zich langzamer»
hand los en verhoogde het tempo.
Toch was 't Zandvoort die door een
goed opgebouwde aanval de score
opende door een mooi doelpunt van
E. Schmidt.
Hierna ging Strawberries meer jn
de aanval en speelde een effectief
spelletje. De achterhoede van Zand»
voort wist dit wel met kunst» en
vliegwerk te onderscheppen, maar
men voelde de gelijkmaker, die dan
ook niet uitbleef. Voor de rust kwam
in deze stand (1=1) geen verandering
meer.
Na de rust was Strawberries veelal
in de meerderheid. Hoger tempo en
een iets betere sticktechniek bleken
voldoende om op de duur de doorslag
te geven. De spaarzame aanvallen van
Zandvoort werden op de juiste wijze
door de achterhoede van Strawberrie<=
onderschept. Toen minuten voor tijd
werd het 2»! voor Strawberries.
Het tweede speelde tegen Rand»
wijck II en moest met een 2»2 gelijk
spel genoegen nemen. Jammer, want
twee minuten voor tijd stond het noö
2»1. De twee doelpunten werden door
B. Brokmann gescoord.
Het derde verloor tegen Zuidwijck
II met 3»2.
Het eerste dameselftal boekte haar
eerste overwinning in dit seizoen. Met
2=0 werd gewonnen van Leiden II.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Hurley=Z.H.C. II.
Z.H.C. II=Terriers, 12 uur.
Z..H.C. III»B.M.H.C. VII, 1.15 uur.
Ev. Swift II=Z.'H.C. IV.
Dames: Z.H.C. I»Alliance IV, 2.30 u.

in doos"! Laat 't maar regenen, Haak doet
mijn was! En ze zijn voorzichtiger met het
goed, dan ik zélf kan zijn!

Doe de was naar

K.J.C. „NOORD"

centen maar!

Haakwasverzorgers l

17486-17487. Filialen in Amsterdam,

Wendeline
van Raamsdook
Gediplomeerd trimster
TRIMT OF KNIPT UW HOND
AAN HUISDE WITTSTRAAT 7
Telefoon K 2507=2492 = Zandvoort

Slager Gaus
KERKSTRAAT 14 = TELEF. 2102
per 500 gram
Schoudercarbonade
ƒ 1,60
Rihcarbonade
ƒ 1,80
Haascarbonade
ƒ 1,90
Biefstuk
ƒ 2,50
Osselappen
vanaf ƒ 1,60
Echte Gelderse gekookte worst
f 0,75 per 250 gram.
Bloedworst
per 250 gram f 0,50
Vet Spek, om uit te bakken
f 1,20 per 500 gram.

35-jarig jubileum.
De heer C. van der Mij e, Koning"
straat 32, gedenkt a.s. Donderdag de
dag, dat hij 35 jaar als isoleerder in
dienst is van de Stoomboot Maat»
schappij Nederland te Amsterdam.

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten kantore van
de Dienst van Publieke Werken een
aanbesteding plaats voor het schilde=
ren van 102 lantaarnpalen.
Ingeschreven'werd door de firma P.
Geuzebroek en Zonen voor ƒ 2180,—,
door de firma J. van den Bos en Zo»
nen voor ƒ 1530,— en door H. Kees=
man's Schildersbedrijf voor ƒ 1122,—.
De gunning werd aangehouden.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip" vermeld:
Indonesië: s.s. „Automedon", 29 Sept.
Ned. Nw. Guinea: s.s. „Tomini",
30 Sept.
Ned. Antillen: m.s. „Oranjestad",
28 Sept.
Suriname: m.s. „Stentor", 6 Oct.
Canada: s.s. „Rijndam", 29 Sept. en
s.s. „American Counselen", 30 Sept.
ZdsAmerika: s.s. „Presidente Peron",
25 Sept.
Australië: via Engeland, 2 Oct.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Belangrijke

DXJIVENSPORX

P.V. Pleines hield op Zondag 26 Sept.
een wedvlucht vanaf Quierrain, 226
km. De eerste vogel werd getoond
13.5.58.
G. Driehuizen l, 9, 12, 21; C. Vis»
ser 2, 6, 11, 16, 18, 22, 23; J. Donker
3; A .Molenaar 4; K. Driehuizen 5, 7,
14, 15, 20; A. Dorsman S; C. Allebes
10; P. Koper 13; V. Kramer 17; A. H.
Daanc 19; J. N. Huijer 24, 25, 26.
DAMES K.J.C. „NOORD"

Verleden week Woensdag werd ge»
speeld om prijzen, die na een pret=
tige en sportieve wedstrijd gewonnen
werden door 1. mevr. Menks; 2. me=
vrouw Kraaijenoord; 3. Mevr. J. Vis»
ser. De marsenprijs was voor mevr.
Manders.
Volgende week begint de competi»
tie. Damesleden zijn van harte wel»
kom op de Damesklaverjasclub
„Noord".

HANDBAL BIJ .
ZANDVOORTMEEUWEN
Door het zich aanmelden als lid van
een groot aantal handballers en hand=
halsters bij Zandvoontmeeuwen, werd
een afdeling handbal opgericht. In af=
wachting van de beslissing van het
Handbalyerbond kan nog niet aan de
competitie worden deelgenomen.
A.s. Zondag worden echter een
tweetal vriendschappelijke wedstrij»
den gespeeld, t.w.:
Dames Zandvoortmeeuwen tegen
H.O.C. 2 (Haarlem) om 12 uur.
Heren Zandvoortm. tegen Rapidi»
KORFBALNDEtTWS
tas (Haarlem) om l uur.
Zaterdagmiddag wist 't adspiranten»
De wedstrijden worden op 't Zand»
elftal van de Zandvoortse Korfbal» voortmeeuwen=veld gespeeld.
club met 4=0 van Oosthoek a te win»
nen. Bij de rust was de stand 1=0. De
wedstrijd van Z.K.C. 2 werd door
terreinomstandighcden afgelast.
Gevonden voorwerpen
Donderdag j.l. speelde K.J.C. Noord
wederom om het maandkampioen»
schap. Laurier die zijn plaats verle=
den week moest afstaan aan A. Mo»
Icnaar heeft deze weer in ziin bezit.
De stand is als volgt: 1. Laurier;
2. C. Leen; 3. A. Molenaar; 4. H. Bol.

kost 5j

Hopfdkantóor: Mr. Cornelisstr. 33-35 - Haarlem
Tel.

HONDEN
TOILETTEREN

KLEINE KROCHT l - Telef. 2432

Sag beim Abschied
1-Iet eerste elftal verloor na een
UITSLAG
enerverende strijd de ontmoeting te*
Leise Servus
Maak van Uw tijdschriften een
gen H.B.C, te Heemstede met 2=1. Na
Pr.: ƒ2,-tot ƒ5,-(a.i.)
VERLOTING
afloop heeft Zandvoortmeeuwen ge=
waardevol boek! Laat het daarprotesteerd tegen het niet toekennen Bazar Vrouwenbond N.F.F.
No.: 287, 333, 887, 1123,
van een doelpunt.
orn. bij ons inbinden.
Zandvoortmeeuwen 2 omzeilde een 1178, 1348, 1544, 1737, 1829,
Café OOMSTEE
Prijzen af te halen: Iedere Vrijdag gekookte of
gevaarlijke klip door de uitwedstrijd 1909.
GERTENBACHS DRUKKERIJ
tegen Velsen 2 in een overwinning A. J. v. d. Moolenstraat 4. gebakken mosselen.
om te zetten.
Tot
1.30
uur
geopend.
Achterweg
l
Telefoon 2135
ADVERTEREN
De elftallen 3 en 4 hadden bepaald
een off=day en trokken aan het kort*
heeft succes!
ste eind. Zandvoortmeeuwen 5, dat
zijn eerste competiüewedstrijd speel»
de, boekte een mooie overwinning in
de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. 5.
't Jun. a elftal kon slechts na inspan»
ning van al zijn krachten een kleine
overwinning bereiken tegen E.D.O. b.
Plet jun. b elital daarentegen was bij
lange na niet opgewassen tegen Hille»
gom jun. b en verloor met dubbele
cijfers.
Een spannende en goede wedstrijd
speelde het Ie ZaterdagmiddagJftal
tegen U.P.T.T.S. Het eerste winstpunt
is binnen, doordat deze ontmoeting in
een gelijkspel eindigde.
(Het 2e -Zaterdagmidd'agelftal liet
door Jong Hercules één doelpunt te*
gen zich maken. Daar het er zelf niet
in slaagde het vijandelijk doel te vin»
den, gingen de punten verloren.
Het adsp. a elftal boekte een mooie
overwinning tegen het niet al te ster»
ke Halfweg a, terwijl adsp. b tegen
Bloemen daal b een kleine nederlaag
moest incasseren.
De totale oogst dit weekend was:
9 punten uit 11 wedstrijden.
Uitslagen van j.l. Zondag:
H.B.C.sZandvoortmeeuwen l
2»!
Velsen 2=Zandvoortmeeuwen 2 3=4
Zandvoortm. 3»Beverwijk 3
_1»3
Zandvoortm. 4»Storinvogels 6 5»10
T.Y.B.B. 5=Zandvoortm. 5
3»6
E.D.O. jun. b=Zandv.m. jun. a 1»2
\
Zandv.m. jun. b»Hillegom b 1»13
"XJatuurlijk niet! Voor 't zelfde geld doe
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
^ ik m'n hele was naar Haak. Dan krijg
Zandvoortm. 1=JJ.P.T.T.S.
2»2
'N KILO WASGOED
Jong HerculessZandvoortm. 2
1»0
ik mijn' goed piekfijn schoon, kreukvrij en
Halfweg a»Zandv.m. adsp. a
2»5
kant en klaar
hygiënisch verpakt thuis in die frisse „HaakZandv.m. adsp. b=Bl'daal b
0»1
ZANDV. HOCKEY CI/ÜB

HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

Opgave van 15 t.m. 21 Sept.
Kmderbril; zonnebril; portemonnaic;
postzegels; damesschoenen; diverse
ceintuurs; padvindersmuts; slipover;
sjaal; jongenstrui; balpoint; vulpen
en potlood; armband; zegelring; div.
sleutels; actetas met inhoud; etui m.
inhoud.
'

Luisteren en kijken
Gisterenavond gaf de fdl Penaat in
Zomerlust een radio= env-,televisie»
show. In de zaal, die tot de laatste
plaats bezet was, stonden in rijke va»
riaties de verschillende Philips=pro»
ducten opgesteld, toestellen, waarme=
de beoogd wordt uw huis op te luiste»
.ren! De heer Vollemans, technisch
adviseur van .Philips lichtte de wer»
king van verschillende toestellen na»
der toe en opende zijn vlotte causerie
met de slagzin van het jaar: „Philips
doet een boekje open!"
Spreker demonstreerde radio»toe=
stellen en radio»gramofoons met ge»
bruikmaking van langspeelplaten. De
televisie=toestellen kon hij uiteraard
niet demonstreren. Het moet ons van
't hart dat de duurste en mooiste
radio=gramofooncombinatie, waarme»
de de heer Vollemans zijn demonstra»
tie gaf en waarop hij de nieuwste
Philips=platen draaide, ons niet mooi
in de oren klonk. Misschien -was dit
wel te wijten aan het feit dat de heer
Vollemans, op het toneel staande, het
volume op zijn gehoor had afgestemd,
waardoor er een verschil ontstond
tussen het geluid, dat hij hoorde en
dat, wat in de zaal kwam. Het ware
wellicht beter geweest wanneer hij 't
geluid van het toestel — na afstem=
ming — in de zaal had gecontroleerd.
Wel was het opvallend dat de platen,
waarop klassieke muziek werd ge=
speeld, veel mooier doorkwamen dan
de amusementsmuziek. Deze laatste
was beslist lelijk!
Dat er voor ieder — mits men maar
betaalt! — wat bij deze collectie is,
behoeft eigenlijk geen betoog. Het was
al een lust voor het oog, want vele
toestellen blijken tegenwoordig mooie
meubelstukjes te zijn. Ofschoon bok
hier de smaken zullen blijven ver»
schillen.
(Het -\vas een verrassing voor het

talrijke publiek'dat de fa. Penaat het
bekende radió»ertsemble „The three
Jacksons" had geëngageerd om de
avond rnede op ,te "luisteren met ver=
schillende populaire nummers uit hun
repertoire, die éérst schuchter, maar
later uit volle borst -vverden meege»
zongen. Hierdoor kreeg de goed ge»
organiseerde avond een apart en vro»
lijk cachet! •
A.W.=T.

telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer.
3043,
2100
2345'
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

A.N.W.B. gaat honderd
monumentenbordjes
plaatsen
De A.N.W.B. zal ertoe overgaan het
aantal zgn. momentenbordjes aan»
zienlijk uit te breiden. De Bond is
destijds tot het aanbrengen van deze
bordjes overgegaan, teneinde de toe=
risten op deze wijz'e beknopte gege»
vens te verschaffen omtrent belang»
rijke bouwwerken en monumenten,
die men in de verschillende plaatsen
aantreft.
Zij vermelden 'het bouwjaar, naam
van de stichter," data van restauraties
en eventuele andere bijzonderheden.
Deze chamois=kleurigc emaille bord»
jes, die zodanig zijn uitgevoerd, dat
zij geen storende werking hebben,
worden aangebracht op kastelen, ker=
ken, ruïnes, poorten, molens en ande=
re voor de toerist belangrijke gebou»
wen. Dit geschiedt steeds in overleg
met de instanties, die zich bezig hou»
den met de bescherming van het ste=
deschoon. Van-.deze A.NW.B.=monu»
mentenborden waren er tot dusverre
een zestigtal in ons land aanwezig.
Vóór het volgende^ seizoen zal de
A.N.W.B. ongeveer' honderd nieuwe
bordjes aanbrengen. In de komen'de
jaren zal deze' • toeristische service
steeds verder worden uitgebreid.

3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie:
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk
Raadhuisplein,
Stoomwasserü>„HoIlandia", fynstrykery, J. H. G. Weellink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein..- '
Job. Sytsma-'s Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Prins Mauritsstraat 3.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 28 Sept. 8 uur;'film „Verdor»
ven jeugd".
Woensdag 29 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 30 Sept. 8 uur: idem.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer*
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg, Haarlem
Dinsdag 28 Sept. 8 uur; Haagsche Co»
medie met „Beslissing".
Zaterdag 2 Oct. 8 uur: Haagse Co=
medie met „Theehuis voor Tobiki".
Zondag 3 Oct. 8 uur: idem.
Vrijdag 8 Oct. 8 uur: Hoofdstad Ope«
rette met „Sag beim Abschied
Leise Servus".
Zaterdag 9 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Oct. 2 uur:' idem.
Zondag 10 Oct. 8 uur: idem.
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ZANDYOORT5E COURANT

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
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 523344

was er als de kippen bij om de voor* juist was; enkele leden waren van
sprong tot 2*0 te vergroten.
mening dat zulks niet het geval was.
De voorzitter lichtte de gang van
In de tweede helft wist Mooiman zaken uitvoerig toe. In het kort kwam
reeds direct een keihard schot van het hierop neer:
Castien keurig te stoppen, wel ten
Enkele handballeden van O.S.S.
Zandvoortmeeuwen won verdiend van Laakkwartier
koste van een hoekschop, maar op 'n kwamen in Juli bij het bestuur van
manier, die ieders bewondering af» Zandvoortm. met het verzoek om een
dwong. Onbegrijpelijk was het dat veld te huren. Door de handballers
Visser een moment te lang met schie» werd tijdens deze bespreking mede*
Onder grote belangstelling én mooi tig intippelde. Maar een keer werd ten wachtte toen hij twee achter» gedeeld dat wegens interne aangele»
weer werd Zondagmiddag de ontmoe* dit de 'Hagenaars toch noodlottig spelers op z'n hielen had. De thuis» genheden met het O.S.S.*bcstuur de
toen drie voorhoedespelers op het club was overtuigend sterker en tal» handballeden uit de vereniging tra»
ting Zandvoortmeeu wen*Laakkwarticr doel
afstevenden. Castien miste eerst loze malen werd het Haagse doel be* den en elders hun heil wilden zoeken.
gespeeld. De thuisclub moest tonen, nog, doch kreeji nog de tijd zich te legerd, maar resultaten bleven voor* (Door
het bestuur van Zandvoortm.
dat de nederlaag tegen H.B.C, een herstellen en wist Mooiman het na» lopig uit. Keuning, Visser en ook werd toen gezegd dat men in geen
Castien kregen kansen op een nr
geval een veld m onderhuur kon af*
vergissing was en dat men met en* kijken te geven (1»0).
Enige tijd waren de partijen nu te« teerblaadjc aangeboden, zonder dat staan wegens de consequenties hier»
thousiasme voor de bovenste plaats gen
elkaar opgewassen, doch de men doelpunten te zien kreeg.
aan verbonden. Dit zou slechts mo*
wil strijden.
thuisclub hernam het initiatief. Jan
In het laatste kwartier was
gelijk zijn indien de handballers een
Nu, dat is dan ook gebeurd. Zand* Visser passeerde de gehele achter* voortmeeuwen niet meer van de onderafdeling van Zandvoortmeeu*
voortmceuwen was nagenoeg de ge* hoede, inclusief de doelverdedjger. Haagse helft af te slaan. Het doorzet» wen werden.
doch schoot voor het verlaten doel ten van Castien — die zeer actief
Deze suggestie werd later door de
hele wedstrijd in de meerderheid, hopeloos
naast
Uit een doel» was — bracht de bal tenslotte bij de handballers onderling besproken, met
toonde veel vechtlust — ook bij een worsteling voor het (Haagse doel ont* linksbuiten Koning, die met een kei* het gevolg dat de afgevaardigden der
voorsprong — en heeft de strijd tegen stond het. tweede doelpunt. Jan Vis* hard schot de eindstand op 3*0 handballers een week later kwamen
ser schoot in, doch Mooiman wist de bracht.
mededelen dat ze bereid waren
Laakkwartier verdiend gewonnen.
J.G.B. een onderafdeling van Zandvoortm.
bal nog half weg te werken; Castien
Toch zijn er nog wel enkele zwakke
te worden.
'plekken, vooral in de voorhoede bij
In de diverse besprekingen die de
de vleugelspelers, al ging 'het in de
handballers met het voetbalbe&tuur
tweede helft iets beter. In het bijzon»
hebben gevoerd kwam duidelijk naar
der zal Koning meer vechtlust moe*
voren dat deze leden niet meer terug*
ten tonen en leren de bal onmiddel*
wilden naar O.S.S., ondanks het feit
lijk af te geven.
dat het bestuur van Zandvoortmeeu*
De thuisclub begon de strijd met
wen bij herhaling geadviseerd heeft
in jaarvergadering van Zandvoortmeeuwen
een flink „windvoordeel", maar de
om alsnog tol een vergelijk met het
Hagenaars gaven de eerste tijd het
O.S.S.*bestuur te komen.
tempo aan en zorgden dat Van Ko*
Het bestuur van O.S.S. vroeg naar
ningsbruggen niet werkeloos tussen de
De voetbalvereniging „Zandvoort» niet al te gunstig waren.
van een en ander een on*
palen bleef staan. De achterhoede meeuwen" hield op 28 September j.l.
Nadat de jaarverslagen van secrc» aanleiding
derhoud met het bestuur van Zand*
van de thuisclub was echter snel in» in Zomerlust zijn jaarvergadering die tans en penningmeester werden !>osd= voortm.
deze bijeenkomst
gespeeld en wist de bal steeds weg niet druk werd bezocht. In zijn ope* gekeurd en de begroting 1954*'55we\d kwam menTijdens
niet tot overeenstemming,
te werken. Een prachtige rush van ningswoord heette de voorzitter, de aanvaard, ontstond er een lange di&» daar het O.S.S.*bestuur
enkele hand*
de achterspeler Kerkman bracht het heer C. Slegers, de leden welkom en cussie o n- de onlangs opgerichte ballers met straffen dreigde
indien zij
leer wel voor het 'Haagse doel,' doch vooral ook enkele leden van de on* handbalafdeling.
weer
terug
kwamen.
Hiertegen
ver*
langs
opgerichte
handbalafdeling.
De
Uit
de
vergadering
werd
door
en»
een doelpunt bleef uit.
zette
het
bestuur
van
Zandvoortm.
Langzamerhand verhing Zandvoort» voorzitter memoreerde de werkzaam» kele leden de vraag tot het bestuur zich, daar men 't onjuist vond dat de
meeuwen de bordjes en kwam Laak» heden van 'het bestuur in het afgelo* gericht of het juist was dat zonder initiatiefnemers
dupe zouden wor*
kwartier onder druk te staan. Voor» pen seizoen en het vele werk dat door toestemming van de algemene verga* den. Door het debestuur
O.S.S.
lopig nog zonder gevaar, doordat de de diverse commissies tot stand is dering tot oprichting van een hand* werd voorts beweerd dat van
Zandvoort*
achterhoede de buitenspelval opende, gebracht. 'De spreker vond het jam* balafdeling werd besloten en of de meeuwen de handballers heeft
„afge*
waar de Zandvoortse voorhoede rus» mer dat de resultaten der elftallen wijze waarop dit was geschied wel troggeld" hetgeen het bestuur van.
Z.
ten stelligste van de hand wees, daar
de handballers steeds de mogelijk*
heid werd opengelaten om terug te
keren naar hun oude vereniging.
De heer Slegers verklaarde voorts
beeldhouwen had voor hem geen ver*
dat het niet op de weg van het be*
borgenheden meer.
Zijn beeltenis werd zonder meer stuur van Zandv.m. lag het O.S.S.*
een meesterwerk. Maar het was nog bestuur, na kennis genomen te hebben
(Iedere vergelijking mei historische personen, zaken of gebeurtenissen, steeds
gesluierd door een laken van van de bedoelingen der handballers,
die in verband met het onderstaande zou kunnen worden getrokken, is het fijnste
damast. Toen de dag in te lichten. 'Het betrof een interne
op geen enkele grond houdbaar en berust op louter toeval).
kwam, waarop de onthulling zou aangelegenheid. Zandvoortmeeuwen
plaats vinden, was het duidelijk dat verklaarde zich slechts bereid een
Hij had van alles gedaan in zijn leven. op de lange duur geen voldoening niemand dit beter kon doen dan hij» aantal Zandvoortse sportslui te hel*
En goed gedaan. Als kind viel hij al schenken. Hij was geboren voor sub* zelf. Op het moment dat de voorzit» pen, zonder meer.
De handbalafdeling Zandvoortm.
op. Toen hij vier jaren telde, wandel* tieler .dingen, vond hij. Daarom ging ter van Monumentenzorg het genie
de hij in plus*four over de pier van hij de jeugd inwijden in de üeheimen het touw in handen gaf om het laken zal dus blijven bestaan en zal na toe*
Scheveningen. Het toeval wilde dat van de haute couture. Zijn kleerma* van het beeld te trekken, ging er een lating aan de competities deelnemen.
Na deze uiteenzetting bracht de
professor A. H. Schönbrötchen, diri» kersvakschool wordt nu nog genoemd golf van ontroering door de rijen toe»
gent van de Hamburger Philharmoni» in de vakpers. De door hem vervaar* schouwers. Overal werden halzen ge* kascommissie verslag uit.
De periodiek aftredende bestuurs*
ker, daar ook wandelde om het spel digde costumes waren van een zeer rekt.
van de golven tegen de peilers gade verfijnde snit. Zij werden echter nim*
De volgende ogenblikken waren leden, de heren C. Slegers, M. Weber
te slaan. De prof had het ventje on» mer gedragen, omdat men 2e niet kon ontzettend. 'Het laken wilde er niet en J. van Duijn, werden herkozen.
De elftalcommissie werd gecomple*
middellijk in de gaten en hij knoopte betalen. Na de kledij der mensheid af. Beheerst stond het genie te ruk*
teerd door de benoeming van de heer
een gesprek met hem aan. Voor de
L. E. G. de Leeuw. In de kascommis*
mensen, die moeilijkheden met de
sie kregen zitting de heren J. de
Duitse taal hebben, vertaal ik de dis»
Muinck en P. de Boer en als plaats*
cussie maar even.
vervangend lid de heer J. Weber.
Schönbrötchen richtte z'n ogen op
het vierjarige wonder en vroeg: „Wat
speel je 't liefst?"
„A»dur...." zei het genie.
Een gevat antwoord, ongetwijfeld,
35-jarig jubileum.
maar de prof hield aan:
„Welk instrument?"
Het jubileum van de heer C. J. van
„Alles waar A*dur op gespeeld kan
der Mije, die 35 jaar in dienst was van
worden", lispelde het kereltje be*
de Stoomboot Maatschappij Neder»
scheiden.
land, is niet onopgemerkt voorbij ge*
„Ach so!" zei Schönbrötchen en hij
gaan. Door directie en personeel werd
nam de jongen in de leer.
de jubilaris o.m. een radio met radio*
Jaren gingen voorbij. 'Het wonder*
tafel aangeboden.
kind werd wonderman en zijn faam
was groot. Hij gaf overal concerten
als genie*remplacant. Was er een
Brandweerstaf verdween
paukenist ziek in Winterswijk, hij
ging er heen. Ging er een violist op
In de nacht van Vrijdag op Zaterdag
vacantie in Breslau, hém werd ver*
is het aan enkele leden van de Cas»
zocht de plaats van de man in te ne»
tricumse brandweerploeg gelukt de
men. Nooit hoorde iemand, met wie
brandweerstaf, welke het Zandvoort*
hij sprak, hem spelen, maar hij was
se corps twee weken onder zijn be*
een bijzonder begaafd mens. Eens
rusting heeft gehad, uit de garage
moest hij invallen voor een organist
aan de Kleine Krocht te halen.
in Kopenhagen. Die 'Deense brodde*
laar speelde nog op de ouderwetse
wijze met z'n ellebogen, maar het
genie deed dat natuurlijk met tien
Kinderzegels 1954
vingers, zoals typistes hun machine
bewerken, teert] es en uiterst wel*
Op 15 November a.s. zullen op alle
luidend.
postinriehtingen in Nederland de Kin*
In Kopenhagen bleek alles op een
derzegels 1954 verkrijgbaar worden
misverstand te berusten. Men had een
gesteld. De verkoop van deze zegels
orgellrapper bedoeld. U kent die an*
zal duren tot en met 14 Januari 1954.
tieke orgels wel, die lucht krijgen
Het ontwerp is van de heer Sierk
door een soort blaasbalg, die je aan
Schröder te Wassenaar.
Het
laken
weigerde....
moet trappen. Maar ook hier beves*
De zegels geven beelden uit het
tigde Schönbrötchens leerling zijn
leven van het kind, verzorgd door de,
veelzijdig talent. De lucht, die hij in met zijn uitzonderlijke vindingen ver* ken aan het touw, *maar het beeld met de opbrengst van de toeslag te
het orgel trapte, had een hoog*cultu« rijkt te hebben, wierp hij zich op het bleef aan het oog onttrokken.
subsidiëren, instellingen.
reel en muzikaal gehalte, 't Werd een innerlijk van de mensen. Zijn psychi*
„Zullen wij een laddertje voor U
De zegels zijn geldig tot December
(onvergetelijk concert, welks succes atrische tests kweekte een enorm aan* halen, meester?" fluisterde de voor* 1955.
hem dwong afscheid van de muziek tal psychopaten, die op de een of an* zitter van Monumentenzorg hem in
te nemen, omdat zijn gezondheid hem dere wijze toch weer genezing bij zijn de oren.
boven alles ging. (Hij had namelijk systeem vonden. Van zijn hand ver*
„Wat
?! Een ladder tegen mijn
(Ingez. med.)
ontdekt dat een dood genie de wereld scheen in die dagen het standaard* beeld?!" kreet het genie ontzet. „LJ
niet voldoende kon geven.
werk „De psychische evolutie van be* kunt enige woorden tot de aanwezi*
vraag het
Na de muziek ging hij zich toeleg* roeps*blaaskaken". !Het werd 't meest gen spreken, om hen gerust te stellen,
SLANKHEIDSMIDDEL
gen op het belastingwezen. Eerst in gelezen boek van de laatste eeuwen. daarna gaan wij weg van deze plaats.
het ontduiken van het wezen zelf,
Nog voor zijn dood wenste men Ik zal een nieuw beeld vervaardigen,
later in het duiken naar de benen van hem in kalksteen te vereeuwigen. een nieuw beeld, dat wel onthuld kan
de slachtoffers van de fiscus. Zijn Toen hem dit ter ore kwam, bood hij worden".
tackle was afdoende. Maar het ge* aan een standbeeld van zichzelf te
Men spreekt er nóg over.
bij Uw drogist. Prijs ƒ 1,25
wroet in het slijk der aarde kon hem vervaardigen, want de kunst van het
BARTJE.

GOED VOETBAL

De door de plaatselijke verenigingen
van algemeen cultureel belang lang
verbeide uitnodiging om deel te ne*
men aan een gesprek over het instel»
len van een culturele commissie werd
deze week door de verschillende be*
sturen ontvangen. A.s. Woensdag
komt men op verzoek van de commis»
sie van bijstand voor sociale zaken
bijeen om van gedachte te wisselen
over taak en werkwijze van een der*
gelijke commissie.
Het raadslid, de heer Porrenga,
heeft bij de behandeling van de be*
groting in het begin van .dit jaar
reeds aangedrongen op het totstand
komen van een contactorgaan tussen
gemeente en verenigingen om tot een
betere en doeltreffender regeling van
de gemeentelijke subsidiëring te ge»
raken.
Wij hopen dat de verschillende af»
gevaardigden, die morgenavond aan
dit „culturele gesprek" deelnemen,
zich niet uitsluitend bezig houden
met de verdeling van het op de ge»
meente*begroting gereserveerde sub*
sidiebedrag, maar dat men tevens de
voorwaarden die door de in te stellen
commissie gesteld mogen en moeten
worden — zoals keuze van het reper»
toire,•spelpeil e.d. — in het overleg
zal betrekken.
Dit laatste immers zal beslissend
zijn voor het niveau waarop de toe*
komstige commissie haar taak zal
baseren.
Wanneer men zich echter alleen
bezig houdt met het verdelen van de
subsidiepot — zonder acht te slaan
op de verplichtingen die het verkrij*
'gen van een subsidie met zich mee
brengt —' blijft men onder de cultu*
rele maat.

Tussen school en leven
Ieder jaar organiseert het Vrouwen*
centrum „De Vonk" te Noordwijker*
hout een tien*weekse cursus voor niet
meer leerplichtige meisjes van 14 tot
16 jaar.
Deze cursus die in internaatsver*
band wordt gehouden, heeft allerlei
mogelijkheden, die de school niet kan
bieden. In het begin van de cursus
worden de meisjes getest, zodat een
beroepskeuze*advies 20 gefundeerd
mogelijk kan zijn.
De ervaring heeft geleerd, hoe bui»
tengewoon belangrijk het is, juist in
deze tijd tussen school en maatschap*
pij een zekere ruimte te hebben voor
een tien*weekse cursus. In deze leef*
tijdsperiode heeft het meisje de volle
aandacht nodig van haar volwassen
(omgeving 'dïe haar kan [helpen de
mogelijkheden die ze in zich heeft te
ontdekken en te ontplooien. Ook is
het van belang dat ze leert leven in
groepsverband.
•Deze cursus, die gehouden wordt
van 11 October tot 18 December is
nog niet geheel voltekend, zodat er
voor gegadigden nog gelegenheid be»
staat tot inschrijving.
De directrice van het vormings»
centrum, mej. W. Bos, zal heden*
avond in de Brugstraat voor de vrou*
wen van de Ned. Prot. Bond een Ie*
zing houden over dit werk.

Viering zilveren jubileum
In tegenwoordigheid van het geza*
menlijk personeel werd Vrijdagmid*
dag in het kantoor van de Dienst van
Publieke Werken de heer S. Schilp*
zand gehuldigd.
De directeur, de heer M. Deute*
kom, sprak waarderend over 't werk
van deze voorman en had ruwweg
uitgerekend dat de jubilaris in deze
25 jaar een weg van ongeveer 150 ki»
lometer (Zandvoort*Eindhoven) moet
hebben aangelegd!
Namens het gemeentebestuur werd
de heer Schilpzand de gebruikelijke
envelop overhandigd, terwijl zijn
echtgenote bloemen werden aangebo*
den.
De heer F. de Jong, voorzitter van
de plaatselijke afdeling van de Alge»
mene Bond van Ambtenaren, liet zich
evenmin onbetuigd en bood de heer
Schilpzand een kistje sigaren en zijn
vrouw een doos bonbons aan. Na*
mens het personeel ontving de jubila»
ris tenslotte een vulpenhouder en een
vulpotlood.

HANDB1LLDISCUSSIE

een

b ioline

TE KOOP: nieuwe ERRES
RADIO ƒ 300,* (winkelprijs
ƒ 425,=); 3 inmaakp. ƒ 15,»;
gr. trap ƒ 6,=. 'Hogeweg 50.
OPLEIDING VAKDIPLO»
MA SCHOONH.SPEC. en
MANICURE. Aanv. nieuwe
cursus begin Oct. Inl. en
WONINGRUIL
prosp.
mej. J. G. Beelen,
A 'danvZ.sZandvoort
Oranjekade
Aangeb. Ie vrije flat, 4 k., tel. 12480. 17, Haarlem,
badk., keuk., war., s.kamer.
Gevr. benedenhuis te Zand»
voort. Br. onder no. 7803
bureau Zandv. Courant.
HAARLEM
Gevr. WERKSTER, 2 dagen
p. week. Mevr. v. Hoijtema, Donderdag 14 Oei. 8 uur
Sparrenlaan 4, Bentveld, Te»
ITALIAANSE OPERA
lefoon 27585.
II barbiere

D

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOOKTMEEUWEN"
In de thuiswedstrijd tegen Laakkwar»
tier heeit Zandvoortmeeuwen l zich
de meerdere getoond en boekte een
verdiende 3=0 overwinning.
Na twee achtereenvolgende over»
winningen slaagde Zandvoortm. 2 er
niet m de uitwedstrijd tegen D.E.M. 2
te winnen. Met 4=2 bleet men in de
minderheid.
De overige elftallen speelden Zon=
dag met wisselend succes. 'Een mooie
prestatie leverde het jun. a elftal
door tegen het sterke Haarlem b op
beide punten beslag te leggen.
.Het Ie Zaterdagmiddagelftal wist
in de uitwedstrijd tegen P.V.F, tot de
rust de stand dubbel blank te houden.
Na de rust scoorden de Amsterdam»
mers drie maal, waartegenover Zand*
voortmeeuwen niets kon stellen.
De adspiranten wisten uit drie -wed»
itrijden tegen elftallen van Stormvo»
gels twee winstpunten te behalen.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. l=Laakkwartier
3=0
D.E.M. 2=Zandvoortm. 2
4*2
D.E.M. 3»Zandvoortm. 3
1»0
Hillegom 3=Zandvoortm. 4
1*1
Zandvoortm. 5*Spaarnestad 2 5=0
H.F.C. 7»Zandvoortm. 6
4*2
Concordia 4=Zandvoortm. 7
2=4
Zandvoortm. jun. a=Haarlem b 3*0
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
P.V.F.*Zandvoortm. l
3*0
Zandvoortm. 2*S.I.Z.O. 4
0»1
Zandv.m. adsp. a»Stormvogels a 1*4
Zandv.m. adsp. b»Stormvogels d 2*1
Zandv.m. adsp. c=Stormvogels g 2=3
ZANDV. HOCKEY CLUB

STADSSCHOUWBURG

di Siviglia
PENSION TE KOOP
(spoed). Br. onder no. 7801 Pr.: ƒ 2,» tot ƒ 6,* (a.i.).
bureau Zandv. Courant.
Verkoop vanaf Dinsdag
Voor vestiging in Zandvoort van 10»3 u. Tel. na 12 u.
te huur of te koop gevr.:
RUIME WONING, of over»
Café OOMSTEE
name HERBOUWPLICHT. Iedere
Vrijdag gekookte of
Beschikbaar kleine etage te gebakken'
mosselen.
Haarlem. Br. onder no. 7802
Tot 1.30 uur geopend.
bureau Zandv. Courant.
TE KOOP: sterke KOFFER,
60 x 56 x 92 cm, zeer gcsch.
v. emigr. Telefoon 2738,

ABONNEERT U op de
COURANT
ZANDVOORTSE

KLA VERJASSEN
Gem. K.J.C. „VRIENDENKRING" gaat op
Donderdag 7 O et. om 8 uur in Zomerlust

Inenting tegen Diphterie

wederom zijn gezellige clubcompetitic beginnen. Wilt
en kinkhoest
U zich nog als lid aanmelden, doe het nu bij
Op
Zaterdag,
9 October a.s., 's na»
Secr. T. Luykx, üiogeweg 24;
middags 3 uur, /uilen in het consul*
Voorz. J. v. d. Nulft, Hogeweg 30. tatiebureau
aan de Poststraat door de
gemcente»geneesheer van Zandvoort
opnieuw kosteloos inentingen tegen
diphterie en kinkhoest worden ver»
richt, voor nog niet schoolgaande
kinderen.
Ook voor Uw meisje of jongen van 4*6 jaar
Wanneer /tyee jaren na de vorige,
Er kunnen nog enige leerlingen geplaatst worden!
inenting zijn. verstreken, wordt van
Dansschool L I L Y O R G O D E T
medische zijde herinenting aanbevo»
len.
Burg. Engelbertssiraat 62 - Tel. 2393
Opgemerkt wordt, dat kleuterschool:
leerlingen, die om welke reden ook,
in de winterperiode 1953/'54 niet zijn
ingeënt, ook mogen komen.

Kleuter dansklasje

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.
GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

De K.L.M, bestaat 35 jaar
De K.L.M. — 's werelds oudste lucht»
vaartmaatschappij — bestaat op Don*
derdag 7 October a.s. 35 jaar.
In deze periode hebben de „Vlie=
gende Hollanders" 5.300.000 passa*
giers vervoerd, een getal dat groter
is dan het totale bevolkingscijfer van
Zwitserland. Voorts vervoerden de
KLM»toestellen 220.500.000 kg vracht,
post en bagage, een gewicht, gelijk
aan dat van dertig Eifeltorens.
. De „Vliegende Hollanders" legden
hierbij een totale afstand af van ruim
400.000.000 km, dit is gelijk aan 10.009
vluchten rond de aarde. Hiervoor wa»
ren 1.425.800 vlieguren, of 163 vlieg*
jaren nodig, hetgeen 'betekent, dat als
één vliegtuig het werk had moeten
doen, dit toestel reeds sinds 1791, dus
nog vóór de Napoleontische tijd, on*
afgebroken had moeten vliegen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

vlucht n.I. de beschikking over een
leren jas, een windkap, handschoe»
nen, windbril en — bij koud weer —
een warmwaterstoof. Het duurde niet
lang, of de K.L.M, sloeg van 't vlieg*
kamp Schiphol haar vleugels ook uit
naar Breinen, Hamburg en Kopenha*
gen. De eerste Fokker»passagiersvlieg*
tuigen deden hun intrede en op 9 Mei
1921 opende de K.L.M, 's werelds eer»
ste luchtpassagekantoor op het Leid*
seplein te Amsterdam.
•In de jaren die volgden, gingen de
technische verbeteringen hand in
hand met de uitbreiding van 't lucht»
net. In 1925 nam de K.L.M, als eerste
luchtvaartmaatschappij de luchtge»
koelde motor en de metalen lucht»
schroef in gebruik. Inmiddels was op
l October 1924 een eenmotorige Fok»
ker van Schiphol opgestegen voor een
vlucht van 15.373 km over zeeën en
woestijnen naar de hoofdstad van het
toenmalige Nederlands*Indië: Bata*
via. Deze vlucht was 'de voorloper
•van vele duizenden die zouden volgen
op de eerste, werkelijk intercontinen»
tale luohtlijn te wereld, die van Am*
sterdam naar Djakarta.
In het allereerste begin reeds nam
men ook de z.g. chartervluchten en
de luchtfotografie ter hand. Deze
zouden later, evenals de luchtkarte*
ring een belangrijk onderdeel van de
K.L.'M.*activiteit gaan vormen.

in ruim 100 reisuren met Kerstpost
van Amsterdam naar Djakarta en te»
rug naar Schiphol vloog, waar 't toe*
stel op 30 December door 25.000
mensen werd begroet; voorts de
vlucht van de Fokker PH*AIS „Snip"
onder gezagvoerder J. J. Hondong die
op l'5 December 1934 van Schiphol
vertrok voor de eerste K.L.M.svlucht
over de Atlantische Oceaan en die op
22 'December in Curacao landde, waar
dit toestel de basis vorm'de voor het
latere \Vest»Indische bedrijf van K.L.
M. Dan was er nog de beroemde
vlucht van Europa's eerste DC*2
vliegtuig, de PH»AJU „Uiver" onder
gezagvoerder K. D. Parmentier, dat in
1934 deelnam aan de luchtrace van
Londen naar Melbourne met passa»
giers en post aan boord. De „Uiver"
.vloog in 3 dagen, 18 uur en 17 minu»
ten naar Melbourne en won de eerste
prijs in de Handicap»afdeling. 'Nu —
ruim 20 jaar later — vindt men in
Nederland nog vele namen en herin=
ncringsvoorwerpen, die aan de vluch»
ten van Pelikaan, Snip en Uiver doen
terugdenken,
Verwoesting en herstel
De tweede wereldoorlog bracht een
ernstige slag toe, ook aan de K.L.M.
Maar -weinige toestellen wisten uit
Nederland te ontkomen. Met de be»
schikbare machines werd slechts in 't
West=Indischc bedrijf 'doorgevlogen
en bovendien vloog de K.L.M, in de
oorlogsjaren onder uiterst moeilijke
omstandigheden op de z.g. ,Life=Line'
van Bristol naar Lissabon. Na de wa*
penstilstand in Mei 1945 bleek dat de
Amsterdamse Luchthaven Schiphol
één grote puinhoop was. 'Het K.L.M.»
personeel was overal verspreid en de
situatie scheen hopeloos. In verba*
zmgwekkend korte tijd richtten zowel
de K.L.M, als Schiphol zich echter
op uit as en puin. De K.L.M, herstel»
de niet alleen in korte tijd haar voor*
oorlogse positie, maar versterkte de»
ze voortdurend door snelle uitbrei»
ding van haar luchtvloot en luchtnet.

Het eerst elftal is het ook nu niet mo=
gen gelukken om beide punten binnen
te halen. Veel krachtsverschil was er
niet, al doet de uitslag 4»0 vermoe»
den dat het een zware nederlaag is
geweest. De eerste twintig minuten
waren voor Zandvoort. -Hurley werd
sterk in de verdediging gedrongen,
doch Zandvoort miste de speler die
een aanval kon afwerken.
Hurley deed na twintig minuten
een uitval en het was 1*0. Zandvoort
zag echter geen kans voor de rust de
Hoe het begon
stand op gelijke voet te brengen. Na De eerste vlucht op 's werelds oud»
de rust ging het gelijk op totdat een ste, door dezelfde Maatschappij ge»
'Hurey speler de bal met de borst vlogen luchtroute, n.I. tussen Amster*
meenam en toen insloeg. Jammer dat dam
Londen had plaats op 17 Mei
de scheidsrechter deze overtreding 1920. enMen
vloog met primitieve,
niet zag. Dit doelpunt gaf Zandvoort open vliegtuigjes,
aan 2
een morele klap, waarvan 'Hurley pro» passagiers. Zonderplaatsbiedend
radio en met wei*
fiteerde door nog twee doelpunten te nig betrouwbare instrumenten
vloog
maken.
langs de Noordzeekust naar het
IHet tweede behaalde de eerste over* men
hierbij geholpen door school»
winning in dit seizoen. Op het nip* Zuiden,
op de grond, waarop de weer»
pertje werd met 2*1 gewonnen van borden
-werden neergeschreven. In
Terries. Terriërs beschikte over een berichten
verlengde van de havenhoofden
jonge ploeg die een hoog tempo aan het
Roemrijke vluchten
Calais werd het smalste deel van
de dag legde, doch de betere techniek van
Enkele
vluchten
in de dertiger ja»
het
Kanaal
overgestoken
en
werd
ver»
van Zandvoort gaf uiteindelijk de volgens boven de spoorlijn van Do* ren de aandacht die
van de wereld trok*
doorslag.
naar Londen gekoerst. Uit deze ken en die evenzo vele Gouden Pagi*
Het derde elftal behaalde zijn eer* ver
tijd stamt ook de eerste uiting van na's vormen in het Boek van de Bur*
ste winstpuntje door met 3*3 gelijk te de
in later bijna spreekwoordelijk ge* gerluchtvaart waren o.m. die van de
spelen tegen B.M.'H.C. VIL De rust
Fokker PH*AIP „Pelikaan" onder ge*
„K.L.M.*service".
ging in met een 3*0 achterstand voor worden
De passagiers kregen voor hun zagvoerder I. W. Smirnoff die in 1933
Zandvoort.
Het vierde elftal wist de eerste wed*
strijd met 1=0 te winnen van Ever
Swift II.
STIPPENRIT.
'Het eerste dameselftal behaalde een GESLAAGDE
Voor wedstrijden, georganiseerd
eclatante overwinning op Alliance IV. door
OM DE V I J F D E MEI
de motorclub „Zandvoort", toe»
Met 6*1 werd gewonnen.
staat in het algemeen een flinke be»
Het programma voor a.s. Zondag
langstelling. J.l. Zondag -was het aan* Het hoofdbestuur van de Ned. Ver. dat wij dit vragen — de nodige maat*
luidt:
tal deelnemers wel zeer groot, name» van ex»politieke gevangen uit de be» regelen te nemen om deze dag ter
Heren: Z.H.C. I=Echtrop
2 u. lijk 77 motoren en 39 auto's.
zettingstijd heeft zich gewend tot de herdenking van de tiende bevrijdings»
De uitslag luidt: I. O. Moeke, M.C. Raad van Ministers met een brief van dag, met volledig vrijaf, in feestelijke
Z.H.C. IMEechtrop III
12 u.
Haarlem op B.M.W. 600 cc, .9 strafp.; de volgende inhoud:
D.E.M. IkZ.H.C. III
stemming te kunnen vieren.
2. J. G. van Heerden, M.C. Haarlem,
B.M.H.C. IX*Z.H.C. IV
Wij hebben gemeend Excellenties,
op B.M.W. 500 cc, 11 strafp.; 3. W. Excellenties,
Dames: B.DJH.C. VI*Z.H.C. I
U 'het vriendelijk verzoek te moeten
Kat, Amsterdam, op Puch 175 cc, 13 Zoals U weet bestaat er nog altijd doen de Verzets» en andere organisa»
strafp.; 4. H. Kokkelkoren, M.C. een verschil van mening tussen de ties, o.a. de organisatie die uit 't ver*
TAFELTENNIS*TOURNOOI
Zandvoort, m. Volkswagen, 13 str.p.;
en verxets» en andere orga» zet is voortgekomen, n.I. de Stichting
De Zandvoortse Politie Sportvereni» 5. Th. v.d. Poll, M.C. Zandvoort, met regering
over de herdenking en in het 1940=1945, en ook de jeugdorganisa»
ging organiseerde j.l. Donderdag» Vauxhall, 16 strafp.; 6. B. de Korte, nisaties
over de viering van de be» ties, die zoals U 'weet, in federatief
avond een onderling tafcltennistour» M.C. 'Haarlem, op B.M.W. 500 cc, 17 bijzonder
vrijdingsdag op de vijfde Mei.
verband georganiseerd zijn, in het
nooi. De uitslagen luiden:
strafp.; 7. K. J. Brink, M.C. Haarlem,
Het is nu bijna zo ver, dat ons Va* overleg over de manier waarop de
Asklasse: Winnaarsronde: 1. J. Rut» op B.S.A. 650 cc, 18 strafp.; 8. W. v. derland tien jaar geleden werd be» komende vijfde Mei op passende wij*
gers; 2. M. J. Methorst; 3. G. Brand* Delft, M.C. Zandvoort, op CZ 125 cc, vrijd, waardoor de komende vijfde ze door het Nederlandse Volk kan
19 strafp.; 9. Z. Kruijswijk, Haarlem, Mei bijzondere betekenis krijgt, het» worden gevierd, te betrekken.
se; 4. P. Douma.
Verliezersronde: 1. H. Jansen; 2. J. op Hulsmann 125 cc, 19 strafp.; 10. geen uwe Excellenties, tezamen vor* Voor de inwilliging van ons verzoek
Faber; 3. G. Pols en 4. H. P. Huijs* J. P. Leonhardt, M.C. Zandvoort, met mende de Raad van Ministers, stellig zegt ons hoofdbestuur uw Raad bij
Citroen 20 strafp.; 11. P. Limbach, M. aanleiding zal geven — ook zonder voorbaat zeer vriendelijk dank.
man.
Bsklasse: Winnaarsronde: 1. J. J. C. Zandvoort, op Maico 125 cc, 22
Zijp; 2. R. Dijkstra; 3. K.'Flatje en strafp.; 12. R. de Vries, M,C. Haarlem
op AJS 350 cc, 23 strafp.; 13. J. C.
4, A. Paap.
Verliezersronde: 1. J. Popkema; Jak, M.C. Zandvoort, met Renault, 26 GEM K.J.C. „VRIENDENKRING" Verkeersongevallen
Bovengenoemde vereniging heeft
2. C. van Buren; 3. D. W. van Akooy strafp.; 14. IH. Oddens, M.C. Zand»
voort, met Ford, 26 strafp.; 15. S. j.l. Donderdag de eerste kaarten voor Zondagmiddag had op de Hunzerug
en 4. H. de Hoop.
M.C. Ronde Venen, op Mai» dit seizoen op tafel gelegd.
een ernstig ongeval plaats. Een 24=
Csklasse: Winnaarsronde: 1. J.Post; Schram,
co 175 cc, 28 strafp.; 16. C. van Al» De bijeenkomst van de „kring" werd jarige motorrijder, afkomstig uit Kor»
1. L. Y. Vink; 3. J. van IHuffelen en phen,
Haarlem, op Sparta 250 cc, 32 een groot succes.
tenhoef, reed met grote snelheid, ver=
4, F, M. Brockhus.
strafp.;
17
G.
Biringen,
M.C.
Zand»
loor de macht over het stuur en
Verliezersronde: 1. P. Verheul; 2 C. voort, met Skoda, 33 strafp.; 18 M. K.J.C. „NOORD"
kwam ten val. Dr van Es constateer»
de Kruijf en 3. P. J. W. Smink
Donderdag j.l. werd de eindwed» de hersenschudding en sleutelbeen*
Cohen, M.C. Zandvoort, met Taunüs,
„Round the table": Dames: 1. mevr. 34 strafp.; 19. K. v.d. 'Haak, M.C. strijd gespeeld voor het maandkam» breuk. De man werd per ziekenauto
van Poelgeest en 2. mej. van Poel* Zandvoort, op DKW 125 cc, 35 straf» pioenschap. Laurier wist zich te naar Haarlem overgebracht. De mo=
geest. 'Heren: A. 1. J. Faber en 2. H. p.; 20. J. Swart, iM.C. Haarlem, op handhaven en werd maandkampioen. tor werd licht beschadigd.
Jansen; B. Bosman en 2. J. J. Zijp.
Triumph 500 cc, 38 strafp.; 21. J. L. De stand is: 1. Laurier; 2. A. Zwem»
*
van Hedel, R.A.C.»West, met Volks» mer; 3. Jb. Keesman; 4. C. Leen.
Een 25*jarige motorrijder uit Den
wagen, 39 strafp.; 22. H. F. Schend»
Haag reed met het voorwiel van zijn
TAFELTENNISCLUB
stok, Den Haag, op Puch 125 cc, 46 DAMES K.J.C. „NOORD"
voertuig over een steen, die op de rij*
Verleden
week
Woensdag
werd
door
Oprichtingsvergadering
strafp. en 23. B. Bakker Jr, M.C.
weg van de Boulevard de Fauvauge
de
dames
klaverjasclub
om
prijzen
Vrijdag 8 Oei. a.s. 's avonds 8 uur Zandvoort, op CZ 125 cc, 46 strafp.
lag. Hij viel en liep een bloedende
gespeeld.
'Mevr.
Valk
werd
Ie,
mevr.
in Lunchroom RINKEL.
wonde aan het gelaat op. Door een
T. Molenaar 2e en mevr. v. 'Norden passerende
BRIDGE-NIEÜWS
automobilist werd de mo*
3e.
De
marsenprijs
ging
naar
mevr.
De Zandvoortse Bridgeclub is weer
torrijder naar een ziekenhuis te Haar*
Roest.
met de wintercompetitie begonnen,
lem overgebracht, vanwaar hij na
KOKFBALNEEÜWS
A.s. Woensdag om 8 uur begint de verbonden te zijn, naar huis kon te*
welke wordt voorafgegaan door zes
competitie.
Zaterdagmiddag wist ZKC a een 2=2 selectiewedstrijden.
rugkeren.
*
gelijk spel te behalen tegen Aurora 2,
De resultaten van de eerste wed»
waardoor men in deze sterke klasse strijd warea als volgt:
Tenslotte reed omstreeks half zes
Rijkspostspaarbank
drie punten uit drie wedstrijden heeft
Heren v. d. Wijden*Spiers 67.26%,
met een snelheid van ongeveer 100
behaald.
heren Notterman»Peen 62.50%, htren Aan het postkantoor Zandvoorl en km per uur de 25*jarige W. A. J. uit
Het eerste twaalftal, dat voor de Fabel»Sjouwcrman 61.57%, fam. Hel» het daaronder behorende ambtsge» Leiderdorp met zijn motor uit de
eerste maal in de tweede klasse uit» doorn 60.19%, mevr. Crok*hr Snijders bied werd gedurende de maand Sep» bocht op het circuit nabij de Vijver*
kwam, werd met 6»! door Sport Ver» 59.72% en heren Agsteribbe»Schutte tember 1954 ingelegd f 72.681,<56 en hut. 'Hij liep nagenoeg geen letsel op.
eent 3 verslagen.
59.52%.
terugbetaald ƒ 57.985,37.
Zijn motor werd ernstig beschadigd.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië en Ned. N w. Guinea: m.s.
„Willem Ruys", 14 Oct.
Ned. Antillen: 's.s. „Baarn", 12 Ocl.
Suriname: s.s. „Cottica", 20 Oct.
Unie. van Z.Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Winchester Castle", 9 Oct.
Canada: m.s. „Pr. Willem v. Oranje"
11 Oct; s.s. „Maasdam", 13 Oct.
Argentinië, s.s. „Alcantara", 9 Oct.;
m.s. „Highland" Chieftain", 11 Oct.
Brazilië: s.s, „Alcantara", 9 Oct., m.s.
„Aldabi", 13 Oct.
Australië' s.s. „Zuiderkruis", 14 Oct.
Nieuw*Zeeland: via Engeland, 9 Oct.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven de
postkantoren.
Vanaf WOENSDAG tot
ZATERDAG geeft

„LA VI A N D E"
als

Extra RECLAME
500 gr. GEHAKT en
l pakje MARGARINE .. voor ƒ 1,60
Doorregen Runderlappen
ƒ 1,60
Magere en fijne Riblappen
ƒ 1,85
Lende
ƒ 2,10
Rosbief
ƒ 2,Biefstuk
ƒ 2,50
Stukjes voor de soep
ƒ 1,50
Vrijdag en Zaterdag
LUNCHPAKKET
Schouder carbonade
ƒ 1,60
Rib carbonade
ƒ 1,85
Haas carbonade
f 1,95
Kleine Krocht l - Telefoon 2432

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer.

3043, 3044: Politie.
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuispléln.
2887 Stoomwassertf „Hollandia",
fünstrijkcrü, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
2424 'Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2975 Job, Sijtsraa's Leesbibliotheek t
„De OpbouV, Tollensstraat 47.
2465 Stofzuigerspecialist;; lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3.

Mevr. Cremer
uit ARNHEM.

HELDERZIEND
MEDIUM
Spreekuur: van 10=12 en van
2=8 uur
op Woensdag 6 en 7 en 8 Oct.

KRUISWEG 30

WËEK-AGENDA
Monopole
Dinsd. 5 Oct. 8 u.: film „Drie liefde's"
Woensdag 6 Oct. 8 u.: idem.
Donderdag 7 Oct. 8 u.: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 5 Oct. 8 uur: Vrouwenavond
in gebouw Brugstraat 15.
Dinsdag 5 Oct. 8 uur: Openbare ver»
gadering Hum. Verb. in hotel Keur.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag 8 Oct. 8 uur: Hoofdstad Ope»
rette met „Sag beim Abschied
Leise Servus".
Zaterdag 9 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Oct. 2 uur: idem.
Zondag 10 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Italiaanse
Opera met „II barbiere di Siviglia".
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Opgericht 1900

ZAND VOORTS E COURAK
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm«hoogte

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

V

Abonnementsprijs ƒ 5,— per ja&f1.
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,-i
Losse ex. 10 cent
s;.
Bankrekening Twentse Bank Zandvooft
Girorekening 523344

Hoor, wie klopt daar

VOLKSONTWIKKELING
in deze tijd
De directrice van het „Vormingscen:
trum" de Vonk te Noordwijkerhout,
mej. Wil Bos, hield j.I, Dinsdagavond
een lezing in het gebouw van de Ned.
Prot. Bond aan de Brugstraat.
Ze behandelde het onderwerp .Volks»
ontwikkeling in deze Tijd' en memo»
reerde de vele instellingen in ons land
•die zich daarmee bezig houden.
Daar het te ver zou voeren ze alle
te noemen, moest spreekster volstaan
met hier en daar een greep te doen.
Daar is o.a. de Culturele Kerkge»
meenschap van Amsterdam, die in
samenwerking met Den Haag en
Zaandam een blad uitgeeft, waarin
allerlei cursussen vermeld sta.an voor
werklozen. Gelukkig is dit aantal mo'
menteel niet zo groot maar er is toch
altijd een aantal mensen door bepaal»
de omstandigheden niet ingeschakeld
in het arbeidsproces. Voor hen wor»
den lezingen gehouden, cursussen en
praatavonden georganiseerd en ge=
sprekken gevoerd over actuele vra»
gen.
De Volkshogescholen hebben ook
een belangrijk aandeel in de volks»
ontwikkeling o.a. door gesprekken
over natuurbescherming en bevol»
kingsdi chtheid.
Dan is in dit verband te noemen
het Vormingscentrum „De Vonk" te
Noordwijkerhout, -vvaar o.a. bij een
samenkomst van een groep platite»
landsvrouwen tot uiting kwam, dat
de vele organisaties op dit gebied
niet concurrerend maar aanvullend
dienen te werken.
Mej. Bos dacht verder aan de
Vrouwen van het N.V.V. die steeds
- de actuele vraagstukken uit de Vak»
beweging behandelen, de Wood»
brookers te Bentveld, waar allerlei
groepen van mensen tezamen komen,
de Nijverheidsscholen waar vele vra»
gen aan de orde komen, o.a. het pro»
bleem van de fabjieksineisjes,^ - ^
""~~ Dit alle's" te*2amen 'is een vorming'
•buiten schoolverband, dit werk be»
rust op volledige vrijwilligheid.
Spreekster stelt zich de vragen:
waar komt dit werk vandaan, waar»
om wordt het gedaan en waartoe leidt
het?
Professor Banning, noemt Volks»
ontwikkeling cultuuroverdracht. Gul»
tuur is wetenschap, kunst, taal, ge»
loofsbezit enz. Alles wat men aan
geestelijk en materieel bezit heeft en
waarmee men de natuur overwonnen
heeft.
Gezin, school, kerk zijn instituten
voor cultuuroverdracht. In deze tijd
van democratie heeft elk mens zijn
rechten zowel als zijn plichten tegen»

over de Gemeenschap.
Maar vaak is men niet opgevoed
om dit te aanvaarden en deze verant*
woordelijkheid te dragen.
Met de voortgang van de Democra»
tie moet de opvoeding in die verant»
woordelijkheid gepaard gaan.
En zo ontstaan er instituten die' dit
willen bevorderen.
'Dit is belangrijk voor de ouderen
maar dn de eerste plaats voor de jon»
geren, want zij zijn de generatie van
morgen en moeten^ goed toegerust
zijn voor de moderne samenleving.
'En ook de ouders moeten in aan»
raking worden gebracht met het mo»
derne leven, om de afstand tussen
ouderdom en jeugd niet te groot te
maken, dus om begrip te krijgen voor
eigen tijd.
Volksontwikkeling richt zich de
laatste tijd steeds meer tot de hogere
groepen, want dat zijn de leiding»
gevonden.
Nu geldt niet meer de oude leuze:
kennis is macht. Nu is de verant»
woordelijkheid, antwoord geven met
je hart. Uiteindelijk gaat het er om,
te komen tot een samenleving, die
meer beantwoordt aan het doel, dat
de Schepper zich gesteld heeft met
zijn schepping, aldus mej. Bos.
Jammer dat de" belangstelling voor
deze interessante uiteenzetting niet
G.H.
groot was.

P.W.

en nattigheid

In de nacht van Woensdag op Don»
derdag is door de harde wind lichte
schade berokkend aan verschillende
woningen in Zandvoort.
Van het perceel Parallelweg 29a
echter werd de gehele dakbedekking
weggerukt en kwam. gedeeltelijk op
de straat en voor een ander deel door
de ruiten van het^ tegenover liggende
kinderhuis •GfootV tôjkduin ^terecht.'
"GelukkTg deden zicrffiaarb'ij 'geen per»
soonlijke ongevallen voor. De hewo»
ncrs van de beschadigde woning
moesten in allerijl de bovenverdie»
ping ontruimen omdat het regenwater
de kamers blank zette.
Bij informatie vernemen wij dat de
reparatie van dit dak, dat reeds enige
jaren lekte, ook al enige jaren aan»
hangig was bij de dienst van Publieke
Werken te Zandvoort. In de loop van
deze tijd zijn ambtenaren ettelijke
keren op bezoek-geweest om de situ»
atie op te nemen, zonder dat aan de
deplorabele toestand iets werd ge»
daan. Is er indertijd niet een „Effi=
ciëncy"rapport voor deze dienst ge»
maakt?

LOS OLVIDADOS

„Nog veel te vroeg", zult u misschien
zeggen, maar dat is toch heus niet
waar. Want nog maar ruim acht we»
ken scheiden ons van dit mooiste
aller kinderfeesten.
'Het belooft van nu af aan in Zand'
voort met recht „het feest van het
Kind" bij uitnemendheid te worden,
want naar de voorzitter van het Sint
Nicolaascomité, de heer A. Mabelis,
ons meedeelde, zullen alle scholen en
kleuterscholen "zonder uitzondering
hieraan deelnemen.
Dat zal ook de inzameling die bin»
nenkort weer begint ten goede ko»
men, want men behoeft nu niet meer
te vragen: voor wie is hel?
Het School»St. Nicolaasfeest is voor
allen.
Evenals vorige jaren zullen de da»
mes en heren onderwijzeressen en on»
derwijzers zich belasten met het in»
studeren van een toneelstuk. De keu»
ze is gevallen op „Roderik de Tove»
naar", een uitgave van het St. Nico»
laascomité uit Enschedé.
Misschien is het hier de plaats om
de hoop uit te spreken, dat niet al te
veel Heiligen gedurende deze periode
ons dorp met een bezoek zullen ver»
eren. 'Het werkt voor de kleintjes zo
verwarrend.

jongetje, dat steeds op dezelfde plaats
zijn vader afwacht, die hem in de
steek liet en de schrijnende droom»
episode van het kind, dat naar een
moederlijke omhelzing verlangt.
In onze west=Europese ogen heeft
de nauwgezetheid waarmee Bunuel
deze Mexicaanse tragedie heeft gedp»
cumentecrd, iets afstotcnds en schij»
nen sommige details opzettelijk
wreed uitgewerkt.
Men herkent echter ontegenzegge»
lijk in de knap verfilmde gebeurtenis»
sen de ontzetting van de maker over
het dierbare dat wordt verwaarloosd.
De oprechtheid van deze cineast om
ons zonder omwegen te confronteren
met liefdeloosheid en onverschillig»
hcid, maakt van deze film meer dan
een tendenzsproduct.
Zij die vergeten worden — stellen
ons zelf voor de keuze deze realiteit
te afinvaarden of te verwerpen.
In het voorprogramma wordt o.m.
Guernica van Alain Resnais vertoond.
Een indringende film=documentaüe
van Picassp's schilderij dat hij maakte
naar aanleiding van een luchtbombar»
dement, dat in de Spaanse burgeroor»
log door Duitse en Italiaanse vliegers
op het weerloze stadje Guernica werd
uitgevoerd.
En Jean Epsteins „Stormbezwcer»

Jaarvergadering
Hedenavond houdt de plaatselijke af»
deling van de Partij van de Arbeid in
„Ons Gebouw" haar jaarvergadering.

veelste tot de zoveelste October een
ongekende activiteit zal ontplooien,
dat men geluk in zaken en liefde zal
hebben en dat er — bij stug volhou:
den — een flinke duit te verdienen
valt, wanneer men daarop min of
meer z'n levenshouding gaat richten
wordt de kwestie bedenkelijker. Ge:
lukkig zijn de meeste horoscooptop*
stellingen (allhans in de fatsoenlijke
weekbladen, die ze publiceren) nogal
eenzijdig:aangenaam. Nog gelukkiger
is hel dat er nooit eens staat: U zult
Dinsdag a.s. een gewelddadige dood
sterven. Men moest eens zien hoeveel
abonnementen dan opgezegd zouden
worden
/
Er worden wel eens niet al te plet
zierige dingen gezegd, zoals b.v.; U
moet speciaal deze week meer wils:
kracht tonen, dan U doorgaans bet
reid bent op te brengen, of: Uw nei:
ging naar het extreme zal U op Don*
derdag parten spelen en pas op voor
onbezonnen verbintenissen. Maar in
't algemeen worden die onaangename
dingen meestal gevolgd door: Gun:
stige dag: Woensdag of Vrijdag!
En het is nóg eigenaardiger dat dit
er allemaal ingaat bij mensen, die
zich meestal niet spoedig laten over:
tuigen in volkomen redelijke dingen.

Raad zonder millioenenplan ?
Bestuursleden
Zandvoorts Bejaardentehuis
Bij het raadsbesluit van 15 October
1952 werd bepaald, dat in de met de
Nederlandse Centrale, voor huisves»
ting van bejaarden, gevestigd te Am»
sterdam, te sluiten overeenkomst tot
het^ garanderen van een door ge»
noemde Centrale te sluiten geldlening,
-groot ƒ 2.500.000,—, o.m. zullen wor»
den opgenomen de volgende v'voor»
waarden:
ƒ
*£
sub: L- de "Centrale verplicht*9teh-om
het beheer en de exploitatie van
het te Zandvoort te stichten te»
huis c.a. over te dragen aan een te
creëren plaatselijke stichting;
sub. m. het bestuur van de plaatse»
lijke stichting zal bestaan uit nes
gen personen. Vijf leden van dit
bestuur «uilen worden 'benoemd
door de Centrale en de vier overi»
ge leden door de raad der gemeen»
te Zandvoort.
In de ontworpen stichtingsakte, welke
binnenkort zal worden verleden, doch
waaromtrent nog besprekingen gaan»
de zijn, is de samenstelling van het
bestuur geregeld overeenkomstig de
hierboven genoemde voorwaarde. .
Aangezien de afzonderlijke wonin»
gen voor bejaarden binnenkort kun»
nen worden betrokken — het pension»
tehuis zal waarschijnlijk eerst in de
zomer van 1955 gereed komen — ach»
ten B. en W. de tijd gekomen, dat de
raad overgaat tot de benoeming van
vier leden van het stichtingsbestuur.

Ontzetting over het dierbare
Met Los Olvidados (Zij die vergeten
worden) van Luis Bunuel, opent a.s.
Donderdag 14 October de culturele
stichting „'t Helm" haar winter»
cyclus.
Filmliefhebbers, die zich Un chien
Andalou en Las Hurdes nog kunnen
herinneren, _zullen bij het zien van de
grillige en verbijsterende filmbeelden
van Los Olvidados direct de maker
herkennen en zijn neiging naar het
extravagante. In „Zij die vergeten
worden" maakt de navrante visuele
poëzie van Bunuels voorgaande films
plaats voor een verbitterd optekenen
van de realiteit van een verworden
jeugdgemeenschap in Mexico, waarHj
hij zijn voorliefde voor bizarre asso»
ciaties en details — zij het functio»
neler verwerkt — echter niet ver»
loochent. Het scenario wijkt in grote
trekken weinig af van de gebruike»
lijke concepties die wij reeds kennen
uit de naoorlogse neo»realistischc
films van de Sica (Fietsendieven) en
andere Italiaanse cineasten, die de
sociale misère en de daarmee ge»
paard gaande kinderverwaarlozing tot
onderwerp hebben.
iHet hoopvolle optimisme en de
verwijzing naar de mogelijkheid van
een sociale oplossing, die men in film~
van een soortgelijke strekking veel»
al aantreft, ontbreekt hier echter ge»
heel.
In het nastreven van een zo realis»
tisch mogelijke weergave van de
jeugdscriminaliteit laat hij geen twij»
fel bestaan aan zijn wanhoop over de
toekomst van deze kinderen. In zijn
bezetenheid om te getuigen van de
sociale onverschilligheid ten opzichte
van dez_e jeugd is slechts een enkele
maal ruimte voor genegenheid en onr*
,.roering. Zoals in. de scène van het

U.ei is eigenaardig dat
sommige mensen * de
laatste tijd zijn het er
velen! : zo'n grote
waarde hechten aan
de voorspellingen, die
hun bij monde van
horoscoop:opslellers in weekbladen
en andere tijdschriften worden gege*
ven. Als er iets is wat indruk maakt
op lieden, die er bijna een tweede nat
tuur van gemaakt hebben de werke:
lijkheid te ontvluchten, dan is het
wel de uiteenzetting van een man of
vrouw, die voorgeeft de toekomst te
kennen van argelozen, die slechts hun
geboortedatum en jaar en liefst het
\eboorteuur (op de seconde af!) heb:
ben op ie geven.
Zonder te ontkennen dat de cos:
mos een zeer bepaalde invloed uit:
oefent op 's mensen doen en laten,
mag toch gezegd worden dat de op*
pervlukkige verhaaltjes in sommige
weekbladen, die zich op bladzijde zo:
veel bezig houden met de psyche van
hun lezers en lezeressen, op z'n minst
genomen belachelijk zijn. Om het
woord onverantwoordelijk maar niet
te gebruiken.
Het kan heel prettig zijn om te Ie:
zen dat men in de week van de zo

Gemeentepersoneel
en de 6 pCt

van B. en W. — besloten aan J. M. H.
Bluijs c.s. met ingang van l April '54
van jaar tot jaar te verhuren twee
percelen grond, gelegen aan de Boule»
var'd. de Favauge, in gebruik als terras
bij het paviljoen „Garni", alsmede
voor de tijd van 50 jaar aan hen in
erfpacht uit te geven het perceel
grond, waarop het genoemde pavil»
joen is gesticht.
Dit besluit is aan Gedeputeerde
Staten ter goedkeuring gezonden,
doch dit college heeft zijn goedkeu»
ring daaraan onttouden.
In" deze beschiKfcing is o.m. oyer»
wogen, dat, met betrekking tot de
verwezenlijking van het plan voor het
zomercentrum, geenszins blijkt vast
te staan, dat dit overeenkomstig de
opzet «al worden uitgevoerd, zodat
het, in het bijzonder ten aanzien van
de in dat plan geprojecteerde kleinere
objecten, aanbeveling verdient de
totstandkoming uit te stellen totdat
vaststaat welke objecten met een
dominerend karakter zullen worden
gebouwd en welke plaatsen voor in»
richtingen als paviljoens, kiosken en
dergelijke beschikbaar kunnen wor»
den gesteld om een aanvaardbaar ge»
heel te verkrijgen.
Uit het bovenstaande moge blijken,
dat Gedeputeerde Staten het stand»
punt van B. en W. delen.
Aangezien derhalve door de raad
terzake opnieuw een 'beslissing dient
te worden genomen, stellen B. en W.
wederom voor:
a. het verzoek d.d. 28 December 1953
van J. M. 'H. Bluijs c.s. af te wij»

b. ingaande l April 1954 van jaar tot
jaar aan J. M. H. Bluijs c.s. te ver»
huren voor de prijs van ƒ 476,—
per jaar.
Naar bekend heeft de regering aan
de werkgevers in de particuliere be»
drijven toestemming verleend de lo»
Terrein bouwrijpxnaken
nen van ihun personeel te verhogen
met maximaal 6% met ingang van de Het college heeft voor de raad ter
eerste dag van de loonweek, waarin
l October valt. Verwacht mag wpr» inzage gelegd de tekeningen en begro»
den, dat de regering op korte termijn tingen voor het bouwrijpmaken van
de terreinen in t Wederopbouwplan*
ook tot een dienovereenkomstige ver» Bentveld.
hoging van de salarissen en lonen
'Het werk omvat het aanleggen van
van het rijkspersoneel zal besluiten.
Het K.B., waarin deze verhoging voor wegen, voetpaden, rioleringen, straat»
het rijkspersoneel zal worden gere» verlichting, groenstroken en 'beplan»
geld, zal, naar B. en W. vertrouwen tingen, zoals deze in het wederop»
bouwplan zijn geprojecteerd. Zolang
binnen zeer korte tijd "verschijnen.
In afwachting van de totstandko» de terreinen niet bebouwd zijn zal
ming van dit K.B. en teneinde een echter worden volstaan met het ma»
salarisverhoging zo spoedig mogelijfc ken van wegen en rioleringen. Het
te kunnen effectueren, stelt het col» door de wegen omsloten terrein blijft
lege van B. en W. voor aan het per» dan voorlopig in de huidige toestand,
soncel dezer gemeente — voor zover met uitzondering van een enkele kuil,
zal worden opgehoogd met het
de wedde daarvan van gemeentewege die
het aanleggen der wegen afkom»
wordt geregeld — een verhoging toe van
stige overtollige zand. De architecten
te kennen overeenkomstig de voor 't van
de toekomstige bebouwing zullen
rijkspersoneel te treffen regeling.
Met deze salarisherziening zal een hun ontwerpen daardoor kunnen aan»
aan de terreingesteldheid.
bedrag van circa ƒ 54.000,— in totaal passen
Voetpaden, straatverlichting en be»
gemoeid zijn.
Het college verwacht, dat evenals planting zullen worden aangelegd
voor de met ingang van l Januari j.I. naarmate de bebouwing vordert.
Opgemerkt wordt nog, dat door de
ingevoerde loonsverhoging het geval
was, de gemeente een hogere uitke» uitvoering van dit plan ruimte ge»
ring uit het gemeentefonds zal ont» schapen wordt voor de bouw van 45
vangen ter compensatie van deze woonhuizen, bestaande uit l blok van
meerdere uitgaven. Een herziening 3 woningen, 4 blokjes van 2 woningen
van de normen der rijksvergocding en voor de rest uit vrijstaande wo=
in de politiekosten kan op deze grond ningen.
De kosten van het gehele werk
eveneens worden tegemoet gezien.
worden geraamd op ƒ 207.000,—.
Verwacht wordt, dat dit bedrag in
Grondverhuur aan 'Garni' zijn geheel door de opbrengst van de
verkoop der gronden gedekt zal wor»
Bij raadsbesluit van 23 Maart 1954, den. Naar zich reeds thans laat aan»
werd in afwijking van het voorstel zien zullen deze gronden n.l. voor het

overgrote deel verkocht worden aan
overnemers van herbouwplichten, aan
wie de met 25% verhoogde toe wij»
zingsprijzen, welke in de raadsverga»
dering van 2 September j.I. werden
vastgesteld, in rekening kunnen wor»
den gebracht. In enkele gevallen zal
de grond aan oorspronkelijk gedu»
peerden tegen toewijzingsprijs wor»
den toegewezen. Mocht hierdoor —
hetgeen niet wordt verwacht — toch
een nadelig saldo ontstaan, dan wordt
dit ten laste van de wederopboüwre» ,4 kening gebracht. ^ _In overeensiemmïng
zen van de commissies van
voor publieke werken c.a. en
financiën c.a. stellen B. en.W., de
raad voor tot de uitvoering van het
bovenomschreven werk te besluiten
en daarvoor een crediet van ƒ 207.000
beschikbaar te stellen.

Benoeming en bevordering
Bij de gemeentebedrijven bestaat mo»
mQntcel — in verband met de aanleg
van gas» en waterleidingen in de
nieuwe straten van het uitbreidings»
plan — een tekort aan geschoold per»
s on e el.
Overeenkomstig 'het advies van de
directeur van voornoemde bedrijven
stellen B. en W. voor de heer G. Keur,
met ingang van 11 October a.s. — be»
houdens medische goedkeuring — te
benoemen tot arbeider in algemene
dienst, evenwel voorlopig in tijdelijke
dienst met een proeftijd van één jaar,
bij gebleken geschiktheid gevolgd
door een vaste aanstelling.
De heren A. Kalff en J. C. M. van
Eijk zijn respectievelijk sedert l Oc»
tober 1947 en l October 1949 werk»
zaam als commies bij de bedrijven
c.q. de gemeentelijke dienst voor so»
ciale zaken.
Conform de brieven van de direc»
tcur der betrokken diensten stelt het
college aan de raad voor 'bovenge»
noemde heren, gerekend met ingang
van l October 1954 te bevorderen tot
commies Ie klasse.
De heer P. Aaij is bij de gemeente
werkzaam als technisch ambtenaar
sedert l Augustus 1952. In overeen»
stemming met het advies van de di»
recteur van publieke werken wordt
voorgesteld hem met ingang van l
November a.s. te bevorderen tot tech»
nisch ambtenaar Ie klasse. De heer
Aaij treedt dan in de functie van de
heer L. Slagveld, die wegens het be»
reiken van de pensioengerechtigde
leeftijd pp l November a.s. de ge»
meentedienst zal verlaten.

Woningbouw-nieuws
IHet bestuur van de Woningbouwver»
eniging „Eendracht Maakt Macht"
heeft haar leden bekend gemaakt, dat
thans reeds ingeschreven kan worden
voor de vijftig woningen aan de Dr
C. A. Gerkestraat. De huur voor de
crkerwoningcn is voorlopig vastge»
stcld op ƒ 10,40 per week, de andere
woningen op ƒ 10,—, maar er bestaat
een kans, dat ongeveer 6 of 9 maan»
den na de oplevering de definitieve <
huur iets lager zal worden. De inlc»
vering van de formulieren moet uiter»
lijk 26 October geschieden.

„ZANDVOOKTMEEUWEN"

-A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IsL.F.C.
Voor het Ie elftal van Zandvoortm.
staat voor a's. Zondag weer een thuis*
wedstrijd op het programma, n.l. te*
gen L.F.C, uit Leiden. Hoewel deze
tegenpartij slechts 3 punten uit vier
wedstrijden 'behaalde, moet men deze
ploeg toch niet onderschatten. Tot nu
toe heeft Zandvoorlmeeuwen zich
uitstekend geweerd en hopenlijk zal
dit elftal er in slagen zich bij de kop»
ploegen te handhaven. De stand in
deze afdeling luidt momenteel:
BI. Zwart
4 3 1 0 7pnt.
H.B.C.
4 3 1 0 7pnt.
Zandvoortm.
4 3 0 1 6pnt.
Postduiven
3 2 1 0 5pnt.
T. Y.B.B.
4 2 O 2 4pnt
L.F.C.
4 1 1 2 3pnt.
Archipel
4 l l 2 3pnt
Laakkvvartier
4 1 1 2 3pnt.
B.E.C.
2 1 0 1 2pnt.
Scheveningen
3 1 0 2 2pnt.
'Hillegom
4 1 0 3 2pnt.
Ripperda
4 0 0 4 Opnt.
Het 2e elftal gaat op bezoek bij R.C.
H. 5 en wordt in staat geacht op de
punten beslag te leggen.
Naar het zich laat aanzien zal het
Ie Zaterdagmiddagelftal -weer een
toer hebben zich in de K.N.V.B. te
handhaven. A.s. Zaterdagmiddag be*
staat er een kans om tegen Kromhout
te Amsterdam winst te boeken. De
Amsterdammers hebben nog geen
punt behaald, terwijl Zandv.m. één
punt bezit uit drie wedstrijden.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. 1*L.F.C.
2.30 u.
R.C.H. 5*Zandvoortm. 2
9.45 u.
Zandv.m. 3»Onze Gezellen 2 12 u.
Zandvoortm. 4*E.D.O. 5
9.45 u.
Hillegom 5*Zandvoortm. 5 9.45 u.
Vl'Vogels 3*Zandvoortm. 6 9.45 u.
Zandvoortm. 7-T,Y.B.B. 7
12 u.
Zandv.m. jun. b^H.F.C. f
9.45 u
Programma voor a.s. Zaterdag:
KromhoutsZandvoortm. l
4 u.
Concordia=Zandvoortm. 2
4 u.
Zandvoortm. 3=Nw. Vennep 3 4 u.
(vriendschappelijk).
D.S.B. b=Zandv.m. adsp. c
4 u.
B.K.B.Y. „THE ZANDVOORT BOTS"

Uitslagen van j.l. Zaterdag en
Zondag:
4=2
S.H.S.=T.Z.B.
4=4
E.H.S. 3*T.Z.B. 2
'
S.V.Y. 4=T.Z.B. 3
Concordia adsp. b=T.Z.B. a
0=9
Hoofdd.Boys c*T.Z.B. b
1*2
Programma voor a.s. Zondag:
2.30 u.
S.V.Y. 1=T.Z.B. l
12 u.
D.S.B. 2=T.Z.B. 2
12 u.
H.F.C. 12*T.Z.B. 3
12 u.
•Vogelenzang a=T.Z.B. a
*Zaterdagmiddag:
.4u.
c=T.Z.B. ,a
"3 u.
b
.='GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

- Onder'-grote belangstelling 'hield de
Kennemer Turnkring op Zaterdag 2
October j.l. in gebouw „Dependance"
te Haarlem haar najaarsvergadering.
Deze vergadering stond onder leiding
van de heer J. H. B. Brink (O.S.S.).
-Het werkprogramma voor het ko>
mende .winterseizoen werd goedge:
keurd «n-.bestaat uit:
27 Nov.: afnemen vaardigheids*
proeven adspiranten;
11 Dec.: afnemen vaardigheidsproe*
ven dames en heren (3e graad);
18 Dec.: afnemen vaardighcidsproe*
ven dames en heren (Ie en 2e
8 Jan.=15 Mrt: rythmische cursus;
5 Mrt: vierkamp gymnastiek ads*
piranten;
Mei: Kampioenschappen gymnas*
tiek dames en heren.
Ook de bespreking van de agenda*
punten van de K.N.G.V.*jaarvergade*
ring, welke vergadering op 9 en 10
October m Utrecht plaats vindt, Ie*
verde niet veel moeilijkheden op. Met
de verhoging van de bondscontributie
werd accoord gegaan, omdat enige
andere heffingen vervielen, terwijl de
verhoging van de abonnementsprijs
van het „Turnblad" werd geaccep
teerd.
Afdeling volleybal.
Op Maandag 11 Oct. zullen de dames*
en herenploegen weer in 'het Krelage*
huis te Haarlem aantreden.
Het programma luidt:
Heren: A.W.*O.S.S., 9.50 uur.
Dames: O.S.S.*Die Raeckse, 7.30 u.
Afdeling handbal.
Nu het weer voor kastie* en slagbal*
wedstrijden ongeschikt is geworden,
zal op Zaterdagmiddag uitsluitend
handbal beoefend worden.
Over de deelname aan de compe*
titie is nog geen beslissing genomen,
daar dit afhankelijk is van de resul*
taten tijdens de training.
KORPBAJjNIEtrïVS

Van de Zandvoortse Korfbalclub spe*
len de adspiranten a.s. Zatcrdagmid=
dag een wedstrijd tegen 'Haarlem b
op 't terrein aan de Kleverlaan. Aan*
vang half vier.
Het eerste twaalftal van Z.K.C,
speelt zijn eerste thuiswedstrijd.
De ontmoeting tegen Haarlem 3 heeft
plaats op het terrein aan de van Len*
nepweg, zodat de Zandvoortse sup*
porters hun spelers e_ens kunnen aan*
moedigen. De wedstrijd vangt aan om
9.45 uur.

(Adv.)

Waarom een
Humanistisch Verbond?
De eerste openbare vergadering in 't
kader van het winterprogramma, die
de gemeenschap Zandvoprt van het
Humanistisch Verbond Dinsdag j.l. in
liotel Keur hield, werd door een klein
gezelschap belangstellenden bijge*
woond.
De heer R. de Jong presideerde de
bijeenkomst en zeide in zijn openings*
woord—na de spreker van de avond,
de heer W. F. Oappé en enkele vrien=
den van de afdeling Haarlem een
welkom te hebben toegeroepen — dat
de onlangs in Zandvoort 'gehouden
voordracht van de Herv. predikant
ds 'H. S. J. Kalf te Bennebroek, die
het Humanisme in nogal felle be*
woordingen had aangevallen, een op=
roep tot strijd tegen 't Humanistisch
Verbond inhield. Spr. toediende zich
in zijn reactie op deze rede van een
drietal verslagen, welke verschenen
waren in 't Haarl. Dagblad, de Zand'
voortse Courant en het Zandvoorts
Nieuwsblad. Hij zeide er behoefte
aan te hebben de z.i. ontoelaatbare
uitlatingen van ds Kalf te beantwoor*
den en dit — zo de vergadering dit
wenste — aan het einde van de avond
te doen.
De heer Happó, die aan het begin
van zijn voordracht zeide dat hij een
zekere aarzeling had moeten overwin*
nen om wederom in Zandvoort te
spreken, omdat het Humanisme op
zo veel wijzen kan voorgesteld wor*
den, dat hij een afwisseling van spre*
kers ten zeerste gewenst achtte, legde
aan de aanwezigen de vraag voor:
„Waarom een Humanistisch Ver*
bond?"
'Het Humanisme zoekt niet in de
eerste plaats strijd, maar het schuwt
deze niet, wanneer het wordt aange*
vallen. De gezamenlijke vereniging in
deze strijd moet een positief getuigen
van de eigen opvattingen zijn, veeleer
dan een bestrijden van wat anderen
zeggen. Er is gezegd dat het Huma*
nisme een na*oorlogs verschijnsel is.
Dat is zo. En het is niet toevallig. De
humanisten worden geplaatst voor
verantwoordelijkheden, die zich in de
oorlog (die voor velen een tijd van
bezinning en nadenken over geeste*
lijke waarden was) scherp 'hebben af*
getekend. De overtuiging dat samen*
werking tussen mensen met een uit*
eenlopende zienswijze over de belang*
rijkste levensvragen mogelijk was en
in feite ook nagestreefd werd, schonk
kracht aan de wil om dit gezamenlijk
optreden ook na de oorlog voort te
zetten. Het besef dat wij allen dra*
gers zijn van waarden, die ver uit*
gaan boven tijd, plaats en omstandig*
heden, noopte tot het bepalen van de
houding tegenover het christendom,
dat de tien geboden als richtsnoer
aanvaardt. "En-toeh zal geen denkend
christen verklaren dat zijn levens
richting slechts door de tien geboden
bepaald wordt." ,
Ook de christen heeft zich voortdu*
rend in geweten af te vragen: wat is
goed en niet goed, wat is waar en on*
waar?
De humanist, die evenals de chris*
ten het vermogen des onderscheids
heeft, weet dat hij talloze malen ver*

keerde dingen doet, maar dit vermo*
gen dwingt tevens tot een keuze om
het goede te doen. En hier schuilt hel
fundamentele verschil: dat de chris*
ten zegt uit zichzelf niet in staat te
zijn de goede keuze te doen en dat
alles afhangt van de genade Gods,
terwijl de humanist er van overtuigd
is dat de mens die kracht in zichzelf
heeft. De mens kan hierin groeien,
evenals zijn waarnemingsvermogen
met de jaren gegroeid is. De mens
kan een bewuste keuze doen! De nor*
men, waarop de mens echter zijn keu*
ze bepaalt, verschillen naar land* en
volksaard, maar de ontdekking dat
allen 'de behoefte hebben in geeste*
lijke vrijheid te leven, vraagt tevens
om verdraagzaamheid.
Wanneer de humanist moet onder*
vinden dat het moeilijk is voor an*
deren die geestelijke vrijheid "te er*
kennen of wanneer men de humanis*
ten hei recht ontzegt tot het getuigen
van hun opvattingen, dan is het nood*
zakelijk dat het humanisme zich ver*
enigt.
>Het doel van het Humanistisch Ver*
bond wil dan zijn voor diegenen, die
niet (meer) gegrepen worden door
een Kerk, een geestelijk huis te bie*
den. IHct humanisme wenst niet te be*
wijzen dat er geen God is. Het kent
goed recht toe aan de christelijke op*
vattingen, maar vraagt dezelfde ver»
draagzaamheid ten opzichte van een
levenshouding, die met de christe*
lijke verschilt. De humanist heeft ver*
trouwen in het leven, ook al kan hij

Familieberichten
'E, BOL
en
R. S. COHEN
geven kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op 14 October a.s. om
11.30 uur ten Stadhuize te Zandvoort.
Hobbemastraat 25.
Zr D, Brondersstraat 2.

Langs deze weg betuigen wij, mede
namens wederzijdse ouders, onze
hartelijke dank voor 'de vele bewij*
zen van belangstelling, die wij ter ge*
legcnheid van ons huwelijk mochten
ondervinden.
THEA en CAREL KRAS.
Zandvoort, 8 October 1954
Kanaalweg 9.
Enige en algemene
kennisgeving.
Diep bedroefd geven wij hier*
mede kennis van het overlijden
op 5 October j.l. van ons lief
dochtertje en zusje
ANJA MYRRHE BRAVE
in de leeftijd van 8 jaar.
C. A. Brave
W. A. Brave=Tielrooy
Marjolijn
Bentveld, Bentveldsweg 14
(Post Aerdenhout)
Zandvoort, Brederodestr. 95
De begrafenis heeft heden te
Wageningen plaats gehad.

Dokters- en Zustersdienst

Eerste contact
Een 17*tal verenigingsbesturen heeft
Woensdagavond gevolg gegeven aan
een uitnodiging van de raadscommis*
sic van bijstand voor sociale* en cul*
turele zaken tot het houden van een
zuiver oriënterende gedachtenwisse*
ling over de vraag in hoever een com*
missie, werkzaam als contactorgaan
tussen gemeente en particuliere cul*
turele instellingen, ook voor Zand»
voort bevorderlijk kan zijn.
Deze bijeenkomst stond onder lei»
ding van burgemeester Mr H. M. van
Fenema, voorzitter van genoemde
raadscommissie.
Steeds meer rijst — aldus burge*
meester van Fenema in zijn inleidend
woord — de vraag of de overheid,
ook de gemeentelijke overheid al dan
niet een taak — meer direct, dan wel
stimulerend — heeft t.a:v. de ontwik*
keling van het culturele leven.
In de hierna volgende discussie
kwam tot uitdrukking, dat de vereni*
gingsbesturen de" instelling van. eon
culturele commissie in de geest van
het voorsteWorrenga zouden toe*
juichen, waarbij men zich er van be*
wust was, dat het bij een zittingne*
men in deze commissie, waartoe men
zich reeds eerder in principe bereid
verklaarde, niet allereerst zou gaan
om „de vette kluif" — de subsidie —,
doch om het steunen van een ideële
zaak. Niettemin meende men, dat het

Kleuterschool nadert voltooiing
Zandvoort zal Woensdag 27 October
— de officiële openingsdatum — een
kleuterschool rijker zijn en naar we
konden constateren op onze rondlei*
ding door het thans nog ongemeubi*
leerde en niet geheel voltooide ge*
bouw, belooft het- een juweeltje te
worden.
Het betreft hier de nieuwe Christe*
lijke Kleuterschool aan de Lijster*
straat.
De architect is de heer Ir H. Meye*
rink orit Zwolle, dezelfde die twee
jaar geleden de uitbreiding van de
Wilhelminaschool op zich nam.
Vermeldenswaard is, dat voor de
bouw van dit project uitsluitend
Zandvoortse bedrijven werden inge*
schakeld. De aannemer is de heer W.
Dorsman.
Het gebouw bestaat uit drie loka*
len en een speellokaal, zo opgezet,
dat indien nodig, gemakkelijk een
vierde lokaal kan worden bijgebouwd.
En daar wij vernamen dat het leer*
lingental (120 kleuters) nagenoeg vol*
tallig is, lijkt ons'deze noodzakelijk*
heid niet zo ver meer in het verschiet
te liggen.
De ruime met fode tegels belegde
gang loopt langs de Noordzijde van
het gebouw en geeft al direct bij de
entree de indruk van ruimte en licht.
De lokalen zijn allen in een andere
tint gehouden: blauw, geel en rood.
In iedere klas is een gezellig klein
gootsteentje, waaraan de adspirant*
huisvrouw zich naar hartelust te bui*
ten kan gaan.
Voor de verwarming is een olie*
stook*inrichting aangebracht en wat
ons bijzonder trof, was de aparte
ruimte voor toiletten en wasgelcgen*
heden, zodat men in de gang ver*
schoond blijft van geurtjes en voort*
durend klepperende deuren.
Aan het einde van de gang is een
groot zeshoekig speellokaal gebouwd,
dat door de grote, hoge ramen., veel
licht en zon toelaat. Speciale aan*
dacht vraagt liet prachtige houten
plafond, waarin de lampen op ver*
nuftige wijze zijn weggewerkt.
Op dit speellokaal staat een aardig
torentje en als daarop het metalen

niet alles beantwoorden. Hij heeft
niet de behoefte zich af te vragen:
waar vandaan, waarheen? Hij heeft
voldoende aan de werkelijkheid, die
zich nu aan hem voordoet.
Waar dus de zekerheid van de chris*
ten de humanist ontbreekt, omdat de
laatste moet erkennen dat niet alles
kan geweten worden, omdat het
waarnemingsvermogen beperkt blijft,
daar is voor hem toch ruimte voorde
zekerheid dat de mensen met elkaar
tot iets goeds in staat zijn.
De bestaansgrond van het Huma*
nistisch Verbond wordt gevonden in
de erkenning dat een groot aantal
mensen leeft zonder houvast. De taak
van het H.V. ligt in de wens om die
mensen geestelijke achtergrond en
steun te geven. Zijn werkterrein
strekt zich uit over ziekenhuizen,
werkkampen, kazernes en gevange*
nissen.
Het H.V. stelt zich zeer zeker niet
ten doel de godsdienst te ondermij*
nen. Integendeel, vaak vond iemand,
met wie over de belangrijke levens»
vragen werd gesproken, de weg terug
naar zijn (haar) Kerk. jEn.-de oprechte
humanist zal zich hierover verheugen.
In dit 'besef dat het^oveel mogelijk
mensen, die buiten enjg, kerkgenool=
schap staan, tot een _ bewust en ver»
antwoord leven r wil Jlciden, ziet het
Humanistisch Verbondjzijn' taak om
op te komen voor de rechten van hen,
op wie de wetten van verdraagzaam*
heid en naastenliefde evenzeer van
toepassing zijn als op hen, die ver=
bonden zijn aan.een Kerk.
Na deze toespraak bespak de heer
R. de Jong de bovengenoemde rede
van ds Kalf. Hierop willen wij gaarne
in ons volgend nummer terugkomen.
W.

schip zal zijn aangebracht, dat daar*
voor is ontworpen, dan zal dit aan 't
gebouw een speciaal cachet verlenen.
De plafonds van de andere lokalen
bestaan uit platen, afkomstig uit En*
geland, Vervaardigd van een bepaald
soort cement.
Het belangrijke van deze kleuter*
school is, dat er ook in de toekomst
slechts een wandelpad langs zal lo*
pen, zodat het rumoer van de in dit
plan geprojecteerde grote weg en het
gevaar dat het verkeer op die weg
met zich meebrengt, verre zal blijven.
'Het ligt in de bedoeling, om het ge*
hele complex, dus Wilhelminaschool
en kleuterschool tezamen af te raste*
ren. De lengte van deze afrastering
zal ongeveer 350 meter bedragen.
Wanneer 'binnenkort deze schoo!
gemeubileerd en bevolkt zal zijn, zal
onze gemeente er op het gebied van
de kleuter „huisvesting" weer belang*
rijk op vooruit zijn gegaan.
G.'H,

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2463

Brandmelding.
Commandant Brandweer
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JuUanaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuispleln.
Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrtfkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Ririko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Llchtstoringren, Bel op Frits Paap, v

Prins Mauritsstraat 3.

Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maam
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

subsidic*vraagstuk voor 't ontplooien
van een grote activiteit door de ver*
enigingen wel breder aandacht mocht
hebben.
De vertegenw'oordigers spraken n.l.
algemeen uit, dal men gaarne de be*
oogde commissie mede dienstbaar ge*
stcld zou zien aan de bevordering van
gemeentewege" van een meer gericht
subsidiesbeleid.
PREDIKBEURTEN
Mocht het tot benoeming van een Hervormde Kerk, Kerkplein
commissie konten, dan zou men zich
voorts voor een doeltreffend functi* Zondag 10 October
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Drs J. L.
onncren der commissie ook kunnen
Feijten.
verenigen met een indeling in secties,
10.30 uur: Ds C. de'Ru. Voorberei*
als muziek, zang, toneel enz.
ding H. Avondmaal.
7 uur: Dr J. van Dorp, cm. pred. te
De onbekene
Haarlem. Jeugddienst.
De Directie van „Hoboca's"*Reisbon= Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
nenbureau laat op 23 October een
grote onbekende (wij weten niet of Zondag 10 October
10.30 uur: Dr J. de Graaf van
dit een heer of een dame zal zijn)
zo maar kris*kras idooi- Zandvoort . Arnhem.
wandelen, ••dté' "willekeurige voorbij Gereformeerde Kerk,
• -•*•*" ~• \
gangers(sters)"op de schouder zal tik* Julianaweg- hoek Emmaweg
ken en vragen of zij, of hij, een
„Hoboca"*reisbon van ƒ 2,50 met Zondag 10 October
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
speciale opdruk „de grote onbekende'
bij zich heeft en op een bevestigend Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
antwoord deze een retour per spoor
Zon* en feestdagen 7.30, 9 uur
naar één van de grote steden (iDen
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
Haag, Utrecht, Amsterdam, Alkmaar
7 uur Lof.
of Leiden) overhandigen,
In de week 'H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Watergetijden
Lof.
vy iH.W. L.W.
H.W. L.W,
Strand
t.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
" v'
berijdbaar
Oct.
12 October
10 1.40 8.30 14.06 21.— 5.30=12.00 Dinsdag
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
11 2.23 9.30*14.46 21.30 6.30=12.30
Spr.: M. C. Draijer, 'Haarlem.
12 3.04 10.— 15.24 22.30 7.00=13.30
13 3.43 10.30 16.05 23.- 7.30=14.00
14 4.26 11.30 16.49 24.- 8.30=15.00 Zondag W Oct. 9.45 uur: Radiotoe*
15 5.12 12.— 17.33 0.30 9.00=15.30 spraak (op 298 meter) door Mr Dr J.
16 6.- 13.-^,18.22 1.30 10.00=16.30 in 't Veld van het Humanistisch Ver*
Onderwerp: „Onze verantwoor*
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. bond.
dclijkheid voor de-medemens". (Ope*
ningsrcde van het Congres van „Hu*
L<a8t va.ii
manitas").
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid
van de Redactie)
Mijnheer de Redacteur,
Maandagmiddag, wandelende van de
boulevard over Trompweg naar de
Kostverlorenstraat, werd ik aange=
vallen door een hond, die in volle ren
van de Van Speijkstraat komende,
mij aanviel. Eerst heb ik het beest
trachten te .bedaren en net gerust te
stellen, doch het bleef zo agressief,
dat ik het met mijn wandelstok van
mij af moest houdenVHet beest bleef
mij woedend volgen' tot voorbij de
ingang van het voetbalterrein, waar
ik ten einde raad het beest mijn wan*
delstok toe slingerde, waarna het
dier verdween. *'
Nu had ik juist die morgen een
pamflet van de dierenbescherming
ontvangen, met verzoek bij te dra*
gen voor deze instelling. Waarom in
Zandvoort dierenbescherming? Voor
zover ik weet worden hier geen die*
ren mishandeld.
De politieverordening, die de hon*
dcnhouders hier verplicht hun bees*
ten aan de lijn te houden, wordt
schromelijk overtreden.
Wordt het geen tijd dat aan deze
verordening danig de hand wordt ge*
houden? De op straat loslopende
honden zijn agressief tegen de voet*
gangcrs, ze lopen in tuinen en be*
schadigen deze.
Hopenlijk zal de politie nu eens
werkelijk de hondenplaag in onze
woonplaats tegen gaan en ons bewo*
ners afdoende beschermen.
U dankend voor de plaatsing van
deze klacht.
Hoogachtend,
J. F. A. STREBE.

Burgerlijke stand
1—7 October 1954
Geboren: Adriaan, zoon van A. Paap
en E. Wdllernse; Cornelia Charlotte,
dochter van K. E. Boge'rs en E.
Floris; Jacob, zoon van J. Kroon en
A. Duivenvoorden.
Ondertrouwd: J. Ouwerkerk en C.
Emous.
Getrouwd: E. J. Rcurts'en-M. Door*
nekamp; A. 'E. Koning en A. Decs.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 8 Oct. 8 uur: film „Tarzan's
avonturen".
Zaterdag 9 Oct. 8 uur: idem.
Zondag 10 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Oct. 2.30 uur: film
„Avonturen van Jopie Slim".
Maandag 11 Oct. 8 uur: film „De
Clown".
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Herden*
kingsavond Chopin in De Rotonde,
Strandweg 21, onder ausp. Inst. v.
Arb. Ontwikkeling.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag 8 Oct. 8 uur: H9ofdstad Ope*
rette met „Sag beim Abschied
Leise Servus".
Zaterdag 9 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Oct. 2 uur: idem.
Zondag 10 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Italiaanse
Opera met „II barbiere di Siviglia".

b ioline

vraag het
SLANKHEIDSMIDDEL

't Projectie-seizoen is. weer aangebroken! *

bij Uw drogist. Prijs ƒ 1,25

Gezellige film- en projectie-avonden bij U thuis !

IC* f\ITI*•± _ TT1 TJ^f ^^

Wij leveren op gemakkelijke voorwaarden, het z.g. Crediet=systeem,
Smalfilms, Camera's, Projectoren, Philips Taperecorders, enz.

'Grote Kroc/jf 19 Telefoon 2510

TAXI bestellen?
2 6 0 0 bellen!
Te huur aangeb. VRIJ GE»
MEUB. SOUSTERRAJN.
Br. no. 7904 bur. Zandv.Crt.
SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat ZZ en 54
GLAS-ASSURANTIE

Het van ouds bekende adres voor

Bedrijfskleding
is Fa v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360
Mooie sortering manchester JON*
GENSPLUSFODRS in bruin, blauw,
grijs, enz. Damespantalons, dekens,

wol, enz.

Ons Lunchpakket
VAN DEZE WEEK:
(bij vlees) zie onze annonce van
Dinsdag j.l.
100 gram 'HAM en
) n en
100 gram LEVERWORST . ƒ U'DU

'LA VIANDE
Kleine Krocht l - Telefoon 2432

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

TILLEY STRAALKAGHEL
brandt volkomen reukloos

T E K O O' P :
2 Solied geb. percelen aan
de Hogeweg. Spoedig te aan»
vaarden.
Perceel, leeg te aanvaarden,
eerste stand.
Solied perceel bij de Boule»
vard met woningruil A'dam,
Hebt Zuid. * •
Perceel te Bentveld, m. wo=
ningruil Amsterdam.
Makelaarskantoor W. Paap,
Kostverlorenstr."!. Tel. 2965

Groot PENSIONBEDRIJF
aangeboden. Gevr.: HUIS
(liefst oudbouw), vest.verg.
aanw. Br. onder no." 7903
bureau Zandv. Courant.
Te koop:
MOD. KOOKKACHEL.
Zeestraat 55.

fijne Vleeswaren
ALS RECLAME:
Rookworst .. 30 et. 100 gr.
Tongenworst . 35 et. 100 gr.

M. C. VAN BORKUM

MANICURE
Schoonheidsspecialiste
met jarenlange ervaring

PANDERIIOOG'
Dr Gerkestr.^21 > Tel. 2812
't Helm behoeft UW steun
als vriend en abonné. Inl.:
Dr. Gerkestraat 93 zw.

WERKSTER gevr. Ma., (Di.
of Vrijdag van 9—12.30 uur.
Mevr. Mooy, Grenslaan 28,
Aerdenhout. Tel. 26766. -

Prijzen zo laag
mevrouwtjcy daar valt
je mond van open...

Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels

Omdat WALA U de
aangename verras*Ing van een soepel,
elegant figuur geeft
en Uw nieuwe japon

P. FLIETSTRA

minstens één maat

Burg. Beeckmansfraat 2
hoek Tollensstr. t Tel. 2114

kleiner doet vallen.
De WALA-vormbalans
garandeert U bovendien

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

maatperfectie en
volkomen bewegingsvrijheid.

met advertenties

In de

Te koop van stoffeerder
4 STOELEN, 2 crapeauds,
old finish, prima, ƒ 350,—.
Van Ostadestraat 7a.

MEISJE GEVR. voor halve
•dagen. Mevr. Keur,- Burg.
Engelbertsstraat 64
GEVR. inwonende 1HULP
i.d. HUISHOUDING
Wilhelminaweg 17

Waarom
toch een
WAL A 9

Het adres in Plan Noord

PEDICURE

FRISIA=HAARD te koop
aangeboden, grote capaciteit.
Wilhelminaweg 33.

Te koop gevr. een'KACHEL
in nog goede staat voor een
bejaard mens. Br. onder no.
7902 bureau Zandv. Crt.

Begin dan
met een
WAL A l

Haltestraat 37 - Telef. 2891

GARAGE RHEE, telefoon
K. 2500—39669, 39435, Koe=
diefslaan 21. Heemstede

In&tituut voor Arb.

DONDERDAG 14 OCTOBER,
„
zal de bekende pianist M A R T I N
K L O O S werken van Chopin ver*
tolken en deze toelichten. Na -de
pauze zal de Heer P. SPRONKERS
over het leven en werken van Chopin
verder uitweiden. DU is een prachtige
avond die U niet mag missen.
Aanvang 8 uur
DE ROTONDE, Strandweg 21
Entree leden ƒ0,75. Niet=leden ƒ 1,25

L J. Knotter

Aangeboden
TRAPNAAIMACHINE
(Singer) ƒ 75,=. Zuiderstr. 9.

Te koop gevraagd
WANDELWAGENTJE.
Van Speijkstr. 2. Tel. 2318.

* Herdenkingsavond Chopin

Najaarshoeden
Uw oude hoed kan weer
nieuw worden voor ƒ 4,50.
Pakveldstraat 30 -. Tel. 2739

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

Te koop gevr. vrijkomend
NIET TE GROOT HUIS
dicht bij zee. In ruil aangeb.
benedenhuis, 3 kamers, te
Amsterdam. Br. onder no.
7901 bureau Zandv. Crt.

Een nieuw
f'aponnef/e?

heeft een schitterende
collectie

TE KOOP weg. omst. een
mooie grijze 3/4 BONTJAS
(Ind. lam). Brederodestr. 107

op petroleum. Uiterst zuinig in ge:
bruik en geen walm
ƒ 49,50
SWALUESTRAAT 9 - TEL.'2418
Ontwikkeling

Elisabeth Donye

TAPIJTEN-DEKENS
Zaterdag verkoop laatste
restanten van jaarbeurs»
monsters.
Wiltons ƒ 79,50. Extra
grote maten 270 x 360
slechts ƒ 169,-.
Smyrna tapijten reeds
voor ƒ 89,50. Wollen de=
kens (iets vuil) ƒ 13,50,
ƒ 18,90. Op vertoon ad»
vertentic bovendien 5%
korting.
TAPIJTHANDEL
„MARO"
Jansstraat 85, Haarlem

ZANDVOORTSE
COURANT
Alleen Zaterdag voor
RECLAME

Heerlijke
SPRITS
van 85 voor 70 et. p. 250 gr.

geeft
vormba/ons

„DE SOM"

Wala-Corsetten van
Wala-Beha's
van
Wala-Gaines
van
Wala-Onderjurken v.

Was- en droogmachine
verhuur

Probeert U ook eens ons

Electrisch gesneden
VERPAKT BROOD

Haarlemmerstr. 43, tel. 3199

Fa A.v.d, Mije & Zn
'Schoolpleln 4 -- Telef-. 2467

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs
Coupeuse
Binnen drie dagen klaar.
Emmaweg 8, telefoon 3095

...Ja meneertje,
en een kwaliteit,
prima, prima!

Achterweg l, Telef. 2135

naar een

Pedicure met
ervaring
Dit is

Maison Gerrits

Tel. 10605

Dames; en Herenkapper
ZEESTRAAT 30. Tel. 2718
ADViERTEREN
heeft succes!

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

BROSSOIS
Grote Krocht 13

Wat er al niet meepraat over Alben Heijn! Natuurlijk • zolang je met je baby-krul
nog niet eens boven de toonbank uitkomt, heb je zulke wijsheid slechts van horen zeggen.
Maar kan er „betrouwbaarder bron" zijn dan Moeder? Ga maar kijken bij Neerlands
voordeligste kruidenier. En zie, dat het waar is: de beste kwaliteit voor de laagste prijzen!

Gelderse rookworst 72 Pet stuk
Hele Siam rijst AQ
Doperwten middel II
Tuinbouw doperwten
Spinazie
Borst-ulevellen
Grote snijkoek
Carly toiletzeep

Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
diverse werkzaamheden in de fabriek

*F57 500 gram

74
85
67
22
39
27

heet biik
heei buk
heei mik
100 g»m
per stuk
PCT stuk

Beschaafd geparfumeerd met origineel Frans parfum

Ge ff de morgenstond
AH KOFFIE in de mond.
Geen geurige: begin van elke
nieuwe dag. Boffie - het woord
voor de lekkerste koffie! De
krachtigste en de goedkoopste!

JONGENS
en
MANNEN
van 14 tot 35 jaar
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelding dagelijks bij de portier.

Albert Heijri
maakt U bet leven goedkoper!

14.90 tot 45.2.95 tot 19.50
12.75 tot 53.50
7.25 tot 21.50

De verkoop staat geheel ondei) Iejding|van
Mevr. Peters-Smit, bekwaani||corBet, specialiste met een 20 jaarJanaeafetyafing.
Zij is gaarne bereid U na telefónïscKef af- •*^L
•- \«&
spraak persoonlijk te adviseren?-•33?"® J

Voor gevoelige voeten

October
SCHOENENMAAND

droogkokend

-|T |f jyr"D IT^T) f*

cacao* *n chocoladefabrieken N.Vt, Huciem

Stichting Culturele Kring 't Helm

Theater Monopole - 8 uur
de Mexicaanse film van Bunuel:

LOS OLVIDADOS
(zij d i e v e r g e t e n w o r d e n)^
In het voorprogramma o.m.:
"'^
• DE STORMBEZWRERDEK
• PICASSO'S GUERNICA
ƒ 1,50 (b.i.)
— Zie voorts de advertentie Theater Monopole —

U mist zo veel op Uw
OUDE RADIOTOESTEL!
Komt U eens kijken en luisteren naar
de nieuwste toestellen van dit sei>
zoen?
PHILIPS RADIO in alle
prijsklassen vanaf ƒ 98,' tot
ƒ 698.=. U vindt steeds de
juiste toon!
PHILIPS grampfoon met
versterker en luidspreker
ƒ 225,=.
Zie Eurovisie met PHILIPS
TELEVISIE vanaf ƒ 495,=.
Groot beeld ƒ 1095,= en ho=
ger!
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig, tegen de laagste
prijs! — Uw oude radiotoestcl heeft inruilwaarde, ook
bij aanschaffing van uw TV=apparaat.
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL ƒ 198,= of in huurkoop
ƒ 11,90 per maand. U haalt de zon in Uw huis!
PHILIPS droogscheerapparaat ƒ 49,75

In een wip schoon schip,
STOFZUIGERS op slee vanaf ƒ ?,= p.w. Div. merken:
Excelsior, Holland Electro, Ruton, Hoover etc.
"Wij leveren koelkasten wasmachines, fornuizen, strijk*
bouten, e.a. huisli. apparaten.
RADIO * TELEVISIE = ELECTRA
Wij regelen op
prettige wijze de
betaling met U. Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

$.n.

Geboortekaartjes t?"^
worden keurig verzorgd door"

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

STOOMWASSERIJ „HOL LANDTA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

WAS DE DEUR UIT!

FUnstrykerU - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK
Woningbouwvereniging

THEATER
Dir.

„MONOPOLE"

Gebr. Koper f Stationsplein = Telefoon 2550

Droste zoekt vrouwelijk personeel!

Vanaf VRIJDAG 8 tot en met
ZONDAG 10 OCTOBER - 8 uur
Johnny Weissmuller, Mameen O'Sullivan en
Neil Hamilton in:

U kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet in Haarlem wonen.

TARZAN's
AVONTUREN
Grootse en sensationele ocrwoudsopnamen.
Toegang 18 jaar.
Vanaf MAANDAG 11 tot en met
WOENSDAG 13 OCTOBER - 8 uur
Een lach en een traan
een hartver»
scheurend verhaal. Red Skelton in:

Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) kunnen
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

De Clown
met: Jane Greer, Loring Smith, Philip Ober.
Toegang alle leeftijden.

is het prettig
werken

Toegang alle leeftijden.
DONDERDAG 14 OCTOBER - S uur
Onder auspiciën van Stichting Culturele
Kring 't Helm presenteren wij U de zeer
bijzondere film

Haltestr.27-29
Telefoon 2596

•Huurprijs, alle kosten inbegrepen, ƒ 8,10 p. week.
Opgave schriftelijk bij de secretaris Dr C. A.
Gerkestraat 22 v ó ó-r Dinsdag 12 October 1954
des avonds 7 uur.
' D. VAN DIJK, secretaris.
Wat voor feest of party?
Alles -verhuren wü'.!
Iedere Vrijdag gekookte of Glaswerk, porcelein, bestekgebakken mosselen.
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164
1.30 uur geopend.

Café OOMSTEE

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bak-ker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

De Vflkscredietbankvan Haarteoi en omliggende gemeenten

helpt U
Aanmelding Personeel*afdeling elke dag, behalve Zaterdags, van 9 tot
5 uur aan de fabriek.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

BOVENDUPLEXWONINGEN
Vondellaan 14b

Telefoon 20085, Haarlem

Avonturen van
Jopie Sïim

(Zij die vergeten worden).
Toog. 18 jr.
Reservering der plaatsen voor deze film op
de dag der voorstelling van 11.00—12.30 u.
Telefonisch onder no. 2550 van 12.00*12.30 u.

Voor leden komt beschikbaar de

Autorijschool K. OFFENBERG

ZONDAGMIDDAG 10 OCTOBER - 2.30 uur
Speciale matinee. Wij brengen U de Cul=
turele jeugdfilm

LOS OLVIDADOS

Eendracht Maakt 'Macht

op sociaal-verantwoorde voorwaarden, («wnder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen bü deelnemers (winkeliers) aart het Kennemer Flnancterings-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 btf'de plaatselijke correspondenten

Adverteert in de Zandvoortse Courant

BULLETIN
De mooie kleur,
die fijne geur...

DE GRUYTER'S
THEE
voldoet me méér
dan die ik had!

Let op de
geheimzinnige

onbekende!
Zaterdag, 23 October a.s., loopt door
Zandvoort

een grote
onbekende.
Hij zal willekeurige voorbijgangers op
de schouders tikken en vragen of hij
of zij een

HOBOCA
REISBON
bij zich heeft met de opdruk
„LET OP DE ONBEKENDE"
'Reisbonnen met deze opdruk worden"
vanaf heden door" 'de winkels" vers
strekt, waar dat frisse HOBOCA*
raam'biljct hangt. U krijgt ze bij een
besteed bedrag van 250 cent. Als U
op verzoek van deze onbekende zo'n
bon kunt tonen (let op de opdruk)
dan krijgt U als aardige verrassing
een retour per spoor aangeboden,
geldig tot l Januari 1956.
Er zullen worden uitgereikt diverse
retours vanaf Zandvoort naar Den
Haag, Utrecht, Alkmaar, Amsterdam
i en Leiden. Een ieder heeft een grote
kans.

Zorg dat U deze HobocaReisboxmen met opdruk,
in Uw bezit hebt!

541014
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ZANDYOORTSE CO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mnvhoogte

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

heer De Jong — gelooft in de moge»
lijkheden van de mens. Wij trachten
die mens te begrijpen zoals hij is. De
humanisten hebben er geen beboette
aan de overluiging van christenen te
ondergraven. Integendeel, zij kunnen
zich slechts oprecht verheugen over
iedere vorm van bewust leven.
De orthodox»hervonnde theoloog
prof. dr G. C. van Niftink vroeg zijn
gehoor in een radiopraatje voor de
VPRO»microfoon op 11 Juli j.l., toen
hij sprak over de ontmoeting tussen
humanisten en christenen: „Hebt U
al gemerkt dat. wij in het zelfde
bootje zitten?" en dr J. P. van Praag
nam dit woord over en voegde er aan
toe: „En hebt U gemerkt dat de hooi
op zinken staat....?"
Wanneer Ds Kalf tot dit zelfde in»
/icht zou kunnen komen, dat samen»
werking tussen christenen en huma»
nisten een noodzaak is, dan zou er
reden tot vreugde zijn. Is dit niet het
geval en houdt Ds Kalf zijn negatieve
afweerhouding vol, dan zou hij wer»
kelijk schade hebben toegebracht aan
het geestelijk» en maatschappelijk
leven in Zandvoort, aldus besloot de
heer R. de Jong zijn protest.
W.

VERZET
tegen een verzet
H.umanisme contra Christendom

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

Zandvoortmeeuwen - L. F. C. (04)
Een druilerige regen maakte de aan»
wezigheid op het terrein van Zand»
voortmecuwcn nu niet bepaald tol de
alleraangenaamste be/igheid, maar
ondanks dat viel het 'bezoek niei
tegen.
Zandvoortmeeuwcn verscheen in
dezelfde opstelling als vorige week,
maar wederom is gebleken, dat de
voorhoede tot het zwakste deel van
het elftal behoort. Linksbuiten Ko»
ning is nog steeds te traag, maar ook
de andere spelers — in het bijzonder
Castien — waren een schaduw van de
vorige keer.

toen de thuisclub overrompelende
aanvallen ondernam. Iedereen nam
aan, dat de doelpunten nu wel /ouden
volgen, maar hoe men hel ook pro»
beerde, elk schot werd door de Luidsc
achterhoede ongevaarlijk gemaakt. Er
ontstond een levendig spel, dat het
aan/ien ten volle waard was; ook de
thuisclub speelde vol enthousiasme,
maar tegen deze achterhoede was
geen kruid gewassen en zodoende
moest Zandvoortmeeuwen met deze
nederlaag — de tweede — genoegen
nemen. Een gelijk spel had de ver»
houding echter beter weergegeven.

Vrijdag 24 September j.l. heeft Ds H. Jong — dat het humanisme niet anti»
S. J. Kalf, Hervormd predikant te jodsdienstig is. Antisgodsdienslig is
Bennehroek, in zijn rede welke hij iets geheel anders dan onsgodsdiens»
hield voor de Ned.' Christen Vrpu» tig.
„De anti»christ — aldus Ds Kalf —
wenbond, op nogal felle wijze stelling
is gekleed in fluweel, spreekt met
genomen tegen het humanisme.
zachte stem als het zoet gefluit van
Deze rede werd na de vergadering, de vogelaar.... het heeft voor de ge»
die het Humanistisch Verbond Dins» lovige slechts een medelijdend lachje
dag 5 October j.l. belegde in Hotel over
" Deze en dergelijke uitlatin»
Keur, onder de loupe genomen door gen suggereren dat het humanisme
de voorzitter van de gemeenschap met gemene middelen zijn tegenstan»
Zandvoort van 't Humanistisch Ver* ders zou bestrijden, zeide de heer De
bond, de heer R. de Jong.
De middenlinie is wel actief, maar
Jong. Zou er sprake kunnen zijn van
Er is in feite een situatie ontstaan, een „medelijdend lachje", dan is dit
vergeet nog wel eens het gat tussen Feestelijke Ouderavond
die dopr de heer De Jong geken» voor hen, die wel een geloof aanhan»
voor» en achterhoede tijdig te vullen. Woensdagavond, 13 October, zal in
schetst" werd als een „plaatselijke" gen, maar het niet voor zichzelf ver»
Dat hierdoor de achterhoede een te
kwestie. Om deze reden meenden wij werkelijkt hebben.
zware taak krijgt is Zondagmiddag in het gymnastieklokaal van de Karel
er goed aan te doen in ons verslag
de strijd tegen L.F.C, gebleken! De Doormanschool een ouderavond wor»
Het humanisme — zo betoogde de
van de avond van het IH.V., tijdens
Leidenaars hielpen elkaar uitstekend, den georganiseerd met een feestelijk
welke de heer W. F. Happé uit Haar»
toonden meer geestdrift en bleken tintje. Deze bijeenkomst is n.l. bc»
lem sprak over de vraag: „Waarom
hierdoor in staat een kleine overwin» doeld om de ouders de gelegenheid
een Humanistisch Verbond?" niet te
ning uit het vuur te slepen, hoewel
uitvoerig op deze plaatselijke kwestie
de thuisclub over het algemeen drie» te bieden de vernieuwingen, aan de
in te gaan, doch er vandaag nader op
kwart van de wedstrijd in de meer» leslokalen aangebracht, te bezichtigen.
terug te "komen.
derheid was. Doelpunten bleven ech»
Tevens is een School»forum samen»
Er zijn door Ds Kalf dingen ge»
ter uit, hetgeen is toe te schrijven aan gesteld onder leiding van Mr H. M.
Instituut
voor
Arbeiders-ontwikkeling
zegd over het humanisme, die wel*
het te korte spel, de stevige Leidse
licht een direct protest zouden heb»
achterhoede en ten slotte het prach» Porrcnga. De overige leden van dit
ben uitgelokt van humanisten, zo de» 14 Oct.: Piano»avond ter gelegenheid 27 Jan.: Van schipbreukeling tot red» tige doelverdedigen van Missaur, die School»forum zijn: mevr. Eertink en
zen in de vergadering van 24 Septem»
der, door de mensenredder Coen talrijke schoten — vaak ten koste van de heren G. Beenhakker, P. Douma
van de 100»jarige herdenking van
her j.l. in de nieuwe consistorie van
Bot.
hoekschoppcn — onschadelijk wi.st te en A. Mabelis.
Chopin. Martin Kloos speelt wer»
de Herv. Kerk aanwezig zouden zijn
ken van Chopin en geeft hierbij 10 Febr.: De geheimen van het Oude maken.
Tenslotte zullen met de nieuwe
geweest. Dit was niet het geval en
Reeds in de eerste minuut moest hij
toelichling.
Egypte. Een lezing met lichtbeelden
'/o kon de heer De Jong in zijn weer» 4 Vfov.: Het leren zien van schilde»
over de opgravingen in Egypte; handelend optreden toen hij een kei» projector enige strips worden ver»
woord'zich slechts bedienen van een
hard schot van rechtsbuiien Zwem» loond.
door Piet Spronkers.
rijen door Jan F. Schultink. Hierbij
drietal courantenverslagen van deze
mcr ternauwernood wist weg te wei»
wordt op eenvoudige wijze met be» 10 Maart: De Kon Tiki Expeditie.
Het belooft voor de ouders een
avond. Lezers van onze krant kunnen
Zandvoortmeeuwcn was tactisch
hulp van lichtbeelden geleerd, hoe
Lezing met lichtbeelden over de ken.
zeer interessante avond te worden.
het desbetreffende verslag vinden in
in
de
meerderheid,
doch
na
een
kwar»
men oude en moderne meesters
reis van 3 maanden over de Stille tier kwam L.F.C, los en werd diverse
het nummer van Dinsdag 28 Sept. j.l.
moet bezien.
Oceaan met een vlot; door G. malen een aanval op Van Knninüs»
Deze avond, die door de Ncd. Chr. 25 Nov.: Filmavond. „Zo jong als je
Blöten.
Vrouwenbond was belegd, werd door
bruggen ondernomen. Doch ook hij Jaarvergadering E.M.M.
je voelt". Een vrolijke ontspannings» 24 Maart: Een Cabaret» en Toneel» wist
de heer De Jong gezien als een —
zijn doel nog schoon te houden.
film.
programma door de toneelgroep De Vijf minuten voor de rust bezweek De woningbouwvereniging „Eendracht
naar aard en opzet — huishoudelijke
Macht" houdt op Dinsdag^ 19
Spiegel
uit
Haarlem.
16
Dcc.:
Dr
van
Biemen
zal
het
heb»
aangelegenheid. Spr. zcidc dan ook
hij echter voor een schot van rechts» Maakl
haar jaarvergadering in „Zo»
ben over een nader bekend te ma»
het verwonderlijk te vinden, dal bij
buiten van der Heijden (0»1). Even October
ken actueel onderwerp.
een dergelijke bijeenkomst, waarin
In Januari wordt een cursus van 4 leek het er op. dat de Leidse ploeg merlust".
De agenda vermeldt, behalve de ge»
notulen werden voorgelezen en die 6 Jan.: Drie maanden de Amazone avonden_gegeven .met als„onderwejp: Zandvoortmeeuwen totaal, yov. over» bruikclijke
puMen;~cen" bcstuursver*
gehouden werd in de consistorieka»
op. Een voordracht met film door „Bouwstijl en haar geschiedenis door spelen, maar de rollen werden in de kiezing. Aftredend
de heren A.
mer, die toch min of meer particulier
alle eeuwen", door de heer Bantjes. tweede helft volkomen omgedraaid Molenaar, C. J. Tol, zijn
dr Melchior.
S. Rcitsma en K.
terrein is — verslaggevers aanwezig
Paap. die /ich herkiesbaar stellen.
waren. Hierdoor werd de vergadering
toch weer openbaar gemaakt!
Intussen stond de heer R. de Jong
„Ons Gebouw"
niet alleen in zijn protest tegen ver»
boot naar het buitenland trekt om
schillende uitlatingen van Ds Kalf,
onze materiële situatie wal op te vij» De vereniging „Ons Gebouw" houdt
uitlatingen, die hij onbehoorlijk
/elen. Dat hij ons daarenboven op on» a.s. Vrijdagavond in Ons Gebouw
noemde en die een predikant niet be»
gelofelijke wijze nog moreel steunt, haar jaarvergadering. Aftredend /ijn
hoorde te bezigen. Tijdens de avond,
ontgaat de goed=heilig man in zijn m» de heren A. Kerkman, A. Molenaar,
waarbij de heer 'Happé sprak, was de
Miïlionnairstiragedie
dividualistisch altruïsme waarschijn» D. van Duijn en J. G. Biscnberger.
hoer Hofstra aanwezig, die na 't uit»
lijk. Gelukkig maar. Anders zou hij
spreken van de rede van He heer
misschien niet meer doen.
Ilappé in zoveire het gebruikelijke Ergens heb ik gelezen dat de kapi» verheugen dat Sinterklaas een Span» hetOver
die corruptie en dieventroep Openbare vergadering
verzoek tot het stellen van vragen in» teins van het Spaanse leger de groot» jaard is.
/uilen wij — om redenen van puur
van de raad der gemeente Zand:
willigde, dat hij een openlijke afkcu» ste buiken van Europa hebben, dal de
Vu /ijn er nog enkele vervelende eigenbelang
de dekmantel der lief»
voort
op Dinsdag 12 Oclober '54,
ring liet horen van de door Ds Kalf kolonels de duurslo auto's be/illcn en dingen, die heus mei onbesproken' eb moeien —werpen.
Wan! anders
rfe9
namiddags
S uur
gebruikte termen, die hij op zijn beui t dat de burgemeesters in Spanje ala mogen blijven. De loftrompet steken \recs ik dat er \an ons
Sinterklaas»
ook weer uit de verslagen had gele» regel hun ambtelijke loopbaan afslui» over mensen, die een dikke 1500 km tcest helemaal nicls meer
terecht Agenda:
zcn. De heer Hofstra zeide zich niet ten als millionnair. Men /ou hieruit van je vandaan zitten, is geen kunst. komt.
Ingekomen stukken.
op z'n gemak te voelen na het le/en de conclusie kunnen trekken dat Wij mogen daarbij niet blind zijn
De man, die U op dit plaatje ziet 1.
2.
Voorstel tot benoeming van de
van bedoelde verslagen.
Spanje een land is, waar de stand bo« voor enkele onhebbelijkheden. En die afgebeeld
— ik neem de dra.ul van
leden der commissie van advies,
Het speet spr. onl/ettend — hoe» ven de middenstand het erg goed. volgen hier: De Spanjaard is lui en mijn gesprek
weer
op
—
is
Don
José
bedoeld in art. S der Woonruim»
wel hij /elf. evenals Ds Kalf, lid is hceh: dikke buiken, dure auto's en corrupt, het is een dieventroep in de Volgas. Ik moet nog c\ en over
tcwct.
van de Her\ormdc Kerk — dat dc/e een volle portemonnaie. Toch wil ik
hem
spreken
omdat
/ijn
geschiedenis
3. Voorstel tot benoeming van vier
dingen gebeurd zijn. Hij betreurde 't hier in alle gemocde even wijzen op
/o
verbluffend
is.
En
ook
omdat
ik
leden van het bestuur van de in
dat Ds Kalf niet uitgenodigd was de» de figuur van Sancho Pan/a, de on»
nog niet aan mijn typografische tax
oprichting /ijndc stichting „Zand»
ze avond (5 October) bij te wonen en aischeidelijke metge/.el van Don Qui»
ben.
José
de
Volgas
is
sedert
1908
Bejaardentehuis".
het was sprekers overtuiging dat een chottc. Die Sancho had — als men de
burgemeester van een geitcnfokkcrs» 4. voorts
Vooislcl tot verhuur van grond
dergelijke strijdmethode als door Ds geschiedenis wil geloven — een be»
neder/telling
in
Andalucia
en
hij
aan J. M. 11. Bluijs c.s.
Kalf gebruikt was, meer afbreuk aan hoorlijke omvang. En toch was hij
staaf op het punt millionnair te wor» 5. Voorstel
tot verhoging van de
de christelijke zaak dan aan het hu» geen kapitein.
den.
Als
man
van
eer
heeft
hij
/ijn
salarissen en lonen van het ge»
En trouwens
je behoeft vol»
manisme werd gedaan.
dochter
uitgehuwelijkt
aan
een
slagci
De heer 'R. de Jong, die met vol strekt geen kolonel van het Spaanse
te Madrid, maar deze schoonzoon is 6. mccntepcrsoncel.
Voorstel tot onbewoonbaarver*
doening vaststelde dat de woorden leger te /ijn om er een dure auto op
de
eer. die hem te beurt is gevallen,
klaring van 't perceel Jan Snijer»
van de heer 'Happé blijkbaar geen na te houden. En millionnairs zijn er
niet
waardig,
waardoor
Don
José
plein 5.
•weerstand hadden opgewekt, corri» hier ook wel buiten de magistratuur.
voortijdig
oud
wordt.
7. Voorstel lot het aangaan van een
geerde één der verslagen, waarin de
Een Spanjaard is een echte indivi»
De
schoonzoon,
de
slager
dus,
voelt
overeenkomst tot ruiling van
schrijver had gezegd dat Ds Kalf een dualist. Men beweert: een individua»
veel voor het beroepsvoetbal. man r
„grootbockinschrijx ingen weder»
gloedvol betoog had gehouden. 'Hij list met een miiiderwaardigheidscom»
Donna
Laurencia
—
de
dochlcr
—
opbouw".
zou het woord gloedvol liever willen plcx. Ja, dat zal wel zo zijn. 'Het her»
heeft een hekel aan voetballen en zou. S. Voorstel
betreffende de verlening
vervangen door fanatiek. Een fana haaldelijk bevechten van stieren in de
als
't
aan
haar
had
gelegen,
een
kolo»
\an gratificaties bij ambtsjubilea
tiek btj||og van iemand, die. gedragen arena — een arbeid, die de Spanjaard
nel
gehuwd
hehben.
(art. 87 algemeen ambten arenrcg»
door lipt gevoel van de waarheid te met hartstochtelijke ijver verricht —
A h a . . . . de dure auto dus! /egt U.
Icmcnt).
bezitten, het anderen kwalijk neemt zou een bewijs voor deze stelling kun»
Vu
ja,
dat
is
ook
zo.
9. Voorstel belreffende de bcgro»
dat zij die waarheid niet hebbenden nen zijn. Alleen individualisten, die
Don
José
de
Volgas
heeft
ook
nou
tingen voor 1954 naar aanleiding
hen daarom bestrijd), zo ging sprc» behept zijn met een minderwaardig»
een zoon, Andres. die boekbinder wil
van de door Gedeputeerde Staten
heidseomplex krijgen het in hun
ker voort.
worden.
José
wil
hem
echter
opleiden
opmerkingen.
Tn een kleine twintig citaten uit de hoofd om op hun eentje tegenover
tot gemeente=ambtenaar in vaste 10. gemaakte
Voorstel tot benoeming c.q. bc»
rede van Ds Kalf belichtte spr. de/cc een slier te gaan staan. Ofschoon /e
dienst.
Andres.
koppig
als
hij
is,
ver»
vordering van gcmccntc»pcrso»
wel /eer onvruchtbare bestrijding. Hij altijd een rode lap en een dogen tot
laat het huis van zijn vader en gaat
neel.
zeide o.m. zelf geen behoefte te heb» hun beschikking hebben. Maar dat is
zich wijden aan de boeken, die er in 11. Voorste] tot hel verlenen van een
ben aan een dergelijke toon, maar dan ook alles.
Spanje in te binden zijn. En dat zijn
crediet voor hel bouwrijp maken
In zekere zin is er geen verschil
wanneer Ds Kalf zijn causerie begint
er heel wat, want alles hangt zo on»
van de terreinen in het wederop»
met de woorden: „Wij willen thans tussen de windmolens, die Don Qui»
geveer uit elkaar.
'bou\\
plan»Bcntvcld.
de vijand gaan zien, de vijand op pan» chotte bevocht en de stieren die ge»
Don José is ontroostbaar, maar als 12. Voorstel
tot wijziging van de Qe»
toffels
". dan zegt spr. eenvoudig: kreukcld worden door een individua»
man van eer laat hij dat aan niemand
mccnschappelijke
regeling in/akc
„Wij (de humanisten) zijn geen vijan» listische toreo. Windmolens en stie»
merken.
het
geneeskundig
schooltoezicht.
• den van de christenen, zeker geen ren zullen altijd blijven bestaan.
Het vermelden van het feit ten»
Voorstel tot het voorlopig vast»
De Spanjaard is tevens een man
vijanden op pantoffels, als de wel»
slotte dat Donna Laurencia een re» 13. stellen
van de bedragen ex art. 55
eerwaarde heer Kalf daar mee zou be» van eer. Dat staat wel zo onomstote»
quest
aan
Franco
gericht
heeft
om
der l.o. wet 1920 over 1053.
doelen dat het hunmanismc op on» lijk vast dat je werkelijk niet anders
van
haar
voetballende
slager
af
te
Don
José
de
Volgas.
14. Rondvraag.
merkbare wijze invloed uitoefent. In kunt dan die dikke buiken, dure
mogen, is meer een kwestie van ge»
het verloop van zijn weerwoord hè» auto's en gevulde buidels op de koop
schiedkundige
formaliteit
dan
van
op»
kelde spr. verschillende malen de on» toe nemen. En als je dan nog een Spanje en het land is verschrikkelijk /ienbarcnd belang.
(Ingezonden mededeling)
gemotiveerd onvriendelijke woorden keertje leest dat hij bovendien een achterlijk. Dit wordt allemaal in één
Zeker, zulke toestanden zijn er in
van Ds Kalf, zoals b.v. -wanneer deze man is van de grote daad en de op» adem ge/egd met die eer, trouw en Spanje.
vraag het
het humanisme verwijt
na de offering, dan moet je jezelf gewoon opoffering.
SLAVKHEIDSMIDDEL
Gaat
U
er
eens
heen
met
uw
va»
Ik kan me nu ook wel een beetje
oorlog veel geraffineerder te zijn ge» inhouden om Franco niet te omhelzen.
formuleerd" en wanneer hij het hu» 'Eigenlijk hebben wij in Sinterklaas voorstellen dat Sinterklaas er geen cantie.
Want het wemelt er van schilder:
manisme op één lijn stelt met de wel een heel treffend voorbeeld van steek voor voelt zijn eigen landgeno» achtige
struikrovers.
antichrist. Het is Ds Kalf blijkbaar die grote daad en de zelf»vergeten= ten zo tegen de winter te spekken,
niet duidelijk — zo zeide de heer de heid. Zodat wij ons allemaal mogen maar dat hij ieder jaar in een stoom»
BART.TE.
bij Uw drogist. Prijs f 1,25

WINTERPROGRAMMA

v.avi de,

b ioline

Familieberichten

B

Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van be=
langstelling, die wij mochten onder»
vinden Ier gelegenheid van ons 25=
jarig huwelijk.
J. Cosman
HERBOUWPLICHT
M. T. H. Cosman.-Lüt/. ter overname gevraagd voor
twee huizen. Br. met prijs en
Zandvoort, 12 Ocl. 1954
condities ond. no. 8001 bur.
Koninginneweg 3 rd.
Zandv. Courant.

Nette jongen gevr.
M. Keur, Diaconiehuisstr. 36

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZAND VO ORTMEEUWEN"
'l Iel ging hij de wedstrijd Zandvoort»
mceuwcn=L.F.C. j.l. Zondag spannend
toe. Doelpunten waren zeer schaars.
Het gelukte L.F.C, éénmaal te scoren
waarmede het een kleine overwinning
in de wacht sleepte.
Zandvoortmeeuwen 2 speelde een
aardige partij tegen 'R.C.H. 5 en legde
beslag op beide punten.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal zorgde
voor een verrassing door de uitwed»
strijd tegen Kromhout met 3»0 te win»
nen. Met de rust bedroeg de voor*
spronsj reeds 2=0.
Ook het 2e Zaierdagmiddagelftal
boekte een mooi resultaat door de
nog ongeslagen Coneordia met 4=3 te
verslaan.
Uitslagen van /./. Zondag:
Zandvoortm'. hL.F.C.
0=1

Café OOMSTEE

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Maandag 18 Oct. S uur
Afscheidsvoorstelling

Biedt zich aan dame als
BABYSITSTER.
Br. no. 8002 bur. Zandv.Crt.

P,..: ƒ l,_ tot ƒ 4,-.
Coupons geldig.

Henriette Davids

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Kromhout»Zandvoortm. l
0=3

Vanaf Woensdag tot Zaterdag
Voor de VEILING
PROLONGEREN wij onze
van inboedel wegens sterfgeval, welke

Extra RECLAME

500 gr. GE'HAKT en
I pakje MARGARINE .. voor ƒ 1,60
Doorregen Runderlappen
ƒ 1,60
Magere en fijne Riblappen
f 1,85
Lende
ƒ 2,10
Rosbicf
ƒ 2,Biefstuk
ƒ 2,50
Stukjes voor de soep
ƒ 1,50
Vrijdag en Zaterdag
LUNCHPAKKET
K.J.C. „ZANDVOORT"
Schouder
carbonade
ƒ 1,60
Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand» Rib carbonade
ƒ 1,85
voort" zijn 3e ronde voor het club» Haas carbonade
ƒ 1,95
kampioenschap. In een spannende
strijd om de bovenste plaats werd G.
Meijer van de Ie naar de 4e plaats
verdrongen. \"o. l werd E. Keur. 2e Kleine Krocht l - Telefoon 2432
J. Kol jf., 3e P. Paaplen 4e G. Meijer.

Concordia=Zandvoortm. 2
3=4
Zandvoortm. 3=Nw. Vennep 3 2»!
(vriendschappelijk).
D.S.B. 'b=Zandv.m. adsp. c
1=1 DAMES K.J.C. „NOORD"

KORFBAUHEUWS
Het adspirantcntwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub speelde Za=
terdagmidclag tegen Haarlem b. 'Het
werd een 3=2 overwinning tegen dit
twaalftal; een goede prestatie!
Zondagochtend speelde het eerste
twaalftal van Z.K.C, voor de eerste
maal op eigen terrein aan de Van
Lennepwcg. De tegenpartij was 'Haar=
lem 3.
Voor de aanvang sprak de heer J.
Arends. competiticlcider en bcstuurs=
lid van de Haarlemse afdeling. Hij fe=
liciteerde Z.K.C, met het nieuwe veld
en hoopte da) het thans mogelijk zal
zijn tot een flinke vereniging uit te
groeien.
Het ie laat komen van een speler
kostte Z.K.C, in de eerste vijf minu=
ten reeds twee doelpunten en gc=
loidelijk bracht Haarlem de stand op
•4=0. Hierna wist Albert Draijer ech=
ter het eerste tegenpunlje te scoren,
waarmee de rust inging.
In de tweede helft vergrootte Haar=
lem de voorsprong tot 5=1, waarna Ap
en Siem Termaat deze verkleinde tot
5=3. Haarlem bleef in de meerderheid
en bracht de stand xelfs op 7=3. Mar=
tien Vlieland zag nog kans een doel=
punt te scoren, maar Z.K.C, moest
tenslotte met een 7=4 nederlaag ge=
nocgcn nemen.

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Dinsdag 19 Oei. 8.15 uur
'Hindoe Ballet
Mrinalini Sarabhai
Pr.: ƒ1,50 tot ƒ4,50 (a.i.)
Coupons geldig m. ƒ 0,50
bijbetaling. Verkoop op
speekl. en 2 dag. erv. van
10—3 uur. Tel. na 12 uur.

daal met 4=1 geklopt. Zandvoort nam
met 1=0 de leiding door T. Spolders,
welke stand gehandhaafd bleef tot de
rust. Na de rust scoorde B.D.H.C. de
gelijkmaker, doch na goed aanvallen
werd^het door Kaasenbrood, G. van
Meurs en T. Spolders 4=1.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
•Heren: Z.H.C. I=Hilversum III, 2 u.
Strawberries III»Z.iH.C. II.
H.B.S. II=Z.H.C. III.
0=3
Dames: Z.H.C. I=C1. te Werve II,
3=3
12 uur.
3=4

R.C.H. 5=Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3=O. Ge/ellen 2
Zandvoortm. 4=E.D.O. 5
Hillegom SsZandvoortm. 5 2=12
Vl.Vogels 3=Zandvoortm. 6
6=2
Zandvoortm. 7=T.Y.B.B. 7
2=15
Zandv.m. jun. b=H.F.C. f
9=3

Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
9 Zijn critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vergeten;

Znlerdag 16 en
Zondag 17 Oct. S uur
Nederl. Comedie
Muiterij op de Caine

MEISJE voor dag of d.e.n.
of WERKSTER gevr. Mevr.
Hillen, B. Engelbertsstr. 62.

Wie wil deze winter GELD
VERDIENEN? Wij zoeken
contact met handig jong
meisje of iemand die gepen»
sioneerd is voor het rollen
van filmstrips, etiketteren
en/. Mooie verdienste.
Fipron Film, Zandvoort. Bel
ons even op onder tel. 2851.

„Op zoek naar een
levenshouding"

Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.

De strijd om de competitie is begon=
nen; Ie werd mevr. Kerkman, 2e
mevr. Sjerps, 3e mevr. Kraaijenoord.
K.J.O: ..NOORD"
Donderdag j.l. werd gespeeld voor 't
kampioenschap van deze maand. De
stand luidt: 1. M. Roest, 2. C. Leen.
3. Fl. Molenaa'r, 4. A. Zwemmer.
BRIDGE-NIEUWS
NTa de tweede selectiewedstrijd van
de Zandvoortse Bridgeclub heeft de
kopgroep weer een flinke wijziging
ondergaan.- Het koppel Notterman»
Peen bezet de eerste plaats met 124.54
%, gevolgd door het koppel Agste=
ribbc»Schutte met 122.48%. Op de 3e,
•ie en 5e plaats staan Van der Wijden»
Spiers, 120.04%, fam. Vallo, 117.36%
en Fabel=Sjouwerman, 116.66%.

Concert
De Accordeonvereniging Zandvoort
cjeeft a.s. Zaterdag 16 Oct. een con»
eert in Monopole.

Handbalafdeling
Zandvoortmeeuwen erkend
r

\ a het onderzoek van het Neder»
lands Handbalverbond in" verband
met het handbalconflict, deelt men
ons het volgende mede.
Vanaf 4 October '54 heeft Zand'
voort meeuwen een erkende handbal»
afdeling. Alle overschrijvingen van
O.S.S.=spelers naar Zandvoortmeeu=
wen zijn toegestaan. Zodoende kan
men Zondag a.s. weer handbalwed'
strijden gaan zien. (Het zal voor hand=
bal=mindcd Zandvoort een opluch=
ting betekenen dat het N.'H.V. toe=
stemming heeft gegeven om te spelen.
Zandvoortmeeuwen zal uitkomen met
l damcs= en 2 herenteams.

ZANDV. HOCKEY CLUB
Ook de vierde competitiewcdstrijd is
geen overwinning voor Zandvoort ge=
worden, alhoewel het dit keer niet
veel scheelde. Het werd nu 1=1 tegen
Ecchtrop. Zandvoort begon direct fel
aan te vallen waardoor de achterhoe=
de van Eechtrop het zwaar te verdu=
ren kreeg. Na tien minuten spelen
een aanval van rechts. Een goede
voor/et van rechtsbuiten J. v.d. Berge
werd door P. Hennis op de juiste
wij/c ingeslagen. (1=0). Ecchtrop ver=
hoogde toen het tempo, maar Zand=
voort zat er goed op.
Zandvoort was gedurende de gehele Vrouwenb ond
eerste speclhelft sterker doch doel» De Vrouwenbond van de Partij van
punten bleven helaas uit.
de Arbeid houdt a.s. Woensdagavond
Na de rust een paar gevaarlijke in Ons Gebouw een vergadering, o.m.
aanvallen van Eechtrop die goed wer» zal het leesclubwerk worden bespro=
den afgeslagen. Na een kwartier spc= ken en een uitstapje naar Den 'Haag.
Icn kreeg Zandvoort een strafbully Voorts moet een afgevaardigde wor=
toegewezen die door E. Schmidt niet den aangewezen voor de gewestelijke
werd benut. Eechtrop voelde -dat de vergadering.
gelijkmaker in de lucht hing en wist
dan ook tien minuten voor tijd een
strafcorner te forceren. Deze corner
werd goed door Zandvoort ondcr=
schept doch een lange corner was nu
het gevolg. Ecchtrop had nu meer
telefoonnummers
succes en doelpuntte onhoudbaar
voor keeper Balledux.
en adressen
!Het tweede speelde eveneens gelijk,
0=0 tegen Eechtrop III. Een overwin* 2000 Brandmelding.
ning was voor Zandvoort wel ver* 2403 Commandant Brandweer.
diend geweest, -wanneer men ten» 3043, 3044 Politie.
minste afgaat op de veldmecrdcrheid. 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
De achterhoede van de tegenpartij 2345 Gem. Secretarie.
liet echter geen schietkans toe, evcn= 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelin.
als de achterhoede van Zandvoort.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Toch speelt dit elftal reeds beter
dan enige weken geleden. Vooral 2887 Stoomwasserü „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G, Weenink,
rcchtshalf H. Schmidt speelde een
Pakveldstraat 30a.
prima partij.
Het derde speelde ook gelijk, 2=2 2135 Zandvoortse Courant, Gortenbachs Drukkerij. Achterweg 1.
tegen D.E.M. II, na met 2=0 te hebben
2424 Autobedrijven „Rinko",
achter gestaan.
Oranjestraat en Stationsplein.
'Het vierde elftal behaalde de twee=
de overwinning in dit seizoen. Met 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw". Tollensstraat 47.
6=2 werd van lüv. Swift II gewonnen.
'Het eerste dameselftal heeft weder» 2465 Stofzuiffcrspecialist: Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
om succes weten te behalen. 'Het
Prins Mauritssti-aat 3.
sterke B.D.H.C. VI werd in Bloemen»

Belangrijke

\\crtlr gehouden

Dinsdag 26 October
kunnen nog goederen worden opgegc»
ven.
Inlichtingen dagelijks. Telefoon 2164.
Veilingmeester P. WATERDRINKER
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT Postzegels die verdwijnen

„LA VI A N D E"

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least Met ingang van l Januari zullen de~
volgende bijzondere postzegels buiten
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 gebruik worden gesteld en voor de
frankering waardeloos worden:

DE GEMEENTE RUILT
een Grootboek

Grootboek-ruiling 5, ongeschikt ter bewoning en niet

door het aanbrengen van verbeterin»
De gemeente is in het bezit van een gen in 'bewoonbare staat te brengen.
De woning verkeert in zeer ver*
grootboekinschrijving voor het afge=
vallen toestand, is vochtig en vol»
brokeii pand Badhuisplein 9, alhier, doende
open erf ontbreekt.
groot ƒ 2000,— voor de opstal en
Het college stelt de raad voor bo=
ƒ 3200,— voor onteigening van de venbedoelde woning onbewoonbaar te
grond, tezamen ƒ 52000,—. De groot» verklaren. Daarbij de termijn, binnen
de woning ontruimd moet zijn,
boekinschrijving kan gebruikt worden welke
te stellen op 6 maanden na de dag,
voor de herbouw=financiering van een waarop de tijd tot voorziening tegen
winkelswoonhuis.
het besluit tot onbewoonbaarvcrkla=
De heer W. Kelder te Bussum heeft ring is verstreken.
verzocht deze grootboekinschrijving
van de gemeente te mogen overne»
Ambtsjubilea
men t.b.v. de financiering van een der
in aanbouw zijnde winkelswoonhuizen
aan de Thorbeckestraat. Als tegen» Het bij raadsbesluit van l December
prestatie biedt hij de gemeente ter 1953 vastgestelde algemeen ambtena»
overname aan een grootboekinschrij» renreglement bepaalt, dat de ambte=
ving van het afgebroken pand Boule» naar bij 25=, 40= of 50=jarige diensttijd
vard de Favauge 25, alhier, groot
ƒ 1000,- voor de opstal en ƒ 4200,- in overheidsdienst een gratificatie kan
voor onteigening van de grond, teza» ontvangen gelijk aan 'n bedrag, over=
men dus eveneens ƒ 5200,—. Met ge= eenkomcnde met hel ' salaris onder»
bruikmaking van deze grootboekin= scheidelijk over Va, l en l maand.
schrijving kan een woonhuis worden
Het reglement is na zijn vaststelling
herbouwd tot een inhoud van 1000 m''.
Aangezien de gemeente geen plan= ter kennis gebracht van de Minister
nen heeft voor de herbouw van een van binnenlandse zaken. De minister
winkel=woonhuis, is laatstgenoemde maakt bezwaar, omdat de daarin vast=
herbouwplicht voor de gemeente van gestelde beloning in gunstige zin af»
minstens evenveel waarde als de wijkt van de voor het rijkspersoneel
vastgestelde regeling, welke bij een
eerstgenoemde.
In overeenstemming met het advies 25=, 40= of 50»jarig jubileum in over»
een beloning van resp.
van de commissie van 'bijstand voor •heidsdienst
i
publieke werken c.a. stelt het college U< Va en l maand salaris toekent.
De organisaties van overheidsperso»
voor een overeenkomst van ruiling
neel, geven — pp één uitzondering na
aan te gaan.
— 'blijk zich bij het standpunt van de
minister neer te leggen.
Commissie Woonruimte Deze zaak nader overwegende,
meent het college, dat de door de
Artikel 2 van de verordening, rege= raad getroffen regeling in bescheiden
lende de instelling en werkwijze van mate voorziet in de toekenning van
een gratificatie aan degenen, die de
de commissie van advies, bedoeld in overheid gedurende lange jaren heb»
artikel 8 van de Woonruimtewet '47, ben gediend.
Het verschil tussen de door de raad
bepaali, dat deze commissie per l
October a.s. in haar geheel aftreedt. getroffen regeling en de regeling voor
komt hierop neer,
In verband hiermede dient door de het rijkspersoneel
gedurende zijn gehele loopbaan
raad, met ingang van genoemde da= dat
een ambtenaar in dienst van de ge=
turn, opnieuw 5 leden en 5 plaatsver» meente
Zandvoort uiteindelijk een
vangende leden te worden benoemd. bedrag gelijk
aan de bezoldiging over
De commissie is momenteel als 3/4 gedeelte van
één maand meer kan
volgt samengesteld:
ontvangen dan een rijksambtenaar.
1. A. van der Mije, 1. D. Vader, Men kan bezwaarlijk aannemen^ dat
huiseigenaren;
bij de — zoals gezegd — besche'iden
4. S. Slagveld, 2. Mr J. van Galen, gratificatiêregeling voor het Zand'
voortse gemeentepersoneel, van een
hypotheekhouders;
1. D. van Duijn, 2. A. Molenaar, „exces" sprake is.
B. en W. stellen daarom voor in
Woningbouwver. „Eendracht Maakt
het desbetreffende artikel van het al=
Macht";
ambtenarenreglement geen
1. B. Bosman, 2. J. 'H. Steetskamp, gemeen
wijziging aan te brengen.
Sociale Zaken;
1. Mej. G. Bokma, 2. mevr. K. van
Dijk^Hamceteman, werknemers.
B. en W. geven de raad in over»'
weging deze personen opnieuw te bc»
noemen.
Opbrengst collecte

Onbewoonbaar
Blijkens een voor de raad ter inzage
gelegde brief van de hoofdingenieur»
directeur van de wederopbouw en de
volkshuisvesting in de provincie N.=
Holland, ;j hei perceel Jan Snijerplein

De Arbeiders Gemeenschap der
Woodbrookers organiseert op 16 en
17 October een jongerenweekend met
het thema; „Op zoek naar een levens»
houding".
Velen zullen in Rotterdam het
beeld van Zadkine wel hebben ge=
zien. Men ziet daar een man met een
geschonden lichaam de armen om=
hoog heffen en zijn hele houding
drukt uit, dat hij, ondanks het lijden
dat hij heeft ondergaan, toch weer
omhoog streeft en ondanks alles mens
wil zijn. Zo kan men in de kunst veel
levenshoudingen geïllustreerd zien.
Mevrouw C. Idenburg=Kohnstamm
zal op Zaterdag, 16 October, aan de
hand van verschillende kunstuitingen
levenshoudingen, in dit leven moge»
lijk, illustreren. Waarschijnlijk stelt
men zich de vraag of het 'belangrijk
is, dat op deze wijze wordt gezocht
naar wat mensen aan levenshouding
in het veranderende leven hebben ge=
vonden. Maar zoals de kunstenaar op
een of andere wijze uitdrukking geeft
aan het levensgevoel van een tijd, zo
kan men juist door daarnaar te kij»
ken soms beter verstaan wat de eigen
houding in dit leven is.
Vooral de jongeren in deze tijd
zitten er mee, hoe zij in het leven
mogen, en moeten staan. De ouderen
leven hun geen vaste levenshouding
voor en toch hebben zij het gevoel,
dat zij niet zonder een vastheid en
een richting in het ïeven kunnen.
Ten slotte zal Ds van Leeuwen
spreken over de-eenheid die de vele
facetten van het leven tot een geheel
maakt. Dit onderwerp is getiteld
„Eenvoudige ' solidariteit",
waarbij
eenvoudig moet worden hetifVit van=
uit het tot eenheid gebrachte leven.
De leiding berust bij Mej. Ds W.H.
Buijs en mevrouw C. Idenburg=
Kohnstamm.

Dierenbescherming
De d.d. 2 October j.l. gehouden col»
lectc heeft ƒ. 641,56 opgebracht. Het
bestuur brengt dank aan allen, die
hebben medegewerkt tot het verkrij=
gen van dit fraaie resultaat.

a. de in 3953 uitgegeven Watersnood»
postzegel; waarde 10 et.;
b. de Zomerpostzegels, uitgifte 1953
(bloemenserie ontwerp A. v. d.
Vossen); frankeerwaarde 2, 5, 6, 10
en 20 et.;
c. de in 1953 uitgegeven Rode Kruis»
postzegels; frankeerwaardcn 2, 6,
7, 10 en 25 et.;
d. de Weldadigheidspostzegels (Kin»
derpostzegels) uitgifte 1953; fran»
keerwaarden 2, 5, 7, 10 en 25 et.
Voorts worden met ingang van ge»
noemde datum buiten gebruik gesteld
de briefkaarten met zegelafdruk 12Va
et., uitgifte 1947 (met de beeltenis van
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina)
met zwarte opdruk 6.
Na deze datum kunnen eventueel
bij het publiek voorhanden briefkaar=
ten als bedoeld tot en met 31 Januari
1955 tegen briefkaarten van 6 cent
van de huidige uitgifte worden omge=
wisseld.

Kerstpakketten voor overzee
Met hel oog op een tijdige verzending
van z.g. Kerstpakketten zijn hieron=
der voor enige overzeese bestemmin=
gen (hoofdzakelijk emigrantenlanden)
de data opgegeven waarop deze pak=
ketten, 'bij rechtstreekse zeepostver=
zending, uiterlijk ter post moeten zijn
bezorgd, ten einde — onvoorziene om»
standigheden voorbehouden — voor
Kerstmis te kunnen worden besteld:
Australië 28 October;
Canada 8 November;
Indonesië 3 November;
Ned. Antillen 2 November
Nieuw Zeeland 15 October;
Suriname 3 November;
Unie van Zuid=Afrika l November;
V.S. van Amerika 24 November.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 12 October 8 uur: film „De
clown",
Woensdag 13 Oct. S uur: idem.
Donderdag 14 Oct. 8 uur: film „Los
Olvidados", onder ausp. Culturele
Kring 't Helm.
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Herden»
kingsavond Chopin in De Rotonde,
Strandweg 21, onder ausp. Inst. v.
Arb. Ontwikkeling.
Hotel Bouwes
Dagelijks: Het Italiaans Orkest Max
Springer.
Internationaal cabaretprogramma.
Zondagmiddag: Thé Dansant.
Stadsschouwburg, Haarlem
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Italiaanse
Opera met „II barbiere di Siviglia".
Zaterdag 16 Oct. 8 uur: Ned. Come=
die met „Muiterij op de Caine".
Zondag 17 October 8 uur: idem.
Maandag IS Oct. 8 uur: Afscheids»
voorstelling Henriette Davids.
Dinsdag 19 October 8.15 uur: Hindoe
Ballet Mrinalini Sarabhai.
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was de spraakwaterval, die de raadsf
leden rustig en soms speels lieten
klateren. Enkele raadsleden waren
wel bijzonder op dreef, namelijk de
heren Breure en Gosen, die soms
aardige woordspelingen in hun beioi
gen toepasten. De sfeer was hierdoor
in hef algemeen vrij aangenaam ie
noemen.
Wél een verschil met vorig jaar
omstreeks deze lijd....
B.
.. was het bemiddelingsvoorstel van
de voorzitter toen de raadsdebatlen
inzake „Garni" in een impasse was
ren geraakt.
Dit voorstel kwam in het kort hier:
op neer. De raad kan besluiten „Gat:
ni" als permanent bouwwerk ie aan*
vaarden. Men kan- dan, wanneer
„Garni" moet wijken voor een groter
project, de exploitanten schadeloos
stellen op de taxatieswaarde van de
permanente slatus van dit pand.
Dit merkwaardige voorstel — dat
niet door de raad werd overgenomen
— had de gemeente Zandvoort
„duur" te staan gekomen wanneer
men bij eventuele afbraak van „Gar:
ni", aan de eigenaars een bedrag aan
schadevergoeding had moeten uit:
keren gelijk aan de waarde van een
permanent gebouw. Ook was het
mogelijk geweest dat de eigenaars op
grond van hun rechten, ontleend aan
een dergelijk (permanent) raadsbe:
sluit, eenvoudig hadden geweigerd
het gebouw te laten afbreken. P.

Verfilmde aanklacht
't Helm opende seizoen.
't Helm hervatte gisteravond zijn ac»
tiviteit met een filmprogramma dat
van de aanwezigen veel eiste en gro»
tendecls in het leken stond van de
ontmoeting met de barre werkelijk'
heid, waarvoor de bezinning moestens
tijds ontbreekt. Met het brengen van
dit programma heeft 't Helm blijk
gegeven, deze bezinning te willen sti»
mulercn en als zodanig kan men
slechts achter de strekking van deze
avond staan.

In hei. voorprogramma, dat uit vier
korte films bestond, was" evenwel
ook 'nog plaats gemaakt -voor een
speelser element, dat zich vooral ma*
nifesteerde in twee bijzonder aardige
Franse tekenfilms van Paul Grimault,
die in dit genre zeker een aparte
plaats innemen wat hun stijl betreft.
(De thema's ,de bliksemafleidersdief'
en ,De vogelverschrikker' getuigden
reeds van een oorspronkelijkheid, die
men in de poëtische behandeling -van
de onderwerpen terugvond.
,De Stormbezweerder', gebaseerd
op een legende uit Bretagne en ver»
filmd door Jean Epstein muntte uit
door een prachtige fotografie, die
speciaal in de opnamen van de kust
een grote hoogte bereikte.
Door een speciale techniek was een
treffende suggestie bereikt van een
....was de wederom zeer grote bei storm en een wilde zee die tot beda»
langstelling, die waarschijnlijk ge: ren komen.
richt was op de „fluistercampagne"
Als overgang naar de hoofdfilm
rond het millioenenplan. Hieruit mag ,Los Olvidados' van Luis Bunuel, die
de conclusie getrokken worden dat reeds eerder uitvoerig besproken
' zowel pers als publiek altijd uiter* werd, en die, zoals men weet, de ver»
mate „attent" zijn, wanneer hel gaat wildering van een jeugd die zonder
liefde opgroeit, schildert, werd geko»
om legendarische cijfers.
Maandag a.s. zullen wij weten of zen de film .Guernica' van Alain
de harde realiteit de ongetwijfeld Resnais.
Guernica is een stadje in Biscaje
koene, maar' nog steeds naamloze
dat 'bij wijze van experiment (om de
combinatie niet afschrikt.
Of zal dit plan altijd een sprookje kracht van bommen te beproeven) ge*
bombardeerd werd op last van Fran»
blijven
W.. co in de dertiger jaren, waarbij prac»

Een avond op de
KAREL DOORMANSCHOOL
Woensdagavond, 11 Oct., organiseer»
de de oudercommissie van de Karcl
Doorman School een ouderavond.die
in de eerste plaats ten doel had, ui»
ting te geven aan de blijdschap over
de vernieuwingen, die het interieur
van de school een ander aanzien heb»
ben gegeven. En ten tweede om de
ouders de gelegenheid te bieden deze
gedeeltelijk vernieuwde school te be»
zichtigen.
De belangstelling voor de bijeen»
komst bleek bijzonder groot, ruim
125 personen waren aanwezig, o.a.
ook een commissie van drie perso»
nen, afgevaardigd door de diverse
kampeerfederaties. Zoals bekend, be»
hoort ieder voorjaar een groot aan»
tal leerplichtige kampeerders tot de
leerlingen van de Karel Doorman»
school.
Maar ook van de zijde der autori»
teiten werd belangstelling getoond
voor deze feestelijk oudervond. De
burgemeester, Mr. H. M. van Fene»
ma was aanwezig, alsmede de beide
wethouders, de heren A, Kcrkman
en W. van der Werff en de heer \V.
Schoenmakers, Inspecteur L.O. te
Haarlem.
In zijn openingswoord bracht de
'heer Mabelis aan laatstgenoemde
hartelijk dank voor zijn komst uit
iHaarlem en 'voor de vele waarde»
volle tips, die hij bij de vernieuwing
van de school had gegeven.
Tevens memoreerde hij de grote
hulpvaaidigheid, die hij in deze
steeds van het college van B. en W.
mocht ondervinden. Tenslotte dank»
te hij de heer P. Aay, technisch
ambtenaar v. PubJ. Werken voor zijn
enthousiaste medewerking.
Na deze inleiding en het gebruike»
lijke kopje koffie, bestond er voor de
aanwezigen gelegenheid 'het school»
gebouw te bezichtigen.
Hierna kwam het School=Forum
aan het woord onder leiding van Mr
H. M. Porrenga.
iHadtfen we een ogenblik gemeend,
dat hier wel veel serieuze vragen aan
•de orde zouden komen, die op ern»
stige wijze beantwoord zouden wor»
den, van deze 'dwaling kwamen we al
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Losse ex. 10 cent
Bankrekening: Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 523344

direct bij de eerste vraag terug: ,hoe
komt het, dat 'de jongens van de
Karel Doormanschool reeds drie jaar
achtereen zegevieren in het jaarlijks
schoolvoetbal=tournooi?'
Door de vier leden op allerzotste
manier behandeld en door de voor»
zitter op zeer geestige wijze geleid,
werd dit Schoolforum, juist door zijn
luchtig karakter, een groot succes en
ontlokte meermalen door de dwaze
invallen der Forum»leden een harte»
lijk gelach aan de toehoorders.
Nadat er door de afgevaardigden
van de Kampeerfederalies een envel»
loppc met inhoud was aangeboden,
vergezeld sjaande van twee filmstrips
en door de Oudercommissie de toe»
zegging was gedaan een filmpje te
laten opnemen over het leven in en
om de Karel Doormanschool, werd
deze , gezellige en zeer geslaagde
Ouderavond besloten met de verto»
ning van een gekleurde filmstrip over
Amsterdam op het nieuwe projectie»
apparaat.
'G.'H.

Axnateurfotografen beginnen
Dinsdag 19 October opent de Zand*
voortse Amateurfotografen ver. haar
winterseizoen in hotel Keur. De heer
J. M. Moerkcrk houdt een causerie
over „Dieren van nabij" welke hij zal
illustreren met het vertonen van
lichtbeelden.

Najaarsbazar
Hervormde Gemeente
Op Dinsdag 19 Woensdag 20 en Don
'derdag 21 October a.s. wordt er in
Ons 'Huis, Dorpsplein een grote na»
jaarsbazar gehouden ten bate van de
Hervormde Gemeente alhier en zal
zowel 's middags als 's avonds ge»
opend zijn.
Als bijzondere attractie is er een
ballonnenwedstrijd. grabbelton, rad
van avontuur etc., terwijl Woensdag»
middag een poppenkastvertoning
voor de kinderen wordt gegeven.
De opening vindt plaats op Dins»
dagmiddag half drie.

Lisch de gehele bevolking om het Ie»
ven kwam. Picasso schilderde een ge»
lijknamig schilderij, dat uiting geeft
aan de ontzaglijke ellende en aan het
protest tegen deze onmenselijkheid.
Hef is een filmwerk dat met alle mid»
delen, die in bet (ook andere) werk
van Picasso te vinden zijn, de drama»
tiek van deze gebeurtenis tracht te
verbeelden. Paul Eluard, de betrek»
kelijk onlangs overleden Franse dich»
ter, schreef de tekst, die hier in ver»
taling werd gehoord. Zoals bekend,
regeert de heer Franco in Spanje nog
altijd ongehinderd.

Oranjevereniging
Het secretariaat van de Oranje»Ver»
eniging kwam deze weck in net be»
zit van het Kon. Besluit d.d. 5 Oct.
j.l., waarbij de Statuten der Vereni»
ging zijn goedgekeurd.

Dat er raadscommis:
nanciële garantie er dan ook of:
sies zijn ter deugde:
fideel bij betrokken; -2 raads:
lijke
voorbereiding
leden en 2 gewone burgers zou
van de te behandelen
dus meer voor de hand hebben
raadszaken en ter be:
gelegen dan zoals is geschied: 4
korting van de bes
raadsleden;
sprekingen
in
de 2e. van de vier benoemde raads:
openbare raadsvergaderingen is ze:
leden zullen er — als onze in:
ktir goed. Doch daardoor passeren er
lichtingen juisi zijn — twee moe:
soms agendapunten die van de raads:
ten op l red en als resp. secretaris
leden weinig of geen bespreking
en penningmeester, welke func:
vragen, doch die hel publiek meteen
ties kunnen en ook wel zullen
of meer open vragen laten zitten.
worden betaald, omdat beheer
Voorzitter noch raadsleden schijnen
en exploitatie van het Tehuis ge:
er zich rekenschap van ie geven, dat
heel in handen worden gelegd
het publiek — hun publiek — wel
van het Stichtingsbestuur en er
eens anders over een zaak kan den:
dus heel waf werk aan vast zal
ken dan zij en dat dus een toelich:
zitten. Dat wil zeggen, dat twee
lende motievering in die gevallen ge:
der gekozenen er naast hun ge:
wenst is. Dat dit niet gebeurt, is niet
wone betrekking (werkkring) en
bevorderlijk voor de publieke be:
functie van raadslid nog een
langstelling inzake het gemeente:
druk bijbaantje bij krijgen in
bestuur.
hun kwaliteit n.b. van raadslid.

M °vanzeffespr^vie^raadsl^den
benoemd in het bestuur van de Stich:
ting voor het Bejaardentehuis, en
blijkens de stemming was de keuze
vooraf reeds onderling beklonken.
Buitenstaanders vragen zich nu
Bestuursverandering
evenwel af, waarom moesten dit nu
In de jaarvergadering van de plaat» persé allemaal raadsleden zijn en niet
selijke afdeling van de Partij van de
Arbeid stelden de heren A. Kerk»
helemaal niet — dunkt ons
man, ir van Kuijk en iDiemer zich vraag
niet meer herkiesbaar voor een be» want:
stuursfunctie. In hun plaats werden Ie. de Stichting Bejaardentehuis is
benoemd de heren J. Bos, A. J. van
geen officiële instelling, al is de
der Moolen .Ir en K. van 't Sant.
gemeente door de verleende fi:

3e

' ™'*
den voor ^f±°?±t
een plaatsje in V&&
het Te:
huis is het gewenst, dat zij voor
inlichtingen etc. niet zijn aange:
wezen op officiële personen doch
ook terecht kunnen bij gewone
particulieren.
_,~„_„ dan
,., ook,
„„, ,„
a «,,
menen
dat »„
enige
op:

de door ons vermelde overwegingen
'\vloor een -andere keuze alsnog 'ge:
wenst zijn, opdat het publiek niet in
het duister blijft tasten omtrent deze
kwestie.

„Millioenenplan" Maandag in de Raad
.Garni", de fel omstredene
De belangstelling voor de raadsvergadering van Dinsdag j.l. was uiter»
mate groot, zowel van de zijde van het publiek als van de pers. Hieruit
bleek dat men „iets" verwachtte te horen over het „millioenenplan" dat
in de vergadering van 2 September j.l. was besproken en waardoor het
reële (kleinere) object van de heer H. Visser te 's»Gravenhage, voor»
lopig van de baan werd geschoven.
En de belangstellenden hebben waar voor hun geld gekregen! Want de
voorzitter, burgemeester H. M. van Fencma viel direct na de opening
van de bijeenkomst met de deur in huis, nadat hij zijn grote erkente»
lijkheid had betuigd voor de sympathie en 'belangstelling, welke hem tij*
dens zijn ziekte van raadszijde ten deel waren gevallen.
En toen deelde de voorzitter nog mede dat alle raadsleden hun pre:
sentiegeld ter beschikking hadden gesteld van het Vluchtelingencomité,
voor de 'hulp aan de ontheemden. Dit op initiatief van een der leden,
wiens (wier) naam niet werd genoemd.

besloten de grond in erfpacht uit te
geven. Ook al zouden er nu allerlei
practische motieven naar voren ko* ~men, dan nog zouden de morele over»
wegingen altijd blijven gelden.
De 'heer PORRENGA was het evenals de vorige keer — eens met
hel voorstel van B. en W. en voelde
niets voor een beroep bij de Kroon.
•De heer GOSEN zou eerst nog
eens de heer Friedhoff willen horen,
hoe deze over de kwestie denkt. 'En
welke beloften en toezeggingen zijn
er eigenlijk gedaan?
De heer VAN KUIJ'K meende uit
zakelijke overwegingen het voorstel
van B. en W. te moeten steunen. Spr.
kon zich niet voorstellen dat zaken*
lieden, i.c. de exploitanten van Gar=
ni, zo onzakelijk zouden zijn om niet
Hierna zeide spr., dat hij met grote door verschillende personen, o.w. in te zien dat een „zo klein stukje"
voldoening had kennis genomen van oud»burgemeester van Alphen en de van het gehele zomercentrum ^niet
het feit dat de raad op 2 Sept. j.l. supersvisor ir Friedhoff, te kennen permanent kan zijn. 'Het contract
had besloten de besprekingen over gegeven dat bouw op de reep (waf spreekt geenszins van permanentje.
het plan»Visser (waarover wij een de exploitanten van Garni destijds
De heer KONING zeide dat deze
uiteenzetting gaven in ons blad van van plan waren) niet raadzaam was, mensen wel degelijk toezeggingen
3 Sept. j.l.) aan te houden tot 15 Oct.doch dat de plaats, welke Garni mo» hadden gekregen van oud»burgemees=
e.k. Spr. noemde dit een verstandig menteel bezet, toegestaan was, waar» ter van Alphen en ir Friedhoff. Spr.
besluit en hij kon mededelen dat dit door de exploitanten van dit pavil» wilde zijn mening van destijds hand»
plan opnieuw aan de orde zou komen joen hun gebouw als permanent zou» haven en wilde ook bij de Kroon in
in de openbare vergadering van de den kunnen beschouwen. Dit project 'beroep gaan.
gemeenteraad, welke spr. bij deze op staat trouwens aangegeven in het
De heer SLAGVELD wilde 'de
Maandag 18 Oct. e.k. bijeen riep. Er plan, dat ir Friedhoff voor deze sec* zaak zonder de franjes zien en vond
is heden (12 Oct.) een aan de Raad tor (zomercentrum) lontwierp. ]Men dat dit voorstel niet moest aangeno»
gericht vertrouwelijk schrijven bin» zou dus eerst een voorstel tot intrek» men worden, opdat de Kroon een ob»
nengekomen van een combinatie, king van het plansFriedhoff aanhans jectief oordeel zou kunnen uitspre»
welke een zeer groot gedeelte ofwel gig moeten maken, maar zo lang dit ken.
het gehele zomercentrum, thans be» plan geldig is, is Garni permanent,
De heer WEBER zeide nog dat het
ter bekend onder de naam van ,,bou» betoogde spr. Om recht en billijk» door de heer v. Kuijk bedoelde con»
levard=centrum". zegt te kunnen rea» hcidsredenen meende spr. dat de ex» tract een rijks»contract was, wat voor
liseren. Indertijd is er in de pers nog' ploitanten van Garni moesten kun» het gehele land geld. Garni zou aan»
al -wat te doen geweest over dit plan nen rekenen op de vroeger gedane vankelijk op de reep gebouwd -syor»
en men heeft hier en daar te kennen toezegging.
den en dat was zeer zeker van tijde»
gegeven: dit zal wel mislukken, er
Het beroep bij de Kroon zou dan lijke aard.
kan niets van komen. Het bedoelde vergezeld moeten gaan van een uit»
VOORZITTER zeide zich niet te
schrijven komt echter juist op tijd! treksel der notulen van deze verga» willen verzetten indien de Raad
Spr. deelde voorts mede dat een dering.
meende beroep te moeten aanteke»
zevental personen uit genoemde com»
De heer TATES zou eveneens dui* nen bij de Kroon. Wel -sond spr. d*
binatie bereid zijn met de Raad van delijk willen laten uitkomen dat dit er eigenlijk een bijzonder grote waar»
gedachten te wisselen over hun plan» gebouw permanent is, Spr. heeft de de werd toegekend aan de woorden
nen. Dit zal dan gebeuren in een fae» indruk dat dit niet geheel duidelijk van ir Friedhoff, wanneer deze
sloten vergadering, voorafgaande aan naar voren is gebracht bij Ged. Sta» spreekt over het permanente karak»
de openbare van 18 October a.s.
ten.
ter van dit stukje van het zomereen»
De heer SLEGERS sloot zich bij trum. Is dit Avel zo met evenveel
deze zienswijze aan.
woorden gezegd? vroeg spr. zich af.
PAVILJOEN „GARNI":
Mevr. MOL=v. BELLEN releveerde Dit is acht tot negen jaar geleden!
SfTAJ-INWDE.'WEG?
nog de besprekingen in de studie» Ir Friehoff heeft ook wel eens ge»
commissie zomercentrum, waar zij zegd, bij de besprekingen, toen de
Raad in beroep bij de Kroon
deel van had uitgemaakt. Ook in tekeningen van het -wederopbouw»
deze commissie was de algemeen gel» plan werden getoond: „Dit, wat' hier
De 'heer WEBE'R opende de nogal dende opvatting dat „Garni" perma* etekend staat, komt er niet....!"
wijdlopige discussies over dit onders nent was.
pr. heeft zelf ook wel gesproken
werp en zeide dat hij zich in geen
De heer BREURE zeide voor een over de permanentie van dit onder»
enkel opzicht kon verenigen met de gewetensconflict te staan. 'Hij wisl deeltje, inderdaad, maar intussen is
zienswijze van Gedeputeerde Staten, van deze kwestie •— zo zei hij — er al weer zo veel veranderd. Er is
die hun goedkeuring aan het destijds te weinig ,omdat de voorgeschiedenis eigenlijk zo veel gepraat hierover ge»
genomen raadsbesluit hebben ont» zich afspeelde toen hij nog geen weest, dat men zo langzamerhand de
houden. Dit raadsbesluit betrof het raadslid was. Enerzijds zou hij gaarne hoofdzaken uit het oog gaat verlie»
voor de tijd van 50 jaren in erfpacht zien dat afspraken -werden nageko» zen. IHier geldt ook wel degelijk een
uitgeven van de grond, waarop het men, maar hij kende te weinig de gemeentebelang. Maar spr. weer»
paviljoen is gebouwd alsmede de ver» draagwijdte van hetgeen aan de eige= sprak dat hij ooit zijn woord aan de
huur van jaar tot jaar van twee per* naren van „Garni" was gezegd' en eigenaren van Garni zou gegeven
celen grond voor de terrassen van bovendien had hij ook nog rekening hebben in de vorm van „Jullie koo
„Garni". Spr. was van mening dat te houden met het belang van de ge* men en blijven daar!"
de Raad voet bij stuk moest 'houden, meente.
De heer KONING merkte op dat
en dan desnoods bij de Kroon in be»
De heer LINDEMAN zeide dat de ir Friedhoff over tekeningen sprak
roep zou moeten gaan. Indertijd is Raad op morele gronden destijds had
(Lees verder pag. 2)
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de Klauw
DE O»LIJN
Dior heeft zijn tMijn gelanceerd en
de wereld heeft er van getrild in zijn
grondvesten. Is er ooit zoveel over de
mode geschreven als nu over de H»
lijn
En waarom, vraag ik me ar, want
ik geloof niet dat de zakjurken het
verder zullen brengen dan de salons
van Dior .tenminste als iedereen 20
beu van het modegebazel is als Neel.
Voor mij kunnen ze met alle lijnen
opvliegen, een mens wordt er doodt
moe van!
Nee, er is nu één lijn die mij nog
kan boeien; en waar is de dappere
man die de stoute schoenen aan*
trekt? Waar is de handige jongen die
millioenen levensvreugde kan 'bezor»
gen en zichzelf een Caddillac en een
villa aan de Riviera? Want succes zal
hij hebben. Ik bedoel de man, die de
allersallersnieuwste lijn gaat propage»
ren: De O»lijn.
Denkt U zich eens in: de lijn van
de vette carbonade met een dubbele
uitsmijter op je nuchtere maag.
Om elf uur: drie koffie met slag*
room en een. moccapunt.
Lunch: een uitgebreide huzaren»
sla met grete klodders mayonaise.
Vier uur: thee met bonbons, Het
diner moet minstens vier gangen heb*
ben en voor het slapen gaan eten we
zes croquettes.
Daartussen eten we de hele dag
door kleine^maar lekkere hapjes, nu
eens e é n u r a a i rookworst, dan weer
een bitterbal of een handje studen»
tenhaver. Zou het niet enig zijn?
In.t)fl]le, ^opzichten zou het ook de
economie ten goede komen, slagers,
banketbakkers, kruideniers zouden
hun omzet zien stijgen, om de textiel»
handel" niet "te vergeten: weg het in
elka&estoVeösn van een jurkje uit een
couponnetje van één meter tachtig,
want we zouden minstens vijf meter
voor een mooie O»japon nodig heb»
ben. Natuurlijk een rauwe wortel as
gezonder dan een romvla rnaar 'is
'het lekkerder? Nou zeg eens eerlijk,
mevrouw, geniet U nou werkelijk van
bruinbrood met pompelmoes? Had U
niet veel liever gerookte paling? Nou
dan.
Laten we ons dan niet zo op ons
kop laten zitten door de dictators van
de getailleerde draadnaöel mode.
Kom, man van de Olijn, waar ben
je, wij wachten met smart op je.
Of de heren der schepping wel gun»
stig over de nieuwe lijn zullen oordes
len mag ons koud laten.
Die slikken toch alles!
NEEL.

(Adv.)

HOOFD- KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

't Staartje van „Garni"
(Vei-volg van pag. 1)
toen hij zeide
,dit wat u hier ziet,
komt er niet....". Maar Garni is
geen tekening, maar een gebouwd
onderdeel van het zomercentrum. 'En
dat is een heel verschil!
De heer TATES betoogde in twee»
de instantie dat de grond voor dit
gebouwtje zelfs moest opgehoogd
worden om op gelijk niveau met de
boulevard te komen. Bovendien zijn
er onder Garni stevige funderingen
en kelders aangebracht. Dit alles
wees — naar spr. oordeelde — op
permanentie. Er is hier een letter en
geest van de wet. En de laatste zou
moeten pleiten ten gunste van de ex»
ploitanten van Garni.
De heer PORREN GA zeide dat
deze mensen in 1951 met de gemeen»
te een huurcontract hebben gesloten,
waarin een driemaandelijkse weder»
zijdse opzeggingstermijn is bepaald.
Geen van hen heeft hiertegen gepro»
testeerd!
VOORZITTER was 't hier volkomen
mee eens en zeide dat men nu plot»
seling komt met de wens tot zeker»
heid, terwijl het contract sedert 1951
die zekerheid volstrekt niet geeft. Al»
thans niet zodanig dat van een per»
manent karakter van dit onderdeeltje
van het geheel kan gesproken wor»
den. Wanneer men meent dat- deze
mensen schade lijden, dan zouden de
bepalingen van de gemeentelijke
schadevergoedings»verordening op dit
geval van toepassing kunnen worden
verklaard. Morele overwegingen, die
hier bij gehaald worden, leken spr.
niet van doorslaggevende aard en ze»
ker niet in het belang van de bad»
plaats. "Als er werkelijk een gerede
kans is om het gehele boulevard»cen=
trum te realiseren (en dit zullen wij
Maandag a,s. weten, aldus spr.) dan
lacht men eenvoudig om dit kleine
stukje, want men zal zich zeker niet
de grote plannen, welke bestaan met
dit belangrijke punt van Zandvoorts
uitbreiding, uit handen laten slaan
door een enkel klein puntje, waarvan
volstrekt niet vaststaat dat 'het per»
manent is. Beroep bij de Kroon be=
tekent een langdurig uitstel ook voor
de combinatie»Bluijs.
Weth. v.d. WERFF zeide zeker te
weten dat de eigenaren van Garni
hun object willen verkopen en uit
overwegingen van financieel voordeel
thans permanentie bepleiten.
VOORZITTER argumenteerde dat
de Raad eventueel zou kunnen be»
sluiten dat het gebouw permanent is
en daarop het bedrag van de schade»
vergoeding kunnen baseren.
Weth. KERKMAN verzette zich
tegen deze suggestie, omdat zij z.i.
juridisch onjuist is. De schadever»
'goedingsverordening ibetreft eigena»
ren en erfpachters. 'Het gaat om twee

dingen zeide spr.: Is het standpunt
van B. en W. juist of niet en: kan
iemand aantonen dat het gebouw per»
manent is? Spr. zou zich liever niet
laten verleiden tot deze ietwat „grie=
zelige tussen»fase"!
De heer BREURE zeide dat in=
dien het waar is dat deze mensen ko*
pen om te verkopen, zij dan ook
maar de consequenties moesten dra=
gen. Hij zou thans voor het voorstel
van B. en W. stemmen.
Het voorstel van B. en W. werd
hierna met 7»8 verworpen. Voor het
voorstel waren; de heren Porrenga,
v. Kuijk, Kerkman, Slagveld, Gosen,
v.d. Werff en Breure.
In de rondvraag kwam de heer
SLEGERS terug op het feit dat er
na de stemming over het ter tafel
liggende voorstel niet uitdrukkelijk
was vastgesteld dat de Raad in ba
roep zou gaan 'bij de Kroon. Deze
actie werd met 9»6 stemmen aange»
romen
Tegen de heren Porren»
ga, van Kuijk, Gosen, 'Kerkman, v.d.
Werff en Breure.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

„Nieuw bloed"
De heer SLEGERS maakte de op=
merking dat er van bepaalde zijde
bezwaren waren gemaakt tegen een
herbenoeming van de 'heer A. van
'der Mije als voorzitter van de com»
missie. Spr. zeide dat de heer v.d.
Mije zeer goed werk heeft verricht
in een commissie, die een uiterst las»
r
tige''t'aak heeft. Het is zeer moeilijk
het iedereen op dit terrein naar de
zin te maken.
De heer TATES wilde eens nieuwe
wegen behandelen en vond dat de
iRaad 'in de gelegenheid moest ge»
steld worden andere dan de door B.
en W. voorgestelde leden te benoe»
men.
VOORZITTER zeide dat B. en W.
geen voordracht hebben opgemaakt.
De iRaad is volkomen vrij om zelfde
personen te kiezen, die hij wenst.
Mevr. MOL»v. BELLEN achtte het
daarentegej^niet noodzakelijk een al»
gehele vernieuwing van het team toe
te passen.
'De commissie werd bij stemming
tenslotte als volgt samengesteld:
Leden: mej. G. Bokma, en de hè»
ren S. Slagveld, D. van Duijn, B.
Bosman, P. Korstenbroek jr.
Plaatsverv.leden: mevr. K. v. Dijk»»
Hameetman, de heren J. Steetskamp,
D. Vader, A. Molenaar en mr J. van
Galen,
Als leden in het bestuur van de
Stichting „Zandvoorts Bejaardente»
huis" werden door de Raad aangewe»
zen: mevr. Mol» v. Bellen en de hè»
ren Lindeman, Slagveld en Breure.
Aan de stemming ging een korte
discussie vooraf, welke in hoofdzaak
de stichtingsakte betrof.
De heren GOSEN, LINDEMAN
en PORRENGA zagen het als een
gemeentebelang dat de vier te benoe»
men leden uit de Raad zouden geko»
zen worden. De heer GOSEN had
bovendien verwacht dat'de stichtingss
akte bij de raadsstukken ter visie zou
zijn gelegd.
VOORZITTER deelde mede dat
de stichtingsakte is gebaseerd op het

In de zalen van de Rotterdamse
Kunstkring, aan de Witte de With»
straat te Rotterdam, waar gedurende
de gehele zomer de z.g. „Mostra",
een expositie van moderne Italiaanse
beeldhouwers is geweest, kan men
momenteel het werk zien van de
iZandvoortse kunstenaar Pieter Gil»
tay.
Ongeveer zeventig tekeningen, be»
horend tot het laatste werk van Gil»
tay, zijn in deze prachtige zalen on»
dergebracht en vormen tezamen een
bij/onder
sterke
tentoonstelling,
waarin de muzikale expressie en ver»
eenzaamde, zuivere visie de bepalen»
de factoren zijn.
De expositie bevat voornamelijk
landschappen — vele in de omgeving
van Zandvoort gemaakt — en por»
tretten.
Het is op zichzelf tekenend dat
'Rotterdam het belang van dit werk
heeft ingezien en dat in Zandvoort
— het verhaal wordt eentonig en be»
schamend — geen enkele gelegenheid
bestaat om tentoonstellingen van ge»
halte te exposeren, eenvoudig omdat
de badplaats geen enkel behoorlijk
gebouw telt, waar het interieur aan
enige eisen kan voldoen.
De tentoonstelling in Rotterdam
werd Vrijdag j.l. geopend, met een
beschouwing over de achtergronden
van Giltay's werk, door Ed. Lecflang
te Zandvoort.

Radioluisteraars in Nederland
't Aantal radio»ontvangtoestellen hè»
SPREEKUUR BURGEMEESTER.
droeg per l Oct. j.l. 1.931.683 tegen
De Burgemeester van Zandvoort zal 1.922.425 op l Sept. j.l. Op l Sept.
op Woensdag, 20 October 1954 geen waren er 498.286 aangeslotenen op 't
draadoniroepnet tegen 497.113 op
spreekuur houden.
l Augustus 1954.

PIANO-RECITAL
DOOK MARTIN
Het Instituut voor Arbeidersontwik»
keling heeft op Donderdag 4 October
in de Rotonde haar winterprogram»
ma geopend met een Chopinsherden»
king.
De pianist Martin Kloos opende
met een paar Mazurka's en een Pre»
ludium van de grote meester.
Uit deze stukken bleek al dadelijk,
dat deze jonge pianist aan de eisen
die een goede Chopin»vertolking met
zich meebrengt niet geheel voldeed.
Vervolgens speelde hij 'de bekende
afscheids»wals, de octaven prelude en
de prachtige revolutie»etude in c.kl.t,
Verder hoorden we o.m. de A»dur
Polonaise, de zogenaamde regendrop»
prelude in e.kl.t., de Nocturne in Es
en enkele walsen.

De heer TATES drong er op aan
de 45 te bouwen woningen in over»
eenstemming te brengen met de ter
plaatse bestaande bouw.
Spr. zou gaarne zien dat de omwo»
desbetreffende raadsbesluit, dat enige nenden zo min mogelijk last zouden
tijd geleden genomen is. Er is na» ondervinden van zandverstuivingen
tuurlijk geen enkel bezwaar tegen de i.v.m. met deze werkzaamheden.
akte t.z.t. aan de Raad ter inzage te
geven. Wanneer er vier raadsleden
zouden benoemd worden, dan wor»
den zij ook benoemd als raadslid,
dus wanneer een of meer van deze Cloche Merle in de Raad
vier leden als raadslid zouden aftre»
den, 'houdt tevens het lidmaatschap De heer KONING verzocht de mo»
gelijkheid te onderzoeken tot het ge»
van de commissie op.
ven van zwemonderricht aan de po»
'litieagenten. welke tijdens 'het sei=
*
Het gemeentepersoneel werd in het zoen aan het strand dienst doen.
genot gesteld van de 6 pet salaris»
Voorts maakte deze spr. aanmer»
verhoging, met ingang van l Oct. j.l. king op de aankoop van een verre»
De heer LINDEMAN sprak hier» kijker t.b.v. de politie. Voor dit in»
bij de hoop uit dat deze „loonronde" strument was een bedrag van ƒ 400,»
niet zou worden gevolgd door ver» uitgetrokken. Dit leek spr. rijkelijk
dere prijsstijgingen.
veel en overigens had hij deze post
Sc
tevergeefs op de begroting gezocht.
De heer SLEGERS klaagde over
Ingevolge het voorstel van B. en
W. werd het perceel Jan Snijerplein de zandverstuivingen aan de Boule»
No. 5 onbewoonbaar verklaard. De vard Paulus Loot. Het is daar soms
heer SLAGVELD merkte nog op dal zo erg dat het normale verkeer nau»
de eigenaar, die nog kort geleden welijks een doorgang heeft. Spr. gaf
enkele honderden guldens aan nood» de suggestie om helm»aanplant toe te
zakelijke herstelwerkzaamheden had passen.
De heer WEBER kon nog steeds
gespendeerd, wel een zekere schade»
loosstelling behoorde te ontvangen. niet in het reine komen met de vol»
VOORZITTER zegde toe deze kwes» komen onvindbaarheid van openbare
toiletten in het dorp. Spr. noemde de
tie te bekijken.
toestand „onhoudbaar".
£
Tevens drong hij aan op de tot»
De begroting 1954 kwam nog ter ktand brenging van (pfarkeerstroken
sprake naar aanleiding van de binnen aan de Grote Krocht. Dit is geen
gekomen „nota van opmerkingen" overbodige weelde in het seizoen,
van Ged. Staten. Genoemd College vond spr..
gaf enkele suggesties om verschillen»
De heer GOSEN had yerkeerszor»
de inkomsten te verhogen en uitga» gen. De Dr Gerkestraat lijkt wel een
ven te verlagen. Hieraan hebben B. racebaan. Misschien kan er voor
en W. willen voldoen, zonder echter deze straat een inhaalverbod in het
het verzorgingspeil van de gemeente leven worden geroepen. En het flik»
aan te tasten.
kerlicht aan de kruising Dr Gerke»
Ten nauwste zijn bij deze aangele» straat»Tolweg had — naar spr. oor»
genhcid betrokken de uitkering uit deelde — geen enkel nuttig effect.
het gemeentefonds en de politiekos»
Hij verzocht Voorzitter met klem
tenvergoeding, welke nog steeds een de situatie eens ernstig onder de lou»
onbevredigend verloop hebben in pe te nemen.
deze gemeente.
Een en ander gaf de heren LIN»
DEMAN en GOSEN aanleiding tot
Na afloop van de openbare verga»
het maken van enkele critische op» dering
bleef de Raad nog even in
merkingen.
besloten zitting bijeen, naar aanlei»
*
ding van opmerkingen, die de heer
De Raad voteerde voorts een be« KONING wilde maken over de be»
drag van ƒ 207.000,— voor het bouw» vordering van een tweetal gemeente»
rijp maken van gronden in het we* ambtenaren.
deropbouwplan»Bentveld.
H.W.

Nu reeds Begrotingszorgen
Benoeming
Adviescommissie
Woonruimte 194Z

Expositie van|Pietei£Giltay
in Rotterdam
j'

(Adv.)

IVOROL: De Tandpasta van standing

KLOOS
Het heeft geen zin, al deze stukken
afzonderlijk onder de loupe te ne»
men. Uit alles bleek, dat de pianist
niet ten volle 'berekend was voor zijn
taak. Op de eerste plaats was zijn
spel te weinig beheerst; ook merkten
wij verscheidene __ technische tekort»
komingcn op, o.a. het ietwat on»
rhythmisch 'gespeelde Preludium 'in
As. In het op een na laatste stuk, n.l.
de Marche Funèbre, vielen ons in het
Trio dingen op, die wij niet hadden
verwacht. Kloos besloot zijn recital
met een vrij goed gespeelde Noctur»
ne in Es.
Ondanks deze aanmerkingen gaf
de pianist wel blijk van enige muzi»
kaliteit en heeft hij ons wel aardig
bezig gehouden.
Een applausje van het niet talrijke
publiek bleef niet uit.
'Hij speelde alles van het blad, hoe»
wel dit meestal bij piano»recitals
geen gewoonte is. (Het omslaan der
bladen gaf soms een storende stag»
natie).
De toelichtingen op 't Jeven en
werk van Chopin betrekking hebben»
de werden op een vlotte en onder»
houdende wijze gegeven.
'De acoustiek in de Rotonde vol»
deed goed, ook de sfeer gaf aan de
avond enige intimiteit.
Na het piano»recital werden nog
enkele lichtbeelden vertoond door de
heer P. Spronkers.
Deze lichtbeelden lieten ons Polen
zien ten tijde van Chopin (18104849)
Zeer onrustige tijden, cholera» en
pestepidemieën teisterden het land.
De oorlogsgesel drukte het Poolse
volk terneer. Niettemin wisten de
Polen zich weer uit alle ellende op te
richten.
Dit cultuurminnende volk toont
ons steeds weer haar genieën \vaars
onder de grote piano»componist
Chopin een vooraanstaande plaats in»
neemt.
JAC. BONSET.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 15 Oct. S uur: film „Shane".
Zondag 17 Oct. 8 uur: idem.
Zondag 17 Oct. 2 uur: film „Het Ie»
ven is geen lolletje".
Maandag 18 October 8 uur: idem.
Dinsdag 19 October: film „De vrouw
met laet geschonden gelaat".
Woensdag 20 Oct. S uur: idem.
Donderdag 21 Oct. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
„Ons Huis", Dorpsplein
Dinsdag 19 October 2.30 en S uur:
Najaarsbazar t.b.v. iHerv. Gemeente.
Woensdag 20 Oct.: 2 en 8 u.: idem.
Donderdag 21 Oct.: 2 en 8 uur: idem.
Stadsschouwburg, Haarlem
Donderdag 14 Oct. 8 uur: Italiaanse
Opera met „II barbiere di Siviglia".
Zaterdag 16 Oct. 8 uur: Ned. Come»
die met „Muiterij op de Gaine".
Zondag 17 October S uur: idem.
Maandag 18 Oct. S uur: Afscheids»
voorstelling Henriettc Davids.
Dinsdag 19 October 8.15 uur: Hindoe
Ballet Mrinalini Sarabhai.

Mensen en Zaken
Op het gebied van de hengelspor*
zijn er drie soorten mannen: Zij, die
altijd de grootste snoeken, karpers,
baarzen en palingen uit het water ha»
len. Dan zijn er de pechvogels, die
met een peperdure uitrusting nooit
iets eetbaars mee naar huis brengen
en tenslotte de outsiders, die nimmer
een -hengel in hun handen zullen ne=
men, maar — ondanks zichzelf — al»
tijd op de een of andere manier 'bij
deze vorm van watersport betrokken
worden.
Tot de laatste soort behoort onge»
twijfeld de man, die op zekere nood»
lottige morgen er in toestemde met
zijn vrienden ter visvangst te gaan.
Het ver/oek ging uit van een club
egoïsten, die alleen maar het oog had»
den op 's mans chauffeurs»capaciteis
ten. Ja, dat gaat zo.
Kerel, je hebt een lekker wagentje,
kan jij nu niet....
O ja, dat komie wel, maar.... vis»
scn.... nee, dat kon»ie niet. Was ook
zeker geen bezwaar? Inderdaad von»
den de vrienden het geen bezwaar.
Als hij maar 7.0 tegen het krieken van
de dageraad aanwezig wilde zijn met
zijn voertuig. De rest kwam dan wel
in orde. Voor de gezelligheid zouden
ze hem wel een hengel met toebeho»
ren in z'n handen geven.
De avond voor het vertrek goot het
met bakken tegelijk uit de hemel. Er
was geen terugtocht mogelijk. Zo zijn
vissers. Die maken plannen, weken
van te voren en dan wordt de onder»
neming door dik en dun uitgevoerd
op de afgesproken datum. Dat ge»
beurde ook hier. Natuurlijk goot het
tegen het krieken van de dageraad
nog harder.
In een stemming van: laat komen
wat komen moet, startte de man zijn
auto en ging zijn vrienden ophalen.
Hij verbaasde zich dat ze allemaal
tevoorschijn kwamen. Iedereen was
aanwezig met hengel, tuig, laarzen,
truien en oliejasscn. De bereidwillige
chauffeur alleen vertoonde zich. in
zijn gewone colbertje, maar hij had
een paraplu achter in de wagen lig»
gen! Allicht, dit feit eist een nadere
toelichting. (Want de vrienden waren
min of meer verbijsterd. Een man
met een paraplu.... in de twintigste
eeuw....!)
Wel, de opofferende automobilist
was eens — voor korte of lange tijd,
dat vermeldt de historie niet — in_
Milaan geweest. En daar had hij tij»"
dens een barre regendag ('t blijkt in
Italië toch ook wel te regenen) ge»
merkt dat de mensen, mannen en
vrouwen, daar een paraplu boven het
hoofd droegen om zich tegen 's 'He»
ren Pluvius zegeningen te bescher»
men.
Regenjassen zag hij sporadisch. Die
werden hoogstens gedragen door de
een of andere gekke toerist, die dan
ook zeer de aandacht trok. En al die
paraplu=voerende mensen bleven heer»
lijk droog, constateerde de vriende»
lijke autorijder. In de lage landen, die
het aanslibsel van de Rijn vormen,
teruggekeerd, schafte hij zich een
paraplu aan, die hij overal meedroeg.
'Het is volkomen duidelijk dat hij het
ding dus onder de bovengeschetste
omstandigheden niet thuis liet.
Enfin, de tocht naar de nabije plas
verliep zonder onheilen, de bootwerd
voor een dag gehuurd en het viertal
stortte zich in het avontuur op de
wildsdeinende baren. Momus heeft de
volgende bewering
gecontroleerd,
en ze is waar: Degene, die niet kan
vissen, nooit een hengel heeft vast»
gehouden, krijgt 't eerst een enorme
kanjer aan z'n haak.
De man met de paraplu overkwam
dit ook. Met een hand hield hij de
paraplu boven het hoofd (bleef rede»
lijk droog) en met de andere hield hij
nonchalant het bengeltje vast. Een
buitengewone aanblik bood 'hij.
Terwijl de andere drie, dik in het
oliegoed, met verkrampte gelaatstrek»
ken naar hun simmetje staarden,
kreeg de parapluman beet. Goed beet
ook, want hij viel bijna uit de boot.
Het vervolg van het verhaal is een
orgie van narigheid:
'De man moest zich met beide han»
den aan de boot vasthouden. Daar»
door verspeelde hij zowel hengel als
paraplu. De hengel was van een
vriend en de paraplu had 'm negen
piek gekost. Hij was daarom zeer
treurig gestemd over het verlies van
z'n paraplu, die snel in de golven
verdween. Het hoongelach van de
brasems klinkt hem nog in de oren.
(Het verschrikkelijkste was echter
dat de man nu volslagen overgeleverd
was aan de neerstromende regen. En
niemand, die er zelfs maar aan dacht
het sportfestijn te beëindigen. Moet
het nog gezegd worden dat de onge»
lukkige zijn vormvast colbert tot on»
zinnige proporties zag ineenkrimpen?
En nóg houden zijn vrienden vol
dat vissen een prachtssport is.
MOMUS.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Familieberichten
Op 31 Oei. a.s. hopen onze
lieve ouders
E. DE MUINCK
en
L. DE MUINCK*LADENIUS
de dsjg 'te gedenken, dat (ze
25 jaar geleden in het 'huwelijk
traden.
Dat zij nog lang gespaard mo=
gen blijven is de -wens van
Coby
Chris
Piet
• en Mar j a.
Zandvoort, 17 Oct. 1954
Const. Huygensstraat 22

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

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424

VEILING

2975

van ged. inboedel, wegens sterfgeval,
op

2465

Dinsdag 26 October
Goederen kunnen nog worden hijs
gevoegd.
Inlichtingen dagelijks:
VEILINGMEESTER
P. WATERDRINKER

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
G cm. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
Informatiebureau Vrcemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwassery „Rollandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a. Zandvoortse Courant, Gertcnbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobcdrüven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Zandv. Operette Vereniging
Secr. Kleine Krocht 5 » Telef. 2602
Voor de wereldberoemde operette

„DE ZIGEUNERBARON"

b ioline

vraag het
SLANKHEIDSMIDDEL

by Uw drogist. Prijs ƒ 1,25

Muziek Joh. Strauss in „Monopole"
aanvang kwart voor acht, ziin voor
Maandag 25 Oct. en Donderdag 28
Oct. nog enkele kaarten verkrijgbaar
bij „Het Wonder van Zandvoort",
Swaluëstraat 9, telef. 2418. .

De Woensdag is uitverkocht

Manufacturenzaak J. Th. KORT
vraagt voor Zandvoort een

eerste en een
aankomende verkoopster

Voetverzorging

PROFITEERT, VóóR DE PRIJZEN VERDER STIJGEN,
van WASSENAAR's enorme voorraad en lage prijzen!
„SCHELTEMA"
„VAN WIJK"
„ZAALBERG"
DEKENS
DEKENS
Zuiver wol
Effen, zuiver wol
Marmer deken
Effen 100% wol
Extra mooi
pers
44,25
150/200
34,75
35,75 2 pers
59,75
180/225
46,50 l pers

„ZAALBERG"
Extra zwaar
150/200
42,50
180/210
53,50
190/230
62.00

„CONSUL"
Prima gemengd wol
mooie medaillons
en kleuren
1 pers
22,75
2 pers
29,75

„IJSBRAND"
De beste gemengd
wollen deken
Bijzonder warm
Mooie kleuren
l pers
29,50

„ISOLA"
Effen marmer deken
Zalm en groen
' 14,95

„GRAHAM"
Doublé face deken
Bleu, zalm en groen
19,75

. GEWATTEERDE
„SUPRA"
„AHOY 1954"
„BESTSELLER 1954"
DEKENS
Jeugd-matrassen
Oersterke binnenHeerlijk zachte diepvering matras
verende matras
Rijk bestikt en goed l pers. 3-delig 47,75
gevuld
90/190, 3 delig 51,75 1 pers. l delig 65,75 1 pers. 1-delig 78,75
" pers., 3 delig 64,75 2 pers. 2-delig 98,75 2 pers. 2-delig 119,75
NU NOG VOOR
OUDE PRIJZEN
één persoons .. 14,90
grote l pers
18,90
Waarom zoudt U NU, vóór de winter, niet van deze aanbiedingen
2 persoons
21,90
profiteren. Alles wijst er toch op, dat de prijzen verder zullen gaan
Extra groot
24,90
stijgen. — En wanneer het moeilijk valt uw aankoop ineens te volEn tot 30 Oct. nog
doen, — of wanneer U uw spaargeld liever op de spaarbank houdt
EEN GULDEN
— dan kunt U gebruik maken van Wassenaar's eigen-CrcdietKORTING
Service. U betaalt dan een gedeelte bij aankoop en het restant
bij inlevering van
verdeeld over 6 maanden. (Rente slechts 'n V2 % per maand).
REDUCTIEBON l
Voorbeeld: Aankoop van ƒ 200,-. — Betaling bij aflevering ƒ 49,28.
— Verder 6 achtereenvolgende maanden ƒ 26,—.
U ziet, voor zeer weinig kosten geniet U de gehele winter (zonder
GRATIS
«veel zorgen) van Uw nieuwe bed en/of nieuwe wollen dekens.

,Hoboca' reisbonnen

,RHEUMANELLA'
„AVEK"
WINTERLAKENS
DIVANBED
Heerlijk zacht flanel.
15 jaar garanitie
Ecru 150/240 .. 9,95
Ecru 175/240 .. 11,95 NU NOG .... 28,95

„RAWI"
KANTELBED
15 jaar garantie
Nog niet verhoogd
39,75

Wit, bleu, groen,
zalm en rose
MOLTON DEKEN MOLTON DEKENS
150/240
10,95
125/180
5,25
l persoons wit
175/240
12,95
140/180
5,95
160/210
7,95
89
180/220
8,95

Reductiebon l

EEN GULDEN REDUCTIE
bij aankoop van een
GEWATTEERDE DEKEN
Geldig van 15-30 October 1954

Reductiebon 2
EEN GULDEN REDUCTIE
bij aankoop van een
deken „MIGNON"
150/200 17,95 of 170/220 22,95
Geldig van 15-30 October 1954

2.

HERBOUWPLICHT

ter overname gevraagd voor
twee huizen. Br. met prijs en
condities ond. no. 8001 bur.
Zandv. Courant.
Café OOMSTEE HEEFT TJ IETS OP TE
WONINGRUIL
RUIMEN?? WU kopen alle
Iedere Vrijdag gekookte of soorten meubelen en inboe- Wie ruilt mijn moderne 2e
etageswoning .Huur ƒ 42,50
gebakken mosselen.
dcis. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164 per maand. Aalsmeerweg
Tot 1.30 uur geopend.
A'dam voor huis en tuin te
Zandvoort. Br. ond. nr.8102
bur. Zandv. Courant.
TAPIJTEN-DEKENS
VERHUUR ZONDER
WONINGRUIL
Zaterdag verkoop laatste
CHAUFFEUR
AmstelveemZandvoort
restanten van jaarbeurs* GARAGE RHEE, telefoon
Aangeb. HUIS, ben. k. en
monsters.
Wiltons ƒ 79,50. Extra K 2500—39669, 39435, Koe* suite en keuk.; bov. 4 k. m.
diefslaan
21.
Heemstede
balcon en war. huur ƒ 47,15
grote maten 270 x 360
p.m. Gevr. zelfde of groter
slechts ƒ 169,—.
huis. Br. ond nr 8104 bur.
Smyrna tapijten reeds
v.d. Zandv. Crl, Achterweg
voor ƒ 89,50. Wollen da
„DE SOM"
kens (iets vuil) ƒ 13,50,
KLEIN
HUIS te koop gevr.
ƒ 18,90. Op vertoon ad* Was- en droogmachine
Aerdenh. » Bentv. = Zandv.
vertentiu bovendien 5%
event. woningruil «H'lem of
verhuur
korting.
elders. Goede stand. Br. nr.
TAPIJTHANDEL
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199 8101 bur. Zandv. Courant.
„MARO"
Jansstraat 85, Haarlem
GEMEUB. ZIT»SLAAPK.
en suite m. pension aangeb.
Zandv.laan 153, tel. 2351
Moderne inrichting voor
damesübridgeclubje
Haltestraat 37 - Telef. 2891 Voor
nog 2 dames gevraagd voor
fijne Vleeswaren l middag in de week. Br.
ond. no. 8103 bur. van de
Brederodestraat 72, tel. 3023 ALS RECLAME:
Zandv. Courant.
20 et 100 gr.
Mevr. A. Mol-van Bellen Leverworst
Rookworst .. 30 et. 100 gr. FLINK MEISJE GEVR. v.
Schouderham 55 et 100 gr. halve of hele dagen. Mevr.
Diploma A.N.O.V.
Balledjx, Haltestiaat 27.
Aanmelden vanaf Maandag a.s. iedere avond na 8 uur
Groie Krocht 32.

I. J. Knotter

GRASLINNEN
LAKENS
Effen gezoomd
l pers...'
4,25
150/220
4,90
bijpass, sloop.... 1,45
Extra zware kwaliteit
gezoomd l pers. 6.30
gezoomd 2 pers. 7,75
Idem geborduurd:
1 pers
6,95
2 pers
8.45
Bijpassende slopen:
1,80 en 2,35
„MULTICHECK"
Veelkleurige blokdeken. Zuiver wol
150/200
44,75
„MIGNON"
100% jacquard deken.
Dubbel doorgeweven
bloemdessin. Zalm,
groen cii meerkleurig.
Een werkelijk bijzoiidere aanbieding.
1 pers. 150/200 17,95
2 pers. 170/220 22,95
Bij inlevering van
REDUCTIEBON 2
onder aan deze pagina
NOG een GULDEN
GOEDKOPER
GRATIS

.Hoboca' reisbonnen

„PRINCESS"
schuimrubber matras
25 gulden GOEDKOPER dan normaal
1 pers
119,50
2 pers
179,50

„AUPING
ATLANTA"
Degelijk geconstrueerde dubbelconische
binnenvering matras
1 pers. l delig 92,50
2 pers. 2 delig 130,00

„LYON"
Dubbelzijdig gemengd
wollen kinderledikantdeken
7,95
(voor wieg .... 5,15)

„MICKEY"
Flanel wieg of wagendeken, leuk dessin
3,65
Vele kleuren

Franco bezorging in Zandvooxt

WASSENAAR
Haarlem's Beddenspecialist

JANSWEG 17 t.o. het Station Haarlem

-

Telefoon 14329 en 18626

Vrijdag 22 October heropening
„WINTERFILIAAL", GEN. C RONJE STRAAT 121, HAARLEM

GEVR.
NETTE WERK*
STER van 9=1 u. Aanm. Za=
terdag na 2 u. Dr Mezger*
straat 28.
GEVR. MEISJE voor dag
en nacht v.g.g.v. Meerdere
hulp aanwezig. Mevr. v.d.
Meer, Julianaweg la
TE KOOP: AUTOBED op
luchtb. Rückert, Kostverlo*
renstraat 58
TE KOOP: pracht jonge
HENNEN, tegen de leg.
Kostverlorenstraat 26
AANGEB. bij alJ.st. Dame
PRIMA KOSTHUIS met
huis.verk., weekend afw.
Br. ond. nr. 8105 bur. v.d.
Zandv. Courant.
MEISJE GEVR. v. halve
dagen. jMevr. Keur, Burg.
Engelbertsstraat 64
TE KOOP GEVRAAGD :
BELEGGINGSHUIZEN en
VRIJKOMEND 'HUIS.
Makelaar K. C. v.d. Broek,
Van Speykstraat 2
SPOORBIELS TE KOOP
i.g.st. ƒ 3,50 per stuk.
Fa. J. van Sluisdam, Para»
dijsweg 11 -i
TE KOOP:
KACHEL,
PLAAT en PIJP ƒ 30.—.
Mulder, Zuiderstraat I2a.
TE KOOP: ;1 kinderstoel,
l kinderledikantje m.bedje,
l koff.gr. m. ji^a
Pakveldstraat 5.
TE KOpP: Kinderledikant
met bedje, •wandelwagéntje,
driewielig 'fietsje. 'nr:r
Vondellaan 15.

voor dames die prijs stellen op
aparte, vlotte modellen

Dames Japonnen
in prijzen van ƒ 28,50 tot ƒ 79,50,
stuk voor stuk juweeltjes van de
beste binnen en buitenlandse fabri*
katen. — In alle maten, tientallen
variaties.

„STURKA" en „NOPLA-TEX"
Dames en Kinder Jackets
met teddy gevoerd in diverse prijzen.
SCHATTIGE KINDERPAKJES,
met lange broeken.
vanaf ƒ 29,75
„DELANA" SKIBROEKEN en
„DELANA" BLOUSES.
„DELANA" HEREN VESTEN
(Zuiver wol)
ƒ 18,75
Een volledig geminderde
DAMES NYLONKOUS
.. ƒ 2,95
Een fijne KRYSTALKOUS
met fantasie=>hiel ƒ 4,75
Extra reclame:
per 2 paar ƒ 8,50

EEN KEUR COLLECTIE
in Dames-vesten en Pullovers
DAMESROKKEN
........
ƒ 10,75
DAMES UNI STOFFEN, zuiver wol
140 cm breed,
per meter ƒ 7,50
LEUKE RUITEN STOFFEN,
ijzersterk, voor schooljurkjes, per meter ƒ 2,25
HEREN OVERHEMDEN. DASSEN, SOKKEN,
SPORTKOUSEN, ANKLETS,
in de beste kwaliteiten!!!
Een prachtige collectie ,LUCKY' SHAWLS
Zwitserse Poplin DAMES BLOUSES
met lange mouw ........ . . ƒ 13,95
Textiel: en Confectiemagazijn

DE WAAG

HALTESTRAAT 40
TEL. 2087
Voordeliger dan de stad.
Steeds het nieuwste op allerlei gebied
en garantie op alle artikelen.
EENS KLANT
......
BLIJFT KLANT

Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOORTSE COTJBANT

Ons Wad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aaxd;
• Zijn crltische en sümulerende taak eerlek vervullen;
• Ben tikje spot en humor
niet vergeten;

ZANDVOOBTSB COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

FiJnstrykeriJ — Snelle aflevering —KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

Het adres in Plan Noord
Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Wïtkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Vij geven ook spaarzegels

Droste zoekt vrouwelijk personeel!
U kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten bier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen ver»trek t en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan ben, die
niet in Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 /aar) kunnen
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor 'halve dagen.

P. FLIETSTRA
ïurg. Beeckmanstraat 2
hoek Tolknsstr. f Tel. 2114

Na deze „zonloze" zomer
heeft U extra behoefte aan

WARME KLEDING

GOEDERENSNEL VERVOER

naar en van
A'dam,
'Haarl. e. o.
't Gooi, ,
Utrecht,
Zeist,
Den Haag en omgeving,
Rotterdam

HEREN
PYAMA'S
Prima kwaliteit

14,45 12,95

Zwanendons
DAMESNACHTHEMDEN

10,85

rn./jjeb. garnering

11,45

DAMES PYAMA'S
Prima kwaliteit

12,90

Laatst nieuwe model
DAMES PYAMA'S
m./tricot manch. en boord

11,90

Leuke
KINDER
PYAMA'S

6,95
kl. st. per mt.
JONGENS
PYAMA'S

5,95

„De Snelle Visser"
Zandvoort, Kl. Krocht 3
Tel. 2655

is het prettig
werken

Leuke gestreepte DAM'ES*
__ Meisjes
„TWEKA'VTRUITJ'ES
5,45 vet>tjes Zeer aparte WOLLEN
Zuiver wollen
_ _ __ m. rits VESTJ.ES, div. kl. 29,75 23,25
DAMESVESTJES div. kl. 12,75 15,35

Als RECLAME
Aanmelding Personeel*
afdeling elke dag, behalve Zaterdags, van 9 tol
5 uur aan de fabriek.

in „ONS HUIS", DORPSPLEIN 5 ZANDVOORT

op Dinsdag 19, Woensdag 20 en
Donderdag 21 October a.s.

•STENGEL^,, ARNHEMSE
MEISJES en KRAKELIN=
GEN van 85 voor 70 cent
per 250 gram.
SPECULAAS
MET AMANDELEN,
SPECULAAS -BROKKEN
55 cent per 250 gram.
Beleefd aanbevelend,

Gebloemde zijden
PEIGNOIRS,
binnenkant geruwd

Ook tapijten te koop.

Ipekdjian

Voor vlot en
leuk jurkje

KERKSTRAAT

20

TELEF. 3136

Mevr. de Nijs
Coupeuse
Binnen drie dagen klaar.
Emmavceg 8, telefoon 3095

Koffieprijsveriaging, en bovendien

&•• >»a

Gestreepte en geblokte
FLANELLEN LAKENS
150 cm breed
8,25
7,95
175 cm breed
9,45
Effen witte FL. LAKENS 9,95
Gekl. FL. LAKENS
10,95

J. Th. Kort
HAARLEM

Telefoon 2666
EIND OCTOBER OOK IN

HEEMSTEDE
IJMUIDEN

't Helm behoeft UW steun
als vriend en abonné. Inl.:
Dr. Gerkestraat 93 zw.

Marisstraat 48 * telef. 3028
ten bate van de Hervormde Gemeente, aldaar.
* Amsterdam
G e o p e n d : Dinsdag 19 October van 2.30—5 en van Heiligewegtel.7 34340
8—10 uur; de overige dagen van 2—5 en van 8—10 uur.
Diverse fraaie en nuttige gebruiksvoorwerpen!
Voorts textiel, levensmiddelen, versnaperingen etc., etc.
Als bijzondere attracties: Ballonnemvedstrijd, Film, A.s. Zaterdag
Grabbelton, Rad van Avontuur en vele andere!
als RECLAME:
Trekking der loten op Dinsdagavond 19 October.
200 gram Koggetjes
TOEGANG VRIJfl
voor ƒ 0,70
Grote Appeltaart voor
ƒ 1,35
JEKKERS, geheel m. Teddybeer gevoerd ƒ 49,Fa
VAN
STAVEREN
CANADIANS met gecapitoneerde voering
en Teddyskraag
„ 34,—
Zeestraat 48 - Tel. 2684
COSTUUMS in vele variaties
van ƒ 49,* tot f 128,MANCHESTER PANTALONS in vier kleuren.
Poolvast, met schriftelijke garantie
ƒ 22,50
M'ELTON DAMES PANTALONS ƒ 16 -- ƒ 19,75
Demi's, Regenjassen, Pantalons, Sporfcolberts,
Jongensbroeken, enz.

Kledingbedrijf Succes

16,Z5

Gehl. flanellen PEIGNOIRS 26,95

Schoolplein 4 s Telef. 2467

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten

Leuke flanellen PEIGNOIRS

(alleen Zaterdag)

Fa A.v.d, Mije & Zn
Grote NAJAARS-BAZAR

DAMESTRUITJES en VESTJES
in alleraardigste modellen en kleuren

WIE HELPT?
De afd. Zandvoort van het Nederl. Roode Kruis heeft
dringend noodig uitbreiding van opslagruimte voor op=
slag van medicamenten en Noodhospitaal in het belang
van de Zandvoortse Bevolking.

Te huur of te koop gevraagd: RUIMTE
evt. met garage (centrum)
Aanbiedingen s.v.p. aan het Secretariaat, Oranjestr. 14.

Met triestig weer
brengt RADIO 'n gezellige sfeer
Wij brengen U een pracht collectie, w.o. PHILIPS '
ƒ 98,* ƒ 136,=, ƒ 162,=, ƒ 198,*, ƒ 210,=. ƒ 298,= enz.
PICK=UPS
ƒ 74,=, ƒ 99,=
Ook op termijnbetaling.

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5=7

TELEFOON 2974

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voos? uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

Haltestr2729

Telefoon 2596

De Volkscredietfaankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan bet Kennemer Financierings-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 zakten worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
Kl. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten

KOFFIE RECLAME !
De Gruyter's koffie is belangrijk 1n prijs verlaagd.
De 10% korting is natuurlijk gebleven. Schenk
nu dus gerust een kopje méér, want voordeliger
dan
De Gruyter's
aan ue
^ruyters koffie
kottie is
.s er
er géén
geen andere.
andere.
Een beroemde naam en een grote aam als
koffie- en theezaak geven U de zekerheid van

verse koffie, geurige koffie, krachtige koffie.
Nu niet meer beknibbelen] Tracteer Uzelf op
De Gruyter's Goudmerk- of Roodmerkkoffie, met
heerlijke grote chocoladerepen; naar keuze melk,
puur o, me|k.mokka.

BIJ AANKOOP VAN EEN HALF POND KOFFIE OF EEN BUSJE OPLOSKOFFIE

KOFFIE

3 GROTE GOUDREPEN
TER WAARDE VAN 75 CENT, VOOR SLECHTS
Deze aanbieding
l» geldig tot en met
19 October 1954

NIEUWE
KOFFIEPRIJZEN
Goudmerk. . 250 gr. 275 et.
Roodmerk . . 250 gr. 248 et
Blauwmerk. . 250 gr. 228 et.
Oranjemerk . 250 gr. 208 et
Oploskoffie , . busje 285 et.
Coff. vrije koffie, blik 320 et

MET 100/0 KORTING
IL

MANCHESTER JONGENS=PLUS=
FOURS, KORTE BROEKEN, BE*
DRIJFSKLEDING, WOL, DEKENS,

Grote flanellen lakens

October
f
SCHOENENMAAND

THEATER

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper * Stationsplein « Telefoon 2550

180 cm breed, en 150 cm breed.
1

VRIJDAG 15, ZONDAG 17 en MAANDAG
18 OCTOBER > 8 uur:
Een epos van het Westen
Nimmer bracht
U het witte doek schonere belevenis! Paramount
Films presenteert 'U de fTechnicolor=productie:

Fa v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360

BROSSOIS
Grote Krocht 13

Naaimachinehandel
„WILCO"

met Alan Ladd = Jean Arthur * Van Heflin =
Brandon de Wilde = Jack Palance.
(14 jaar)
Van DINSDAG 19 t/m DONDERDAG 21 OCT.
8 uur: Een zeer uitzonderlijk filmwcrk met een
climax van schier ondraaglijke spanning.
Joan Crawford a Melvyn Doüglas = Conrad Veidt
tReginald Owen * Osa Nassen in:

Swaluëstraat 2
'hoek Kleine Krocht
heeft voor u de nieuwste types
NAAIMACHINES.
Vraagt geheel vrijblijvend de=
monstratie.
Voor vakkundige reparaties
belt U even 2889.

zult U in de komende weken onze
etalage niet zo verzorgd vinden, als
U dit van ons gewend is.
Het is ons deze weken derhalve niet
mogelijk, datgene te etaleren wat wij
gaarne zouden willen, doch wijzen^
U in dit verband op de bekende
slagzin: „Wat U niet ziet in de eta=
lage, vindt U binnen!"

JONGENS
en
MANNEN
van 14 tot 35 jaar

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht

Het leven is géén
lolletje

(Alle leeftijden.)
voor

de

cacao- en chocoladefabrieken N.Vt. Haarlem

Adverteert in de Zandvoortse Courant

E.H.B.O.-cursus
Door de afd. Zandvoort van het Ne=
derlandse Rode Kruis en de Zand*
voortse Reddingsbrigade zal deze
winter wederom een E.'H.B.O.=cursus
worden gehouden.
Deze cursus zal beginnen op Vrij=
dag 22 October des avonds om 8 uur
in 'Hotel Keur en vervolgens om de
14 dagen onder leiding van dokter
Entzinger.
Dames en heren (leeftijd boven 18
jaar) kunnen hieraan gratis deelne=
men. Men kan zich aanmelden bij de
heer A. Loos, J. P. IHeyeplantsoen 4
en de secretaris van het Rode Kruis,
Oranjestraat 14.

Het Wonder
van Zandvoort Wed. Chr. Vrouwenbond
De goedkoopste zaak

De afd. Zandvoort van de N.C.V.B.
houdt Vrijdag 22 October a.s. des
avonds 8 uur haar maandelijkse le=
in de nieuwe consis
brandt volkomen reukloos dcnvergadering>
storiekamer der Hervormde Kerk.
op petroleum. Uiterst zuinig in ge*
Mevr. G. Gilhuis=Smitskamp van
bruik en geen walm
ƒ 49,50 Amsterdam zal spreken over „De
SWALUËSTRAAT 9 - TEL. 2418 vreugden van de arbeid".

TILLEY STRAALKAGHEL

ZONDAGMIDDAG 17 OCTOBER = 2.30 uur:
Een vrolijk programma voor jong en oud:
Slan Laurel en Oliver Ilardy in:

Zaterdag 16 October gereserveerd
Accordeonvereniging „Zandvoort".

Opticien Looman Benoemd

2 6 0 0 bellen!

(18 jaar)

Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelding dagelijks bij de portier.

HALTESTRAAT 58 = TELEF. 2174 De heer Mr A. Mcrens, die enige ja=
ren werkzaam was op de secretarie»
afdeling, is met ingang van 15 Nov.
a.s. benoemd tot adjunctscommies te
Voorschoten.

TAXI bestellen?

De vrouw met het
geschonden gelaat

Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
diverse werkzaamheden in de fabriek

In verband met

verplaatsing van onze
zaak naar Haltestraat 5

SHANE

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W.

Simavi-collecte

Strand
(morgen) zal er gecollec=
berijdbaar Zaterdag
Oct.
teerd worden voor de „Simavi", de
17
6.50 14.— 19.13
bekende vereniging op het gebied
18
7.47 14.30 20.13 3'.- 1L30=18!- van bestrijding van ziekten in de
19
8.56 16.r- 21.30 4.30' 13.—=19.30 overzeese gebieden.
20 10.22 17.30 23.01 6.- 14.30*2121'
0.19 7.30 12.51 20.— 4.30=11.22
1.14 8.- 13.40 20.30 5.-=11.30 Gevonden voorwerpen
23
2.- 9.- 14.19 21.30 6.-=12.30 Aardappelzak; notitieboekje, diverse
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. portemonnaie; zwarte glacé hand=
schoen; damespolshorloge; ceintuur;
kinderschort; schoolétui; jongensre*
Zeepost
genjas; hoes van parapluie; sigaren=
Met de volgende schepen kan zeepost aansteker; witte badschoen; diverse
worden verzonden. De data, waarop sleutels; kindcrtasje; autoped; kins
de correspondentie uiterlijk ter post er= en herenrijwiel.
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Oranje", 3 Nov.
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Oranje",
3 November.
Ned. Antillen: m.s. „Artemis",
19 October.
Suriname: s.s. „Cottica", 20 Oct.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
GEBOORTEKAARTJES
m.s. „Jagersfontein", 19 Oct.
Canada: s.s. „Rijndam", 21 Oct.
Gertenbachs Drukkerij
Zuid=Amerika: s.s. „17e Octubre"
21 Oct. en s.s. „Cordoba" 21 Oct.
Brazilië: s.s. „17e Octubre", 16 Oct.
Achterweg l Tel. 2135
Australië: via Engeland s.s. „Arca*
dia", 21 October.
Nw. Zeeland: via Engeland 16 Oct.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven de
postkantoren.

Tweede blad van de Zandvoortse Courant

Sport
„ZANDVOORTMEEUWEN"
VOETBALVERENIGING

Hel programma voor a.s. Zondag:
ArchipekZanclvoortm. l
2.30 u.
Zanvoortm. 2=H.B.C. 3
2.30 u.
Ripperda 2=Zandvoortm. 2 9.45 u.
Zandv.m. 5*Spaarndam 2'
9.45 u.
Zandv.m. &D.C.O. 4
9.45 u.
'H.F.C. 10*Zandv.m 7
945 u.
R.C.'H. b=Zandvm. jun. a
9.45 u.
Zandv.m. jun. b*H.F.C. e
12 u.
Zaterdagmiddagprogramma:
Zandvoortm. l=Desto
4 u.
Zandvoortm. 2*S.V.J, 3
3.45 u.
R.C.H. a*Zandv.m. adsp. a
4 u.
R.C.H. d*Zandvm. adsp. b
4 u.
R.C.H. i*Zandvm. adsp. c
3 u.
A f d . Handbal
A.s. Zondag zullen de eerste hand*
balwedstrijden van Zandv.meeuwen
plaatsvinden.
Dames 2e klasse:
T.H.B.=Zand.voortmeeuwen
12 u.
Heren Ie klasse:
Zandvoortm. IsConcordia
2 u.
•Heren 2e klasse:
Zandvoortm, 2*IJmond 2
3.15 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

De resultaten van Zaterdag en Zon*
dag waren als volgt:
S.V.Y.=T.Z.B.
4=2
D.S.B. 2*T.Z.B. 2
4=0
H.F.C 12=T.Z.B. 3
2=3
Vogelenzang jun. a=T.Z.B. a 3=2
H.B.C, ads.' c*T.Z.B. a
0=9
H.B.C. adsp. f*T.Z.B. b
0*2
Na vier achtereenvolgende uitwed*
strijden zullen a.s. Zaterdag en Zon*
dag de eerste thuiswedstrijden op
ons nieuwe terrein gespeeld worden.
Voor het eerste 'elftal ook de eerste
punten? Wij verwachten niet anders!
Het programma luidt:
T.Z.B.=D.S.B.
2.30 u.
T.Z.B. 2=N.A.S. 3
12 u.
T.Y.B.B. jun. c=T.Z.B. a
12 u.
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a*H.B.C b
4 u.
De adspiranten trainen voortaan
Dinsdagmiddags 4 uur o.l.v. de heer
Miezenbeek.
KORFBAL.
Twee twaalftallen van de Zandvoort*
se Korfbalclub zullen ,a.s. Zondag
in het veld treden. Voor ZKC l
is om tien uur de ontmoeting tegen
Oosthoek 2 vastgesteld en om 2
uur voor ZKC 2 de wedstrijd tegen
Watervliet 5 in Santpoort.
De adspiranten zijn a.s. Zaterdag
vrij.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

Op de jaarvergadering van het K.N.
G.V., die dit week=eindc in Utrecht

(Adv.)

HRfflEfl hand Gelei
Een vorstelijke handverzorging

plaats vond, werd o.m. besloten de
medezeggenschap van de verenigin*
gen te vergroten. Medegedeeld werd
dat een groot jeugdcongres in voor*
bereiding is, dat in Juli in Rotter*
dam zal plaats vinden.
Jaarlijks zal een regionaal adspi*
rantenfeest worden gehouden en
eens in de 5 jaar een groot toonds*
feest.
Onze eerste kaderbijcenkomst gold
voor de lescommissarissen. Na een
inleidend woord van de voorzitter,
waarin gewezen werd op de taak
en verantwoordelijkheid van deze
'functionarissen, werden verschillen*
de aangelegenheden besproken en de
presentielijsten gecontroleerd.
A f d . volleyball
De start van onze ploegen in de
competitie is niet ongunstig geweest.
De dames wonnen na een behoor*
lijk-gespeelde partij met 3*1 van
Die Raekse, terwijl de heren met 2*2
de punten deelden met A.W.
Voor Maandagavond is vastgesteld:
Heren: O.S.S.*Santpoort (8.20).
K.J.C. „ZANDVOORT"

Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand*
voort zijn 4e ronde voor. het club=
kampioenschap.
No. l Engel Keur: 2c H. v.d. Meij;
3e P. Paap; 4e J. Kol Jr.
Zaterdag gaan de dames en heren
K.J.Oers naar Medemblik.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Wïm Schreurs
slaagde voor het praktijkdiploma A
aan het Kamerlingh Onnes*la'borato=
rium te Leiden.

Vrijdag 15 October 1954

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid van
de redactie.
Geachte redactie,
In een ingezonden stuk in uw editie
van 8 October j.l. stelt de heer J. F.
A. Slrebe de vraag: „Waarom in
Zandvoori dierenbescherming? Voor
zover ik weet worden hier geen die*
ren mishandeld".
Het antwoord hierop luidt:
Ie. omdat het niet verantwoord is
dieren, die het slachtoffer zijn ge»
worden van het verkeer, op straat
zonder meer te laten doodbloeden
(E.H.B.O.=postl);
2e. omdat hulp verleend moet wor«
den aan zwerfdieren;
3e. omdat het aantal dierenmishan*
delingen in onze gemeente onrustbas
rencl groot is. Bij Dierenbescherming
Zandvoort werden de laatste maan*
den o.m. binnengebracht:
a. vogels, zwaar verminkt, doordat
ijzeren krammen in de kop waren
geslagen;
b. egels met de ingewanden uit 't
lichaam hangend, doordat kinderen
ermee 'hadden gevoetbald;
c. poes, „bewerkt" met een schroef
sleutel, tot het achterlichaam ver*
brijzeld was;
d. katertje, zwaar verminkt in
vuilnisvat aangetroffen;
e. nest jonge katjes, gevonden in
een papieren zak in de duinen.
Na lezing van het bovenstaande zal
toch zeker bij niemand meer de vraag
rijzen, of dierenbescherming in Zand'
voort wel noodzakelijk is.
U dankzeggend voor de verleende
plaatsruimte,
Hoogachtend,
Bestuur van de afd. Zandvoort
van de Ned. Vereniging tot Bc*
scherming van Dieren.

Bevolkingsonderzoek
Zoals bekend heeft de gemeenteraad
besloten dit jaar wederom de bevol*
king in de gelegenheid te stellen zich
te laten onderzoeken naar de aanwe*
zigheid van TBC. Het onderzoek, dat
geschiedt door middel van een kleine
röntgenfoto is in de afgelopen jaren
nog geperfectioneerd, zodat hierdoor
thans ook veelvuldig andere afwijs
kingen zoals hartgebreken . kunnen
worden geconstateerd. Het 'belang
van het onderzoek is hiermede nog
groter geworden.
Indien dan ook, evenals 3 jaar ge*
leden, door de overgrote meerder*
ïieid van de 'bevolking gehoor zal
worden gegeven aan de oproep om in
het onderzoeklokaal te verschijnen,
zal hierdoor niet slechts het alge*
meen belang maar ook het eigen be*
lang ten zeerste zijn gediend.
Dat dit reeds onder alle lagen der
'bevolking ten volle wordt beseft,
moge blijken uit de namen van hen,
die in het comité van aanbeveling
voor het bevolkingsonderzoek zitting
hebben willen nemen;
Mr H. M. van Fenema, voorzitter;
•wefrh. A. Kerkman, weth. W. -vld.
Werff, W. M. B. Bosman, Pabtoor
P. van Diepen, Pater Nolascus O.M.
C., Ds R. H. Oldeman, Ds C. de Ru,
Ds A. de Ruiter, B. Entzinger, arts,
'H. K. van Es, arts, mevr. E. den Har=

tog=Ricardo, arts, J. van der Meer,
arts, Dr J. Reurink, arts, C. F. M.
Robbers, arts, PI. Baars, Dr A. van
Biemen, Zr G. Bokma, P. Brune, M.
Doornckamp, Zr C. W. van Dijk, A.
Elffers Azn, J. W. Gosen, G. W. van
Gijsfel, H. 'Hoekema, A. J. Hollen*
berg, Zr J. B. Hoogenbosch, Joh. C.
Jung Sr, G. S. W. Keur, P. Keur, P.
Korstenbroek, mevr. D. J. van Kuijk*
Koning, C. Kuyper, mevr. A. M.
Mol*van Bellen, A. Molenaar, P. van
der Mije, D. van Noort, G. Oskan,
F. C. Piet, Jhr. P. Quarles van Uf*
ford, Zr A. C. G. Regoord, S. Reits*
ma, S. Slagveld, C. Slegers, G. Tates,
P. L. Valke, W. J. P. Versteege, mej.
W. M. H. Vogels, M. Weber, Zr S.
M. de Wilde, T. Zonnenberg..
Het onderzoek zal plaats hebben
van 29 November tot plm. 22 Decem*
ber a.s. Een dezer dagen zal worden
begonnen met de werving van huis*
bezoekers, waarvan er ongeveer 180
ingeschakeld zullen moeten worden.
(Adv.)

Huidgenezing
F» U ROL

Huldzuiverheld- Huldgeiondheld

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:

Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kost verlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTEK:

Zr $. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 17 October
10.30 uur: Ds C. de Ru, Bediening
H.Avondmaal.
7 uur: Ds R. 'H. Oldeman, Bedie*
ning 'H.Avondmaal.
Jeugdkapel:
9.30 uur: spr. M. C. Draijer.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 17 October
10.30 uur: Ds L. H. Ruitenberg van
Den 'Haag.
7 uur: Ds J. J. van Hille van 'Haars
lem.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg

Zondag 17 October
10 en 17 uur: Ds A. de Ruiter.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht

Zon= en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gcmecnschapsbond

Dinsdag 19 Oct. 8uur: samenkomst
in de oude consistoriekamer Ned.
iHerv. Kerk. Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voor*
'burg.
Zondag 19 Sept. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door 'Ron. de
la Rie, algem. voorzitter van de 'Hum.
Jongeren Gemeenschap. Onderwerp:
Feestelijk leven in hét jonge iHuma*
nisme.

Burgerlijke Stand
van 8*14 October 1954
Geboren: Johannes Mattheus Ma=
ria, z.v. J. M. Heiligers en F. H. van
der Mcij; Hermine Christina 'Geor*
gine, d.v. G. R. A. M. Keislair en
C. A. J. H. Pollee; Adriana Johanna
Maria, d.v. J. L. van Diemen en J.
M. Terol; Cornelia Jacoba, d.v. J. R.
Buss en C. Keur.
Ondertrouwd: A. A. Heesemans
en H. Keur; A. van der Heijden en
H. Drogtrop.
Getrouwd: E. Bol en R. S. Cohen.
Overleden: J. Komen, oud 67 jaar,
echtg. van M. 'H. Mink.
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Ovektc&at
Raadhuis, 18 October 1954.
Zojuist hebben wij bij monde van
burgemeester van Fenema vernomen
dat de Raad zich in tegenwoordigheid
van een zevental personen uit een
thans nog onbekende combinatie over
het fantastische millioenenplan gaat
'beraden.
Een vertrouwelijk schrijven van
deze combinatie, gericht aan de Raad,
dat hedenavond in de ingekomen
stukken werd •vermeld, onthult nog
niet veel van dit plan.^welks opzet
blijkbaar zo groots is dat de zo zeer
gewenste openbaarheid er voorlopig
niet aan ikon -worden gegeven. De
Voorzitter van de Raad' beperkte zich
er slechts toe de lakonieke suggestie
te geven: „Ik stel voor 'dit schrijven
in 'besloten raadszitting te behande*
len." Waarmee de Raad zwijgend ac*
coord ging.
De geheimzinnigheid, die onmis*
kenbaar om deze affairef hangt, zou
een. aanwijzing kunnen zijn, dat de
bedoelde combinatie huiverig tegen*
over de eigen plannen staat en deze
voooralsnog niet prijs geeft aan de

Strandschap
contra Bloemendaal
Het bestuur van het Strandschap
iZandvoort kwam Donderdag ten
raadhuize van Zandvoort in vergade»
ring 'bijeen. Na behandeling van en»
kele huishoudelijke aangelegenheden
(o.a. vaststelling van de begroting
voor 1955) werden de ervaringen be*
sproken in de afgelopen zomer opge*
•daan met de intrekking van het
zwemverbod voor het centrale sirvnd*
gedeelte.
Rapporten waren terzake ingeko*
men van de korpschef van politie, de
Zandvoortse Reddingsbrigade en het
bestuur van de strandpachtersvereni*
ging. Algemeen -was men van mening
dat de zomer van 1945 — wegens de
abnormaal slechte weersgesteldheid —
geen voldoende maatstaf biedt om
over de gevolgen van deze maatregel
een betrouwbaar oordeel te kunnen
uitspreken. 'Het bestuur meende dan
ook zijn definitief oordeel te moeten
opschorten tot na een zomerseizoen
met normale weersomstandigheden.
Het bestuur van het Strandschap
nam met grote bezorgdheid kennis
van het voornemen van Gedeputeer»
de Staten om onder bepaalde voor»
-waarden aan de gemeente Bloemen*
daal vergunning te verlenen om een
vuilnisstortplaats op te richten nabij
de kop van de Zeeweg, op een af*
stand van nauwelijks 500 meter van
'het strandtentenkamp. Het bestuur
vreesde daarvan grote bezwaren
(stankverspreiding, gevaar voor be*
smettelijke ziekten over te brengen
door ratten en vliegen) welke door
het stellen van voorwaarden, ook al
zullen die nauwgezet worden nage*
leefd, niet kunnen worden ondervan*
gen. Hoewel het bestuur oog had
voor de moeilijkheden waarin de ge*
meente Bloemendaal ten deze ver*
keert, meende het toch — uit een
oogpunt van het door het strand*
schap te behartigen belang — bij Ge*
deputeerde Staten uiting te moeten
geven aan zijn bedenkingen en in
overweging te geven eerst een onder*
zoek in te stellen naar de mogelijk*
heid om een oplossing voor dit pro*
bleem op een andere wijze te vinden.

Jaarvergadering
„Ons Gebouw"
Vrijdagavond hield de vereniging
„Ons Gebouw" haar jaarvergadering.
Na goedkeuring van de jaarverslagen
werden tot leden van de kascommis*
sie benoemd de heren L. H. Cohen
en C. Paap.
Het bestuur werd als volgt gefor*
meerd: G. J. Sterrenburg, voorzitter;
J. G. Bisenberger, secretaris; D. van
Duijn, penningmeester en A. Kerk*
man en A. Molenaar, leden.
Door het welslagen van de bazar,
georganiseerd door de Vrouwenbon*
den van het N.V.V. en de Partij van
de Arbeid is het mogelijk voor een
nieuwe vloerbedekking te zorgen en
•de voor* en achterkant van het ge*
'bouw aan de Brugstraat van een nieu»
we verflaag te voorzien.
(Ingezonden

DINSDAG 19 OCTOBER 1954
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beoordeling door pers en publiek.
Maar er is meer:
'liet plan, dat wij gemakshalve aan*
duiden met de wijdse titel „millioe*
nenplan", duidt op een streven naar
een richting, die Zandvoort volstrekt
niet ligt, een streven namelijk naar
een luxe*badplaats, Als dit /o is —
en wij hebben reden om aan te nc*
men dat het zo is — dan schuilt hier»
in weer de reeds eerder gemaakte
denkfout of wensdroom, die de vader
is van vele grootse gedachten. Met
luxueuze flats, dito hotels en dure
ontspanningsgelegenheden verandert
men het karakter van deze badplaats
niet, het karakter dat bepaald wordt
door de kleine beurs. Zandvoort re*
quireert zijn „toeristen" immers uit
het achterland Amsterdam en Haar*
lem, een publiek dat vrijwel geheel
uit dagjesmensen bestaat en -wars is
van alle vormen van verfijning en
luxe.
Het thans bestaande en goedge»
keurde plan*Friedhoff had vrij veel
tegenstand omdat het in de ogeniyan
velen te luxueus was. Er is een object
voor de Noord*boulevard geweest (v.
Meggelen) dat niet is doorgegaan en
dit plan is ongetwijfeld grootser van
opzet, wil men de cijfers, die er over
genoemd zijn (men spreekt zelfs van
100 a 120 millioe'n) geloven.
Om Zandvoort-te doen slagen als
toonaangevende badplaats voor de
grote uitgaande wereld zou men dus
eerst het type toerist, dat naar Zand*
voort komt, grondig moeten wijzigen.
M.a.w. men zou 'Haarlem en Amster*
dam dienen om te vormen tot een
luxueus achterland voor Zandvoort.
Waar wil men anders het begeerde
„dure publiek" vandaan halen?
En zo lang deze denkfout om
dwars tegen de structuur van het
achterland — dat zich tegenwoordig
zelfs uitstrekt tot West»Duitsland —
op te roeien, zijn plannen, hoe groots
ook van opzet, tot mislukken ge*
doemd.
Red.

De wolf en de zeven geitj es
Burgemeester dicteerde verklaring
De openbare vergadering van de ge»
meenteraad, die gisterenavond werd
gehouden, duurde niet langer dan 4
minuten. Dit is waarschijnlijk de kort*
ste vergadering |in de geschiederiis
van clc Zandvoortse vroedschap!
Er waren twee ingekomen stukken:
1. Een schrijven 'd.d. 14 October van
J. C. M, van Eijk, houdende dankbe»
tuiging voor het besluit van de raad
om hem te bevorderen tot commies
Ie klasse bij de dienst voor sociale
zaken.
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Een vertrouwelijk schrijven van
een combinatie van personen welke
willen deelnemen aan de wederop»
touw der gerntente en in verband
daarmede verzoeken hun plannen
mondeling in een vergadering van de
raad te mogen toelichten.
2. Op voorstel van de voorzitter
werd dit schrijven in besloten zitting
behandeld.
Hierna werden de zeven (geit j es)
door de secretaris, de heer W. Bos»
man, naar de wolf (de Raad) geleid.
Achter gesloten deuren hebben de 7
heren hun plannen aan de hand van
tekeningen nader toegelicht
Het treffen duurde tot tien minuten
voor half één en op dat tijdstip gaf
burgemeester H. M. van Fenema (als
beloning voor het trouwe en moedige
wachten van de pers,' zei hij!) een
verklaring af, waaraan wij het vol»
gcnde ontlenen:
'
Tijdens de besloten zitting van de
gemeenteraad heeft een combinatie
van initiatiefnemers de bouw van het
boulevard»centrum aan de Raad voor*
gelegd en nader toegelicht. Dit ob*
ject, dat in grote lijnen is gebaseerd
op het plan*Friedhoff en dat door de

frt de fiaad
Millioenenplan

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
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Ziezo, ik heb mijn wonden verzorgd Voorzitter gat een klap met de ha*
en mijn costuum zit weer goed. Maar met op de tafel. Dit was natuurlijk
die Maandag zal mij m'n hele leven een reflexbeweging, maar mijnheer
lang heugen. Verwacht niet van mij, Lindeman trok er de ietwat voor*
vrienden, dat ik ook maar zelfs op» ^ barige conclusie uit dat het millioe»
pervlakkig zal schrijven over 't mon» nenplan was aangenomen.
sterplan, dat zo langzamerhand be» — Wat jammer! kreet hij opge»
kendheid heeft gekregen door zijn wonden. Ik had nog zoveel willen
verborgenheid. Nee, er zijn belang» zeggen. Dit is een moreel schandaal!
rijker dingen te verhalen. Dingen, die
mijn gemoedsrust op verschrikkelijke
wijze hebben aangetast.
Wanneer ik zo nu en dan toch nog
spreek over de millioenennota van de
heren, die van Zandvoort per se een
doorn in het oog van Monte Carlo
willen maken, dan doe ik dat alleen
in verband met de gebeurtenissen
van gisterenavond, die mij nog bleek
doen wegtrekken.
Zoals gewoonlijk had ik mij ge*
installeerd op mijn post, van waar ifc
alle binnenkomenden kan gadeslaan.
Terwijl ik mijn gedachten liet spe*
levaren langs de oevers van de ver»
getelheid en ik aan louter heerlijke
zaken dacht, de zes procent salaris*
verhoging incluis, werd mijn oor ge*
troffen door een gerucht, dat van de
trappen van het raadhuis kwam.
Ik zag hoe burgemeester en raads»
leden de wenkbrauwen fronsten en
mijn hart werd zeer ontsteld. Want
sedert lang worden raadszittingen bij
ons niet meer ontsierd door hinderlij*
ke bijgeluiden. "Wat er vroeger is ge*
beurd ligt zo ver achter ons, dat er
geen enkel redelijk motief te vinden
is om dergelijke onmenselijke ge*
schiedenissen nog eens op te rakelen.
Zeker niet het motief van de actuali»
teit.
Het gerucht intussen groeide aan
tot een mengeling van woeste en on»
gearticuleerde klanken. Ik keek met
de horde golfde
een schuins oog naar Arend v. Duijn,
die met een ondoorgrondelijk gezicht
boven zijn kraak*witte boord star
— Laten wij zeggen: een formeel
voor zich uit zat te kijken. Arend schandaal! stelde de Voorzitter kort
•wordt niet zo gauw uit het veld ge* vast en hii legde z'n ambtsketen voor
slagen! dacht ik met voldoening en zich op de college*tafel. — Ik schors
ik begon me al weer wat prettiger te deze vergadering, zei de voorzitter,
— Van Duijn, ga eens kijken, wie er
voelen.
De raadsvergadering ging voort klopt!
met routineswerk van alle maanden»
Maar Arend hoefde niet meer te
millioenenplan of niet, maar mijnheer kijken, want een horde lieden met
Gosen bleef grapjes maken en mevr. groezelige sportjasjes aan, golfde de
•Mol»van Bellen vroeg nog steeds om Raadzaal
binnen,
— 'Het
het tentenkamp in de Zuid.
• TT - i zijn
-"~ persfotografen! riep
De persbroeders aan de lange ta* mijnheer Kol verheugd en hij trok
fel bogen zich over hun blocnota's en een bijzonder flatterend gelegenheids»
de rook in de Raadzaal was om te gezicht. Dit bezorgde hem een be»
snijden. Ik zeg dit alleen maar om straffende blik van de voorzitter. Te»
even de sfeer aan te geven van deze recht. Men moet weten wanneer men
Maandagavond.
behoort te lachen en wanneer niet.
Er was niets bijzonders aan de
De heren, die in de voordeur van
de zaal samendromden met hun foto»
hand.
iMaar mijn geoefend oor ving een toestellen, produceerden een maxi*
geweldige slag op de deur van ffe mum aantal blitzlicht*salvo's. Tcge*
raadzaal op. De correspondent van lijkertijd stootten zij schorre keelge*
De Waarheid legde zijn potlood neer luiden uit.
en zei: „Daar zijn ze danl" Wat hij
De Raadzaal werd herschapen in
daar mee bedoelde weet ik niet. De een baaierd van wanorde. Het pu»

architecten Wijdeveld, van Haaren en
Oudewaal is ontworpen omvat een
congresgebouw met aangrenzende
flatgebouwen, een hotel en een pier
voor auto's en voetgangers.
De bebouwing zal geleidelijk aflos
pen naar de richting van de zee en
eindigen in café*restaurants. De ver*
dere uitwerking van het plan zal in
overleg met ir Friedhoff geschieden
en van de zijde der initiatiefnemers
zijn reeds stappen ondernomen om
met hem een bespreking te houden.
'Mede naar aanleiding van talrijke
vragen uit de Raad werden de tech*
nische, economische en financiële as*
pecten van het plan door de verte»
genwoordigers van genoemde combi*
natie toegelicht.
Op voorstel van enkele raadsleden
besloot de Raad de initiatiefnemers
uiterlijk één maand de gelegenheid 1e
geven tot het verstrekken van nadere
jnlichtifngen over enige concrete
vraagpunten.
Dé Raad /al zich dan in de vergade

ring van 16 November a.s. over dit
plan nader uitspreken.
Toen zou punt 2 van de agenda:
„voorstel tot verkoop — toewijzing
—van bouwterrein t.b.v. de bouw
van de zuid^'leugel van het z.g. „zo»
mercentrum" behandeld moeten wor*
den. Zoals men weet betreft dit voor*
stel het plan van de heer H. Visser
te 's Gravenhage. Dit door de archi»
teel prof. ir II. T. Zwiers ontworpen
plan moest echter wachten, opdat de
Raad gelegenheid zou hebben het toen
nog aan de horizon als een fata mor*
gana zwevend „millioencnplan" aan
een nadere bespreking te onderwer*
pen.
Weth. KERKMAN deed het voor»
stel (in de besloten zitting) om de
behandeling van dit punt ook tot de
raadsvergadering van 16 November
e.k. uil te stellen. Hij werd hierin ge»
stcund door de heer LINDEMAN,
die blijkbaar tevens het algemeen ge*
voelen van de Raad vertolkte.
De rondvraag aan het slot van de
derde vergaderings*fase was niet meer
dan een formaliteit. Alleen de heer
WEBER kwam nog even terug op
zijn vorige vraag betreffende de .par*
keerstroken aan de Grote Krocht.
Zowel voorzitter als Weth. van der
Werff zei dat men deze suggestie nog
druk aan 't bekijken was.
•II.W.

Uur voor de toekomst
Het motto, dat het Comité Vluchte»
lingenhulp 1954 heeft gekozen voor
zijn actie „ten bate van de vluchtelinr
gen in Oostenrijk en Griekland, is
de laatste dagen alom bekend gewor*
den. „Een uur voor een toekomst" —
men heeft het kunnen lezen in kran»

bliek, dat zich tot dusverre muisstil
'had gehouden — omdat er niets te
beleven viel — sprong uit de band en
op de stoelen.
Persoonlijk ken ik geen erger slag
volk. dan fotojournalisten. Deze
mensen gedragen zich erbarmelijk,
£ij nemen kiekjes van medemensen,
jje m de meest ongunstigste omstan*
digheden verkeren. Zij ontzien zich
om
neus, c.q. fototoestel in de
neteligste situaties te steken en zij
verkopen de plaatjes die zij maken
aan de pers.
De lieden die hier de raadzaal hin*

naar binnen
nendrongen .vertrapten alles wat hun
yoo'r de voeten kwam, zelfs de heer*
lijke suggesties op het bordje van de
publieke tribune. 'Het werd een ver*
schrikkelijk tumult, dat lot ver over
de grenzen van het Raadhuisplein
reikte.
«Het notulenboek verdween en met
dit stuk alle hoop van mijnneer Breu*
re om er nog ooit belangwekkende
dingen over te zeggen.
Lang nadat burgemeester, wethou*
ders, raadsleden, de mannen van het
plan, pers en publiek een veilig heen*
komen hadden gezocht (en hopenlijfc
gevonden) waren de foto»maniakken
nog onverzadigbaar.
Zij namen close»ups van de vertrap»
te raadsstukken, van de gebroken as*
bakken en de verpulverde sigaren en
zetten er schaamteloos onder: de ge*
volgen van een peperduur plan.
Maar Zandvoort wordt een voorna*
me badplaats. En dat is een licht*
punt, waar wij niet te zwart over
mogen denken.
BARTJE.

ten men heeft het kunnen horen door
de radio.
Eén uur van ons inkomen kan
vluchtelingen een nieuwe toekomst
geven. Is het eigenlijk geen beklem*
mende gedachte? De tegenstelling is
zo schril: een uur — en een hele toe*
komst van jaren.
In ons lachtende wesUEuropese Ie*
ven duurt een uur niet lang. Amper
heeft de klok drie uur geslagen, of
het is al weer vier uur. En hoe vaak
gebeurt het niet, dat we verrast op*
kijken naar de klok en zeggen: ,.Hô,
s het al weer zo laat?" Een uur plc*
zier is kort. Een uur werken ook.
Het bedrag dat we met een uur wer*
ken verdienen is dan OOK, absoluut
gezien, niet groot. Maar we werken
achtenveertig uren per week en acht*
cnveertig maal een uurloon is in ons
land wél een behoorlijk bedrag.
In een vluchtelingenkamp m Oos»
tenrijk of Griekenland duurt een uur
wel lang. Een uur is daar: zestig mi*
nuten vol smartelijke herinneringen,
vol leed, vol ontbering, maar zonder
werk, zonder hoop, zonder voedsel
vaak. En iedere dag telt daar vieren*
twintig maal zestig minuten. Elk uur
is de voorganger van het volgende,
dat even leeg en doelloos /al zijn.
Elke tik van de klok leidt nondcrd*
duizenden vluchtelingen nader raar
een toekomst die geen toekojnst is.
Want er is geen perspectief voor
mensen die geen huis hebben, geen
werk, geen inkomen, *(scii kleding,
geen familie soms. Die alleen ninar
gebrek hebben aan zelfs de meest
elementaire levensbehoeften. Voor
deze mensen is een uur alleen maar:
zestig minuten verder op de weg, die
eens zal leiden naar hst einde \an
alles.
liet moet mogelijk s;jn, de vludite»
lingen in Oostenrijk en Griekenland
weer een toekomst te geven. Het
moet mogelijk zijn, een uur voor hen
weer dezelfde inhoud te geven als het
heeft voor ons. En die mogelijkheid
moet worden aangegrepen. De viuch»
telingen moeten weer een huis kiij»
gen, waarin zij in intieme kring ge»
lukkig kunnen zijn. Zij >tioe~en weer
werk krijgen, waardoor hun leven zin
krijgt en waardoor zij zelf kunnen
zorgen voor eten, kleding, onispan»
ning, ontwikkeling. Zij inoe-e.n weer
de kans krijgen zichzelf te zijn, /ich
een toekomst te scheppen.
Dat kan allemaal als ^yij cón uur
inkomen afstaan: dat klc'.ne bccliag,
dat wij verdienen ;n die zestig iTiinu*
ten, die zo snel voorbijgaan. Lcn volk
dat zich zo snel van de oorlog her*
stelde als het Nederlandse en dat in
een goed jaar de gevolgen van een
enorme watersnood te boven kwam,
merkt het niet, wanneer het een uur
voor een ander werkt in plaats van
voor zichzelf. En toch levert dat uur
millioencn guldens op.
De vluchtelingen zijn mensen alb
wij. Ze hebben dezelfde eigenschap»
pen, dezelfde liefhebberijen en ver»
drictigheden. Maar ook dezelfde t echt
ten, die verbonden zijn aan het mens»
zijn. Het recht op liefde en viijheid.
Het recht op een toekomst.
'Het is onze menselijke plicht de
vluchtelingen te helpen. Juridische ar»
gumenten over verantwoordelijkheden
en taken moet men hier achterwege
laten. Ons antwoord moet du'delijk
zijn: „Een van onze uren voor hun
hele toekomst".

Familieberichten

Sport
„ZANDVOORTMEEUWEN"
VOETBALVERENIGING

D

STADSSCHOUWBURG

EDUARD CHRISTIAAN
STEENKEN
en
MAARTJE KOPER
HERBOUWPLICHT
geven 'hiermede kennis van hun voor» ter overname gevraagd' voor
genomen huwelijk waarvan de vol» twee huizen. Br, met prijs en
trekking zal plaats hebben op Dins»
ond. no. 8001 bur.
dag 26 October 1954 te 2.45 uu r n.m. condities
Zandv. Courant.
ten Raadhui/e te Zandvoort.
TE KOOP: HAARD met
„ , „ f \ Grote Krocht' 20 b
vult'rechter, tafel, 3 oudholl.
Zandvoort J Brederodestraat 22
stoelen en theetafel.
Receptie: Zondag 24 October 4=6 uur Telef. 2147.
Brederodestraat 22
Toek. adres: v. Osladestraat 5boven GEVR. NET MEISJE voor
3 dagen per- week, Maand.,
\Voensd., Vrijd. Mevr. Ver*
Voor de hartelijke bewijzen van deels meulen, Brederodestraat 78
neming, ondervonden bij het overlij?
den van onze lieve man en vader
Café OOMSTEE
P. VAN KONINGSBRUGGEN
Iedere Vrijdag gekookte of
betuigen wij onze oprechte dank. In gebakken mosselen.
,
het bijzonder Dr Entzinger, Dr van
Tot 1.30 uur geopend.
der Meer en Zr Lien.

Kleine overwinning op
Archipel.
Het eerste elftal van Zandvoortmeeus
wen speelde j.l. 'Zondag een niet al
te beste wedstrijd tegen Archipel in
Den Haag. Slechts na .uiterste in'
spanning slaagde het er in de punten
veilig te stellen door met 3*2 te win=
nen.
In de eerste helft nam Zandvoort=
meeuwen met 1*0 de leiding, welke
stand tot de rust werd behouden.
Na de hervatting was het Archipel
dat de stand op gelijke voet 'bracht.
'Hierna verkreeg Zandvoortmeeuwen
een veldmeerderheid en bracht de
Uit aller naam,
stand op 2*1. De achterhoede wist
C. van Koningsbruggen:Kerkman
hierna goed stand te houden en sloeg
vele aanvallen van de thuisclub met Zandvoort, 19 October 1954
succes af. De voorsprong werd ver* Burg. Engelbertsstraat 30
groot tot 3:1. Kort voor het einde
scoorde Archipel nog een tegenpunt.
Zandvoortmeeuwen 2 bleef in de
running door de thuiswedstrijd tegen
H.B.C. 3 met een overwinning te be*
sluiten.
Ook de elftallen 3, 5 en 6 kwamen
goed voor de dag en wonnen hun
twedstrijden., Het :7e moest de eer
echter aan de tegenpartij laten.
Dr C.A. GERKESTRAAT lord
De belangrijke wedstrijd van het
Telefoon 2937
jun. b elftal tegen R.C/H, b eindigde
in het voordeel van laatstgenoemde.
Bij U aan huis te ontbieden
iHet jun. b elftal wist tegen H.F.C, e
een verdienstelijk gelijk spel te be*
reiken.
Verrassend goed kwam het Ie Za<=
terdagmiddagelftal voor de dag. In ZANDV. HOCKEY CLUB
de thuiswedstrijd tegen Desto liep het
een goed gespeelde wedstrijd heeft
na -de rust een 2=0 achterstand op, In
haar eerste overwinning
maar slaagde na stug volhouden er in .Zandvoort
weten te behalen, door Hilversum 3
deze achterstand in te lopen en ten* met
te kloppen. De eerste aanval
slotte met 3*2 de zege uit het vuur te was 3*1
voor Zandvoort, welke goed op*
slepen.
werd door 'E.Schmidt en C.Lod*
'Het 2eZaterdagmiddagelftal moest gezet
der, doch de uitstekende linkerachter
de punten aan S.V.J. 3 laten.
op tijd in te grijpen. Zandvoort
Van de adspiranten was het b*elf* 'wist
was iets feller dan de" tegenpartij en
tal op dreef en won zijn wedstrijd wist
menige aanval op te bouwen,
tegen R.C.'H. d De elftallen a en c
gesteund door de middenlinie:
leden grote nederlagen tegen "esp. goed
Na een kwartier spelen was het P.
R.C.H, a en i.
Hennis die de score opende.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Hilversum trachtte zich los Ie wer*
ArchipelsZandvoortm. l
2*3 ken, doch de aanvallen waren te on*
Zandvoortm. 2*H.B.C. 3
3*1 gevaarlijk. Enige minuten voor rust
Ripperda 2*Zandvoortm. 3
1*6 zette rechtsbuiten J. v.d. Berge de bal
Zandvoortm. 5*Spaarndam 2
6*0 hard voor, achter in. de cirkel. De
Zandvoortm. 6*D.C.O. 4
6*4 keeper liep naar de bal evenals
H.F.C. 10*Zandvoortm. 7
3=2 linksbuiten H. Vermaas. Vermaas
'R.C.'H. jun. b*Zandvoortm. jun. a 3*0was een tiende seconde eerder bij de
Zandv.m.jun. b=fH.F.C. c
3*3 bal en met een hard schot was de
stand 2*0.
Uitslag envan j.l. Zaterdag:
de rust was Hilversum meer in
Zandv.m. l*Desto
3*2 deNaaanval
en was ook gevaarlijker.
Zandvoortm. 2*S.V.J. 3
1*3 Na een tien
.minuten \verd keeper
R.C.H. • a*Zandvoortm.adsp.a
7*0 Balledux op keurige
wijze gepasseerd
R.C.'H. dZandvoortm. adsp. b
3=4
kon de bal uit het doel halen.
R.C.H. i*Zandvoortm. adsp. c 11*0 enHilversum
zette nu alles op alles
a/d. handbal
en enkele corners -waren het gevolg,
Prachtige sfart van handbalteams! maar leverden geen resultaat op. Het
De eerste competitie*Zondag hebben was tenslotte C. Lodder die de over*
de handballer(sters) hun uiterste best winning veilig stelde door het derde
gedaan om de punten thuis te hou* doelpunt te scoren.
(Het' tweede elftal speelde gelijk te=
den en met succesl
gen Strawberries 3. (2*2)'
De uitslagen zijn als volgt:
•Het was een gelijk opgaande wed=
Dames: T.H.B.=Zandv.m.
1=5
IHeren: Zandv.m. l*Concordia 15=13 strijd, waarin Zandvoort steeds een
Zandv.m. MJmond 2
16*12 voorsprong -wist te nemen.
Het derde elftal verloor met 5*0
van H.B.S. 3.
•Het dameselftal 'behaalde wederom
een ruime overwinning. Nu werd met
WITKALK
5*2 van Cl. te Werve 2 gewonnen.
iHet dameselftal staat nu bovenaan
Een familie, wonende aan de
de ranglijst.
Hogeweg, heeft een kans op
Het programma voor a.s. Zondag
een van de vijftig woningen van
E.M.M.
luidt:
Het was Zondagmiddag vrij
Heren:
goed weer en derhalve besloot
Kamelon=Z.H.C.
l
men maar eens de in aanbouw
Eechterop 2*Z.H.C. 2
zijnde woningen te gaan bekij:
Z.H.C. 3=Leilen 5
12 uur
ken. Maar bij het rondsnuffe:
Z.H.C. 4*Strawberries 4
14.45 uur
Jen hoorde de echtgenote haar
Jongens:
man plotseling om hulp roepen
Z.H.C. a*Alliance d
en wat bleek. 'De heer des hui:
zes was in een kalkput gezakt
Meisjes:
en stond tot aan z'n middel in
Alliance b=Z.H.C. a
de witte brei! Goede raad was
duur, maar de vrouw toog huist
KORFBAL.
waarts om schone kleren te
Het eerste twaalftal van de Zanda
halen, terwijl het slachtoffer
voortse Korfbalclub moest wederom
onderdak zocht in een schuur:
met een nederlaag genoegen nemen,
tje. Juist toen zij haar woning
dit keer .met 2*6 van O'osthoek 2.
wilde binnengaan kwam een
Ook het tweede twaalftal keerde
buurman aanlopen, die natuur:
met een nederlaag huiswaarts en wel
lijk op de hoogte werd gebracht
met 2=3 tegen 'Watervliet 5.
van het avontuur. Spontaan
bood hij zijn diensten aan en
bracht met haastige spoed de
TAFELTENNIS.
kleding naar de Gerkestraat.
Z.P.S.V. 2 speelde zijn eerste compe*
Maar op de plek des onheils
titiewedstrijd in de afdeling Kenne=
aangekomen was de man niet
merland en wel tegen „'t Spinneweb"
te vinden. Maar
het éérste
l uit Haarlem. Zandvoort won met
slachtoffer hoorde ook plotse:
6=4.
ling hulpgeroep.
Het eerste team streed j.l. Vrijdag»
In dezelfde kalkput was de red:
avond in de 3e klasse tegen HSPV 2
der van voorheen gevallen!
OHaarl. politie). Ook deze ontmoe*
Nu moest het eerste het twee:
ting werd met 614 pnt door de Zand*
de slachtoffer uit de witte brei
voortse politiemannen gewonnen.'
halen
Met z'n tweeën trokken de hen
ren naar het politiebureau om
K.J.C. „NOORD"
hun belevenissen te vertellen,
Dinsdag 12 October speelde K.J.C.
maar begrijpelijk is, dat zij zeer
Noord op uitnodiging van Onderling
veel bekijks hadden.
Genoegen Haarlem mee in è'en Afval*
De buren van de Hogeweg had:
tournooi. K.J.C, wist' in de eerste
den veel plezier, zelfs zoveel
ronde als eerste uit de bus komen,
dat een buurvrouw van het
tn de Donderdag gespeelde wedstrijd
tweede slachtoffer hiervan de
om het Maandkampioenschap is de
dupe werd. Zij kreeg namelijk
stand als volgt: 1. C. Leen; 2. J. Pel=
— per ongeluk — een klap op
ïerin; 3. Jb. Koning; 4. Fl. Molenaar.
de arm met het gevolg, dat
haar horloge op het trottoir ka:
DAMES K.J.C. „NOORD"
pot sloeg
Tussen haakjes: het heeft uren
Ma een geanimeerde wedstrijd is de
geduurd voordat de heren weer
stand
als volgt: 1. mevr. I. Hagen;
„toonbaar" waren!
2. mevra Sj. Sjerps; 3. mevr. W. Flip*
se; 4. mevr. G. Kerkman.

HAARLEM
Zaterdag 23 Oct., 8 uur
Toneelgr. THEATER

Een zomer
smeult tot a»

Pr.: ƒ •!,«/ƒ 4s (a.i.)
Coupons geldig.
Zondag 24 October 8 u.
Toneelgr. THEATER

Peer Gynt

Pr.: ƒ 1.50// 5,50 (a.i.)
Coup, geldig m. bijbet.
Woensdag 27 Oct. 8 uur
•HAAGSE OOMEDIE

Een midzomernachtdroom
Pr.: ƒ !,=/ƒ 4,, (a.i.)
Coupons geldig.
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. ]0=3 u.Tel. na 12 u.

Adverteert in de Zandvoortse Courant

Pedicure-Manicure
Miep Helgering

Middenstanders!
Vrijdag 22 October a.s. 's avonds te 8 uur spreekt in
gebouw „Ons Huis", Dorpsplein te Zandvoort:
Jhr Dr J. C. MOLLERUS over het onderwerp:

GEZINSCREDIET
Door het bezoeken van deze bijeenkomst dient U uw
eigen belangen.
Bestuur Kennemer Financierings Instituut

Grote NAJAARS-BAZAR
in „ONS HUIS", DORPSPLEIN 5 ZANDVOORT

op Dinsdag 19, Woensdag '20 en
Donderdag 21 October a.s.
ten bate van de Hervormde Gemeente, aldaar.
G e o p e n d : Dinsdag 19 October van 2.30—5 en van
8—10 uur; de overige dagen van 2—5 en van 8—10 uur.
Diverse fraaie en nuttige gebruiksvoorwerpen!
Voorts textiel, levensmiddelen, versnaperingen etc., etc.
Als bijzondere attracties: Ballonnenwedstrijd, Film,
Grabbelton, Rad van Avontuur en vele anderei .
Trekking der loten op Dinsdagavond 19 October.
TOEGANG VRUU

VOOR DE HUISVROUW
Bij aankoop van 2 stukken
Bloemenzeep of
Goudstreepzeep

HET DERDE STUK
Deze aanbieding geldt, uitsluitend
tot en met 26 October 1954.

TOILETZEEP
Toiletzeep
GOUDSTREEP st. 32 et.
Toiletzeep
ROSE. IVOOR. RESEDA
3. sc. in doos 60 et.
i Bloemenzeep
ROZEN. SERINGEN,
.
FOUGÈRE st. 38 et.
doosje 3 st. l H et.
Badzeep
GOUDSTREEP st. 55 et.
Overvette kinderzeep st. -40 cc.

Accordeonconcert

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

in Monopole

2000
2403
De avond werd besloten met een 3043,
bal onder leiding van The Moonlight 2100
Serenaders. De conferences waren 2345
2499
van Dick Smith.
2262
J.G.B.

'Het winterseizoen van de accordeon*
vereniging „Zandvoort" \verd Zater»
dagavond in Monopole geopend met
een concert dat vrij veel bezoekers
trok.
Na een kort openingswoord — het
was toen bijna half negen — door de Vernietigd
voorzitter, de heer J. Keur, nam de
heer M. Weber het' woord, die er op Vrijdag werd op het strand een grote
wees, dat „Zandvoort" een prachtig zeemljn aangetroffen en door de
succes had geboekt, toen de accorde* Mijnopruimingsdienst vernietigd.
onvereniging voor de eerste maal te
Gaasterland 'deelnam aan een con* Simavi
cours. Hier werd een eerste prijs met De opbrengst van de op Zaterdag 16
lof in de wacht gesleept niet 379 pt. October gehouden collecte t.'b.v. Si»
'En toen 'kwam de verrassing! On= mavi heeft ƒ 250,15 opgebracht.
der het spelen van het Zandvoortse
Het comité zegt de collectanten
volkslied werd op het' podium een hartelijk dank voor 'hun medewerking
prachtig vaandel onthuld, ontworpen
en vervaardigd door de directeur de Goed afgelopen
heer J. Davids. De heer Keur dankte Zaterdag kwam een 14*jarig meisje,
'hem en de milde gevers voor hun dat op de Bredero'destraat fietste te
werk en financiële, steun en overhan* vallen, toen een hond plotseling voor
digde de vervaardiger een kistje si' haar rijwiel liep. Zij kwam met de
garen, terwijl hij mevr. Davids bloe* schrik vrij.
men aanbood.
werd de politie kennis
Na een enigszins zenuwachtig begin Zondagavond
gegeven, dat een negenjarige jongen
werd voor de pauze o.m. vertolkt in
de morgenuren per rijwiel naar IJ*
„Balalaika=Souvenir" door J. B. Kok, muiden
was vertrokken om daar zijn
waarmee in Gaasterland zoveel suc« familie te
bezoeken, doch 's avonds
ces was behaald. Ook deze avond om half tien
was hij nog niet terug*
werd een gave vertolking ten gehore gekeerd. Een half
uur later bleek, dat
gebracht, welke zeer op prijs werd de jongen zijn familieleden
niet thuis
gesteld. -Tegen het einde van de had getroffen en daarom maar
avond — twaalf uur — werd dit num= stoep was gaan zitten wachten op de
mer op verzoek van het publiek we»
derom gespeeld. Ook na de pauze
werd het gebodene zeer gewaardeerd Stagnatie
en uit alles bleek, dat ,',Zandvoort" Door een ernstig ongeval ontstond
op de goede weg is. Nog betere re= Zaterdagavond in het treinverkeer
stagnatie.
Zondagmorgen
sultaten zullen geboekt kunnen wor= grote
den, indien meerdere leden zich op* kon de trein van 9.43 uur niet ver
trekken wegens een defect. De reizi*
geven.
Medewerking aan deze gezellige gers waren genoodzaakt op de vol=
avond verleenden The two Corty's gende trein te wachten, die echter
met acrobatiek, die al heel gauw -de ook te laat vertrok.
lachlust opwekten met 'hun gekke
toeren op stoelen, tafels en ladders. BRIDGE-NIEDWS
De operetteszangeres Claire Russel Na de derde selectiewedstrijd is de
had een aandachtig gehoor bij 't ver* stand in de 'kopgroep van de Zand»
tolken van enige bekende liederen. voortse Bridgeclub als volgt:
De heer. -Nick Godart ontpopte zich
1. Hrn Agsteribbe=Schutte, 180,35%;
als een goed pianist en accordeonist. 2. !Hrn v.d. WijdensSpiers 180,23%;
Mr 'Coko zorgde voor muzikale 3. Hrn Notterman=Peen 177,78%;
dwaasheden, terwijl Klaas Koomen 4. fam. Brossois 170,98% en 5. Hrn
een goed imitator -bleek.
FabelsSjouwerman 170,83%.

2887
2135
2424
2975
2463

Brandmelding.
Commandant Brandweer
3044 Politie.
Politie (alleen T. noodgevallen).
G cm. Secretarie.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdellngenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwassery „Holland!»",
fünstrükery, j. H. G. Weellink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerjj, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein. '
Job, Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Ltcbtatoringen. Bel op Frite Faap,

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 19 October: film „De vrouw
met het geschonden gelaat".
Woensdag 20 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 21 Oct. 8 uur: idem.'
Andere attracties en
nuttigheden
„Ons Huis", Dorpsplein
Dinsdag 19 October 2.30 en 8 uur:
Najaarsbazar t.b.v, (Herv. Gemeente.
Woensdag 20 Oct.: 2 en 8 u.: idem.
Donderdag 21 Oct.: 2 en 8 uur: idem.
Stadsschouwburg, Haarlem
Dinsdag 19 October 8.15 uur: Hindoe
Ballet Mrinalini Sarabhai.
Zaterdag 23 Oct. 8 uur: Toneelgroep
„Theater" met „Een zomer smeult
tot as".
Zondag 24 Oct., S uur: Toneelgroep
„Theater" met' „Peer Gynt".
Woensdag 27 Oct. 8 uur: „Haagse
Comedie" met „Een midzomer*
' nachtdroom".
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ZANDVOORTS

GEMEENTEBEGROTING

EEN TEKORT VAN f 212.000,Maar het kan dalen tot f 160.000,—
Dit tekort aal weliswaar door een hogere raming van de algemene uil*
kering uit het gemeentefonds en door een verhoging van het percentage
„belastinguitkering" met bijna ƒ 13.000 kunnen worden verminderd, doch
dan 'blijft toch nog altijd een tekort van rond ƒ 199.500. •
Indien een mogelijke compensatieregeling voor 'het verlies der school»
gelden doorgang zou vinden, hetgeen het college van B. en W. niet on*
waarschijnlijk acht, zou het tekort nog kunnen dalen tot rond ƒ 160.000.
Niet zozeer -wat 'het geraamde tekort
(wij raken gewend aan grote bedra*
gen) maar wel -wat de datum betreft
heeft men met het aanbieden van de
gemeentebegroting voor het jaar 1955
bepaald een 'record gebroken. Het is
n.l. * zover wij weten » nog nooit voor»
gekomen dat B. en W. een begroting
zo -vroeg aan de vroede vaderen en
mevrouw hebben aangeboden. In de
toelichting betreuren B. en W. het de
raad dit. begrotingstekort te moeten
aanbieden. Als voornaamste oorzaak
van dit tekort ziet dit college de nu
al jarenlang voortslepende ongunstige
financiële verhouding tussen rijk en
gemeenten.
• Men koestert echter enig optimisme
ten opzichte van bovengenoemde ver*
houding nu een wetsontwerp dat een
betere financiering — rijk en gemeen»
te — beoogt de Tweede Kamer is ge»
passeerd. iDit wetsontwerp kent de
gemeente een algemene en een belas»
tinguitkering toe. Het subjectieve ere!"
ment, in-het wetsontwerp, maakt het
mogelijk, om de voor de gemeente
vastgestelde algemene uitkering uit
het gemeentefonds te verhogen, waar*
van de regering gebruik kan maken,
wanneer zou blijken dat voor een in»
dividuele gemeente de inkomsten on»
toereikend zouden zijn, om een rede»
lijk verzorgingspeil te handhaven.

salarisverhoging voor het overheids»
personeel werd doorgevoerd, mocht
men tot op heden geen mededeling
van de *zijde van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken ontvangen hou»
dende een verhoging van de normvers
goeding van de personeelskosten.
Mitsdien zijn in de begroting 1955 de
oude normen voor de politiekosten»
vergoeding aangehouden.
Evenals voorgaande jaren hebben
B. en W. een extra 'bijdrage geraamd
tot het bedrag van de netto ten laste
van de gemeente blijvende kosten ter
zake van de politie, zijnde ƒ 82.052,—.
Nog steeds werd van het rijk geen
bericht ontvangen over 'het werkelijke
bedrag -van deze extra bijdrage.

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

Afgelapen Zondag kon
men over de radio de
stem beluisteren van
Ds Barnart. Nu is een
domindetstem op Zon*
dag over een onzer
zenders bepaald niets

als voor 1954. Inkomsten ƒ 49.900,uitgaven ƒ 43.300,—, terwijl wegens uitzonderlijks.
rente en afschrijving nog is geraamd
Behalve predikant is Ds Barnart
ƒ 1925.—.
echter dicMer (Guilaume v/d Graft),
maar zelfs dèt is in ons land, waar
STORMSCHADE
ten tijde van Nicolaas Beets vele
3e kosten van herstelling van de door dominees (slechte) dichters waren,
de storm van l Februari 1953 bescha» die de Nederlandse letterkunde zo'n
digde objecten hebben een uitgaaf uitzonderlijk saai karakter vermocht
ten te geven, nog niets buitengewoons.
gevergd van in totaal ƒ 146.736,—.
v/d Graft is, in de eerste plaats zij
iHierin werd een voorschot op de
rijksbijdrage ontvangen van ƒ 84.000. dit opgemerkt, echter een oorspron:
Deze schade zal vrij zeker geheel ten kelijk dichter;. zijn pastorale functie
is bovendien van speciale aard.
laste van het Rijk komen.
Enige weken geleden heeft de Hert
vormde Kerk hem officieel de behar:
SOBER SUBSIDIEBELEID
Wat het verstrekken van subsidies tiging van „culturele zaken" opgedras
setreft, menen B. en W. dat de om» gen binnen het kader van de kerk.
vang van het 'begrotingstekort aanlei» Ds Barnart is „kunsttdominee", in
iing geeft, om als algemene gedrags» welk ambt hij kortelings bevestigd is
lijn te nemen, dat geen nieuwe sub» in de Westerkerk te Amsterdam.
sidies zullen worden toegekend, on» Principieel gezien is deze bevestiging
danks 'het feit, dat talrijke verzoeken
hiervoor binnenkwamen. -Dezelfde
subsidies die voor dit jaar golden,
werden óók voor het komende dienst»
jaar geraamd.

Bazar Hervormde Gemeente

HET ONDERWIJS.
J.l. Dinsdag, Woensdag en Donderdag
De verhoging van nagenoeg alle pos» INGEZONDEN
werd in Ons 'Huis een bazar geor»
ten van uitgaaf ten behoeve van dit
(Buiten verantwoordelijkheid ganiseerd door leden van de Hervorm»
onderwijs vindt haar oorzaak in de
der redactie).
opening van de derde openbare school.
de Gemeente, waarvan de opbrengst
Daarnaast worden in de begroting
ten goede zal komen aan het kerke»
In
de
Raadzitting
van
Dinsdag
12
O'c»
1955 gelden gevraagd voor schilder»
werk aan de Karel Doormanschool en tober j.l. werd door een van de Wet» werk.
•Deze bazar werd onder grote be»
de Hannie Schaftschool, alsmede voor houders de mededeling gedaan, als
de vernieuwing van de verwarmings» zouden eigenaren van Paviljoen langstelling op; Dinsdagmiddag ge»
„Garni"
doende
zijn,
het
Paviljoen
te
installatie in een drietal lokalen van
opend door Ds C. de 'Ru. Voor deze
verkopen, hetgeen door de Voorzitter echter hiertoe de gelegenheid kreeg,
laatstbedoelde school;.
werd
bevestigd.
Aangezien. 'het gemiddelde aantal
sprak de "heer K. C. van der Mij e als
door de eigenaren nimmer secretaris*kerkvpogd enige inleidende
leerlingen op de teldata in 1954 boven Aangezien
iets
in
deze
richting
is
overwogen,
het getal 31 ligt, zal per-1 Januari a.s.
woorden. 'Hij trok een parallel tussen
een 2e verplichte onderwijzer voor laat staan ondernomen, moet deze een bazar en een scheepje dat op het
mededeling
berusten
op
verkeerde
in»
VERWACHTING
het gehele jaar kunnen worden aan»
strand ligt, gereed om ter visvangst
'Voor .wat Zandvoort betreft, meent getrokken. De verhoging !van andere lichtingen, die aan B. en W. zijn ver» te varen. Zoalsfbij iedere 'bazar kwa*
strekt.
het college, dat het redelijk verzor* posten 'houdt verband-.niet ;de verde»
men de voorbereidingen krakend op
'girigspëil - mede gelet op dé functie ling van de kosten van de Karel Door» ~De" eigenaren menen er goed aan te gang. Dank .zij tje hulp van" een aan»
doen,
deze
mededeling
niet
onweer»
van Zand voort-als badplaats — op manschool.
tal dames die zich beschikbaar had»
verschillende punten nog niet is be» - Omtrent het - plan voor de bouw sproken te laten, daar mogelijk de den gesteld voor het werk der Kerk»
.reikt, waarbij onder andere wordt' ge» van een nieuwe u.l.o.=school 'kan men morele kant aan deze zaak, er door voogdij, kwam men tot een gunstig
wezen óp de straatverlichting en de nog geen nadere mededelingen doen. zou kunnen worden geschaad.
resultaat. 'Daar de tafels wel • voor*
rioolwaterzuivering".
Het schetsplan heeft de bouwkundig
Eigenaren Paviljoen „Garni". zien zijn en de verkoopsters trappelen
Op grond hiervan verwacht men, hoofdinspecteur voor het lager onder»
dat de beslissing over de aanvraag wijs te 's»Gravenhage gepasseerd, zo»
om toekenning van een hogere alge» dat thans met de opstelling van het
mene uitkering uit het gemeente» definitieve plan met 'kostenraming
.fonds,, met vertrouwen tegemoet, ge» kan worden begonnen.
zien kan worden.
Ten slott'e meent het college van STRANDEXPLOITATIE
B. en W., dat Zandvoort door de oor» Met genoegdoening maken B. en W.
geeft jaarverslag
log ernstig' is gedupeerd, daar in 1942 gewag van het feit, dat ondanks het
bijna alle seizoenbedrijven zijn afge» slechte seizoen, geen der strandpach»
broken, waardoor thans een zéér lage ters restitutie heeft verzocht van de Bij de inleiding van het jaarverslag den mogelijk gemaakt door de reduc»
belastinguitkering wordt ontvangen. over 1954 betaalde pachtsommen. De
over 1953 van de stichting „Groo't ties voor schoolkinderen.
Daarom is noodzakelijk, dat de uit»
van de strandpachters Kijkduin" Zandvoort, zegt het be»
Met grote erkentelijkheid vermeldt
kering uit het gemeentefonds — de inkomsten
moeten echter dit jaar wel een laagte»
men de uitnemende samenwerking
belangrijkste bron van inkomsten der punt
stuur
van
dit
kinderhuis
o.m.
het
vol»
'hebben bereikt.
met de Med. Opvoedkundige Bureaux,
gemeente — zich aan de behoeften
De verwachting is daarom nief on» gende:
de Gem. Geneeskundige en Gezond»
der gemeente blijft aanpassen.
gegrond, dat het volgende seizoen in
heidsdiensten en andere instanties.
„Wij
zien
de
kinderen
'komen
en
ieder geval beter zal zijn. 'Nochtans
Buiten de normale kinderziekten
zien ze weer gaan. Wij krijgen wel
.RUK E-N POLITIE
heeft het college de inkomsten ge» we
eens het gevoel, dat we de kinderen was de gezondheidstoestand goed. In
Hoewel ingaande: l Januari 1954 een raamd op vrijwel dezelfde bedragen amper
hebben leren 'kennen, als ze 1953 is begonnen met het werken
ons huis na ongeveer twee jaar, de met een kinderpsychiater. Afgezien
huidige gemiddelde verplegingsduur, van het feit, dat dit aanvankelijk o.a.
weer verlaten. We merken het steeds door het leren maken van rapporten
meer, dat' de principiële opzet van de voor de leidsters meer werk met zich
kinderbescherming, om alle voogdij» heeft meegebracht, zijn de betere re»
kinderen in pleeggezinnen onder te sultaten toch reeds merkbaar. Wél is
brengen, zijn stempel drukt op ons gebleken, hoe noodzakelijk deze hulp
Dinsdag 19 October belegde de Ama* duidelijk werd, dat de heer Moerkerk huis. Wij respecteren deze opzet en is voor de in hoofdzaak moeilijk op
teur Fotografen Vereniging „Zand* naast een goed verteller een voortref* begrijpen 'het, maar een tweejarig te voeden kinderen, die 't huis thans
contact met de vaak zo uiterst moei» bevolken en men kan zeggen, dat een
voort" (A.F.V. „Zandvoort") een bij* felijk fotograaf is.
lijk opvoedbare kinderen is wel kort. en ander zeer bevredigend zowel voor
- eenkomst voor leden en belangstel»
'Hoewel de belangstelling niet
lenden in Hotel „Keur".
ring was, 'had een dergelijke avond
•Hierdoor wisselt de kinderbevol» personeel als voor kinderen gewerkt
Als spreker trad op de heer J. M. toch meer aandacht verdiend. Mis* king in ons huis snel. In ons vorig heeft.
'De verpleegkosten per kind per dag
Moerkerk, die in samenwerking met schien een volgende keer beter, jaarverslag noemden we ons huis een
de Agfa een aantal van zijn gekleurde want naar we vernemen heeft A.F.V. groot gezin. iDat wij, na de boven» vertonen een stijgende lijn door de
opnamen liet zien, gemaakt in de „Zandvoort" nog meer plannen op staande verzuchting, deze vergelijking toenemende kosten voor levenson»
diergaarde Blij*dorp te Rotterdam.
dit gebied voor de a.s. wintermaan» niet behoeven prijs te geven en — derhoud op eenvoudige en degelijke
. Alvorens 'hier echter toe over te den.
naar wij stellig weten — ook niet zul* basis. Dank. zij de geldelijke bijdra»
gaan vertelde de heer Meerkerk op
len behoeven prijs te geven, is hoofd» gen van particulieren en verenigin»
boeiende, vaak humoristische wijze
zakelijk te danken aan de omstandig» gen, kon 't nadelige saldo a ƒ 6520,89,
van zijn belevenissen in de diergaarde,
heid; dat de leiding van het huis vol* grotendeels worden opgevangen.
die hij nu reeds gedurende 14 jaar re* Bevolkingsonderzoek
Enige leidsters voltooiden weer met
ledig in staat is gebleken ieder nieuw
gelmatig bezoekt • en waar hij vele fa*
kind zeer spoedig op te nemen, zodat succes de cursus kinderbescherming
ciliteiten geniet, zodat- hij op plaat* Het Werkcomité, waaraan de organi* dit zich werkelijk thuis voelt. Daar» A. Deze opleiding wordt thans voor
sen komt die voor het publiek verbo» satie van het bevolkingsonderzoek is door kan toch, ondanks de korte tijd, nieuwe leidsters als regel verplicht
opgedragen, is als volgt samengesteld: van werkelijke opvoeding en werke* gesteld. 'Een enkele leidster is zelf al
den terrein zijn. •
Hij vertelde hoe hij het vertrouwen M. Doornekamp, voorzitter; Mr A. lijk gezinsleven gesproken worden."
met de cursus kinderbescherming B
van de dieren tracht te winnen, hoe Merens, secretaris (p.a. gemeente*
'De lezer moet de taak. van de begonnen.
ze hem gaan kennen en de vele risi* secretarie afd. Alg. Zaken, T. Zon*
Vele plannen worden gemaakt om
co's verbonden aan de vriendschap nenberg, penningmeester, J. v.d. Mteer, leiding niet geringschatten, want tel* het de kinderen in „Groot*Kijkduin"
met bijv. een oerang=oetang, of een gemeente=arts, W. Blok, ambtenaar kens wordt, bij een grote verantwoor* zo prettig mogelijk te maken. Dank
afd. bevolking), mevr. J. L. van Ree* delijkheid, een frisheid van geest ge» zij de vindingrijkheid en het initiatief
zebra*hengst.
vraagd, die voorwaarde is voor het van de leidsters komen vele van deze
Zijn bevindingen op dit gebied heeft de, administratrice.
Teneinde het onderzoek zo goed welslagen van dit moeilijke werk. Het plannen tot ontwikkeling. Maar te»
hij neergelegd in een boek „Dieren
van Nabij", dat verlucht met een aan» mogelijk te doen slagen, zal in de loop is knap om de sfeer van het huis pp» veel denkbeelden en initiatieven blij
.tal prachtige foto's een indruk geeft, van de maand November aan ieder sitief te blijven bepalen en niet in ven onuitgevoerd, speciaal als het er»
hoeveel de heer Moerkerk wel op Zandvoorts gezin huisbezoek worden minder of meerdere mate afhankelijk om gaal de vacantie voor de kinderen
heeft met de bewoners van Blij*dorp. gebracht. Aan de huisbezoeker zal te laten worden van de wisselende zo prettig mogelijk te maken.
'Natuurlijk heeft hij op het gebied men nadere inlichtingen kunnen vra» omstandigheden en de wisselende be»
'Het grootste struikelblok echter
''
van de fotografie vele waardevolle gen en kunnen opgeven op welke da» volking.
voor een werkelijk doelbewuste en
tips gegeven en-het maken van ver* gen men verhinderd is naar het on*
Dit jaar werd het initiatief geno* ideëele uitwerking van de plannen
grotihgen 'besproken, een materie derzoeklokaal te komen.
men tot een vacantieruil met een kin* vormt 'het geldgebrek. Men moet
Men kan zich als vrijwillig«huisbe: derhuis te Amsterdam. De kinderen weer een ernstig beroep doen op al
•waarvoor de Zandvoortse Amateur*
fotografen vanzelfsprekend grote be* •zoeker tot eind Oct. schriftelijk opge» hebben genoten van al hetgeen Am* len, die het werk welgezind zijn en
ven bij de secr. van het Werkcomité sterdam hun geboden heeft, waarvan er het belang van inzien om dit daad»
langstelling hadden.
. Na de pauze toonde hij zijn toe» of mondeling (overdag) bij de Admi men kan noemen, het Rijksmuseum, werkelijk en royaal te steunen. 'Een
hoorders een aantal gekleurde foto's, nistratrice p.a. kiosk Touring Zand» Schiphol, de havens en-grachten (per bredere ontplooiing van de 'beschik»
zo,mopi en zo scherp, dat het al gauw voort, Raadhuisplein.
boot!) en Artis. Deze uitstapjes wer* bare activiteit is dringend gewenst.

„GROOT KIJKDUIN"

Lezing over Amateurfotografie

van de Hervormde Kerk van belang.
Zij geefl vorm aan de erkenning dat
tussen kerk en cultuur in Nederland
de 'betrekkingen nauwer dienen Ie
worden aangehaald dan tot nu toe
hef geval was, dat de cultuur binnen
het kerkelijk bestaan een grotere,
veelzijdiger gerichte aandacht en
doorleving vraagt.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat
de Hervormde Kerk cultureel gezien
tot nu toe geen „sterke mannen" bi/i*
nen haar mure'n lelde. Nu men liet
kunstzinnige en pastorale echter in
één ambtsdrager heeft verpersoon:
lijkt, is daarmee het gesprek tussen
cultuur en kerk als onmisbaar benen
drukt.
De keuze van de „dubbelganger"
Barnartsv/d Graft pleit voor de be:
weeglijke en vooruitstrevende visie
in de leiding der Hervormde Kerk,
die daarmee tevens het „gedurfd" en
vindingrijk dichterschap zinvol waart
deerde. Hopenlijk zal deze visie zijn
uitwerking op het vaak veel minder
gemteresseerde en drogere „achter:
land" van de kerk niet missen.

van ongeduld, om hun taak te begin*
nen, twijfelde de heer Van der Mije
geen ogenblik aan de goede bazar*
uitslag.
Hierna heette Ds de Ru alle aanwe*
zigen met een hartelijk woord wel»
kom, in het-bijzonder mevrouw Van
Fenema=Brantsma, die als ere»presi»
dente, vergezeld van haar^echtgenoot,
bij de opening aanwezig was. Ds de
Ru memoreerde, dat de laatste bazar
5 jaar geleden werd gehouden, dus
dat het niet overdreven was nogmaals
een dergelijk evenement te organise*
ren. Er is hard gewerkt en veel ge»
presteerd en dat komt duidelijk tot
uitdrukking in de feestelijk versierde
grote zaal.
Ds de Ru. .sprak woorden van dank '
aan al degenen die aan hét welslagen
hiervan hebben meegewerkt en ver*
klaarde hiermede de bazar voor ge*
opend.
Bij een rondgang langs de vele
kraampjes kwam al dadelijk naar vo=
ren, dat hier vele en mooie artikelen
te koop werden aangeboden, die dan
ook al vlot een nieuwe eigenaar(csse)
vonden. Naast fraai 'handwerk, Ie»
vensmiddelen en 'hartige hapjes was
er een groot aantal schilderijen. Ook
het attractieve gedeelte, «oals ballon»
netje blazen, naamraden, grabbelen
enz. was geenszins verwaarloosd. Het
resultaat (n.l. ƒ 5200 bruto) van deze
bazar die zeer veel belangstelling ge»
noot, is meer dan bevredigend tenoe*
men.
G.H.

Financieel geschil
Woensdagmorgen werd voor de Raad
van State behandeld het beroep van
de raad der gemeente Zandvoort te*
gen de beslissing van de Minister van
Financiën inzake de vergoeding van
het rijk voor de herbouw van het
Zuiderbad.
Zoals bekend, besloot de raad van
Zandvoort destijds tot herbouw
van hec „Ztiiderbad" (bouwkosten
ƒ 443233,—) op grond van de mede*
deling vanwege het departement van
Wederopbouw en Volkshuisvesting,
dat zou worden geadviseerd tot een
rijksvergoeding van ƒ 369.365,—.Deze
vergoeding werd echter door de Mi*
nister van Financiën vastgesteld op
ƒ 257.595,—, tegen welke beslissing
de raad in beroep ging bij de Kroon.
De door de Minister van Financiën
gevolgde wijze van berekening der
kosten van herbouw van het Zuider»
bad in de oorspronkelijke toestand
werd door de gemeente onaanvaard»
baar geacht.
De Minister baseerde zijn beschik»
king n.l. op een calculatie van de her»
bouwkosten ad ƒ 275463,—, terwijl
de architect Prof Zwiers deze op
ƒ 345000,— had begroot en de Direc»
teur van Publieke Werken een raming
van ƒ 343.900,- deed. Om het stand»
punt van de gemeente nog verder te
versterken werd een begroting van
een particulier calculatiebureau over»
gelegd, welke een bedrag aanwees van
ƒ 381.881,-.
Van de zijde der gemeente werd er
op gewezen, dat een dergelijke wijze
van uitvoering van de wet niet in
overeenstemming is met de bedoeling
van de wetgever.
De voorzitter van de afdeling voor
geschillen in de Raad van State, prof.
Rutgers, deelde • mee dat de afdeling
t.z.t. aan de Kroon advies zal uit»
brengen.

opgericht
Mensen en Zaken Damclub
A.s. Woensdagavond om 8 uur zal in
____ _ ^j.^triiyf-- - t * -

Vooruitstrevende plannen?
De mening, dat Zandvoort genoeg
heeft aau de zomerzon om een over»
maat aan zee* en strandgenoegens te
verschaffen, -wordt lang niet door
iedereen gedeeld. Het is trouwens een
mening die verschrikkelijk uit de tijd
is, zeggen, de mannen van de combi*
natie, die Maandag j.l. achter de ge*
sloten deuren van de raadzaal blijk»
baar een heet gevecht hebben moeten
leveren om hun plannen overtuigend
te doen zijn. Niet, dat het mooie
weer „uit de tijd" is — wij zijn be<=
reid om de vergissing van de afgelo»
pen zomer te vergeten — maar men
doelt kennelijk op een progressiever
aanpak van de Zandvoortse aangele»
genheid. En in dat progressieve heb»
'ben zij een groot stuk luxe verdiscon»
teerd ......
Misschien is het de heren ontgaan
dat men zeer wel progressief kan zijn
zonder te vervallen in een overdadige
luxe. Maar dat is een kwestie, waar
men nog lang over zou kunnen pra»
ten.
De vraag is: 'heeft Zandvoort be=
hoefte aan die luxe. En zijn de men»
sen, die hier doorgaans komen, er
mee gebaat?
Het ellendige is dat Zandvoort m»
derdaad niet veel aan vermakelijkhe»
den voor „de gewone man" biedt als
de zon het vertikt. In het achter ons
liggende seizoen hebben wij daar nog
niet zo veel last van ondervonden,
want toen wist iedereen niet beter of
het hoorde '/o. Maar het is toch ook
wel meer dan eens gebeurd dat het
's morgens stralend weer -was en dat
het opeens omsloeg, zodat het corp
plotseling „opgescheept" zat met dui=
zenden (meest éénsdags) gasten, die
geen raad wisten van verveling en na»
righeid. En een vervelend mens, c.q.
een mens, die zich verveelt, is geen
prettig gezelschap!
Op zulke ogenblikken is het gebrek
aan overdekte vermaaksgelegenheden
wel heel schrijnend. Dan is Zandvoort
opeens herschapen in een verzame»
ling mopperende en natte mensen, die
tram» en treinstation overbelasten en
geen andere wens hebben dan het
druipende dorp aan zee zo spoedig
mogelijk de rug toe te keren.
Er is dan ook werkelijk geen enkele
reden om 'het verblijf in de badplaats
nog langer te rekken. Waren er dan
leuke en bij het karakter van een
seizoenplaats behorende atti acties,
die men kon bezoeken zonder nat te
worden, dan zouden velen 'heus niet
onmiddellijk hun biezen pakken.
Want dan viel er — ondanks de re=
gen — nog wat te beleven vooi men»
sen, — kinderen en volwassenen —
die in de regel niet zo vervelend zijn.
Deze mensen hebben volstrekt geen
'behoefte aan dure hotjh en excmsie»
ve restaurants of speelz.'ücn. (Want
die laatste suggestie slaapt nog gcens»
zins!) Wat zij willen is een populair
en niet al te duur vermaak, een gele»
genheid waar zij even „onder dak"
zijn als de zon verstek laat saan.
Daarom is de mening: alleen de zon
is -voldoende, niet houdbaar.
Een geheel andere vraag is het ech=
ter of Zandvoort zo .vooruitstrevend'
moet zijn om allerlei gebouwen en
complexen te stichten, die in het gc=
heel niet in overeenstemming zijn rnet
het draagvermogen van de mensen.
die er gebruik van zouden moeten
maken.
MOMUS.

(Adv.)

Voor gezonde regelmaat
MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

Ons Pluis een damclub worden opge»
richt als onderdeel van de Zandvoort»
se Schaakclub. Men verzoekt de deel»
nemers de nodige spel=attributen (zo=
als schijven en borden) mee te bren*
gen.

Jhr Mollerus spreekt
Vanavond zal Jhr. Dr. J. C. Mollerus
spreken over het onderwerp gezins=
crediet. De laatste tijd zijn er in de
pers verschillende artikelen gewijd
aan dit onderwerp. Diverse statistie=
ken op dit gebied zijn reeds ter 'be=
schikking. Wij hopen vanavond een
verhelderend betoog van de heer
Mollerus te kunnen beluisteren dat,
hoe humoristisch soms ook, de pointe
niet mag missen,

Gevonden voorwerpen
Kraai; portemonnaie's met en zon»
der inhoud; portefeuille met inhoud;
rechterhandschoen; wollen muts; si»
garenaansteker; gymnastiekschoenen;
halsketting; ring en een rijwieltas.
Leerboekjes; bergstok; riem; por»
temonnaie; diverse handschoenen (en»
kele en paren); heren polshorloge;
shawl; capuchon; pafapluie; diverse
vulpennen; potlood; l paar gymnas»
tiekschoenen; kinderschoen; kinder»
broche; penning (regeringsjubileum);
sleutels.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W.

Strand
berijdbaar
Oct.
24
2.- 9.- 14.18 21.30 6.00=12.00
25
2.36 9.30 14.51 22.00 6.30=13.00
26
3.09 10.00 15.24 22.30 7.00=13.30
3.40 10.30 15.55 23.00 7.30=14.00
27
28 4.13 11.00 1<5.27 23.30 8.00=14.30
29
4.46 11.30 10.59 '24.00 8.30=15.00
30
5.18 12.30 17.31 0.30 9.30=15.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
(Adv.)

Ook
Spierpij n
en pneumatische pijnen
v

wrgft U weg met

Dokters- en Zustersdienst

>

.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 24 October
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. H. de
Groot, Haarlem.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Me»
dewerking Kerkkoor en trompetist.
7 uur: 'Prof. Dr W. C. van Unnik,
te Bilthoven. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 24 October
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Amsterdam.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg

Zondag 24 October
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
•Zond. 10.
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. '3 Avonds 7.30 u.
Lof.

Donderdag 28 October wordt in Ons
Huis een avond gehouden voor de
Hervormde Gemeente.
'Het onderwerp is „Van Dan tot
Beersheba". Sprekers «ijn de heer en Ned. Chr. Gemeenschapsbond
mevr. Hinlopen=Nanninga, die reeds
26 October
een vorige gemeente»ayond spraken Dinsdag
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
over hun reis door Israël. Het geheel
Spr.: Mej. J. E. C. Kunne.
wordt geïllustreerd met lichtbeelden.

Film en atomen
Woensdagavond 27 October zal in
„Ons Huis" de film „Verborgen
Schatten" vertoond worden, die reeds
een tournee door Amerika maakte en
daar heel gunstig ontvangen werd.
Het is geen film in de gewone zin,
maar een die op wetenschappelijke
onderzoekingen is gebaseerd en van
een duidelijke toelichting is voorzien.
Allerlei interessante onderwerpen
(de grootste telescoop ter wereld, Ga=
lilei spreekt, het wonder van de mi»
croscoop, moleculen en atomen enz.)
worden in deze populair»wetenschaps
pelijke film behandeld.
GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer
J. Gerritsen, oud»leerling Juliana=
school, is geslaagd aan de Utrechtse
universiteit voor het arts»examen.

Jaarvergadering E.M.M.
In de jaarvergadering van de woning»
bouwvereniging E.M.M, zijn de be»
stuursleden A. Molenaar, K. Paap, S.
Reitsma en C. J. Tol opnieuw herko»
zen, nadat de jaarverslagen van se»
cretaris en penningmeester waren
goedgekeurd. De voorgenomen bouw
van de etageswoningen werd uitvoe»
rig onder de E.M.M.sloupe genomen.
• Men was algemeen van oordeel dat
men op deze (elage)»wijze voor de Ie»
den moet gaan bouwen omdat het
woningtekort dit eist.
Het bestuur besloot tot grondaan*
koop voor dit project over te gaan.

VOETBALVERENIGING
.^ANDVOOBTMEEtJWEN"

A.s. Zondag wordt de interland=voet»
balwedstrijd BelgiësNederland ge»
speeld. In verband hiermede zijn door
de K.N.V.B. vrijwel geen competitie»
wedstrijden vastgesteld. Ook het Ie
elftal van Zandvoortmeeuwen is vrij.
IHet programma van de Haarlemse
Voetbalbond vindt normaal door»
gang. Zandvoortmeeuwen 2 speelt des
middags een thuiswedstrijd tegen Van
Nispen l uit De Zilk om de O.H.C.»
beker. De reserves van Zandvoortm.
hebben een goede kans zich in de
volgende ronde te plaatsen door deze
ontmoeting te winnen.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal speelt
te Amsterdam tegen P.V.W.A. Na de
overwinningen van de twee vorige
weken is een goed resultaat thans ook
niet uitgesloten.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. 2«v. Nispen l 2.30 u.
Zandvoortm. 6»Stormvogels 7 12 u.
Zandv.m. 7=Stormvogels 8 9.45 u.
Zandv.rn. jun. a»St'vogels b 9.45 u.
R.C.H. g=Zandv.m. jun. b
9.45 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
P.V.W.A.=Zandvoortm. l
3.30 u.
V.E.W. 2»Zandvoortm. 2
3.30 u.
•Zandv.m. adsp. a»E.D.O. a
4 u.
Zandv.m. adsp. b»E.D.O. d
3 u.
Zandv.m. adsp. c»Bl'daal c
3 u.
Wegens toetreding van vele leden
heeft het bestuur van Zandvoortm.
besloten om met nog twee elftallen
voor de competitie in te schrijven, n.l.
met een 3e Zaterdagmiddagelftal en
met het adsp. d=elftal. Binnenkort
worden ook voor deze ploegen wed»
strijden vastgesteld.
Afdeling handbal.
A.s. Zondag komen wederom alle
handbalteams van Zandvoortmeeu»
wen in 't veld. 'Het programma luidt:
Dames:
ZandvoortmeeuwensH.O.C. 2 2 uur
Heren:
H.O.C. l»Zandvoortm. l
9.30 uur
De Bunkert 2=Zandv.m. 2 9.15 uur
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Uitslagen van Zaterdag en
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan» Zondag j.l.:
T.Z.B. 1=D.S.B. l
1=0
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
T.Z.B. 2=N.A.S. 3
8=1
noodgevallen:
T.Y.B.B. jun. c=T.Z.B. a
3=5
DOKTOREN:
T.Z.B. adsp. a=H.B.C. d
10=1
•Dr C. F. M. Robbers, Koninginne» Programma voor a.s. Zondag:
weg 34, telefoon 2813
Renova 1=T.Z.B. l (vr.sch.) 2 uur
Renova 2=T.Z.B. 3 (vr.sch.)
2 uur
WIJKZUSTEB:
T.Z.B.
2»H.B.C.
5
2.30
uur
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
T.Z.B.
jun.
adH.B.C.
b
12
uur
telefoon 2306.
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a»Geel Wit b
3 uur
VERLOSKUNDIGE:
T.Z.B. adsp. 'b*H.B.C. e
4 uur
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht

Gemeente-avond

GTMNASTIEKVER. „O.S.S."

Zondag 24 Oct. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door Dr J. C.
Brandt Corstius van he't Humanistisch
Verbond. Onderwerp: ,Even opbellen'

de
Der lustige fröhliche Krieg.
Wij waren met yacantie in Duitsland.
Waarom eigenlijk niet? Als Eden en
Foster Dulles er kind=aan=huis zijn,
wat zou ons er dan van weerhouden
daarheen te gaan?
Want het is een prachtig land. Wij,
die elke groep van honderd bomen
een bos noemen en elk bed primula's
een park, staan ons te vergapen aan
de eindeloze bossen van het Schwarz»
wald.
Wij die elk antiek geveltje in wat»
ten zouden willen verpakken, voelen
ons als Hans en Grietje, in de roman»
tische gehuchtjes, die, verscholen in
een liefelijk dal, er nog nét zo uit»
zien als eeuwen geleden. De panne»
koekhuisjes zijn rose en blauw, de
deuren van zwaar eikenhout met
prachtig 'beeldhouwwerk, een heel
verschil met de genormaliseerde voor=
deur no. 800 van 215x93x4 cm type
D 4 in ons moderne huis.
En de mensen? Wel, als overal. Er
zijn vriendelijke, schwarmerische, ar=
rogante, barse, onsympathieke, mooie
en lelijke. Van de vriendelijke kunnen
we het ons maar moeilijk voorstellen

Burgerlijke stand
15=21 October 1954
Geboren: Geertruida Maria, d.v. F.
G. M. van Essen en C. J. M. L. de
Koning; Johanna Maria, d.v. R. Kerk»
man en J. G. Oldenhof.
Getrouwd: C. A. Nieuwendijk Hoek
en I. I. Dosse; J. Ouwerkerk en C.
Emous.
Overleden: A. M. H. Cpenders, oud
25 jaar; A. Bol, oud 64 jaar, echtg.e.
van A. Paap.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
^de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Oranje", 3 Nov.
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Oranje",
3 November.
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad"
26 Oct.
Suriname: m.s. „Nestor", 3- Nov.
Unie v. Z.Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Sterling Castle", 23 Oct.
s.s. „Waterman", 27 Oct.
Canada: m.s. „Nieuw Amsterdam",
27 Oct.
Zuid=Amerika: m.s. „Tara", 27 Oct.
Australië: «1.8. „Sibajak", 30 'Oct.
Nieuw Zeeland: m.s. „Sibajak", 30=10
Inlichtingen betreffende de verzen*
dingsdata van postpakketten geven de
postkantoren.
dat ze eens op hun laarzen door onze
straten geklost hebben.
Het is moeilijk om niet zo nu en
dan te denken: Wat zou die vent in
de oorlog gedaan hebben.
Elke arrogante goedgeklede jonge»
man verdenken we ervan officier bij
de Grüne Polizei geweest te zijn, elk
onsympathiek mannetje heeft onze
fiets gestolen.
Een snibbige juffrouw in een Kon»
ditorei rangschikken we onmiddellijk
onder de grijze muizen van de Luft»
waffe. Maar van een sympathiekeling
zeggen we: het zou best een Hollan»
der kunnen zijn.
Op een avond dineerden we ergens
heerlijk met viertels landwijn naast
ons bord; een droom van een Merce=
des stopte voor het hotel. Ma chaufs
feerde, Pa troonde er naast, gewa»
pend met de eeuwige zonnebril? We
keken naar ons nietige geblutste
Volkswagentje naast de glanzende
slee en ^stelden vast: Gewezen Orts»
commandant!
Toen het echtpaar binnentrad za=
gen we: de man was blind en werd
stapje voor stapje naar een stoel ge=
leid.
We bestelden nog maar een viertel
wijn.
Om niet te gaan vloeken.
NEEL.

Volgende week zullen, zoveel moge»
lijk op de vastgestelde lesuren, on»
derlinge gymnastiekwedstrijden voor
de leden en adspirantleden gehouden
worden. Aan de hand van deze wed»
strijden zullen de verschillende afde=
lingen opnieuw worden samengesteld,
terwijl zowel 'bij de oudste jongens
als de oudste meisjes van de tien
beste z.g. keurgroepjes worden ge=
vormd, die op een afzonderlijk uur
't turnpeil nog meer zullen opvoeren.
Zoals reeds werd medegedeeld, zullen
alleen de kleuterlessen (Ie uur) van
Maandag» en Dinsdagavond en de
rhythmische les voor deze week ko=
men te vervallen. Met spanning wach»
ten wij af, wie zich kampioen van de
afdeling mag noemen. Een aantal stu»
denten van de sportschool „Cios" te
Overveen zal als juryleden optreden.
Voor de kleutergroepen zullen bin»
nenkort openbare lessen gehouden
worden.
Afdeling volleybal.
Ook de tweede wedstrijd van de hè»
ren in de competitie eindigde tegen
Santpoort in een gelijk spel (2=2). Met
een beetje meer routine had men
deze wedstrijd zeker kunnen winnen.
Voor a.s. Maandag is vastgesteld:
Dames: O.S.S.=Cios (8.30 uur).
K.J.C. „ZANDVOORT"

Woensdag j.l. speelde 'K.J.C. Zand'
voort de 5e ronde voor het clubkam»
pioenschap.
Ie. H. v.d. Meij; 2e. J. Kol Jr.; 3e. J.
Zwemmer; 4e. E. Keur.
Zaterdag werd in Medemblik de eer»
ste prijs gewonnen.
SCHAAKNIEUWS

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De burgemeester van- Zandvoort zal
zijn spreekuur niet houden op Woens»
dag 27 October 1954, maar op Vriydag, 29 October 1954 van 10»! 2 uur
voormiddags.

Familieberichten
HENK VAN EKEREN
en
DINY BROEKERS
geven hiermede kennis van hun voor»
genomen huwelijk, waarvan de vol»
trekking zal plaats hebben op l No»
vember 1954 om 11.45 uur ten stad»
huize te Enschedé.
Zandvoort, Brederodestraat 23
Enschedé, Bataviastraat 25
Huwelijksinzegening door Ds J. Appel
om 12.15 uur in de Ned. Herv. Kerk,
Markt, Enschedé.
Receptie Maandag l Nov. in Café»
Rest. 't Volkspark, van 3—5 uur.
Toekomstig adres: Kanaalweg 171=11,
Den Helder.
Op Vrijdag 22 October 1954 ge»
denken onze Ouders
J. R. SOHILTMEIJER
en
M. M. SCHILTMEIJER»
LOPPBRSUM
de dag dat ze 12Vi> jaar gele»
den in het huwelijk traden.
We hopen dat ze nog vele jaren
gespaard mogen blijven om hun
zaak, de Filmstrookonderneming
FIPRON, tot bloei te brengen.
Paul
Anke
Rudi
Frank
Dr Smitstraat 8, Zandvoort
Telef. 2851

A.s. Donderdag speelt het eerste tien=
tal een competitie»wedstrijd voor de
bond, tegen H.W.P. 2 te Haarlem.
Het is te hopen, dat deze wedstrijd
de eerste steenlegging zal worden
voor het kampioenschap, waar men
het vorige seizoen zo dicht aan toe
was.
Voor de onderlinge competitie wer=
den deze week de volgende uitslagen
genoteerd:
Afdeling A:
HUIS-, DECORATIE- EN
Verhaert*v.d. Brom
1=0 RECLAMESCHttDERSBEDRIJF
'Kappelhof=Roskam
afgebr.
Bais=Kroon
Va'1/!
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Afdeling B:
Burg. Engelbertsstraat 32 en 54
Weber=Coeverden
1=0
GLAS-ASSURANTIE
v. 'Duijn=Mühlenbruch
1=0
C. Molenaarsv. Kcule
0=1
Slijkerman»E. Molenaar
1=0
Gediplomeerd
Eldering»Kramer
1»0

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding.

2403 Commandant Brandweer

Pedicure-Manicure
Miep Helgering

Dr C.A. GERKESTRAAT 16rd
Telefoon 2937
Bij U aan huis te ontbieden

3043, 3044 Politie.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie.

2499 Gem. Geneesheer, JuUanawegla.
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

gcnverkeer, Kiosk Raadnuisplein.
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
fijnstrjjkerti, j. H. G. Weenink,

2135
2424
2975
2465

Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbacbs Drukker^, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Job, sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tollensstraafc 47.
Stofzuigerspecialist; Uchtstoringen. Bel op Frits Paap,

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 22 Oct'. 8 uur: film „Het loon
van de angst".
Zaterdag 23 Oct. 8 uur: idem.
Zondag 24 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 24_ Oct. 2.30 uur: film
„De vrolijke thuiskomst".
Maandag 25 Oct.: Operette door de
Zandv. Operette Vereniging.
Dinsdag 26 Oct. 8 uur; film „Levens»
stormen".
Woensdag 27 Oct.: Operette door de
Zandv. Operette Vereniging.
Donderdag 28 Oct.: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Woensdag 27 Oct. 8 uur: Filmavond
m.m.v. Zangkoor in „Ons Huis".
Donderdag 28 Oct. 2.30 uur: Vrou*
wenmiddag Ned. Prot Bond in ge»
bouw Brugstraat 15. Spr. de heer
A. Elffers Azn. .
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 23 Oct. 8 uur: Toneelgroep
„Theater" met „Een zomer smeult
tot as".
Zondag 24 Oct., 8 uur: Toneelgroep
„Theater" met „Peer Gynt".
Woensdag 27 Oct: 8 uur: „Haagse
Comedie" met . „Een midzomer=
nachtdroom".

Opening van
Slagerij
Henk v. Eldik
Jan Steenstraat l b
Ons telefoonnr. is 2682
DAMES, Wij bieden U als
OPENINGS-RECLAME
500 gr. Osselappen ....
500 gr. Schoudercarb. . .
500 gr. Ribcarbonade . .
500 gr. Haascarbonade .
500 gr. 'Rauw dik vet .. .

ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ

1,65
1,60
1,75
1,85
0,80

Voor de boterham:
200 gr. Pekelvlees
ƒ 0,80
100 gr. Lever en
100 gr. Boterhamworst.. ƒ 0,80
200 gr. Orig. Saks. Lever*
worst
ƒ 0,60

ZIE OOK ONDERSTAANDE
VLEESPRIJZEN:

Rundvlees:
Gehakt half om half .... ƒ 1,80
Gesmolten Rundvet
'ƒ l,—
Magere lappen
ƒ 2,10
Riblappen
ƒ2,10
Sucadelappen
ƒ 2,15
Lende, Entree
ƒ 2,45
Lende
ƒ 2,50
Biefstuk
ƒ 2,75
Haas
ƒ 2,75

Varkensvlees:
Doorregen lappen
Magere lappen
Fricandeau
Haasjes
Reuzel

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1,55
2,35
2,50
2,50
1,10

Vet Kalfsvlees:
Lappen
Fricandeau
Oester
Schnitzel

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2,15
2,50
2,75
2,75

Wij zijn ruim gesorteerd in alle l
soorten fijne vleeswaren en lei
veren uitsluitend Ie kwaliteit.
ZIET ONZE ETALA GE!
Beleefd aanbevelend,
H. J. v. ELDIK.

October
SCHOENENMAAND

Uitslag VERLOTING
Bazar Herv. Gemeente

Opening der
Wilnelmina-kleiiterschool

f

BROSSOIS

te Zandvoort
Oranje loten:
no. 974 schilderstuk
no. 941 stel pannen
no, 859 l hl aardappelen
Blauwe loten:
no. 507 3 lakens, 3 slopen
no, 395 schilderstuk
no, 745 l hl anthraciet
Rose loten:
no. 822 rotan tuinstoel
no. 569 fototoestel
no. 568 schilderstuk
Gele loten:
no. 195 3 hl anthraciet
no. 553 schilderstuk
no. 924 theeblad met
theemuts
Prijzen kunnen worden afge
haald aan de Pastorie, Kost?
verlorenstraat ]09a.

Op 27 October is voor de ouders en verdere be»
langstellenden gelegenheid tot bezichtiging der
school van 4 tot 5 uur en van 8 tot 9'uur.

Nieuwste Snitten
WARME PANTOFFELS
ENORME KEUZE

INSCHRIJVING

van nieuwe leerlingen
de mako-up
voor Uw figuur!

dagelijks na schooltijd (3.30 uur) of ten huize van
het hoofd der school, Mej. A. Smits, Oosterpark»
straat 61.

Ned. Prot. Bond
VROUWENMIDDAG
op Donderdag 28 Oct. 2.30 u.
Spreker:
de heer A. ELFFERS A/n.
Onderwerp: Kathe Kollwitz.
Belangstellenden zijnwelkom!

Fascinerendjeugdiga vorm
Prachtig
gesepareerde cups
Ideate steun
Elegance in
topvorm
Vormvast, ook
na wassen.

In Egyptian Poplin
tn Ny/on

4.95
7.95

Ook in "Padded"uitvoering 9.95

D
Grote belangrijke
VEILING
van 3 complete inboedels wegens sterfgeval en vertrek

onderjurken met perfecte biisievorm in 4 verschil»
lende cups.

op Dinsdag 26 October
's morgens 10 uur in „Ons Huis"

De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. Peters-Smit, bekwaam corsetspecia-

liste met een 20 jaar lange ervaring. Zij is
gaarne bereid U na telefonische afspraak per-

soonlijk te adviseren.

Dorpsplein
•w.o.: enkele slaap» en huiskamer ameubl., buffetten en
dressoirs, tafels, stoelen, clubs, ledikanten met toebe»
horen, opklapbedden, spiegels, schilderstukken, thee»
meubel, mah. secrétaire, radioioesle], vitrage en over»
gordijnen, lopers, vloerkleden, lampekappen, enig koper»
werk, glas» en aardewerk, veel keukengerief, textiel,
kolen» en gasfornuis, haarden, kachels en vele andere
goederen.

Kijkdag Maandag 25 October van 2-9 uur
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester P. W'ATERDRINKER.
Telefoon 2164.

Telef. 10605

GEVESTIGD:

Gr.Houtstr. 110, Haarlem t/o Cinema Palace

Chr. Willemse
Inrichting voor heilgymnastiek
•"; Massage en physiotherapie

Chr. Kleuterschool
„Prinses Marijke"

(Diathermie — Hoogtezen enz.)
Behandeling na afspraak

Brederodestraat 31

Van Stolbergweg 11, telefoon 3333
GEVESTIGD:

L. Willemse-Leeuwrik
Lerares M.O. Lichamelijke Opvoeding

Gymnastiekclubs voor dames

bij het Hoofd Mevrouw B osmasVeenstra
(privé adres: Kostverlorenstraat 50)

Gymnastiek voor a.s. moeders
Inlichtingen en aanmelding:

Van Stolbergweg 11, telefoon 3333
Adverteert in de Zandvoortse Courant

V

Nog enkele uren beschikbaar voor

piano- en
accordeonlessen

J
Geweldige Reclame
Vrijdag en Zaterdag

500 gram Gehakt en
l pakje Margarine
ƒ 1,6C
Wascapaciteit 3 kg droge was in 4 min. Br. J. DAVIDS, p/a Zandv. Courant. Riblappen en magere lappen .. ƒ 1,85
per kg
ƒ 3,50
compleet m. wringer f 290.Rosbief
ƒ 2,-, p. kg ƒ 3,75
zonder wringer ƒ 239,—.
Lende
p. kg ƒ 3,85
Oofc op gem. betalingsvoorwaarden.
Schoudercarbonade ƒ 1,6C
Komt U eens kijken en praten, het
Ribcarbonade
ƒ 1,8:
verplicht U tot niets.
•Haascarbonade
ƒ 1,95
Onderhoud en reparaties
ONS
SOEPPAKKETJE
aan alle merken wasmachines en
100 gram Gehakt
"J
wringers. Vraagt prijsopgave bij
100 gram Ppulet
> f (T, 75
de enige met een ingeweven
Wast en droogmachineverhuur
l Mergpijpje
J
vaste pool, dus geen kale knieën
A. VAN SLUISDAM
meer. Vanaf 2 jaar alle maten
.. ALS EXTRA RECLAME:
VONDELLAAN 22 - TELEF. 3221 en diverse kleuren.
Gelderse Rookworst, het bekende
3/4 GABARDINE REGENJAS
merk „'De Hoorn"
100 gr. ƒ 0,39
m. Alpaca voering en capuchon.
Ham
100 gr. ƒ 0,48
Prima Leverworst
ZEIL J OPPERS,
100 gr. ƒ 0,20; 200 gr. ƒ 0,35
ZEILPANTALONS,
SKIPANTALONS.
Zaterdagmiddag 23 Oct
Manchester fixpool WERK*
loopt door 'Zandvoort
BROEKEN
ƒ 21,25
KLEINE KROCHT l * TELEF. 2432

SUPER SNELWASMACHINE

Hazewind
Fixpool-pantalons

Slager La Viande

De onbekende
die

treinreizen
uitdeelt!
Zorgt, dei U een Rijksdaalder»
bon met opdruk:

„Let op de onbekende"
in Uw bezit heeft.
HOBO CA Keisbonnenbureau
Rotterdam

Beleefd

Sporttiuis Zandvoort
Haltestraat 35 - Telef. 2131

MANCHESTER JONGENS»PLUS»
FOURS,' KORTE BROEKEN, BE»
DRIJFSKLEDING, WOL, DEKENS,

FaA.vlMije&Zfl

Smyrna Tapijten
Zaterdag verkoop van
enige prachtige Smyrna
tapijten (fabrielcsmon»
sters) in Perz. en moder»
ne dessins b.v. pl.m. 200
x 300, waarde ƒ 225,voor f 145,-; 230 x 330,
waarde ƒ 285,» v. ƒ 198,».
Ook enige Wiltons w.o.
zeer grote maten, vanaf
ƒ 79,50.
TAPIJTHANDEL
„MARO"

I. J. Knotter
Haltestraat 37 - Telef. 2891

fijne Vleeswaren
ALS RECLAME:
Rauwe Ham .. 65 et. 100 gr.
Kips Leverworst
37 et. 100 gr.
Rook worst .. 30 et. 100 gr.
Schouderham 55 et 100 gr.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van

Grote flanellen lakens

2600

180 cm breed en 150 cm breed.

Fa v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telefoon 2360
ABONNEERT U op de
COURANT
ZANDVOORTSE

U kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatieeaal open.
,
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
t
Reiskostan worden vergoed aan hen, die
niet in Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) kunnen
ook worden tewerkgesteld. Eventueel
voor halve dagen.

is het prettig
werken

'BEL voor
TROUWRIJDEN
en TAXI
Billijke prijzen

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht

aanbevelend,

Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Schoolplein 4 -- Telef. 2467

Droste zoekt vrouwelijk personeel!

(uitsluitend na medische goedkeuring)

Een school waar Uw kleuter zich thuis voelt!

van iedere huisvrouw is een
FRISIA

Banketstaafjes

Café OOMSTEE

Speciaal voor het onderhouden en
verbeteren van houding en beweging

Kleine klasjes

DE DROOM

VRIJE GEM. ETAGE te Neemt U ook eens proef
huur voor 2 pers. Br. onder met onze heerlijke
no. 8305 bureau Zandv. Crt.

HERBOUWPLICHT
Jansstraat 85, Haarlem
ter overname gevraagd voor
twee huizen. Br. met prijs en
de
condities ond. no. 8001 bur. VERHUUR ZONDER ZANDVOORTSE
Zandv. Courant.
CHAUFFEUR
COURANT
't Helm behoeft TJW steun GARAGE RHEE, telefoon
als vriend en abonné. Inl.: K 2500—39669, 39435, Koe» Maak steeds tijdig uw
Dr. Gerkestraat 93 zw.
advertentie gereed!
diefslaan 21. Heemstede

Er zijn nog enkele plaatsen open.

Aangifte van kleuters
na elke schooltijd

Te koop gevraagd HUIS
(dicht bij zee) pl.m. 10 kmrs.
Br. no. 8302 bur. Zandv.Crt.
Te koop: 2 REGENTON»
NEN a ƒ 15,» per st., inh.
220 1. Schelpenpl. 7, tel. 2845
Te koop:
WiANDELWAGEN
m. zak. Brg. Engelbertsstr.34
T.o. aangeb. DEMI mt 50, z.
g.a.n. ƒ 35.» en SALAMAN»
DER i.g.st. ƒ 25,».
Nassauplein 12.
HAARD TE KOOP.
Dr. Gerkestraat 31.
HUIS TE KOOP, leeg te
aanv. HERBOUWPLICHT
gevr. Makelaar v. d. Broek,
v. Speijkstr. 2 (niet telef.).
TE KOOP weg. vertrek:
prima Ruton stofzuiger, z.g.
a.n., ƒ 60,=; l pers. divanbed,
m. prachtige matras, z.g.a.n-,
ƒ 60,—; zeer goed tennis*
racket, m. spanner en hoes,
ƒ 10,». Tolweg 6 rd, 2 x bell.
HUIS TE KOOP op g. st. in
Zandvoort. Ben. huis,.;direct
te aanv., m. overn. meubi*
lair. Vest.verg. vereist. Br.
no. 8303 bureau Zandv. Crt.

TE KOOP:
Nagekomen
Verschillende percelen met
woningruil te Amsterdam,
Familiebericht
Ie stand.
Nieuwe percelen, zeer goed
gebouwd.
Heden overleed na een
Makelaar W. PAAP.
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965 langdurig lijden, tot on/e
diepe droefheid on/e
Weg.
vertrek te koop: pr. lieve moeder, behuwd»,
groot» en overgrooimoe»
handgesm, OPEN 'HAARD
der
[fabr. 'Harm A'dam), past in
iedere schoorsteen, ƒ 200,—.
Engelberta Antonia
GROOT DRESSOIR (fabr. Engelina der Schiphorst
Pander); d. bl. heren winter»
\ved, van Th. W. Bogaart
jas, maat 52; salamander»
kachel. Kostverlorenstr. 19,
in de leeftijd van 91 jaar.
tel. 2145.
Uit aller naam:
„DE SOM"
E. Visser=Rogaar(
Was- en droogmachine Zandvoort, 22 Oct. 1954.
Grote Krocht 22.
verhuur
teraardebestclling /al
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199 De
plaats hebben op Maan»
dag 25 Oct. a.s. (e 2.30 u.
Mevr. Lily Orgodet vraagt
op de Algemene lïegraar»
voor enige uren per week
een PIANISTE. Burg. En» plaats te ZandvooH.
gelbertsstr. 62, telef. 2393.
voor feest of partij?
FLINK MEISJE gevr. voor Wat
halve of hele dagen. Mevr. Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekBalledux, 'Halteslraat 27.
ken, tafels, stoelen, enz.
Heer vraagt LERAAR(ES) P. Waterdrinker, telef. 2164
voor privé»les Frans. Br. no.
8304 bureau Zandv. Crt.
Voor direct MEISJE GEVR.
van 9»4 u. in kl. gezin z.k.,
werkster aanw., ƒ 20,— p.w.
Bont, Hogeweg 67.
Het mooiste St. Nicolaas»
cadeau: een FILMSTROOK»
PROJECTOR van ƒ 25,of ƒ 38,50. Geschikt voor
jong en oud, voor het gehele ALLEEN ZATERDAG
gezin. Mooie stroken van
Heerlijke
7' l,—, sprookjes, verhalen,
reisbeschrijvingen en/.
FIPRON FILM, Dr Smit»
van 70 voor
straat 8, ZANDVOORT,
telefoon 2851.
60 cent per 250 gram

Aanmelding Personeel»afdeling elke dag, behaivt Zaterdags, van ° tot
5 aar aan de fabruh.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOO R
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorgin

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Onze week-reolazne:

Pracht kolenkit
f2,15
Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7

TELEFOON 2974

De Yolkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die 17 niet
inééns tornt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bt} deelnemers Owinkeliers) aan het Kennemer Flnanelftrlngs-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 bjj de plaatselijke correspondenten

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden vooy uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

Haltestr2729

Telefoon 2596

Als vrouw zou je dat enthousiaste span bet' liefst op bun woord geloven. Maar all
„inkoopster voor een gezin" vertrouwt U toch altijd oog het meest op Uw eigen
ogen. Goed • geef die dan maar eens de kolt bij Neerlands voordeligste kruidenier.
En zie. dat Albert Ueijn inderdaad de bette kwaliteit voor de laagste prijzen heeft.

Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
diverse werkzaamheden in de fabriek

JONGENS
en
MANNEN
van 14 tot 35 jaar
"•*Indiensttreding na medische goedkeuring.
'*Aanmelding dagelijks bij de portier.

Zaanse beschuit 90
grote rol/14 srults fm^9

Bij

ronder pil

Pudding * *•~
l lauikca

BURG. ENGELBERTSSTR. 10 achterom
De lessen in het maken van alle boven* en
onderkleding zijn weer begonnen.
Dir. A. BERKHOUT.
's Maandags middags en 's avonds
Dinsdags morgens en 's middags

•

f

pet pakje

Macaroni elleboog 22
250 gram
Vermicelli
*
cfe
«tukjes, grof
• «9 250 gram

•l Ii M AH KOFFIE wat
'de pot sebenktt
't Morgens, 'i middags, 't iTondi: •
'i u AH koffie die de voorkeur heeft.
De geungstc, de krachtigste ea
bovendien de goedlcoopite!
Boffit koffii . J* UUantt koffiil

Albert Heijn

cacao- en chocoladefabrieken N.V^ Haarlem

maakt U het leven goedkoper!

's middags van 2<=5 u. en 's avonds 7.30*10 u.
v*Tvr r***. SWALUESTRA'AT 2
WTLCO hoek Kleine Krocht
Telefoon 2889

MODEVAKSCHOOL
WAARDENBURG

«SP P« Plk

•

Fijne snij worst 44> 100 gram

LET OP!

h'

per tol

Taai-taal 25
& >»ki
Speculaas brokken 4 & 250 gram
Dadels <fl ei

HAID & NEU
Dinsdag 26 October

En een
kwaliteit... gewoonweg
meesterlijk/

Prgzen zo laag,
daar raak je niet over
uitgepraat...

Autorijschool K.OFFENBERG

DAMES LET OP, IETS VOOR U!

Demonstratie met de
ZIG-ZAG MACHINE

FtfnBtrykery - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887 • j. H. o. WEENINK

Karton 5 cent per kg; 'Kranten en tijdschriften
6 et per kg; Lompen 30 et per kg.

Lood, koper en zink tegen beursprijzen
Afhalen zonder prijsvermindering.
PAKHUIS SCHELPENPLEIN Z
geopend van 9-5 uur. Telefoon 2845

A. AKERSLOOT
Privé*adres: Westerparkstraat 7

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten
Ook tapijten te koop.

Ipekdjian
Marisstraat 48 *' telef." 3028
Heiligeweg 7 *- Amsterdam
tel. 34340

Het adres in Plan Noord
Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips ' Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaa^zegels

P. FLIETSTRA
Burg. Beeckmansfraat 2
hoek Tollensstr. = Tel. 2114
Het adres van vertrouwen
voor

Gebouw „Ons Huis"
Woensdag 21 *October, 8 uur

FILMAVOND
1) „VERBORGEN SCHATTEN"
2) „.HET LEVENBRENGENDE WOORD"
Deze prachtige kleurenfilms met muziek moet U
komen zien!
•M.m.v. Zangkoor „Lans Deo".
Toegang vrij.

Winkelhuis m. woning
te kuur gevraagd
op goede stand.
Evt. beschikbaar: benedenhuis, bev. 3 kamers m.
keuken in 't centr. Br. no. 8301 bur. Zandv. Crt.

PERMANENT
COLD*WAVE
TlêDE WAVE
ELECTR. WAVE
INDO'LA
DE LUXE WAVE

Maison „Gerrits"

Dames: en Herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718
M. C. VAN BORKUM
PEDICURE

MANICURE.
Schoonheidsspecialiste

als Haak de was voor U doet,

met jarenlange ervaring

dan slijt 't bijna niet. Ze hebben bij
Haak hart voor Uw was en ze hebben boven-

HEBT U IETS TE STOMEN?

dien prachtige Amerikaanse machines, die het

HAAK dooi 't botor,
vluggor
on voordoligorl

goed héél voorzichtig behandelen! En (dat's
heel belangrijk!) door Haak wordt Uw was
stipt op tijd gehaald... en gebracht!

Dr Gerkestr. 21 > Tel. 2812
DAMES, wij hebben een
schitterende collectie
Komt U eens kijken?
Laat van uw oude hoed een
nieuwe maken.
Mooie modellen .. a "ƒ 4,50

Elisabeth Donye
Hoofdkantoor: Mr. Cornellsstr. 33-35 - Haarlem
Tel. 17486-17487. Filialen in Amsterdam,
Zaandam - Driehuls.
J35SHJP

VRIJDAG 22, ZATERDAG 23 en
ZONDAG 24 OCTOBER - 8 uur
'n Nieuwe triomf van de maker van „M'anon"
H. G. Clouzot presenteert- zijn cinemato*
grafisch meesterwerk

Het loon
van de angst
met Vera Clouzot, Charles Vanel en Peter
v. Eyck. Adembenemend in de letterlijke^
zin van het woord.
Toegang 18 jaar.^

WINTERHOEDEN

Doe de was naar

THEATER „MO NOP OLE"
Dir. Gebr. Koper > Stationsplein < Telefoon 2550

Pakveldstraat 30 * Tel. 2739

'DINSDAG 26 OCT. - 8 uur (slechts EEN dag)
Een machtig Zweeds filmwerk vol roman»
tiek. Mai Zetterling, Hilde Borgstrom, Alf
Kjellin en Anna Lindahl in

Levensstormen
Naar de roman van Marget Söderholm „Als
de dauw hangt komt er regen". Toeg. 18 jr.
ZONDAGMIDDAG 24 OCTOBER _ 2.30 uur
Wij presenteren U een komisch filmwerk:
Frank Randel dn

vrolijke thuiskomst
Voor vlot en De Toegang
elke leeftijd.
leuk jurkje
Mevr. de Nijs
Coupeuse
Binnen drie dagen klaar.
Emmaweg 8, telefoon 3095

MAANDAG 25, WOENSDAG 27 en
DO'NDERDAG 28 OCTOBER
gereserveerd voor de Zandv. Operette Ver.

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

DINSDAG 26 OCTOBER 1954
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ZANDYOORTSE COURANT
'voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm«hoogte

UITGEVER; IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

„Josiena van den Endenscnool"
Blijvende herinnering
aan Zandvoorts eerste kleuleronderwijzeres

;

Zaterdag 23 October werd de openbare kleuterschool aan de Nic. Beetss
laan die de naam draagt van wijlen Josiena van den Enden om drie uur
door burgemeester Mr H. M., van Fenema, vergezeld van zijn echtgenote,
in tegenwoordigheid van vele autoriteiten officieel geopend. Deze plech*
tigheid had plaats in de grote speel zaal der school.
Het zal vooral de oudere Zandvoorters goed doen, dat juffrouw van den
Enden door deze benoeming posthuum geëerd wordt, want velen zullen
nog een levendige herinnering hebben aan de grote, moederlijke vrouw, die
hun eerste schreden op het kleulerpad leidde. Ze was hier werkzaam van
1883 tot 1926.
In zijn welkomswoord wijdde burge*
meester van Fenema dan ook enige
waarderende woorden aan haar werk
in deze gemeente.
Verder heette hij in de eerste plaats
welkom het hoofd van deze nieuwe
school, mejuffr. A. Kemp. Voorts de
diverse hoofden van scholen, hoofden
van dienst, leden van de gemeente*
raad, Ir Friedhoff, de Rijksbouw*
meester, de heer H. J. Jansen en mej.
Fledderus, resp. directeur en adjunct*
directrice der Kennemer Streekschool
en de schoolarts Dr Bakker.
De burgemeester sprak over de
ontwikkeling van het kleuteronder*
wijs van de laatste tijd en noemde
deze school een waardevolle aanwinst
voor de gemeente.
Daarna wendde hij zich met een
persoonlijk woord tot mej. Kemp en
verzekerde haar ervan overtuigd te
zijn, dat zij volkomen voor haar taak
is berekend. Ze krijgt hier een be*
langrijke en zeer prettige taak en kan
zich verheugen op de medewerking
van twee uitstekende leidsters. Hier*
na bood de burgemeester mej. Kemp
bloemen aan als een hulde van het
college van B. en W.
Spreker bracht vervolgens dank aan
allen, die aan het tot stand komen
van deze school hebben medege*
werkt. In de eerste plaats Ir Fried*
hoff -voor zijn aesthetische a'dviezen,
dan de heer JVL Deutekom als direc*.
teur van Publieke Werken, onder
wiens leiding de bouw resorteerde.
Ook de heer B. de Wit, die als ont*
werper zijn beste krachten heeft g&:
geven, deelde in de hulde. Als bij*
zonderheid zij hier vermeld, dat het
project dezer school opgenomen werd
in de Documentatie Scholenbouw Nes
derland.
De heer P. Aay, technisch ambte=
naar Publieke Werken, kwam met
zijn staf eveneens een woord van
dank en waardering toe, terwijl bij
de tuinaanleg o.a. de opzichter de
heer Koper werd gecomplimenteerd
voor zijn deskundige, rustige leiding.
Hierna werd de aanwezigen ver*
zocht, zich naar de voorzijde van het
•-gebouw te begeven, waar door burge*
meester van Fenema de vlag werd
gehesen en de sleutel der school, f,
bonden aan een roodswitsblauw lint
aan de directrice ter hand werd ge*
steld.
Mej. Kemp kreeg daarna de geles
genheid enige woorden te spreken en
dank te brengen aan het college van
B. en W. en aan mej. Stoll voor haar
benoeming als hoofd van deze school.
Ze hoopte dat de naam een stimus
lans mocht zijn voor haar en haar met
dewerksters en dat de kinderen hier
een stuk waarachtig kindergeluk
mochten vinden. Voorts vertrouwde
ze erop, dat de ouders deze instelling
niet zouden zien als een inrichting
waar hun kinderen voor enige uren
opgeborgen worden, maar als een
kleuterschool waar een verzuim even
storend werkt als verzuim op de
grote school.
Mej. Kemp sprak hartelijke woor*
den aan het adres van haar oudere
collega mej. v. d. Berg en bracht
vooral dank aan de leidster voor de
energie en de tijd, die ze hadden ge*
offerd voor de voorbereiding en in:
richting van deze school.
Mej. Stoll, inspectrice v/h kleuter*
onderwijs, sprak er haar grote bewon*
dering over uit, dat deze school, die
ze van hoekje tot hoekje op papier
kende, na de voltooiing geheel spreekl
van een geest, die op de kleuter is in*
gesteld. Op het gebied van kleuter*
onderwijs noemde ze Zandvoort een
voorbeeld voor vele gemeenten. Ze
zeide ervan overtuigd te zijn, dat hel
gemeentebestuur een goede keuze 'hac
gedaan bij de benoeming van mej,
Kemp.
Tehslotte sprak nog de heer Jansen,
directeur der Kennemer Streekschool
waar zowel het hoofd als de beide
leidsters hun opleiding ontvingen.
Tenslotte nog enige bijzonderheden
betreffende deze kleuterschool. 'Er
hangt in dit gebouw een sfeer, die
eigenlijk' niet bij, een nieuwe schoo
hoort. Want ' zonder de prachtige,
gloednieuwe inventaris ook maar me
een enkel woord tekort te willen doen
• viel het ons op, dat'men hier niet 'hei

onpersoonlijke vindt, dat altijd met
ets nieuws hand in hand gaat. Zon*
der dat hier nog een enkele kleuter
een voet gezet heeft, wordt men op
een rondgang door het gebouw ge*
iroffen door een gevoel van: „Wat
s het hier prettig en vertrouwd", en
eigenlijk (en dat klinkt een beetje
?ek voor een volwassen mens) „wat
voel ik me hier in dit „ondermaatse
thuis". Waarschijnlijk vindt dit zijn
oorzaak in 'het feit, dat de dames
leidsters op de inrichting en aankle*
ding van hun lokalen, iets hebben
overgebracht van hun grote ambitie
voor hun werk en hun liefde voor het
kind.
Bij de bezichtiging van het geheel
krijgt men de indruk, dat het gebouw
met de omliggende tuin eigenlijk in
een grote cirkel zou passen. Bij de in*
deling heeft men de drie lokalen ge*
scheiden gehouden, hetgeen ons 'bij*
zonder practisch voorkwam, omdat
het tegenwoordige kleuteronderwijs,

dat de Montessorisgedachte zeer nabij
komt, natuurlijk het nodige „geluid"
met zich meebrengt en door deze
bouw zullen de klassen elkaar nage*
noeg niet horen. Twee van de drie
lokalen bezitten in de tuin een speel*
bordes van rode en gele tegels in
mozaïk gelegd. Ook hier zijn, net als
bij de Wilhelminaskleuterschool, die
morgen officieel zal worden geopend,
de kindersW.C.'s en wasbakjes in een
apart lokaal ondergebracht, dus niet
in de gang. Bij de WSlhelminaskleus
terschool zijn de toiletjes echter
voorzien van klapdeurtjes en de tijd
zal 1moeten leren, of deze „afzondes
ring ' door de kleuter al of niet zal
worden gewaardeerd.
Natuurlijk bezit ook de-Josiena van
den Endenschool een grote, ruime
speelzaal met veel materiaal, zoals
ballen, springtouwen, een korfbals
mand in zakformaat en zelfs een tam*
bourijn. Kleutergymnastiek omvat
veel meer dan men — oppervlakkig
— zou denken.
Ook in de lokalen zagen we het
meest geperfectioneerde werkmateri*
aal, b.v. om de kleuter kleuren te
leren kennen, bepaalde vormen te
onderscheiden enz.
'Het lijkt ons een lust voor de
„miniatuur"leerling om op een der*
gelijke school te mogen werken in
de jaren, die juist zo uitermate be*
langrijk voor de verdere levensloop
zijn.
G.H.

Ledenvergadering O.S.S.
Zaterdag 13 November a.s. houdt de
gymnastiekvereniging O.S.S. een bui*
tengewone ledenvergadering in hotel
Keur. Na afloop van het 'huishoude*
lijk gedeelte zullen enige sportfilms
— o.a. van de wereldkampioenschap*
pen gymnastiek te Rome en een vol*
leybal film — worden vertoond.

HeJb v
(Altijd nog beter dan vechten)
'Het is mij .na de jongste legeroefe*
ning, die Battle Royal werd genoemd,
wederom gebleken hoeveel lieden
vertrouwen stellen in mijn raadge*
vingen, suggesties en antwoorden op
moeilijke vragen.. Er zijn nooit zo
nilitairen, die een recht*

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

„De Zigeunerbaron"
Zandvoortse Operette Vereniging
gaf zeer geslaagde uitvoering in Monopole
Het was een goed idee van de Z.O.V.
om Joh. Strauss' operette „De Zi=
geunerbaron" op te voeren.
Deze operette in drie bedrijven van
J. Schnitzer bracht het toentertijd in
Wenen na de première tot een groot
aantal opvoeringen.
Joh. Strauss schreef: „Es war übers
haupt das erste mal, das in Wien
ein Bühncwerk die dreihundertste
erlebte". Tot nog toe bleef het werk
op het repertoire en heeft aan be*
koorlijkheid niets ingeboet.
Het gegeven is vol van verwikke*
lingen die na veel spanning een be*
vredigende plossing vinden. De
muziek is op en top van Hongaars
allure, levendig, fris en soms vurig.
De rolverdeling was als volgt: Graaf
Peter iHomonay (Will Tervooren) die
zich goed van zijn taak heeft gekwe*
ten. In de aanvang vib roerde hij een
weinig, even later herstelde hij zich
echter aanmerkelijk.
"Carnero, Koninklijk commissaris
(Wim van der Moolen) was een kod*
dige figuur op 'het toneel, ook hij was
bij het begin ietwat onvast, echter
spoedig werd zijn zang stukken beter.
Sandor Barinkay (Chris Overweg)
met zijn. fraai tenorgeluid wist zijn
rol als Zigeunerbaron zeer goed uit
te beelden. Hij moet echter zijn stem
meer zien te beheersen.
Zsupan, een rijke varkensfokker
(Bert Bijnen) was zoals we van hem
gewend zijn weer goed op dreef, zijn

kwam op U neer. Ik ken dat. Ze zeg*
gen wel eens, of liever: ze hebben
wel eens van de Duitsers gezegd, al*
thans van de kerels die in de Wehr*
macht zaten: naar boven likken en
naar beneden trappen. U doet 'het in
meer horizontale richting. Ja, 't is een
ellendige rang.
Korp. U. F. O, dacht U dat koper
niet gepoetst behoefde te zijn tijdens
oefeningen? Met een blinkend leqer
bewijzen wij juist onze paraatheid.
Sergt. W. A. de B. U deed uw best,
daar ben ik van overtuigd. Leg de
mensen in Den Haag rustig uit dat U
niet tegen het atoomkanon kón op*
tornen. En zeg er dan meteen bij....

die heren zijn niet bang, hoor om je
een half jaartje naar Nieuwersluis te
drukken.
Korp. H. P. U had altijd moeite bij
de reveille, schrijft U. 'Nou, ik heb
dat nog.
Korp. 1ste kl. J. v.d. P. U vond het
eten niet zo best? Kijk eens, als U
zij nu Korporaal < " *
ook de hele dag niets anders hoorde
zijn, altijd is er wel een
dan: Kiezen op mekaar! kunt U ook
die toch niets zegt. 'Het
waarop men in de regel antwoord niet voldoende proeven. Dit zijn nou
krijgt is een request aan de minister
van Oorlog, maar dat gaat dan meest*
al over andere dingen dan een dood:
gewone vraag. Een vervroegd pensioen
of een verlate onderscheiding.
Ik wil hier wel weer even zeggen
dat ik zeer erkentelijk ben voor de
openhartigheid, Iwaarmede men mij
in het algemeen tegemoet kwam. Aan
mij de zorg om het vertrouwen niet
te schokken.
Daar gaan we dan:
Sergt:Ma>j. W. de K. U moet niet
zo doorzagen over dit soort dingen.
Als U meent zelf foutloos te zijn,
moet U goochelaar worden. M'aar dan
baat de alleenzaligmakende theorie
niets, 'hoor!
Kapt. de V. v. Z. Ik begrijp U niet
goed. Die jongen kwam op rapport
met een stuk in z'n kraag, zegt U en
desondanks gaf U hem drie dagen
licht. Vond U eigenlijk niet dat 'hij
al licht genoeg was? En dan drie
dagen. Zo'n knaap kan er wel -wat
van overhouden.
Sergt. P. S. Als ik goed 'ben inge*
licht, kost een militair ƒ 3000,— per
jaar. Maar dan moeide geen brokken
maken, zoals dat ventje uit uw sectie.
Die zwarte rit met een jeep naar Os*
nabrück was heus wel door de vin*
Eerste fase van bomen*kolder.
gers gezien, maar 'hij had het ding
niet aan barrels moeten rijden. Ik
weet zeker dat de Krijgsraad een dingen, die U met een gerust hart Nee, zegt U dat .maar niet.
hekel heeft aan dergelijke vergrijpen. naar Den Haag kunt schrijven. Ze
Sold. P. N. U was bijzonder goed
daar gevoelig voor ieder pro* gecamoufleerd, dat U pas drie weken
Korp. mej. B. Z. Ik weet niet eens zijn
bleem
dat
zich
in
verband
met
de
of ik na uw rang wel juffrouw mag rijksmenage voordoet. Vergeet U niet na de afloop van de oefeningen door
uw familie werd herkend. U moet in
zeggen. De Milva's hebben anders de hiërarchieke weg te volgen.
het vervolg het oefenen niet te ver
een zwak plekje in mijn hart, daar
Sold. Kl. J. De bossen van West* doordrijven.
niet van. Als U wilt trouwen niet
Generaal:Maj. O. P. Q. v.d. W.t.N
Sergt. G. zult U de dienst moeten falen zijn zeer mooi. Ik ben 'het in
verlaten. Deze cumulatie zou verve* principe met U eens dat er niet in Dat moet U mij niet vragen, Genes
lende consequenties hebben. En het moest worden geoefend. Maar pro* raall Ik ben geen belastingsconsulent
leger haat consequenties, dat weet U beer bij ons eens in de polders te
Korp. J. W. Inderdaad heeft men
vechten. Is dat leuk?
best.
een ogenblik bij (H.K.G.S. gesproken
Bomen*kolder
is
een
veel
voorko*
Sold. 1ste kl. B.V. U had werkelijk mend verschijnsel bij legersoefenins over de mogelijkheid tot het inzetten
van vliegende schotels tegen atoom*
even moeten bedenken dat alles maar gen.
Op een gegeven ogenblik lijkt wapens. Men heeft de koppen een
een oefening was. 't Is natuurlijk erg het alsof
je
door
de
bomen
het
bos
aardig om in zo'n Deckungsloch weg niet meer kunt zien. Hebt U die fase paar dagen lang bij elkaar gestoken
te kruipen, maar uw superieuren leg* gehad, dan klimt U de boom in om maar de schotels pasten er niet meer
onder.
gen dat toch verkeerd uit. Als een
voor de verdere duur van de
Sold. B. de D. U zegt dat zo scham*
Kolonel dat had gedaan en zijn troep er
schermutselingen
niet
meer
uit
te
per. Natuurlijk moest het leger de
in de gaten was voorgegaan, had de komen. ,
papieren meenemen naar West*Duits*
legerleiding gezegd: een strateeg en
Kapt. V. T. U beklaagt zich dat land. Waarom niet? Er waren toch
een tacticus van de eerste orde. Maar
nu U op uw eentje in dat gat ging die flessen Bourgonje, die U van 3*tonners genoeg. Dat de rommel te*
zitten, was U een lafbek, voelt U wel. thuis had meegenomen, zo snel op rug is gekomen, vind ik verontrus*
eh
met wie was tender.
En het loon van de angst is meestal waren. Tja
een kwartiertje met je pet onder je U bijzonder bevriend?
In het algemeen: de •groeten van
arm bij de Krijgsraad te Velde. En
Sergt.:Maj. Y. Gr. Natuurlijk, alles
BARTJE

>rachüg 'barilongeluid viel ons weer
>ijzondcr op. Zijn roltypering was
suitengewoon geestig te noemen.
Arsena, zijn dochter (Rie Sluijs)
noteerde zeer verdienstelijk — jam*
mer dat haar stem in het eerste en
tweede bedrijf, hoewel zuiver, wat
«wak was; soms kwam zij niet goed
>ver de orkestbak heen. In het derde
jedrijf voldeed zij heel goed in de
>ekende wals, waarvoor zij een apart
applausje oogstte.
Van de overige solisten noem ik
;aarnc Saffi, een zigeunermeisje (Nel
Wiener) die met veel enthousiasme
laar rol vervulde en in verscheidene
lederen, aria's en duetten uitblonk.
Schitterend was haar zigeunerlied
waarbij de heks (Rie Baaren) als
Czipra met haar stille spel merkbaar
opviel. Alles heel goed van opvatting.
Het koor was perfect, alles ging van
een leien dakjc, zeer beschaafd van
dank en terdege ingestudeerd. Het
orkest met Annie Weber weer aan
met klavier voldeed prima, er werd
ilijkbaar met animo gemusiceerd.
Henk Steenkist wist het geheel vaart
te geven. Hij beschikte over een
luchtigheid, die deze operette het
werkelijke Hongaarse gezicht wist te
geven, al werd soms, vooral op de
essentiële punten niet helemaal aan
de eisen voldaan. Verontschuldigend
kan men hieraan toevoegen, dat dit
werk voor amateurs ook wel een 'bij*
zonder zware opgave is.
De regie door Kick Steenkist was
uitstekend verzorgd. De decors van
Wim Sluijs deden het best, vooral het
plein met de poort gaf een mooi
effect, waaraan de aardige verlichting
veel bijdroeg.
Na de finale sprak de voorzitter
der Z.O.V., de heer C. Schaap, zijn
dank uit aan al de medewerkenden
voor hun inspanning om deze avond
te doen slagen. De bloemenhulde
was zeker verdiend. Ten slotte komt
de ijverige dirigent, de heer Henk
Steenkist de warmste dank toe!
De zal was eivol en naar wij verna*
men zijn ook de beide volgende avon*
den, Woensdag en Donderdag, geheel
uitverkocht.
JAC. BONSET.

Filmavond N. R.V.
De Nederlandse Reisvereniging geeft
op Vrijdag 29 November een avond
voor onze reislustige inwoners in de
„Rotonde". Er zal een (touristen)
film worden vertoond „Tussen Wenen
en Parijs".

Vrouwenmiddag N.P.B.
Donderdagmiddag houdt de vrouwen*
bond van de Nederlandse Protestans
tenbond in gebouw Brugstraat 15 een
vrouwenmiddag, waar de heer A.
Elffers Azn. uit Bentveld zal spreken
over „Kathe Kollwitz".

Gedeputeerde Staten
adviseren minister
Uit betrouwbare bron verna*
men wij dat tijdens de Donder:
dag j.l. gehouden vergadering
van de Haarlemse Kamer van
Koophandel de heer W. F.
liappé, wethouder van Haar:
lem, zou hebben medegedeeld
dat Gedeputeerde Staten van
Noordholland de minister van
Verkeer en Waterstaat hebben
geadviseerd de door de N.Z.H.
V.M.
voorgenomen
opheffing
van de tramlijn Amsterdam:
Zandvoort uit te stellen fot hel
tijdstip dat een tunnel of via:
duet bij de spoorwegovergang
Heemstede:Aerdenhout is tot
stand gekomen. Dit advies van
Ged. Staten komt overeen met
hef door de gemeenteraad van
Zandvoort aan de minister ge:
richte protest (28 Juni 1954) te:
gen de opheffing van de tram:
verbinding voordat de tunnel
(viaduct) bij bovengenoemde
overgang gereed is.
Helaas kon dit bericht ons
van andere zijden niet beves:
tigd worden, zelfs werd de
juistheid ervan betwijfeld.
Zodra wij zekerheid over de:
ze kwestie hebben, komen wij
hierop terug.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORXMEEUWEN"

Zandvoortmeeuwen 2 speelde Zon»
dagmiddag j.l. de thuiswedstrijd tegen
v. Nispen l om de OjH.C.sbeker en
plaatste zich in de volgende ronde
door deze ontmoeting met groot ver»
schil te winnen. Met de rust bedroeg
de voorsprong reeds 5=0. Deze stand
werd in de tweede helft tot 8=0 opge=
voerd.
Een drietal elftallen van Stormvo=
gels was voorts de gast -van Zand*
voortmecuwen. Het 6e elftal bleef
met klein verschil in de meerderheid
tegen Stormvogels 7, terwijl het 7e
elftal tegen Stormvogels 8 een gede»
cideerde nederlaag leed. Het jun. a»
elftal had zijn handen vol tegen het
jun. b»elftal van Stormvogels. Negen
doelpunten werden er gemaakt, waar*
van Zandvoortmeeuwen vijf voor z'n
rekening nam. 'Het jun. b=elftal be=
haalde een verdienstelijke gelijk spel
tegen R.C.'H. g.
Wegens terreinafkeuring ging de
Zaterdagmiddagwedstrijd P.V.W7A. l»
Zandvoortmeeuwen l niet door. Het
2e Zaterdagmiddagelftal verloor de
uitwedstrijd tegen V.E.W. 2 met flink
verschil.
De adspirant»elftallen waren Zater»
dagmiddag goed op dreef. Het a=elf=
tal speelde tegen E.D.O. a gelijk, het
bselftal behaalde een overtuigende
overwinning tegen E.D.O. d, terwijl
het c=elftal verre de meerdere bleef
tegen Bloemendaal c.
Uitslagen van j.l. Zondag:

D
Te koop ETNA KACHEL
met ronde plaat en pijp;
ƒ 35,. Dr. Mezgerstraat 44.

STADSSCHOUWBURG

Het huidige onderwijs en
de komende samenleving

HAARLEM
Zaterdag 30 Oct. 8 uur
DE TONEELVER.

«r

Woodbrookersweekend op
30*31 Oct. a.s. te Bentveld.

Anna Christie

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;
• Zijn oritische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Ken tikje spot en humor
niet vergeten;

Het kost alle beroepen grote moeite
zich aan te pasen aan de snel veran=
derende maatschappij. De verande»
Gevr. fl. HUISHOUDSTER
ringen op technisch, economisch en
Mensenmateriaal
of hulp i/dhuish., liefst inw.,
sociaal gebied overstromen ons een»
kl. gezin. Westerduinweg 4,
voudig. Alleen hebben we moeite om
Bentveld, telet. 26885.
Donderdag 4 Nov. 8 uur
enigermate dragelijk ons „gewone"
werk te doen. Of dat werk zin heeft
Toneelgezelschap
Mevr. Brandt, Zandv.l. 269,
voor de toekomst, of het past op, in=
JOHAN KAART
tel. 27156 ('t Heem, naast
leidt in die toekomst, dat zijn vragen •
Manege) VRAAGT WERK=
Potasch en Perlewaarop wij geen tijd hebben ons te
STER v.g.g.v. voor l dag of
moer op vacantie
bezinnen, laat staan er rekening mee
2 ochtenden per week.
ZANDVOORTSE COURANT
te houden.
Achterweg l - Telefoon 2135
En toch is dit nodig, want het is
HERBOUWPLICHT . Pr.: ƒ 1,= tot ƒ 4,= (a.i.).
soms zo, dat men in ons huidige op»
Verk.
op
speeld.
en
2
dg.
ter overname gevraagd voor
voedings» en onderwijsstelsel met in»
twee huizen. Br. met prijs en ervoor van 10=3 u. Telef.
zichten van het verleden jonge men»
na
12
u.
Coupons
geldig.
condities ond. no. 8001 bur,
sen van nu helpen klaar te komen
Zandv. Courant.
voor de samenleving van straks. Dit
klinkt wat overdreven, maar is helaas
Café OOMSTEE
Gediplomeerd
juist.
Het kind dat in 1955 op de lagere
Iedere Vrijdag gekookte of
school komt, zal moeten werken en
gebakken mosselen.
leven in de maatschappij van 1975.
Tot 1.30 uur geopend.
Hoe zal die mens dan moeten zijn,
wat zal hij moeten weten? Is de Ie»
Abonneert u
VRIJDAG 29 OCT. 8 UUR in de ROTONDE vens= en gedachtesfeer van vóór 1940
of zelfs van vóór 1950 — de sfeer
op de
Dr C. A. Gerkestraat lord
waarin wij onderwijsmensen gevormd
Telefoon 2937
ZANDVOORTSE
of overgeplooid zijn, — dezelfde als
die van 1975? Ziet de samenleving er
'Nog enkele plaatsen
COURANT
Bij U aan huis te ontbieden
dan uit gelijk thans?
Eigenlijk zou men meer moeten
proberen te weten omtrent de samen»
MELKERIJ
levingsstructuur van 1975 om nu het
werk goed te doen! Kan dat, kan men
iets met grote mate van waarschijn»
iZandvoortm. 2=v. Nispen
8=0
lijkheid voorspellen. Misschien niet,
Zandvoortm. 6=StormvogeIs 7 3=2
doch de ontwikkelingen die zich nu
Zandvoortm. 7=StormvogeIs 8 0=5
voordoen, kan men pogen vooruit te
(ook
Bulgaarse)
Zandv.m. jun. a=Stormvogels a 5=4
duiden. Op die wijze krijgt men enige
Heerlijk, verfrissend en last not least indruk. Daaruit komt levensgroot de
R.C.H. g=Zandv.m. jun. 'b
2=2
Alsnog gezamenlijke Sint Nicolaastacfie met Hanze?
gezond
vraag op: hoe verwerkt de mens deze
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 verwachtingen voor de toekomst van
P.V.W.A.»Zandvoortm. l
afgelast
leven en samenleven nu al in de op»
V.E.W. 2=Zandvoortm. 2
6=2 Donderdagavond j.l. hield de Z.H.V. heer Weber antwoordde dat hij de
voeding van en het onderwijs aan de
Zandv.m. adsp. a=E.D.O. a
2=2 haar jaarvergadering in hotel C. Keur, voorzitter van De Hanze wel in een
jonge mensen?
Zandv.m. adsp. 'b=E.D.O. d
11=1 die door ongeveer 40 personen werd persoonlijk woord over deze aangele=
Oe A.G.W. hoopt en vertrouwt,
genheid heeft gesproken, maar er was
Zandv.m. adsp. c=Bloemendaal c 6=1 bezocht.
dat vele onderwijskrachten, die óóke
tot op heden nog geen enkele officie*
met vragen rondlopen, mee zullen
In zijn openingswoord herdach't de Ie reactie van de zijde van deze ver=
Naaimachinehandel
HANDBAL
willen komen denken en gissen, om
M. Weber het heengaan van eniging binnengekomen. De heer
De dames en heren stonden j.l. Zon» heer
Swaluë
straat
op die wijze elkaar te helpen. Enig
de wed. E. Verloop=Bol, die de Nooy zei dat dit schrijven er z.i. wel
dag voor een zware taak. Het verkre= mevr.
doel?
De jonge mens ie helpen
groei en de bloei van de Z!H.V. van moest zijn, maar dat alles wellicht op
hoek Kleine Krocht
gen resultaat overtrof verre de — het
bij zijn mens»wording, opdat hij zijn
begin af had meegemaakt. Voorts een misverstand berustte. Na enige
handbal — verwachtingen, n.l.:
plaats en taak vindt in de samen»
maakte hij met vreugde gewag van discussie, waarbij het niet geheel
Dames:
leving van 1975!
het herstel van het bestuurslid mevr. duidelijk werd onder welke omstan=
Zandvoortmeeuwen IsH.O.C. ~ 3=0 BlaauboersZwart, die Vrijdag j.l. uit digheden Sint Nicolaas ingehaald
Programma: Zaterdagavond: De
samenleving der toekomst — 1975 —
Heren:
het ziekenhuis is thuis gekomen.
moet worden, kwam men tot over=
Prof. Dr "W. Banning.
H.O.C. l=Zandv.meeuwen l
5=10
Sprekend over de film, die in op= eenstemming dat de Z.H.V. een com=
Zondagochtend: Welke eisen stelt
Bunkert 2=Zandv.meeuwen 2 4=10 dracht van Touring Zandyoort is ver= missie van vier (de heren Bosman,
in koffer compleet met ver=
de toekomst aan opvoeding en onder»
vaardigd en thans practisch gereed Heidoorn, Kroon en Dikker) zal af=
lichting,
reeds
vanaf
.
wijs? — een onderling gesprek — dis»
ZANDV. HOCKEY CLUB
is, zeide de voorzitter dat deze pro= vaardigen naar De 'Hanze om met een
cussiegroepen.
'Het eerste elftal heeft Zondag een paganda=film eerst aan de zakenmen= gelijk aantal leden van laatsgenoem=
Zondagmiddag: Wat vraagt de toe»
lonverwachte overwinning weten te sen zou worden vertoond, alvorens zij de vereniging van gedachten te wis=
komst van opvoeding en onderwijs? .
behalen tegen Kameleon, nummer 2 in omloop wordt gebracht. De heer sclen over een evt. Sint Nicolaas=
- H. Roelfsema.
van de ranglijst. Traditie getrouw Weber sprak de hoop uit dat de leden actie.
De leiding berust bij Dr A. van
ging Zandvoort ook nu weer direct zouden inzien dat een goed gerichte
Biemen en mej. Ds W. 'H. Buijs.,
tot de aanval over. Reeds in de twee= propaganda voor Zandvoort het za=
de minuut kreeg Zandvoort een straf= kenleven rechtstreeks ten nutte komt
corner toegewezen, die door Nusink en hij verzocht een persoonlijke bij»
onhoudbaar werd ingeschoten. Zand= drage van minimum ƒ 5,— per lid,
Jhr Dr J. C. Molleras sprak over het
voort bleef in de aanval en was over om de vertoning van deze kleurenfilm
Bevrijdingspostzegels
alle linies sterker dan Kameleon. Een in andere plaatsen mogelijk te maken.
Over het behoefte=element dat in
kwartier na het eerste doelpunt wist
Het ligt in de'bedoeling van P.T.T.
invaller v. Rijn uit een scrimmage de de nieuwe vestigingswet niet is toege=
in Mei van bet volgende jaar, wan»
stand op 2=0 te brengen. Na de rust past, zeide spr. dat de grote toename
neer ons land 10 jaar bevrijd zal zijn,
zakte het tempo enigszins doch Zand= van bedrijven een probleem vormt,
een bijzondere postzegel zonder roe=
voort was ook in deze helft in de dat dringend onder de ogen moet
s/ag uit te geven.
meerderheid. Het was tenslotte E. worden gezien. Op het congres van Vrijdagavond 22 October hield de het kopen op voorwaarden in deVer=
Deze postzegel zal het heugelijke
Schmidt die even voor tijd de store de Ned. Middenstandsbond te Rpt= heer Mollerus als lid van het dage= enigde Staten.'
van „10, jaar bevrijding" moeten
Naar men heeft vastgesteld, bleek feit
op 3=0 bracht.
terdam, waar spr. juist dezelfde mid= lijks 'bestuur van het Kennemer Fi=
accentueren.
Het tweede elftal speelde voor de dag van was teruggekeerd, had hij nancierings Instituut een causerie dat 2/3 van de auto's, 99% van de
radio's, 3/4 van de ijskasten en 50%
vierde keer gelijk in dit seizoen. Het gelegenheid gehad tussen de bedrij-werd 1=1 tegen nummer één van de ven door even van gedachten te wis= over de aanleiding tot de oprichting van de koelkasten op deze wijze ge= Eerste dag-omslagen
ranglijst Eechtrop 2. Het doelpunt selen over dit onderwerp. In Rotter= en over de werkzaamheden van bo= kocht worden. Na als zijn persoon»
werd gemaakt door B. Brokmann.
terdam heeft men er iets op gevon= vengenoemd instituut. Deze inleiding, lijke mening kenbaar gemaakt te heb» kinderzegels
De wedstrijden Z.H.C. IIMLeiden V den, door de instelling van een Cpm= die doorspekt was met echte en ver= ben, dat hij een dergelijke omvang Ter gelegenheid van de uitgifte van
voor Nederland zeker niet als een
en Z.H.C. IV=Strawberries IV werden missie voor toewijzing van bedrijfs=
Kinderzegels 1954 zullen bij de
afgelast.
panden, welke ondergebracht is bij de meende geestigheden, liet aan duide= ideale toestand zag, vervolgde de heer de
t)
z.g. eerste=dag»om»
De jongens wonnen de eerste com= Kamer van Koophandel en in overleg lijkheid niets te wensen over. 'Hij Mollerus met enkele korte opmerkin= postzegelhandel
betreffende het thans gevoerde slagen verkrijgbaar zijn.
petitiewedstrijd tegen Alliance d met met het gemeentebestuur optreedt.
noemde de Middenstands Centrale gen
De, op 15 'November a.s. aan een
6=0.
De suggestie van Touring Zand= als de grote figuur, verantwoordelijk economische beleid. Hij duidde de ni= loket
van een postinrichting afgege»
vellerende werking hiervan aan. Het
voort
om
een
lid
van
de
Muziekkapel
De stand in de promotieklasse C
voor de oprichting van de „Kenne= wegvallen van de grote verschillen, ven eerste=dag=omslagen, waarop uit»
Zandvoort
te
adopteren
i.v.m.
de
ac=
luidt:
sluitend één of meen Kinderpostze»
tie tot het aanschaffen van uniformen mer" Stichting met daarnaast de met als gevolg, dat een veel grotere gels
1954 mogen zijn geplakt, worden
Strawberries
6 6 O O 12
voor de kapel: deze oproep heeft Volkscredietbank en als derde de groep personen denkt over het aan= voorzien
van een afdruk van een bij»
schaffen van zaken, welke vroeger
Eechtrop
6 3 1 2 7
weerklank gevonden 'bij het bestuur Kamer van Koophandel.
Kameleon
6 3 1 2 7
alleen voor een veel kleinere groep zondere stempel.
en voorzitter deelde mede dat de Z.
'Het jaar 1950, een jaar na de op= te bereiken was (en contant ge=
Zandvoort
6 2 2 2 6
H.V. het lid P. Schaap adopteert om
Hurley
5 2 1 2 5 hem in een mooi pakje te steken! De richting, bleek het topjaar wat b e» kocht \verd). iDe Sociale voor=
Alkmaar
6 1 2 3 4
vergadering betuigde zijn instemming treft 'het aantal deelnemers. 'Hierna zieningen en ^de 'bestaanszekerheid,
'Amsterdam I I I 4 0 3 1 3
met deze geste, waarna de heer P. volgde een terugslag, waarvan de het beschikken over een vast inko=
Hilversum I I I
5 0 0 5 0
Schaap een hartelijk dankwoord schuld lag bij de overheid, welke cre= men vergemakkelijken het aangaan
dietbeperkende maatregelen afkon= van verplichtingen. Spreker zag het
sprak.
Het programma voor a.s. Zondag
digde.
Instituut als een middel voor de jnid=
Bij
de
ingekomen
stukken
werd
een
luidt:
Hierna gaf de spreker enige voor* denstand om het hoofd te bieden aan
brief behandeld van de Grote Krocht
(Heren:
beelden
welke
credieten
in
die
tijd
de concurrentie van de grootwinkel=
Monopole
vereniging, die een lening vraagt van
H.T.C.C.=beker: Kraaien=Z.H.C. I
ƒ 1000,— om het, restant van de sei= wel en welke niet verleend moch» bedrijven met de volgende voordelen:
J. D. Tresling=beker:
te kunnen be= ten -worden. Dit was, aldus spreker, Ie. de winkelier is ontslagen- van Dinsdag 26 Oct. 8 uur: film „Levens»
Z.H.C. IMRing Pass IV
1.30 u. zoenverlichtingskosten
stormen".
talen. Op voorstel van het bestuur de oorzaak van een zekere wrevel bij eigen financiering; 2e. hij hoeft geen
Veteranen=beker: :H.D.M.»Z.'H.C.
werd besloten'het verzoek in te wil» adspirant kopers en ook bij verko= eigen informatie=apparaat op te bou» Woensdag 27 Oct.: Operette door de
Competitie:
ligen, in zoverre dat ieder der drie pers. Na de opmerking dat deze be= wen of in stand te houden; 3e. hij
Z.'H.C. IV=Eechtrop IV
2.45 u. straatverenigingen
Zandv. Operette Vereniging.
ƒ 900 desgevraagd palingen op dit moment niet meer heeft over deze verkopen geen'eigen
Jongens: Z.'H.C. a=H.B.S. b
kan lenen met een looptijd van drie van kracht zijn, gaf hij enige indruk» administratie te voeren; 4e. geen in= Donderdag 28 Oct.: idem.
Dames:
jaren tegen een rentevoet van 3% 's wekkende cijfers met betrekking tot casso en last jbut not least geen en=
Z.H.C.=B.D.H.C. VIII
12 u. jaars. Uit mededelingen bleek dat de
kei risico.
Andere attracties en
Met deze opsomming van voorde?
verenigingen 'Haltestraat en Kerk»
len besloot de heer Mollerus zijn hel=
nuttigheden
K.J.C. „NOORD"
straat van dit aanbod geen gebruik
der betoog.
Vrijdag 5 November wordt een re» zullen maken. De heer Hamburg ver=
turnwedstrijd gespeeld tegen Dames tolkte de dank van de Grote Krocht=
•Na de pauze werd gebruik ge* Woensdag 27 Oct. 8 uur: Filmavond
m.m.v. Zangkoor in „Ons Huis".
vereniging, waarbij hij opmerkte dat
Noord met acht koppels.
maakt van de gelegenheid tot het
telefoonnummers stellen van vragen. Deze leverden en= Donderdag 28 Oct. 2.30 uur: Vrou»
De stand in de onderlinge compe» het betrekkelijk gering aantal leden
titie is thans: 1. A. Koper; 2. G. van van deze vereniging een speciale
kele interessante mededelingen van
en adressen
wenmiddag Ned. Prot. Bond in ge»
Veen; 3. Jb. Keesman; 4. Jb. Koning. moeilijkheid had opgeleverd.
achter de bestuurstafel op, o.a. het
bouw Brugstraat 15. Spr. de heer
Het jaarverslag zowel van de pen» 2000 Brandmelding.
verschaffen van tabellen, waarop de
A. Elffers Azn.
ningmeester als van de secretaris 2403 Commandant Brandweer.
DAMES K.J.C. „NOORD"
deelnemerswinkelier zijn adspirant=
3044 Politie.
klant in een oogopslag kan vertellen Vrijdag 29 Oct. 8 u.: Filmavond door
Na een spannende strijd is de stand werd goedgekeurd. De kascommissie 3043, Politie
(alleen v. noodgevallen). hoeveel de op voorwaarden gekoch»
van de competitie als volgt: 1. mevr. had het financiële beleid van de pen= 2100
de Ned. Reis Ver. in de Rotonde.
2345 Gem. Secretarie.
te artikelen 'hem nu (uitgesmeerd
G. Kerkman; 2. mevr. A. Kraaijen= ningmeester in de beste orde bevon= 2499
Gem.
Geneesheer,
Julianaweg
la.
den.
over
een
aantal
maanden)
precies
oord; 3. mevr. S. Bol; 4. mevr. A.
De 'heer A. de Roode ontving het 2262 Informatiebureau Vreemdelingaan kosten, dus inclusief kosten voor
Mulder.
Stadsschouwburg, Haarlem
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein. rente en administratie. Een korte be»
insigne plus oorkonde van het ere»
2887 Stoomwassertf „Hollandia",
lidmaatschap
voor
25
jaren
trouw
rekening
van
een
andere
vragenstel»
27 Oct. 8 uur: „Haagse
TAFELTENNIS
fünstrykery, J. H. G. Weenink, Ier bracht aan het licht dat een grote Woensdag
lidmaatschap van de Z.'H.V.
Comedie" met „Een midzomer»
Dinsdag j.l. (19 October) werden
De aftredende bestuursleden mevr.
Pakveldstraat 30a.
firma, die zeer veel adverteert met
nachtdroom".
thuiswedstrijden gespeeld door zowel Blaauboer=Zwart en de heren M. We= 2135 Zandvoortse Courant, Gerten- gemakkelijke
betalingsvoorwaarden
het eerste als het tweede team der ber en B. Bosman werden bij accla=
bachs Drukker^;, Achterweg 1. tot een rente komt van ongeveer 25% Zaterdag 30 Oct. 8 uur: De Toneel»
ver. met „Anna Christie".
Z.P.S.V.
2424 Autobedrijven „Rinko",
matie herkozen
per jaar
En dit was dan het slot
'Het eerste team won met 6=4 tegen In verband met de a.s. Sint=Nico=
Oranjestraat en Stationsplein.
van een met cijfers opgepofte avond, Zondag 31 Oct. 8 uur: De Toneelver,
V.T.C, l (Velsen).
laas=actie vroeg de heer Schaap of er 2975 Joh. sytsma's Leesbibliotheek
met „Mensenmateriaal",
welke niet „droog" en voor de aan»
Het tweede vorderde eveneens op geen schrijven was binnengekomen
„0e Opbouw", Tollensstraat 47. Wezige belangstellenden zeer |infor= Donderdag 4 Nov. 8 uur: Toneelge»
het pad der overwinningen en won van het bestuur van De Hanze om 2469 Stofzuigerspecialist; Llchtstomatief was.
zelschap Johan Kaart met .vPotaschmet 7=3 van Columbia 2 (Haarlem). deze actie gezamenlijk te voeren. De
ringen. Bel op Frits Paap,
T.
en Perlemoer op vacantie".
Zondag 31 Oct. 8 uur
DE TONEELVER.
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Kollwitz

Expositie bij Lohr

In Studio Lohr, Zandvoortselaan 69
te Heemstede, zal van 6 tot 17 No*
vember een expositie van wandlappen
Een boeiende lezing over haar werk
worden gehouden van onze plaatsge*
note Coty Sligting. De officiële ope*
ning zal Zaterdagmiddag 6 Novem*
IHoewel over het algemeen zeer ber om half vier plaatsvinden.
Op de Vrouwenmiddag, gehouden in
het gebouw van de Ned. Prot. Bond triest en somber, is het ook vaak van
een ontroerende schoonheid. Vooral Schilderijen zien
Brugstraat 15, op Donderdag 28 Oct., van
de lithografie, gemaakt vlak na
sprak de voorzitter, de heer A. Elf* de eerste wereldoorlog als een aan* Het Instituut voor Arbeidersontwik*
fers Azn. over het leven van Kathe klacht tegen de oorlog gaat een grote keling heeft de heer J. F. Schulpink,
bezieling uit.
Kollwitz.
was een waardevolle middag kunst peadagogisch medewerker van 't
In haar inleidend woord sprak enHet
Stedelijk museum te Amsterdam uit*
de belangstelling was groot.
mevr. MI. Sterreriburg*v.d. Sande over
Naar wij vernamen zal op de Vrous genodigd om op 'Donderdag 4 No*
de ontzaglijke betekenis in het leven wenmiddag, te houden in November vember een lezing te houden over
van het leren zien. „Leren zien is een als spreekster optreden mej. Ds W'. „Het leren zien van schilderijen" wel*
H. Buys. Ze zal spreken over: „De
genade."
ke zal worden toegelicht met licht*
menswording van de Mens".
Ze haalde de woorden aan, die Ka*
G.H. beelden.
the's grootvader eens tot haar sprak,
toen ze nog een kind was en die van
veel invloed zijn geweest op het werk
van deze grote kunstenares, n.l. „Een
gave is een opgave."
'De heer Elffers, die hier nader op
inging, is van mening, dat ieder
mens de opdracht heeft, om te leren
werd Woensdag officieel geopend
zien. Hij noemde Kathe Kollwitz niet
alleen een groot kunstenares, maar
ook groot als mens.
Ze werd geboren in een gezin, waar Woensdag j.l. wapperden vrolijk de vlaggen van de Wilhelminaschool en
de vader, die had1 deelgenomen aan de de Wilhelmina Kleuterschool aan de Lijsterstraat, want de laatste werd
grote opstand in 1848, veel invloed uit* op die middag officieel geopend.
oefende, vooral op zijn dochter Kathe.
'Ds C. de Ru als voorzitter van het Schoolbestuur begon deze plechtig;
Ze moet bezeten zijn geweest van het
feit, dat er in de wereld zoveel ellens heid, waarvoor veel belangstelling bestond, met de gedeeltelijke voor*
de was, ja ze moet er zelfs bijna aan lezing van Psalm 126*127 en sprak daarna, een dankgebed uit.
ten gronde zijn gegaan. En dat komt
Vervolgens heette hij namens het bestuur alle aanwezigen welkom en
vooral tot uitdrukking in haar werk, bracht dank aan al diegenen, die aan de tot standkoming van dit gebouw
dat' zelden vreugde uitdrukt, maar
meestal van een grote droefenis is. ! hebben meegewerkt.
Haar voornaamste onderwerp: Moe*
der en Kind, is in de regel zo -weer* In de eerste plaats dacht hij daarbij gende dag was. Burgemeester van Fe*
gegeven, dat 'het nameloos leed uit* aan het Gemeentebestuur van Zand' nema prees de uiterst verzorgde bouw
drukt.
voort, dat garant stond voor de geld* en inrichting van de school en noem*
'De heer Elffers sprak over de strijd, lening die was aangegaan om de de de harmonische omgeving van
die zij en haar man, een socialistisch bouw van deze school te 'kunnen ver* groot belang voor het kind als basis
dokter, voerden in het Duitsland van wezenlijken.
voor zijn latere leven.
Daarna had de burgemeester een
voor de eerste ^wereldoorlog. Hoe ze
De inspectrice van het Kleuteren*
daar leefden in een arbeiderswijk van derwijs, mej. A. Stoll, kwam een barricade — door de kleuters opge*
Berlijn, op zeer 'bescheiden voet, en woord van warme dank toe voor haar worpen —_van fraai gekleurde letters
leed verzachtten zoveel hevx dat mo* adviezen en "goedkeliHngcn." die het woord „Kleuter&ohool" vorm*
gelijk -was.
,
Vervolgens bracht hij dank aan de den, te doorbreken.
Kathe Kollwitz was naast schilde* Dienst van Publieke Werken, met
res ook beeldhouwster~ en grafisch aan het hoofd de heer M. Deutekpm
Na de bezichtiging voerden ver*
kunstenares. De heer Elffers toonde voor de hulp bij de totstandkoming schillende sprekers het woord, o.a.
aan, hoe de grafische kunst (etskunst, der bouw, alsmede aan de heer A. A. Ds Blauw, de nestor der predikanten
houtsnede, lithografie) voor haar van Cense, directeur der Gemeentebedrij* en vertegenwoordiger van de Bond
zo groot belang was, omdat ze langs ven. Grote lof had spreker voor de
deze weg de kans kreeg, haar kunst* prestaties van Ir Meyerink, de archi*
werken in bredere kring te verbrei* tect en voor de aannemer de heer
den; onder alle lagen der bevolking. W. Dorsman. Aan diverse Zandvoort*
Want Kathe, die haar kunst stelde se firma's bracht Ds de Ru de dank
in dienst van het Socialisme, wilde van het schoolbestuur over.
hiermee aantonen het grote leed en
Hierna kwam een aardig moment,
de misère, die er heersten onder het toen twee kleine leerlingetjes, n.l.
volk. Vooral in het begin van haar Marion Schuiten en Anne*Mieke La*
leven vond haar werk niet veel waar» kemond namens de ouders een prach*
déring. Later werd dat anders en op tige electrische klok en enige fraaie Ons „Zandvoorts Mlannenkoor" maakt
(haar vijftigste jaar werd haar zelfs planten aanboden.
zoals de insiders wel weten een moei*
een plaats aangeboden aan de Aca*
Burgemeester Mr H. M. van Fene* lijke tijd door. Er verscheen dan ook
demie voor Beeldende Kunst te Ber* ma sprak vervolgens enkele woorden enige tijd terug een berichtje in en*
lijn. De Nazi's maakten een einde aan en noemde Ds de Ru „de ziel van kele couranten waarin het bestuur do
dit alles en in April 1945 stierf zij op deze hele zaak", De overwinning van klacht uitte, dat de financiële toe*
74 jarige leeftijd in zeer behoeftige heel wat moeite, strijd en inspanning stand van dit koor hopeloos is.
omstandigheden.
Men kan hierdoor geen concerten
zijn te danken* aan de voorzitter.
De heer Elffers deed zijn lezing
De burgemeester sprak zijn op* meer geven en men besloot voorlo*
vergezeld gaan van een aantal licht* rechte bewondering en waardering uit pig alleen maar naar de diverse zang,'
beelden 'betreffende Kathe Kollwitz en verklaarde dat het voor hem per* concoursen te gaan. Zullen we dus in
werk.
soonlijk ook een 'bijzonder verheu» de toekomst de altijd zo goed ver*
zorgde concerten van ons „Zand*
voorts Mannenkoor" moeten missen?
Dat is niet te hopen, maar als men
weet, dat 'bij het laatste concert de
leden van het koor niet meer dan
zeven kaarten wisten te verkopen,
dan ziet het er toch wel droevig uit.
Inderdaad, het optreden van Het kraker" van Tsjaikofsky wordt de
Wat is nu eigenlijk de oorzaak van
Nederlands Ballet o.l.v. Sonia Gaskell „grand pas de deux classique" ge* deze misere? Een verflauwende be*
op Donderdag 4 November a.s. in danst. Op muziek van Carl M. von langstelling voor de koorzang? Het
Theater Monopole belooft een groot Weber — Aufforderung zum Tanz — schijnt dat ons Zandvoorise publiek
evenement te worden.
maakte Fokine „Le Spectre de la geen interesse meer heeft voor de
Dit Nederlands ballet, samenge* Rose" — de geest van de roos, die zij prestaties van een aantal van haar
steld uit talentvolle danseressen en pp haar eerste bal droeg, verschijnt plaatsgenoten.
dansers, zal in de eerste plaats tot in de droom van een "jong meisje als
Goed; er hebben binnen de gele*
taak hebben de traditie van het klas* de ideale minnaar.
deren van het koor na 1945 enkele
sieke 'ballet in ons land te doen her*
'Het „Ballet van de Lezer" ver* veranderingen plaats gevonden. Ach*
leven. Verschillende van de klassieke beeldt in vijf taferelen hoe het boek tereenvolgens hebben drie dirigenten
repertoire*stukken zullen
de spiegel van het leven het 'koor geleid, dit geeft natuurlijk
worden gedanst.
is en hoe de uitwerking wel eens iets onbestemds. De animo
Aangezien het Neder*
van verschillende genres' echter bleef en wij zijn er van over*
lands Ballet bovendien
lectuur voor de lezer tuigd, dat de leden van het koor te*
de taak heeft de 'beste
troost of zelfs verruk* zamen met hun nog jonge dirigent
werken van het moderne
king kan 'betekenen. Jur* het reeds bereikte peil zullen hand*
buitenlandse (en binnen*
riaan Andriessen compo* haven en verder omhoog brengen.
landse!) repertoire te
neerde de muziek. Van Maar ons Zandvoortse publiek moet
brengen, zal ook een
Sonia Gaskell is de cho* hierbij behulpzaam zijn. Of vallen de
modern*ballet uitgevoerd
reografie.
werken die gezongen worden niet in
worden.
Het bleek noodzakelijk de smaak? Zijn de uitvoeringen niet
Op 't programma vin*
voor dit- optreden een interessant genoeg? Wij geloven dit
den we de beroemde
.speciale vloer te leggen, niet. Gecombineerde uitvoeringen zo*
,,Pas de Quatre" naar
waarmede de fa. v. Sluis* als b.v. zangkoor en muziekvereni*
een reconstructie van
dam en Zn. zich zal be* ging werden evenmin een succes wat
Dolin. Een ballet dat een
lasten.
de belangstelling betreft.
weemoedige sprookjessfeer aan een
De stichting culturele kring 't Helm
Wat nu? Zoals wij reeds schreven
grote virtuositeit paart. De „Grand die met deze voorstelling haar win= ontbreekt het de Zandvoorters aan
pas de deux" — de blauwe vogel — terprogramma officieel aanvangt ver* de nodige belangstelling voor hun
uit de derde acte van het ballet trouwt, dat de huidige kracht -zowel eigen mensen.'
„Doornroosje" van Tsjaikofsky be* als de toekomstmogelijkheden van de
Hierin moet verandering komen.
vat de meest virtuoze mannensolo Nederlandse danskunst op deze Heeft het Zandvoorts Mannenkoor
van het klassieke repertoire. Het trio avond overtuigend en boeiend zullen niet meer dan eens bewezen recht van
in A*mineur van deze componist is worden bevestigd.
bestaan te hebben? Het koor neemt
de muziek voor het ballet „Dessins
Het initiatief van 't Helm om het in de zangerswereld een goede plaats
pour les six", choreografie van Tarras. Nederlands Ballet naar Zandvoort te in. In vroeger jaren gaven de zang*
Uit het befaamde ballet „De Noten* halen verdient alleszins een volle zaal. concoursen in Zandvoort altijd' een

Wilhelmina-kleuterschool

Dansen in Zandvoort

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

Voor de oorlog leden
balletgroepen in ons
land — voorzover die
er waren — een kwijt
nend bestaan en was
het voor een impres*
9an'o weinig aantrekt
kelijk buitenlandse balletgezelschap*
pen voor een tournee door ons land
te contracteren. De (schaarse) voor*
stellingen van Kurt Jooss beperkten
zich tot de grote steden. Een uitzon*
dering hierop was het jaarlijks weer*
kerend optreden van Harald Kreutz*
berg.
Wij betwijfelen echter sterk of dit
eenzijdige contact dat het publiek
voor de oorlog met deze kunstuiting
onderhield, wel bevorderlijk is ge*
weest voor een juiste kijk op de dans*
kunst in zijn geheel.
De „bewegingen" van Kreutzberg,
hoe knap ook, zijn doortrokken van
symbolische handelingen en mystieke
maskers, waarachter de dans meestal
schuil gaat. Na 1945 heeft de geringe
belangstelling voor 't ballet echter een
ingrijpende wijziging ondergaan. De
komst van talrijke balletgroepen —
Roland Petit, Sadler Wells e.a. heeft de volle schoonheid en inter*

pretatie*rijkdom van de klassieke dans
aan het Nederlandse publiek geopen*
baard. De bewondering voor buiten*
landse prestaties is van niet te onder*
schatten invloed geweest op de tot*
standkoming van een eigen nationaal
ballet. Plet Nederlands ballet onder
leiding van Sonia Gaskell heeft on*
langs de niet geringe taak toebedeeld
gekregen ons tekort aan traditie op
het terrein van de klassieke en mo*
derne dans aan te vullen. Onder voor*
behoud dat het geen twee maanden,
maar jaren kost, om met enkele ge*
oefende solisten een homogeen corps:
de*ballet op te bouwen, wordt bij dit
broze begin reeds iets onthuld van
het gezonde uitgangspunt bij de lei*
ding van dit ballet. Sonia Gaskell
geeft duidelijk te kennen dat de nieu*
we danscultuur slechts gegrondvest
kan worden op kennis en doorleving
van het klassieke repertoire.
Het is niet zonder betekenis, wil
het ballet in ons land meer zijn en
blijven dan een vluchtig voorbijgaand
amusement, dat door de keuze van
het repertoire van het Nederlands
ballet de aandacht wordt gevestigd
op de noodzaak van een historische
achtergrond.

van Kleuterscholen en der B.O.school.
De heer A. Kerkman sprak als
wethouder van Onderwijs enige woor»
den van waardering. De heer W. M.
B. Bosman voerde namens het Ka*
tholieke schoolbestuur het woord.
Ds de Ru bood vervolgens aan mej.
Smits, het hoofd der Wilhelmina*
Kleuterschool, een fraai bloemstuk
aan. Ook Ir Meyerink bood mejuffr.
Smits een cadeau aan en tenslotte
sprak Zuster Roswita, directrice der
St. Agatha*Kleuterschool, de hoop uit,
dat de drie Zandvoortse kleuterscho*
len (Zandvoort telt vijf kleuterschoi
len. — Verslagg.) in goede harmonie
en met hetzelfde doel voor ogen
mochten arbeiden.
Daar wij in ons blad van Vrijdag
8 October reeds eeu uitgebreid artij
kei hebben gewijd aan de bouw van
de Wilhelmina Kleuterschool, kunnen
we thans volstaan mot te verklaren,
dat het interrieur, nu geheel inge*
richt, een keurige indruk maakt, waar*
in niets over het hoofd werd gezien.

Bevolkingsonderzoek

prettige sfeer in onze badplaats.
Is een goed georganiseerd concours,
desnoods internationaal, met subsidie
van de gemeente, in het volgend 'bad=
seizoen niet te verwezenlijken? Het
zou voor al onze badgasten en touris*
ten een culturele aantrekkelijkheid
zijn, dat ons dorp ten goede zou ko*
men. Het is maar een suggestie.
Het initiatief is nu aan die fan*
tasicvolle Zandvoorters, die het goed
met ons Mannenkoor menen.
Bc ben er van overtuigd, dat wij in
de komende weken een aantal goede
tips voor het koor kunnen verwach*
ten, zodat het „Wat nu?" probleem
voor ons Zandvoorts Mannenkoor
spoedig opgelost zal zijn. Het adres
van het secretariaat is: J. Kroon,
Haltestraat 55.
JAC. BONSET.

Huldiging van leden
Tijdens de jaarvergadering van Zands
voorts Mannenkoor werd de heer L.
van der Mij e, die tal van jaren lid
der vereniging was, wegens zijn grote
verdiensten voor het koor tot erelid
benoemd.
De heren T. Koper, J. Zwemmer,
K. van der Mije en J. Schaap ontvin*
gen het zilveren ere*speldje met oor*
konde, omdat zij 25 jaar lid van het
koor waren.

Tamboers en biljetten
Het 'bestuur van „Zandvoorts Mu>
ziekkapel" heeft het plan opgevat, om
door verspreiding van strooibiljetten,
de aandacht te vestigen op de toe»
stand der vereniging.
De hoge kosten die nu eenmaal aan
een muziekvereniging zijn verbonden,
noodzaken de vereniging zich tot de
bevolking te wenden om steun en
medeleven. A.s. Zaterdag 30 Oct. zal,
begeleid door het Tambourkorps, een
begin worden gemaakt met de ver*
jspreiding van deze aanbevelingsbil»
jetten. Men kan zich op de aange*
hechte strook van het biljet opgeven
als donateur, kunstlievend lid of
steunend lid.
Na deze verspreiding -worden de
geperforeerde stroken opgehaald.

Velen hebben zich reeds als huisbe*
zoeker opgegeven ,maar het vereiste
aantal is nog niet bereikt.
Men kan zich tot 5 November a.s.
opgeven: Raadhuis, afd. algemene za*
ken, of kiosk Touring Zandvoort,
Raadhuisplein.

Ouderavond
Op Woensdag 3 November wordt
door de Mariaschool in het Patro*
naatsgebouw een ouderavond georga*
niseerd. De agenda vermeldt o.m. een
lezing door de heer W. L. L. Huls*
man, assistent van Dr P. v. d. Broek
van het Psychologisch Laboratorium
te Leiden, over het testonderzoek in
klassikaal verband.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 22 October sprak mevr. G.
GilhuissSmitskamp voor de afdeling
Zandvoort van de N.C.V.B. In haar
betoog stelde spreekster de vraag of
wij in ons drukke leven nog wel over
„de vreugde van de arbeid" kunnen
spreken. Midden in onze gejaagde en
ingewikkelde maatschappij kan de
gedachte ons overvallen „Waar wer*
ken woor voor?"
Toch zullen wij moeten beginnen te
„aanvaarden", dat ons beroep onze
opdracht is. Alleen dan wordt onze
arbeid niet 't lopen in de tredmolen,
•wanneer wij „de vreugde van de ar*
beid" weer als zinvol gewaar worden.
En dan zal deze levenshouding ook
onze houding tegenover de medemens
beïnvloeden, zodat voor ons werke*
lijkhcid wordt, wat Talma eens zei:
„De enige wezenlijke vorm van arbeid
is, dat wij, mensen, elkander dienen".

Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht
De tijd voor ons school*St. Nicolaas*
feest nadert met rasse schreden en
voordat we het weten, staat het voor
de deur of valt door de schoorsteen.
Maar door de organisatoren moet er
nog een berg werk worden verzet eer
het zover is.
Het is misschien wel nuttig de Ie*
zer nogmaals onder het oog te bren*
gen, dat het hier gaat om het school*
feest van alle Zandvoortse scholen,
(niet eentje uitgezonderd) en dat het
hier maar liefst 2300 kinderen betreft.
Om „jeugdig Zandvoort" echter
naar hartelust te doen genieten van
dit mooie feest, zal er heel veel geld
nodig zijn, dat door collectes bijeen
gebracht moet worden.
Zandvoort is hiertoe verdeeld in 18
wijken en binnenkort zullen de dames
en heren collectanten met hun Sint
Nicolaas*lijst een beroep op U doen,
hopenlijk niet tevergeefs.
Daar 2300 kinderen een te groot
aantal is, om op één dag te onthalen,
heeft men besloten op Woensdagmor*
gen l December twee voorstellingen
te geven, op Vrijdag 3 December des
morgens twee voorstellingen, 's mid*
dags één en 's avonds één, dus in
totaal op Vrijdag 4 voorstellingen,
alle in Monopole.
Wanneer de kinderen worden ver*
wacht, zal op de scholen nog nader
worden bekend gemaakt.

de
Tussen peredrups en
levertraanvlek
Heel lang geleden heb ik mijn hoofd
volgestampt met allerlei wetenschap.
Er is niet zo veel van blijven hangen.
Het duidelijkst in mijn herinnering
gegrift staan nog de dingen die eigen»
lijk niets met geleerdheid te maken
hebben: De aardrijkskundeleraar die
geen orde kon houden; de stokoude
Engelse lerares die een beetje met de
jongens flirtte; de knappe Franse Ie*
raar; het aanzoek van een jongetje,
schriftelijk: „Neel, wil "\je met me
gaan, zo ja schrijf dan op dit briefje
het woord ja, zo nee schrijf dan het
woord nee". (Ik schreef nee en de
correspondentie was daarmee geslo*
ten, de conversatie ook trouwens).
Maar het scherpst weet ik nog dat
wij voortdurend uitriepen: Waarom
toch, dat geleer? waartoe dat ge»
blok?
Het is voor je algemene ontwikke*
ling, zei men. Of: het is om later een
goed baantje te krijgen.
Jawel. Al zou ik nog zo graag een
baantje hebben, waar is het dienst»
meisje dat me minder kost dan ik
zou verdienen?
Denk niet dat ik ontevreden ben, o
nee, maar het intrigeert me wel.
Soms, als ik worstel met een schol
die_aan-de pan blijft kleven kan ik
(vertwijfeld ^uitroepen: Oh, waarom
heb ik-*toch de structuur van een
vliegènöogi geleerd en de scheikun*
dige formule van peredrups? Was
het niet veel nuttiger geweest schol
te leren bakken? Zo'n heerlijke goud»
bruine dikke schol?
Of een levertraanvlek op mijn nieu»
we jurk, gaat die er soms uit als ik
de wet van Boyl»Gay Lussac op zeg?
Nee immers. De schol 'blijft kleven en
de vlek blijft zitten.
Dan ga ik meestal maar koffie zet»
ten om vergetelheid te zoeken. Doch
zie wat gebeurde er toen ik laatst een
koffiedoos opende? Er zat een plaatje
in. En waarvan denkt U, raad eens!!
Van een vliegenoog!
Ach, ik was werkelijk ontroerd. Dat
goeie ouwe vliegenoog. Achter op
het plaatje stond: dit is één van de
plaatjes van onze Encyclopaedie:
„Wat is dat". Plaatjes verkrijgbaar
bij koffie, thee, zeep, beschuit, was*
poeder.
Zie je wel, zei ik tot mezelf, het
was niet voor niets, dat leren, je zag
met één oogopslag dat het een vlie*
genoog was.
Is dat niet heerlijk?
Misschien zit bij het volgende pak*
je afwasmiddel wel de peredrups»for»
mule, wie weet en jij zal hem her»
kennen. Jippie! Ik ben zo benieuwd!
Ik zal vragen of pappa de schol
bakt.
En die vlek, kan mij het schelen!
NEEL.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen ltB.E.C.
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. Zondag zijn zevende com*
petitiewedstrijd. B.E.C, uit Delft komt
dan hier op bezoek. Deze club, waar*
tegen Zandvoortmeeuwen nog nim*
mer heeft gespeeld, behoort wat de
tot nu 'bereikte resultaten betreft,
niet tot de sterksten in deze afdeling.
Dit moet voor de Zandvoorters geen
reden zijn om het te gemakkelijk op
te nemen, integendeel! Juist van de
laagst geplaatste ploegen ondervindt
men in de regel de meeste tegenstand.
We verwachten dat Zandvoortmeeu*
wen zich ten volle zal laten gelden en
er in zal slagen de punten binnen te
halen.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt uit te*
gen Terrasvogels 2 en moet op zijn
qui vive zijn tegen deze sterke tegen*
stander.- Een kleine overwinning ligt
in de lijn der verwachtingen.
Zaterdagmiddag a.s. kan het Ie Za*
terdagmiddagelftal van Zandvoortm.
zijn kunnen tonen in de thuiswed*
strijd tegen het sterke IJmuiden 1.
Verrassingen bij voetbal zijn nimmer
uitgesloten, zodat 't elftal van Zand»
voortmeenuwen toch niet geheel kans»
loos is.
Onlangs werd nog met een 3e Za»
terdagmiddagelftal voor de competitie
ingeschreven. Dit elftal speelt Zater*
dag zijn eerste wedstrijd uit tegen
S.M.S. 2 te Nieuw Vennep.
Programma-voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. 1=B.E.C.
2.30 u.
Terrasvogels 2*Zandvoortm. 2 10 u.
V.S.V. 4*Zandvoortm. 3
9.45 u.
V.S.V. 6»Zandvoortm. 4
9.45 u.
Zandvoortm. 5»H.F.C. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 7*Heemstede 3 9.45 u.
•Zandv.m. jun. b*R.C.H. jun. f 12 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. WJmuiden
3.30 u.
V.V.S.V. l»Zandvoortm. 2
3.15 u.
S.M.S. 2«Zandvoortm. 3
3.15 u.
Haarlem a*Zandv.m. adsp. a 3.30 u.
Haarlem d»Zandv.m. adsp. b 3.30 u.
Haarlem g*Zandv.m. adsp. c 3.30 u.
KORFBAL

Zondagmiddag om 2 uur speelt het
eerste twaalftal van de Zandvoortse
Korfbalclub een wedstrijd tegen Wa*
tervliet 3, een twaalftal, dat momen»
teel de bovenste plaats bezet. 'Het 2e
twaalftal speelt om 10 uur tegen
'Haarlem 5. De adspiranten zijn Za*
terdagmiddag vrij.

Van Dan tot Beër-Sjeba

stappen van Gods Zoon, volkomen
gewijzigd en zelfs teniet gedaan, de
geest van de Grote Wonderdoener is
er overal en hij doordringt ons waar*
nemen en maakt ons blij en ontroerd.
Lang stond de spreekster stil (let»
terlijk en figuurlijk) bij het gebied
rond het meer van Genesareth, bij de
plaatsen Kapernaüm, Magdala, Tibe»
rias en Cana en de lichtbeelden gaven
een kleurrijke 'blik op de heuvels, die
door Jezus^zijn betreden, de berg der
acht zaligsprekingen en de heuvel
waar de duizenden op wonderbare
wijze werden gespijzigd met vijf bro*
den en twee vissen.
En aan het eind van haar relaas
droeg mevr. Hinlopen twee gedichten
voor van Joodse dichteressen, die de
schoonheid en de wijding van het
blauwe meer bezingen. Op bijzonder
suggestieve en toch eenvoudige wijze
hield de heer IHinlopen de aandacht
van de aanwezigen gericht op het
lieflijke meer van Genesareth, door
de kleurenfoto's afwisselend lang of
kort op het scherm te vertonen.
•Het was een avond, die men niet
licht zal vergeten.
H.W.

Mensen en Zaken
Audrey -for ever?

Het is ongetwijfeld zeer sympathiek
van het filmsterretje 'Hepburn, dat in
Een tocht door het Beloofde Land
Roman Holiday zo'n succes oogstte,
belangeloos allerlei dingen in Neder*
land komt doen voor de militaire oor*
De gemeenteavond van de Herv. nagenoeg volle zaal een bijna gewijde
logsslachtoffers. De organisatoren van
Kerk, die gisteren in Ons Huis werd betekenis kreeg.
dit feest hebben zich niet onbetuigd
gehouden, had een bijzondere sfeer,
gelaten om voor dit -doel reclame te
Aangrijpend klonk het lied van de
maken. Momus kan zich voorstellen
door de uitstekende causerie, welke Joodse vrouw, die aan de klaagmuur
dat er volgende -week heel_wat hu we»
mevr. Hinlopen*Nanninga over Israël haar verdriet van eeuwen en eeuwen
uitschreide.
lijken staan te wankelen ten bate van
hield. -Blijkbaar had men willen 'bre*
de militaire oorlogsslachtoffers. Want
Maar de reis gaat verder door mo»
ken met de conservatieve methode derne steden, w.o. de „dubbelstad"
hoeveel mannen zouden niet een be*
dorven maag willen riskeren om een
van dergelijke avonden, die veelal een Jaffa en Tel Aviv, door streken die
lekker etentje met Audrey te hebben?
strak omlijnd karakter hebben: inlei»' nog de sporen dragen van de Ara*
En hoeveel echtgenoten van die mam
oorlog, door de
ding, lezing, pauze, vragen beant* bisch*Israëlische
nen zouden ^dit (voornemen onvers
schilderachtige kustplaatsen Casarea
woorden! Mevr. Nanninga werd op en Akko en Oostwaarts naar Naza*
deeld enthousiast begroeten?!
Intussen wacht filmlievend Neder*
voortreffelijke wijze geassisteerd door reth, waar de niet altijd betrouwbare
land met spanning op de volgende
haar man, de heer 'Hinlopen, die tal» gidsen de vreemdelingen zes of zeven
week, wanneer Hepburn de Grote het
plaatsen tonen waar
rijke lichtbeelden van Palestina ver» verschillende
nauwkeurig voorbereide plan 'komt
Jozef, de vader van Jezus, zijn tim*
toonde en de aanwezigen enkele zeer merwerkplaats zou hebben gehad!
uitvoeren. Ze eet zo maar met ge»
wone mensen, ze treedt op als man*
mooie Joodse liederen liet horen op Maar pok al heeft de tijd veel plaat*
nequin, ze verkoopt artikelen, ze
sen, die geheiligd zijn door de voet*
goede gramofoon»opnamen.
draagt gedichten voor en ze komt
naar de première van de film Sabrina
DsR.'H. Oldeman opende de avond
kijken, waar ze de hoofdrol in speelt.
met een woord van welkom aan de
Een zeer overladen programma voor
aanwezigen in het algemeen en de
zo'n klein meisje. Maar Audrey is
heer en mevr. Hinlopen in het bij»
SCHIET WEDSTRIJDEN
heel wat mans (vergeef Momus deze
zonder en las vervolgens uit Jesaja
contradictio, Hoogheid) en ze zal
hoofdstuk 40 de verzen 1*11.
heus wel op haar tellen passen.
De heer Hinlopen, die een korte in»
Onder
slechte
weersomstandigheden
Wat eigenlijk opvallend is in deze
ter) 48 p.; 4. Vijn (R.P. A'dam) 48 p.;
leiding over het onderwerp hield,
schetste in 't kort de geschiedenis van werden Donderdag 21 Oct. j.l. op de 5. Ce Vries (R.P. A'dam) 48 p.; 6. v.d. affaire, die na de eerste week van
het Joodse volk dat altijd in balling» gemeentelijke schietbanen (circuit) Spek (R.P. A'dam) 47 p.; 7. Cornelis* November gelukkig weer is vergeten,
is de overschatting van bepaalde
schap heeft verkeerd en altijd werd wedstrijden op pistool en karabijn sen (R.P. te Water) 47 p.
vervolgd. De smartelijke gang van dit (c.q. geweer) gehouden tussen verte*
Individueel geweer: 1. Vijn (R.P. waarden. Zo langzamerhand wordt
in*tragische volk wordt treffend tot genwoordigers van 't district Amster» A'dam) 49 p.; 2. Rutgers (Zandvoort) men ziek van de reclame die voor
uitdrukking gebracht in de liederen dam der Rijkspolitie, van de Rijks* 49 p.; 3. Verheul (Zandvoort) 48 p.; Audrey -wordt gemaakt. Geen krant,
der Joden tijdens de Babylonische ge» politie te Water uit Amsterdam en 4. Bakker (R.P. A'dam) 48 p.; 5. Van tijdschrift of andere .periodiek heeft
vangenschap en waarvan er een ver» van de Gemeentepolitie, alhier. Voor Buren (Zandvoort) 47 p.; 6. Scheper het gewaagd Hepburn niet een enor*
taald luidt: „Toen wij aan Sion dach» Zandvoort namen deel:
(R.P. A'dam) 47 p.; 7. Kerkhoven (R. me plaats in zijn kolommen aan te
bieden. Foto's zijn er Van haar de
Ie 5*tal geweer: C. van Buren, P. P. A'dam) 46 p.
ten, weenden wij...."
De „inbreuk'' die nu op de gewone Verheul, J. Rutgers, H. P. .Huijsman Vijftallen-wedstrijd pistool: 1. Tweede laatste weken meer gepubliceerd dan
wie ter wereld ook.
werkwijze van dit soort avonden en C. de Kruyf.
vijftal R.P. A'dam 235 p.; 2. Eerste van
En nu is deze tegenstelling zo
werd gemaakt, bestond in een zekere
2e Mal geweer: N. de Boer, A. vijftal R.P. A'dam 234 p:
merkwaardig: Om wie gaat het nu
samenwerking tussen het echtpaar Paap, D. W. van Akooy, J. Popkema
Vijftallenwedstriid geweer: 1. Eer» eigenlijk? Om Audrey of om de oor*
Hinlopen. Want nadat mevr. Hinlo» en P. Douma.
ste vijftal R.P. A'dam 233 p.; 2. Twee» logsslachtoffers. Dit hele gedoe is
pen het woord had gekregen en haar
Ie 5-tal pistool: P. Verheul, C. de
weer eens een symptoom van de
echtgenoot door haar vertelling heen Kruyf, J. Rutgers, H. P. Huijsman en de vijftal R.P. A'dam 224 p.
De R.P. Amsterdam stelde zich wansmaak van organisatoren, die
de lichtbeelden vertoonde en zo nu J. Popkema.
eveneens in het bezit van een wissel» blijkbaar het Nederlandse publiek
en dan toepasselijke zang en muziek
2e 5'tal pistool: P. Douma, A. van prijs met 468 punten. De andere korp» niet al te hoog aanslaan.
liet horen, viel hij ook op gezette tij* Waardenberg,
G. Brandse, F. M. sen behaalden resp. 445 p. (Zand*
Het is enigszins beschamend dat
den zijn vrouw bij met een nadere
voort) en 426 p. (R.P. te Water):
de oorlogsslachtoffers, die in de ban*
verklaring, een toelichting of een Brockhus en C. van Buren.
ge oorlogsjaren het offer van hun ge*
De vele deelnemers lieten zich door
aanvulling. Dit gaf aan de ganse avond
zondheid hebben gebracht, door mid*
een 'boeiend cachet, dat de belang» de gestaag neervallende regen niet
(Adv.)
del van een verkrampte reclame»stunt
weerhouden, hoge series te schieten.
stellenden kennelijk aansprak.
(o.a.) moeten worden gesteund.
Mevr. Hinlopen kondigde aan dat Zo moesten deelnemers met een re*
Oppervlakkige, nogal domme per*
zij voornamelijk met haar toehoor* sultaat van 47 punten op pistool voor
ders naar het Bijbelse Palestina wilde het behalen van een prijs worden af* voorkinderen,mehThijm en Honing soons»verheerlijking is vrij gauw ge»
kweekt. Niet echter de diepe, mense*
gaan, omdat — naar zij veronderstel* gewezen omdat velen nog betere
lijke bewondering en waardering voor
de — dit een bijzondere bekoring „schiet*scores" wisten te bereiken.
grootse prestaties op het gebied van
Tot slot van de succesvolle dag,
heeft voor de christen.
de *wetenschap. Trouwens de laatste
En toen zij dan de aanwezigen, uit werden door de 'Hoofdinspecteur „Kapitein Venijn"
laat zich in de regel ook niet „aan*
het Zuiden komend, naar Jeruzalem fraaie prijzen uitgereikt.
De prijswinnaars waren';
bracht en hun de plaatsen liet zien
De Zandvoortse politiesportvereni* praten".
'Dat een filmster eens een keer een
waar Jezus geleefd, gepredikt en ge» Individueel pistool: 1. Wijdener (R.P. ging geeft op de Zaterdagen 6, 13 en
leden heeft, toen kon men de ontroe» A'dam) 49 p.; '2. v.d. Spek (R.P. Am» 27 November in „Zomerlust" een op* leuke rol speelt en daardoor populair
ring waarnemen uit de stilte die in de sterd.) 49 p.; 3. Wolthuis (R.P. te wa» voering van een door de Bond van wordt, soit, dit is een normaal ge»
van' het getimmer, aan de weg e
Néd. Toneeluitgev.ërs bekroonde to* volg het
filmdoek). Met zeer geringe'
neelbewerking van-J. Naaijkens naar (c.q.
zijn er overigens filmsterren
Alarcon's novelle „Kapitein Venijn". moeite
aan te wijzen die heel wat behoorlij»
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS" A. Vörös, A. Schmidt, A. Emanuels
ker spel hebben geleverd (en nog) en
Samen dammen
die zich niet mogen verheugen in een
De resultaten van de Zaterdag en allen 45Va pnt.
bewieroking.
Zondag 1.1. gespeelde wedstrijden wa* Dames: 1. Mej. B. Drommel 931/- Woensdag 27 October j.l. zijn ver* kunstmatige
Maar zelfs hierom gaat het ook niet.
pnt; 2. Mej. E. Sietsema 91 pnt; 3~. schillende damliefhebbers bij elkaar
ren als volgt:
Jammer is het dat de oorlogs»
Mej. T. Spolders 87 pnt.
gekomen om, tezamen met 't bestuur slachtoffers
Renova 1*T.Z.B. l (vr.s.) 7»! gest.
in déze actie kennelijk
van
de
Zandvoortse
Schaakclub,
de
Renova 2*T.Z.B. 3 (vr.s.) 0*1 gest.
Door de meisjes van 8, 9 en 10 jaar oprichting van een damclub te be» op het tweede plan staan.
T.Z.B. 2=(H.B.C. 5
1*0 gest. werden op Donderdag de volgende spreken.
MOMUS.
T.Z.B. jun.»H.B.C. 'b
1=2 onderdelen verwerkt: brug, even*
Overeenkomstig
de
plannen,
is
in*
(Adv.)
T.Z.B. adsp. a»Geel Wit b
5=1 wichtsbalk, ringen en springen. De derdaad een damchib in het leven
T.Z.B. adsp. b*H.B.C. e
1=2 uitslagen waren:
geroepen en wel op zodanige basis, SANAPIRIN jaagt kou A
Meisjes 8 en 9 jaar: 1. Marchia dat deze club zich aansluit bij de be* en pijn uit Uw body Tr
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. l*Vogelenzang l
2.30 u. Scheeris 35 pnt; 2. Ellie Heukesho»
staande schaakclub.
1
Ripperda 4»T.Z.B. 2
12 u. ven 34 pnt; 3. Mieke v. d. Bos 33 /»
Men hoopt, dat de talrijke dam*
R.C.H. 10»T.Z.B. 3
12 u. punt.
liefhebbers onder de Zandvoortse be*
Meisjes 10 jaar: 1. Sonja Keur 371/.., vplking de thans geboden gelegenheid Vrouwen-contactcommissie
Zaterdagmiddag:
voorbij zullen laten gaan en op
D.S.S. adsp. c»T.Z.B. a
4 u. pnt; 2. Fr'ija Hooiberg, Lammie v. d. niet
a.s. Woensdagavond in Ons Huis De Zandvoortse Vrouwen Contact»
Hfdd.Boys adsp. b»T.Z.B. b 2.30 u. Werff, Carla Schoorl, Jeanet Kees» de
organiseert op 12 Novenv
man, allen 34 pnt; 3. Jefke Warnink, te houden damavond van hun be* Commissie
ber a.s. een avond in „Hotel Keur",
langstelling
blijk
zullen
geven.
Aange*
Truus
Molenaar,
beide
33Va
pnt.
GXMNASTIEKVER. „O.S.S."
zien uiteraard nog niet wordt beschikt Zeestraat, waar 'Drs Sis Heyster zal
over speelmateriaal, wordt men ver» spreken over „Kinderen in de contra*
Onder leiding van de heer J. Jager» SCHAAKNIEUWS
mine''.
zocht dit mede te nemen.
man vonden Maandag en Dinsdag j.l.
onderl. gymnastiekwedstrijden plaats Donderdagavond heeft het Ie tiental
Gevonden voorwerpen
voor de leden van O.S.S. in het gym» een uitwedstrijd voor de Bond tegen Collecte P.I.T.
H.W.P. 2 te Haarlem gespeeld. On*
nastieklokaal van de Wilh.school.
hond (D.H.); muntbiljet
Bij de heren en jongens kreeg men danks het feit, dat met enige invallers Zaterdag 30 October wordt een col* Kerkboekje:
van ƒ 2,50; diverse portcmonnaie's;
een verplichte oefening te verwerken moest worden gespeeld, heeft men lecte gehouden voor het Protestants passer;
zwarte dameshandschoen; hè*
aan rek, brug, paard en ringen, een het tot een 6»4 overwinning kunnen Interkerkelijk Thuisfront. In deze or* ren polshorloge;
ceintuur; div.shawls;
vrije oefening en een sprong, terwijl brengen. De uitslagen van de ver* ganisatie werken o.m. samen de gees* kinderjasje; 4 kleurenpotlood;
sleu*
de dames en meisjes een verplichte schillende partijen waren als volgt: telijke verzorgers van vloot, leger en tels; theedoek; autoped; damesrijwiel.
Kloossv. d. Brom Va^/a; Hopman» luchtmacht en de bonden welke de
oefening aan 'brug met ongelijke leg*
gers, ringen, evenwichtsbalk en een Kappelhof 0»1; v. Egmond*Bais 0*1; Protestantse militaire tehuizen in Ne* De afdeling gevonden en verloren
vrije oefening met sprong moesten Bleekemolen»Roskam 1*0; de Lange*
derland en de overzeese gebieden in voorwerpen, zal gedurende het win*
Kop Va'Va; v. Soest*Termes Va»1/:-; stand houden.
uitvoeren.
terseizoen voor het publiek slechts
v.
d.
SpeksVerhaert
1»0;
Cornelissen*
Over het algemeen werd er vrij be*
geopend
zijn des Zaterdags van 14.00
hoorlijk gewerkt, waarbij de kampi» Kroon 0*1; v. 1 d. 1 Berg*Giskes 0*1; Schooljeugd naar ballet
tot
17.00
uur en niet meer op Maan?
oenen van elke groep met een flinke Kroon»v. Keule /a* /spuntenvoorsprong onbedreigd hun ti»
De Zandvoortse schooljeugd, vanaf dag en Woensdag.
de 5e klas, kan Donderdagmiddag
tel behaalden.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Bij het bekendmaken der1 uitslagen Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand» 4 Nov. om 2 uur in Monopole met Uitslag
werd dank gebracht aan de juryleden, voort zijn 6e ronde voor het club» het Nederlands ballet kennis maken.
gevormd door studenten van desport» kampioenschap.
Het programma voor de jeugdige Van de op de bazar der Herv. Kerk
'De stand luidt:
bezoekers is als volgt samengesteld: gehouden verloting is de uitslag als
school „Cios", en gewezen op het
1.
J.
Zwemmer;
2.
J.
Kol
jr;
3.
H.
"Pas de Quatre (üolin), Grand pas de volgt: naam van de pop: Christine;
grote nut van de ( lichamelijke opvoe»
deux (Petipa), Dessins pour les six aantal bruine bonen 1251; de poppen*
ding in de ruimste zin des woords, v. d. Meij; 4. P. Paap.
(Tarras) en Ragtime, waarvoor de wieg viel op no. 221 en het poppen*
zoals dit bij gymnastiekverenigingen
moderne componist Igor Strawinski huis op 223.
wordt beoefend.
de muziek schreef.
i
De verkorte uitslagen luiden:
Burgerlijke
Stand
Zwemmen voor diploma
Jongens 8 t.m. 9 jaar: 1. Tim van
Watergetijden
Loenen 49Va pnt; 2. J. Kraaijcnoord
Het ligt in het voornemen van Z.Z.Z.
22—28 October 1954
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
43Va pnt; 3. K. Bruinzeel 43Va pnt.
om op Dinsdag 16 November a.s. een
<
berijdbaar afzwemavond te organiseren voor het
Jongens1 10 t.m. 11 jaar: 1. K. de Geboren: Bernardus Johannes Ludo* Oct.
31
5.52
13.-18.05
1.—
10.00»16.00
Nobel
48
/pnt;
2.
Peter
Fredcriks
vicus Jozef, zoon van L. J. Zonne* Nov.
Ie en 2e diploma. Allen, die hiervoor
461/.» pnt; 3. F. Rutgers 45V2 pnt.
veld en A. D. M. Schelfaut;
in aanmerking komen moeten zich
1
6.28
13.30
18.43
1.30
10.30*16.30
Antonius Petrus, zoon van P. Bak»
a.s. Maandag of Dinsdag op de oefen»
Jongens 12 t.m. 15 jaar: 1. Puck
2
7.07
1419.28
2.30
11.00»17.30
avond in het Sportfondsenbad bij
Pieters 53V2 pnt; 2. John Pieters 49»/2 ker en M. E. J. Zandvoort.
3
7.57 15.— 20.21 3.30 12.00*18.30mevr.
v.d. Wolde opgeven.
pnt; 3. Kees Aay 46Va pnt.
Ondertrouwd: L. J. Antonides en T.
4
8.58 16.— 21.30 4.30 13.00*19.30 Op Zaterdagavond 6 Nov. a.s. ot*
van der Spek.
Heren: 1. J. H. B. Brink 52 pnt;
5 10.15 17.— 22.54 6.- 14.00*21.00 ganiseert het Sportfondsenbad een
2. P. Bouwman 48Va pnt; 3. Fred Getrouwd: J. Kraaijenoord en E. W.
6. 11.37 18.30 24.09 7.- 15.30»22.00
zwemfeest. Hierbij zijn
Boom 43Va pnt.
deRooij; E. C. Steenken en M. Ko» Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. gecostumeerd
ook de leden en adspiranten uitgeno»
Meisjes 11 t.m. 13 jaar: 1. AH van
per; A. van der Heijden en H.
digd. Alle kinderen, ook die niet kun»
Soolingen 50 pnt; 2. Annie Koper 48
Drogtrop; A. A. Heesemans en H.
(Adv.)
nen zwemmen, kunnen hieraan deel*
pnt; 3. Lenie Pennings en Geertje
Keur.
nemen, als ze maar aan de gecostu»
Onrustig,
gejaagd?
Verhoeven 'beide 47 pnt.
Overleden: E. A. E. ter Schiphorst,
meerde optocht meedoen.
Meisjes 14 t.m. 15 jaar: 1. B. van
oud 91 jaar, wed. van T. W. Boo* Mijnhardt's Zenuwtabletten
De avond wordt verder gevuld met
itetken en kalmeren Uw zenuwen.
Soolingen 49 pnt; 2. J. Kunkeler 48
gaard; H. W. Vrolijk, oud 58 jaar,
een kunstzw'emshow en schoonsprim
pnt; 3. T. v. d. Veld, Diana v. 't Zand,
echtg. van T. E. Luhde.
gen."

MUNHARDT'S «SS?

*b

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:

Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTER:

Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

Op 26 October overleed in het
Sint Elisabeth's Gasthuis te
Haarlem,
MEVROUW JUDITH RINE»
MENDES COUTINHO
in de ouderdom van 80 jaar.
Mr A. Flesseman
ex.test.
De begrafenis heeft plaats ge»
vonden op 28 October, op de
Begraafplaats van de Portugees
Israëlietische Gemeente te
Ouderkerk.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 31 Oct. (Hervormingsdag)
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mevrouw
H. H. Visser»Fransen.
10.30 uur: Ds C. de Ru. Medewer»
king Kerkkoor en trompetist.
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15

Zondag 31 Octoher
10.30 uur: Ds H. A. C. Snethlage
van Rotterdam.
7 uur; Jongerendienst. Ds J. 'Hei»
dinga van Haarlem.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg boek Emmaweg

Zondag 31 October
10 uur: Ds A. de Ruiter- (Hervor»
ming).
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 11.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon* en feestdagen 7.30, 9 uur
-(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de weck H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld:
Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
s.s. „Friesland", 18 Nov.
Ned. Antillen: s.s. „Bennekom",
9 Nov.
Suriname: m,s. „Bonaire", 17 Nov.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Bloemfontein", 16 Nov.
Canada: s.s. „Maasdam", 6 Nov.
Zuid»Amerika en Argentinië:
m.s. „Yapeyu", 13 Nov. Brazilië: m.s. „Gaasterland", 18 Nov.
Australië en Nieuw Zeeland:
m.s. „Johan van Oldebarneveld",
8 Dec.
Inlichtingen betreffende de verzen»
dingsdata van postpakketten geven de
postkantoren.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond

telefoonnummers
en adressen

Dinsdag 2 November
8 u. n.m. Samenkomst in Ons 'Huis.
Spr.: Joh. -H. v. Oostveen, evange»
2000 Brandmelding.
list te Voorburg.
2403
3013,
Zondag 31 1Oct. 9.45 uur: Radiotoe: 2100
spraak (op 298~'meter) door de lieer 2345

P. A. Pols van 't 'Humanistisch Ver» 2499
bond. Onderwerp: „Schuldig bevon» 2262
den".
2887

Jongerendienst

Ned. Prot. Bond Brugstraat 15
A .s. Zondagavond om 7 uur

Ds J. HEIDINGA
van 'Haarlem

3135
2424

n

IMlestraat 12a - Telef. 2099
BRENGT U DEZE WEEK:
Zeer fijne (Enkulons .... ƒ 2,75
Enkalons gem
ƒ 3,95
2 paar ƒ 7,50
Kristal Nylons met fantasie»
hiel
ƒ 4,25
Wandel Nylons,
70 denier
f 4,95
Elastische Nylons
ƒ 8,75
Linksgeweven kousen .. ƒ 1,98
Geplatteerde kousen ... ƒ 1,68
Wollen kousen
ƒ 5,85
Herensokken .... vanaf ƒ 1,35
Grote sortering Kindersport**
kousen en Sokjes.
Ruime keuze in baby en
Kleutergoederen.
Jumperwol Neveda.
100 giam
ƒ 1,98
Tirol=sportwol, 100 gram f 2,60
Bij ons ook Hoboco-Bonnen!

WEEK-HGEND&
Monopole
Vrijdag 29 Oct. 8 uur: film „De ge»
volgen van een misstap".
Zaterdag 30 Oct. 8 uur: idem.
Zondag 31 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 31 Oct. 2.30 uur: Film
„Hoe langer hoc gekker".
Maandag l Nov. 8 uur: film „Wij
gaan naar Monte Carlo".
Dinsdag 2 Nov. S uur:' idem.
Woensdag 3 Nov. 8 uur: idem.
Donderdag 4 Nov. S uur: 'Het Neder»
lands Ballet o.l.v. Sonia Gaskell.
Onder ausp. Cult. Kring 't Helm
Andere attracties en

Commandant Brandweer.
nuttigheden
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen). Vrijdag 29 Oct. 8 u.: Filmavond door
G cm. Secretarie.
de Ned. Reis Ver. in de Rotonde.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Donderdag 4 Nov. S.15 uur: Lezing
Informatiebureau Vreemdelinmet lichtbeelden in Ons Huis door
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
de heer J. F. Schultink. Onder ausp.
Stoomwasserü „Hollandia",
Inst. v. Arbeiders Ontwikkeling.
fjjnstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
Zaterdag 30 Oct. 8 uur: De Toneel»
Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek '

„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,

Prins Mauritssfcraat 3

D

HERBOUWPLICHT Te huur of te koop gevr.
:er overname gevraagd voor
:wee huizen. Br. met prijs en
condities ond. no. 8001 bur.
Zandv. Courant.

GR. HUIS; aangeb. huis 6 k.
BELEGGINGSH. aangeb.
Mak. v. d. Broek, v. Speijk»
straat 2.

TE KOOP:
Verschillende percelen met
woningruil te Amsterdam,
stand.
Was- en droogmachine Ie
Nieuwe percelen, zeer goed
verhuur
gebouwd.
W. PAAP,
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199 Makelaar
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965

„DE SOM"

WONINGRUIL.
Wie ruilt mijn 2e etage wo»
ning te A'dam, huur f 35,"
p.m., voor woning te Zand'
voort? Br. onder no. 8502
bureau Zandv. Courant.
Wie helpt jong echtpaar aan
l a 2 ONGEM. KAMERS
met kook»stookgel.? Br. no.
8501 bur. Zandv. Courant.
WONINGRUIL.
Gr. licht bovenh., zeer ge»
schikt voor verhuur, ruilen
voor benedenhuis. Br. ond.
no. 8506 bureau Zandv. Crt.
Te huur GEM. ZIT»SLAAP»
KAMER m. gebr. v. keuken.
Br. no. 8504 bur. Zandv.Crt.
TE HUUR vrij gemeubil.
SOUSTERRAIN. Br. onder
no. 8503 bureau Zandv. Crt.
Gevraagd NET MEISJE,
voor de dag, in gez. met 2
schoolg. kinderen. Loon en
werkt. n. o. te komen, prett.
werkkr. Mevr. Heule, Mau»
ricialaan 27, lelefoon 22937,
Ovcrveen.
Gevr. FLINKE HULP of
WERKSTER voor hele of
halve dagen. Mevr. Bos, In*
ternaat „Aerdcnhout", Slin»
gerweg 6 (bij halte B'veld),
Aerdenhout. Tel. 26277.
WERKSTER GEVR. voor
Donderdags. Br. onder no.
8505 bureau Zandv. Crt.
Voor direct gevr. in klein
schoolgaand gezin (vrouw
en 2 kind.) flink betromvb.
MEISJE van 8=1 u., v.g.g.v.
Loon nader overeen te ko»
men. Aanm. Zaterdagmidd.
na 2 u. Marisstraat 56.

evraagd een
NETTE WERKSTER voor
Donderd. of Vrijdag. Mevr.
"alshovcn, Oosterparkstr.41

Weg. vertr. n. 't buitenland
te koop KAMERVOLIERE
1.20 x 1.00 x 0.65, m. inh.
J. Ribbels, p/a Tramstraat 1.
l

PANTOFFELS
ENORME SORTERING

Brossois
schoenhandel
UI

J

STEEDS APART & Cl I ICl
\-'

t

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voos uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen '%£%%&
Wij wensen U gezelligheip
en sfeer
Nu is de tijd aangebroken tot het aanschaf»
fen van een mooi nieuw Radiotoestcl of
Televisie!
PHILIPS RADIO in ieders
bereik. De meest moderne
apparaten. Vanaf ƒ 98,— tot
f 3140,-.
PHILIPS TELEVISIE vanaf
ƒ 495,». Groot beeld ƒ 1095.»
en hoger. Thans gemidd. 4
uitzendingen p. week: voet»
bal, toneel, dans, schaats»
wedstrijd, hockey enz.
Uw oude radiotoestel heef tinruilwaarde!
PHILIPS BANDRECORDER f 740,- of ƒ 10,- p.w.,
U stelt Uw eigen programma samen!
PHILIPS PLATENSPELER met versterker en luid»
spreker ƒ 225,— of ƒ 4,— p.w.

Het mooiste St. Nicolaas»
cadeau: een FILMSTROOK»
PROJECTOR van ƒ 25of ƒ 38,50. Geschikt voor
jong en oud, voor het gehele
ver. met „Anna Christie".
gezin. M'ooie stroken van
Zondag 31 Oct. 8 uur: De Toneelver. ƒ l,—, sprookjes, verhalen,
met „Mensenmateriaal".
reisbeschrijvingen enz.
Donderdag 4 Nov. 8 uur: Toneelges FIPRON FILM, Dr Smit»
Haal de zon in Uw huis!
zelschap Johan Kaart met *.Potasch straat 8, ZAND VOORT,
PHILIPS BIOSOL 'HOOGTEZON
ƒ 198,telefoon 2851.
en Perlemoer op vacantie".
PHILIPS ULTRAPHIL, kl. 'Hoogtezon
ƒ 76,50
tijdelijk vanaf heden ƒ 15,— reductie bij aanschaffing
van alle Hoogtezon»apparaten. Óók 'bij huurkoop. De
Biosol»Hoogtezon bij ontvangst te betalen ƒ 5,—. Na
één maand betaalt U dan 18 x ƒ 11.90 p.m.

In een wip schoon schip,

Zo verkwikkend
en opwekkend»..

DE GRUYTEITS
THEE
bevalt me beter
dan die ik had!

STOFZUIGERS op slee, div. merken vanaf ƒ 2,- p.w.
Wij leveren en repareren wasmachines, droogmachines,
fornuizen en alle huishoudelijke apparaten.
Wij verlenen U crediet service!
Komt U eens kijken en luisteren?
RADIO » TELEVISIE » ELECTRA
Wij regelen op
/Z *L
prettige wijze de J' 9+»
betaling met U. Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

Speciale

Dat zijn aanbiedingen tegen WEERGALOOS
LAGE PRIJZEN en die in het algemeen slechts
verkrijgbaar zijn zolang de voorraad strekt.
Zuiver wollen DAMES PULLOVERS - „
met 3/4 vlindermouw
lOs
Zuiver -wollen DAMES PULLOVERS
met 3/4 vlindermouw, rijk geborduurd , * _
kleur op kleur
' löj
Beide soorten in 8 kleuren.
31 'j ->1 's
DAMES COCKTAIL JAPONNEN/'
'h' ;
zeer vlot model, taffet zijde met karrit ;L
bovenstuk
'.. lOji
FLANELLEN LAKENS 150 x 220 cm
FLANELLEN LAKENS 180 x 225 cm

5,25
5,95

ZWANENDONS DAMES NACHTHEMDEN,
geen gesnoeide maten
5,25
SCHATTIGE MEISJES PYAMA'S, •'
zwanendons met leuke garnering .. -v.a.

4 25

ENKALON DAMES KOUSEN.
Volledig geminderd fijne kwaliteit,
Ie KEUS
Verder nog tal van AANTREKKELIJKE
ZEN in al onze afdelingen.

2,95

Textiel: en

PRU=

Confectiemagazijn

DE WAAG
TEL. 2087
HALTESTRAAT 40
STEEDS HET NIEUWSTE,
DE BETERE KWALITEITEN.
VOORDELIGSTE PRIJZEN
BLIJFT KLANT
EENS KLANT

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzoxging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Hoe danst U?
RUSTIG en STIJLVOL, met toepassing van ver»
schillende variaties? Zo niet, neemt U -dan eens
enige

PRIVÉ-LESSEN

BEL voor
TROUWRIJDEN
en TAXI

Grote flanellen lakens

2600

180 cm breed en 150 cm breed.

Fa v. d. Veld-Schuiten

Billijke prijzen

Kruisstraat 12 — Telefoon 2360

BALLET

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht
Grote sortering

Dansschool
Burg. Engelbertsstraat 62 - Telefoon 2393

Stichting Culturele Kring 't helm
Theater Monopole, 8 uur

Het
Nederlands
Ballet
o.l.v. SONIA' GASKELL
Diverse prachtige balletten op muziek van Pugni,
Tsjaikofsky, Von Weber, Andricssen.
Kaarten a ƒ 2,50 (b.i.) op dag der voorstelling van
12—12.30 uur en voor de aanvang aan het Theater.

Moderne inrichting voor
Het Wonder
van
Zandvoort
De goedkoopste zaak

TILLEY STRAALKACHEL
brandt volkomen reukloos

500 gram Gehakt en
l pakje Margarine
ƒ 1,60
Riblappen en magere lappen .. ƒ 1,85
per kg
ƒ 3,50
Rosbief
ƒ 2,-, p. kg ƒ 3,75
U koopt bij een vakman
Lende
P- kg ƒ 3,85
ƒ 1,60
Voordelige prijzen — soliede garantie Schoudercarbonade
Ribcarbonade
ƒ 1,85
Haascarbonade
ƒ 1,95
ONS SOEPPAKKETJE
100 gram Gehakt
"j
100 gram Poulet
> f 0,25
l Mergpijpje
J
..' ALS EXTRA RECLAME:
Gaarne tijdige bespreking!
Ham .. 100 gr. ƒ 0,48; 200 gr. ƒ 0,90
Drogisterij Bouwman Prima Leverworst
100 gr. ƒ 0,20; 250 gr. ƒ 0,35
Oranjestraat 7 - Telef. 2327
Gedipl. drogist
KLEINE KROCHT l * TELEF. 2432

Verhuur
hoogtezonnen

Slager La Viande

den door dhr J. F. Schultink, kunst* PAIN NOISETTE
250 gram ƒ 0,70
paedagogisch medewerker Sted. Mu»
seum A'dam. Aanvang 8.15 u. precies. Een heerlijke
Toegang leden 50 et; niet*leden 75 et. BANKETSTAAF .. ƒ 1,=
Van 7=8 uur wordt in „ONS 'HUIS" Fa VAN STAVEREN
voor KINDEREN van 9*12 j. door de
heer Schultink een OPENBARE LES Zeestraat 48 - Tel. 2684
gegeven, waarin wordt behandeld:
Ie. Hoe lamme Jan wat van z'n leven
Gediplomeerd
maakte;
2e. Onoverkomelijke moeilijkheden
die door grote figuren overwon:
nen -werden.
Toegang kinderen 10 et. Kaarten voor
de kinderen verkrijgbaar bij de vol*
gende adressen of aan de zaal. S. 'Ho=
rcman, 'Helmersstr. 50; A. J. v. d.
Moolen, P. Leffertsstr. 23; D. Zuidam, Dr C. A. Gerkestraat 16 rd
Telefoon 2937
A. J. v. d. Moolenstr. 30.
Bij U aan huis fe ontbieden

Pedicure-Manicure
Miep Helgering

Voor vlot en
leuk jurkje
Mevr. de Nijs

L. Willemse-Leeuwrik

Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon 3095

Lerares M.O. Lichamelijke Opvoeding

viert

Gymnastiekclnbs voor dames
Speciaal voor het onderhouden en
verbeteren van houding en beweging

Gymnastiek voor a. s. moeders
(uitsluitend na medische goedkeuring)

Een dame die zich goed
kleedt, koopt een

FEEST V

" HOED bij
Elisabeth Donye
adres voor vervormen
a ƒ 4,50
Pakveldstraat 30 > Tel. 2739

in verband met de opening
van onze zaak in IJmiiïden
op Zaterdag 30 October

Van Stolbergweg 11, telefoon 3333

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Wij stellen, evenals in Mei met de viering van het 100 jarig
l
bestaan,

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TT niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van TJw inkopen bü deelnemers Owinkeliers) aan liet Kennemer Ftaancierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat tl te zware lasten te
dragen krijgt en HUIJP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken, worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en btf de plaatselijke correspondenten

ALLEEN ZATERDAG
Een heerlijk

waardebonnen beschikbaar
Vanaf ZATERDAG 30 OCTOBER ontvangt U gedurende
de maand November dus bij Uw aankopen waardebonnen,
die U als betaalmiddel kunt gebruiken in onze zaken, of bij
de aangesloten Winkeliers in Zsndvoort, Haarlem, Heemstede
en IJmuiden.
Een lijst van de aangesloten Winkeliers in Zandvoort vindt U
in onze etalage.

van l gulden voo'r

75 cent
BANKETALLERHANDE,
WEESPERMOPPEN,
BITTERKOEKJES enz.
70 et per 250 gram, enz.
Beleefd aanbevelend,

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper * Stationsplein * Telefoon 2550

15 Foe&faanbiedingen F

Vanaf VRIJDAG 29 OCTOBER tot en met
ZONDAG 31 OCTOBER - 8 uur
Francoise Christophe, Georges Marchal,
Nicole Courcel

DAMES ONDERJURKEN
charmeuse met kantgarnering

DAMES PULLOVERS
zuiver wol in moderne strepen

2,95

12,75

WOLLEN DAMES WANTEN
leuke Noorse patronen

NYLO'N DAMES ONDERJURKEN
zeer mooi

3,45

8,75

WOLLEN HOOFDDOEKEN
in moderne kleuren v.a.

1,95
DAMES FLAN. .NACHTHEMDEN
met aardige bloemgarnering

Wij gaan naar
Monte Carlo

11,75
11,45
FLANELLEN LAKENS, ongebleekt
150 c/m breed
6,65
170 c/m breed
7,48

ZONDAGMIDDAG 31 OCTOBER - 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Hardy in:

Hoe langer hoe gekker
Toegang alle leeftijden.

Haarlem

WOLLEN HEMDJES
met fantasie bustevorm
v.a.
4,25
bijpassende DIRECTOIRE
2,95

Zandvoort

Telefoon 2666

en nu ook in IJmuiden

P. FLIETSTRA
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wg kopen alle
soorten meubelen en inboedeis. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinfcer, telef. 2164

Café OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend."

DAMES PEIGNOIRS
gewatteerd', mooi model,, ,
zeer voordelig

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

26,75

J. Th. KORT

Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels
Burg. Beeckmanstraat 2
hoek Tollensstr. * Tel. 2114

Aardige DAMES ZAKDOEKJES
zeer grote sortering, ook in leuke
verpakking
v,a.
38 Ct

DAMES PYAMA'S, flanel
met witte biesgarnering.
Lastex in de taille

Toegang alle leeftijden.

Het adres in Plan Noord

1,30

PRIMA NYLONS
voll. gem. 30 den.

Vanaf MAANDAG l NOVEMBER tot en met
WOENSDAG 3 NOVEMBER - 8 uur
Phillippe Lemaire, Max Elloy, George Lan=
nes met o.m. als gastrollen Audrey liep*
burn en Jack Gimberg Jr. — Ray Ventura
en zijn Orkest in de oer=komische Televisies
Show!

Gertenbachs .Drukkerij, Achterweg l

1/2 LINNEN THEEDOEKEN
zeer mooie kwaliteit

3,75

Een' familiestragedie leidt tot een afschuwe*
lijke moord. Een helder, logisch, bewogen
en boeiend filmwerk.
Toegang 18 jaar.

worden keurig verzorgd door

Fa A.vl Mije&Zn
Schoolplein 4 * Telef. 2467

De gevolgen
van een misstap

Geboortekaartjes

Mevr.A.Mol-van Bellen

Het leren zien van schilderijen A.s. Zaterdag
Een lezing toegelicht met lichtbeel= als RECLAME:

Inrichting voor Heilgymnastiek,
Massage en Physiotherapie
(Diathermie, Hoogtezon, enz.)

DONDERDAG 4 NOVEMBER gereserveerd voor
„Stichting Culturele Kring 't Helm".

Brederodestraat 72, tel. 3023

CHAUFFEUR

Chr. Willemse

\

Voetverzorging

GARAGE RHEE, telefoon
Irist. voor Arbeiders Ontwikkeling
K 2500—39669, 39435, Koe»
Donderdag 4 November 1954 diefslaan 21. Heemstede
wordt een avond in „ONS HUIS" ge*
geven over:

Geweldige Reclame
Vrijdag en Zaterdag

KOEKOEKKLOKKEN
met koekoek, kwartel of muziek
JAGT
KI. Houtstr. 105, tel. 14448, Haarlem

j. H. o, WEENINK

op petroleum. Uiterst zuinig in ges Diploma A.N.O.V.
bruik en geen walm
ƒ 49,50
SWALUESTRA-AT 9 - TEL. 2418 't Helm behoeft UW steun
als vriend en abonné. Inl.:
Dr. Gerkestraat 93 zw.
ADVERTEERT in de
ZANDVOORTSE COUKANT VERHUUR ZONDER

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

voor volwassenen, kinderen en kleuters.

(zonder toestellen) voor dames van iedere leef»
tijd. Door geregelde oefening worden souplesse
en een perfecte lichaamshouding verkregen.

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

MANCHESTER JONGENS=4?LUS*
FOURS, KORTE BROEKEN, BE*
DRIJFSKLEDING, WOL, DEKENS,

op een door Uzelf te bepalen uur (ook overdag),
of vormt U met Uw kennissen een besloten clubje.

Moderne gymnastiek

Frjnstrijkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Heemstede

ZANDVOORTSE
COURANT >

.

Maak steeds tijdig: uw
advertentie! gereed !

55e Jaargang no. 86 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
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„Sally's vaders" bij Phoenix
Zaterdag, 30 October heeft de toneel»
vereniging „Phoenix" de spits afge*
beten van het amateurstoneel winters
seizoen met een -vrolijk spel in drie
bedrijven „Sally's Vaders", door Dion
Tirheradge, onder leiding van mevr.
Johanna Obdam.
Het thema is geborduurd op 't „Pig*
malion" patroon en behelst de ge*
schiedenis van een jong meisje, waar*
van maar liefst drie mannen menen
de vader te zijn.
Enigszins pikant, tegen het banale
aan, dat het nog net niet werd, door
de beschaafde en luchtige toon waar*
in men deze opvoering tot het einde
wist te houden.
Naast de goed verzorgde en smaak*
volle interieurs {we zijn in Zandvoort
zo langzamerhand niet anders meer
gewend) viel vooral de perfecte rol*
kennis en de juiste intonatie op. Met
uitzondering van een paar kleine ha*
peringen in het derde 'bedrijf — eigen*
aardig, dat zo'n laatste bedrijf altijd
min of meer stiefkind blijkt te zijn —
verliep de hele voorstelling in een
vlot tempo.
Toch is het jammer, dat de heer
J. Weber, die de rol van Dr Hugh
Perrin vertolkte, zo weinig variatie in
zijn spel brengt. We weten uit erva*
ring, hoe 'n steun hij met zijn rustige
zekerheid is voor het gehele ensem*
ble, maar de typisch krampachtige
houding en de enigszins geknepen
stem, die hij in het dagelijks leven
niet heeft, kan 'hij maar niet loslaten
zodra hij op de planken een bepaalde
emotie moet uitbeelden. In het derde
bedrijf, in de scène met Jim Byrne,
was hij dat alles gelukkig kwijt. Hij
speelde losser, natuurlijker en daar*
om was zijn aandeel in deze scène
het beste werk, dat we deze avond
van hem zagen.
Mej. Slaap als Dorpthy maakte een
zeer gedistingeerde indruk wat hou=
-ding- en dictie betrof. Jammer, dat 7e
zo weinig „de zaal insprak", waardoor
wel eens wat van haar tekst verloren
ging. Bovendien kijkt de toeschouwer
liever tegen een aardig gezichtje aan,
dan tegen een achterhoofd. Mogelijk
stond haar tegenspeler teveel op de
achtergrond, maar in ieder geval lijkt

het ons wenselijk dat bij een volgen*
de gelegenheid hier extra aandacht
aan wordt besteed.
De rol van Sir Thomas Occleve,
gebracht door de heer J. Volder, was
van een uitstekend gehalte. 'Hij werd
zeer goed aangevuld door mevrouw
Paardebek als de moederlijke, begrij*
pende Lady Occleve en ze vormden
tezamen een sympathiek echtpaar.
'Mevrouw Kiewiet was bijzonder op
dreef als de kille, hooghartige Mrs.
Ross*Quilter, die haar laatdunkende
gelaatsuitdrukking en intonatie tot
het laatste toe beheerste.
Bij haar zoon Carey, gebracht door
de heer R. Toornburg, viel het ons
op, hoezeer deze jonge speler is voor*
uitgegaan. Een vlotte figuur, waarin,
als we ons niet vergissen, de jeune
premier schuilt, die „Phoenix" zo
goed gebruiken kan.
Turpin, de buttler werd gebracht
door een debutant, n.l. de heer J.
Meyer. Hoewel de rol wat te klein
was, om het spel goed te kunnen be*
oordelen, leek het ons voor de eerste
keer toch niet slecht. De heer Meyer
zal er echter goed aan doen, zijn stem
wat meer uit te zetten.

Mej. Visser als Verity, het dienst*
meisje van de familie Occleve was
aanvaardbaar. Er was van dat rolletje
niet .veel meer te maken.
En dan komt Sally, het meisje
waar in dit stuk zoveel over te doen
is. Een rol, om vinger en duim bij af
te likken, als we het eens populair
mogen uitdrukken. Maar mej. N otter*
man heeft er ook alles uitgehaald,
wat er in zat. Ze zette ons een vro*
lijk, goedhartig volkskind voor, raak
van typering, zonder ook maar enigs*
zins gekunsteld te zijn. Een cpmpli*
ment waard.
Over de Jim Byrne van de heer M.
Bense zijn we minder enthousiast, al
zijn we ervan overtuigd, dat hij ge*
heel naar de wens van de regisseuse
handelde. Zijn spel miste iedere nu*
ancering, hij was in elke scène de*
zelfde schreeuwerige, rauwe figuur,
terwijl we bij „een jongen van de
vlakte" toch wel enige üin voor hu*
mor mogen verwachten, wanneer hem
van alle kanten cheques in de schoot
vallen. Deze humor hadden we graag
wat meer geproefd. Van dit type was,
naar onze mening, l veel meer te ma*
ken geweest.
Alles bij elkaar genomen echter,
kan „Phoenix" op een geslaagde
avond terug zien, die door een ge*
zellig bal werd besloten.
G.H.

Zandvoorimeeuwen-B.E.C. (14)

'De grootste (voetbal)teleurstelling van iets levendiger, waarin de Delftena*
Zondag is toch wel geweest het ge* ren zelfs ten aanval trokken. De thuis*
club voelde schijnbaar aan, dat er
lijke spel, dat Zandvoortmeeuwen op eens iets moest gebeuren en w'erke*
B.E.C, wist te behalen. Het is onbe* lijk, men schoot de bal soms in de
grijpelijk, dat dit elftal dat 80 van de richting van het vijandelijk doel!!
90 minuten sterk in de meerderheid Visser schoot rakelings naast. Siebe
Keuning deed de bal een paar maal
was, het niet verder bracht dan een in de handen van doelverdediger
1*1 uitslag.
Kalden belanden, maar doelpunten
•Het begon 20 goed, want de thuis* — die men rijkelijk kon behalen te*
club was actief, liet goed samenspel gen dit laag geklasseerde elftal —
zien, maar successen bleven nabij het bleven uit.
De Zandvoortse achterhoede had
doel uit. Onophoudelijk werd het
te kort om de
Delftse doel belaagd en schoten van vaak handen en voeten
uit moei* aanvallen-van B.E^"1 te keren en een
iHalderman en Castien
lijke posities — hadden zeker een be* keer kroop Zandvoortmeeuwen door
ter lot verdiend, maar doelverdediger het oog van de naald. Twintig minu*
Kalden wist van geen wijken. Maar ten voor het einde bracht Water de
Itoch kreeg Zandvoortmeeuwen pas bal geheel naar voren, plaatste naar
na een kwartier spelen de eerste hoek* Visser, die eindelijk kans zag de
schop te nemen, wel een bewijs dat score te openen (1*0). Een minuut la*
B.E.C, stevig verdedigde. De Delftse ter schoot rechtsbuiten Zwemmer de
voorhoede strandde steeds op de ste* bal keihard in de handen van de
vige iZandvoprtse achterhoede en liep doelverdediger....
Maar wat niemand verwachtte, de
ieder ogenblik in de bekende „val"
(in de tweede helft liep Zandvoort* gelijkmaker kwam nog roet in het
eten gooien. De niet zo jonge, maar
erin....).
Suggesties
,_r-._i->_.-t meeuwen
Het * spelpeil verslapte steeds en technisch uitstekende rechtsbuiten J.
leek op een vertraagde film. 'Het doel de Wit, gaf na een goede aanval Van
Bij de opening van 't amateurs
Koningsbruggen het nakijken en zorg*
kwam geen enkele keer in gevaar.
foneelseizoen nog enige sugges*
In de tweede helft werd het spel de hiermede, dat de partijen weer op
ties die alle op dit terrein
werkzame verenigingen aan*
gaan en die we in dit „kader"
sven naar voren willen brengen.
Natuurlijk spreekt de voor;
zifter voor de aanvang van de
voorstelling 'n openingswoord.
Maar in Zandvoort heerst de
gewoonte, om aan het einde
van het stuk nog een uitgebreid
(Leuke kop, vindt U niet?)
„ritueel" te doen plaats vinden.
De spelers worden gecompli:
menteefd, er wordt aan herim
Ik zou niet weten waarom U 't niet afdeling van de Zandvoortse Courant
nerd, hoeveel moeite ze zich
kunt afschreeuwen. Eens in de drie of hebben (hebt U onze collectie clichc's
wel getroost hebben, hoeveel
) wat zou er dan
vier weken verschijnt dat afschuwe* al eens gezien
vrije tijd ze hebben gegeven,
lijk mannetje in de krant, dat akelige van die mensen en van onze krant te*
hoeveel 'kou ze hebben geleden.
ventje met z'n grote mond, die jo recht komen?
De regisseur wordt te voor:
Nu moet ik werkelijk even terug
met 't grootste plezier van de wereld
schijn getoverd en in sommige
zou dicht timmeren. Ik kan er niets, kijken waar ik na dat afschreeuwen
gevallen zelfs de kapper en de
aan doen, maar ik ga er eens diep op gebleven ben. O ja, ik zei dat 't bij
toneelknecht en tenslotte wordt
in. Zeer diep, dat zult U wel merken deze tijd hoort. Neem nou Audrey
de souffleur in letterlijke zin
U kunt het toch niet afschreeuwen, Hepburn. Hoe hebben ze gisteren*
op het toneel gehesen.
wanneer U de de goede 'hoedanighe* avond niet tegen die stutnperd ge*
den van uw artikelen onder de aan- schreeuwd? Nee, ik heb wel goed op*
We vragen ons steeds weer
dacht van het kopend publiek wilt gelet en stiekem de radio om tien uur
af: Waarom deze „antizdi:
brengen
Dat is de 'hele zin, die aan gezet en ik werd er kregel van.
max"? Men moet goed in het
mij altijd groen van ergenis maakt. Deze uitzending was bijzonder goed.
oog houden, dat de speler uit:
Want nogmaals: ik zou niet weten Een stuk beter dan tien kakelbonle
eindelijk speelt voor zijn eigen
waarom.... enfin, dat 'heb ik net al Oinsdagavondïtrcinen hij elkaar. Dank
genoegen en niet uit opoffering
gezegd. Als iemand schreeuwen wil, zij de radio ben ik in mijn overtuiging
voor de -toeschouwers. En de
dan moet*ie dat kunnen doen, zonder gesterkt dat het helemaal niet zo erg
regisseur, de kapper, de toneel:
dat een ander er zich mee bemoeit.
knecht en de souffleur, zijn wel:
Natuurlijk, ik weet het wel.... ad*
iswaar belangrijke krachten,
verteren in de Zandvoortse Courant
maar krachten achter de scher:
doet verkopen (pot voor meneer) en
men. En daar moeten ze o.i.
de winkeliers weten dat ook wel,
blijven ook. De souffleur is in
maar toch ben ik van mening dat af*
feite „hel spiekbriefje" van de
schreeuwen zeer wel bij ons tijdsge*
troep en het verbreekt altijd
wricht past. Tussen t-syee haakjes
een beetje de betovering, wan:
hoe vindt U dat woord tijdsgewricht?
neer men met deze hulp, hoe
BÜ mijn weten heb ik. dat nog nooit
onontbeerlijk ook, op de „plan-,
gebruikt in deze rubriek. Ik schrik er
ken'' komt.
zelf een beetje van.
En bovenal: het is zo- dorps,
Maar 't is een bijzonder fraai
deze ceremonie.
woord. Afschreeuwen hóórt bij deze
Bij beroepstoneel gebeurt zo*
tijd. Iedereen schreeuwt. Buren tegen
iets vanzelfsprekend nooit en
buren, de KNVB tegen de NBVB,
bij onze zusterverenigingen in
'Amsterdammers tegen Kaasjager en
de grote steden slechts bij hoge
Zandvoorters tegen.... Ja, ik kijk
uitzondering.
wel uit, als ik dat ging zeggen, lagen U kunt het toch niet afschreeuwen..
Een bloemetje voor de dames
er vanavond weer een serie bedank*
(Cliché welwillend afgestaan
kan het accent van de feest:
jes in de bus.
door Zandvoortse Courant).
avond
benadrukken,
maar
Dat
heb
ik
nou
altijd,
als
't
laat
waarom is het toch nodig, dat
wordt, raak ik de draad van mijn be*
daarbij altijd gespeecht moet
toog
kwijt. Dat is buitengewoon hin* zou zijn als er geen radio bestond.
worden.
Ziet U nou, hoe ik mezelf vast
derlijk,
want op den duur weten de
Laten we eens proberen met
praat?
Als. U goed hebt gelezen en
lezers
niet
meer
wat
ze
aan
mij
heb*
deze plattelands:gewoonte te
mijn
betoog
hebt gevolgd, kunt U de
ben,
'En
dat
kan
nooit
de
bedoeling
breken en onze toneelavonden
van Nieuwsbladpersjournalistiek zijn. conclusie trekken dat ik geen tegen*
op waardiger wijze te besluiten.
Stel, dat de adverteerders niet zou* stander van afschreeuwen ben. En
den weten wat «e aan de advertentie* tegelijkertijd kleineer ik het apparaat,

U kunt fat wei a(Ltcfa.e,euw.en ....

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

Tussen Wenen en Parijs
Op reis met de N.R.V.
Vrijdag j.l. gaf de Ned. Reisvereniging in café*restaurant „De Rotonde"
haar eerste propaganda*avond. Zoals gewoonlijk was de belangstelling voor
deze avond uitermate groot en het vrij kleine benedenzaaltje was dan
ook tegen het aanvangsuur tot de laatste plaats bezet.
Vertoond werd de film „Tussen Wenen en Parijs", een reis*documen«
laire in prachtige kleuren.
De zaal, waar de film gedraaid werd,
leent zich echter niet goed voor een
filmvoorstelling. Zij is vrij laag, zo»
dat het projectiescherm niet hoog ge*
noeg kan worden geplaatst. De dicht
op elkaar staande stoelenrijen lopen
niet omhoog, zoals gebruikelijk in
een bioscoopzaal. Hierdoor was het
goed volgan van de film voor de
meesten, die achter in de zaal zaten,
nagenoeg onmogelijk.
'De heer Slootjes zeide in de pauze
dat men bij een volgende avond in
„De Rotonde" de stoelen op een an*
dere wijze zal plaatsen, waardoor de
bezwaren hopenlijk enigszins zullen
worden ondervangen.

Na een propagandistisch woord van
de consul, de heer Slootjes en een
korte inleiding door de commentator,
de heer P. v. Lunteren, werd een aan»
vang gemaakt met het vertonen van
de kleurenfilm.
Films van de N.R.V. hebben altijd
iets bijzonders. Deze kleurenfilm, die
door de vaardige handen van de ca*
meraman F. van Vriesland is ge*
maakt, voert het rcislustige publiek
van Parijs naar Wenen door Frank*
rijk, België, Luxemburg, Zwitserland,
Duitsland, Italië en Oostenrijk langs
de mooiste plaatsen, die men op deze
route kan aantreffen. 'Het is een film
die het accent sterk legt op het na*
tuurschoon en die soms even neigt
naar een zekere eentonigheid. Het
gelijke voet kwamen (1*1). Beide kleurrijke wonder van de schepping
in de/e film hier en daar te
machteloze elftallen probeerden nog dreigt
„dcvalueien" tot een steriel onder*
een overwinning te forceren, maar het werp
van buitengewoon goed ge*
bleef bij experimenteren en Zand*
slaagde kleurenfoto's. Het mooiste
voortmeeuwen raakte door dit —on* kan
eens te veel worden en dan
nodige — gelijke spel weer eens een snaktwel
men opeens naar de verschij*
puntje achterop.
ning op het filmdoek van mensen,
levende mensen, die met hun aard en
klederdracht zin en betekenis geven
aan het vertonen van het specifieke
bij het land behorende steden» en na*
Twee ongevallen
tuurschoon. Men kan beslist niet zeg*
dat de bijna twee uren durende
Toen Zondag een motorrijder nabij gen
niet boeiend is, — zij is dat on*
het kruispunt Dr C. A. Gerkestraat film
— maar toch wordt men
en Tolweg niet kenbaar maakte dat getwijfeld
sommige ogenblikken even duize*
hij van richting wilde veranderen, op
groene bossen en de
werd hij door een auto aangereden. lig van de immer
van de camera, die bij*
Persoonlijke ongevallen bleven uit, rusteloosheid
voortdurend op standbeelden,
doch de auto werd beschadigd. Pro* na
huizen en overigens prachtige land*
ces*verbaal werd opgemaakt.
schappen is gericht. De opnamen zijn
echter van sublieme „trefzekerheid",
die vakkenis verraadt. Enkele episo*
den riepen herinneringen op aan
Donderdagmiddag stak de 6*jarige P. reeds eerder vertoonde reisfilms, zo*
M. onverwachts de rijbaan van de als bijvoorbeeld verschillende beelden
'Haarlemmerstraat over en werd aan* uit Oostenrijk en de Rivièra.
gereden door een auto, bestuurd door
Een bijzonder aardig effect gaf de
een inwoner van Bussum. Dr Entzin* opname te Reims door een gevuld
ger verleende de eerste hulp en con* champagneglas, waarbij het long*
stateerde een beenbreuk. Per gemeen* shot langzaam overgaat in een close*
telijke ziekenauto werd de knaap up van één glas, totdat de lens niet
naar een ziekenhuis te Haarlem over* verder meer kan en een ogenblik het
gebracht.
gehele projectiescherm doorstraald
De bestuurder van de auto trof — wordt van een gouden tinteling.
naar kwam vast te staan — geen
En van Parijs maakten de uitste*
schuld.
kende opnamen van de Sacré Coeur
— glanzend wit in onaantastbare
schoonheid — diepe indruk. De licht*
reclames van Place Pigalle waren een
meesterstukje van filmkunst.
Van Noord*Frankrijk voert de ca*
waarmee je alles kunt afschreeuwen. mera het reisgezelschap door Zuid:
Inderdaad, 't is hopeloos met me. De Oost België, de Ardennen, naar Lu*
radio in het algemeen en mijn toestel xemburg en dan weer naar beneden
in het bijzonder kunnen me gestolen naar de Côte d'Azure, de Povlakte
worden. Na Maandagavond zeker, en het Lago Maggiore naar Zwitser*
hoewel ik blijf zeggen dat de uitzen* land, waar men van hoge Alpentop*
ding voortreffelijk was. Wij hebben pen lieflijke speelgoeddorpen kan be*
allen Audrey leren kennen, zoals ze wonderen. En dan gaat het verder
is: een verlegen, naïef, beminnens* naar Oostenrijk, het Montafon met
waardig, guitig semi*Nederlands kou* het heerlijke Schruns, half verscholen
senverkoopstertje. En daar slaan ze in de donker*groene bossen, waarte*
tegen te schreeuwen. Terwijl je op gen de helderwitte gevels van de
zulke ogenblikken helemaal niet mag Gasthöfe scherp afsteken.
Via Innsbruck, met de traditionele
schreeuwen. IHet enige wat je kunt
doen als Audrey in de buurt is..., maar altijd fraaie opname van de
ik zal maar geen blad voor m'n mond Maria Theresiënstraszs voor de wit*
nemen.... het enige wat je dan doet besneeuwde toppen van de blauwe
is de grond kussen, waarop zij ge* Haflakar, wordt de reis voortgezet
staan heeft. Ja, vooruit, we zijn niet naar Wenen, de muziekstad van Fr.
kinderachtig. Er zijn waarachtig wel Schubert, Ludwig von Beethoven en
gekkere dingen gedaan, gezegd en ge* Johann Strauss. De begeleidende mu*
schreven in de historie van de goed* ziek is bij ieder fragment met zorg
betaalde filmwerkers. En als je dan gekozen, maar het zou een goede on*
voor iedere grond*kus bijvoorbeeld derbreking van de overdaad aan na*
een geeltje zou betalen, wel, dan zou* tuurschoon zijn geweest, indien de
den de organisatoren van de Audrey* camera ter afwisseling had gedraaid
cultus ontzettend gnuiven. Dat gun ik bij de Wiener Philharmoniker!
ze wel, want dan houden ze tenmin* Terug naar huis door het Schwarz»
wald, waar klokken en houtsnijwerk
ste even hun mond.
Ik wil nog even wat van die radio* de mensen bezig houden en dan per
uitzending zeggen. Ik heb gisteren boot langs de Rijn.
Wie deze reis in werkelijkheid zou
net twee radio*zegels gekocht (die
was ik achter) en daar heb ik nu spijt gaan maken, 7.3.1 evenzeer als de ca*
van. Ik had er zes moeten kopen. meraman, met volle teugen genieten!
Want die was ik ook achter. Waar*
H.W.
schijnlijk zal ik 't nu nooit meer over
Audrey Hepburn hebben, maar ik
wil dit beloven: als ik ooit een dui*
venhok timmer en dat in mijn tuin
zet, schilder ik er op: Audreyscastle.
Om 'begrijpelijke redenen ga ik hier
niet dieper op in. Nee, bedank nou Uitslag „Helpt"
niet meteen -voor de krant, als dit niet
duidelijk is. Als U iets niet begrijpt, Wij ontvingen deze week van het
schrijf mij dan. Kunnen we er samen
even over praten. Gedeeld onbegrip hoofdbestuur van het Ned. Rode
is half begrepen, begrijpt U?
Kruis de lijst van prijswinnaars die
En over dat afschreeuwen wil ik hebben deelgenomen aan de Rode
nog wel een hartig woord wisselen
met de uitgever. Want uiteindelijk Kruis puzzlewedstrijd „Helpt". Tot
wil je toch niet or> gezag van een de gelukkigen behoort de heer S.
ander horen dat je het toch niet kunt Reitsma, Vondellaan 19, die 274 pun*
afschreeuwen.
ten wist te behalen. Het hoogste aan*
Dan liever de lucht in.
BARTJE. tal punten was 277.

Familieberichten
Met vreugde geven wij U kennis van
de geboorte van ons dochtertje en
zusje
MONIQUE YVONNE
H. J. Geus
«
E. P. Gaustv.d. Schaaf
Hans
Rob
Carry
Zandvoort, Kerkstraat 14
Zondag 31 Oct. 1954 8 uur v.m.

„ZANDVOOBTMEEITWEN"

Je elftal boekt pover resultaat
Het is aan het Ie elftal van Zand*
voortmeeuwen j.l. Zondag niet ge*
lukt tegen het niet al te sterke B.E.C,
uit Delft de volle winst te behalen.
Een gelijk spel werd het resultaat van
deze vooral uit tactisch oogpunt niet
al te best gespeelde wedstrijd.
De lagere elftallen deden het deze
week niet slecht. Zandvoortmeeuwen
2 keerde met een fraaie overwinning
terug uit Velsen waar tegen Terras*
vogels 2 werd gespeeld. Het gelijke
spel van het 3e elftal tegen V.S.V. 4
was een gunstig resultaat, evenals de
overwinning van het 4e elftal tegen
V.S.V. 6. Zandvoortmeeuwen 5 hand*
haafdc zich op de eerste plaats door
H.F.C. 6 te verslaan. Het 7e elftal
had tot drie minuten voor het einde
een 2*0 achterstand tegen Heemstede
3 maar slaagde er toch nog in gelijk
te maken.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal deed
zijn uiterste best tegen IJmuiden l
zonder er echter in te slagen ook
maar éénmaal te scoren. De IJmuide*
naren deden dit vier maal.
•De elftallen 2 en 3 moesten in hun
tegenstanders eveneens de meerder*
heid erkennen.
IHet adsp. a elftal moest, zoals te
verwachten was, capituleren tegen
'Haarlem a. De elftallen b en c be*
haalden daarentegen grote overwin*
Hingen.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1*B.E.C.
1*1
Terrasvogels 2*Zandvoortm. 2 0=3
V.S.V. 4*Zandvoortm. 3
2*2
V.S.V. 6*Zandvoortm. 4
2=4
Zandvoortm. 5*H.F.C. 6
6=3
Zandvoortm. 7*Heemstede 3 2=2
Zandv.m. jun. b*R.C;H. f
2=3
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. WJmuiden l
0=4
V.V.S.V. l*Zandvoortm. 2
3=1
S.M.S. 2=Zandvoortm. 3
6=0
Haarlem a=Zandv.m. adsp. a
9=0
'Haarlem d*Zandv.m. adsp. b 0=5
Haarlem g=Zandv.m. adsp. c 1=9
HANDBAL

De dames hebben het Zondag tegen
Foresters niet kunnen bolwerken,
maar dit was te voorzien daar Fores*
ters een zeer goed elftal bezit. Het Ie
herenteam heeft wederom de punten
thuisgehouden. Het 2e herenelftal Ie*
verde een goede prestatie door tegen
het sterke Concordia gelijk te spelen.
De uitslagen waren als volgt:
Dames:
ForestersïZandvoortmeeuwen
5*4
Heren:
Zandv.meeuwen l*De Bunkert 15*8
Zandv.meeuwen 2*Concordia 3 3*3

D
WONINGRUIL
Vrjj benedenhuis aangeb. in
Haarlem (Zd.), omg. Kleine
Houtweg, 4 k., serre, keuken
achtertuin met achterom,
ƒ 37,70 p.m., event. direct te
aanv. in ruil voor woning in
Zandvoort. Vest. verg. vers
zekerd. Br. no. 8602 Z. Crt.
WONINGRUIL.
Gr. vrij bovenh. Zeestr. 55.
Gevr. ben.'huis, kosten verg.
GEM. SLAAPK. te huur.
Br. no. 8603 bur. Z. Crt.
Te huur: GEM. ZIT=SL.=
KAMER, str.w., voor eenv.
dame, b.b.h.h. Prijs billijk.
Oranjestraat 9 huis.
BANKETBAKKERS*
LEERLING
gevr. Steenken, Gr. Krocht
20, tel. 2695.
Gevr. l pr. in beh. staat
verk. VOETBALSCH., mt
33 of 34. Telef. 2257.

WONINGRUIL
Huis aangelb. in Haarl. (N.),
omg. Marnixstr,, 6 k., keuk.,
voor* en achtertuin, ƒ 40,36
p.m.,. event. direct te aanv.
in ruil v. woning te Zand*
voort. Vest.verg, verz. Br.
no. 8601 bur. Zandv. Crt.
Voor direct gevr. keurige
betrouwbare WERKSTER
in klein schoolgaand gezin.
Dagen, tijden en loon na*
der overeen te komen. Ma*
risstraat 56.
Gevr. NETTE WERKSTER
v.g.g.v. voor l dag i.d. week
van 9 tot 5 u., liefst Vrij*
dags. In gezin z.k.
Dr C. A. Gerkestraat 74. _ ,
Gevr.: flinke WERKSTER
2 ochtend per wk. Aanm. na.
6 uur. Zandvoortselaan 15.

Net dagmeisje
van 8.30 tot 5 uur. Zaterdags tot 2 uur. Zondags
vrij. Meerdere hulp aanw.
Mevr. Piller, Bloemendaalseweg 203, Overveen.
Telefoon K 2500*25155.
KAMERS gez.
met kookgel.
door jong echt*
paar voor de
winterm, Br. no.
8604 bur. Z.Crt.
Te koop: jonge
IERSE
SETTER, reu,
lief voor kinde*
ren. Tel. 2507=
3104.

R.K. Toneelvereniging

„'t VOETLICHT"
Zondag 7 November 8 uur
in het Patronaatsgebouw

„De man
die terugkwam"

INENTING TEGEN DIPHTERIE
EN KINKHOEST
Op Zaterdag, 6 November a.s., des
namiddags om 3 uur, zal de gemeen*
te=geneesheer in 't consultatiebureau
aan de Ppststraat de tweede inspuis
ting ioedienen aan de kinderen, die
op 9 October j.l. kosteloos tegen
diphterie en kinkhoest werden inge=
ent.
Tevens kunnen niekschoolgaande
kinderen, die twee jaar of langer ge=
leden werden ingeënt, alsnog een her=
inenting (één inspuiting) krijgen.
De aandacht wordt erop gevestigd
dat men tijdig (uiterlijk om 3 uur)
aanwezig dient te zijn.

Toneelspel in 3 bedrijven
Kaartverkoop en plaatsbespr. Patro*
naat: 6 Nov. 3*5 uur; 7 Nov. van 12
tot l en 7 tot 8 uur.
Monopole
Prijzen der plaatsen ƒ 1,25 r.i.
Winkeliers,
Dinsdag 2 Nov. 8 uur: film „Wij gaan
maakt reclame
HAARLEM
naar Monte Carlo".
door middel
Woensdag 3 Nov. 8 uur; idem.
Za. 6, Zo. 7, Ma. 8, Di. 9,
van de
Vanaf 35 et per week reeds een
Donderdag 4 Nov. 8 uur: Het Neder*
Wo. 10 Nov. 8 uur
l e e s m a p van 10 vooraan*
Zand voo rtse
lands Ballet o.l.v. Sonia Gaskell.
AJ3.C. CABARET
staande bladen bij
Courant.
Onder ausp. Cult. Kring 't Helm.
Want:
De bedriegertjes
Leéspoztefeuille
Andere attracties en
wie niet
Pr.: /"l,- tot ƒ4,-(a.i.).
nuttigheden
adverteert
Verkoop voor Za. en Zo.
wordt
Donderdag 4 Nov, 8.15 uur: Lezing
vanaf Donderd. Voor de
vergeten/
Café OOMSTEE
NASSAUPLEIN l, Zandvoort
met lichtbeelden in Ons Huis door
andere dagen vanaf Za*
Iedere Vrijdag gekookte of
de heer J. F. Schultink. Onder ausp.
terdag 10*3 uur. Tel. na.
Vraagt vertegenw. bezoek
gebakken mosselen.
Inst. v. Arbeiders Ontwikkeling.
32 uur. Coupons geldig.
Tot 1.30 uur geopend.
Zondag 7 Nov. 8 u.: Patronaatsgeb.
R.K. Toneelver, „'t Voetlicht" met
„De man die terugkwam".
BRIDGE-NIEUWS
Stadsschouwburg, Haarlem
Na de vijfde selectiewedstrijd ziet de
kopgroep van de Zandvoortse Bridge*
Donderdag 4 Nov. 8 uur: Toneelges
club er als volgt uit:
zelschap Johan Kaart met „Potasch
1. Heren van der Wijden=Spiers
en Perlemoer op vacantie".
302.45%; 2. heren Agsterïbbe*Schutte Vrijdagmiddag nam het gezamenlijke veld een actetas en namens het per* Zaterdag 6 Nov. 8 uur: A'.B.C. CaLa*
293.77%; 3. heren Notterman*Peen personeel van de Dienst van Publieke soneel twee boeken.
ret met „De bedriegertjes".
Voorts werd nog het woord ge*
293.75%; 4. heren FabekSjouwerman Werken in de tekenzaal afscheid van
Zondag 7 Nov. 8 uur: idem.
293.52%; 5. fam. Vulsma 289.51%; 6. de heer L. Slagveld, die l November voerd door wethouder W. van der Maandag 8 Nov. 8 uur: idem.
Werff, de heer Vis namens P.E.N, en
fam. Heidoorn 283.39%; 7. fam. van
P.T.T, de heer A. A. Cense als di* Dinsdag: 9 Nov. 8 uur: idem.
Eckelt 281.49%; 8. fam. Brossois j.l. met pensioen ging.
280.24%; 9. heren Brugman*Berrier
Onder de aanwezigen merkten we recteur van de bedrijven, de heer W. Woensdag 10 Nov. 8 uur: idem.
277.08% en 10. mevr. Plugge*heer o.m. op wethouder W: van der Werff, van den 'Ban, de heer H. de Heer, de
opzichter van de plantsoenen de heer
Schumm 271.34%.
A.s. Woensdagavond heeft de laat* enige hoofden van dienst en verte* F. Koper en tenslotte door de heer F.
ste selectiewedstrijd plaats, waarna genwoordigers van P.T.T. en P.E.N. de Jong, voorzitter van de plaatse*
De heer M. Deutekom nam als di* lijke afdeling van de Algemene Bond
telefoonnummers
de indeling volgt van de A, B en C*
recteur het eerste 'het woord en stel* van Ambtenaren, die de scheidende
lijnen.
en adressen
de vast, dat de heer Slagveld op 17 — evenals de heer Vis — een boek
DAMES K.J.C. „NOORD"
Juni 1918 als tijdelijk tekenaar*op* aanbood. Namens de heer Slagveld 2000 Brandmelding.
De dames hebben een druk program* zichter werd aangesteld. Op l Octo* sprak de heer Deutekom enige woor* 2403 Commandant Brandweer
ma achter de „kaart". J.l. Dinsdag ber 1919 volgde reeds zijn vaste aan* den van dank voor de belangstelling. 3043, 3044 Politie.
namen zij deel aan een wedstrijd te stelling. De 'heer t Slagveld heeft di* 'Nog lange tijd ibleef het gezelschap 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
Haarlem en eindigden op de derde verse rangen doorlopen — ook was gezellig bijeen.
2345 Gem. Secretarie.
plaats. Woensdag ontving men een hij gedurende drie jaren leraar aan
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
twintigtal kaartlustige dames uit Bloe* een gemeentelijke tekencursus — en
2262 Informatiebureau Vreemdelinmendaal in „Zomerïust". De door de werd bij ziekte of afwezigheid van de
genverkeer, Kiosk Raadhulspleln.
dames K. J.C. „Noord" uitgeloofde directeur tijdelijk met de leiding b e*
2887 Stoomwasserlj „Hollandia",
beker bleef in haar bezit. De per* last. Onder zijn toezicht zijn verschil* Baldadigheid
fijnstrijkerü, J. H. G, Weenink,
soonlijke prijs ging naar mevr. S. J. lende objecten tot stand gekomen,
Pakveldstraat 30a.
Sjerp (K.J.C. Noord).
o.m. de kleuterschool aan de Heren* Een conducteur van de trein waar* 2135 Zandvoortse Courant, Gertenstraat, het consultatiebureau, de ge* schuwde Maandagmiddag 'de politie,
bacbs Drukkerfl, Achterweg 1.
meentelijke toonzaal van het Gasbe* dat 'door jongens met stenen naar de 2424 Autobedrijven „Rinko",
Kwam terug
drijf aan de Tolweg en de Noord* trein was gegooid. Onmiddellijk trok
Oranjestraat en Stationsplein.
De R.K. toneelvereniging „'t Voet= boulevard tot aan'de van Galenstraat. men er met de beep op uit, waarna 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
licht" geeft op Zondag 7 November Zijn voorliefde ging uit naar bestra* een vijftal jongens in de 'kraag kon
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
in het patronaatsgebouw een opvoe* ting, reiniging en riolering.
worden gegrepen. Na een kosteloze 2465 Stofzuigerspecialist; Uchtstoring van het toneelstuk „De man die
Namens het gemeentebestuur over* beeptocht werden de knapen stevig
ringen. Bel op Frits Paap, .
terugkwam" door Gerard Nielen.
handigde de directeur de heer Slag* onder handen genomen.
Prins Mauritssbraat 3

WEEK-AGENDA

STADSSCHOUWBURG

„DE TIEN"

Afscheid L. Slagveld

Belangrijke

ZANDV. HOCKEY CLUB

Het eerste 'herenelftal heeft de eerste
ronde om de 'HTCObeker niet over*
leefd. Met enige invallers werd de
strijd aangeboden tegen Kraaien in
Wormerveer, In de eerste helft was
niet veel krachtsverschil, doch na de
rust was Kraaien wel iets sterker. Dit
overwicht werd dan ook uitgedrukt
in drie doelpunten.
'Het tweede won haar eerste beker*
wedstrijd tegen Ring Pass IV met 4=3.
Het veteranenelftal speelde tegen
H.D.M. Jammer was het dat de te*
genpartij te jonge spelers had opge*
steld, zodat de Zandvoort spelers
nogal tempo te kort kwamen. H.D.M,
won dan ook met 2*0.
De jongens wonnen ook de tweede
wedstrijd met grote cijfers. Nu werd
H.B.S. b met 5*1 verslagen.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: Alkmaar*ZjH.C. I
Hermes II=ZJH.C. II
ZJH.C. III*Saxenburgers, 12 uur.
H.B.S. VI*Z.H.C. IV
Jongens: Ev.Swift a=Z.H.C. a.
Dames: Z.H.C.*Rood Wit II, 2 uur. ,

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Gevraagd:

^
^

Bij aankoop van
2 pakjes Super-, Fijnste
of Tafelmargarine

VOOR

een grote Goudreep
van 25 cent

*"

voor slechts 5 cent
Deze aanbieding geldt uitsluitend
tot en met 9 November 1954.

KORFBAL

'Het eerste twaalftal van de Zand'
voortse Korfbalclub heeft Zondag z'n
huid duur verkocht tegen de leider in
zijn afdeling: Watervlict 3. De 'Haar*
lemmers wisten in de eerste helft
slechts een 1*0 voorsprong te nemen.
De Zandvoorters verloren tenslotte
met 3*1.
IHet tweede twaalftal boekte zijn
derde overwinning en wel tegen
Haarlem 5, dat met 3*2 (rust 2*1)
-werd verslagen.
TAFELTENNIS

Het tweede team van de tafeltennis*
afdeling van de Zandvoortsc Politie
Sportvereniging leed vorige week een
8=2 nederlaag tegen DIOS 4 uit Haar*
lem.
Het eerste team bond de strijd aan
tegen het sterke DIOS 2 en wist een
5*5 gelijk spel te behalen.

Super margarine
250 gr pak 45 Ct.

Fijnste margarine
250 gr pak 41

Extra margarine
250 gr, pak 39

et

Tafelmargarine
ongezouten

250 gr pak 41 Ct.

K.J.C. „NOORD"

Woensdag 27 October speelde K.J.C.
Noord om het kampioenschap van
deze maand. De uitslag was: 1. C.
Leen; 2. E. Paap; 3. Jb. Kcesman; 4.
A. Koper.

Ct.

MET 100/0 KORTING
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ZANiYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mm»hoogte

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

Nederland danste in Zandvoort
Manifestatie van onze balletstoekomst.
In een volledig uitverkocht Monopole heeft Zandvoort gisteravond kennis
'kunnen maken met onze nationale dansgroep Het Nederlands Ballet, dat
hier een van de eerste uitvoeringen van zijn zojuist begonnen tournee
gaf. In vergelijking met vorig jaar, toen men de kern van dit ballet reeds
heeft kunnen zien, kan zonder meer gesproken worden van een ontwikke*
ling die alle hoop geeft voor de toekomst van het 'Nederlands ballet*
leven. Dat wil zeggen wanneer de vooraanstaande krachten niet in het
buitenland hun emplooi gaan zoeken, zoals het geval is geweest met Mari*
anne IHilarides die zonder twijfel het grootste talent van deze groep was.
Het is wel bijzonder jammer dat ook Louki van Oven het ensemble (waar*
schijnlijk voorgoed) heeft moeten verlaten op doktersadvies.
Niettemin is er nog steeds een kern
van technisch reeds geroutineerden
over, jongeren wier expressiempgelijk*
heden nog steeds groetende •zijn. Met
name Willy de la Bije heeft zich ont*
wikkeld tot een sterke persoonlijk»
heid met een stijlvolle techniek. 'Het
is juist en sympathiek dat Sonia Gas*
kei — onder wier leiding -deze groep
staat — zij moest zich ongelukkiger*
wijze gisterenmiddag plotseling onder
medische behandeling stellen — zelf
reeds benadrukt heeft dat er welis*
waar zeer concrete beloften zijn, maar
dat deze zeker nog niet zijn vervuld.
Niettemin de resultaten die men nu
reeds bereikt heeft zijn — gezien de
eigenlijk nog zo korte voorbereidin*
gen — bepaald opmerkelijk, terwijl
men goede verwachtingen mag heb*
ben van het jongere materiaal, dat
tenslotte ook medeverantwoordelijk
zal zijn voor het ontstaan "van een
levende dans*traditie in ons op dit
punt zo arme land.
De Pas de quatre waarmee men de*
ze avond opende op muziek van Ce*
sare Pugni in de choreografie van
PerroteDolin, die bepaald hoge eisen
stelt aan. de technische beheersing
— er wordt opmerkelijk veel op de
pointes afgehandeld — gaf reeds met*
een een indruk van gezamenlijk en
solistisch kunnen: Janine van Thor,
Willy de la Bije, Maria Huisman en
Milly,Emmer maakten van dit onbe*
stemde, hoofse onderdeel van -het
klassieke repertoire een boeiend ge*
heel.
De Grand pas de deux (De Blauwe
vogel) is een enigszins anecdotische
schepping van Marius Petipa op mu*
ziek van Tsjaikofski konden Conrad
v. d. Wetering en Janine van Thor
zich niet geheel uit een zekere gefor*
ceerdheid losdansen ofschoon het
slot bijzonder gelukkig was.
Le Specfre de la. Rose (Fokine) is
een, naar onze smaak -wat al te rp*
mantisch en zoet sprookje, waarin
men de jonge Milly Emmer evemyel
een onmiskenbare begaafdheid niet
kon ontzeggen. Jaap Flier bewees
hierin tevens een grote groei doorge*
maakt te hebben.
'Het hoogtepunt van deze avond
was voor ons zonder enige twijfel
Dessins pour les six in de prachtige
choreografie van John Taras op mu*
ziek van Tsjaikofski. Een merkwaar*
dig intellectuele en naar het abstracte
neigende gevoeligheid, waarin een
ondertoon van noodlot en rnen mag
misschien zeggen morbide medeplich*
tigheid meeklirikt. In dit genre ligt
naar onze mening de toekomst van
de dans als psychologisch gerecht*
vaardigde uitbeelding van de moder*
ne mens. Dit meesterwerk met zijn
verrassende vondsten en scherpzinni*
ge typering van conflicten heeft ons
•volledig overtuigd van de kracht die

het Nederlands Ballet kan opbrengen.
Na de pauze werd het bijna panto*
mimisch Ballet van de lezer uitge*
voerd in de choreografie van Sonia
Gaskell, een bonte uitbeelding van
verschillende spectaculaire kanten
van het leven, waarin een grote vin*
dingrijkheid afwisselt met een enigs*
zins gemakkelijke symboliek. In dit
verband moet zeker de prachtige ere*
atie van Willy de la Bije genoemd
worden als „de duistere drang" van
de (lust)moordenaar. Het grootste
deel van het ensemble kwam hier
voor het voetlicht, en dit betekende
dan een indruk van de „tutti" van
het Nederlands Ballet.
't Helm heeft velen aan zich ver*
plicht met zijn activiteit die deze
avond van meesterlijke momenten en
waardevolle perspectieven mogelijk
maa'kte. De dankbaarheid van de zaal
bewees dit ten overvloede.

Toegegeven. Wij zijn we zonder hoop in uw midden als
geen volk van dïc/i* een vingerwijzing naar een veronacht:
ters en degene die we zaamd gebied: poëzie, raar voor de
hebben lezen we niet. meesten, op een haar na onmisbaar
Over 't algemeen geldt voor sommigen:
dat bij ons als een
nutteloze of zwaar*
LANGZAAM.
wichtige bezigheid. Onze volksgeest
Winter,
jij bent een slechtaard
is wat plomp, net als onze volksdans
in de huizen verstop je je
sen. Een uitgever is zeer tevreden als
als een kind zie ik je alle scholen
hij van een bundeltje gedichten enige
binnenhollen met yV lichaam
honderden exemplaren verkoopt. Wij
een tas o winter jij bent
zijn met zijn 12 millioenen op som: in
een slechte meester.
mige punten wat ongeletterd. Dit is
geen litteraire, wel een eigenzinnige Een klein beetje vuurwerk daarmee
rubriek. Een gedicht zal op deze
ben ik tevreden o winfer geef mij
plaats evenzeer misstaan als een re* wat vrolijkheid knip een stuk
cept voor bloedsoep. Er is geen spe*
van deze middag af gooi een
ciale reden om het te dieren, behalve
sprookje
dat het bijna winter is en verder de
in het water van de nacht
omstandigheid dat het de oorspron* o slechte meester.
kelijkheid en charme bezit die het
onderscheiden van de dagelijkse saai* Dag slechte winter, scharenslijper
heid waar ons volk zo ontmoedigend
met geschramde knieën hol je
goed tegen kan. Hans Lodeizen
over de speelplaats als knikkers
schreef het. Hij stierf in '50, 26 jaar uit de wolken van een hemel
oud. Zijn verzameld werk (188 blz.)
naar hel blauwe
werd uitgegeven door Van Oorschot
hemd waar het witte krijtje rijdt
en behoort tof het beste dat na de
van
oorlog verscheen. Iets ervan gooien
een slechte meester.

Stichting 1940-'45
zamelt voor het laatst in

Het hoofdbestuur van de Stichting Het Hoofdbestuur meent in 1955 een
1940*1945 heeft een verdragend be* dergelijk groot beroep op het Neder*
sluit durven nemen. Het heeft n.l. landse volk te mogen doen, omdat
besloten in 1955 voor het laatst een in dat jaar de 10*jarige bevrijding
openbare inzameling te houden met van Nederland op grootse wijze zal
als doel het nog aan de Stichting worden herdacht en in dat jaar te*
1940*1945 ontbrekende kapitaal van vens de Stichting 1940*1945 haar 10*
pl.m. vier a vijf millioen gulden in* jarig toestaan viert.
Een dankoffer voor de bevrijding is
eens in te zamelen.
-Hét besluit-om indtlrüaad in 1955 in 1955 dus alleszins gemotiveerd.
Hoe stelt de Stichting 1940=1945
voor de laatste maal in te zamelen
kan alleen gerealiseerd worden, in* zich nu voor dit grote bedrag bijeen
dien het Nederlandse Volk inder* te brengen?
Door acties, welke door de Stich*
daad dit grote bedrag bijeenbrengt en
mits de plm. 120.000 vaste contribu* ting ook in vorige jaren reeds met
anten de-Stichting 1940*1945 ook na zulk een groot succes zijn gevoerd,
zoals uurloon*acties,
contribuanten*
1955 trouw blijven.
acties, huis*aan*huis*acties, acties on*
der melkveehouders, tramkaarten*ac*
ties, enz.
„Christelijke geloofsopvattingen en
Voorts een aantal meer centraal
modern socialisme"
uit te voeren acties van nieuwe aard.
Over deze acties mogen wij U enke*
Weekendicursus te Bentveld op 6—7 November 1954
Ie bijzonderheden mededelen:
De Stichting 1940*1945 is er van
Kan men als overtuigd Christen so* zich af en toe af te vragen: hoe staan uitgegaan, dat een dankoffer ten ba*
cialist zijn anno 1954? Velen in ons wij met én vanuit ons geloof in en te van de slachtoffers van het ver*
land, én daarbuiten meenden deze tegenover de socialistische beweging? zet bij de 10*jarige bevrijding van
Nauw hiermee verbonden is de ons vaderland zich niet behoeft te
vraag volmondig met „ja" te kunnen
en mogen beantwoorden! Men was vraag: heeft de vernieuwing van 'het beperken tot de Nederlanders, welke
socialist vanuit of op grond van zijn socialisme zich wel voldoende door* thans in het Moederland verblijven,
gezet of moet er in de praktische so* doch ook tot de Nederlanders in den
geloof.
'Het bisschoppelijk mandement heeft cialistische politiek, vooral in haar vreemde.
deze zaak met ernstige twijfel om* optreden naar buiten, nog het een en
Daarom zal de Stichting zich ook
ander veranderen?
sponnen.
wenden
tot de Nederlandse Kolonies,
Kortom: men wil zich in betrekke* Nederlandse
In de pers en in het parlement is er
Clubs, kortom tot de
lijk
kleine
kring
met
protestanten
en
uitvoerig over getwist. Het is duide*
Nederlanders
in de vreemde en tot de
lijk, dat uitgangspunt en doelstelling roomsskatholieken in alle openhartig* Nederlandse emigranten.
van het vernieuwde democratische heid op deze brandende vragen be* De Stichting 1940=1945 is voorts
zinnen.
socialisme hier in het geding zijn.
voornemens zich te wenden tot het
De leiding berust bij Dr A. van gehele Nederlandse verenigingsleven
Bovendien is het en blijft het voor
Christenen dringend noodwendig om Biemen en Mej, W. H. Buijs.
met het verzoek naar draagkracht een
dankoffer te storten bij de Stichting
1940*1945 bij gelegenheid van de her*
denking van de bevrijding, aan wel*
Sint Nicolaas
ke bevrijding de verzetsstrijders zulk
een belangrijk aandeel mochten heb*
in Zandvoort verwacht
ben.
Op Zaterdag 20 November a.s. zal
Vervolgens stelt de Stichting zich
St. Nicolaas de gast zijn van de beide voor de verkoop van een zeer goede
middenstandsverenigin* kwaliteitssigaret met toeslag een be*
zal belasten met het afnemen van Zandvoortse
gen „De Hanze" en de „Zandvoortse langrijk bedrag te incasseren.
individuele testen bij schoolgaande Handelsvereniging".
Vanzelfsprekend zal deze actie ge*
kinderen.
Mr H. M. van Fene* schieden in volkomen overleg met de
De kosten komen uiteraard dan ge* maBurgemeester
heeft zich bereid verklaard de normale distributie*organen van de
heel voor rekening van de betrokken goedheilig
ouders, doch bij het bepalen daarvan ontvangen. man op het Raadhuis te sigarettenverkoop.
Hetzelfde geldt voor een 'bloemen*
wordt met de financiële draagkracht
Aan deze blijde intocht is een verkoop, welke de vrouwen*organisa*
der ouders rekening gehouden.
willen organiseren bij geleden*
Tenslotte kan worden medegedeeld, grootscheepse actie verbonden. Het ties
heid van de verschillende herdenkin*
dat Dr van den Broek zich beschik* doel van deze actie, waar naar het gen
van de gevallenen op 4 Mei 1955.
laat aanzien de gehele Zand*
baar heeft gesteld voor het houden zich
hoopt voorts contact
van lezingen in bijeenkomsten van voortse Middenstand zal deelnemen, opDete Stichting
nemen met de verschillende
ouders, welke dóór oudercommissies is te bewerkstelligen dat het publiek Kerkgenootschappen
in Nederland
mogelijk zijn inkopen in eigen
of schoolbesturen in Zandvoort wor* zoveel
dorp zal doen. Nadere bijzonderhe* met het verzoek op Zondag 8 Mei
den georganiseerd.
den over deze actie zullen we in ons een algemene Kerkinzameling te hou*
blad van 19 November verstrekken. den ten bate van de verzetsslacht*
offers. Eenzelfde verzoek wil zij rich*
Zandvoortse reddingsbrigade ten tot het amusementsleven in Ne*
Groei in na-zomer
derland, dus een collecte, in biosco*
Per l September bedroeg het aantal Op veler verzoek heeft het bestuur pen, schouwburgen enz.
inwoners in Zandvoort 11.776. Door van de 'Zandvoortse Reddingsbrigade
Al met al zullen vele handen in*
vestiging, geboorte en migratie be* besloten deze winter weer naar een geslagen moeten worden, wil de
droeg eind October het bevolkings* Stoop's 'Bad te Oyervecn te trekken Stichting 1940*1945 inderdaad haar
cijfer 11.814.
voor de gebruikelijke oefeningen in* doel bereiken.
za'ke reddend zwemmen. Het toege*
Elk jaar opnieuw ondervond de
wezen uur is als van ouds op Maan* Stichting bij haar inzamelingen grote
„Huis zonder vensters"
dagavond van 9*10 uur.
steun van Pers en Radio, in het laat*
De vertrektijd van de bus — van* ste jaar ook van de televisie.
De politietoneelgroep hoopt voor haar
Het Hoofdbestuur meent zich bij
volgende opvoering in te studeren 't af het Stationsplein — is vastgesteld
toneelspel „Huis zonder vensters' op half negen. Het bestuur rekent op voorbaat overtuigd te mogen houden
een grote deelname!
van dezelfde medewerking voor 1955.
door 'Ab van der Linden.

Met toestemming van het Gemeente*
bestuur en de Inspecteur van het
onderwijs hebben gisterenmiddag ca.
500 enthousiaste Zandvoortse school*
kinderen in Monopole een voorstel*
ling van het 'Nederlands Ballet — on*
der auspiciën van 't Helm — bij ge*
woond. Deze instructief getoonzette
dansmiddag werd ingeleid en toege*
licht door Maria 'Huisman, die _ de
door ziekte afwezige Sonia Gaskell
verving. Eerst nog wat onwennig, gaf
de schooljeugd zich editer al gauw
gewonnen bij het poëtisch gedanste
Pas de Quatre, naar een reconstructie
van Dolin, een man die nog steeds
een eenzame hoogte inneemt in het
„restaureren" van klassieke werken
tot levende dansen. 'Hierna volgde de
Grand pas de deux (de 'blauwe vo*

Loupe (psychologisch) op de groep
Evenals -voorgaande jaren wordt ook
dit jaar van gemeentewege de gele*
genheid gegeven voor het 'houden van'
een z.g. psychologisch groepsonder*
zoek betreffende de leerlingen van de
6e klas der openbare en bijzondere
lagere scholen in deze gemeente.
•Het onderzoek, dat op 'Woensdag
10 November a.s. op de scholen zal
plaatsvinden, heeft o.m. ten doel na
te gaan op welk niveau de capaci*
teiten van het kind liggen, welke zijn
sterke en zwakke punten zijn en wel*
ke studierichting of vakopleiding kan
worden aanbevolen.
De uitslagen worden vertrouwelijk
medegedeeld aan de betrokken
schoolhoofden, die dan de betekenis
van de uitslag met de ouders gaan
bespreken.
De algemene leiding zal ook nu
weer berusten bij Dr P. van den
Broek, hoofdassistent van Prof. Dr A.
Chorus, directeur van het Psycholo*
gisch Instituut van de Rijksuniversi*
teit te Leiden.
In een aan de ouders gerichte cir*
culaire, waarin een en ander- nader is
toegelicht, -wordt er voorts de aan*
da^ht~op gevestigd, dat Dr van den
Brgekjizich desverlangd ook gaarne

gel), fragment uit het ballet Doorn*
roosje van Tsjaikofski en twee dan*
sen uit het moderne repertoire van
het ballet, Dessins pour les Six en
Strawinsky's Ragtime. De voorkeur
van de jeugdige aanwezigen — meest
leerlingen van de lagere school —
ging uit naar het romantische en
sprookjesachtige gedeelte van het
programma, terwijl de oudere leerlin*
gen van de U.L.O. in Dessins pour
les Six — choreografie van Tarras —
de tegenstrijdige en verwarrende ge*
voelens van hun eigen leeftijd her*
kenden. Deze verrassende dansante
jeugd die naast dans*begaafdheid
blijk geeft van een grote muzikaliteit
droeg iets van het plezier in de dans
aan het jeugdige publiek in de zaal
over, dat de verrichtingen van de
dansers en danseressen geboeid gade
sloeg. Het dn beginstadium verkeren*
de ballet — dit ballet en de jeugd
kunnen met elkaar opgroeien — blijki
nu reeds doordrongen van een stijl»
besef en een gevoel voor „periode"
die veel compenseert voor wat er
technisch nog ontbreekt. Het is te
hopen dat onze jeugd het niet bij
deze eerste kennismaking met de dans
zal laten en de eerste passen heeft
gezet naar een, voor het ballet en
haar toekomst onontbeerlijk, goed ge*
vormd „corps de publique".
P.
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per post f 6,-. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 523344

Voormalig verzet vormt
eigen afdeling
In een vorige week belegde bijeen*
komst van de Zandvoortse leden der
Nationale Federatieve Raad van het
Voormalig Verzet Nederland werd in
beginsel besloten tot de oprichting
van een Zandvoortse afdeling van
deze Raad.
In een gedocumenteerd 'betoog
deed de heer C. Brink, hoofdbestuurs*
lid en hoofdredacteur van het week*
blad V.V.N, een dringend beroep op
de Zandvoortse leden (die tot nu toe
ressorteerden onder de afdeling Haar*
lem), om ook hier de bundeling der
voormalige illigaliteit met kracht te
propageren.
In het voorlopig bestuur der afde*
ling van de Raad (die, bij besluit van
12 Januari 1954 no. 70, de Koninklij*
ke goedkeuring verwierf) hebben zit*
ting de heren Ds J. van der Mije,
voorzitter, J. H. Hermarij, Zand*
voortselaan 20, secretaris en B. S. W.
Hamburg, penningmeester.
Zij, die gedurende de oorlogsjaren,
al dan niet in georganiseerd verband,
zich gegeven hebben in het actieve,
ondergrondse verzet tegen de bezet*
ter en overtuigd zijn van de noodzaak
der bundeling, worden verzocht zich
in verbinding te stellen met één der
bestuursleden.

Drs Sis Heyster spreekt over
Kinderen in de contramine
Zoals we reeds eerder hebben ver*
meld, zal onder auspiciën der Comm.
voor Huish. en Gezinsvoorlichting op
Vrijdag 12 November a.s. mevrouw
Drs Sis Heyster in „Hotel Keur" een
causerie houden over „Kinderen in de
contramine".
Alle normlale geestelijk*gezonde
kinderen geven op z'n tijd moeilijk*
heden. Ze zijn dan lastig, zonder dat
er sprake is van moeilijke of „pro*
bleem" kinderen.
ledere opvoeder dient van deze nor*
male conflictstoestand in het kin*
derleyen op de hoogte te zijn, om op
de juiste manier te kunnen helpen.
Drs Heyster heeft het voornemen
enkele grepen te doen uit haar grote
ervaring op dit gebied, om U te con*
fronteren met de moeilijkheden van
iedere dag en U te helpen de juiste
weg te vinden.
In tegenstelling tot de overige Ie*
zingen die door de commissie voor
Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting
worden georganiseerd, is deze bij*
eenkomst er een, waar ook voor de
heren der schepping belangrijke din*
gen te vernemen zijn.
Immers een 'kind wordt — wil het
goed zijn — opgevoed door Vader en
Moeder tezamen en daarom raakt
een gesprek over opvoedingsproble*
men ook zeer zeker de man.
'En waar mevrouw Heyster haar
sporen op dit gebied dubbel en
dwars verdiend heeft, belooft het een
leerzame en interessante avond te
worden, die zeker veel belangstelling
zal trekken.

C. N.V. bijeen
De jaarlijkse propaganda*avond van
de Chr. besturenbond te Zandvoort
wordt op Woensdag 17 November in
Zomerlust gehouden.

Bouwnij verheid
In de maand October kwamen vier
woningen gereed, doch voor het eerst
sedert maanden werd er geen aan*
vang gemaakt met de bouw van nieu*
we woningen. Op l November j.l.
waren nog 197 woningen in aanbouw.

Mensen en Zaken
Grootmeesters.
Zo, fifflèzlimerhand wordt onze sa'
menleving doortrokken van geluiden
en wilde,, uitbarstingen,, die de een ot
andere sport? of filmheld (heldin) be»
treffen. Er zijn altijd mensen, die de
juiste maat uit het oog verliezen wan»
neer hel er om gaat iets of iemand te
bewonderen. Tegenwoordig kan men
niet meer simpel waarderen. Men
moet schreeuwen, stampen, gek doen
-en zalen aibreken als er een knaap
komt, die een massa kabaal maakt
met zijn stem, met een trompet of een
slagwerk. Buitensporigheden hebben
wij meegemaakt in haast alle takken
van de sport en wij zullen nog wel
eens geconfronteerd worden met de
meest .onbeheerste reacties van een
publiek, dat het vermogen van een
normale waardering kennelijk niet
heeft.
Want het gaat er hier niet om be»
paaWe.. prestaties, op welk gebied
ook, te kleineren of te ontkennen.
Maar er is natuurlijk een betrekking
tussen gezonde actie en gezonde re»
actie en tussen de negatieve vorm van
beide.
En dan valt het plotseling op, wan»
neer er iets is wat de cacaphonie van
bizarre geruchten als 't ware door»
breekt, wat zich aan ons opdringt en
ons gevangen houdt. Dat was de min
of meer ontroerende uitzending, waar»
in dr Peter van Anrooy afscheid nam
van zijn luisteraars, die hij jarenlang
'had „onderwezen" in de kennis van
de muziek. „Inleiding tot muziekbe»
grip" zullen wij dus niet meer van
hem horen. De bejaarde muziekken»
ner bij uitstek, wiens woorden zo zeer
hebben bijgedragen aan de waarde»
ring van goede muziek en aan de zin
en de betekenis van deze kunstvorm,
noemde zelf zijn afscheid iets, waar»
bij men niet al te lang moest stil»
staan.
De ouden maken plaats voor de
jongeren.... zei hij eenvoudig, maar
iets in zijn stem — die zo karakteris»
tiek voor hem was! — verried zijn be»
wogenheid.
En in het vervolg van zijn af»
scheidstoespraak, -waarin hij vertelde
van zijn jeugd en zijn „avonturen" in
het rijk der muziek, kon hij vaak zijn
ontroering niet -verbergen.
Het slot van deze uitzending was
bijzondexjangrijpend. Nadat dr Pe»
ter vafl_Ajjrooy in warme bewoordin»
gen had betuigd van de toewijding en
de steun, die hij altijd van zijn vrouw,
die al jaren geleden is overleden, had
ontvangen, werd op zijn verzoek dit
laatste „onderricht" besloten met een
weergave van Joh. Brahms* Altrhap»
_spdie, waarin de helaas jong gestor»
ven . Kathleen Ferrier de solopartij
vertolkt.
Deze muziek is beklemmend van
schoonheid. Terecht sloot dr van An»
rooy zijn rubriek hier mee af, want
dit uitmuntende werk paste volkomen
harmonisch in deze uitzending.
Zelden 'klinkt zang zo ontroerend
als de stem van Kathleen Ferrier in
dit stuk, waarin Brahms de ganse vol»
heid van zijn gedragen» en tragische
muziek tentoon spreidt.
Zo mooi, dat het in sommige pas»
sages de keel toesnoert en men zich
afyraagt_waarom de aarde geen para»
dijs-iasi'zijn.
Maar .waar lopen de mensen te
hoop voor Brahms, voor Kathleen
Ferrier ^en voor dr Peter van Anrooy?
Het tTftjy; niet kunnen en men zou
zich misschien ietwat beschaamd
gevoelen.
Deze grootmeesters der ontroering
moet men in volstrekte stilte geden»
ken.
MOMUS.
(Adv.)

Huidgenezing
HuldzuiVerheid - Huidgezondheid

F» U ROL

„ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitwedstrijd tegen Ripperda.
Voor het Ie elftal van Zandvoort»
meeuwen staat a.s. Zordag de uit»
wedstrijd tegen Ripperda aan de
Schalkwijkerweg te Haarlem op het
programma. Deze tegenpartij die mo»
menteel als hekkensluiter fungeert in
de afdeling zal zich ongetwijfeld niet
zonder slag of stoot gewonnen geven.
Zandvoortmeeuwen zal dan ook zijn
handen vol hebben om beslag op de
punten "fe" leggen. Het gezegde: een
kat in nood maakt rare sprongen, is
voor deze wedstrijd zeker van toe»
passing.
/ÜTandvoorlmeeuwen 2 krijgt des
middags het technisch uitstekend
spelende Haarlem 3a op bezoek, een
dftal waarin diverse oud Ie elftal»
spelers van Haarlem uitkomen. Wel»
licht zal Zandvoortmeeuwcn 2 door
een grotere snelheid deze oude garde
de baas kunnen blijven.
Hel Ie Zaterdagmiddagelftal krijgt
de moeilijke opgaaf de uitwedstrijd
tegen C.J.V.V. te Amersfoort tot een
succesvol einde te brengen; Of dit zal
lukken dient te worden afgewacht.
Programma voor a.s. Zondag:
Ripperda l»Zandvoortm. l
Zandvoortm. 2»Haarlem 3a
Zandv.m. 3=Stormvogels 5
D.I.O. 3»Zandvoortm. 5
•
Zandvoortm. 6»B.S.M. 3
D.S.B. 4»Zandvoortm. 7
Zandv.m. jun. a»H.F.C b
"Haarlem e»Zandv.m. jun. b

2.30 u.
2.30 u.
9.45 u.
9.45 u.
12 u.
9.45 u.
9.45 u.
'12 u.

„Wij leren schilderijen zien"
De kunstpaedagogische medewerker
van het Stedelijk Museum te Amster»
dam, de heer J. F. Schultink, was door
hel Instiluut voor Arbeidersontwik»
keling afd. Zandvoort uitgenodigd in
„Ons Huis" gisteravond twee lezin»
gen te komen houden. Eén voor de
jeugd en één voor volwassenen.
Voor beide lezingen bleek een Ie»
vendige belangslelling te bestaan. De
grappige reacties op de vragen aan
de kinderen waren kenmerkend voor
de jeugd uit het gehele land, omdat
hun antwoorden op de problemen,
die de heer Schultink hun voorlegde,
overal dezelfde zijn.
In de lezing voor volwassenen be»
handelde de spreker „Het leren zien
van schilderijen". Aan de hand van
lichtbeelden toonde hij het publiek
de verschillende stromingen, te be»
ginnen bij de Middeleeuwen, waar
men zich nog uitsluitend toelegde op
Bijbelse voorstellingen.
De heer Schultink toonde bij een
Petrus»figuur uit 1125 aan, dat men
door de lichaamsverhoudingen te ver»
anderen (het lichaam veel langer te
maken) de grotere heiligheid van
Petrus wilde bewijzen. Dus door de
buitenkant van een object Ie veran»
deren, uit te drukken wat men zich
van het innerlijk voorstelde. Deze be»
hpefte vindt men overal terug. Ook
bij de schilders van de Renaissance,
de oude en de moderne Meesters.
De heer Schultink gaf een treffend
voorbeeld aan de hand van reproduc»
ties van twee schilderijen van Kees
van Dongen.
Ook behandelde hij de surrealis»
lische en de abslracte kunst. En dan
blijkt dat zelfs daarvoor de onge»
schreven wet geldt: Wanneer men bij
een compositie eenzelfde motief her»
haalt, dan moet het toch „anders"
zijn.
Na de pauze besprak de heer
Schultink verschillende details bijv.
van „De Nachtwacht" en „De Staal»
meester" beide van Rembrandl, wees
op de opbouw van een schilderij, de
composilie der stukken.
Een kunstenaar drukt in zijn werk
uit, hetgeen hij zelf voelt. Daarom
geeft hij wel eens niet precies weer,
wat hij ziet.
Bij een beeld van Titus, de zoon
van Rembrandt, een dromerig jon»
genskopje met volle rode lippen, was
de heer Schultink ervan overtuigd,
dat deze ziekelijke, vroeggestorven
jongen nooit dergelijke frisse lippen
gehad kan hebben, maar Rembrandt
heeft zich hie>- een „schilderlijke"
vrijheid gepermitteerd, omdat het
hem uit oogpunt van compositie be»
ter voorkwam.
Wanneer een schilderij op een der»
gelijke manier door een deskundige
wordt uiteengezet, dringt de schoon;
heid ervan, in veel grotere mate tot
de leek door.
Men gaat de betekenis begrijpen
van dingen, die ons vroeger vreemd
en onbegrijpelijk en vaak absurd
voorkwamen. We konden ons dan
ook niet onttrekken aan de idee, dat
er bij het leren zien van een schilde»
rij, zoveel te pas komt, dat we eigen

Fiets tegen auto

ijk bij zoveel kennis van het schilde»
rij van de heer Schultink volkomen
.analphabeet" blijken te zijn.
Daarom is het een goed voornemen
van het „Instituut voor Arbeidersont»
wikkeling" om bij voldoende deelna»
me ,met enige groepen bijv. in het
Frans Hals Museum te Haarlem on»
der kundige leiding de echte schilde»
rijen te gaan bespreken. Dan zal er
zeer veel, nu nog verborgen schoon»
heid, voor ons worden opengelegd.
De heer S. Horeman sprak aan het
eind een hartelijk woord van dank
aan de heer Schultink voor deze
waardevolle causerie. En deze op zijn
beurt had tevoren reeds de operateur
de heer Ton Bakels Jr. gecomplimen»
teerd voor de uitstekende wijze,
waarop hij steeds de spreker, die nog
wel eens terug greep naar een vorig
beeld,, behulpzaam was en' daardoor
het gesprokene voor de aanwezigen
aanmerkelijk verduidelijkte.
G.H.

Afscheidsavond
Op Donderdag 11 Nov. zal Henriëtte
Davids 'haar afscheidsavond houden
in Monopole. Diverse kleinkunst»ar»
listen zullen 'hieraan hun medewer»
king verlenen.

Vrouwenbond N.V.V.
De plaalselijke afdeling van de Vrou»
wenbond van het 'N.V.V. belegl hè»
denavond in „Ons Gebouw" een Ie»
den vergadering.

Ouders moeten betalen
Een vijflal jongens werd door de po»
lilie ernstig onderhouden, nu kon
worden vastgesteld, dat over een pe»
riode van ongeveer anderhalf jaar
verscheidene straallantaarns door de
heren waren stukgegooid. De ouders
zullen de schade vergoeden.
*
Woensdag schepte een zestal jongens
er genoegen in niet minder dan 17
kleine en grote ruiten te vernielen
van een gebouw van de Woodbroo
kers te Bentveld. De politie spoorde
de jongens op, waarna zij op het bu
reau een flinke reprimande in ont
vangst moesten nemen. Ook hier
moesten de ouders de schade ver
goeden.

(Buiten verantwoordelijkheid van
de redactie)
Haast U langzaam
Touring Zandvoort!
Terwijl van verschillende kanten har»
telijke instemming betuigd werd met
onze suggestie om een filmstrook over
Zandvoort te laten vervaardigen door,
ofwel ten behoeve van Touring Zand»
voort, heeft nu, na bijna 2 maanden
wachten, ook het Dagelijks Bestuur
van deze Stichting een reactie gege»
ven op de filmstrook. Of eigenlijk is
dat onjuist.
Een officieel stuk bereikte ons een
dezer dagen waarin slechts vermeld
tond dat „met belangstelling" ken»
nis genomen was van onze brieven
d.d. 8 September (!) en 7 Oct. j.l.
Het zal een ieder goed doen te ver»
nemen dat de Stichting niet van plan
is om tot filmstroken over te gaan
aangezien hiervoor de middelen ont»
breken in verband met het feit dat
„momenteel een propagnadafilm ver»
vaardigd wordt"!
In ons antwoord aan Touring Zand"
voort hebben we gevraagd of deze
film wellicht de tilel zal dragen „De
barre zomer van 1954" omdat wij des»
tij ds gelezen hebben dat opdracht ge»
geven -was tol de vervaardiging van
een kleurenfilm.
Alhoewel natuurlijk iedere zaken»
man geld poogt te verdienen, zijn wij
niet zo na»ijverig om een andere
plaatselijke projectiesonderneming de»
ze opdracht te misgunnen.
Doch op 7 October hebben wij
Touring Zandvoort voorgesteld om
door middel van deelname van be»
langhebbende hotels, pensions, ver»
maakcentra enz. de koslen practisch
tot nihil terug Ie brengen zodal
Touring Zandvoort gratis in hel Ie»
zit zou komen van de benodigde 500
filmstroken.
Ook op deze suggestie geen enkele
reactie. Of moeten we deze reactie
onderbrengen in de „belangstelling"
waarmede kennis genomen werd_ vai
onze brieven?
Zonder overdrijving mogen we be»
weren dat we iets van zaken doen en
„advertisement" afweten.
Wat we hier echter ondervinden
doet ons vermoeden dat de gelden
die nuttig besteed kunnen worden
niet dat rendement voor een" bad»
plaats als Zandvoort opleveren als
men wel zou denken.
Voelt men in Zandvoort ie'ts voor
particulier initiatief? Willen anderen
— met ons — laten zien hoe propa»
ganda gemaakt kan worden? Wij
doen mee!
SOHILTMEYER.
Dr Smitstraat 8, Zandvoort.

Burgerlijke Stand
29 Oct.-4 Nov. 1954
Geboren: Frida Sophie Maria, doch
ter van J. van Loon en F. S. M
van Nie; Bernarda, dochter J. E. M
van Deursen en A. Siètsema; Mo
nique Yvonne, dochter-van H. J
Gaus en E. P. van der Schaaf; Wil
heimus Jacobus Jasper, zoon van
W. Jansen en A. Hoogendijk.
Ondertrouwd: J. Fondse en M. C. van
der Wolde; M. C. de Zwart en A
M. T. F. Teerlink.
Overleden: J. A. de Kivit, oud 81 j
echtgenote van W. Jacobs.

Watergetijden

Dinsdagmiddag omstreeks half zes
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
stak een wielrijdster nabij de drie» Nov.
berijdbaar
sprong Zandvoortselaan»Bentveldsweg
0.09 7.- 12.37 19.30 4.00»10.30
zonder op 'het passerende verkeer te
letten de rijbaan van de Zandvoortse»
1.01 S.— 13.26 20.30 5.00»! 1.30
laan over. Zij werd door een perso'
9 1.49 8.30 14.09 21.— 5.30»12.00
ncnauto aangereden, kwam ten va!
10 2.36 9.30 14.54 22.
6.30»13.00
en bezeerde haar enkel. Dr J. v. d
Meer achtte overbrenging naar een 11 3.22 10.30 15.4122.30 7.30»13.30
ziekenhuis te Haarlem gewenst, doch 12 4.08 11.— 16.27 23.30 8.00»14.30
na een korte onderzoek aldaar kon zi." 13 4.58 12.— 17.18 24.- 9.00»15.00
huiswaarts keren. Zowel het rijwie
als de auto werd licht beschadigd.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
Programma voor a.s. Zaterdag:
C.J.V.V.sZandvoortm. l
3.15 u.
Zandvoortm. 2»IJmuiden 4
3 u.
T.Y.B.B.»Zandvoortm. 3
3 u.
Zandv.m. adsp. a»V.S.V. a
4 u.
Zandv.m. adsp. b=V.S.V. d
3 u.
V.E.W. b»Zandv.m. adsp. d
3 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen van j.l. Zaterdag en
Zondag:
• T.Z.B. l=Vogelenzang l
5»!
Ripperda 4»T.Z.B. 2
0»2
R.C.H. 10»T.'Z.B. 3
4»4
Hoofdd.Boys adsp. b»T.Z.B. b 0»5
Programma voor a.s. Zondag:
V.V.B. 3»T.Z.B. l'
12 uur
T.Z.B. 3»Terrasvogels 4
12 uur
T.Z.B. jun.»B.S.M. a
2.30 uur
Zaterdagmiddag:
Concordia adsp. c=T.Z.B. b
4 uur
KORFBAL
A.s. Zondagochtend speelt om 10 uur
het tweede twaalftal van de Zand»
voortse Korfbalclub op het terrein
aan de van Lennepweg een wedstrijd
tegen Animo Ready 3.
Het eerste twaalftal speelt des mid»
dags om 2.15 uur op een terrein aan
de van Oosten de Bruynstr. te Haar»
lem tegen Nieuw Flora 3.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In de slotvergadering van de jubi»
leumcommissie voor ons gouden feest
waren, behalve het voltallige bestuur,
eveneens de leden van het ere»comité,
burgemeesler H. M. van Fenema en
de korpschef ,de heer H. P. Huijs»
man, aanwezig. Namens het besluur
richtte voorzitter J. H. B. Brink woor»
den van dank tot het ere»comité en
de jubileumscommissie en sprak er
zijn voldoening over uit, dat, door de

INGEZONDEN

(Adv.)

M HRfflEA Gelei

~~ Familiebericnten
Enige en algemene kennisgeving
Op 31 October j.l. overleed
plotseling, ten huize van haar
Zoon, onze lieve Moeder, Be»
huwd», Groot» en Overgroot»
moeder,
Mevrouw
HILLEGONDA ZWART
Weduwe van de Heer
A. Kraay Weber
in de ouderdom van 90 jaar.
Castricum:
M. Weber
C. WebertHeijenga
Zandvoort:
E. Weber
M. Weber:Brokstra
's»Gravenhage:
E. KersemWeber
D. A. Kersen
Scheveningen:
E. J. PronksWeber
J. Pronk
Klein* en
achterkleinkinderen
Castricum, 5 November 1954
Munt 13
De teraardebestelling heeft
-Woensdag 3 Nov. j.l. plaats ge»
had op de Alg. Begraafplaats
Kerkhoflaan, 's»Gravenhage.
Verloofd:
M. C. J. VULSMA
en
P. A. DE BACBCER
Bredcrodestraat 100, Zandvoort
Wijnoldy Daniëlslaan 18, Santpoorl
Receptie: 7 November «t954~van
3—5 uur Brederodestraal 100

Lezing Vrijdag 12 November

DrSISHEYSTÈR
ond. ausp. Com. Huish. Voorlichting

„Kinderen in de
contramine"
8 uur - HOTEL

KEUR

Voorverkoop Mevr. Blaauboer, Halte»
str. 46, tel. 2392. Toegangsprijs 40 et.

'BEL voor
TROUWRIJDEN
en TAXI

2600
Billijke prijzen

handen om trots op te-' zijn

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk RaacJhuispleln.
Stoomwasserjj „Hollandia",
fflnstrykerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw"3 Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren»
straat 4. Telef. 2058.
WIJKZTJSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein _
Zondag 7 November
- "*
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
morele steun van het ere»comité en DAMES K.J.C. „NOORD"
J. Antonides.
de grote activiteit van de jubileum» De eerste competitiemaand is voorbij.
10.30 uur: Ds C. de Ru. Bediening
commissie, het beoogde doel, om Mevr. Kerkman moest haar eerste
H. Doop.
propaganda te maken voor de licha» plaats afstaan aan mevr. Sjerps, die
melijke opvoeding, in de ruimste zin liierdoor beslag legde op de maand»
7 uur: Ds F. Offeringa, pred. te Wa»
des woords was bereikt. .
ge.ningen. Jeugddienst.
Vervolgens werd het woord ge» prijs..
De stand van j.l. Woensdag: 1. mevr. Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
voerd door burgemeester v. Fenema, S.
Drunne; 2. mevr. Manders; 3. mevr.
Dr v. d. Meer en de heer IHuijsman. Kraaijenoord;
Zondag 7 November
4. mevr. S. Bol. - .
*
10.30 uur: Prof. Dr (P. A. H. de
A.s. Vrijdag spelen 16 dames in de
Afdeling volleybal.
Boer van Leiden.
een vriendschappelijke
De competitie wordt a.s. Maandag Vijverhut
wedstrijd.
Gereformeerde Kerk,
voortgezet met de wedstrijden:
Julianaweg hoek Emmaweg
Dames: O.S.S.»V.C.R.
8.30 u.
Heren: O.S.S.»Spaarnestadt 9.05 u.
Zondag 7 'November
"^
x 10 uur: Ds A. de Ruiter. Voorber.
SCHAAKNIEUWS
Heilig Avondmaal.
A.s. Donderdag speelt het tweede 10»
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 12.
Monopole
tal de eerste bondswedstrijd van dit
seizoen, n.l. tegen S.S.C.'H. te Haar» Vrijdag 5 Nov. 8 uur: film „De haven Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
lem. Gehoopt wordt, dat — evenals
der hartstocht".
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
de vorige week het eerste tiental — Zaterdag 6 Nov. 8 uur: idem.
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
ook zij er in zal slagen de competitie Zondag 7 Nov. 8 uur: idem.
7 uur Lof.
met een overwinning in te zetten.
Zondagmiddag 7 Nov. 2.30 uur: film
In de week 'H.H. Missen 's morgens
Voor de clubcompetitie werden
„Schots en scheef".
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
deze week weer diverse partijen ge» Maandag 8 Nov. 8 uur: film „Anna". Lof.
speeld, t.w.:
Dinsdag 9 Nov. 8 uur: idem.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Afd. A: KappelhofWerhaert 1»0; Woensdag 10 Nov. 8 uur: idem.
Kop»De Jong 1»0; Kroon»v. d. Brom Donderdag 11 Nov. 8 uur: Afscheids» Dinsdag 9 November
1=0; Roskam»Bais afgebroken.
voorstelling (Henriëtte Davids.
8 u. n.m. Samenkomst in Ons 'Huis.
Afd. B: Eldering»Weber 0*1; Gis»
Spr.: J. Dammuller, evangelist te
kes»v. Duijn 1»0; v. Keule»Slijkerman
Andere attracties en
Alkmaar.
1»0; Kramer»Mühlenbruch 0»1; C. Mo»
nuttigheden
lenaar»E. Molenaar 1»0.
Zondag 7 Nov.. 8 u.: Patronaatsgeb. Zondag 7 Nov. 9.45 uur: Radiotoe»
R.K. Toneelver, „'t Voetlicht" met spraak (op 298 meter) door Dr J. P.
van Praag van het (Humanistisch Ver»
„De man die terugkwam".
(Adv.)
bond. Onderwerp: „Woorden en dat
den".
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 6 Nov. 8 uur: A.B.C. Caba»
(Adv.)
ret met „De bedriegertjes".
HOOFDê KIESPIJN
Zondag 7 Nov. 8 uur: idem.
Maandag 8 Nov. 8 uur: idem.
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Dinsdag 9 Nov. 8 uur: idem.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50et.
Woensdag 10 Nov. 8 uur: idem.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

WEEK-AGENDA

IVOROL

Elke tand
een brillant

SINT NICOLAAS-CADEAUX

„De Wolbaai"

Laat ons eens een aardige kinderreportage aan huis of in onze studio maken

leveren wij U contant of op ons credietsysteem!

Speciaalzaak op foto- en

Alle mtrken FOTO*, FILM» en VERGROTINGSAPPARATEN,
PROJECTOREN en KIJKERS
Speciale aanbieding in prima GLASPAREL SCHERMEN in div.
maten
vanaf ƒ 30,—

Hallestraat 12a - Telef. 2099
BRENGT U DEZE WEEK:
Zeer fijne 'Enkalons
ƒ 2,75
Enkalons gem
"... ƒ 3,95
2 paar ƒ 7,50
Kristal Nylons met fantasie»
hiel
ƒ 4,25
Wandel Nylons,
70 denier
ƒ 4,95
Elastische Nylons
ƒ 8,75
Linksgeweven kousen .. ƒ 1,98
Geplatteerde kousen ... ƒ 1,68
Wollen kousen
ƒ 5,85
Herensokken
vanaf ƒ 1,35
Grote sortering Kindersport:
kousen en Sokjes.
Ruime keuze in baby* en
Kleutergoederen.
Jumperwol Neveda
100 gram
ƒ 1,98
Tirol*sport\vol, 100 gram ƒ 2,60
Bij ons ook Hoboco*Bonnen!

ALS RECLAME DEZE WEEK

250 gram eigen gesmolten
Rundvet van 50 voor 35 et
Gehakt
500 gr. ƒ 1,50
Lappen
500 gr. ƒ 1,65
Magere en Riblappen .. 500 gr. ƒ 1,90
Rosbief
500 gr, ƒ 2,10
Lende
500 gr. ƒ 2,20
Biefstuk
500 gr. ƒ 2,50
Sc'houdercarbonade .... 500 gr. ƒ 1,60
250 gr. Leverworst
ƒ 0,35
100 gr. Ham
ƒ 0,48

Slager La Viande
KLEINE KROCHT l -- TELEF. 2432
K.J.C. „ZANDVOOBT"

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand»
voort'' zijn 7e ronde voor het club»
kampioenschap. Na een spannende
strijd werd de heer H. v. d. Meij no.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 l, J. Zwemmer no. 2, J. Kol jr. no. 3
Burg. Engelbertsstraat 22 en '64 en Augustinus no. 4.
GLAS-ASSURANTIE

Fa J. v, d, BOS & Zonen

FOTO-KINO HAMBURG
GROTE KROCHT 19 - TEL. 2510

T E K O O P : nog enige SOLIED
GEBOUWDE PERCELEN. Spoedig
te aanvaarden. Hypotheek beschikb.
Makelaar W. Paap, telef. 2965

O

WELKE FORENS wil pracht vrije
belétage, 4 kmrs, alle comf., g. st,
AmsterdanvZuid, ruilen voor dito
H U I SR U IL.
vrije woning te Zandvoort of omg.
Halve villa m. ga*
Br. ond. nr. 8705 bur. Zandv. Courant Aangeb.:
rage, (Halfweg, aan de Rijks*
weg (buurhuis), 8 km van
Amsterdam of Haarlem.
Gezocht: 'Huis of villa met
GEVR. voor loop* en winkelwerk. garage
te Zandvoort, even=
Kerkman, Haltestraat hoek Zeestraat eens 'huur.
Br. onder N.S.
4593, Adv. Bur. De la Mar,
Amsterdam.
Voor Uw
WONINGRUIL A.'dam--Z.,
v. d. Vegt, Rijnstr. 110=111.
Aang. 2 kmrs, keuk., badk.,
waranda, centr. verw., w.w.
Gevr. woning te Zandvoort.
naar...
Aangeb.:
GEMEUB. ZIT
POSTSTRAAT 12
SLAAPKAMER m. verw.,
Tel. 3324
m. of z. pens. te Bentveld.
Br. no. 8702 bur. Zandv.Crt.
t/o Consultatiebureau
Gevraagd: ruime, zonnige
iZITsSLAAPKAME'R
voor heer, b.b.h.h. Br. onder
no. 8701 bureau Zandv. Crt.

Flinke JONGEN

Kousenreparatie

Neem een
LEESMAP
van „'De Tien" vanaf 35 cl
per week. Leesportefeuille
„DE TIEN", Nassauplein l,
Zandvoort.
Te koop aangeb. 4 mod.
BLANKH. STOELEN en
serveerboy. Marisstraat 60.
Iets voor Sint Nicolaas?
l' pr Hudora ROLSCHAAT»
SËN, bestuurbaar; 3 uur be*
reden. Van ƒ 29 voor ƒ 20.
Zandvoortsclaan 177.
Te koop: AG A PETR. RA=
DIATOR, z.g.a.n. Gonst.
Huygensstraat 22.
Te koop kl. model HAARD,
i.g.st., ƒ 25,-. Dr Gerke»
straat 95 zw.

Zelf wassen kost U meer!
T aten wassen is heus nog goedkoper dan
zélf doen. Duizenden huisvrouwen weten
dat. Waarom soudt u wél zelf blijven wassen?.
Wees verstandig. U hebt al werk genoeg.
Doe Uw was naar Haak, dan wordt alles
stipt op tijd gehaald... en stipt op tijd gebracht in de frisse „Haak-in" doos!

Doe de was naar

Was-

HEBT U IETS TE STOMEN?
HAAK dost 't beter,
vlugger
on voordeliger!

filmgebied

, „

Gevr. NETTE WERKSTER
v.g.g.v. voor l dag i.d. weekVERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR
van 9 tot 5 u., liefst Vrij*
dags. In gezin z.k.
GARAGE RHEÊ"telefoon
Dr C. A. Gerkestraat 74. K 2500—39669, 39435, Koe»
diefslaan 21, Heemstede
Het mooiste St. Nicolaas»
cadeau: een FILMSTROOK»
PROJECTOR van ƒ 25- Dames!
of ƒ 38,50.' Geschikt voor Welke permanent
jong en oud, voor het gehele
het meest geschikt voor
gezin. M'ooie stroken van is
ƒ l,—, sprookjes, verhalen, Uw haar? - , r-,.j
Wij hebben keus uit
reisbeschrijvingen enz.
FIPRON FILM, Dr Smit»
5 verschillende
straat 8, ZANDVOORT,
systemen
telefoon 2851.
Wendt U zich tot

Voor vlot en Maison^Gerrits"
die U gaarne alle inlichtin*
leuk jurkje gen
geeft. Door jarenlange
ervaring zijn wij in staat U
Mevr. de Nijs

het beste op dit gebied te
Coupeuse
geven.
<
Emmaweg 8, telefoon 3095 Voor de heren
MEISJE GEVR. in gez. m. een modern geknipt model
3 kl. kinderen. Mevr. Bos,en vakkundige afwerking.
Slingerweg 6 Aerdenhout, ZEESTRAAT 30 > Tel. 2718
telef. 26277.
MEISJE GEVR. v. halve da» Café OOMSTEE
gen of Werkster lx p. wk. Iedere Vrijdag gekookte of
Mevr. Keur, Burg. Engels gebakken mosselen.
bertsstraat 64
Tot 1.30 uur geopend.

Geef
als geschenk!
Brossois schoenhandel
STEEDS APART EN CH1C!
od h

„DE SOM"
en droogmachine
verhuur

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Haarlemmerstr. 43, tel. 3199
ZANDVOORTER vraagt te
koop DUBB. HUIS waarv.
één étage zelf te betrekken.
Br. met voll. opg. onder no.
8703 bureau Zandv. Crt.
(JBIJ)LESSEN oude en mod.
talen aangeboden. Br. onder
no. 8704 bureau Zandv. Crt.

Autorijschool K. OFFENBÉRG
Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat: 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

•:

Slanke soepele lijnen...

Haak

en een onberispelijk figuur-'dat vraagt
de nieuwe mode. Voor U onbereikbaar? Denkt U eens aan WA LA!

Hoofdkantoor: Mr. Cornelisstr. 33-35 - Haarlem
Tel. 17486-17487. Filialen in Amsterdam, jf
Zaandam-Zandvoort-Drlehuls \

Waarom aan W AL A?

Philips radio
van f 98,— af
'Ruilt uw oude toestel in,
het heeft 'hoge inruihvaarde

Henk
Schuilenfiurg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5=7

TELEFOON 2974

THEATER

Omdat een perfect-passende WA L A Uw speciale
charmes eerst goed tot
hun recht laat komen, welke maat U ook heeft l

„MONOPOLE" |

Dir. Gebr. Koper f Stationsplein « Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 5 tot en met
ZONDAG 7 NOVEMBER - 8 uur
James Stewarf, Joanne Dru, Gilbert Roland
en Dan Duryea in de grootse Technicolor
productie:

geeff
vormhalans

De haven
der hartstocht

Wala-Corsetten
Wala-Beha's
Wala-Gaines
Wala-Onder|urken
Sporty Steprins

In de stornibaai van Louissana vochten
kerels om roem, geld en -vrouwen .!
Toegang 14 jaar.
Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
diverse werkzaamheden in de fabriek

JONGENS
en
MANNEN
van 14 tot 35 jaar
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelding dagelijks bij de portier.

Vanaf MAANDAG 8 tot en met
WOENSDAG 10 NOVEMBER ~ 8 uur
Silvana Mangano, Raf Vallone, Vittorio
Gassmann, Jacques Dumesnil

van
van
van
van

14.90 tot 45.2.95 tot 19.50
12.75 tot 53.50
7.25 tot 21 .-50
vanaf ƒ 7,95

De verkoop staat geheel onder leiding
van Mevr. Peters-Smit, bekwaam corsetspecialiste met een 20 jaar lange
ervaring. Zij is gaarne bereid U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren

ANNA
Een Italiaanse film in een realistische stijl,
die een brandend probleem benadert.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 7 NOVEMBER - 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Hardy in

Schots en scheef

Telefoon 10605

Toegang elke leeftijd.
cacao» en chocoladefabrieken N.V-., Haarlem

DONDERDAG 11 NOVEMBER - 8 uur
Zie de speciale advertentie en raambiljettenl

GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM - t. o. CINEMA PAL ACE

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Droste zoekt vrouwelijk personeel l
U kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet ia Haarlem wonen.
O e huw de vrouwen
(tot 45 foor) kunnen
ook worden tewerkgesteld.

is het prettig
werken

Ftfnstrijkerü - Snelle aflevering - KASTKLAAR
^"Pakveldstraat 30a, tel. 2882
j. H. G. WEKNINK

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Theater Monopole
Dir.

helpt U

Gebr. Koper ~ Telefoon 2550

Donderdag 11 November
8 uur

Afscheidsvoorstelling

HENRIËTTE
DAVI D S

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TT niet
inééns kunt betalen;
.
FINANCIERING van Uw inkopen by deelnemers (win-'
keilers) aan toet Kennemer Financterings-Instituut;
VOORSCHOTTEN 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 en bti de-plaatselijke correspondenten

De laatste der Familie Davids
met medewerking van o.a.
HERMAN THOL'EN * TRUCE SPEYCK *
PETER PIEKOS * .HA'RRY DE GROOT
Prijzen der plaatsen f 2,50 en f 1,50.
Plaatsbespreking Woensdag 10 en Donderdag
11 November van 11.30=12.30 uur. Telef. onder
np. 2550. Telefonisch besproken plaatsen moeten
uiterlijk l uur vóór aanvang der voorstelling af*
gehaald zijn.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

Haltestr 27 29

--

Telefoon 2596

COSTUUMS
in een ruime keuze
Aanmelding Personeel»afdeling elke dag, behaL
ve Zaterdags, van 9 tot
§ uur aan de fabriek.

Tropical, piek wiek, kamgaren en multi color
van ƒ 49,- tot ƒ 128,DEMIE'S
van ƒ 63,- tot ƒ 118,SPORTCOLBERTS in moderne dessins
van ƒ 29,- tot ƒ 73,PANTALONS
vanaf ƒ 16,75
DAMES PANTALONS .. van f 15,- tot ƒ 36,WINOBREKERS
van ƒ 29,- tot ƒ 49,Verder EEN RUIME KEUZE in regenjassen,
jongensbroeken, manchester pantalons enz.

Kledingbedrijf Succes
KERKSTRAAT 20

TELEF. 3136

Bestel nu reeds uw visitekaartjes bij Gertenbachs Drukkerij

Nergens wordt Uw boodschappentas beter
gevuld dan bij Albert Heljn. Stap eens
binnen bij Neerlands voordeligste kruidenier
en ondervind hoe wddr het iss de allerbeste kwaliteit voor de laagste prijs l

GELDERSE ROOKWORST

per stuk

FIJNE SNIJWORST

100 gram

MAGER ZUURKOOLSPEK
250 gram

GEROOKT VET SPEK

250 gram

HELE SIAM RIJST

500 gram

SIAM RIJST
grof gebroken, 500 gram,

DOPERWTEN MIDDEL II
M. C. VAN BORKUM
PEDIGURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste

Hier s
nieuw AM

per blik

DADELS ZONDER PIT

per pakje

69
44
79
62
49
33
74
19

Boter
staven

met jarenlange ervaring

rANDLRIIÜOO
Dr Gerkestr. 21 -- Tel. 2812

Het adres in Plan Noord
Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels

P. FLIETSTRA
Burg. Beeckmansfraat 2
hoek Tollensstr. * Tel. 2114

HIPPODROME BISCUITS

250 gram

GEKRUIDE SPECULAAS
250 gram 44 en

AMANDEL SPECULAAS
GOEDERENSNELVERVOER
naar en van
A'dam,
>Haarl. e. o.
't Gooi,
Utrecht,
Zeist,
Den Haag en omgeving,
Rotterdam

„De Snelle Visser"
Zandvoort, KI. Krocht 3
Tel. 2655

250 gram

KOFFIE

250 gram vanaf

GROTE SNIJKOEK
per stuk

BESCHUIT
grote rol van 14 stuks

GHOC. PRALINES
DROPTOFFEES
-"

100 gram
100 gram

PEPERMUNTBALLEN

2OO gram

Wat voor feest of party?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

40 cent:

2OO gram

BOTERHAMKORRELS

250 gram

TOILETZEEP „FLEURY"
5 stukken

NORMALE BUS 25 CENT

HUISHOUDZEEP
,

Fantastisch - zo snel en goed als de nieuwe ATA
werkt. Elk veegje, elk vuiltje is zó verdwenen.
Al Uw houtwerk, Uw pannen, tegels, aanrecht,
wasbak en - noem U maar op - zullen blinken
dat het een lieve lust is! De nieuwe, microscopisch
fijn verdeelde ATA schuimt ogenblikkelijk. En
nooit zag U zulk ideaal werkend schuim; het
reinigt alles in de perfectie en het laat zich daarna
2ó weer wegspoelen!

2 dubbele stukken

Prijsverlaging Repen
Alleen Zaterdag als reclame
Heerlijke

cocoskoekjes

stevige metalen bodem en -strooier;
bGstandtegen water.bestanü, tegen een stoot je!

55 et. per 200 gram
Fijn gekruide SPECUL'AAS
en SPECULAASBRQKKEN
Neemt U ook eens proef met
onze BANKETSTAA'FJES
Beleefd aanbevelend,

óók (/oor Uw handen

HAVERSTROPITTEN

39
37
55
169
39
25
29
19
29
29
39
49
33

B6411 A \

Fa A.vl Mije & Zn
Schoolplein 4 > Telef-. 2467

Melk, puur, extra bitter en
butterscotch per zware reep

Albert Heijn
maakt U het leven

goedkoper!
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ZANDYOORTSE COURANT
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„DE MAN DIE TERUG KWAM"
Voetlichts eerste optreden dit jaar
Zondag 7 November bracht de R.K.. Toneelvereniging „'t Voetlicht" in 't
Patronaatsgebouw een toneelstuk in drie bedrijven van Gerard Nielen:
„De man die terug kwam".
Het behandelt de geschiedenis van het gezin Westerveld. De vader, een
kunstschilder, 'kan in de malaisejaren niet in het onderhoud van zijn gezin
voorzien. Clara, zijn vrouw neemt zijn taak over en verdient de kost
voor hem en hun drie kinderen met costuumnaaien. Ze laat hem echter
duidelijk voelen, dat hij in zijn plichten tekort schiet en dat 'werkt op de
duur 20 deprimerend op deze fijnbesnaarde man, dat 'hij besluit zijn gezin
te verlaten.

als ze haar zin niet kreeg, waren uit<=
stekend. Alleen haai; handen veroor*
zaakten haar nog wél eens wat last.
Je moet die dingen toch ergens laten.
Joop Heiligers was als haar man, die
door haar verkwistend leven aan de
rand van een failliserrent wordt ge*
bracht, aanvaardbaar, hoewel hij af
en toe wat teveel „aan zijn tekst vast
zat", waardoor zijn spel iets gezwel*
lens kreeg.
Bijzonder aardig was Corry Kruyff
als Lies, de verloofde van Frits, een
aanstellerig wicht, 'dat haar hoofdje

Druk Toneel-weekend

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

„KAPITEIN VENIJN"
Laatste optreden van Politiestoneelgroep?
Zaterdag j.l. gaf de Zandv. Politie*toneelgroep zijn eerste en tevens laat*
ste uitvoering (uitgezonderd de twee aangekondigde heropvoeringen op 13
en 27 Nov. a.s.) van dit se_izoen. De Korpschef, de heer Huysman, opende
deze avond met een hartelijk welkom aan de genodigden en moest tot zijn
leedwezen bekend maken dat door gebrek aan tijd en voldoende krach*
ten dit de enige toneelvoorstelling zou zijn. Jammer, want wij kunnen
wel zeggen dat deze vereniging een der besten van de bestaande gezel*
schappen op dit gebied is.
Het is daarom zo teleurstellend dat voor deze ene voorstelling de keuze
is gevallen op „Kapitein Venijn", een comedie, geschreven door Jan Naaij*
kens.

vol had met gedachten over kleren en
pretjes. Leuk, vlot gebracht.
Op het moment, dat het stuk aan» jaar plotseling voor haar staat.
'En hoewel we geen voorstander zijn
Tenslotte vermelden we nog, dat Wil dit stuk werkelijk tot zijn recht Buiten zijn wil om moet hij daar blij*
vangt, heeft Clara Westerveld in de
twintig jaar, dat zij alleen staat een van het spelen met een pruik, omdat Rie Versteege van Alie een keurig komen, dan komt het ons voor dat ven, omdat hij een gecompliceerde
dit voor een beroepsgezelschap nog beenbreuk en een ernstige hoofdwon*
bloeiend bedrijf opgebouwd. Ze heeft tiet bijna altijd iets onnatuurlijks dienstmeisje wist te maken.
een atelier met enige meisjes. Haar geeft, had een grijzende haartooi in
Het is verrassend te constateren, een hele toer zou zijn geweest, De in* de heeft. Hij scheldt iedereen uit, of*
dochter, die inmiddels getrouwd is, iit geval het leeftijdsverschil tussen •hoe onder deskundige leiding een to* houd was zo alledaags, dat het hier schoon moeder en dochter en de
weet dat de vader nog leeft, de bei* Paula Versteege en Joep van Loenen, neelgroep in korte ^tijd vooruit kan nagenoeg alleen op het spel aan dienstmaagd Rosa (mevr. C. Poel*
de zoons verkeren echter in de waan resp. als haar dochter en zoon, meer gaan. De aankleding was verzorgd, kwam. Wanneer een stuk een goede geest) hem 'buitengewoon goed ver*
doen uitkomen,
terwijl de rolkehnis perfect was. En climax heeft of de inhoud is zo waar* zorgen. Dona Augustia haalt, alhoe*
dat hij reeds lang overleden is.
„Oom Bart", de vader -\yerd ver* daarom heeft de souffleur zich kunnen devol dat wij voor de kleine en soms wel het levensgevaarlijk op straat is,
Clara, die haar kinderen meer met
haar verstand heeft opgevoed, dan tolkt door Jan Plantenga. Uitstekend, beperken tot het bijhouden van de grote tekortkomingen van ons ama* de dokter Sanchez (heer Mudde) en
met haar hart, heeft hierbij grote zowel wat toon als houding betreft. tekst en aangeven van enkele woor* teur*toneel een oogje kunnen dicht deze verbiedt het vervoer van Kapt.
fouten gemaakt. Zo heeft ze haar Hij wist zich vrij te bewegen, zijn be* den. Eén ding moet ons nog van het doen, dan kijken wij na afloop op iets Venijn naar elders. Zelfs Don Alvaro
dochter een huwelijk opgedrongen wegingen waren beheerst, kortom, hij hart: Wanneer brieven of telegram* goeds terug. Dikwijls moeten wij bij* de Cordoba (de heer A. N. Willem*
met een welgesteld zakenman, haar was „de man waarop ieder bouwde". men gesloten worden binnengebracht, voorbeeld nog terugdenken aan „Goud sen) welke Kapt. Venijn laat komen
Henk de zoon, van Han Rooih moe* zodat ze, net als in het gewone leven en Antiek". Hier overtroffen de spe* als laatste hoop dat deze hem uit het
oudste zoon Frits in een verloving ge*
dreven met een meisje van goede fa* ten we in een adem noemen met Do* moeten worden opengescheurd, zal Iers
i c en vooral de heer Rutgers,
r»
r zich* huis van de Gravin weg kan halen,
is het er mee eens dat hij moet blij*
milie en werkt ze haar zoon Henk te* ra, het ateliermeisje van Riet Slegers. dat ongetwijfeld aan de algehele in* zelf.
iDus hieruit blijkt dat de capaci* ven. Intussen is de Gravin aan het
gen, in de eerste plaats omdat hij Een jong, fris span, dat "zijn taak zui* druk ten goede komen.
„'t Voetlicht" kan op een geslaagde teiten aanwezig zijn. Waarom dan nu procederen met de Staat om te probe*
evenals zijn vader zijn schilderstalent ver aanvoelde.
ren een jaarlijkse toelage te krijgen
niet kan verloochenen en in de twee* Firts, de andere zoon, werd gebracht avond terugzien en wanneer het op zo'n schreeuwerig niemendalletje?
Het is een gewoon verhaaltje. Ka* voor haar man, die generaal in het
de plaats omdat hij zich teveel voelt door Joep van Loenen. Hoewel hij dit niveau blijft doorgaan, zijn er van
over
het
algemeen
heel
goed
voldeed,
pitein
Venijn,
(de
heer
Rutgers),
is
leger des konings is geweest. Dit
deze vereniging nog goede dingen te
aangetrokken tot het eenvoudige ate*
schoot hij toch in de scène met de verwachten.
gecharmeerd van Dona Augustia, wordt een fiasco, want de advocaat
G.H.
liermeisje Dora.
(mej. A. van Poelgeest), dochter van Tadeo Jacinto de Pajares (A. Meems)
Op het moment, dat alles, ook de aangetekende brief in het derde be*
Dona Teresa Barbasko, gravin van aan wie zij haar laatste geld offert in
zaak van Clara een beetje in het hon* drijf tekort. Dit was niet genoei
Santurce, (mej. I. 'Doornekamp). Het de hoop dat hij er voor zorgt dat zij
derd dreigt te lopen, komt plotseling „doorleefd". Zulke scènes zijn ooi
stuk speelt in Madrid omstreeks het het proces wint, krijgt te horen dat er
de vad_er als een welgesteld man uit moeilijk, om natuurgetrouw weer te Toren wordt hersteld
jaar 1848 toen er een burgeroorlog geen termen aanwezig zijn de ge*
Frankrijk terug en wordt aan de kin» geven en vereisen misschien een gro*
Voor het herstel van'de toren van de gaande was tussen de Republikeinen vraagde toelage uit te betalen. Tadeo
deren althans voorlopig voorgesteld tere routine.
Mevrouw Paula Versteege*Stavenui' 'Hervormde kerk is op de provinciale* en de Monarchisten. Kapitein Venijn Jacinto dingt echter ook naar de
als „Oom Bart". Hij krijgt zowel op
geestelijk als op financieel gebied heel ter was zeer goed als het spilzieke begroting voor 1955 !als bijdrage aan wordt daarbij gewond en door Dona hand van Dona Augustia en omdat
wat te 'redderen, er wordt veel van vrouwtje Sophie. Zowel haar toon als de gemeente Zandvoort een bedrag Augustia en haar moeder het huis van deze hem heeft geweigerd, heeft hij
de beide vrouwen binnen gedragen. met vele slinkse trucjes het proces
zijn tact en mensenkennis gevergd, haar mimiek, het verongelijkte kijken, van ƒ 12.153,— uitgetrokken.
laten mislukken. Hierdoor hoopt hij,
maar uiteindelijk weet hij alles toch
door de armoede waarin de Gravin
nog in goede banen te leiden.
komt te verkeren, haar te kunnen om*
Dit is in korte trekken het thema,
kopen haar dochter aan hem af te
waarop dit toneelstuk gebaseerd is.
staan. Kapitein Venijn springt echter
Het is, duidelijk," dat van dit sympa*
in de bres en is dan ineens de goed*
thieke gegeven, waarin ook een dosis
heid zelve. IHet einde is een. .happy*
> 'gezondejnoraaLis-verwerkt, veel ge*
"Dollë~ Dinsdag.
~ ~'
end!
maakt 'kan worden. En dat is dan ook
De heer Rutgers had een zeer moei*
in hoofdzaak wel gebeurd, want 't
Voetlicht, dat deze keer onder lei* Hij kan mij wat! Ach ja, dat eeuwige holle boomstammen en de Rijn is waren die mensen bedreven in vrij* lijke en ondankbare rol. Hij moest
ding stond van de heer W. Plantenga gemier met deze snert*rubriek. Ik kan maar een foefje om onze geschiedenis* wel alle kundigheden, die wij tegen* volgens de regie door het hele ver*
Sr., heeft 'hiervan een alleszins aan* er geen wijs meer uit worden. Het is boeken niet te dik te maken. Want ik woordig met de grootste moeite via haal heen schreeuwen en schelden,
vaardbare opvoering gegeven.
trouwens niet te doen voor een bona* spreek nu van 2000 a 3000 j.v.Chr. het middenstandsdiploma onder de waardoor juist het stuk zo naar en
Gezien het feit, dat de heer Plan* fide rare stukjes schrijver. (Dat rare „Je spreekt maar een eind weg," zei knie krijgen. Waarschijnlijk waren zij tamelijk onsympathiek was. Ondanks
tenga, die zelf een oud, geroutineerde slaat op stukjes.) Ik zal 't U even ik, helemaal niet begerig naar een de* in het bezit van schotels, die zij even* dat heeft hij deze opgave naar beho*
„toneelrot" is, de regie ditmaal in vertellen, dat hebt U tenslotte recht bat met hem. In zulke ogenblikken is wel niet lieten vliegen. Dat is heel ren vervuld. Mevr. Poelgeest*Schaap
'handen had, hadden we een dergelijk op. 't Zit me hoog.
hij onuitstaanbaar. Dan daast=ie maar goed. Ik kan daar niet anders dan als Rosa was enig in de vrolijke noot
resultaat wel min of meer verwacht. ledere week moet ik natuurlijk iets door. Enfin, ik had er wél wat aan en waardering voor 'hebben. Alleen vind in dit stuk. Zij en de heer Mudde wa*
En toen hijzelf in het eerste bedrijf nieuws verzinnen om het lezers*corps ik dacht nog een ogenblik deze week ik de aantasting van de autoriteiten ren wel de besten van de avond.
Mej. Doornekamp als de Gravin
de handelsreiziger Boersma vertolkte, van de Zandvoortse Courant bezig te een soort necrologie van hem te moe* op het gebied van onze geschiedenis*
werd deze tragische figuur door hem houden. En of dat nu al dan niet in ten schrijven, zo kwaad maakte ik mij fabricage wat cru. Het is ook een hele was zeer goed op haar plaats. Mej. A.
Poelgeest was inderdaad een beeldige
zo fijn en doorvoeld gebracht, dat het smaak valt, is een ding dat gelukkig
Spaanse schone, alleen had zij niet zo
een der hoogtepunten van de avond niet zo erg gemakkelijk is te contro*
overdreven veel naar haar rokken
werd.
leren. (Hoef ik me daar niet zenuw*
moeten grijpen. Verder was haar hou*
Mej. Gré Stokman vervulde de rol achtig over te maken.) Maar ik zit
ding heel goed.
van moeder Clara. Hoewel haar spel heus wel eens met m'n handen in het
De heer Willemsen als Don Alvaro
rustig en beheerst was en haar toon haar. Zo nu en dan laten mijn inlich*
gaf een aardige typering, terwijl de
uitstekend, was ze toch naar onze tingen=bronnen mii in de steek of kan
heer Meems bijzonder goed op dreef
mening in sommige scènes wat vlak, ik om de een of andere reden ergens
was in zijn rol van de gladde en on*
net alsof ze zich niet helemaal durfde niet bij zijn, waar mijn tegenwoordig*
derdanige advocaat Tadeo Jacinto. De
geven. We denken hier speciaal aan heid ambtshalve dringend gewenst is.
heer A. Paap verleende een kleine bij*
het moment waarop haar man, na een Kijk, op zulke ogenblikken gaat er
drage als knecht in dit stuk, correct
afwezigheid van maar liefst twintig een flink brok 'kopij aan je neus voor*
en rustig.
bij. En dat is zonder meer verschrik*
Zowel de costumes als het decor
kelijk. Dan moet er natuurlijk ten ge*
waren in één woord af. Het publiek
rieve van het publiek een soort ge*
toonde zijn waardering voor dit
noegdoening zijn, die zaak weer goed
uitgesteld
decor, door een langdurig applaus bij
maakt. Daar hebt U ook recht op. U
'Door verschillende omstandigheden betaalt Uw dure geld voor deze krant
het opengaan van het doek.
Na afloop volgde een zeer geslaagd
genoodzaakt komt de toneelvereni* — 't is weliswaar een verbazend goe*
bal tot drie uur, met medewerking
ging „Op Hoop van Zegen" eerst op de krant, maar U betaalt toch maar.
van „De Notenkrakers".
Donderdag 16 en Vrijdag 17 Decem*
IHet is helemaal niet verwonderlijk
A.W.*T.
ber a.s. in gebouw Monopole op de dat ik ook eens een keer bij de teke*
planken met de opvoering van „Het aanr te rade ga. Dat heb ik deze
ontstuimige hart", een toneelspel in week gedaan. Nou ja, 't was allemaal
drie bedrijven door John Patrick.
een beetje vervelend: het regende, ik
Herfstrit 1954
was verkouden, ik had geen schone
zakdoek en de lamp van m'n fiets
Verbond en boodschap
Op Zondag 14 November a.s. organi*
deed 't niet, bovendien
't doet er
seert de motorclub „Zandvoort" de
Wegens ziekte van de spreker kan de niet meer toe. Ik ging naar de teke*
herfstrit 1954 met als inzet de grote
in de folder aangekondigde bijeen* naar, of liever hij was al bij mij, maar
wisselbekcr. De route gaat over goede
..'«komst van het H.V. op Donderdag ik ging geestelijk naar hem. U be*
wegen (er zitten twee grasdijkjes in
11 November a.s. niet doorgaan. In grijpt wat ik bedoel. Ik ging naar
van resp. 100 en 400 meter).
de plaats daarvan komt nu echter, hem, wat ik helemaal niet gewend
De startplaats is café Kleine, nabij
eveneens in hotel Keur, een bijeen* ben te doen. Ik zei: „Wel, mijnheer
pont Buitenhuizen, des middags om
* komst, waarin de heer D. Th. F. de tekenaar.... doe je best.... weet
l uur. De lengte van het traject be*
d'Angremond, centraal raadsman van jij wat?" Hij gniffelde brutaal*boos*
draagt ong. 150 km. Deze herfstrit is
het H.V. zal spreken over „de bood* aardig: „O, is 't weer zo ver
?"
de laatste welke meetelt voor 't club*
Dit zijn ze dan.
Ik voelde mij ontzettend driftig wor*
schap van het Humanisme".
kampioenschap.
Deze vergadering zal openbaar zijn, den en ik wilde opstuiven en hem..
overgang:
van
lange
blonde
Germa*
op
hem.
In
het
vooruitzicht
van
de
opdat 'de ingezetenen van Zandvoort maar och, wat geeft 't je tegenover
die daarvoor belangstelling hebben zulke mensen te laten gaan. Eerlijke gemeenteraadsvergadering van aan* nen met blauwe ogen naar korte Zeepost
nog weer eens in de gelegenheid wor* toorn onderscheiden zij toch niet van staande Dinsdag, waarin het millioe» zwarte Assyriërs met gecultiveerde Met de volgende schepen kan zeepost
den gesteld uit de meest betrouwbare oppervlakkige ergernis. Maar zijn di* nenplan nog eens op de korrel wordt puntsikken. Onze jongens en meisjes worden verzonden. De data, waarop
bron en op gemakkelijke wijze te recte volgende mededeling deed mijn genomen, hield ik me maar weer in. zijn nu lekker gewend geraakt aan de de correspondentie uiterlijk ter post
worden ingelicht over de „boodschap" kin op m'n dasknoop zakken. Hij zei Hij zei trouwens nog meer gekke din* Germanen, de Batavieren en de herrie moet zijn bezorgd, staan achter de
gen over onze goed*vaderlandse ge* rond het jaren 400. Val ze nou even naam van het schip vermeld:
welke het H.V. gedrongen voelt te woordelijk: „Ik heb al wat!"
O, 't was een verward verhaal, dat schiedenis. Wij weten niet beter of lastig met Assyriërs. Ja, die mensen Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
brengen, inzonderheid aan de buiten*
onze hele vaderlandse geschiedenis het omstreeks het jaar 400 n.Chr. een staan er goed op bij de tekenaar. Dat
'kerkelijken.
s.s. „Friesland", 18 Nov.
Ook voor andersdenkenden is hier een beetje op losse schroeven zet. Bij ruwe tijd. Overal werd er gevochten kon ik wel merken. „Maar wat heb Ned. Antillen: m.s. „Poseidon",
echter een aantrekkelijke mogelijk* de beschrijving van de eerste tijden de mensen verplaatsten zich in grote ik er aan?!" riep ik in wanhoop. „Ik
16 Nov.
heid, om hun — door onbekendheid in ons land, wordt het accent nogal getale. Steeds vielen half barbaarse kan toch niet de loop der geschiede*
Suriname: m.s. „Bonaire", 17 Nov.
of verkeerde voorlichting — vaak gelegd op de mannen met blond haar Germanen van de overkant van de nis wijzigen....? ik...."
De tekenaar drukte mij een teke* Unie van 'Z. Afrika en Z.W. Afrika:
verwrongen oordeel omtrent de be* en blauwe ogen. Dat was 100 j.v.Ohr. Rijn in het land. (Dat schijnt toch wel
•weegredenen van het H.V. te toetsen Het was alles Germanen wat de klok een 'hobby van die kerels te zijn). Dat ning in de hand. „Schrijf er bij," zei
m.s. „Bloemfontein", 16 Nov.
aan de waarheid. De zo noodzakelijke sloeg en vijftig jaar later kwamen er staat er in onze geschiedenisboekjes. hij, „en doe het goed. Schrijf dat de Canada: m.s. „Prins Willem van
samenwerking in onze Zandvportse nog Batavieren bij. Dat is echt wel Maar de tekenaar beweert dat de gro* Assyriërs een hekel hadden aan tele*
Oranje", 13 Nov.
samenleving kan er slechts bij win* historisch, geloof ik, maar de teke* te volksverhuizing alleen maar intc* visi en de H*lijn al kenden en geen Argentinië: m.s. „Yapeyu", 13 Nov.
nen als men over en weer juist is in* naar zei: „Quatsch!" (dat is trouwens ressante aspecten biedt voor de Ne* amateur*toneelverenigingen er op na
gelicht over eikaars streven en inzich* een germaanse term) „Wij stammen derlandse Reisvereniging en Touring hielden." Hij keek erg Assyrisch. Dus Brazilië: m.s. „Belgrano", 13 Nov.
ten; aldus bericht ons het bestuur af van de Assyriërs! Ik moet erg ver* Zandvoort, doch verder niet veel om ik doe zijn zin maar. Maar gek blijf Australië en Nieuw Zeeland:
m.s. „Johan van Oldenbarnevelt", •
van de Gemeenschap Zandvoort van baasd hebben gekeken, want hij ver* 't lijf heeft. Over de Assyriërs was ik hei vinden.
8 Dec.
BARTJE.
het Humanistisch Verbond.
duidelijkte onmiddellijk: „Dat van die hij beter te spreken. Volgens hem

£ejc£teden,t* ap de,

Familieberichten
Heden overleed geheel onver»
wacht tot onze diepe droefheid
onze lieve, zorgzame Vader,
Behuwd» en Grootvader, Broer
en Zwager
GIJSBERT GROEN
in de ouderdom van 73 jaar.
Uit aller naam:
G. Groen.
Zandvoort, 7 November 1954
Hobbemastraat 23
De teraardebestelling zal plaats,,
vinden "Woensdag 10 November
a.s. te 3.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed na een langs
durige ziekte onze lieve vrouw,
moeder, behuwd», groot* en
overgrootmoeder
JACOBA VAN DUIJN*
VAN DE BOSCH
in de ouderdom van 78 jaar.
Uit aller naam:
W. van Duijn.
Zandvoort, 8 Nov. 1954
Tollensstraat 25
De begrafenis zal plaats hebben
op Donderdag 11 Nov. '54 om
2 uur op de Alg. Begraafplaats
te Zandvoort.

ven. De dames en heren oefenen
reeds naar hartelust, doch voor deze
categorie worden de proeven eerst op
11 en 18 December a.s. afgenomen.
Voor deelname aan de rhythmischc
„ZANDVOORTMEEÜWEN"
cursus, die door de K.T.K. wordt ge=
Regen als spelbreker.
organiseerd, dient men zich vóór 15
Voor het eerst in dit seizoen veroor» November a.s. op te geven.

zaakte de regen stagnatie in de af»
werking van het ypetbalprogramma.
Slechts één wedstrijd vond j.l. Zon»
dag doorgang, de overige werden at»
gelast, ook Ripperda»Zandvoortm. 1.
De gespeelde wedstrijd Zandvoort»
meeuwen 3»Stormvogels 5 werd dpor
het 3e met 4*1 gewonnen, nadat de
rest mei een 0=1 achterstand was in»
gegaan.
De wedstrijden van j.l. Zaterdag*
middag vonden alle doorgang. Zand»
voortmeeuwen l zorgde voor een zeer
fraaie prestatie door de uitwedstrijd
tegen het sterke C.J.V.V. te Amers»
foort met 1=0 te winnen. Het was een
spannende, gelijkopgaande strijd. Een
kwartier voor de rust scoorde Zand'
voortmeeuwen het enige doelpunt.
Het gehele elftal 'heeft hard voor de»
ze overwinning gewerkt en vooral de
achterhoede was goed op dreef en
wist de vele aanvallen van de thuis»
club na de rUst steeds met succes af
te slaan.
'De overige uitslagen van j.l. Zater»
dagmiddag waren:
Zandvoortm. 2»IJmuiden 4
2»0
T.Y.B.B. l»Zandvoortm. 3
8»0
Zandv.m. adsp. a»V.S.V. a
1»0
Zandv.m. adsp. b»V.S.V. d
0»1
V.E.W. b»Zandv.m. adsp. d
0=1
De overwinning van het a»elftal tegen
V.S.V. a mag met ere genoemd wor»
den. !De overwinning van adsp. d, dat
zijn eerste wedstrijd speelde, is- ook
vermeldenswaard.

KORFBAL

Door terrein» en weersomstandighe»
den zijn de korfbalwedstrijden van
Z.K.C. j.l. Zondag niet doorgegaan.
11 en 18 December a.s. afgenomen.
K.J.C. „NOORD"

KJ.C. Noord houdt op 24 November
•haar jaarvergadering waar enige be»
langrijke agendapunten de K.J.C, be»
treffende ter sprake zullen komen.
Woensdag a.s. wordt in eigen kring
en Donderdag in Overveen gespeeld.
'De uitslag van de j.l. Donderdag
gehouden wedstrijd is: 1. C. Visser;
2. C. Leen; 3. G. v. Veen; 4. G. Kra»
mer.

zijn hun gewicht in goud waard!
met

KOLEN:
Stookt U het voordeligst
Blijft Uw woning ook 's NACHTS
warm en droog
Deert de felste koude U niet
Heeft U gezondheid en
gezelligheid in huis
en GEEN ONAANGENAME
. LUCHT!
Een kolenhaard gaat
een mensenleeftijd mee

BRIDGE-NIEUWS

De zes selectiewedstrijden van de
Zandvoortse Bridgeclub zijn thans
ten einde, zodat thans de indeling in
A, B, C en D lijnen kan volgen. In de
A=lijn eindigden:
1. Heren v.d. Wijden=Spiers 356.62%;
2.-heren Notterman=Peen 354.40%; 3.
heren Agsteribbe»Schutte 350.71%; 4.
heren Fabel»Sjouwerman 344.91%; 5.
fam. Vulsma 341.27%; 6. fam. van
Eckelt 340.75%; 7. heren Brugman»
Berrier 332.44%; 8. fam. Meidoorn
330.89%; 9. fam. Brossois 330.70%; 10.
heren van Dartelen»Vader 319.38%.
Voorts werden vorige week viertal=
lenwedstrijden gespeeld met de vol=
gende uitslagen:
Zandvoort l=Boekenrode 4 41=38;
ZANDV. HOCKEY CLUB
MELKERIJ
Zandvoort 2=Boekenrode 3 49=55;
Het tweede elftal heeft met een sterk
Zandvoort 3»Boekenrode 9 56=60;
gewijzigd team in Den Helder met de
Zandvoort 4=Boekenrode 6 27=65.
ruime cijfers van 5=0 van Hermes II
gewonnen. Vooral de voorhoede speel»
de prima samen. Het meespelen van Filmvoorstellingen
Allebes en Hennis was een verster»
(ook Bulgaarse)
De overwinning is geen moment Twee filmvoorstellingen werden Zon»
Heerlijk, verfrissend en last not least king.
in gevaar geweest. De rust ging in dagmiddag door de speeltuinvereni»
gezond
met een 3=0 voorsprong. Ook in de ging „Kindervreugd" in het Patro»
HO GE WE G 29 - TELEFOON 2464 tweede helft was Zandvoort sterk in naatsgebouw georganiseerd. Ruim 400
de meerderheid. 'Dit overwicht werd kinderen volgden met interesse de
dan ook uitgedrukt in twee doelpun= l spannende film „De gestolen straal»
ten.
jager".
De dames speelden tegen het nog
ongeslagen Rood Wit II gelijk (0»0).
•De jongens wonnen wederom. Nu
telefoonnummers werd Év. Swift met 4=1 verslagen.
De resterende wedstrijden werden
en adressen
Monopole
afgelast.
Dinsdag 9 Nov. 8 uur: film „Anna".
Het programma voor a.s. Zondag
2000 Brandmelding.
Woensdag 10 Nov. 8 uur: idem.
luidt:
2403 Commandant Brandweer.
Donderdag 11 Nov. 8 uur: Afscheids»
Heren: vriendsch.
3043, 3044 Politie.
voorstelling (Henriëtte Davids.
ZJH.C. II=Ev. Swift, 2 uur.
2100 Politie (alleen T. noodgevallen).
ZJH.C. III»Leiden V, 12 uur.
2345 Gein. Secretarie.
Andere attracties en
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
'H.B.S. V=Z.H.C. IV.
nuttigheden
Jongens: Z.H.C a=Strawberries a.
2262 Informatiebureau VreemdelinDonderdag 11 Nov. 8 uur: Openbare
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein. Dames: vriendsch.
bijeenkomst Humanistisch Verbond
Z.H.C.=Saxenburgers, 10.45 uur.
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
in Hotel Keur. Spr. de hr D. d'An»
fynstrijkery, J. H. G. Weellink,
GYMNASTIEKVER.
„O.S.S."
gremond.
'
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, GertenIn de afgelopen week werden op de
Stadsschouwburg, Haarlem
bachs Drukkerq, Achterweg 1. lessen de behaalde diploma's uitge»
2424 Autobedrijven „Rinko",
reikt en tevens de nieuwe indelingen Dinsdag 9 Nov. 8-uur: A.B.C. Caba»
Oranjestraat en Stationsplein.
bekend gemaakt.
ret met „De bedriegertjes".
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Voor de vaardigheidsproeven, die Woensdag 10 Nov. 8 uur: idem.
„De Opbouw", Tollensstraat 47. door de adspiranten op 27 November Zondag 14 Nov. 8 uur: De Haagsche
2465 Stofzuigerspecialist; Lichtstoa.s. in het Zanderinstituut te Haar»
Comedie met „Maria Stuart".
ringen. Bel op Frits Paap,
lem afgelegd moeten worden, dient Vrijdag 19 Nov. 7.30 uur: De Nederl.
Prins Mauritsstraat 3
men zich de 'komende week op te ge»
Comedie met „De drie zusters".

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Belangrijke

KOLEN

WEEK-AGENDA

VERGEET 'DIT VOOR*
AL NIET als U een
nieuwe haard of kachel
aaat kopen!
«t.

Door de verhoudingsgewijs lage kosten is het
stoken van kolen in alle opzichten DE IDEALE
BRANDSTOF voor iedereen.
De verwarming van een normale kamer van ca.
60 kub. meter kost met
per winter
Anthraciet III
DAG en NACHT ƒ 144,Anthraciet IV
ƒ 108,Anthraciet III en parelcokes
ƒ 124,—
Anthraciet III en eierkolen
ƒ 124,—
Anthraciet III en briketten
ƒ 129,—
met Eierkolen
ƒ 104,—
met Bruinkool Briketten
ƒ 115,—
p er winter
met Haardolie ALLEEN OVERDAG
ƒ 180,met Stadsgas
„
„
ƒ 240,Te koop zeer mooie, blauw»
grijze HOLL. HERDER, l
jaar; waaks en lief voor kin»
deren. Na 5 u, Brederode»
straat 26.

Gediplomeerd

Pedicure-Manicure
Te koop: ZW. POEDELS, Miep Helgering
7 wk., v. d. Meulen, Kostver»

WONINGRUIL
AmsterdamrW.—Zandvoort
Aangsb. omg. W. de Zwij»
gerl. vrij bel=et., 4 k., keuk.,
badk., war.; ƒ 42,60 p.m.
Gevr. vrije woning, zelfde of
groter aant. kamers.
Br. no. 8801 bur. Zandv.Crt.
WONINGRUIL.
Aangeb. bened. huis Nieuw
West A'dam, 4 k., vliering,
badcel, box, keuk., tuin;
ƒ 53,= p.m., geen huurverh.
Gevr. in Zandvoort 4 a 5
kamerwoning. Br. onder no.
8803 bur. Zandv. Courant.

lorenstr. 113 b, Wandelpark. Dr C. A. Gerkestraaf lord
Telefoon 2937
Gevraagd WERKSTER of
MEISJE, l ochtend of midd. lij U aan huis te ontbieden
p. week. Vondellaan 19.

Humanistisch Verbond Café OOMSTEE
edere Vrijdag gekookte of

„DE BOODSCHAP
'ebakken mosselen.
VAN T HUMANISME" ot 1.30 uur geopend.
Over dit onderwerp spreekt
de heer D. d'Angremond,
centraal raadsman van het
H.V., a.s. DONDERDAG
11 NOVEMBER in een

STADSSCHOUWBURG

HAARLEM
Zondag 14 Nov. 8 uur
Openbare bijeenkomst De 'Haagsche Comedie
in Hotel Keur. Aanvang 8 u.
Maria Stuart

VERLOREN
Vrijdag 19 Nov. 7.30 uur
De Nederl. Comedie
Woensdag 3 'Nov. gaande v.
Zandv.laan naar 'Haltestraat
De drie zusters
twee nieuwe damespullovers.
Tegen beloning terug bezor Pr.: ƒ 1.—tot ƒ4,-(a.i.).
gen Gertenbachs Drukkerij. Verkoop op speeldag en
2 dag. erv. van 10=3 uur.
ADVERTEREN
Tel. na. 12 uur. Coupons
heeft succes!
geldig.

VOOR DE HUISVROUW

Woningbouwvereniging

Bïj aankoop van een pakje thee

Eendracht Maakt Macht

o.f een doosje zakjes Thee

De leden die een woning hebben aangevraagd bij
de laatste 50 woningen aan de Dr C. A. Gerke»
straat en nog geen mededeling hebben ontvangen
dat een woning is toegewezen, komen niet voor
een woning in aanmerking.
Secretaris, D. VAN DIJK.

6 stuks fijne Taai-Taai
voor slechts 10 cent

Te koop of te huur gevraagd:

WINKELHUIS

Deze aanbieding geldt uitsluitend
tot en met 16 November 1954.

of tot winkel te verbouwen ruimte in centr. Zand»,»
voort. Br. onder no. 8802 bureau Zandv. Courant.
Goudmerk . .
Zil verroodmerk
Blauwmerk . .
Oranjemerk .
Groenmerk. .
Grove thee
Zwartmerk .
Grove thee

100 gr. 116
1 00 gr. 112
100 gr. 106
100 gr. 102
100 gr. 98

et
et
et
et
et

100 gr. 102 et.
China thee. .
100 gr. 112 et.
Zakjes thee, doosje 20 st. 106 et.
Bruinmerk

. ,

De „Eerste Zandvoortse Papierhandel
en Kantoorboekhandel" heeft hierbij de eer en het genoegen U uit te nodigen
tot de

Heropening op Woensdag 10 Nov.
te 2 uur namiddags
waarbij wij U gaarne van onze gesorteerdheid üp het
gebied van Winkelzakken, Toonbankrollen, Pa'kpapier,
Etalagecarton, Caisses.Schoolbehoeften, Schrijfbehoeften,
Tekenbehoeften e.d., blijk willen geven.
Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik om Uw
aandacht te vestigen op onze Handelsdrukkerij, Boek»
binderij, Cyclostyle» en Type»inrichting, die vanzelf»
sprekend ten Uwen dienste staan.
Uw komst gaarne tegemoet ziende en zeer op prijs
stellende.
'! ?"'•
Hoogachtend,
F. M. VAN DEURSEN,
cHaltestraat 12 . Tel. 2507

3 MOV 1904

Redactie en
Administratie:
Achterweg l Telefoon 2135
Giro 523344
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ZANDVOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Advertentieprijs:
10 cent per mnvhoogte

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
de door God aangestelde gezagsdra*
gers verliest. Moet men hiervoor wel*
licht offers brengen, dan bedenke de
gelovige christen dat hij mede ver*
antwoordelijk is voor het zieleheil
Patronaatsgebouw
van zijn naasten.
Is er sprake van een doorbraak, dan
in de eerste plaats de doorbraak naar
van de Kerk haar leden te heiligen elkander, naar „de huisgenoten des
tot getuigende christenen te ma* geloofs", om daarna in gezamenlijk
ken en deze persoonlijkheidsvorming getuigen van rechtvaardigheid en lief*
worde bij voorkeur beoefend in ver* de een voorbeeld voor anderen te
band met anderen.
zijn.
Aan het slot van de avond beant*
'Een
gemeenschappelijk streven
draagt altijd schonere vruchten dan woordde rector Kraakman nog enkele
een individueel optreden, waarbij vragen.
H.W.
men zo gemakkelijk het contact met

Bisschoppelijk mandement
werd toegelicht in

Abonnementsprijs ƒ 5,- per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Bankrekening Tjventse Bank
Girorekening 52L3344 ? „j
4) t JH

polttfefee
De jonge Duitse re* schijnen zif^zich-de weelde niet te
publiek kan zich nog kunnen permitteren deze groep van
maar nie< van ftef zich ai te stoten zonder hei risico te
nabije verleden los lopen hun democratische meerden
maken. Zelfs Duitse heid te verliezen.
„Wij hebben hen liever binnen dan
autoriteiten van on:
verdacht
democratie buiten de democratische partijen om
sche huize geven — op voor ons vaak hun bewegingen te kunnen controles
pijnlijke wijze — blijk de gevoelens ren", zei enige tijd geleden een hoog
die een groot aantal van hun landge: geplaatst West:Duitse functionnaris.
noten voor de „grote mannen van In dit licht moet men o.i. de gelukt
gisteren'' koestert te willen respec: telegrammen zien die president H.euss
en kanselier Adenauer aan de verlet
teren.
De stembussuitslagen van onlangs den week vrijgelaten oorlogsmisdadi*
gehouden verkiezingen wijzen b.v. ger von Neurath hebben gezonden.
duidelijk uit dat vele West*Duitsers Deze West:Duitse leiders willen geen
hun stem uitbrengen op candidaten, ogenblik de schijn op zich laden —
die door hun plaats in het vroegere al hebben zij Heden van het slag van
regiem „dierbare" herinneringen aan von Neurath herhaaldelijk in het
het verleden oproepen. Deze kiezers openbaar veroordeeld — dat zij mini
laten zich bij hun politieke keuze ' der *Duits voelen dan de man in de
niet leiden door maatschappelijke of straat.
Wij zijn, evenals de genoemde re*
sociale overwegingen, maar door een
„Heimkehr" gedachte en zij vormen geringsleiders beducht voor een her:
voor de huidige leiders van de bonds: leving van het Duitse nationalisme.
Maar wij zijn tevens van mening,
republiek een probleem, waar zij
eigenlijk geen raad mee weten. Enen dat deze politiek bedoelde knieval
zijds zijn zij er zich van bewust dat voor een (onwillig) deel van het
dit snel groeiende nationalisme voor West:Duitse volk, gevaarlijk is voor
de nog broze West:Duitse democra: een gezonde democratische opbouw
tie een gevaar inhoudt, anderzijds van dit land.

Men heeft het Bisschoppelijk Mandes
ment willen degraderen tot een poli*
tiek stuk, doch de Bisschoppen heb*
ben, als geestelijke leiders van het
katholieke volksdeel, met hun ernstig
vermaan beoogd het behoud van het
geloof van de enkeling en van de ge*
meenschap. Zij hebben geschreven
uit het geloof, in een positie die zij
voor honderd procent ontleenden aan
dit geloof. De Bisschoppen hebben
vooreerst een stuk zielzorg gebracht
aan de gelovigen, hen richtlijnen ge*
geve'n en daarom 'hun document geti*
teld: „De Katholiek in het openbare
leven van deze tijd".
'En daarom kan dit geschrift ook al*
•leen maar ten volle worden begrepen
vanuit dit zelfde geloof! Aldus begon
de-Zeer eerw. Rector-'J. Kraakman, In de V.A.R.A.*rubriek „Dingen van nen 'van een optie op deze voor de
bondsadviseur van de K.A.B. Dins* de Dag" onder leiding van Arie Klei* bouw van een zomer*centrum be:
daga-vond j.l. zijn inleiding over het weg, was Woensdagavond j.l. de stem stemde grond aan de Nootd*Boule:
Mandement in het patronaatsgebouw. te beluisteren van onze wethouder vard. — Red.).
Deze avond, die gepresideerd werd
De heer Kerkman kon uiteraard
door de heer J. Lindeman was tot* van onderwijs, de heer A. Kerkman.
stand gekomen door de samenwcr* In een vraaggesprek 'werd o.m. zijn nog geen antwoord geven op de
kende katholieke verenigingen: Do mening gevraagd over het Millioenen* vraag hoe de raad dit voorstel a.s.
K.V.P., K.A.B. en de Hanze.
plan dat momenteel in de Zandvoort* Dinsdag zal ontvangen.
Velen zien het Mandement te se raad een punt van bespreking
zwart*wit — aldus rector Kraakman
— maar men mag niet vergeten dat vormt.
het een be/e;ds*uitspraak is ,een uit*
Persoonlijk stond hij sympathiek
RAAD BEHANDELT A.S. DINSDAG
spraak, die een weloverwogen en in* tegenover deze bouwplannen en de
tensieve voorbereiding had.
Men heeft de Bisschoppen ook ver* perspectieven die het voor de ge*
weten dat zij niet op geestelijk terrein meente kan openen.
zijn gebleven en plotseling in het Ne*
Hij verwacht dat in de raad van
derlandse volk een element van on* 16 November een verzoek zal wor*
rust hebben gebracht. Het verwijt den behandeld, deze combinatie een
Gul college wil vluchtelingenplan steunen
wordt dan verder uitgewerkt en als
volgt samengevat: De Bisschoppen jaar de tijd te geven om de millioe*
moesten veeleer liefde, eensgezind* nen*plannen nader uit te werken.
W. stellen de raad voor dit bedrag school later met nog 3 lokalen uit te
Nationale hulpactie ten bate van
heid en samenwerking prediken, maar
door een bijdrage uit de gemeente» breiden.
(•Hetgeen neerkomt op het verle* vluchtelingen
thans hebben zij verdeeldheid en zelfs
De kosten van de bouw inclusief
kas te verdubbelen en te brengen op
Het zal de raad bekend zijn, dat een ƒ 705,50.
haat gezaaid. Rector Kraakman gaf
meubilering werden door de archi»
nationale campagne wordt gevoerd
hierop ten antwoord dat het nastre*
tect geraamd op ƒ 368.000,-.
voor hulpverlening aan vluchtelingen, Bouw u.l.o.:school
ven van de eensgezindheid nimmer
Tenslotte delen B. en W. nog me*
die — voor het merendeel in kampen
mag leiden tot verslapping van het
de, dat de school door de minister
In
de
vergadering
van
24
Maart
1954
—
in
Oostenrijk
en
Griekenland
in
geloof. De consequentie van 't chris*
van onderwijs, kunsten en weten*
ontstellende nood verkeren. Het „Co* besloot de raad aan de architect B. J. schappen is geplaatst op de urgentie»
tendom is nu eenmaal een vrij harde G. Groen t
J.
M.
Stevens
opdracht
te
geven
mité
Vluchtelingenhulp
1954",
onder
en van Christus werd gezegd dat Hij
scholenbouw 1954. De daarvoor
uit te werlren voor de bouw lijst
,',een teken van tegenspraak" was. - Woensdagmiddag wisrd op de alge* voorzitterschap van de heer M. A. plannen
ontvangen urgentieverklaring zal ook
van
een
nieuwe
u.l.o.*school
op
het
üeinalda
—
Oud*Commissaris
der
mene
begraafplaats
ter
aarde
besteld
Wanneer de toepassing van het
1955 zijn geldigheid behouden.
ingesloten door de trambaan, voor
christendom in het leven tot verwij* het stoffelijk overschot van de heer Koningin in de provincie Utrecht —, terrein,
In overeenstemming met de advie»
de
Zandvoortselaan
en
het
bejaar*
heeft
zich
met
de
organisatie
van
de»
G.
Groen.
dering en miskenning voert, dan be*
zen van de commissies van bijstand
De heer Groen was jarenlang be* ze nationale campagne belast. De dentehuis. Dit terrein is door de fa* voor publieke werken c.a. en voor de
denke de christen dat hij dit alles om
milie
Quarles
van
Ufford
voor
dit
stjuurder
van
de
plaatselijke
afdeling
actie
beoogt
het
verlenen
van
defi*
Christus' wille heeft te verduren.
financiën stellen B. en W. de raad
aan de gemeente geschonken.
En het eerste deel van het Mande* van de Algemene Bouwarbeidersbond nitieve hulp b.v. door opneming in de doel
thans voor te besluiten tot de bouw
De
schetstekeningen
van
de
archi*
en
trad
voorts
op
als
beheerder
van
landbouw,
woningbouw
in
gebieden
ment houdt zich dan ook in hoofd*
van een nieuwe u.l.o.»school op het
tect
voor
de
op
deze
plaats
te
bou*
zaak bezig met de scheiding tussen „Ons Gebouw" aan de Brugstraat. waar werk is, scholing of herscholing wen school hebben B. en W. thans hierboven aangegeven terrein en
Aan het graf werd het woord ge* van jonge mensen en plaatsing in de
godsdienst en leven, een dwaling, die
een crediet van ƒ 368.000,—
voor de raad ter inzage gelegd. Zij daarvoor
de Bisschoppen ten scherpste veroor* voerd door de heer G. J. Sterrenburg, handel of in vrije beroepen.
beschikbaar te stellen.
zal
o.m.
bevatten
5
gewone
klasselo*
Eén van de middelen, welke het
delen. De godsdienst moet het leven voorzitter van de plaatselijke afde»
l teken* en natuurkundelokaal,
van de gelovige christen doordringen, ling van de Partij van de Arbeid, comité aanwendt om de campagne te kalen,
gymnastieklokaal (met was* en Schooltandverzorging in Zandvoort
zoals het zuurdesem het deeg door* waarna de oudste zoon, de heer G. doen slagen, is de actie „Een uur loon een
Groen, voor de grote belangstelling voor de vluchtelingen", in deze zin, doucheruimten), een hall*aula, een Het college deelt mede, dat het door
trekt.
dat het door het gemeentepersoneel kamer voor het hoofd der school en de raad in de vergadering van 2 Sep*
In het licht van dit alles is het dui* dankte.
vrijwillig bijeen te brengen bedrag nog enkele andere vertrekken be» tember 1.1. genomen besluit tot op*
delijk dat het Mandement veel meer
van gemeentewege wordt verdubbeld. stemd voor bergruimte e.d. Buiten richting van* en deelneming in de
is 'dan zo maar een rapport of een
De Minister van Binnenlandse Za* het eigenlijke gebouw is een berg» stichting, genaamd „Stichting ter be*
studie over maatschappelijke en poli*
tieke kwesties. In zoverre bepaalde Karel Doormanschool-bazar ken heeft het college medegedeeld, plaats voor 152 rijwielen geprojec* vordering van de schooltandverzor*
Zandvoort" door Gedeputeer*
dat van Rijkswege tot medewerking teerd, terwijl een betegelde speel* i ging te Zand-*
stromingen in het hedendaagse leven
van ongeveer 600 m2 zal wor» fa Staten de:
_ zer provincie bij besluit
een gevaar inhouden voor de geeste* ,De bazar van de Karel Doorman* is besloten en heeft B. en W. aanbe* plaats
den
aangelegd.
Voorts
is
in
het
plan
lijke gezondheid van enkeling en ge* school welke wij reeds eerder aan* volen een dienovereenkomstige maat* de mogelijkheid opengelaten de van 6 October 1954, is goedgekeurd.
De besturen van de drie in deze
meenschap, achten de Bisschoppen kondigden, zal gehouden worden op regel met betrekking tot een hulp*
gemeente gevestigde bijzondere la»
het hun plicht hiertegen met kracht 25, 26 en 27 November a.s. in de actie van het gemeentepersoneel te
gere scholen hebben medegedeeld,
op te treden. Met bijzondere nadruk school van 19.30*23 uur, Zaterdag van bevorderen.
dat zii alle bereid zijn hun medewer*
Ook het „Centraal Orgaan inzake
wijzen de Bisschonnen op de nood* 14.30*23 uur.
Raadsagenda
voor
king te verlenen om het doel der
Burgemeester Mr H. M. van Fene* gemeenschappelijke behandeling van
zaak van de Katholieke organisaties.
stichting te verwezenlijken.
16 November te 20 uur
Dit in tegenstelling tot de mening, die ma heeft zich bereid verklaard deze gemeentelijke personeelsaangelegen*
De besturen van de drie in deze
heden" heeft de medewerking aan de
ook wel in eigen kring wordt geuit, bazar officieel te openen.
gemeente gevestigde bijzondere lage*
Nadere bijzonderheden hopen wi. actie aanbevolen.
als zouden deze organisaties een be*
1. Ingekomen stukken.
re scholen hebben medegedeeld, dat
Bovenstaande actie heeft in deze
lemmering vormen voor de taak van U te verstrekken in ons nummer van
2. Voorstel betreffende de
zij alle bereid zijn hun medewerking
gemeente ƒ 352,75 opgebracht. B. en
de Kerk. Inderdaad is het de taak Dinsdag a.s.
rekening»courant*overeen*
te verlenen om het doel der stichting
komst met de N.V. Bank
te verwezenlijken.
voor Ned. Gem. voor het
B. en W. achten het daarom ge*
jaar 1955.
wenst, dat in plaats van twee, drie
3. Voorstel tot het aangaan
vertegenwoordigers der bijzondere
van kasgeldleningen in '55.
lagere scholen in het stichtingsbe»
4. Voorstel tot wijziging van
stuur zitting zullen nemen.
de straatbelasting.
ten bate van Pro Juventute
5. Voorstel tot het verlenen
van een crediet ten bate
Het Koninklijk Huis heeft ter wille van het met
van de .vluchtelingcnactie'.
ontsporing bedreigde kind ook dit jaar wederom
6. Voorstel tot aanschaffing
van een tweede zand*
een stukje intimiteit van haar familieleven willen
strooierprijs geven aan het Nederlandse Volk. De dertien
7. Voorstel tot vaststelling
Morgen — Zaterdag 13 November —
foto's van onze Prinsessen zijn speciaal voor de
van de vergoedingen voor
vindt de jaarlijkse collecte plaats van
het bijzonder onderwijs.
Prinsessekalender ten bate van Pro Juventute af:
het Ned. oorlogsgraven*comité, dat
S Voorstel tot toewijzing van
gestaan en zijn.nergens anders gepubliceerd. Wij
o.m. beoogt de nabestaanden van de
gronden
in
het
wederop»
in de strijd voor onze vrijheid omge*
zien de Prinsessen in de paleistuin met hun lieve:
bouwplan.
komen geallieerde soldaten in de ge*
lingsdieren, in hun spel; of we zien ze niet, omdat
9. Voorstel tot het doen bou*
legenhcid te stellen het verre graf
wen van een openbare U.
ze zijn weggedoken onder een parapluie; maar al:
van hun dierbaren t© bezoeken.
L.O.sschool.
tijd ongedwongen en aantrekkelijk, zoals andere
Moet men deze collecte nog bij U
10. Voorstel tot wijziging van
aanbevelen? Op tientallen kerkho*
kinderen van hun leeftijd. Juist daarom nemen zij
het raadsbesluit van 2-Sep»
ven staan de witte stenen met hun
zo'n bijzondere plaats in in het hart van alle groet
tember 1954, betreffende
ontroerende grafschriften, die ons
de
„Stichting
ter
bevorde*
peringen van ons volk en wil iedereen graag vol:
blijven herinneren aan onze ereplicht.
ring
van
schooltandverzor*
doen aan de wens van H.M. de Koningin: „In
Zij, die nog geen collectebus heb»
ging".
ben, kunnen 'deze hedenavond afha*
iedere woning een kalender van Pro Juventuter'
11. Voortzetting van de be*
len in ,,'Zomerlust".
De kalender leent zich bijzonder voor een ge:
handeling van het op 18
Hier worden de bussen ook weer
schenk aan Nederlanders in den vreemde, die een
October j.l. aan de orde
teruggebracht, bij welke gelegenheid
gestelde schrijven van een
dergelijke groet uit het Vaderland zeer zeker zul:
de medewerkers(sters) iets zal wor*
combinatie van personen,
den aangeboden.
len waarderen. De mogelijkheid van voortzetting
welke willen deelnemen
Het plaatselijk Comité:
en uitbreiding van het werk van Pro Juventute
aan 't „boulevardcentrum".
C. Slegers, voorzitter;
12.. Voorstel tot verkoop —
hangt samen met de opbrengst van de Kalender:
— toewijzing — van bouw*
P. Brüne, secretaris;
actie. Wij rekenen op uw medewerking voor een
P. v.d. Mije Kzn, penningm.;
terrein ten behoeve van de
grote afname!
Mevr. S. Hennis*Dorreboom;
bouw van de Zuidcrvleu*
De fraai uitgevoerde kalender is voor f 2,75
Mevr. Ch. Romkes*Wellensieck.
gel van he.t z.g. „zomer*
centrum".
verkrijgbaar bij: Mevr. van Fenema, Kostverloren:
Organisator:
13. Rondvraag.
straat 120; Firma Balledux, Haltestraat 27:29 en de
J. H. Hermarij, Zandv.Iaan 20,
telef. 2906.
Boekhandel.

„Het Plan" voor de radio

Een groot en een klein plan

Klaproosdag '54

de,
EVOLUTIE.
Soms kan ik de mensheid niet volgen.
En speciaal de mannen niet.
'Hoeveel eeuwen hebben zij niet no»
dig gehad om van de knots tot de
atoombom te geraken? Ik zou er geen
bod op swillen doen. Niet dat die
atoombom' zo iets heerlijks is, voor
mij hadden ze kunnen ophouden bij
het klapperpistooltje, maar goed, we
zijn toch hard vooruitgegaan,.eerlijk
is "vals.
Neem nou eens iets anders, iets
nuttigers. Het schip. 'Het begon met
eêi? holle boomslam en kijk nu eens
naa"r een drijvend paleis als de Queen
Mary, pardon de Oranje (tenslotte
zijn we hier in Holland). Dat is toch
Jets, hè?
Daar zit, kunnen we wel zeggen
een aardig brok vooruitgang in. En
mannenwerk! Wat waar is moet ge*
zegd worden. Wat al die mannen had»
den moeten beginnen als er al die
eeuwen geen vrouwen waren geweest
om: a) ?e te krijgen, b) ze te verzor*
gen, c) hun humeur te verdragen,
daar praten we maar niet over.
Des te meer bevreemdt het me dat
er steeds weer mannen zijn die alle
vooruitgang overboord gooien en
domweg weer oermens worden.
Dat Th o r Heyerdahl met zijn man»
nen op een vlot de oceaan overgesto*
ken is, vooruit, het was een bevesti»
ging van een wetenschappelijke theoj
rie. Dat is te respecteren, al zou hij
mijn man niet meegekregen hebben.
Maar dat er nu weer een kerel op
zo'n vlot gekropen is, kan ik niet be=
grijpen. Waarom, vraag ik me af, er
gaan toch boten? En dat is nog niet
alles! Nu gaan ze ergens weer een
nieuw vlot bouwen: van riet!
Nu wacht ik op de man die op een
kleedje de zee oversteekt. Let wel,
ik zeg de man. Of dacht U soms dat
een vrouw dit in haar hoofd zou ha»
len? Ooit een vrouw gezien die haar
stofzuiger weggooit en weer gaat ve*
gen? Nee, ze begrijpt natuurlijk niets
' van die stofzuiger, daar is te dom
voor, maar ze weet duvels goed hoe
ze hem gebruiken moet!
Een enkele keer ja, dan gaat ze
weer eens primitief leven, in de va»
cantie m een hutje op de hei.
Maar wie haalt haar hiertoe over!
Nou?
Juist!
NEEL.

(Adv.)

Kindje
verkouden?
rug, keel en taorstje

Ledenvergadering
Hedenavond belegt de Partij van de
Arbeid een ledenvergadering in „On
Gebouw". Na een kort huishoudelijk
gedeelte ^zal de gewestelijke contact»
bestuurder;' de heer A. P. N. -Pielage
uit "Haarlem, spreken over het Man»
dement der r.k. bisschoppen.

Sint Nicolaas-actie
der Zandvoortse Middenstandsverenigingen
3eze actie, ontstaan uit de samen» deren plus opplakvel zijn van harte
werking tussen de (Hanze en de Zand» welkom. 'Deze actie der beide Zand*
voortse Handelsvereniging, die we bij voortse Middenstandsverenigingen is
een vorige gelegenheid reeds aankon* groots van opzet en zal dan ook ze»
digden, zal a.s. Zaterdag 13 Noyem» eer slagen.
Het is bijzonder prettig te beden»
aer reeds beginnen. Ruim 80 winke»
<en en het benadert ook zo dicht de
liers werken hieraan mee.
Vanaf die datum tot 4 December, gedachte die aan dit mooiste aller
dus gedurende drie weken, zal door Idnderfeesten ten grondslag ligt, dat
de betrokken winkeliers, die te her* op Zandvoort én het Sint Nicolaas*
sennen zijn aan een deelnemerskaart teest voor de schoolkinderen én deze
in hun etalage, bij aankoop van één Sint Nicolaas»actie van de winke»
gulden gratis een zegel worden ver* liers gebouwd is op het principe der
samenwerking. Want in beide geval»
strekt met een opplakvel.
Nu ligt het in de bedoeling in die len is het een kinderfeest voor alle
drie weken zoveel mogelijk zegels te gezindten.
We zijn er van overtuigd, dat Sint
verzamelen .Wanneer men minstens
vijftig zegels heeft, komt men in aan* Nicolaas zelf over deze gan^ van za»
merking voor een cadeau. Men mag ken zeker tevreden zal zijn.
G.H.
echter niet met een nieuw opplakvel
beginnen, voordat het eerste vol is.
Het bezit van vijftig zegels bete*
kent dus, dat men voor vijftig gulden
heeft moeten besteden. Nu lijkt dat Burgerlijke Stand
wel even om van terug te schrikken,
5—11 November 1954
maar als men bedenkt, dat winkeliers
Geboren:
Tanja, dochter van F. H.
uit alle branches, dus de kruidenier
Gebhard en J. Smit; George John
zowel als de bakker als de textiel»
Gerardus, zoon van L. E. David en
handelaar, aan deze actie meedoen,
L. Hillebrandt.
dan zal het niet zo zwaar vallen, om
in drie weken voor vijftig gulden bij Overleden: G. Groen, oud 73 jaar;
G. Gravesteijn, oud 74 jaar, wed.
elkaar te krijgen.
van J. H. van der, Tol; J. van den
Bovendien zijn er de tantes en de
Bosch, oud 78 jaar', echtgenote van
vriendinnen, die geen kleine kinderen
W. van 'Duijn, overleden te Haar*
meer hebben en graag een handje
lem.
helpen om de opplakvellen van kin»
derrijke gezinnen vol te maken. Want
het is wel duidelijk, dat deze actie in Gevonden voorwerpen
hoofdzaak op touw is gezet voor het 'Hondenhalsbond, poes, muntbiljet
kind.
'
2,50, portemonnaie, hamer zonder
Ook moet men niet vergeten, dat ƒsteel,
enkele dameshandschoenen,
er in de dagen voor Sint 'Nicolaas deksel 2van
herenzakhorloge, ceintuur,
nog weer eens iets meer gekocht regencape, capuchon,
herenhoed, jon»
wordt, dan in een andere tijd en dat gensjasje, ballpoint, vulpen
en »pot=
kan dan meteen in Zandvoort wor* lood in etui, pijp, halskettinkje,
div.
den gedaan. Daarmee zijn dan én de sleutels, bal, zak knikkers, gummie
klant én de winkelier gebaat.
Op Zaterdag 20 November om 2.30 poppetje, actetas met boeken, kin»
uur houdt Sint Nicolaas zijn blijde dertasje, autoped, kinderrijwiel, num*
intocht in ons dorp. Bij de Tol zal
de goede Sint worden opgewacht Ernstig ongeval
door de Zandvoortse Muziekkapel en Dinsdagavond speelde de zevenjarige
korps jeugdtamboers. Vandaar gaat (Hans van Fenema, zoon van onze
het naar het Raadhuis, waar Sint Ni* burgemeester, in de gang van zijn
colaas plechtig zal worden ontvangen
huis. Tijdens een glijparti.
en toegesproken door burgemeester ouderlijk
vloog hij door een glazen tochtdeur
Mr H. M. van Fenema.
Nadat de Zandvoortse jeugd de en verwondde zich aan de buik door
Sint heeft toegezongen, zal deze zich de'Drglasscherven.
J. van der Meer achtte over.
terugtrekken in he^t voormalige distri» brenging
het Diaconessenhuis te
butiekantoor, naast het postkantoor, Haarlem naar
noodzakelijk, waar mei
dat door nijvere handen zal zijn om» operatief ingreep.
De jongeman hae
getoverd in een Sinterklaselijk paleis, een gescheurd buikvlies
en een ge
compleet met baldekijn en troon. En perforeerde darm opgelopen.
Hij is
op die troon zult'u hem kunnen vin» buiten levensgevaar.
den iedere Zaterdag» en Woensdag*
middag van 20 November t.m. 4 De»
cember van drie • uur tot half zes.
Nieuw bestuur
Wanneer XU.'herixIdaar met uw kin» Het 'bestuur van de plaatselijke af
deren bezoekt, dan kunt U met be»
van de Partij van de Arbei<
hulp van enige aardige "jongedames, deling
na ingrijpende wijzigingen tijdens
die tot het gevolg van de Sint be» is,jaarvergadering, als volgt samen
horen, een cadeau uitzoeken na over» de
gesteld:
legging van uw opplakvel.
G. J. Sterrenburg, voorzitter; mevr
Kinderen onder de zestien jaar
Mol*van, Bellen, secretaresse; F
zonder geleide kunnen echter niet in A.
het hoofdkwartier1 van Sint Nicolaas Poots, penningmeester; A. J. van dei
worden toegelaten . Ouders- met kin» Moolen, 2e voorzitter; 'K. Sant, 2e
secretaris; J. .Bos, propagandaleider
G. Tebbenhof, A. Zonnenberg en A
Molenaar, leden.

Wat November ons voorschotelt
Enkele menu's tussen
November vormt de overgang van de
herfst naar de winter. De tempera»
tuur geeft ons al voorproefjes van
wat ons spoedig te wachten staat en
de gerechten, die wij op tafel zullen
brengen, spreken van een andere en
steviger kost.
Enkele voorbeelden van echte No»
vembermenu's zijn:
Groentesoep met vermicelli; sla*
vinken, aardappelen, gesmoord wit»
lof; bessenpudding met vanillesaus.
Aardappelen, winterpeen, jus; kar»
nemelksepap met beschuit.
Aardappelen, prei met knolselderij,
jus; gebakken griesmeelplakken.
Bouillonvlees, aardappelen, groene
kool, zure saus; gestoofde peren.
Rest koud vlees, stamppot van
aardappelen en uien; fruitsla.
Kop bouillon; aardappelen, kool*
raap, peterseliesaus; gortpap met
rauwe appelstukjes.
Aardappelen, bieten, jus; macaroni»
pap.
Bouillonvlees mei zure saus.
500 gr bouillonvlees, l 1. water, V2
eetlepel zout, een kleine ui, een
laurierblad, een kruidnagel;
voor een halve liter saus: Va liter
bouillon, 40 gr (2V2 eetlepel) boter
of margarine, 40 gr (4 eetlepels)
bloem, sap van een halve citroen
of 2 eetlepels azijn.
Het vlees afspoelen en opzetten met
kokend water met zout, specerijen en
een paar stukjes uit. Het vlees niet
laten koken, maar tegen de kook aan»
houden gedurende 3 a 3Vs uur. Het
vlees warm of koud opdienen, in het
eerste geval een deel van de saus er
over "schenken.
Bij gekookt -vlees zijn augurkjes,
piccalilly en zoetzuur zeer smakelijk.
Voor-ifde saus de boter of marga»
rine smelten, de bloem er door roe»
ren en by gedeelten tegelijk de war»
me bouilfoh toevoegen. In het begin
de saus steeds aan de kook brengen,
alvorens nieuwe vloeistof toe te voe»
gen.
De saus op smaak afmaken met
citroensap of azijn en daarna niet
meer laten koken.
Macaronipap
l liter melk, 125 gr. macaroni, 2
eetlepels puddingpoeder, ongeveer
3 eetlepels bruine suiker! "eëh wei»
nig zout.

Huishoudelijke vergadering

herfst en winter
De macaroni in ruim water aan de
kook brengen, in een zeef overdoen
en afspoelen.
De melk aan de kook brengen met
een weinig zout en desgewenst een
citroen» of sinaasappelschilletje. De
macaroni er in strooien, even omroe»
ren en zachtjes gaarkoken in onge»
veer 40 minuten.
Het puddingpoeder met de suiker
vermengen en onder roeren aan de
macaronipap toevoegen. (Het schil»
letje verwijderen). De pap nog even
doorkoken en warm of koud op»
dienen.
"Wie de pap extra smakelijk wil ma*
ken kan een onsje rozijnen meekoken.

Service . . .
Het verhaal wordt eentonig!
Dinsdagmiddag: postkantoor om
kwart voor twee, wachten voo_r hé
loket, vertrek tien voor half drie
Donderdagmiddag half één: zeven
mensen voor één loket. De zevende
man was na drie en twintig minuten
al geholpen.
Commentaar totaal overbodig!
En nog durft men beweren, dat-de
„wachttijd" niet lang is!

RDr

Actie Chr. Bestuuxdersbond

In het kader van de Novembër»actie
zal Woensdag 17 Nov. a.s. door de
Zandv. Chr. Besturenbond 'een pro
paganda*avond worden belegd in Zo
merlust. Op deze bijeenkomst zal de
heer W. Brak, hoofdbestuurslid van
de Chr. Bedrijfsgroepen Centrale als
spreker optreden.
„Wim Hildering"
De feestelijke omlijsting is in han
organiseert cabaret-avond
den van het gezelschap „De Mn
Op Zaterdag 20 November a.s. zal de santo's".
toneelvereniging „Wim Hildering'
een cabaretavond aanbieden aan haar Bijeenkomst zonder verslag
leden en donateurs in Zomerlust.
Voor deze avond heeft men beslag Wij bieden onze lezers onze veront
weten te leggen op het gezelschap schuldiging aan, voor het ontbreken
van Ab van der Linden, dat zijn be» van het verslag van de gisteravonc
kendheid o.a. aan de radio ontleent. gehouden openbare vergadering van
Tevens ligt het in het voornemen, het Hum. Verbond, waar de heer D
eveneens in „Zomerlust" tegen half Th. F. d'Angremond als spreker op
December (de juiste datum zal nog trad.
Een van onze medewerkers was
nader worden bekend gemaakt) met
eigen krachten op te treden in het wegens ziekte verhinderd deze bij
bekende toneelstuk „Gaslight" van eenkomst bij te wonen en kon ons
Patrick Hamilton in een vertaling van zijn afwezigheid niet tijdig meer
op de hoogte stellen.
van Cruys Voorbergh.

Heintje Davids neemt afscheid
Ook in Zandvoort is Heintje Davids
afscheid komen nemen van haar pu*
bliek, waaraan ze zo met hart en ziel
verknocht is.
Gisteravond in een goed gevuld
„Monopole'' hebben we hier voor de
laatste maal van haar liedjes en grap*
pen kunnen genieten.
'En hoewel er veel bloemen, ca»
deaux en toespraken waren, was er
toch ook een ondertoon van wee*
moed, omdat deze kunstenares na 52
jaar van hard werken, haar contact
met het theater' en de mensen zo
node kan missen.
Heintje Davids behoort niet tot
een of ander genre, Hein is een „be*

Mensen en zaken

De Zandvoortsle >• Bestuurdersbond
loudt a.s. Woensdagavond in „Ons
Redden of; doden.
Gebouw" een <• huishoudelijke verga*
dering. De agenda vermeldt o.m. be* Dat vele mensen een al dan niet be»
spreking winterwerk, propagandavoe* aaide hobby hebben naast hun nor»
ring en bespreking kinderfeest.
male dagelijkse beroep, is bekend. En
iet is in ons land geen zeldzaam ver»
Sterk dammen
schijnsel. Zo zijn er voorbeelden van
Woensdag a.s. zal door de Zandv. schoolmeestersdichters, kapperskell*
Damclub een begin worden gemaakt
ners, ambtenaa~r»journalisten, arts»
met de onderlinge competitie.
'Dit jaar zal nog niet aan de bonds» schrijvers en zelfs hebben wij een
competitie worden deelgenomen en cousen verkopende grootmeester in
zal besteed worden om 't 'spelpeil op
te voeren én de onderlinge krachts* de rijmkünst gehad.
Onlangs is de Rotterdamse chirurg
verhouding te testen, om in de toe*
komst zo sterk mogelijk naar buiten dr. A. G. J. 'Hermans benoemd tot lid
op te kunnen treden.
De club beschikt reeds over zeer van de Nederlandse Maatschappij
sterke spelers en de heer T. Kerk» voor,Letterkunde. Dit op grond van-",
man (hoofdklasse speler) die met de zijn literaire verdiensten. Maar dr.'
spelleiding belast is, verzekerde ons Hermans doet nog meerl iHij is een
dat de nieuwe damcjub zeker in staat hartstochtelijk 'jagen En dat is een
is om het volgend jaar voor een ver*
verrassing. Een chirurg die boeken'
rassend optreden te zorgen.
De dammers die tot heden verstek schrijft, wekt geen verbazing. Er zijn
lieten gaan, worden verzocht zich als* tal van artsen, die hun belevenissen _
nog a.s. Woensdag op de speelavond op papier hebben gezet en hun werk
in „Ons Huis" te, melden.
ook hebben uitgegeven. Een van hen,
dr." Sava,r "heeft eens een • boek ge*
Overdekt zwemfeest '
schreven:
„Het reddende mes". En .
Op 6 November j.l. organiseerde het
Sportfondsenbad te Haarlem 'n groot inderdaad zijn door de -wijze, waarop
gecostumeerd kinderzwemfeest, afge* dr. Sava zijn lemet hanteerde, diverse
wisseld met verschillende nummers. mensen gered van ,een voortijdige
Ook van de Zeeschuimers deed een
50»tal adspiranten mee, terwijl vele dood. Ofschoon het natuurlijk zo is,
ouders hun kinderen vergezelden. Het dat niemand voor zijn tijd,gaat. Want
was zeer verheugend,'dat pok bij on» in het geval van het succesvol ingrij*'
ze Zandvoortse kinderen zo veel leu» pen van" dr. Sava zijn de omstandig»
ke en mooie pakjes te zien waren. heden, waaronder het leven van een,,
Het originele Zandvoortse vissertje
compleet niet töot op de rug én een bepaalde mens verliep — en waar das pijpje in de mond deed het goed tus» ook de' chirurg met z'n mes-is inbe»
sen de vele bloemenmeisjes, roodkap» grepen -- zó gegroepeerd dat die
jes, elfjes en danseresjes. Twee meis» mens nog niet aan z'n'dood door een
jes hadden hun herfstvacantie be»
steed aan schelpenzoeken en daar ziekte of een kwaal toe is.
pakjes van gemaakt,'een aardig idee.
Maar, „'Het reddende mes" is een
Zij noemden zich „De Zeeschuimers" aardige titel, die er zeker in gaat bij
Drie kinderen waren schattige 'Hawaiian»meisjes, compleet met bloe» lieden, die van nature afkerig zijn van
men en guitaar. Ook Willem Parel operaties. Maar wat te zeggen van
een chirurg, die straks misschien wel i
ontbrak niet. De Kunstzwemgroep van de 'Zwem* een boek schrijft: „Het moordende
vereniging „(Haarlem" onder leiding lood" of „De dodende dubbelloops"?
van mevr. A. 'Hplsken*Neve liet zeer
mooi werk zien en de instructeurs Dr. Hermans zal toch niet kunnen
van het bad zorgden voor de vrolijke ontkennen dat dieren levende wezens
noot. Tot slot.,werd, een film ver» zijn, zij het dan een lagere soort dan
toond „20 jaar Sportfondsenbad".
De organisatoren mogen op een ge* mensen. Maar dat doet niets af aan
het feit dat het levende schepselen
slaagde avond terugzien. "
zijn. En dan is het maar vreemd het
ene levende wezen met een mes te"
redden en het andere met eep jacht*
INGEZONDEN
geweer het levenslicht uit te blazen.
:
(Buitefigv'erantwoordelijkhek Voor de sport.
Momus weet riiet of het de bedoe*
van; de^edactiè).
ling van de Schepper is geweest" dat
'Zijn icreaturen zó met elkaar om*
- * * - « ~ •'- «• •* i '•>* d " ^
Wat een bestuur van O.S:S. al niet springen.""
5
kan veroorzaken! .De heren hebben
MOMUS.,
onlangs onderlinge wedstrijden geor»
ganiseerd voor "jeugdige O.S.S.*leden~
waarbij éeri" aantal punten "werd vast*
(Adv.)
gesteld om in het bezit te komen van
een diploma. D_e- namen van de
kleintjes die' de' vereiste punten had
den behaald werden op de avond .van
de „diploma=uiifeiking" afgelezen, de scheppen gezonde regelmaat
beloofde diploma's werden echter
niet uitgereikt. -flHet bestuur was n.l
van mening datrhet te duur was om
voor al die kleintjes die voor dit
brevet in aanmerking kwamen di Hoeveel radioluisteraars
telt Nederland
ploma's te laten vervaardigen.
Gevolg: de kleine gym»beoefenaars
Het aantal aanoegeven radio*ontvang*
kwamen huilend thuis.
Het bestuur wordt „bedankt" voor toestellen in Nederland bedroeg per
haar voortreffelijk en opvoedkundig l November 1954 1.942.105 "tegen
inzicht.
1.931.683 op l October 1954.
'
De Nijs.
Op l Ottober '54 waren er 499.927'
aangeslotenen op het Draadomroep*
Helmersstraat 27 net tegen 498.826 op l September '54.

grip" geworden in onze Kleinkunst
wereld, zoals wijlen haar broer Loui
nu nog steeds een „begrip" voor on
is. Hein is de verpersoonlijking van
een echte, sappige, soms ietwat rau
we, maar onvervalste volkshumor.
Niet iedereen zal haar kunnen
waarderen, smaken verschillen nu
eenmaal, maar wie gisteravond in
„Monopole" was, zal zonder twijfe
den diep respect gekregen hebben
voor de 'kleine vrouw, altijd vol zelf
spot, die het wist te bestaan om een
volle zaal weer laaiend enthousias
te maken voor al die refreintjes ui
een grijs verleden.
G.'H

IL dook
Zeer binnenkort zult U bezoek ontvangen van' een huisbezoeker(ster)
inzake het Bevolkingsonderzoek T.B.C. En dan zal uw eerste reactie mis»
schien zijn - om' te^ vragen: „Bent U daa'r al weer?" ,
- 'Maar O moet dan bedenken, dat het vorige bevolkingsonderzoek al weer
drie j aren 'achter 'ons ligt, drie 'jaren waarin heel wat kan. gebeuren. En
er is ook veel gebeurd in die tijd.
. Want •> in de eerste plaats zijn er belang'rijke vorderingen gemaakt op
het gebied van T.B.Obestrijding, het aantal ziektegevallen is in dat tijds*
verloop enorm teruggelopen en ook de sterftecijfers "zijn belangrijk ge»
daald.
•Maar juist daardoor.is, -hoe-vreemd dat ook mag klinken, het besmet*
Tingsgevaar groter geworden. Want het publiek is 'er niet meer zo immum
voor, omdat men minder met T.B.C.*besmetting "in' aanraking komt en ons
lichaam zich er daarom minder tegen' kan wapenen. De grootste -waak»
zaamheid blijft-düs geboden. .
In de tweede plaats is de wetenschap op het gebied van Röntgen=foto's
in zo'n grote mate, vooruitgegaan, dat het nu ook mogelijk is andere af*
wijkingen te constateren. Men denke hierbij aan een long*turoor of -aan
hartziekten.
Ten derde beschikt men tegenwoordig over uitstekende geneesmiddelen
ter bestrijding van TJB.C.
'Na deze argumenten zult U wel begrepen hebben, dat practisch nie»
mand zich aan dit a.s. bevolkingsonderzoek mag onttrekken, want het is
uiterst belangrijk.
Niemand mag zeggen: „Bevolkingsonderzoek, dat geldt niet voSr mij",
want de practijk heeft het wel anders geleerd. Het bevolkingsonderzoek
heeft ten doel ,in korte tijd een greep te doen op de ziekte en er een duide*
lijk beeld! van te krijgen. En daarom is het zo jammer, dat nog niet ieder*
een van de noodzaak doordrongen is en dat er nog altijd mensen zijn, die
om de een of andere reden, weigeren zich te laten onderzoeken.
Dit is vooral''te betreuren omdat maar al te vaak is gebleken, dat juist
onder de weigeraars de besmetting schuilt. Ze blijven een voortdurend
gevaar voor hun omgeving en tenslotte blijkt het niet anders dan struis*
vogelpolitiek, omdat de ziekte zich toch - vroeg of laat — openbaart.
En ook hier geldt weer de oude waarheid, dat het altijd beter is te voor*
komen dan te genezen.
Iedere röntgenfoW Wordt door een arts in Den Haag gecontroleerd.
Mocht U een oproep krijgen voor' een na*onder_zoek, schrik dan niet
direct, want het'isjheel goed mogelijk, dat de foto, is mislukt bijv. door het
niet stipt opvolgen der kledingsvoorgchrif ten. " f „
Tenslotte zouden,we U met klem willen adviseren: Zoek geen uitvlucht,
maar onderwerp U aan dit onderzoek, dat slechts" een ogenblikje van uv
tijd vergt en van zo 'groot belang is voor de Volksgezondheid.'
" j" .

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

SINT NICOLAAS-CADEAUX

leveren wij U contant of op ons credietsysteem!

Laat ons eens een aardige kinderreportage aan huis of in onze studio maken
Speciaalzaak op foto- en filmgebied

' Alle merken EOTO=, FILM» en VERGROTINGSAPPA'RATEN,
, PROJECTOREN en KIJKERS
Speciale aanbieding in prima GLASPAREL SCHERMEN in div.
maten
i,...,
vanaf ƒ 30,—

FOTO-KINO HAMBURG
GROTE KROOHT 19 - TEL. 2510

O
PANTOFFELS

De Sint komt spoedig!
Doe bijtijds uw inkopen

Prima BREIWOL
100 gr.
1,98
A>ONINGRUIL Santpoort,
Zeer fijne NYLONS
3,95, 4,95, 2,75
'orp (gem. Velsen)*Z'voorf.
Wollen DAMESVESTEN en
HOGE LAARZEN
95
Aangeb. fl. herenhuis, 6 k.,
PULLOVERS
vanaf 12,85
erre en tuin; huur ƒ 50 p.m.
ook voor kinderen v.a.
Wollen SHAWLS, pracht collectie, vanat .1,98
Gevr. groter huis te 'Zand=
DAMES PYAMA'S, moderne kleuren .. 11.65
/oort, hoge huur geen be=
Zwanendons HEREN PYAMA'S.. vanaf 9.65
:waar. Br. onder no. 8804
Want Sinterklaas komt reeds om
KINDER PYAMA'S
vanaf
3,9,5
iureau Zandv. Courant.
de hoek kijken zoals U ziet!
'Pracht gekleurde TAFELLAKENS met
STEEDS APART EN CHIC1
angeb. groot modern VRIJ
bijpassende SERVETTEN
per set 5,38
BOVENHUIS, bev.: 4 gr. en
Grote sortering DOZ'EN DAMES=,
2 kleinere kmrs, badk., zol»
HEREN* en KINDERZAKDOEKJES v.a. 79 et
der, Bruijnzeelkeuken; vlak
HEREN OVERHEMDEN
vanaf 5,35
DAMESBROEKEN
Familieberichten
bij zee. Gevr. andere wo=
Grote keuze kreukvrije ZELFBINDERS
Zaterdag 13 Nov.
:egen de koude
ning, ong. zelfde ruimte.
vanaf 1,35
Jongensbroeken, manchester plust Br. no. 8806 bur. Zandv.Crt.
om 2 uur
• DANKBETUIGING.
fours, korte jongensbroeken.
Grote sortering Dames-, heren- en
Voor de vele blijken van belangstel*
Welk Zandv. gezm of echt=
BEDRIJFSKLEDING. - Gewatteerds
kinderhandschoenen en wanten
ling ondervonden tijdens de^-ziekte
paar met urgentieverklaring
enlwollen dekens.
en bij het overlijden van onze ge*
voor woning in Zandvoort
Verder alle MANUFACTUREN
van ons nieuw winkelpand
Ruime keuze kindersportkousen en -sokjes
liefde vrouw, moeder, grootmoeder
is genegen VRIJE WONING
Haltestraat S.
en zuster
' "'
Grote sortering in baby- en kleuterkleding
Fa v.d. Veld-Schuiten N HAARLEM te betrek=
Kruisstraat 12 — Telefoon 2360 .en, event. dir. te aanvaar=
'AAGJE 'PAAP^OL
'
Telefoon 2174
den? Vest.verg. v. Haarlem
Bij ons ook H.OBOCA REISBONNEN!
Erkend fondsleveréhcier
betuigen wij onze oprechte dank.
is verzekerd. Br. onder no.
Donderdagsavonds ïoi, 9" uur
In het bijzonder Zr Lien en Jannie en
8805 bureau Zandv. Crt.
geopend
'
Dr van 'Es onateCdank voor huri goede
WINKELZAKK-EN
TE KOOP aangeb. weinig
zorgen.
,- _
. •+ - .
TOONBANKROLLEN
Haltestraat 12 - Telefoon 2290
gebruikte SOLEX. Emma=
4. P.aap.
FRUITSCHAALTJES, enz.
weg
17.
'Haarlemmerstraat 40.
| _Mr opticien
.'Eerste Zandvoortse
TE KOOP: z.g.a.n. kinder=
Hiermede betuigen wij onze oprechte
wagen en aquarium m. plan=
Papierhandel
dank voor de vele bewijzen van deels
:en. Brederodestr. 36 zom.h.
neming, welke wij mochten ondervin*
-Haltestrsat 12 - Telefoon 2507
PRIMA RADIO tegen bil=
den bij he't overlijden van onze lieve
"ijke prijs te koop. E. Koper,
koopt reeds 72 jaar zijn geschenken in
vrouw en moeder
Bilderdijkstraat 6.
J. A. JACOBS*DE KIEVIT.
Het mooiste Sint Nicolaas*
Uit aller naam:
R.KIS.V. „THE ZANDVOORT BOTS" cadeau:
een FILMSTRQOK=
W. Jacobs.
Wij hebben een grote sortering in
PROJECTOR van ƒ 25,Uitslagen van Zaterdag en
Zandvport, 12 November 1954
Speelgoederen, Luxes enj Huishouden Zondag j.!.:
of ƒ 38,50. Geschikt voor
lijke, artikelen, Emaille, Sola artis
Gasthüishofje 26
T.Z.B. jun.=B.S.M. a '
2=1 .'ong en oud, voor het ge"hele
Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
kelen enz.
Ziet onze 4 étalage's!
Concordia adsp. c=T.Z.B. b
4=0 gezin. Mooie stroken .van
diverse werkzaamheden in de fabriek
ƒ l,—, sprookjes, verhalen,
SWALUESTRAAT 9 is' achter- de Programma voor Zondag a.s.:
enz.
Haltestraat. Telefoon 2418'""
Dokters- en Zustersdienst
T.Z.B. l=Kinheim 2
2.30 uur reisbeschrijvingen
FIPRON FILM, Dr Smit*
T.Z.B. 2=H.B.C. 5
12 uur straat
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
8, ZANDVOORT,
.
S.HJS.
4»T.Z.B.
3
12
uur
dagmorgen S^uur. raadplege men bij
' BEL voor
r -:
telefoon 2851.
Zaterdagmiddag:
en
noodgevallen:
T.Z.B. adsp. b»D.S.O.V. a
3 uur TE KOOP:
TROUWRIJDEN
DOKTOREN:
een orig. Gromly HEREN=
en TAXI ;
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
SCHAAKNIETJWS
JAS mt 52 en dames TED=
weg 34, telefoon 2813 De bondswedstrijd van het tweede DYBEERMANTEL mt 44.
van 14 tot 35 jaar
tierital tegen S.S.C.'H. te 'Haarlem, Kostverl.str. 58 hs., links.
WIJKZUSTER:
M- rIndiensttreding
na medische goedkeuring.
welk_e j.l. Donderdag werd gespeeld,
TE KOOP: Zr Hoogenboseh, Wilhelminavr. 19,
Aanmelding dagelijks bij de portier.
Billijke
prijzen
is^geèïndigd
in
een
4=6
nederlaag
voor
op Ie stand, bev. ben.
telefoon 2306.
dé ploeg van de Zandv. Schaakclub. HUIS
2 gr. k., keuk., serre, tuin en
Het is uiteraard jammer, dat men er schuur; bov. 3 sl.k., badk.,
VERLOSKUNDIGE:
niet in is geslaagd het in de eerste 2 gr. zolderk. Gevr. kleine
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816
wedstrijd tot winst te brengen, doch woning te Amsterdam.^
hieraan is het feit, dat de tegenpartij Nog enkele ZEER SOLIED
het^ vorige seizoen pas uit een hogere GEBOUWDE, PERCELEN
PREDIKBEURTEN.^.,
klasse'is "gedegradeerd, niet' gehee ,te koop op Ie stand, eigen
cacao- 'en chocoladefabrieken N.V* Haarlem *
SCHROEDER? HOGEW.EÖ 50
vreemd.
' '
Hervormde Kerk, Kerkplein
Dag en liacht'grond. Hypotheek aan\tOnderstaand volgen dé gedetail»
Makelaar W. PAAP.'
Zondag 14 November •
<
leerde uitslagen:
KostverLstr. 1. Tel. 2965
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
De. Groot»v. Keule 1=0; JDe Jong;
J. Brammeijer. ,f ~"•. i.
ALS, RECLAME DEZE'JPÊEK
TE
KOOP GEVR. HUIS
Giskes 0*1; Lubberink»E. Molenaar
voor 3 pers., in de prijs van
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Me»,
/2'^/a',
Meijer»Eldering
1=0;
Hoos»van
20- a 25 mille, leeg te aan*
dewerking '•van.-.ïietiKerkÊoor. On* 250 gram eigen gesmolten.
Duijn 1/2sl/s; Elferink»Slijkerman 0=1; vaarden.
Makelaar W. Paap op Uw OUDE RADIO=
derw.: De brandende braarhstrüik
Nat=C. Molenaar 1=0; Sjoordema»
l
Rund
vet
van
50
voor
35
et
Het heeft inruil=
die niet verbrandde'.' . ' •" -'^
.<
TI
Kroon 0=1; Gosen»Mühlenbruch 1=0 Kostverlorenstr. l, tel."2965. TOESTEL.
waarde bij aankoop van
Gehakt'
500 grl ƒ 1,50 Caro»De Goede 1=0.
's Avonds geen dienst.
Jong echtpaar vraagt GEM UW NIEUW
Lappen
500 'gr. ƒ 1,65
A.s. Maandag speelt het Ie tienta KAMERS met vrije keuken PHILIPS RADIOTOESTEL.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Magere en Riblappen .. 500 gr. ƒ 1,90
een
uitwedstrijd
tegen
De
Uil
2
uit
van l Dec. tot 31 Maart '55. Prachtig van toon en uiter»
Rosbief
500 gr. ƒ 2,10 Hillegom.
Zondag 14 November ,
,.
Br. met prijsopgaaf onder lijk. Technisch volmaakt!
Lende
500 gr. ƒ 2,20
10.30 uur: Ds'J. J.~van Hille Van
no. 8901 bur. Zandv. Crt.
Vanaf ƒ 98,-.
500 gr. ƒ 2,50
Haarlem.
• -,
"" Biefstuk
PHILIPS TELEVISIE. Cultuur en ontspanning thuis.
Rijkspostspaarbank
Te
koop:
Schoudercarbonade
....
500
gr.
ƒ
1,60
7 uur: Jongerendienst. Spr. Mej. Ds
Vanaf ƒ 495,-. Groot beeld ƒ 1095,- en hoger. Wij
OUDE
SCHOOLBANKEN
250
gr.
Leverworst
-.ƒ
0,35
C. Soutendijk van Haarlem.
Aan het postkantoor Zandvoort en
Platte Ribjes
500 gr. ƒ 1,35 het daaronder behorende ambtsge; a ƒ 3,50 per stuk. Remise plaatsen Uw antenne vakkundig tegen de laagste prijs.
PHILIPS BANDRECORDER ƒ 740,- of ƒ 10,- p.w.,
Gereformeerde Kerk,
p. kg. ƒ 2,- bied werd gedurende de maand Octo> P.W., Noorderdumweg.
Jnlianaweg hoek Emmaweg
U stelt Uw eigen programma samen!
100 gr. Ham.. ƒ 0,48; 200 gr. .. ƒ 0,90 ber ingelegd ƒ 73.347,35 en terugbe
HULP
i/d
«HUISHOUDING
PLATENSPELER met versterker en luid=
SOEPPAKKETJE:
Zondag 14 November
taald ƒ 69.057,61.
gevr. Een paar ocht. in de PHILIPS
spreker ƒ 225,- of ƒ 4,- p.w.
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering 100 gram Poulet )
week. Mevr. Schiltmeijer,
H.A.
ƒ 49,75
100 gram Gehakt >
ƒ 0,75 Zeepost
Dr Smitstraat 8. Tel. 2851. PHILIPS droogscheerapparaat
)
5 uur: 'Ds A. "de Ruiter. H.A.' en l Mergpijpje
Het zonnetje in huis!
dankzegging.
Met de volgende schepen kan zeeposi
PHILIPS BIOSOL HOOGTEZON
ƒ 198.—
worden verzonden. De data, -waarop A.s. Zaterdag
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Tijdelijk ƒ 15,— reductie. Ook in huurkoop: U betaalt
de
correspondentie
uiterljjk
ter
post
als
RECLAME:
KLEINE KROCHT^l -- TELEF. 2432 moet zijn bezorgd, staan achter de
dan ƒ 5,-. Na l maand 18 x ƒ 11,90.
Zon* en feestdagen 7.30, 9,uur
250 gram CHOCOLA'S
(Hoogmis) en-11 uur. Deiï'avonds
PHILIPS Ultrapliil: Tijdelijk ƒ 61,50, oude prijs ƒ 76,50
naam van het schip vermeld:
a ƒ 0,70
7 uur Lof." ; ---•',; <••£<•* j:
In een wip schoon schip,
Indonesië
en
Ned.
Nieuw
Guinea:
In de week H.H. Missen 's morgens
Een WENERKOEK '
div. merken op slee. Ruton, Hoover,
s.s. '„Friesland", 18 Nov.
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u
a ƒ 0,70 STOFZUIGERS:
Holland Electro, Excelsior
vanaf ƒ 2,— p.w.
Ned. Antillen: tn.s. „Poseidon",
Lof. ^
-'
Fa VAN STAVEREN Wij leveren div. merken wasmachines, droogmachines
16 Nov
GEBOORTEKAARTJES
Ned. Ghr.' Gemeenschapsbond - r
Suriname: m.s. „Bonaire", 17 Nov.
Zeestraat 48 - Tel. 2684 en andere huishoudelijke apparaten.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika
Dinsdag'16 November
Komt U eens kijken en luisteren?
Gèrtenbachs
Drukkerij
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis
m.s, „Bloemfontein", 16 Nov.
Erkend
Philips Service Dealer
DAMES
l
Spr.: Joh. H. van Oostveen, evan*
Canada: m.s. „Prins Willem van
Achterweg l Tel. 2135
RADIO » TELEVISIE = ELECTRA
gelist, Voorburg. • ~' •""• - '
Oranje", 13 Nov.
Elisabeth
Donye
Argentinië: m.s. „Yapeyu", 13 Nov
Wij
regelen
op
Het adres voor een
Brazilië: m.s. „Belgrano", 13 Nov.
Zondag 14 Nov. 9.45 uur: Radiotoe:
prettige wijze de
Australië:
via
Engeland,
13,
18
Nov
HOED
spraak.(op, 298 meter) door-,de^heer
betaling met U. Kostverlorensiraat 7 — Telef. 2534
Nw,
Zeeland:
via
Engeland,
13
Nov,
in het betere genre
Ohn 'Hennekes van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Kennen'wij
Inlichtingen betreffende de verzen „Fanny Béret" in 6 nieuwe VERHUUR ZONDER
onszelf wel?"
dingsdata van postpakketten geven kleuren. Laat Uw oude Tioed
CHAUFFEUR
de postkantoren.
vervormen.
GARAGE
RHEE, telefoon
/
Pakveldstraat 30 * Tel. 2739 K 2500—39669, 39435, Koe»
Monopole '
Dat kunt ook U zeg»
Klaas Vaak op de weg
diefslaan 21, Heemstede
Vrijdag 12 Nov. 8 uur: film „De 3
gen na een adver»
Voor de gladheidsbestrijding beschik
musketiers".
,
tentie in de,
Woninginrichting
13 Nov. Uitvoering Mond: de dienst van Publieke Werken ove
ZANDVOORTSE
telefoonnummers Zaterdag
één zandstrooier.
accordeon»ver. „'Excelsior".
HEEMEIJER
COURANT
Mede als gevolg van de uitbreiding
en adressen
Zondagmiddag 14 Nov. 2.30 uur: film
Uw advertentie im«
„'De gestolen straaljagerplannen". van het wegennet en de aanleg van zag gaarne dat U het v. Ostadestraat 7a
mers bereikt .alle
biedt aan prima WILTON»
Zondag 14 Nov. 8 uur: film „De 3 nieuwe straten gedurende de afgelo:
2000 Brandmelding.
groepen van ' Zand»
KARPETTEN v.a. ƒ 124pen jaren is dit thans niet meer vol
musketiers".
2403 Commandant Brandweer.
volgende
deed;
n.l.
voorts bevolking !!!!
en DEKENS .. v.a. ƒ 18,95
doende om bij gladheid snel en af
Maandag 15 Nov. 8 uur:-idem.
3043, 3044-Politie.
2100 Politie (alleen T. noodgevallen). Dinsdag 16 Nov. 8 uur: film „Zij, die doend op te treden. Bovendien is de:
ze zandstrooier reeds vrij oud — hi;
zich verkopen".
23*5 Gent. Secretarie.
Naar
dateert nog van vóór de oorlog —
2499 Gem. Geneesheer, JuUanaweg la. Woensdag 17 Nov. 8 uurTidem.
voor uw
,
zodat de kans op uitvallen zeker nie'
Donderdag 18'Nov. 8 uur; idem.
2263 Informatiebureau Vreemdellndenkbeeldig is.
genverkeer, Kiosk Raadhulspleln
SINT
NICOLAAS-INKOPEN
ZANDVOORT
B. en W. stellen de raad a.s. Di
Andere attracties-en
2887 Stoonrwassery „Hollandia",
dag voor tot aanschaffing van een
als: Shawls, handschoenen, wanten,
nuttigheden '~
ftfnstr|jkery, J. H. G. Wecnink
tweede zandstrooier over te gaan. De
Pakveldstraat 30a.
zakdoeken, blouses, overhemden,
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- Zaterdagmiddag 20 Nov.: Aankomst kosten daarvan worden op ƒ 1350,—
dassen, jumpers, vesten
van Sint Nicolaa's in Zandvoort, geraamd.
bachs Drnkkery, Achterweg 1.
In'overeenstemming met de advie;
Deelnemer zegel-actie
Officiële ontvangst terrRaadhuize
2424 Autobedrijven „Rinko",
zen van de commissies van bijstand
.Oranjestraat en Stationsplein.
KERKSTRAAT
29-31 - TEL. 2513
-^
Stadsschouwburg,
Haarlem
voor Publieke "Werken c.a. en voor
2975 Joh. SÖtsma's Leesbibliotheek
„De, Opbouw" ToUensstraat 47. Zondög 14 Nov. 8 uur: 'De Haagsche de financiën stellen zij voor tot deze
aanschaffing te 'besluiten en daarvoor
Comedie met „Maria Staart".
2463 Stofzntgerspeclalist; UchtetoVrijdag 19 Nov. f.30 uurr'pe Neder!. een crediet van ƒ 1350,— beschikbaar Ziet onze étalage's, enorm
ringen. feel op Frlts Paap,
sortering St. Nicolaas art.
te stellen.
Comedie" met ,','De drie zusters".
Prins Maufitsstraat 3

Brossois schoenhandel

Bedenkt een goede slagzin voor
uw Sint Nicolaas-advertentie in
de volgende nummers van de
Zandvoortse Courant!

Heropening

„DE WOLBAAL"

LOOMAN*

Sint Nicolaas

Het Wonder van ,Zandvoort
j *•

JONGENS
MANNEN

26 O tt

WEEST ZUINIG!

Slager La Viande

* «rc«

WEEK-AGENDA
,
i

Belangrijke

St. Nicolaas

BAKELS

NOOY

voor al

uw

inkopen

STOOMWASSERIJ „HOLL&NDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Café OOMSTEE

Philips radio

van f 98,— af

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen alle
soorten meubelen en inboedeis'. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, teleï. 3164

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Voor vlot en
leuk jurkje

TELEFOON 2974

De Volkscredletfaankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen krtjgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en by de plaatselijke correspondenten

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper * Stationsplein * Telefoon 2550

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

A .s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IsHillegom
Zandyoortmeeuwen
l krijgt a.s. Zon*
Mevr. de Nijs
dagmiddag zijn oude rivaal, iHillegom,
Coupeuse
op bezoek. Tegen deze club waren de
Emmaweg 8, telefoon 3095 resultaten
steeds van wisselende aard.
Ook nu zal het zeker niet aan span*
Het adres in Plan Noord ning ontbreken.
Het 2e elftal dat bij T.Y.B.B. 2 pp
Grote sortering Behang
bezoek gaat staat een zware wedstrijd
V erf waren
te wachten. Mits er flink wordt aan*
Plastic muurverf
gepakt achten we de kans groot dat
Beitsen
de punten in de wacht gesleept zul»
Witkalk en gips
len worden.
Borstelwerk en
Het Ie Zaterdagmiddagelftal speelt
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels tegen Telefonia te Haarlem en zal
trachten zijn goede prestatie van de
vorige week te herhalen.
P. FLIETSTRA
Van de adspirantselfrallen komt
Burg. Beeckmansfraat 2
Zaterdagmiddag alleen het d*elf*
hoek Tollensstr. * Tel. 2114 a.s.
tal in liet veld.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. l*Hillegom
2.30 u.
T.Y.B.B. 2=Zandvoortm. 2
12 u.
Zandvoortm. 3*Haarlem 5 9.45 u.

VRIJDAG 12, Zondag 14 en
MAANDAG 15 NOVEMBER - 8 uur

Wilhelmientjes

'n 'Heerlijk koekje
van 70 voor

60 et per 250 gram

DINSDAG 16 tot en met
DONDERDAG 18 NOVEMBER - 8 uur
Giselle Pascal, Raymond Pellegrin, Nicole
Courcel, Philippe Lemaire

Neemt proef met onze
SPECULAAS en
SPECULAASBROKKEN
BANKETSTAA'FJES
MARSEPEIN enz.
Beleefd aanbevelend,

Zij, die zich verkopen
De zelfkant van het Parijse Nachtleven. 'Een
film die de waarheid niet verbloemt.
Toegang 18 jaar.

Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand*
voort" de 9e ronde voor het club*
kampioenschap. De stand aan de kop
van de ranglijst is thans als volgt:
1. H. v. d. 'Meij; 2. J. Kol Jr.; 3. J.
Zwemmer; 4. A. Willemse.

TAPIJTEN

KORFBAL

A.s. Zondag speelt het eerste twaalf*
tal van de Zandvoortse Korfbalclub
een thuiswedstrijd tegen D.S.V. l en
wel des middags om 2 uur op het
terrein aan de Van Lennepweg.
Z.K.C. 2 gaat bij 'Haarlem 4 op b e»
zoek, aanvang 10 uur op het terrein
aan de Kleverlaan.

Watergetijden
H. W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
Nov.
14 5.47 12.30 18.07 1.— 9.30*16.00
15 6.36 13.30 18.59 2.- 10.30*17.00
16
7.29 4.30 19.53 3.- 11.30*18.00
17 8.28 15.30 21.— 4.- 12.30*19.00
18 9.35 16.30 22.12 5.- 13.30*20.19 10.51 18.—23.29 6.30 15.00*21.30
20 -.- 6.30 12.0419.— 3.30*10.00

WOLLEN DEKENS

Holtap karpetten
Wiltons 200 x 300
Wiltons 225 x 325
M. Smyrna's 200 x 300
M. Smyrna's 225 x 325
Zeer gr. tapijten 270 x 360 ...

van ƒ
van ƒ
van f
van ƒ
van ƒ
van ƒ

48,98,130,160,168,198,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

TAPIJTHANDEL „MARO" n.v.

Ontvangen nieuw model

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
Brederodesfraat 72, tel, 3023

Mevr.A.Mol-van Bellen
Diploma A.N.O.V.

29,50
65,89,98,93,149,-

l'*persoons
2*persoons

van ƒ 19,50 voor ƒ 13,50
van ƒ 29,50 voor ƒ 18,50

BEDSTELLEN

van ƒ 47,50

voor ƒ 32-

TAFELKLEDEN

Pluche van ƒ 29,50

voor ƒ 19,50

Aanvang verkoop ZATERDAGMORGEN 1O uur
en vervolgens de gehele week van 10-5 uur (Maandag van 1 -5 uur)

Schoolplein 4 * Telef. 2467
ABONNEERT U op de
IZAWDVOORTSE
COURANT

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Deurkleedjes vanal l 4,75 enz. enz.

Fa A.vlMije&Zn

ZONDAGMIDDAG 14 NOVEMBER - 2.30 uur
Speciale familiezmatinee. Wij presenteren U
een Cultureel filmprogramma:

ZATERDAG 13 NOVEMBER
gereserveerd •voor de Mondaccordeonsvers
eniging „Excelsior"

K.J.C. „ZANDVOORT"

DAMES K.J.C. „NOORD"

J.l. Woensdag werd „op en om de
kaart" een spannende strijd geleverd.
Het resultaat was: 1. mevr. Mook; 2.'
mevr. A. Kraaijenoord; 3. mevr. G.
Kerkman; 4. mevr. W. Flipse.
De revanche*wedstrijd die op 5 No*
vember tegen de heren „Noord"
werd gespeeld is in een overwinning
voor de dames geëindigd. De marsen*
prijs bleef echter in het bezit van de
heren.

Nog slechts korte tijd
Met toestemming van de Kamer van Koophandel

Alleen Zaterdag
ALS RECLAME:

met George Marchal, Yvonne Sanson en
Gino Cervi. Intriges, liefde en avontuur aan
het Franse Hof. Avontuurlijk en vermakc*
lijk, spannend en ondeugend. Alle leeftijden.

Verder een prachtig VOORPROGRAMMA
Toegang alle leeftijden.

GTMNASTIEKVER. „O.S.S."
Op de buitengewone ledenvergade*
ring, die Zaterdag a.s. bij Keur plaats
vindt, zullen tevens nadere medede*
lingen worden gedaan over de in het
voorjaar te houden clubavond en het
afzonderlijk uurtje overdag, dat door
de overgrote belangstelling voor de
z.g. „blijf*fit"*afdeling van de dames
noodzakelijk is.
Af d. Volleybal!.
Zowel de dames als de heren behaal;
den een ruime overwinning. De dat
mes handhaafden hiermede hun fraaie
positie aan de kop, terwijl de heren
de tweede plaats innemen.
iDe uitslagen luidden:
'Dames: O.S.S.*V.C.R.
3=0
Heren: O.S.S.*Spaarnestadt
3*1

20 Nov. speelt K.J.C. „Zandvoort"
om de „Naald" — die de heren voor
een jaar in hun bezit hebben gehad
— tegen „Vriendenkring" Zandvoort.

OPHEFFINGS-UIT V E R K O O P

De 3 musketiers

De gestolen
straaljagerplannen

R.C.H. 6*Zandvoortm. 4
9.45 u.
Zandvoortm. 5*E.D.O. 6
9.45 u.
Geel Wit 3*Zandvoortm. 6
12 u.
Bl'daal a=Zandv.m. jun. a
9.45 u.
V.V.H. b*Zandv.m. jun. b
9.45 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
Telefonia l*Zandvoortm. l
3 u.
Zandvoortm. 2*S.I.Z.O. 3
3 u.
Zandvoortm. S^R.GH. 2
3 u.
R.CJH. l*Zandv.m. adsp. d
2 u.

Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.

Eventueel op gemakkelijke betalingsvoorwaarden
Ruilt uw oude toestel in,
het heeft hoge inruihvaarde

GROTE KROCHT 5*7

Fijnstrükery - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

k

VAUXHALL
Product van General Motors
Type WYVERN 4 cyl. ƒ 6850,- (ond.prijs)
„ VELOK
6 cyl. ƒ7650,- (ond.prijs)
„ CRESTA
6 cyl. ƒ8250,- (ond.prijs)
Te bezichtigen

BARNHOORN

-

JANSSTRAAT 85, HAARLEM

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden vooï uw WONINGINRICHTING!

Ballèdux en Zonen

Haltestr 27 29

--

Telefoon 2596

Alleen gedurende November en December:

OPNAMEN
bij u THUIS!
6 verschillende
keurige fotokaarten f 10,-*

ROEMER VISSCHERPLE1N 21 * HEEMSTEDE !
Telefoon K 2500 * 26416
l
(Amsterdam, Slaakstraat 8)
Official dealer voor: Heemstede en omg. Aerden» l
hout, Zandvoort, Haarlemmermeer.
•

Foto Swart, Zandvoort

Droste zoekt vrouwelijk personeel l
U kunt een prettige dagtaak vladen bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
•werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet ia Haarlem wonen.
Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) kannen
ook worden tewerkgestild.

is het prettig
werken

Aanmelding Personeel*,
afdeling elke dag, behalve Zaterdags, van 9 tot
5 uur aan de fabriek.

Julianaweg 3

Telef. 2356

LIJST VAM DEELNEMERS
Sint NicolaaB-actto 1954
(in alfabetisch volgorde)
Bakels Anth. N.V., foto, textiel, enz. Kerkstraat 29*31. Lorenz W. J., boekhandel, Haltestraat 15.
Balk M. J., bakker, Hogeweg 27.
Marske F. J. W., sigarenmagazijn, 'Haltestraat 32a.
Ballèdux & Zonen, woninginrichting, Haltestraat .£7*29. Mije A. v.d., bakker, .Wülemstraat 29.
Berends P.F., luxe ledenvaren, Zeestraat 37.
Nooy E. G. H., textiel, Grote Krocht 20.
Bilderbeek (Babyhuis), Grote Krocht 5a.
Nol M. G. van, cnocolaterie, Kerkstraat 34.
Bluijs J. M. H. (Nouveauté), Kerkplein 3.
Notten A. J. C., textiel, Haltestraat 59.
Brink, wijnhandcl, Gr. Krocht 28.
Norde L. -van, groentehandel, Haltestraat 51.
Brossois, schoenhandel, Grote Krocht 13.
Orden M.. F. van, sigarenmagazijn, Kerkstraat 25.
Brokmeier Erven E. H., slijterij, Haltestraat 50.
Penaat F: H., radio, Kostverlorenstraat 7.
Bruynzeel C., bazar/speelgoed, iHaltestraat 6.
Petegem V. J. van, boekhandel, Kerkstraat 28.
Baggerman P., slijterij, Haltcstraat 10.
Portegies en v. Campen, schoenreparatie, Kerkstraat.
Bakkenhoven P., lewnsmidd.bedr., Diaconiehuisstr. 21.
Rinkel L. J., bakker, Raadhuisplein 1.
Bosman B., banketbakkerij, Kerkstraat 22.
Roode W. de, groentehandel, Bakkerstraat 6.
Dalman N.H., Groentehandel, Grote Krocht 36.
Roon C. van, groentehandel, Stationsstraat 6.
Drommel P. C., sigarenmag., Haltestraat 9.
Schaap C., 't Wonder van Zandvoort, Swaluëstraat 9.
Schaap P., levensmiddelenbedrijf, Haltestraat 36.
Duivenboden J. v., textiel, Haltcstraat 45.
Deursen F. M. van, boekhandel, Haltestraat 12.
Schuilenburg H., rijwielen, electra enz., Grote Krocht 5.
De Veenendaalse, textiel, Haltestraat 55.
Schelde T. C. v. d., textiel, Haltestraat 7.
Donye Elisabeth, dameshoeden, Pakveldstraat 30.
Seysener J., bakker, Haltestraat 23.
Failé W., groentehandel, Jan Steenstraat 2.
Spoelders Kappershuis, Haltestraat 14.
Feenstra J. K., radio, Haltestraat 57.
Succes Kledingbedrijf, 'Kerkstraat 20.
Gorter H., bakker, Prinsenhof straat 3.
Steijnen A. van, groentehandel, Grote Krocht 29.
Seggelen M. M. J. van, ijzerhandel, 'Haltestraat 1.
Hamers, slijterij, Kostverlorenstraat 34.
Schutte*Kuipers, sigarenmagazijn, Koningstraat 38.
Hamburg, foto=kino, Grote Krocht 19.
Veen J. G. van, bakker, Helmersstraat 2.
Heidoorn H. M., textiel, Grote Krocht 11.
Vader, bloemenhuis, Kerkstraat 38.
i
Houtman, banketbakker, Kerkstraat 15.
Veld=Schuiten v. d., textiel, Kruisstraat 5.
'Hildering H. L., parfumerie. Kerkstraat 23.
Heemcijer F. G., woninginrichting, van Ostadestraat 7. Versteege W. G., ijzerhandel, Pakveldstraat 19.
Waag de, textiel en confectie, Haltestraat 40.
Hoyng's Geschenkenhuis, Raadhüisplein 3.
Warmerdam P. L., melkhandel, Hogeweg 29.
Jamin C., depot, Haltcstraat 48.
Weber S., sigarenmagazijn, Kerkstraat 12.
Kemp's Fruithandel, Kerkstraat 35.
Kemper W. H., bedden en dekens, Haltestraat'21.
Werff D. v. d., levensmiddelenbedrijf, v. Ostadestr. 22a.
Werff W. v. d., bakker, Gasthuisplein 3.
Kerkman P., levensmidd.bedrijf, Haltestraat 69.
Keulen J. H. van, electra, Diaconiehuisstraat 24.
Wilco Naaimachinehandel, Swaluëstraat 2.
Wolbaai, textiel, Haltestraat 12a.
Keur J., Kerkstraat 24.
Knotter L. J., levensmidd.bedrijf, Haltestraat 37.
Drogisten.
Onderstaande Drogisten steunen geldelijk deze actie,
Koelemij A. W., bakker, Haltestraat 33.
doch mogen wegens verbod van de organisatie geen'ze*
Koper's Kaaspaleis, Grote Krocht.
Koopman G. J., sigarenmagazijn, Haltestraat 22.
gels verstrekken.
.
/
Firma Blaauboer, Haltestraat 46.
. . -,
Kromhout A., schoonmaakartikelen, Haltestraat 24.
Firma Bouwman P. J., Oranjestraat 7.
Kuipers J., ledcrhandel, Schelpenplein 1.
Ladener, sigarenmagazijn, Grote Krocht 25.
Firma Luttik C., Zeestraat 34.
*'/,
Lansdorp H., horlogerie, Kerkstraat 33.
Firma Mije A. v. d., Willemstraat 31.
Eveneens Rinko Garage, Oranjestraat 2, ledelijke bij*
Lefferls "Wijnhandel, Zeestraat 44.
drage (geen zegels).
Looman K., opticien, Haltestraat 5.
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'DINSDAG 16 NOVEMBER 1954

Opgericht 1900

ZAND VOORTS E COURANT

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
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Moeilijke pedagogie

Mevrouw en de' Heren zullen de door
het college aangeboden gemeente*be*
groting op Dinsdag 30 November des
avonds om 8 j uur in behandeling
nemen.

Dr Sis Heyster sprak.
De Comm. voor Huish. en Gezins*
voorlichting had Vrijdag j.l. in hotel
Keur een speciale avond belegd, waar*
bij dr Sis Heyster, de bekende kinder*
psychologe en publiciste, de aanwe*
zige ouders — er waren ook enkele
vaders! — aan zich verplicht zou heb*
ben, indien zij hun een oplossing had
kunnen geven voor de problemen, die
. er. in de gezinnen ontstaan door op*
standige en ongezeggelijke kinderen.
Ma haar zullen nog vele paedagogen
hun inzichten en opvattingen ten
beste geven voor een publiek, dat
maar al" te bereid is de vruchten vari
al dan niet gedegen studies over het
kinderleven in al zijn schakeringen
aan te horen. Het schijnt intussen
niet mee te vallen een gehoor, welks
intelligentie*quotient uiteraard sterk
varieert, paedagogische inzichten bij
te brengen. En altijd weer komt me:i
tot de conclusie dat kinderopvoeding
geen zaak van het studeervertrek
maar van de nuchtere praktijk is.
Een uiteenzetting van de wijze
waarop bepaalde kinderen op bepaal*
de dingen reageren, hoe hun _drift*
leven is samengesteld, welke correla*
tie er is tussen lichaam en geest,
waarom zij soms (voor de volwas*
sene) in de puberteit onuitstaanbaar
en bijna altijd geëmotionneerd zijn,
zou nut 'kunnen hebben voor zover
zij een bijdrage vormt tot de kennis
van kinderreacties. En dan zou een
dergelijk vertoog in „vakkringen" ook
wel het onderwerp van wijdlopige dis*
cussies kunnen zijn.
•Maar nu een aantal mensen bijeen
wordt gebracht waar men niets van
weet, nu het gesprokene zich slechts
kan beperken tot de grote *lijn en
- naodzakelijk-aan de. oppervlakte bhjHkan het niet anders of het nut van
een dergelijke spreekbeurt wordt di*
reet twijfelachtig. In het ene geval
(vakstudies van ingewijden) wordt
het geijkte vakjargon braaf gespuid
en in het laatste (de oppervlakkige
causerie) worden de ouders — die ten
opzichte van de studie, waarin men
kan promoveren, out=siders zijn —
eigenlijk met een kluitje in het riet
en naar huis gestuurd. Tracht men
toch iets te doen en wil men met alle
geweld aantonen dat ouders toch
eigenlijk in*siders zijn, dan moet men
concessies zowel aan 'het een als aan
het ander gaan doen. Met alle gevol*
gen (c.q. vaagheid) van dien. Maar
de kinderen hebben er in beide ge*
vallen niets aan.
Bepaald typerend was het daarom,
maar in verband met het voorgaande
zeker niet onbegrijpelijk, dat dr Sis
Heyster aan het slot van het eerste
deel van haar causerie mededeelde
dat zij er van zou afzien vragen te
beantwoorden, omdat zij toch niet op
de hoogte was van de omstandighe*
den van ieder bepaald geval en de
e.v. vragende ouders niet kende. En
meestal komen ouders naar dergelijke
avonden om zich het vragen=uurtje
niet te laten ontgaan. Want hierin
hopen zij iets te horen omtrent het
vereiste doen en laten in concrete ge*
vallen. Wij menen ^eker te weten dat
dit een hele teleurstelling voor het
gros der aanwezigen was!
Or Sis IHeyster, die een vrij moei*
lijk te volgen spreektrant .heeft — zij
spreekt n.l. zonder punten en kom*
ma's — had een onderdeel van de
kinder*psychologie uit de belendende
delen in de boekenkast gelicht en be=
paalde zich tot het onderwerp: „Kin*
deren in de contra*mine". Zij gaf in
een uitvoerig betoog te kennen dat
kinder*opstandigheid zowel van de
kleuter als van de puber, een volko*
men natuurlijk gevolg van een ge*
zond ontwikkelingsproces is. De kin*
derwil moet in deze perioden de 'kans
tot experimenteren krijgen en de
ouders moeten zich er voor hoeden
deze wil te onderdrukken. In alle
dingen, die het kind betreffen, die*
nen vader en moeder samen rustig en
consequent voet bij stuk te houden.
Te vaak worden kinderen de dupe
van onharmonische gezinsverhoudin*
gen. 'Nimmer kan een verhouding
kind : ouder goed zijn als de verhou*
ding tussen vader en moeder te wen*
sen overlaat. En dr Sis Heyster con*
stateerde met spijt dat „het gevecht"
tussen ouders en kind, dat vaak tij*
dens de kleuterleeftijd van het kind
geopend is, opnieuw tot ontbranding
komt in de tweede fase van de op*
standigheid: de puberteit.
Als ouders het goed doen en be*
grip tonen voor deze dingen, dan zijn
zij bereid het kind „los te laten". En
in deze bereidheid schuilt de kiem
van een hechtere band, die zelfs in
de moeilijkste levensperioden het
deel kan zijn van ouders en kinderen.

FILMAVOND
Nederlandse Reisvereniging
„Voor leden door leden"

Na afloop dankte mevr. van Kuijk
de spreekster en de talrijke aanwezi*
gen. Zij kon de verleiding niet weer*
staan nog eens het niet al te originele
mopje van de „moeilijke ouders" ten
opzichte van de moeilijke kinderen
ten tonele te voeren. Maar in ver*
band met bepaalde breedvoerige ver*
togen over kinderen in de contra*
mine, zou men ook wel eens mogen
spreken van „moeilijk te volgen pac*
dagogen".
'
H.W.

Eén dag later
De door de toneelvereniging „Wim
'Hildering" te organiseren cabaret*
avond voor leden en donateurs vindt
niet op Zaterdag 20 Nov. plaats —
zoals wij in ons vorig nummer heb*
ben vermeld — maar op Zondag 21
November in gebouw „Zomerlust".

Zandvoortmeeuwen-Hillegom 4-0
De strijd tussen de twee rivalen
Zandvoortmeeuwen en Hillegom is
door Zandvoortmeeuwen — ondanks
alle pessimistische voorspellingen —
met groot verschil gewonnen.
Zandvoortmeeuwen speelde tegen
een vrij sterke wind in en had de
eerste minuten niet veel tegen Hille*
gom in te brengen, maar spoedig her*
stelde het elftal zich en ondernam
aanval op aanval. Jan Zwemmer, die
dit keer midvoor speelde, bracht een
prachtige kans om zeep door voor
open doel meters naast te schieten,
alleen omdat hij zich de tijd niet gun*
de zijn positie te bepalen. Nadat
twee doelpunten wegens buitenspel
waren afgekeurd was het wederom
Z\vemmer, die een goede kans kreeg.
De linksbuiten Koning zette — bijna
vanaf de doellijn — scherp voor,
waarna de bal bij Zwemmer terecht
kwam, die zich in de nabijheid van
het doel had opgesteld. Op keurige
wijze wist hij de bal over de uitlo*
pende doelverdediger heen te wippen
(1*0). Twee minuten later volgde het
mooiste doelpunt van deze wedstrijd,
die door Zwemmer onhoudbaar voo
Langeveld werd ingeschoten (2=0).
Ook Siebe Keuning liet zich met
schieten niet onbetuigd. Een zeker
schijnend doelpunt van zijn voet werd
echter door Langeveld op de doellijn
met een wanhopige duik weggewerkt.
Kort voor de rust ondernam links*
buiten Koning in zijn eentje een aan*

val, wist de twee achterspelers van
zich af te schudden en had toen geen
moeite om hei derde doelpunt te
scoren (3*0).
In de tweede helft probeerde Hille*
gom de achterstand te verkleinen,
maar de aanvallen waren ongevaar*
lijk, hoewel de achterhoede naar mijn
overtuiging de zaken — alweer — te
gemakkelijk opnam, doch ditmaal
liep het goed af. Een doelpunt „viel"
juist aan de andere kant toen de
rechtsachter Van Kampen in het be*
ruchte gebied, geheel onnodig, hands
maakte. Visser benutte de strafschop
(4*0). Kort hierop herhaalde zich dit*
zelfde spelletje, maar toen gaf de
scheidsrechter 'n hoekschop in plaats
van een strafschop. Het spelpeil zak*
Ie danig, de strijd kreeg een wat hard
karakter. Wlater schoot nog eens een
keer van achteren naar voren, doch
werd even buiten het strafschopge*
bied ten val gebracht. De vrije schop
werd door hem keihard tegen de lat
geschoten
Direct hierop misten
in één aanval drie Zandvoortse voor*
hoedespelers drie prachtige kansen!
. Visser wist kort voor het einde te
doelpunten, teniMnste men zag-de bal
in de richting van het verlaten doel
rollen. Siebe Keuning achtte het be*
ter de bal nog even aan te raken, met
het gevolg, dat de scheidsrechter nu
voor buitenspel moest fluiten, terecht
overigens.
J.G.B.

Kleren maken de (ger)ma(a)n

De contactclub van de Ned. Reisvers Van der Weel een schoonheid van
Buiging, consulaat Zandvoort, gaf gis* een film van de Rivièra, een klem
teren een gezellige avond „onder ons", stukje Italië en als slot Joegoslavië,
Langres, Lyon, St. Raphaël, Nice,
zoals de heer N. Slootjes het noemde. Menton en Monte Carlp in een prach*
Voor deze avond was geen reclame tige en kleurrijke variering opgeno*
gemaakt en uitsluitend bedoeld als men. De marktdag in Menton b.v.
een genoegelijk samenzijn. Tevens was goed getroffen. Men zou het fruit
van het doek halen! De Jardin
verwelkomde de heer Slootjes het zo
Exotique met zijn magnifieke exo*
bestuur van de afd. Haarlem. Het tische planten en bloemen, de Côte
programma bestond uit een verzame* d'Azur, (een symphonie in blauw!)
ling dia's (kleurenfoto's) van de heer alles is wonder*schoon.
Maar ook tegenstellingen zijn er te
B. Vlaanderen en die vertoond wer* over,
zoals de plaatsjes Corbio en St.
den door de heer Th. van der 'Weel. Agnes met hun vervallen huizen —
De heer Vlaanderen heeft de aan* krotten haast — en de trieste aan*
wezigen werkelijk verrast met iets blik van de haveloze daken. En dan
buitengewoons. Zijn foto's van bloe* Joegoslavië met o.m. een prachtige
men b.v. waren zo artistiek dat het opname van de ruïne van Rycka en
gewoon een genoegen was om er naar de watervallen, die als ontelbare
te kijken. Staaltjes van bijzondere op* stroompjes uit de bergen naar de
name*kennis waren de in het circus meren stromen.
'Het prettige van deze film was dat
Carré genomen foto's van de olifan*
ten, leeuwen, tijgers etc. Enig waren de heer Van der Weel teksten tussen
de opnamen van de winter 1928*1929 de beelden had ingelast, zodat de
in Zandvoort, met de nog oude bou* toeschouwers steeds op de hoogte
levard en watertoren. Nu wij dit ge* waren waar de camera zich bevond.
Het was 'n echt genocgelijke avond,
zien hebben kunnen deze winter en
die van 1947 wel met elkaar wedijve* die de aanwezige leden veel plezier
ren, want ook toen lagen grote ijs* heeft gegeven.
schotsen in zee en op het strand.
Verder werden nog mooie foto's
vertoond van Parijs, Duitsland, Oos*
tenrijk en Venetië. Vooral de stil* „De ambtenaar
levens waren werkelijk schitterend en
en zijn werk"
zeer knap „ontdekt".
Hierna toonde de heer Van der
Woodbrookerstcursus ie Bentveld
Weel enkele films. De eerste liet
op 27-28 November 1954
Marken zien. Jammer, dat het tijdens
de opnamen zulk slecht weer was, De ambtenaarsfunctie'is eigenlijk het
want hierdoor was de film veel te oudste gedifferentieerde beroep dat
donker. Wij zagen de winkel van men kent, veel ouder dan de functie
Sijtje Boes, verschillende kinderen in van onderwijzer, handarbeider, enz.
hun leuke klederdracht en verder de De oude priester=rechter in de primi*
bruggetjes, straatjes en huisjes, — tieve gemeenschappen is de alleroud*
alles Avel bekend!
ste ambtenaar, bekleed met een com*
De tweede film ging over Effcr* plexe gezagsfunctie. In die vorm kent
ling, een plaatsje in Noord Brabant, men de ambtenaar niet meer. Een
waar het bekende sprookjesbos is. eigen sociale klasse van ambtenaren
Voor de kinderen een eldorado. Alle heeft zich ontwikkeld.
sprookjes zijn daar in beelden uitge* De dragers van het ambt zijn tegen*
drukt, zoals de heks van Hans en woordig gedifferentieerd en 't gezag
Grietje, Sneeuwwitje enz.
ligt meer bij het gehele ambtelijke
Na de pauze vertoonde de heer apparaat en niet bij de éne ambte*
naar. Dit heeft vanzelfsprekend z'n
consequenties gehad voor de verhou*
ding met de omgeving. Het mense*
lijke contact is minder geworden en
Sommige uniformen kwam weer in het verwijt dat dikwijls tot de ambte*
het bezit van de oorspronkelijke dra* lijke wereld wordt gericht, is de niet
gers, die ze — met een naadje hier op de persoon gerichte houding. De
en daar uitleggen — onmiddellijk aan vraag is of dit verwijt juist is en deze
konden. Bij de officieren was het hè* vraag geldt niet alleen de verhouding
lemaal mooi. Die kerels waren in de van de ambtenaarswereld met de bui*
wolken over het feit dat alle blik* tenwereld, maar ook de interne ver*
werk met kruisen, takken en eiken* houding.
Is het waar dat de structuur van de
loof nog op het Eeldgrau prijkte. Zij
sloegen elkaar op de schouders dat ambtenaar zo is, dat ook in z'n ver*
het knalde en riepen: „Sieg heil!.... houding tot de collega's het zakelijke,
verzeihung.... es lebe Eisenhower!" onpersoonlijke overheerst? Heeft de
ambtelijke sfeer tot gevolg dat de
problemen rond de arbeid en arbeids*
verhoudingen groot worden omdat
men zichzelf en elkaar waardeert
naar onpersoonlijke maatstaven?
Al jarenlang was het werk in het
moderne bedrijf voorwerp van gron*
dige en veel aandacht trekkende on*
derzoekingen. Het is van uitermate
groot belang dat deze onderzoekingen
zich ook zouden uitstrekken tot de
ambtelijke wereld. Juist omdat het
ambtelijk apparaat zo'n grote en be*
langrijke plaats in de mensengemeen*
schap inneemt, zou het op z'n wezen*
lijke menselijke functie en verhou*
dingen moeten worden onderzocht.
Een weekend*cursus kan dit onder*
zoek niet ter hand nemen, maar een
gesprek over de problematiek van de
ambtelijke functie is zeer wel moge*
lijk en van groot belang.
Programma: Zaterdagavond:
De menselijke verhoudingen in het
ambtelijk bestel — Dr F. J. E. Hoge*
wind.
Zondagochtend: Problemen rond
arbeid en arbeidsverhoudingen in de
ambtelijke wereld — algemeen ge*
sprek in discussie*groepen.
Zondagmiddag: De geestelijke en
zedelijke voorwaarde van het amb*
tenaar*zijn — L. G. Becker.

Niet dat ik het voor de volle hon* modern, zonder een zweempje onge*
derd procent met de opzet eens ben, zond nationalisme. Het Amerikaanse
maar het Duitse leger krijgt weer Ministerie van de Duitse her*opvoe*
perspectief. Ja, dat was een moeilijk ding .sectie Aankleding, voerde de
geval. Toen men overeengekomen verzending van 't een en ander uit.
Maar door een kapitale blunder
was dat er weer een Deutsche Armee
(Wehrmacht mag ook gezegd wor* van de magazijnmeestcr kregen de
den) zou komen, kon men er tevens
niet onder uit dat de afzonderlijke
leden van de club aangekleed moes*
ten worden.
Dat is nodig hoor, — nee, zonder
gekheid: een onaangeklede man is een
deerniswekkende hguur. Maar voor
een soldaat zonder stoffering heb ik
helemaal geen woorden.
Ik kan mij best voorstellen dat er
in Heimat behoorlijk is gefuifd toen
de kogel door de kerk was. Eerst het
leger zelf, maar dat stond er nog
zp'n beetje.... eh.... nou ja, aan
zichzelf overgelaten bij. En dat werd
met vaste hand aangepakt, heus, men
maakt daar geen kinderspel van.
Er kwamen kleren. En dat is een
enigszins zonderling verhaal. Hier is
't: De eerste zending uniformen, die
aankwam.... of wacht -even.... ik
moet eerst vertellen dat Amerika na*
tuurlijk de super*visie van het hele
spel had. Amerika, dat altijd nog wel
een flinke hoeveelheid leger*over*
schotten heeft, zou zich dus wel met
de aankleding van het Duitse leger
belasten. De bewapening was een
kwestie van later zorg, want iedereen
zal 't er mee eens zijn dat de kleren
in dit geval het voornaamste waren.
O, ik zou boekdelen kunnen schrij*
ven over de waarde die Duitse man*
nen aan kleren hechten. Maar dat
weet u allemaal ook wel, is 't niet?
En dan moet ik nu even een min of
meer delicate kwestie in herinner.ng
brengen. Het Duitse leger was ver*
Alles paste nog.
slagen en Amerika pikte een respec*
tabele hoeveelheid materiaal van de
verliezers in. Wapens, maar ook jas* Duitsers hun in 1945 afhandig ge* De laarzen pasten nog en de heren
sen, broeken, petten en laarzen. Alles maakte uniformen terug> En heel het draaiden een geïmproviseerde feest*
werd keurig ingepakt, gebundeld en koor van Feldwebels, Hauptmannen parade in elkaar.
naai de V.S. gezonden, waar men de en Obersten stond versteld van zo
En op dat moment werd von Neu*
rommel opsloeg. Tot zover deze voor veel fijngevoeligheid. Telegrammen
rath vrijgelaten.
J
Germaanse begrippen rampzalige ge* werden naar Washington gezonden,
~~
Amerika had bij vergissing de
schiedenis.
die alle neerkwamen op: „Danke viel* Duitse klok terug gezet.
Toen de beslissing gevallen was dat mals" of „So etwas Groszartiges" en
Het beroerde is dat de heren aan
er weer een aangekleed Duits leger „Donnerwetter, jetzt fahren wier wie* de overzijde van de Rijn niet te be*
moest zijn, zouden de uniformen con* der gegen England!" (Ja, dat is ze wegen zijn zich de uniformen voor
form de nieuwste eisen des tijds zijn, maar niet uit het hoofd te praten.)
de tweede maal te laten afnemen.
d.w.z. Amerikaans, fris, nieuw en
Het werd een richtige feestdag.
BARTJE.

Zeepost
Indonesië: m.s. „Karimata", 25 Nov.
Ned. Nieuw Guinea:
m.s. „Cota Agoeng", 16 Dec.
Ned. Antillen: m.s. „Oranjestad",
23 Nov.
Suriname: m.s. „Stentor", l Dec.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Carnavon Castle", 20 Nov.
Canada: s.s. „Appingcdijk", 24 Nov.
Zd*Amerika: s.s. „Rijndam", 27 Nov.
Argentinië en Brazilië: m.s. „Grasil
Star", 22 Nov.
Australië: via Engeland, 20 Nov.;
s.s. „Strathmore", 25 Nov.

WONINGRUIL
A msierdam*Zandvoort.
Aangeb.: étage a.d. Amstel,
3 gr. k., douchecel, keuken,
2 balcons. Huur ƒ 50,= p.m.
Gevr.: 4 kamerwoning met
badgelegenh. en tuin op g.st.
Br. no. 9002 bur. Zandv.Crt.

Woensdag 17 November

Propaganda-avond

Nogmaals bazar
Karel Doormanschool

Hoewel het niet eenvoudig is, aan een
bazar enige originaliteit te verlenen,
komt het ons voor, dat 't uitvoerend
comité van de Karel Doormanschool*
WONINGRU1L Zandvoort
m „ Zomerlust", Kosterstraat
Ha/ar hierin goed is geslaagd. Naast
Modern huis, vlak bij zee, Te koop z.g.a.n. grijze Rie*
de gebruikelijke stands, die in dit ge*
5 kamers en zolder en gar. mersma KINDERWAGEN, met medewerking van „MUZANTO'S"
VOETBALVERENIGING
val op handwerk* en kledinggebied
voor groter huis. Br. onder uitneemb. en opvouwb.
„ZANDVOORTMEETJWEN"
zeer goed gesorteerd zijn en de thee»
no. 9001 bur. Zandv. Crt. Westerparkstr. 17a, tel. 3137.
en koffieschenkerij, heeft men beslag
De thuiswedstrijd tegen Hillegom
weten te leggen op een aantal speel*
heeft Zandvoortmeeuwen l j.l. Zon* Te koop goed onderh. auto
automaten, waarbij het ook mogelijk
PEUGEOT '49.
dag met ruim verschil gewonnen, n.l.
is om hier in groepsverband aan deel
met 4>0. Reeds in de eeistc helft wer* Ons Huis, Dorpsplein 2=6.
te nemen.
HAARLEM
den er drie doelpunten gescoord. Na NET MEISJE voor de huis*
Verder verleent een bekend snel*
de rust schepte de thuisclub zich vele houding gevr. weg. huwelijk Zaterdag 20 en
tekenaar zijn medewerking, terwijl er
goede kansen maar de voorhoede der tegenw., v. 9*4 u. Tram* Zondag 21 Nov. 8 uur
waarschijnlijk een waarzegster aan*
was in deze periode slecht op schot. kosten worden vergoed. H.
Rotterdams Toneel
wezig zal zijn.
,
Slechts eenmaal werd er gedoelpunt F. v.d. Wal, Bentv.weg llö,
Naar men ons heeft verzekerd, be*
De merkwaardige
uit een penalty. Het vertoonde spel hk Veldlaan, Bentveld.
vat de grabbelton geen „rommel",
van Zandvoortmeeuwen was over 't
meneer Pennypacker
maar aardige voorwerpjes, terwijl de
algemeen bevredigend en de over* Gevraagd:
prijzen van de te verkopen artikelen
Pr.: ƒ l,-tot ƒ4,-(a.i.).
winning was dan ook wel verdiend,
Bedenkt een goede slagzin voor
SLAGERSLEERLING of
zo laag mogelijk zullen worden ge*
Verkoop
op
speeldag
en
l lillegom speelde zeer enthousiast
HALFWAS
uw Sint Nicolaas-advertentie in
houden.
maar de aanvallen waren te onsamen* bij 'H. J. van Eldik, Jan 2 dag. ervoor van 10*3 u.
de volgende nummers van de
Op de laatste avond van de Bazar
Tel. na. 12 u. Coupons
hangend om succes te hebben.
Steenstraat Ib.
zal de uitslag van de verloting bekend
geldig.
Zandvoortse Courant l
•De wedstrijd T.Y.B.B. 2=Zandvoort*
worden gemaakt, waarvan een praeh*
meeuwen 2 vond wegens terremaf* Gertenbachs Drukkerij
tige bromfiets de hoofdprijs uit*
Want Sinterklaas komt reeds om
keuring geen doorgang. Zandvbort*
maakt. Maar los van deze verloting,
verzorgt al Uw
de hoek kijken zoals U ziet!
Café OOMSTEE
meeuwen 3 bleef thuis tegen Haarlem
zal men loten kunnen kopen voor de
5 met klein verschil in de minder*
Iedere Vrijdag gekookte of
verloting van o.a. een aquarium met
heid terwijl het 4e elftal in de uit*
gebakken mosselen.
inhoud, een aquarel van Ds Oldeman,
wedstrijd tegen R.C.H. 6 een of May Achterweg l Telefoon 2135 Tot 1.30 uur geopend.
„'Hollands Glorie" van Jan de 'Hartog
had en met flinke cijfers verloor.
met een opdracht van de schrijver,
Het jun. a elftal handhaafde zich
enz. Zoals we reeds eerder vermeld*
in de kopgroep door een fraaie over*
den, heeft Burgemeester Mr H. M.
INGEZONDEN
gaan strijken.
winning tegen Bloemendaal jun.
Bij het schrijven van mijn „Sugges* van Fenema zich bereid verklaard de*
De wedstrijden van het 5e, 6e en
ties" dacht ik o.a. aan „Vrije Werk* ze bazar op 25 November a.s. offi*
het jun. b elftal werden afgelast.
kring" te Amsterdam, H.T.C. (Haar* cieel te openen.
'Het Ie Zaterdagrniddagelftal is in
lemse Toneel=Club) en „Cremer" in
de opmars. De moeilijke uitwedstrijd
Haarlem, waar altijd na afloop wordt
tegen het sterke Telefonia werd met
volstaan met een bloemenhulde en
3*2 gewonnen. Na eerst met 2*0 de
Publiek betaalt voor huldiging.
hoogstens aan het einde van het sei*
leiding genomen te hebben slaagde
zoen een waarderend woord van de
Telefonia er in de stand op gelijke
voorzitter.
voet te brengen waarna de strijd
zonnetje worden gezet, alleen al, op*
U brengt ons onder het oog, dat we
zeer spannend werd. Het gelukte M.H.
Monopole
Zandvoortmeeuwen ver in de tweede Naar aanleiding van uw artikel „Sug* dat zij weten, dat hun werk zeer be* slechts een „Dorpskrant" zijn. Wat Dinsdag 16 Nov. 8 uur: film „Zij, die
helft de leiding te heroveren en deze gesiies" in de courant van Dinsdag 2 langrijk wordt geacht en zij daaruit dacht U dan dat we waren in een
zich verkopen".
tot het einde te behouden. Door deze November, moet mij het volgende de moed kunnen putten vol te hou* plaats van ongeveer 11.000 zielen? Woensdag 17 Nov. 8 uur: idem. •
den.
Een wereldkrant soms?
overwinning heeft Zandvoortm. zich van het hart.
U hebt echter één ding over het Donderdag 18 Nov. 8 uur: idem. ,
opmerking, dat deze ceremonie
tot de derde plaats van de ranglijst
Als bestuurslid van één der groot* hetUw
hoofd
gezien, n.l. dat wij in een zeer
peil
van
de
avond
naar
beneden
opgewerkt.
ste verenigingen in Zandvoort (65
Andere attracties en
Het 2e zowel als het 3e Zaterdag* werkende leden en 900 donateurs) heb zou halen, lijkt mij niet erg gelukkig vooruitstrevende gemeente wonen.
nuttigheden
middagelftal verloren hun wedstrij* ik in verschillende grote steden dik* gekozen, gezien de reacties van het We huldigen al lang niet meer het
afgezien nog van het feit na* standpunt: Main grootvaeder zaeliger
den met één doelpunt verschil.
wijls operettcvoorstellingen bijge* publiek,
20 Nov.: Aankomst
Het adsp. d elftal dat de vorige woond. In Amsterdam, Rotterdam, tuurlijk, dat het hele gebeuren vol* heb 't altaid zo edaen, daerom doen Zaterdagmiddag
van Sint Nicolaas in Zandvoort.
week met een overwinning was ge* Haarlem en Talburg wordt na afloop komen niets met de voorstelling als ik 't ook maar zo.
Officiële ontvangst ten Raadhuize.
En met die wetenschap voor ogen,
start boekte ook j.l. Zaterdag een der voorstelling altijd de diverse me= zodanig te maken heeft.
Verder schrijft U, dat dit bedan* waagde ik het mijn suggesties te be* Woensdag 17 Nov. 8 uur: Propagan*
fraaie overwinning tegen R.C.H. 1.
dewerkenden „achter de schermen" ken
da*avond C.N.V. in „Zomerlust".
in grote steden niet of sporadisch eindigen met te pleiten voor een
Uitslagen van j.l. Zondag:
voor het voetlicht geroepen. Zou het plaats
vindt. Kom nou. Bezoekt U waardiger slot aan onze toneel*
Zandvoortm. l=Hillegom
4=0 dan zo'n dorpse gewoonte zijn? Bij eens
Stadsschouwburg, Haarlem
wat amateurvoorstellingen in avonden.
Zandvoortm. 3*Haarlem 5
1=2 ons wordt nooit een toneelknecht of Amsterdam
Overigens
krijg
ik
sterk
de
indruk,
en
U
zult
ondervinden,
Vrijdag
19 Nov. 7.30 uur- De Nederl.
R.C'H. 6*Zandvoortm. 4
6=0 kapper in het openbaar bedankt, daar dat ook daar het bedanken schering dat U de betekenis van het woord
Comedie met „De drie zusters".
Bl'daal a*Zandv.m. jun. a
1=4 dit beroepslui zijn. Vindt U het zo en inslag is. Echter al zou uw laatste „suggestie" niet zuiver aanvoelt. Sla
Zaterdag 20 Nov. 8 uur: Rotterdams
erg als een decorateur, dirigent of opmerking wel juist zijn, dan nog er uw woordenboek eens op na.
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Toneel met ,,De merkwaardige
Telèfonia=Zandvoortm. l
2*3 souffleur even vriendelijk toegespro= vraag ik mij af, mag het in Zandvoort
Tenslotte nog dit heer Kist: Ik
meneer Pennypacker".
Zandvoortm. 2*S I.Z.O. 3
1=2 ken wordt? U vindt het niet op zijn niet anders gaan dan in een grote weet niet of U in Zandvoort iets met Zondag
21 Nov. 8 uur: idem.
Zandvoortm. 3*R.C.H. 2
0*1 plaats dat de spelers zo gehuldigd stad? Is Zandvoort tenslotte geen het verenigingsleven te maken hebt,
R.C.'H. l*Zandv.m. adsp. d
0=3 worden, er wordt toch door de toe= dorp? Nietwaar, waarom zouden wij uw naam komt me in dit verband
schouwers voor betaald. De mede*
niet dorps mogen doen? Het niet bekend voor. Maar wanneer U
spelenden spelen inderdaad voor hun dan
woord „dorps", altijd in kleinerende met uw vereniging(?) aan het einde
plezier,
maar
betalen
daarenboven
ZANDV. HOCKEY CLUB
van weinig der voorstelling veen dergelijke pop*
toch ook hun, dikwijls niet geringe, zin op te vatten getuigt
Abonneert u
Het is n.l. volko*' penkast ten tonele wilt voeren, wel
Het tweede elftal speelde een vriend* contributie. Wij zijn dan ook niet werkelijkheidszin.
men logisch, dat men in een kleine
gerust uw gang. Ik kan het U niet
schappelijke wedstrijd tegen Ev.Swift van plan met onze gewoonte te bre* samenleving geheel anders leeft en ga
op de
beletten.
II. Zandvoort was sterk in de meer* ken. We wonen in een dorp, laten we denkt dan in één of andere metro*
Maar
neem
mij
dan
niet
kwalijk,
ZANDVOORTSE
dus dorps blijven.
derheid en won met 7*2.
pool, omdat de verhoudingen daar wanneer ik er even fijntjes om moet
(Het
derde elftal speelde tegen
T. SchaapsSleeman, secr.esse. nu eenmaal geheel anders liggen.
lachen en bij mezelf zal vaststellen:
COURANT
Leiden V. Beide elftallen stonden met
U zult zich toch ook waarschijnlijk Het was vanavond weer echt „dorps".
2 punten ónderaan. Het was dus een Kleine Krocht 5.
niet de pretentie willen aanmatigen,
Gré Huijer
belangrijke wedstrijd. Zandvoort ze*
iets anders dan een dorpskrant te
gevierde met 4*2.
Mijne Heren,
zijn? Stelt U zich gerust, dit is in 't
Het vierde elftal verloor met 4=2
Niet precies blakend van enthou* geheel niet in discriminerende zin be*
van H.B.S. VI.
doelt, want ik lees uw blad met veel
De jongens behaalden een grote siasme voor ingezonden stukken, genoegen en wel juist om de geest
zij geregeld een haring verschalken,
overwinning op Strawberries met 12*0. frappeerde de wijze raadgevingen in van „dorpse onderhoudendheid" wel*
bij het brood of „tussen door". Waar
uw blad aan de diverse Zandvoortse ke uw blad in ruime mate ademt.
Het programma voor a.s. Zondag
zij die haring dan wel onder rang*
Amusementsverenigingen " mij der*
Laat ons dus rustig voortgaan met Bij het woord „menu" denken wij ge* schikken, is 'hun zaak, en het doet er
luidt:
mate, dat ik niet kon nalaten hierop „dorps"
te
doen,
indien
dit
tenminste
Heren: Alkmaar=Z.H.C. I.
te reageren. Hopenlijk heeft U vol* niet op slechtere wijze gebeurt dan woonlijk aan de warme maaltijd en weinig toe, als ze die vis maar eten.
J. D. Tresling=beker:
doende plaatsruimte om mijn ziens* na de voorstellingen van diverse ver* met de vraag „wat zullen wij van* Behalve gezouten en verse haring zijn
Amsterdam VII=Z.H.C. II.
daag eten" bedoelen we meestal „wat er de hokkingen, gerookt en gestoomd
wijze volledig te plaatsen.
of door het uitgeven van zullen wij vandaag koken". Het is op diverse manieren, met en zonder
Z.'H.C. III*Saxenburqers, 12.45 u.
Terecht merkt U pp, dat alle men* enigingen,
een
dorpskrant.
Z.'H.C. IVsStrawberrics IV, 11 u.
echter van even groot belang, dat we graat. Het aantal boterhammen, dat
sen die bij verenigingswerk betrok*
Het lijkt mij in 't algemeen nogal aan de broodmaaltijden aandacht be* met één exemplaar belegd kan wor*
ken zijn, dit voor hun plezier doen. verkeerd
zich een grotere broek te steden, en ze afwisselend maken. De den is groter dan U denkt.
KORFBAL
Echter (en dan moet ik mij gezien uw willen aanmeten
dan die welke past. broodmaaltijden moeten die voedings*
Evenals voor melk, geldt voor de
opmerking afvragen of U zich ooit
Met dank voor de verleende plaats* stoffen verschaffen, die niet in vol* hartige beleggingen dat zij het brood
Het eerste twaalftal van de Zand* intens genoeg met verenigingswerk
voortse Korfbalclub zorgde Zondag* heeft ingelaten, om daar voldoende ruimte,
doende mate in de warme maaltijd voor het lichaam waardevoller ma*
middag voor een prachtige resultaat van op de hoogte te zijn), meestal
Hoogachtend,
voorkomen. Naast het brood en de ken. Bij het brood dus in ieder geval
P. Kist Jr.
door de thuiswedstrijd tegen D.S.V. l resteert er, in welke vereniging dan
boter of margarine dienen we melk melk of een (hartige belegging, «n
met 2=1 te winnen, zodat aan de nc* ook, een portie „vuil werk" waarvoor Emmaweg 11, Zandvoort.
of een melkgerecht, zoals pap of wanneer de warme maaltijd geen
derlagen*serie een halt werd toege* men altijd weer een beroep kan doen
yoghurt, op tafel te brengen. Het ge* vlees, vis, ei of kaas bevat, bij voor*
roepen. Met rust was de stand 1=1.
bruik van een hartige 'belegging en keur melk of een melkgerecht.
op een bepaalde groep mensen, daar
Door tcrreinomstandigheden werd verreweg het grootste gedeelte van Hoewel ik bij het schrijven van mijn fruit of rauwe groente is zeer ge*
Ook het samengaan van brood en.
de ontmoeting Haarlem 4*Z.K.C. 2 de leden zich aan^dit werk onttrekt. *«Suggesties" in ons nummer van wenst. Niet alleen omdat zij 't brood vruchten of groente werkt zeer gun*
2 November j.l. meer speci* smakelijker maken, maar ook omdat stig. Veel variatie is hierbij mogelijk.
afgelast.
Neemt U rus_tig aan, dat deze groep Dinsdag
de Amateur=/onee/verenigingen op de maaltijden daardoor een grotere Wanneer met al deze beleggingen de
van werkers, dit werk lang niet altijd aal
oog had, heeft de Zandvoortse waarde voor de gezondheid krijgen. boterhammen nog niet voldoende
BRIDGE-NIEÜWS
als een pleziertje kunnen opvatten, het
Operette Vereniging hierop gerea*
Van melk hebben wij dagelijks voorzien zijn, dan kunnen wij ook nog
maar zich veeleer gedreven voelen geerd.
ruim een halve liter nodig. Deze hoe* aan het zoete belegsel denken. Als
De eerste competitiewedstrijd van de door een plichtsgevoel t/o van hun
Onze redactie ontving van de se* veelheid kunnen wij beter over de ge* meest -waardevolle hiervan noemen
Zandvoortse Bridgeclub is zeer span* vereniging en door het weten, dat zij
me* hele dag verdelen, dan in enkele uren wij stroop, appelstroop en rozebottel»
nend verlopen. In de A=lijn werd het tenslotte door dit werk toch nog wat cretaresse, tevens souffleuse
koppel de heren Agsteribbc*Schutte plezier zullen krijgen. Elk bestuurs* vrouw T. Schaap*SIeeman boven* op gebruiken. Vanzelf nemen wij zo jam.
eerste met 57.87%, op de voev ge= lid weet dit soort mensen dan ook te staand schrijven. De Zandvoortse een portie bij het brood of vrij kort
Schema voor de broodmaaltijden.
volgd door het koppel heren v. Dar* waarderen en is hen terecht dank» Operette Vereniging stelt haar opinie erna. Het gunstige effect is, dat de Aan alle maaltijden:
lijnrecht
tegenover
'de
mijne.
En
tclen*Vacler met 56.02%.
baar. Waarom zou die dank niet na waarom ook niet? 'Het was van mij voedingsstoffen uit de melk ons ten
Naast wit brood ook btuinbrood of
In de B*lijn eindigde de familie een voorstelling tot uiting mogen toch maar een suggestie, toch geen goede komen, én dat de eiwitten uit
roggebrood.
Prins op de eerste plaats met een worden gebracht! M.i. moeten deze poging om de wet voor te schrijven? het 'brood door de combinatie met
Boter of margarine.
die uit melk, meer waarde krijgen.
uilzonderlijk hoog percentage: 70.37! mensen wel eens een keertje in het
Melk (chocola, koffie met veel
Ik ben de Zandvoortse Operette Deze combinatie, melk* en broodei*
Het koppel heren Lansdorp*Lorenz
melk, fosco), pap of yoghurt.
Vereniging dan ook dankbaar voor witten wordt beter in ons lichaam
plaatste zich tweede met 53.70%.
haar reactie. Het was een correct ant* verwerkt dan de broodeiwitten apart. Aan één of meer maaltijden:
In de C=lijn legde het koppel heren
Fruit,
woord op een goedbedoelde raadge* We zouden kunnen zeggen dat zij
Biscnberger=Elzinga op de eerste
ving.
Hartige belegging,
apart nog niet volledig zijn.
plaats beslag met 61.81%, gevolgd
desgewenst: zoete belegging.
Anders ligt het bij het Ingezonden
Het hartige belegsel verschaft ons
door mevr. Crok*heer van Holten met
van de heer P. Kist Jr. Genoemde eiwitten, sommige vitamines en voe*
telefoonnummers heer
56.25%.
is kennelijk boos geworden. Maar dingszouten. Als bron van eiwitten Gemeente wijst grond toe
op mij persoonlijk maakt zijn epistel is een dagelijkse portie vlees, vis, ei, B. en W. brengen de volgende drie
In de D*lijn (gelijk aan de C=lijn)
en adressen
de indruk, alsof hij mijn artikeltje kaas, peulvruchten van ruim 50 gram ontwerpbesluiten in de Raad van hè*
werd het dameskoppel Keur=Schutte
heeft aangegrepen om aan het adres gewenst. Wie van deze hoeveelheid denavond
eerste met 57.14%, gevolgd door het 2000 Brandmelding.
ter tafel betreffende de toe*
2403
Commandant
Brandweer.
van de Zandvoortse Courant enige mocht terugschrikken en berekenen, wijzing van
koppel heren Claasscn=van Staveren
in het wederop*
3043, 3044 Politie.
onvriendelijkheden te lanceren. "Eén dat zij niet dagelijks aan de warme bouwplan toegrond
met 56.55%.
te wijzen aan:
2100
Politie (alleen v. noodgevallen). of ander oud zeer, dat ergens knaagt? maaltijd vlees of dergelijke kan ge=
2345 Gem. Secretarie.
Ik ben altijd van mening, dat het ven, denke er dan eens aan, dat met K.N.Z.H.R.M. te Amsterdam voor
2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la. bij beschaafde mensen mogelijk moet „vlees" niet alleen bedoeld -wordt een reddingboothuis;
W. Kelder te Bussum voor 6 win*
2262 Informatiebureau Vreemdelinzijn, om een verschil van zienswijze biefstukje of carbonade, of runderlap,
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein. rustig door te praten. Maar nu word maar ook vleessoorten, zoals worst, kel=woonhuizen en 12 flats;
H. Krot te Amsterdam voor hotel*
2887 Stoomwasserjj „HoIIandia",
ik tegen mijn zin gedwongen, de heer gehakt en bacon. (Vet spek telt als
Gevonden voorwerpen
fönstrjjkery, J. H. G. Weenink, Kist in zijn eigen trant te antwoor* bron van eiwit niet mee, om de eeu= pension, café*restaurant annex woon*
huis.
van 6 t.m. 13 Nov. 1954.
Pakveldstraat 30a.
den.
voudige reden, dat er nagenoeg geen
Omtrent de beide eerstgenoemde
2135 Zandvoortse Courant, GertenHet
is
mij
inderdaad
bekend,
dat
eiwit
in
voorkomt).
Hond, hondje, zilverbon, handschoen,
•ontwerpbesluiten heeft de commissie
bachs Drukkerij, Achterweg 1. er in iedere vereniging enige leden
Het
ei
bij
het
brood
gegeven
is
want, sjaal, herenhocd, wit kinder* 2424 Autobedrijven „Rinko",
zijn, die, zoals U dat noemt „op* evenveel waard als het ei bij de van bijstand voor publieke werken
schoentje, strandschepje, handdoek,
c.a. gunstig geadviseerd. Het laatst*
Oranjestraat en Stationsplein.
draaien
voor het vuile werk'\
warme maaltijd. Met een paar boter*
zonnebril en een armbandje.
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
Maar wat U niet blijkt te weten, hambeleggingen zoals pindakaas of genoemde ontwerpbesluit kon in de
laatstgehouden commissievergadering
„De Opbouw", Tollensstraat 47. is dat deze mensen er practisch nooit kaas zijn wij ook een heel eind.
Voor inlichtingen omtrent gevon=
niet meer besproken -worden. B. en
den voorwerpen is het bureau van po= 2465 Stofzuigerspecialist; Lichtstovoor te vinden zijn eens in het zon*
Voor de vis vragen wij uw speciale W. hebben echter gemeend dit besluit
ringen. Bel Op Flits Paap,
litie geopend elke Zaterdag van 2 tot
netje gezet te worden. Het zijn altijd belangstelling. Er zijn mensen» die
toch aan de raad te moe»
Prins Mauritsstraat 3
5 uur.
„de anderen", die met de eer willen zeggen, dat zij nooit vis eten, terwijl spoedshalve
ten voorleggen.
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OP ejttLsuggestie
J.l. Dinsdag heeft de gemeenteraad
zonder hoofdelijke stemming besloten
een optie op de grond aan de Noord»
Boulevard te verlenen aan de — in*
cognito gebleven — combinatie die
mee wil werken aan de verwezenlij*
king van het „Zomercentrum".
Aan dit besluit ging een breedvoe*
rige discussie vooraf over de door de
heer Visser (kleine plan) gestelde eis
hem als schadeloosstelling grond toe
te wijzen voor de bouw van 100 ééns
gezinswoningen. Een eis die door de
raad terecht -werd afgewezen.
Het voorstel om de nieuwe com*
binatie een jaar de tijd te geven de
millioenenplannen nader uit te wer*
ken, werd hierna zonder enige dis*
cussie aanvaard. Geen van de raads*
leden heeft het nodig geoordeeld zijn
fiat aan deze optie=verlening — die
.het plan Visser een jaar verschuift —
'hader te motiveren.
De grond voor het toekomstige
boulevardscentnrm wordt dus weer
voor enige tijd „bevroren" voor sug*
gesties, geruchten en bouwkundige
luchtspiegelingen.
De enige die tot nu toe met deze
opties zijn gebaat, zijn de vaderland"
se architectenbureau's die door 'midf
del van echte en vermeende combina*
ties in de gelegenheid worden gesteld
fantastische'projecten te ontwerpen.
Deze plannen verraden — afgezien
van het streven naar monumentale
proporties — een volslagen gebrek
aan inzicht in onze maatschappelijke
en economische structuur.
' Van het touristisch karakter van
de badplaats, dat mede door het ach*
terland wordt bepaald, vindt men in
deze plannen vrijwel niets terug.
•Het stereotiepe zinnetje: „wat U
hier ziet komt er niet" ontneemt fei*
telijk iedere, grond aan een serieus
''gesprek" over 'de"mogelijkheden"'van
de ontworpen projecten, zolang deze
officiële uitlating het enige uitgangs*
punt vormt.
Wij vragen ons in dit verband af
irt hoeverre het binnenkort te ver*
wachten rapport inzake Zandvoort's
maatschappelijke patronen (structuur*
onderzoek) dat de gemeente moet
gaan adviseren bii haar toekomstig
economisch en touristisch beleid, nog
van' invloed kan zijn op deze en an*
dere millioenen*plannen wanneer uit
dit rapport zou blijken dat dergelijke
projecten niet in het belang van de
badplaats' zijn.
Zal de Zandvoortse gemeenteraad
een rapport dat de huidige plannen
voor een „dure" badplaats zou door*
kruisen naast zich neer leggen om*
dat het niet strookt, met het kennelijk
streven naar luxe, of de plannen naar
aanleiding van'-een dergelijk rapport
laten varen?
Tot op heden hebben de raadsleden
echter weinig animo getoond de re*
«uitaten van het — door. haar zelf
noodzakelijk geachte — structuur*
onderzoek af>te wachten en te gaan
toetsen aan plannen die het maat*
schappelijk karakter van de gemeen*
te ingrijpend kunnen wijzigen.
Aan dit millioenenontwerp ont*
breekt evenals aan het plan 'Friedhoff
een deugdelijke grondslag die zou
moeten zijn aangepast aan het soci*
aal=economisch „gezicht" van het
achterland.
P.

Morgen komt er een vriend
Morgen arriveert Sint*Nicolaas — on*
der auspiciën van de Zandvoortse
rnjiddenstandsverenigingen — in 'de
badplaats. Om pl.m. 2.45 wordt de
goedsheilig man door de jeugd en de
Zandvoortse Muziekkapel ontvangen
bij de Tol, hoek Kostverlorenstraat.
Vandaar gaat het naar het Raadhuis*
plein, waar Sint Nicolaas plechtig
zal worden ontvangen en toegespro*
ken door burgemeester Mr H. M. van
Fenema.
De Sint zal zich hierna naar het
ivoor deze gelegenheid in een ib'is*
" schoppelijk paleis omgetoverde dis*
tributiekantoor begeven in de Halte*
straat. U kunt hem daar iedere Za*
terdagi en Woensdagmiddag van 20
Nov. t.m. 4 Dec. van drie uur tot
half 6 met zijn gevolg aantreffen.
Wanneer U hem met uw kroost
bezoekt om een cadeau uit te zoe=
ken (kinderen onder de '16 jaar
hebben zonder geleide géén toegang)
vergeet dan niet de opplakvellen met
de door de Zandvoortse winkeliers
— die aan de"St. Nicolaas*actie deel*
nemen — verstrekte zegels mede te
brengen.
De Sint is daar zeer gevoelig voor!

STu de Zandvoortse gemeenteraad j.l.
Dinsdagavond met algemene (stem*
nen het zogenaamde millioenenplan
rieeft aanvaard was dit feit voor de
M.C.R.V. een reden om aan onze bur*
jemeester Mr H. M. van Fenema in
sen kort radio*interview zijn mening
over dit besluit te vragen.
De burgemeester constateerde met
voldoening dat de optie was verleend
:n zag nu als taak voor de combina*
tie, de financiers en architecten aan
liet werk te zetten om het plan ver*
der uit te werken.
De 'burgemeester gaf toe dat er
weinig bijzonderheden over dit groot*
se plan zijn uitgelekt, afgezien een
enkel vaag bericht in een paar dag*
bladen. (Hij was thans — waarom
thans? — gaarne bereid enige bijzon*
derheden mede te delen.
'Het boulevard*centrum omvat een
groot congresgebouw, vermoedelijk
geplaatst tussen twee torenflats, en
twee vleugels, die naar de zeekant
aflopen. De vleugels zullen omvatten
een bioscoop, winkels en flatwonin*
*en; het congresgebouw bevat een
concert* en toneelzaal en kan elk
congres een plaats bieden. Het geheel
vormt een plein. Voorts wil men een
garage bouwen, plaats biedende aan
een duizend auto's. Een brede bou*
levard zal vóór het plein de gasten
een goed uitzicht op zee blijven bie*
den.
Op een aan de heer Van Fenema
sestelde vraag over de eventuele
bouw van een pier gaf onze burge*
meester een enigszins weifelend ant*
woord. Natuurlijk, een pier zou de
heer Van Fenema op prijs stellen,
doch hij wist niet of dit financieel te
realiseren zou zijn. Technisch zou
zo'n pier zeker te verwezenlijken zijn.
Een autopier met een beperkte par*
keergelegenheid en'een restaurant(je)
met daarboven een wandelpier.
Op een vraag van de verslaggever
gaf de burgemeester toe dat deze pier
vooral voor de ouden van dagen een
trekpleister zou «zijn. (Waarom" juist
voor de ouden van""dagen? Vérslagg.).
Op de vraag of de burgemeester

EEN JAAR VOOR HET

nog meerdere wensen had bleef de
heer Van Fenema het antwoord niet
schuldig. 'Hij wenste een rechtstreeks
se verbinding * buiten Haarlem om *
tussen Zandvoort en Amsterdam,
waardoor 't mogelijk zou worden, dat
men in een auto binnen een kwartier
in de badplaats kon vertoeven of
werken. Tevens zou hierdoor het
achterland — o.a. WestvDuitsland —
dichterbij komen, hetgeen voor Zand*
voort van groot belang geacht moet
worden. De heer Van Fenema meen*
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de stellig, dat de bestaande hotels
door de totstandkoming van dit
grootse plan geen nadelen zouden on*
dervinden, ook al omdat elk gedeelte
van onze gemeente een eigen sfeer
heeft. Ook een kabelbaan naar een
restaurant(je) in zee — b.v. op de
tweede bank — achtte burgemeester
Van Fenema een alleraardigst plan,
dat zeker te verwezenlijken is.
Tenslotte deelde de burgemeester
op een desbetreffende vraag mede,
dat het ongeveer — wanneer het plan
op l Januari 1956 wordt aanvaard —
vier a 5 jaar zou duren voordat het
boulevardcentrum werkelijkheid zou
zijn, zodat dit ruw geschat ongeveer
in 1960 gereed zou komen.

Voor de „stille armen"
Ieder jaar opnieuw kan men in de derom een beroep op U wordt ge*
weken voor Kerstmis in de kranten daan. Evenals vorig jaar heeft zich
artikelen lezen met betrekking tot in Zandvoort een comité gevormd,
een bepaalde groep ' van mensen, bestaande uit de heren: Mr >H. M. van
waarvoor een beroep gedaan wordt Fenema, burgemeester van Zandvoort,
op de charitas. Wij doelen hier op de S. Slagveld en J. A. B. van Pagée,
groep van mensen, die wordt aange* dat heeft besloten -wederom een in*
duid als de „Stille Armen".
zameling te organiseren, teneinde ge*
Zijn er dan nog stille armen? zo durende de wintermaanden hier enige
zal men zich afvragen. Wij hebben nu j verlichting te kunnen brengen.
toch uitnemende sociale wettelijke
Indien U met dit mooie werk in*
regelingen? Dat is inderdaad zo. De stemt, dan zouden wij U willen vra*
sociale zorg voor hulpbehoevenden is gen, uw bijdrage hiervoor te geven
vooral in de na*oorlogse jaren be* aan de heren S. Slagveld, Koninginne*
langrijk verbeterd.
weg 26 of J. A. B. yan Pagée, Brede*
Het is echter bedroevend te moe* rodestraat 35, of deze bijdrage te
ten erkennen, dat er altijd nog een storten op postrekening no. 499496
groep van mensen is, die niet in het t.n.v. de heer S. Slagveld. ledere week
arbeidsproces zijn opgenomen en die zullen wij dan in de Zandvoortse
door dikwijls buiten hun schuld lig* bladen een verantwoording van de
gende oorzaken in zeer behoeftige ingezamelde bedragen geven.
omstandigheden verkeren en b.v. nog
Het plaatselijk Comité.
net buiten de werkingssfeer van een
Mr H. M. van Fenema.
Gemeentelijke Dienst voor Sociale
S. Slagveld.
Zaken vallen.
J. A. B. van Pagée.
Het zijn die mensen, die met een
bewonderenswaardige inspanning een
minimaal levenspeil trachten op te
houden, zonder ook maar enige hulp Frankrijk in „Ons Huis"
van overheidswege. Deze mensen ver* Het Instituut van Arbeidersontwik*
dienen dan ook,een groot respect.
keling organiseert op Dinsdag 23 No*
Welnu, geachie lezers, het is voor vember in" „Ons 'Huis'' een Franse
deze mensen, dat ook dit jaar we* filmavond.

MILLIOENENPLAN

Wat U hier ziet komt er niet
Plan Visser blijft ook een jaar „slapen"
Dinsdag j.l. kwam de voltallige gem eenteraad in openbare zitting bijeen
om zich met élan te werpen op een agenda, die zich voor driekwart ge»
deelte nogal „financieel" voordeed doch aan het eind een tweetal punten
bevatte, waarover het laatste woord nog niet gezegd is! De twee voorstel*
len, die tot het slot waren bewaard, besloten in zich de spanning, die er
sedert weken in de Zandvoortse gemeenschap heerst, n.l. de spanning over
de vraag of er ooit een „zomercentrum" zal komen. En zo ja, wie zal dit
verwezenlijken? En hoe zal dit alles geschieden
? Zomercentrum
,
boulevardcentrum.. millioenenplan.. magische woorden bijna. Als ze maar
niet legendarisch worden....!
Ingekomen stukken

1. Verzoek d.d. 3 November 1954
van mej. M. B. A. Hamstra om
haar eervol ontslag te verlenen als
onderwijzeres aan de Dr Albert
Plesmanschool.
Accoord.
2. Dankbetuiging d.d. 19 October '54
van de heer A. Kalff wegens zijn
bevordering tot commies Ie klasse.
Voor kennisgeving aangenomen.
3. Mededeling van Gedeputeerde
Staten d.d. 27 October 1954, in*
zake uitkering van 6% van de bes
zoldiging over het 4e kwartaal '54
aan secretarissen, ontvangers en
ambtenaren van de burgerlijke
stand.
Voor kennisgeving aangenomen.
4. Schrijven d.d. 12 November 1954
van de heren Mr W. H. J. Derks
c.s., houdende o.m. verzoek te be»
sluiten hen een termijn van een
jaar te verstrekken om de plan*
nen voor het „boulevard*centrum"
nader uit te werken en gedurende
die tijd de betreffende gronden
voor hen te reserveren
Te behandelen bij punt 11 (boules
vard*centrum).
HET MILLIOENENPLAN

VOORZITTER opende de discussies
over dit belangrijke onderwerp met
de mededeling dat deze zaak nu zon:
der bezwaar in de openbaarheid kon
worden besproken, nu een der leden
van de (tot nog toe ononthulde) com*
binatie, mr W. 'H. J. Derks, zich door
middel van een brief tot de Raad
had gewend. In deze brief wordt een
jaar tijd gevraagd om de kennelijk
grootse plannen nader uit te werken
en bovendien wordt de medewerking

van de Raad gevraagd om de beno*
digde gronden gedurende dat jaar
voor de initiatiefnemers te reserve*
ren. Ten nauwste met deze zaak hangt
samen de optie, welke B. en W. aan
de heer Visser te 's Gravenhage heeft
verleend op de door hem gevraagde
grond voor een deel van het „boule*
vard*centrum".
Inmiddels hebben de heren van de
combinatie en de heer Visser elkan*
der getroffen in een overleg, waaruit
de volgende punten naar voren zijn
gekomen:
1. De gemeente Zandvoort zou aan
de heer Visser terrein moeten ver*
kopen voor de bouw van 100 één*
gezinswoningen.
2. De heer Visser wordt in de gele*
genheid gesteld aan de combinatie
deel te nemen.
3. Hij behoudt zijn optie (op het
deel van het boulevard*centrum)
indien de plannen van de combi*
natie om welke reden dan ook
niet zouden kunnen worden vers
wezenlijkt.
Voorzitter stelde het volgende voor,
om aan de discussies enige „richting"
te geven: Punt l zou in principe door
de Raa*d kunnen worden aanvaard,
hoewel hierbij verschillende kwesties,
zoals o.a. het beschikbare bouwvolu*
me, in het geding komen. Punt 2 is
een kwestie tussen <tè combinatie en
de heer Visser, terwijl punt 3 (gekop*
peld aan het volgende voorstel van
de agenda: verkoop — toewijzing —
van bouwterrein t.b.v. de bebouwing
van de zuidvleugel van het boules
vardscentrum) een besluit zou kun:
nen opleveren, waarbij het „plan*
Visser" eveneens een jaar wordt op*
geschort. Hiermede wordt — aldus
spr. — volkomen recht gedaan aan de
heer Visser, voor wien niets veran*

dert. En spr. voegde hier onmiddellijk
aan toe dat de gemeente hier een
unieke kans krijgt tot realisering van
een uitermate belangrijke sector van
Zandvoorts wederopbouw.
Het jaar uitstel, dat gevraagd wordt,
zou kannen „uitgerekt" worden tot l
Januari 1956. Dit om technische re*
dcnen.
De super*visor van Zandvoorts we*
deropbouw, Ir Friedhoff is door B. en
W. verzocht zijn mening over deze
plannen te geven en van hem is uiters
aard ook adviserende medewerking
gevraagd. Ir Friedhoff was hiertoe be:
reid, doch ook hij zal zich in het ko*
mende jaar hebben te oriënteren, be:
sprekingen moeten voeren enz. om
een volledig inzicht in het geheel te
krijgen.
Spr. stelde zich voor de Raad eens
per drie maanden op de hoogte te
stellen van de stand van zaken.
De heer LINDEMAN kon zich in
't algemeen met de voorgestelde gang
van zaken verenigen. Alleen wilde hij
uitdrukkelijk vaststellen dat de heer
Visser op generlei wijze rechten kan
doen gelden. Ten opzichte van de
Raad heeft Visser geen aanspraken of
rechten. B. en W. hebben optie ge*
geven, doch de Raad moet zich het
recht voorbehouden de grond al dan
niet aan de heer Visser te verkopen.
De Raad kan zich in geen enkel op*
zicht laten binden in zake de voor*
waarde, die de heer Visser stelt t.a.v.
de voorgenomen bouw van 100 wo*
ningen. 'Het plansVisser blijft dus
„zweven" zolang er niets definiticfs
„uit de bus van de combinatie" geko*
men is.
Met enige ironie vroeg spr. of van
het millioenenplan, dat door de ar*
chitect prof. H. Th. Wijdeveld is ont*
worpen, ook niet gezegd kon worden:
„Wat U hier ziet, komt er niet....!"
(Dit was in 1946 n.l. een uitlating van
de heer Friedhoff, toen de maquette
van zijn plan werd getoond). Een de*
finitief oordeel zal de Raad zich
slechts kunnen vormen, wanneer het
gehele plan klaar is.
VOORZITTER kon de mening van
vorige spreker delen, vooral op het
punt, waarin deze met nadruk bepaal*
de rechten aan de heer Visser had
ontzegd.
De heer WEBER zeide de indruk
te hebben dat de heer Visser „uit
twee voerbakken tegelijk wil eten"(!)
Want er zijn nog heus wel andere
bouwers ,die een zo groot aantal wo»
ningen zouden willen neerzetten. Een

.... waren de opmerkingen van de
raadsleden Lindeman, Tates en Breui
re inzake het voorstel om het door
het gemeentepersoneel vrijwillig bij'
een gebrachte bedrag van ƒ 351,75
— ten bate van de nationale vlucht
telingemactie — van gemeentewege
te verdubbelen.
In beginsel mogen deze raadsleden
volkomen gelijk hebben dat het voor:
stel in strijd is met artikel 240 van
de gemeentewet, doch ons hart zegt,
dat de ontheemden geholpen dienen
te worden en wel zo snel mogelijk.
En wat ons hart — óók gelukkig van
bovengenoemde heren — m dit op:
zicht bepaalt, is goed. Laat het be:
ginsel dan maar onjuist zijn, het doel
is belangrijker.
B.
was het verband, dat de heer Tates
tussen de schilderijen van Picasso en
sommige bouwwerken in onze ge:
meente legde.
Picasso — aldus dit raadslid —
heeft goede schilderijen gemaakt,
maar ook veel dat men minder kon
waarderen. Evenals bij het zien van
schilderijen moet de leek zich het
recht voorbehouden een eigen oor:
deel te vormen over de kwaliteiten
van architectonische scheppingen, los
van allerlei deskundige adviezen.
Bij verkoop van bouwgrond door
de gemeente is een raadslid mede
verantwoordelijk voor hetgeen daar;
op — in aesthetische zin — verrijst.
Een dergelijk onafhankelijk geluid
kan ons bij toekomstige aesthetische
aangelegenheden ten goede komen.
P.

....was „het gedrang'' aan de pers:
tafel. Voor een der persbroeders
moest nog een stoel van de publieke
tribune gecharterd worden.
Waar moet het aan die tafel van
de koningin der aarde in 's hemels:
naam heen, als'bepaalde fantastische
plannen werkelijkheid of nog grotere
fantasie gaan ^worden....?
W.

dergelijk misbruik maken van de si:
tuatie achtte spr. niet te tolereren en
bovendien vond hij het ongewenst
dat genoemde bouwer zo maar beslag
legt op een grote portie vai^'t bouw*
volume. Zo doende zet Visser ons
het mes op de 'keel! zeide spr. Spr.
wilde punt l (de 100 één*gezinswo*
ningen) schrappen.
De heer TATES was ook onaan*
genaam getroffen door de wens van
de heer Visser. Voorwaarden kan
men alleen stellen als men rechten
heeft. In dit opzicht was spr. het vol*
komen eens met de heer Weber. Dat
de heer Visser de kans krijgt om mét
de combinatie mede te bouwen aan
het boulevard*centrum, vond spr. nog
niet eens zo'n onbevredigende oplos*
sing voor hem. Hij was er echter te*
gen om in principe een toezegging tot
de bouw van bedoelde 100 woningen
te geven.
WETH. v. d. WERFF uitte zijn
verbazing over het feit dat aan het
slot van de vorige (besloten) verga*
dering een geheel ander geluid naar
voren kwam dan nu. Toen was men
vrijwel unaniem van mening dat de
heer Visser een zekere „schadeloos*
stelling" voor deze gang van zaken
moest ontvangen, maar nu hoort spr.
niets anders dan de heer Visser heeft
geen rechten!
De heer VAN KUIJK achtte het
bevredigend dat de heer Visser en de
combinatie met elkaar tot overeen*
stemming waren gekomen, maar het
punt, waarin mr Derks het heeft over
de bouw van 100 woningen door de
heer Visser achtte spr. niet in deze
brief op z'n plaats. Want de verlan*
gens van de heer Visser zijn zeker
niet al te bescheiden. Deze 100 wo*
ningen vergen heel wat meer grond
dan de heer Visser aanvankelijk vroeg
toen hij te kennen gaf een deel van
het zomercentrum te kunnen realise*
ren. Ook deze spr. wilde in geen ge*
val de gevraagde toezegging doen, te
meer niet daar dit een enorme hoe*
veelheid grond vereist. Sprekend over
het plan van de combinatie meende
de heer v. Kuijk dat de vraag of het
complex wel rendabel gemaakt zal
kunnen worden — deze vraag is
blijkbaar in bovenbedoelde besloten
raadsvergadering opgeworpen — op
dit ogenblik niet gesteld moet wor*
den. Een advies van Ir Friedhoff
wordt in dit verband tegemoet ge*
zien.
VOORZITTER antwoordde op de
laatste zienswijze dat Ir Friedhoff
zich slechts ophoudt met de bouw*
technische zijde van het plan. De
economische kant is voor rekening
van de financiers.
De heer SLAGVELD gaf als zijn
(Vervolg op pagina 2).
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De heer KONING vroeg waarom
er met Smits Bouwbedrijf geen over*
leg had plaats gehad. Dit bedrijf zou
voor de gemeente lastiger kunnen
worden dan Visser, want deze onder*
neming zal zeker geen genoegen met
met een der initiatiefnemers over dit deze gang van zaleen nemen.
VOORZITTER antwoordde dat de
plan gesproken heeft, is nog geen ad*
vies. Spr. deelde verder mede dat de directie van dit bouwbedrijf zich al
heer Deutekom, dir. v. Publ. Werken accoord heeft verklaard om zo nodig
zich de moeite heeft getroost een lijst 100 a 150 meter noordwaarts „op te
samen te stellen van percelen, welke schuiven". Er moet echter natuurlijk
moeten worden gesloopt, wanneer het wel aansluiting gemaakt worden met
plan doorgang zou vinden. Spr. zeide de objecten van het centrum.
Tenslotte formuleerde spr. nog
dit omdat her plan*Friedhoff het slo*
pen van een gelijk aantal gebouwen even het besluit, dat hij gaarne door
noodzakelijk maakt. De rechten van de Raad zag genomen:
Oe combinatie schrijven dat de
derden moeten zeker geëerbiedigd
worden; dit geldt uiteraard ook voor Raad er mede accoord gaat tot uiter*
lijk l Jan. 1956 uitstel te geven, om
Smits Bouwbedrijf.
Spr. stelde voor in het e.v. raads* de plannen nader uit te werken, be»
besluit dat de goedkeuring aan het houdens rechten van derden en het
onderhavige voorstel geeft, te doen voorstel om grond toe te wijzen voor
opnemen de zinsnede: „Behoudens een deel van het boulevard*centrum
rechten van derden". Aan het plan (plan»Visser) eveneens een jaar aan
zelf zal „de technische schaar" nog te houden.
wel wat knippen!
Zonder hoofdelijke stemming gaf
De heer SLAGVELD merkte nog
spottend op dat het verlies i.v.m. de de Raad zijn fiat en de hamerslag die
honderd te slopen woningen voor dit dit besluit bekrachtigde, ontlokte
plan gecompenseerd wordt door de Voorzitter de opmerking: „Ik hoop
dat dit een historische hamerslag is!"
100 woningen van de heer Visser!

Een schaar in het Plan

mening te kennen dat als het milli*
oenenplan,niet doorgaat, de heer Vis»
ser terug valt op zijn optie, die hij
van B. en W. heeft gekregen. Nu
vraagt hij grond voor maar liefst 100
woningen. Dit achtte spreker van het
goede een tikje te veel. Spr. wenste
de ,iheer Visser niet te benadelen,
maar hij wilde hem ook niet in ver»
gelijking met andere bouwers oneven*
rcdig bevoordelen.
WETH. KERKMAN vatte zijn ge»
dachten omtrent dit alles als volgt
samen: In de jaren, die achter ons
liggen kwam uit de Raad ^ik'wijls de
vraag naar voren hoe 't eigenlijk
stond met het wederopbouwplan.
Men vroeg of er wel schot in zat enz.
En als deze combinatie nu niet met
haar plannen was gekomen, dan zou
de heer Visser met open armen zijn
ontvangen. De toon van de Raad is
echter t.a.v. de heer Visser zo, dal
andere bouw»gegadigden wel eens
zouden kunnen zeggen: „Aan een op»
tie, die je van B. en W. in Zandvoort
hebt gekregen, heb je niet veel!" Dit
was voor spr. wel een heel eigenaar»
dige positie en hij drukte dit eerlijk
uit in de woorden: „Ik zou eigenlijk
„Oefening Staalt
aan de andere kant van deze (Col»
lege)tafel moeten zitten
" Dat de
heer Visser echter met deze wens
naar voren zou komen, had spr. niet
verwacht. Dit ging hem wel wat te
ver. Dat Ir Friedhoff nu nog niet een Onder slechts matige belangstelling,
oordeel over het millioenenplan zou die in de loop van de avond groter
hebben, weersprak de wethouder. Hij werd, vond Zaterdag j.l. een buiten»
had de super*visor nog 's morgens ge» gewone ledenvergadering van O.S.S.
sproken en deze had gezegd dat hij plaats in pension 'Keur. In zijn ope»
— desgevraagd — zeer zeker een ad» ningswoord bracht voorzitter J. H. B.
vies zou kunnen geven aan de hand Brink het voortreffelijk geslaagde 50»
en wees er
van de bestaande tekeningen. Het is jarig feest in herinnering
v
dus onjuist als gezegd wordt dat de op, dat mede door dit succes thans
heer Friedhoff dit nu nog niet kan over de gehele linie grote -activiteit
doen. Hij heeft dit trouwens al ge» heerst, waarvoor hij dank bracht aan
daan. Spr. vroeg zich af welke grond lescommissarissen en commissieleden.
nu wel gereserveerd móet worden Onder de ingekomen stukken bevond
(zoals gevraagd is). Een deel van het zich o.a. een verzoek van een Zweed*
millioenenplan „overlapt" een deel se vereniging om de mogelijkheid te
van de grond, die aan Smits Bouwbe» onderzoeken voor 'een optreden van
drijf is toegezegd aan de Noordzijde Zweedse jeugdgymnasten in Zand»
van het boulevard»centrum. 'Het ge» voort. Het bestuur deelde mede reeds
hele plan van de combinatie vergt een nadere inlichtingen te hebben ge»
hoeveelheid grond, die zich uitstrekt vraagd, maar in geen geval op het
van ongeveer het Schuitegat tot de verzoek te zullen ingaan als het ho»
Karel Doormanschool. Spr. zou wel ge onkosten met zich meebracht.
De heer Jagerman lichtte de tech»
gaarne zien dat de belangen van
Smits Bouwbedrijf niet geschaad wor» nische plannen voor dit winterseizoen
den. Hij -verwachtte overigens ook nader toe. Hieruit blijkt, dat naast 't
niet dat „dit, -wat hier geschetst bevorderen van de lichamelijke vaar»
stond (hepmillioenenplan) er zou ko» digheid op de lessen, waarvoor door
men", want de combinatie zal zich de onderlinge wedstrijden reeds een
heus niet in deze opzet vastbijten en indeling naar de juiste krachtsverhou»
over een jaar zijn wij een ervaring ding werd gemaakt, er naar gestreefd
rijker, aldus spr. Hij vond het reëler, wordt zoveel mogelijk leden van
indien de combinatie er toe te bewe» jong tot oud een vaardigheidsdiploma
gen-zou zijn voor wat de omvang van te laten behalen. Bovendien zullen in
haairplan betreft, niet verder te gaan de loop van Januari openbare kleu»
dan het bestaande plan*Friedhoff. En terlessen gehouden worden, terwijl in
een winstpunt voor Zandvoort zou April een uitvoering zal plaats vin»
p.a. zijn de beantwoording van de den. Met de beoefening van athletiek
jarenlange strijdvraag: Wat kan er denkt spreker vroeger dan andere ja*
eigenlijk in Zandvoort gebouwd wor» ren te beginnen, terwijl' het nu nog
deelnemen van handbalploegen aan
den?
VOORZITTER was van oordeel de competitie afhankelijk is van de
dat er" geen grond was voor de ge* beslissing, die hieromtrent wordt ge*
dachte dat een in Zandvoort verkre* nomen.
gen optie-, weinig waarde had. Een Secretaris S. van den Bos had reeds
optie geeft een bepaald voorrecht, geruime tijd geleden te kennen ge»
geen recht. Want de Raad heeft het geven na het jubileum zijn functie te
laatste woord. Dat de heer Friedhoff zullen neerleggen. In zijn plaats werd

Spieren" hield

Buitengewone ledenvergadering
thans gekozen mevr. Ch. Romkes*
Wellensiek, die op een nog nader te
bepalen tijdstip het secretariaat zal
overnemen. Voorzitter Brink dankte
de secretaris voor zijn toewijding en
ijver en deelde mede, dat de verga»
dering hem had benoemd tot lid van
verdienste.
Alvorens de vacature, ontstaan door
het bedanken van de heer A. van
Duijn te behandelen, legde de voor*
zitter op verzoek van de vergadering,
een uitvoerige verklaring af over de
„handbalaffaire".
De moeilijkheden ontstonden door
het niet tijdig in orde brengen van
het veld en de besprekingen, die op
grond hiervan door enige handbal»
leden, waaronder de heer A. van
Duijn (zonder medeweten van het
O.S.S.*bestuur) met het bestuur van
Zandvoortmeeuwen waren gevoerd.
Dat aan dit conflict onenigheid tussen
het bestuur en de handballeden voor»
af ging zoals het bestuur van Zand»
voortmeeuwen als grondoorzaak had
aangevoerd is onjuist. .
De opzegging van het vertrouwen
in de heer Van duijn was toen de
oorzaak van zijn aftreden, terwijl de
houding van het Zandvoortmeeuwen*
bestuur protest uitlokte.
De vergadering ging met het ge»
voerde beleid in deze zaak accoord.
Een commissie werd benoemd, die
behulpzaam zal zijn bij het verder
uitbouwen van de handbalafdeling en
te komen tot een oplossing.
Aan het eind van de vergadering
werd mej. T. Spolders gehuldigd in
verband met haar 12V2»Jarig lid*
maatschap.
De prachtige kleurenfilm van de
stad Rome en de wereldkampioen*
schappen gymnastiek, die daar plaats
vonden, hield de aanwezigen geruime
tijd geboeid.

Ingezonden

Mensen en Zaken

Waarde Vriend Momus,
Mag ik iets vragen over Uw „Men»
sen en Zaken" van 12 Nov. J.I., waar»
in U 't hebt over „Redden of doden"?
Daarin staan namelijk twee zinnen,
die ik maar niet met elkaar kan laten
kloppen.
„Ofschoon het natuurlijk zc^ is, dat
niemand voor zijn tijd gaat".
We zullen het er meen ik wel over
eens zijn, dat U hier geen voor ieder
en altijd geldend feit vaststelt, doch
slechts een geloof, Uw geloof. (Dat
ik dit geloof niet deel, doet hier niet
ter zake, doch zij vermeld ter voor»
koming van misverstand bij de lezer).
„En dan is het maar vreemd het
ene levende wezen met een mes te
redden en het andere met een jacht»
geweer het levenslicht uit te bla*
zen".
Hiermee protesteert U in feite tegen
de jachtwet, nietwaar? (Dat ik het
inzake dit protest — in het algemeen
althans — wél met U eens ben, doet
hier evenmin ter zake).
Mijn vraag is nu echter deze: „Is
tiet wel logisch, om in Uw waardering
van het redden van mensenlevens
door doktoren WEL en in Uw oor*
deel over het doodschieten van die»
ren NIET te laten gelden Uw gejoof
„dat niemand voor zijn tijd gaat"?
„De chirurg met z'n mes" acht U
„inbegrepen" in de omstandigheden,
waaronder het leven van een mens
verloopt, schrijft-U. Maar is dan de
jager (ook de sp'prtjager) niet even»
zeer inbegrepen in' de omstandighe»
den, waaronder het leven van een
dier verloopt? U wijst er n.b. zelf
nadrukkelijk op, dat „dieren levende
wezens zijn, zij het dan een lagere
soort dan mensen".
Hoe zit het nu: -Bent U hierin in»
consequent of heb ik U niet goed
begrepen deze keer?
Met dank en vriendelijke groet,
R. DE JONG.

Vuur
ïr is wel eens gezegd — en het wordt
vrijwel door iedereen onderschreven
— dat kinderen opvoeden de moei»
ijkste taak is die" een volwassene ter'
land kan nemen. Met alle andere
werkzaamheden kan men nog wel
eens experimenteren, waarmee niet
gezegd wordt dat dit aanbevelenswaar*
lig is. Maar 't is zo, dat er ergens
toch wel een zekere „rehabilitatie" is
wanneer een of ander werkjverkeerd
s aangepakt. Ergens is 'er nog een
cansje om begane fouten goed te ma»
een. Bij de immense taak, die ouders
en opvoeders op zich nemen om kin»
deren te leiden en te vormen, is dit
niet het geval. Een volkomen ver»
ceerd gerichte opvoeding wreekt zich
op verschrikkelijke - wijze vroeg of
laat en zelfs kleine fouten drukken
een onontkoombaar stempel op het
carakter van het kind.
Veel wordt er de laatste jaren ge*
daan door goed»bedoelde instanties
om de gevolgen van paedagogische
blunders op te vangen. Want kinde»
ren worden groter en de leiding vra»
?ende kleuter van vandaag \yordt de
leiding gevende ouder van morgen.
En hij neemt de erfenis van een ge»
heel of gedeeltelijk mislukte opvoe»
ding met zich mee door het leven en
plant deze over op zijn pupillen.
Daarom worden lezingen op het
gebied van kinderopvoeding en kin*
der»psychologie zo druk bezocht, om*
dat vele ouders zich iedere dag met
beklemder hart afvragen, waar het
naar toe gaat met hun jongens, en
meisjes. Want het moet gezegd wor*
den dat in talrijke gezinnen het -euvel
van de innerlijke verscheurdheid hand
over hand -toeneemt. De gezinnen
worden in de kern aangetast door een
bederf dat „geestelijke onvoldaan*
heid" heet. Kinderen worden opstan* .
dig en de ouders zijn niet bij machte
de harmonische verhoudingen tussen
zichzelf en hun kinderen te herstellen.
'Een bekend kinder*psychologe'heeft
hier verleden week het hare van ge*
zegd en het kan zijn dat zij een
„routine*betoog" hield, in één ding
had zij volkomen gelijk, toen zij op*
merkte dat men geen kinderen kan
opvoeden als er tussen de ouders "dis*
harmonie heerst.
ledere vorm van leven gaat op den
duur ten onder aan onharmonische
(verhoudingen. Men zou maar eens
acht moeten slaan op het oorzakelijk
verband tussen disharmonie en ziekte
en zelfs dood.
Onwellevende, ruziezoekende en
leugenachtige 'kinderen mogen een
kwelling voor hun ouders zijn, maar
wanneer ouders geen levensstijl heb<
ben of onhebbelijk en onwaarachtig
zijn, kunnen zij nooit -de kracht - op*
brengen om hun kindererr^tbt vol*
waardige mensen te maken. "„'7 \\. ',
Daarom zijri wij inderdaad-geeste»
lijk onvoldaan; want -"wij . voelen''Jiet
gemis aan levensstijl als een eigen
schuld zwaar op onze schouders .
drukken. Herstel van het evenwicht
in onszelf zou onze kinderen kunnen
helpen, meer dan urenlange betogen
over de opstandige jeugd.
En het evenwicht in ons kan her*
steld worden, als wij de vonk van de
goddelijke genade zouden willen aan*
wenden om het grote vuur van onder*
linge liefde aan te wakkeren.
Aan dat vuur kunnen onze kinde*
ren zich warmen en behoeven zij niet
bevreesd te -zijn van koude om te
komen.
MOMUS.

Misschien hebt U mij deze keer 'm*
derdaad niet goed 'begrepen, maar in
feite gaat er natuurlijk niemand voor
zijn tijd. Dus ook een dier niet. Bij
deze kwestie kan iedere vorm van
geloof buiten beschouwing worden
gelaten. 'De „hoofdtoon" van mijn be*
toog was deze: Het belichten van de
m.i. vreemde tegenstelling tussen Ie»
vens redden en levens doden, beide
werkzaamheden verenigd in één mens.
MOMUS.

Lessen

in aestetica

Het voorstel tot "toewijzing van grond
in het wederopbouwplan gaf de heer
SLEGERS gelegenheid zijn misnoe*
gen te uiten over de z.i. lelijke stijl
van het te bouwen'hotel*pension op
de hoek van de ,Boulevard Paulus
Loot en de Seinpostweg. Spr. verge*
leek dit bouwsel met een onogelijke
fabriek en meende dat deze bouw*
trant verre van geschikt was. voor de
boulevard. Hij vroeg zich af wat" er
zou gebeuren als de Raad — de teke*
ningen gezien hebbende — „nee" zou
zeggen.
De heer TATES viel de heer Sle*
gers bij en beoordeelde het nieuwe
object ook al niet gunstig. (Hij sprak
zelfs van fabriek en stal!) Verschil*
lende objecten zijn niet mooi in d_eze
beleid van Publieke Werken. Er be» gemeente, aldus spr. en aan dit object
stond voor een toon, als geuit in het zou hij liever niet meewerken.
De heer GOSEN meende dat de
betreffende rapport van de Korpschef,
Raad er nu wel aan vast zit, want als
niet de minste grond.
voorstel-niet wordt aanvaard, zal
De heer TATES was van mening dit bouwer
Wat zal het worden?
op onnodige kosten wor*
dat de dienst van Publ. Werken in de
gejaagd, omdat hij natuurlijk de
Zandvoort goed functionneert en hij den
architect (prof. Zwiers) zal moeten
Drie hamerstukken
spontaan hebben geholpen om de op» wilde gaarne van deze gelegenheid betalen.
zet van het Comité Vluchtelingenhulp gebruik maken om deze dienst een
WETH. v. d. WERFF had zich ver*
1. 'Het crediet in rekening*courant 1954 te doen slagen.
openbaar compliment te maken voor wonderd
dat de tekeningen bij^de
voor 1955 werd op ƒ 400.000,- be»
De heer BREURE, die speelde met de wijze, waarop service wordt gege* stukken
ter visie gelegd waren, om*
paald.
de gedachte: „het Hemd is nader dan ven aan de diverse weggebruikers tij» dat de bouwvergunning
al in principe
2. De Raad machtigde het College de rok", deed een beroep op de gul» dens abnormale weersomstandighe» is verleend.
den.
Spr.
was
't
eens
met
de
heer
Ko»
heid
van
de
gemeente,
wanneer
er
om voor 1955 — ten einde te voor*
De heer VAN KUIJK was van oor*
zien in de behoefte aan kasgeld — eens een actie voor de Indische Ne» ning: het moeizaam trottoirs schoon» deel dat de Raad hier geen verant*
maken is geen taak voor de vrouw! woordelijkheid draagt, maar zich
geld op te nemen (lenen) tot een derlanders hier zou 'komen.
De heer SLEGERS voerde een moest laten leiden door het advies
VOORZITTER kon de opvatting
maximaal bedrag van twee mil*
van de heren Lindeman en Tates wel nieuw element aan in de discussies van
lioen gulden.
de super*visor van het wederop*
waarderen. Dit voorstel ligt echter op door te wijzen op mogelijke moeilijk*
3. De verordening op de heffing van het morele vlak, terwijl de actie van .heden (bekeuringen!) waaineer men bouwplan, die blijkbaar dit object
straatbelasting werd op enkele de* de werkgevers meer op particulier voor het schoonmaken van de trot» goedgekeurd heeft.
heer SLAGVELD vond wel dat
tailpunten gewijzigd c.q. aange* terrein ligt, aldus spr.
toirs zand gaat gebruiken. „Zand» deDetekeningen
een lelijk gebouw te
vuld.
roof" is ook strafbaar!
zien gaven, maar hij had het gewaar*
De heer WEBER betreurde het dat deerd
dat de ontwerper kans had. ge»
Een Zand- en zouistrooier ?
dergelijke brieven (i.c. het rapport
de kamers van het gebouw — ori*
Vluchtelingenhulp sympathiek —
van de Korpschef) bij de stukken lig» zien
Controverse PolitiezPublieke Werken. gen. Dit is zo'n beetje „de vuile was" danks zijn ongunstige ligging — alle
Maar . . . (te) royaal gebaar
zon te „voorzien".
Toch een openbaar compliment voor buiten hangen. Spr. voelde meer voor van
De heer TATES betoogde dat de
De heer LINDEMAN zeide sympa» de sneeuvcploegf
een onderling overleg tussen beide 'Raad
hier wel degelijk verantwoorde*
tiek tegenover het voorstel te staan
partijen. Dan zijn dergelijke dingen lijkheid
heeft. De heer v. Kuijk wil
dat inhield een verdubbeling van de De heer LINDEMAN had critiek op niet nodig.
verschuilen achter de super»vi»
vrijwillig door het gcmeentepersoneel de wijze waarop de Korpschef rap»
De heer SLAGVELD zou gaarne zich
bijeengebrachte gelden. (Aan de Raad port had uitgebracht over 't sneeuw» zien — en hij heeft er vroeger bij her» sor. Picasso heeft zowel mooie als
werd gevraagd een bedrag te voteren vrij maken (c.q. houden) van de stra» haling voor gepleit — dat het zand lelijke schilderijen gemaakt en het zou
ten en wegen in de gemeente. Spr. bij het sneeuwruimen werd vervangen onzin zijn te beweren dat prof. Zwiers
van ƒ 352,75).
Spr. meende dat het doel de mid» zeide niet precies te weten of men door zout. Spr. adviseerde hiermede alleen maar mooie ontwerpen zou
delen echter niet heiligt en hij was het thans gaat hebben over „zand» een proef te nemen. 'Hij motiveerde maken. Maar dit ontwerp móet lelijk
van mening dat hier gemeentegelden strooien" of over „'De commissaris zijn zienswijze door er op te wijzen zijn! aldus spr.
De heer VAN KUIJK was van oor»
op ontoelaatbare wijze werden be* vertelt
" Maar de commissaris kon dat het aanwenden van zand onver»
steed, omdat het algemeen (gemeen» hem nog meer vertellen! Krachtens mijdelijk de riolen verstopt en tot deel dat de Raad zijn verantwoorde»
lijkheid had aangewend door het in*
telijk) belang niet kon aangetoond de bestaande gemeenteverordening kosten leidt.
stellen van de Schoonheidscommissie
worden. De suggestie van 't Rijk om kan men de inwoners verplichten de
De heer'GOSEN: „Asjeblieft geen en
het aanstellen' van Ir Friedhoff als
de gemeenten „uit te nodigen" de op» trottoirs schoon te houden, zelfs al zout! Zout is slecht voor de kleren
supersvisor van de wederopbouw. Nu
brengst van de inzamelingen te ver» blijft de gemeente min of meer in en schoeisel!"
dubbelen, vond spr. zeer vreemd. gebreke.
VOORZITTER zeide dat het een liggen dus de aesthetische problemen
Want het Rijk ziet scherp toe op de
De heer KONING zeide dat' de po* der zegeningen van de democratische in handen van deskundigen!
De heer SLEGERS (gesteund door
besteding der gelden in gemeenten, litie niet tot het geven van bekcurin» staat is dat verschillende zienswijzen
die noodlijdend zijn. Spr. hoopte dat gen was overgegaan, omdat Publieke vrijelijk geuit kunnen worden. 'Het de heer Tates) diende hierna een
dit voorstel een uitzondering zou Werken te kort schoot. Dat de trots rapport van de Korpschef had de dir. amendement in dat neerkwam op het
blijven. Daarom wilde hij er niet te» toirs schoon gehouden moeten wor» van Publ. Werken tot een antwoord aanhouden van het voorstel tot een
gen zijn.
den door het publiek, vond spr. on»genoopt en de heren zijn eens uit hun zekere wijziging „in het ontwerp zou
De Heer TATES kon zich volledig juist. De mannen vertrekken 's mor» slof geschoten, maar spr. meende ze» zijn aangebracht. Dit werd met 5*10
met de vorige spreker verenigen. Hij gens vroeg van huis, zodat 't sneeuw» ker te weten dat zij elkaar geen verworpen, waarna het voorstel met
bracht nog in herinnering dat in 1926 ruimen in de regel neerkomt op de kwaad hart toedragen. Misschien is dezelfde stemmen*verhouding werd
bij de ramp van Borculo ook een be» vrouwen! Spr. -wilde ook de trottoirs er wel een compromis tussen zand en aangenomen.
*
paald bedrag uit de gemeentekas zou van gemeentewege laten schoon hou» zout te sluiten. De suggestie van de
gegeven worden voor de slachtoffers. den en verzocht art. 20 van de Alg. heer Slagveld zal in ieder geval over» Bij het voorstel tot de bouw van een
Dit -werd echter van hogerhand ver» Pol. verordening maar te schrappen. wogen wogen. Opheffing van art. 20 openbare ulo*school kwamen dezelfde
boden!
Dan zullen er geen bekeuringen der A.P.V. leek spr. een tikje te fors. (aesthetische) bezwaren ter sprake.
De heer VAN KUIJK zag alleen vallen!
Hierna kwam de zandstrooier (kos= De heer GOSEN maakte bezwaar te»
het sympathieke gebaar en wees op
De heer VAN 'KIJK was onaange» ten ƒ 1350,—) er zonder slag of stoot gen de fietsenstalling en de aula. Een
de vele Nederlandse werkgevers, die naam getroffen door de critiek op het door.
school als een paleis I zei hij. Maar de

Zout of zand(roof)

(Adv.)

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt^veelvoudi-

ge geneeskracht door veelvoudige
Samenstelling. Prijs per koker 90 en 50 et

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 19'Nov. 8 uur: film „Fort
Algiers".
Zaterdag 20 Nov. 8 uur: idem.
Zondag 21 Nov. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 21 Nov. 2.30 uur: film
„Het geheim van de zigeuner".
Maandag 22 Nov. 8 uur: film „Vrou*
wen zonder vrijheid".
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: idem.
Woensdag 24 Nov. 8 uur: idem.
Donderdag 25 Nov. 8.30 uur: Piano*
recital 'Hans 'Henkemans, ond. ausp.
Culturele Kring 't Helm.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: Vrouwendag
in „Ons 'Gebouw",onder auspiciën
Vrouwengroep P.v.d.A.
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: Franse avond
in „Ons Huis", onder auspiciën In»
stituut v. Arbeiders*Ontwikkeling.
Dinsdag 23 Nov. 2.30 uur: Vrouwen*
middag Ned. Prot. Bond in gebouw
Brugstraat 15. Spreekster Mej. Ds.
W. H. Buijs.
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: St. Nicolaas»
bakdemonstratie in gebouw Gem.
Gasbedrijf, Tolweg 10.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 20 Nov. 8 uur: Rotterdams
Toneel met „De merkwaardige
meneer Pennypacker".
Zondag 21 Nov. 8 uur: idem.
heer PORRENGA had nog nooit een
paleis met een rijwielstalling gezien.
De heer SLEGERS ,was niet te
spreken over het lijnenspel van het
dak, dat volgens hem een onderbre*
king moest hebben. De heer SLAG»
VELD vond de school te duur. Een
mening, die overigens gedeeld werd
door, de heer GOSEN.
Maar de school kwam er door en
de benodigde ƒ. 368.000,- werd ge*
voteerd! '""• '
'H.W.

J. v. d. Meer
*Arts
Afwezig
van Vrijdagmiddag 19 'Nov.
tot Dinsdagmorgen 23 Nov.
Voor spoedgevallen nemen
de andere doktoren waar.
Ned. Prof. Bond

VROUWENMIDDAG
op Dinsdag 23 November

Te koop gevr. een
•KAPPERSZAAK of een
SIGARENWINKEL.
Van der Monde, Spaarn*
zichtlaan 9a, 'Heemstede.
WONINGRUIL. Wie wil
mijn woning, in ccntr., ruim
uitz., ruilen tegen groter?
Br. no. 9105 bur. Zandv.Crt.
Gevr.: Flinke hulp
i.d. huish. v. 'n paar ochten*
den p.w. Mevr. Zuidema,
Koninginnneweg 13rood

Het mooiste Sint Nicolaas*
cadeau: een FILMSTROOK*
PROJECTOR van ƒ 25,of ƒ 38,50. Geschikt voor
jong en oud, voor het gehele
gezin. Mooie stroken van
ƒ l,—, sprookjes, verhalen,
reisbeschrijvingen enz.
FIPRON FILM, Dr Smit»
straat 8, ZANDVOORT,
telefoon 2851.
DAMES!
Wij stellen U in de gelegen*
heid kennis te maken met 't

2.30 uur
•'••'
Spreekster: Ds'W. H. Buijs
„DE SOM"
van Bentveld.
Onderwerp: „De menswon Was- en clroogmachine op het gebied van de
ding van'de mens".
verhuur
Ieder is welkom!
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199
VROUWENGROEP P.v.d.A. Gevr. HUIZEN VOOR BE*
Door aanschaffing van de
afd. Zandvoort
(ook oud). Als* modernste installatie, kun*
Van oorsprong gescheiden, LEGGING
mede
LEEG
HUIS,
niet
b'o*
nen wij U een goed resul»
maar één in ons doel!
ven ƒ 20.000,-. GEMEUB. taat garanderen.
FEESTELIJKE BIJEEN*
VILLA
te
huur.
Makelaar
KOMST-ter viering van de K. C. v. d. Broek, v. Speijk* Maison „Gerrits"
VRÓUWENDAG
straat 2.
ZEESTRAAT 30 * Tel. 2718
op Dinsdag 23 Nov. 1954 in
„Ons Gebouw", Brugstr. 17. RUIMTE GEVR. voor de
wintermaanden voor kleine Maak van Uw tijdAanvang 8 uur.
auto. Mezgerstr. 42, tel. 2297
Iedereen is welkom
schriften 'n waarTe koop gevr. een
devol
boek. - Laat
STRANDEXPLOITATIE.
Bn. onder no. 9102 bureau ze daarom bij ons
Zandvoortse Courant.
inbinden.

nieuwste
permanentwave

Café OOMSTEE

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Achterweg l - Telefoon 2135
Gevraagd WERKSTER voor Tot 1.30 uur geopend.
Dinsdag of Vrijdag. Loos,
Zandv.laan"303, Bentveld. - Voor St Nicolaas-geschenken voor groot en
TE KOOP: eiken kinderbed klein moet U in Het Wonder van Zandvoort zijn
(6 tot 10 jr); 3*delig kapok,
m. kussens,' ƒ 45,—. Bent* Wij hebben een grote sortering SPEELGOEDEREN o.a.
de merken Dinky Toys, Schuco, Jumbo spelen, Mecano
'veldsweg 4.1
en Trix dozen. Ook zijn wij ruim gesorteerd in Glas:
FOTO SWART, Zandvoort werk, Solasartikelen, Eau de cologne, Poriemonnaies, Ser:
"Julianaweg 3. Tel. 2356
viestgoederen, Emaille, Alluminium en Houtwaren.
KINOEROPNAMEN bij ,U
Wij hebben te veel om op te noemen.
aan huis l
>f- Ziet onze 4 etalages >f
HUIS TE KOOP . GEVR.
Alles tegen de laagste prijzen.
-dat leeg te aanvaarden is.
Wij geven St. Nicolaas=zegels
Br. onder no. 9104 bureau
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltestr. * Tel. 2418
Zandvoort'se Courant.
Te koop: wit TEDDY*JACK
met muts en REGENPAK,
pl.m. l jr; ƒ 15,= en ƒ 7,50.
Westerparkstraat 5.
Te koop gevr. een KAMER»
VERHUURBEDRIJF. Huis
moet gehuurd kunnen wor*
den. Br. onder no. 9103 bur.
Zandvoortse Courant.
Grote -gern.,, ZIT*SLAAPK.
met keuken, te huur. Br. no.
9101 bureau Zahdv.'Crt.
FOTO

Zandvoort,-;! Julianawegi -3.
'Tel. 2356 ,, >i, ''.J
TECHNISCHE OPNAMEN
voor 'Handel en Industrie

Siamese Kater

Dinsdag 23 November

Voor LEDEN komen beschik*
baar de gezinswoningen
VAN LENNEPWEG 11 en 23
Huurprijs ƒ 6,20, alle kosten in*
begrepen. Tevens de beneden
duplexwoningen voor een ge»
zin met hoogstens één kind
niet ouder dan l jaar:
VONDELLAAN 24
NIC. BEETSLAAN 18 en 26
Huurprijs ƒ 5,90, alle kosten
inbegrepen.
Voor INWONERS komt be*
schikbaar de woning KONINGSTRAAT no. 69
Huurprijs ƒ 4,45.
Schriftelijke opgaven vóór Don*
dcrdag a.s. bij de secretaris
D. van Dijk, Dr C. A. Gerke*
straat 22.

n.m. 8 uur organiseert de commissie
voor huish. en gezinsvoorl. te Zand*
voort, in samenwerking met het Gem.
Gasbedrijf, een speciale

Sint Nicolaasbak demonstratie
te geven door MEJ. A. FRENIE,
lerares Gem. energie bedrijf te ITlem,
in gebouw. Gein. Gasbedrijf
Tolweg 10
GRATIS TOEGANG !

BEL voor ,
TROUWRIJDEN
en TAXI

DAMESBROEKEN
tegen de koude
Jongensbroeken; manchester plus:
fours, korte jongensbroeken.
BEDRIJFSKLEDING. Gematteerde
en wollen dekens.
Verder alle MANUFACTUREN

2600

Billijke prijzen

Fa v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 — Telefoon 2360

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF .

voor groot
en klein

Brossois
schoenhandel

Pianorecital

Grote Krocht 13

Telef. 2106

Deelnemer Sint Nicolaas-actie

sportieve gebreide handschoen
van origineel Schots garen, geheel
gevoerd met zware, zuiver wollen
tricot. In licht of donker beige

van haar
vurigste wensen:

handschoenen
of... 'n nieuwe tas

„G ra c! o s o"
'n charmante combinatie van hand- en
boodschappentas.
Van buiten: de
fijngestreepte, waterdichte stof, 't vlotte
model, de-contrasterende lip, die met
'n- vrolijk „klik" de
ritssluiting verzekert,
't voorvak waarin 'n
coquet zakdoekje 't zo
grappig doet.
Van binnen:
'n heerlijk
royale ruimte
waarvan U •
leder hoekje
benutten kunt
'

; f11

75

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdagavond 26 November a.s. hoopt
de afdeling Zandvoort van de N.C.
V.B. haar .maandelijkse bijeenkomst
te houden in de nieuwe consistorie
der Hervormde kerk.
Mevrouw A. C. E. W. Röell*van
Harinxma thoe Slooten, van Bosch
en 'Duin, zal dan spreken over: Re*
classcring — theorie en praktijk.
Uitbreiding telefoonnet
Dinsdag 16 November j.l. te 8.00 uur
is de thans bestaande AZZ*koppeling
tussen de technische districten Haar*
lem en Zwolle omgezet in een vol*
ledige koppeling.
De aangeslotenen op de netten van
het technische district Haarlem kun*
nen nu de nummers van de geauto*
matiseerde netten van het technische
district Zwolle doorlopend zelf kie*
zen.

Fa J. v, d, BOS & Zonen

HANS
HENKEMANS

Adverteert in de Zandvoortse Courant

Aanschouwelijk bakken
De commissie voor huishoudelijke en
gezinsvoorlichting geeft op Dinsdag
23 Nov. in het gebouw van het Gem.
Gasbedrijf een speciale bakdemon*
stratie*avond voor de St. Nicôlaas*
viering onder leiding van mej. Frenie.
•Op 14 Dec. wordt een dergelijke
avond gehouden voor de „Kerst*
tafel".

Opbrengst collecte
De j.l. Zaterdag gehouden collecte
t.b.v. het Nederlandse Oorlogsgraven
CORRESPONDENTIE
Comité in Zandvoort heeft ƒ 370,04
plaatsgebrek moeten enige opgebracht. Gezien de zeer korte tijd
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 'Wegens
ingezonden stukken tot ons volgende van voorbereiding is een woord van
Burg. lïngelbertsstraat 22 en 54 nummer overstaan.
dank voor de collectanten(trices) ze*
GLAS-ASSURANTIE
ker op zijn plaats.

- Theater Monopole — 8.30 uur

„ A d o r n o"

1175

deelnemers
geeft op DINSDAG 23 NOV. 1954 Nagekomen
Sint
Nicolaas-actie
in „Ons Huis" een
Fa. v. Staveren, bakker, Zeestr. 38.
FRANSE AVOND
J. Bijman, sig.mag., Paradijsweg 20.
De heer P. SPRONKERS zal voor B. Renes, chocolaterie, Stationspi. 5.
ons enige films over een tocht door Bensdorp, chocolaterie, Haltestr. 32.
bruine kop, poten en staart, rest Frankrijk en Parijs vertonen. De heer G. Bakkenhoven, grocntenhandel,
Spronkers zal als bereisd man op een
3.
beige. Tegen beloning terug te bez. prettige en boeiende wijze deze films C. Bakkerstraat
Draijer, groentehandel, v. Ostade*
van commentaar voorzien.
Brederodestraat 122, tel. 2918.
straat 9.
Leden 50 cent; niet*Ieden 75 cent.
Esvé, boekhandel, Gr. Krocht 17.
AANVANG 8 UUR
't Vosje, sig.mag., KI. Krocht 2.
"Woningbouwvereniging
Deze avond komt in de plaats van T. M. Harder, huish. artikelen, Heren*
straat 2*3.
".
Eendracht maakt Macht 25 November 1954

STICHTING CULTURELE KRING 'T HELM

Werken van Mozart, Beethoven, •'Debussy, Ravel.
Kaarten a ƒ 2,— (b .i.) op de dag v.Ti.'optreden van
•-12=12.-30 uur -en. voorxle aanvang aan het Theater.-

Instituut v. Arbeiders-Ontwikkeling

VERMIST:

Het MOOISTE geschenk voor het hele gezin!
PHILIPS RADIO. Mooi van toon en uiterlijk. De meest
moderne apparaten. In iedere prijsklasse een kwaliteits*
product! Vanaf ƒ 98,- tot
ƒ 3140,-.
PHILIPS TELEVISIE. Cul*
tuur en amusement in Uw
huiskamer. Binnen enkele
veken meerdere uitzendin*
Jen. Prijzen vanaf ƒ 495,—,
697,- en ƒ 895,-. Groot*
>eeld ƒ 1095-, ƒ 1395,- en
loger.
Vij plaatsen Uw antenne vakkundig.
PHILIPS platenspeler voor inbouw, op voet en in koffer.
Neem thuis een zonnebad!
PHILIPS Hoogtezon' Biosol ƒ 198,-. Tijdelijk ƒ 15,- re*
ductie. U betaalt bij aanschaffing ƒ 5,—. Na één
maand 18 x ƒ 11,90. •
PHILIPS Droogscheerapparaat
ƒ 49,75
In een wip schoon schip,
Stofzuigers diverse merken op slee: Excelsior, Ruton,
Etoover etc. Vanaf ƒ 2,— per week.
Wij leveren: Broodroosters, strijkbouten, wasmachines,
fornuizen en diverse andere apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Vij verlenen U crediettservice en regelen op prettige
wijze de betaling met U.
Erkend Philips Service Dealer
RADIO * TELEVISIE = ELECTRA
Wij regelen op
prettige wijze de
betaling met U. Kostverlorenstraat 7 — Telef. 2534

De Sint komt spoedig!
Wij zijn nu nog ruim gesorteerd
in Pullovers, Vesten, Shawls, Zakdoeken,
Kousen, Sokken, Handschoenen, enz.
Ruime sortering
BABY-, en KLEUTERKLEDING

„DE WOLBAAL'
HALTESTRAAT 12 - TEL. 2099
Deelnemer St. NicolaasfActie

J

E x c l u s i e v e

UITVERKOOP
wegens O p h e f f i n g

Met toestemming van de Kamer van Koophandel
TAPIJTEN
Holtap karpetten
van/ 48,- voor ƒ 29,50
Wiltons 200 x 300
van ƒ 98,- voor ƒ 65,Wiltons 225 x 325 .... van ƒ 130,- voor/ 89,Prachtige Smyrna's
van ƒ 225,— voor ƒ 137,—
Extra grote tapijten 270 x 360 ƒ 149.—, ƒ 185,WOLLEN DEKENS
Komt U uitzoeken.
Eén* en tweepersoons
ƒ 13,50, ƒ 18,50
BEDSTELLEN
van ƒ 47,50 voor ƒ 32,Pluche: en handweeftafelkleden
f 12,50, ƒ 19,50, ƒ 32,50
'Koop nu reeds voor het voorjaar, alles
wordt duurder.
Deze prijzen komen nooit meer!

TAPIJTHANDEL „M A R O" N.V.
Jansstraat 85 - Haarlem

f. H.

In modieuze tinten

Bedenkt een goede slagzin voor
uw Sint Nicolaas-advertentie in
de volgende nummers van de
Zandvoortse Courant !

Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor
diverse werkzaamheden in de fabriek

JONGENS
MANNEN

Sinterklaas komt reeds om
de hoek kijken zoals U ziet l

en
„Practico"
royale shopper van
stevige, waterdichte stof
met extra versterking rondom

van 14 tot 35 jaar
Indiensttreding na medische goedkeuring.
Aanmelding dagelijks bij de portier.

875
cacao- en chocoladefabrieken N.V, Haarlem

FOTO B A K ELS

heeft voor U een ruime keuze
SINT NICOLAAS-CADEAUX
als: Foto: en Filmapparaten
Box v.a. f 14,50; Filmapp. v.a. f 186,=
Fotoalbums en Hoekjes;
8 en 16 mm Filmdozen
FOTOLIJSTEN en KALENDERS

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOO P
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorgin

E DE WAS DE DEUR UIT!

Ftjnstrijkery — Snelle aflevering —KASTKLAAR,
Pakveldstxaat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Grote intocht
van St Nicolaas

Autorijschool K. O F F E N B E R G

>v

Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

.

Dir. Gebr. Koper * Stationsplein = Telefoon 2550

Zaterdag
20 November

Vanaf VRIJDAG 19 tot en met
ZONDAG 21 NOVEMBER - 8 uur
Yvonne de Carlo, Raymond
Carlos Thompson in

ongeveer half drie arriveert Sint Ni=
colaas op het Raadhuis, waarna offis
ciële ontvangst door het gemeentes
bestuur volgt

THEATER

„MONOPOLE"

Burr,

Daarna begeeft de Sint zich naar zijn
hoofdkwartier:

FORT ALGIERS

Haltestraat 4

Een broeinest van intriges, waar een
schone vrouw, duizend duivels der
woestijn bedwong. Toegang 14 jaar.
Vanaf MAANDAG 22 tot en met
WOENSDAG 24 NOVEMBER - 8 uur
Realisme — Hartstocht — Humor —
Tragedie. Zijn vrouwen achter de
tralies dezelfde als er buiten?
Glynis John, Diana Dors, John Gregï
son, Jane Hjlton in

waar een aanvang zal worden gemaakt met 't uit*
reiken der cadeaux, welke verkrijgbaar zijn bij in*
levering van uw opplakvel, waarop tenminste 50
zegels moeten zijn geplakt.
Volgeplakte opplakvellen hebben de meeste waarde

Blijft jong in een
baleinloos
__
vanaf
Wala corset f 29,zs

Hoe méér zegels, des
te groter het cadeau!

De lange Strapless
Beha van satin en
kant geeft U een
jeugdige lijn, ƒ 12,90
Wala onderjurken m.
perfecte bustevorm in
4 verschillende cups,
vanaf ƒ 6,95

Vrouwen
zonder vrijheid
Toegang 18 jaar
ZONDAGMIDDAG 21 NOVEMBER - 2.30 uui
Wij presenteren U de Culturele Jeugdfilm

Het geheim van de
zigeuner

Geschenken zowel voor kinderen als volwassenen
Verder zal St. Nicolaas zitting houden op Woenss
dag 24 iVov., Zaterdag 27 Nov., Woensdag l Dec.
en Zaterdag 4 Dec.

In uw eigen belang raadt de commissie U
aan, bij al uw inkopen uw zegels te vragen!
Uw winkelier zou het kunnen vergeten

De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. Peters-Sm.it, bekwaam corsetspecialiste met een 20 jaar lange ervaring.
Zij is gaarne bereid U na telefonische afspraak
persoonlijk te adviseren.

Kinderen beneden 16 jaar worden zonder geleide niet toegelaten.

Toegang alle leeftijden
•DONDERDAG 25 NOVEMBER gereserveerd
voor Stichting Culturele Kring 't Helm

Puiker dan puik,
die kwaliteit
van Albert Heijn!

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

Tel. 10605

En prijzen om te glunderen
zo laag!

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) Gïote Houtstraat 110 - Haasrlem t.o. Cinema Palace
CREDEETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van. Uw inkopen bij deelnemers Owinkeliers) aan 'het Kennemer Knancierings-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).
Mevr. de Nijs
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
Coupeuse
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corresEmmaweg 8, telefoon 3095
pondenten
Alleen Zaterdag

Voor vlot en
leuk jurkje

Droste zoekt vrouwelijk personeel!
ü kunt een prettige dagtaak vinden bij
DROSTE. Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse omgeving licht
werk. Voor het koffiedrinken staat een
gezellige recreatiezaal open.
Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is een goede sociale en medische verzorging.
Reiskosten worden vergoed aan hen, die
niet in Haarlem wonen.
^«gg,

Gehuwde vrouwen
(tot 45 foor) kunnen
ook worden tewerhgesteld.

Speculaasbrokken
49 et per 250 gram
Heerlijke
BANKETSTAAFJES
MARSEPEIN* en
CHOCOLADE-FIGUREN
Beleefd

aanbevelend,

Fa A.v.d, Mije & Zn

Warenkennis in een waadelwagentje ? „Beurs"berichten uit de box? U
weet wel beter. Dat duo herhaalt natuurlijk slechts wat moeder zegt.
En ot die gelijk heeft, kunt U het beste zelf bij Albert Heijn constateren.
Ga er maar binnen. Zie en oordeel. Dan doet U voortaan óók U
deel met de allerbeste kwaliteit voor de laagste prijs!

Schoolplein 4 : Telef. 2467

Het adres in Plan Noord
Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels

met amandeJen

Boterhamkorrels
Huishoudzeep
Pindakaas
Koffie vmaf
Vijgen
Goudse Kaas

Burg. Beeckmanstraat 2
hoek Tollensstr. « Tel. 2114

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste

Belegen

Gelderse rookworst

2 stuks
250 gram^
2 dubbele
stukken
grote pot
250 gram
250 gram
5OO gram
per stuk

Wie bet fijne eert,
il AH KOFFIE tvttrdl
En wie bovendien haar portemonnaie in ere houdt . . . aan
die is AH Koffie dubbel.wel.
besteed! Want het is, behalve
de geungste, ook verreweg <fe
voordeligste koffie!
Poffit koffie - Je lekkerste kaffiel

Albert Heijn

ANDERIIOOO
Dr Gerkestr. 21 * Tel. 2812

m

per stuk

":

met jarenlange ervaring

Aanmelding Personeel»afdeling elke dag, behalvt Zaterdags, van 9 tot
5 uur aan at fabriek.

pec^smb

Melk en puur

Speculaas-popjes

P. FLIETSTRA

is het prettig
werken

Chocolade-letters

maakt U het leven goedkoper!

.

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR
GARAGE RHEE, telefoon
K 2500—39669, 39435, Koe*
diefslaan 21. Heemstede
Wat roor feest of partij?
Alles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestekken, tafels, stoeien, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Visitekaartjes
worden keurig verzorgd door'* ',

it

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
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Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344
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ZANDVOORTSE CO U

Advertentieprijs:
10 cent per mm»hoogte

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

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

Viering eerste lustrum
van motorliefhebbers
Zaterdag vierde de ook buiten onze gemeente zo bekende en populaire
motorclub „Zandvoort" het eerste lustrum. Aan de eigenlijke feestavond
ging een boerenkoolmaaltijd vooraf, waaraan ongeveer negentig leden
deelnamen.
Om 8 uur waren in „Zomerlust" ongeveer driehonderd personen aan»
wezig toen <ie heer C. de Jong, voorzitter van de feestcommissie, een toe*
spraak hield tot het dagelijks bestuur, bestaande uit de heren B. Bakker
(voorzitter), 'H. Oddens (secretaris) en J. Leeuwerke (penningmeester).
Vervolgens voerde namens de Kon.
Ned. Motorrijders Vereniging de heer
A. Coljee het woord, die een 5»jarig
jubileum reeds een prestatie noemde.
Velen voelen wel voor een verenis
ging, maar na een korte tijd ver*
dwijnt het •enthousiasme en bedankt
men voor de functies....
De K.N.M.V. is de motorclub dank»
baar voor de medewerking tijdens de
motorwedstrijden en hoopt, dat het
een ieder gegeven zal zijn ook het
zilveren jubileum van deze vercni»
ging mee te maken. 'Hij overhandigde
aan de heer Bakker een standaard.
In zijn dankwoord deelde de voor*
zitter mede, dat de K.N.M.V. steeds
op de motorclub mag rekenen, waar»
na hij twee oprichters, namelijk de
heren L. de Leeuw en G. Hoekstra,
in de feestviering betrok en pp hun
vele -verdiensten wees. Hij Het zijn
woorden vergezeld gaan van een
kleine attentie.
Ook de heren Redeker en Slagveld
werden niet vergeten, terwijl het be=
stuur voorts bloemen ontving van de
heren Veenbaas, Bluijs, Hoekstra en
de Leeuw.
Na de feestavond deelde de voor»
zitter mede, dat het clubkampioen»
schap dit jaar is gewonnen door de
heer Kokkelkoorn, terwijl de prijs
voor nietsleden gaat naar de heer Ö.
Moeke uit 'Haarlem, die wegens een
beenbreuk niet aanwezig kon zijn. De
heer Langendijk ontving tenslotte een
speciale beker, die door hem werd ge»
wonnen omdat'hij in een bepaalde rit
85 strafpunten had opgelopen.
De leden van de feestcommissie, .te
weten de dames Smit en van Riepen
alsmede de heer de Jong, werden ook

nog in het zonnetje gezet en ontvin»
gen o.m. bloemen en rookgerei van
het bestuur en nog enige geschenken
van een onbekende.
iHet feestprogramma was in een
woord aft Het hoogtepunt was wel
het optreden van Piëtro Makaro en

zijn twee assistenten met een fantas»
tische bloemen* en duivenshow. Het
publiek was zo in extase, dat het tij»
dens de prachtige nummers steeds
vergat te klappen. Doch na afloop
haalde het in Zandvoort op dit ge»
bied verwende publiek de achterstand
in. Een van de mooiste nummers!
Doch ook het optreden van Betty
Viséro als parterre»acrobate verdient
alle hulde, evenals het optreden van
Tonny Kuurderman als cabaretière.
Joop Boeree mocht als conferencier
de nummers aan elkaar praten, maar
trad o.m. ook op in het hier reeds
bekende nummer ,,'Henkie, de re»
cruut".
De muzikale omlijsting werd ver»
zorgd door 't orkest „Witte Kraaien"
onder leiding van Hansy Pallieter, die
met haar vele liedjes — o.m. Weense
en Tyroolse — van alle markten thuis
bleek te zijn. Een'gezellig bal besloot
deze goed geslaagde avond.
J.G.B.

INGEZONDEN

Journalisten in de contra-mine?
Zandvoort, 18 November 1954.
Met 'belangstelling, gepaard gaande
aan groeiende verbazing heb ik uw
„verslag" gelezen over de lezing van
Dr Sis Heyster. En na lezing en her*
lezing heb ik moeten constateren, dat
de heer W. er een yreemde en be»
slist afwijkende mening omtrent het
maken van verslagen op na houdt, in
strijd met de allereerste leergang jour»
nalistiek. Hij schijnt n.l. de mening te
zijn toegedaan een verslag te mogen
gieten in de vorm van een persoonlij»
ke opinie en kent misschien niet het
verschil tussen de verslagvorm en de
artikelyorm. In de tweede plaats
vraag ik mij af of de redactie van de
Zandv. Courant in geen enkele mate
correctie uitoefent op 't werk van los»
bandige medewerkers. In dat geval
zou ik de redactie willen aanraden
de „kop" Zandvoortse Courant te
veranderen in een onderstreept „per»
soonlijk schrijven" dat de lezers geen
neutrale voorlichting garandeert. Ver»
volgens heb ik mij afgevraagd of de

Disiribuüetopplakvellenskantoor* paleis.

Hr W. naar de lezing is gegaan" met
't naïeve idee: Gelukkig, nu kan ik
morgen tenminste mijn kinderen aan,
nu krijg ik een oplossing voor al mijn
paedagogische problemen. 'Hij spreekt
er immers zijn teleurstelling over uit,
dat Dr Sis Heyster geen concrete
oplossing heeft kunnen geven in alle
moeilijke gevallen (al. 1). en trekt op
zeer onsympathieke, geringschatten»
de manier de kunde van de spreek»
ster en later het bevattingsvermogen
van de toehoorders in twijfel. En
wanneer de Hr W. dan nog schrijft:
„en altijd weer komt men tot de con»
clusie, dat kinderopvoeding geen zaak
is van het studeervertrek maar van
de nuchtere praktijk", sta ik op het
punt zijn hele schrijvere niet meer au
serieux te nemen. Maar t.o.v. de min»
der critische lezers protesteer ik hef»
tig tegen een dergelijke manier van
voorlichting. Ontkent de Hr W de
waarde van de sïudie der paedago»
giek? Erger nog, is hij zo'n verstokt
conservatief, dat voor hem de op»

den Sinterklaas behoedzaam de trap»
pen van het raadhuis op. Wat is die
grijsaard vitaal. Dat dacht iedereen
en menige jonge vrouw keek met ver»
stolen blik naar de krasse gestalte
van Kapoen.
•Op het bordes stond de burgemees»
ter (ook al met hoge hoed) zijn hoge
gast af te wachten. In de grijze ver»
ten zag ik verschillende leden van
mevrouw en de heren". De Muziek»
kapel stond bescheiden voor de ton»
tein en hief de hymne „Zie ginds
komt de stoomboot
" aan. Ik zag
niets, maar de aanwezigen op het
Raadhuisplein zongen dat ze de boot
wel zagen. Enfin, zeg er wat van. Te»

Tegenwoordig beleef ik de vreemdste op m'n hals halen.... twee Zwarte»
dingen bij de krant. Krijg ik Zater» pieten waren er ook bij. De stoet
dagmorgen een telefoontje: „Je moet werd geheel opgevuld, overspoeld en
Sinterklaas verslaan!"
omstuwd door ettelijke honderden
Waar zie je me nou voor aan!?" kinderen, die in tegenstelling tot on»
zei' ik. „Ik kan toch niet tegen die dereetekende, gans niet bang waren,
Ik hobbelde mee, met het verslagge»
goeie Sint vechten?"
tussen m'n bevende vin»
„Nee, sufferdl" zei de redactie, „je versboekje
gers geklemd. (Later had ik pas in
moet 'm verslaan
een verslag van de
dat ik m'n potlood vcrge»
zijn intocht maken!" Ik was er niet ten gaten,
had).
gelukkig mee en vestigde de aandacht
Er was nog veel meer te zien. In
van de redactie beleefd op figuren als
G.H., J.G.B., A.W.T. en 'H.W..
Ja, dat was wel zo, (waar bemoeide
ik me eigenlijk mee) maar de eerste
drie waren er niet en H.W. moest
brieven van lezers beantwoorden.
Dus: doe 't nou maar en houd je bru»
tale mond, want wij hebben een hekel
aan eigenwijze krantenmannetjes.
„Als je me maar nodig hebt om de
kastanjes uit het vuur te halen als er
een gijntje bij mevrouw en de hpren
is, hè?!" zei ik nog boosaardig, maar
de redactie belde kortweg af, na ge»
zegd te hebben: „Om kwart voor
drie komt»ie aan bij de Tol en
eh
succes, hoor!"
„'Doe je best!" zei ik ongelukkig
tegen mezelf en begon me te concen»
treren. Innerlijk houd ik niet van der»
gelijke opdrachten, want ze maken
me altijd ^ontzettend nerveus. Enfin,
ik deed het" natuurlijk, niet zo zeer
uit volgzaamheid, maar louter en al»
leen om niet op een gegeven ogenblik
m'n paspoort van de redactie te krij»
gen.
Ik zakte af naar de Tol, waar een
enorme menigte stond. De schrik
sloeg mij om het hart, omdat ik in
m'n zenuwachtigheid dacht dat ik al
die mensen ook moest verslaan. Ik
kwam pas tot bezinning toen ik drie
heren in hoge hoed ontwaarde. Zij
bleken met z'n drieën het comité van
ontvangst te vormen. En nu heb ik
nog helemaal niet gesproken over de
Muziekkapel, die present was, trouw,
slagvaardig en blaaslustig. Het was
een hart»veroverend schouwspel, dat
eerst bijna volmaakt werd, toen de
goede Sint op z'n witte schimmel aan
De Onveranderlijke.
kwam rijden. (Ziet U nou hoe slecht
het verslaggeven mij ligt, want iedere
geroutineerde verslaggever had alleen de buurt van het raadhuis gekomen, gen de unanieme volkswil begint een
maar gezegd, schimmel, omdat zo'n zag ik ook de Zandvoortse motorr invaller»verslaggever toch niets? De
beest altijd wit is.) De hele santé» politie. (Het Rijk moest nu maar eens burgemeester had een zoet=zure toe»
kraam vertrok in optocht naar het die politiekostenvergoeding regelen, spraak. Nee, vat dit nu niet verkeerd
raadhuis. Muziekkapel, plotseling ge want die kerels verdienen het dubbel op. Hij sprak over het zoete, dat de
Sint meestal meebrengt, en het zure,
assisteerd door het fikse tamboer» en dwars).
corps, Sinterklaas, peerd en de drie
De heren Nooy, Longayroux en dat de samenleving vaak zo onsma»
heren in een auto. O, zou ik me daar Dikker (het eerder genoemde hoog» kelijk maakt. Koek en gard, allemaal
de wraak van verschrikkelijke Moren gedopte comité van ontvangst) leid» attributen van Sinterklaas en zijn
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voedfcunde alleen maar nuchtere
praktijk is? Laten we onze Kweek»
scholen dan maar sluiten, onze cur»
sussen paedagogiek maar beëindigen
en maar iedereen „gewoon" op de
kinderen loslaten.
De 'Hr W. meent in zijn schrijven
ten onrechte zeer veel „zeker te we»
ten". Welnu, ik meen zeker te we»
ten, dat dit stukje een zeer grote bla»
mage is voor hemzelf en ook voor de
Zandvoortse Courant.
Dr Sis Heyster, die een zeer boeien»
de en vlotte spreektrant heeft, had
zeer zeker voor haar lezing niet no»
dig: „een onderdeel van de kinder»
psychologie uit de belendende delen
in de boekenkast" te lichten (neem
me niet kwalijk maar waar is uw
stijlgevoel). En 't verslag te besluiten
met een geringschattende opmerking
over iemand, die plotseling voor 't
feit staat een vergadering te moeten
openen en sluiten is de voltooiing var
een meer dan stijlloos stukje van een
„journalist" in de contrasmine. Wc
mogen toch wel veronderstellen, dat
de heer W. de door Sis Heyster be»
handelde moeilijke perioden te boven
is?
Hoogachtend,
C. A. STERRENBURG
Geachte mevrouw Sterrenburg,
Uw reactie op mijn verslag van de Ie»
zing van dr Sis Heyster doet mij ern»
stig twijfelen aan de waarheid van
uw bewering dat U mijn hele schrij»
verij niet meer au serieux neemt.
Want "U haakt er nogal serieus op in!
Overigens schrijft U — en dat stelt
mij weer wat gerust — dat U op het
punt stond mijn schrijverij niet mee'
au serieux te nemen. Waaruit ik dan
maar zal concluderen dat U niet over
het dode punt bent heen gekomen.'
Of meende U het niet zo kwaad?!
Evenwel mijn dank dat U mijn ver»
slag met belangstelling — zij het ver»
mengd met verbazing — hebt gelezen
en herlezen. Het verbaast mij op mijn
beurt dat U na dit nauwkeurig acht
slaan op mijn pennevrucht toch zo
slecht begrepen hebt waar het mij om
te doen was.
Ja, dat is zo: ik houd er inderdaad
een afwijkende mening omtrent hc1
maken van verslagen op na. Of de*
.ze mening vreemd — en zelfs ïn strijd
is met „de allereerste leergang jour»
nalistiek (?) is een andere kwestie.

knechten, maar laat Zandvoort asje»
blieft de koek krijgen, vroeg mr van
Fenema.
Laat»ie fijn zijn, dacht ik. (Kan je
zo iets eigenlijk wel in een verslag
zetten?) De burgemeester pleitte ook
nog voor wat meer samenwerking,
vriendelijkheid en verdraagzaamheid,
want dit zijn de dingen, die de koek
uiteindelijk verteerbaar moeten ma»
ken. De Sint knikte plechtig en begon
toen aan z'n antwoord op de woorden
van de burger»vader. Hij dankte allen
bijzonder hartelijk voor de vriende»
lijke ontvangst en vertrouwde de
jeugd toe dat het paard Majestuozo
heette. En toen kwam het: „Er wordt
niet gestrooid, jongens en meisjes!
Dat is verleden jaar bijna knokken
geworden en dat doen we dus niet
meer. (Hij gebruikte andere woorden,
hoor, maar hier kwam het op neer).
Goed, geen snoepjes. Lekker veilig en
goedkoop. Ik filosofeerde wat over
de hoofden van de kindertjes heen en
dacht zo dat Sinterklaas het mes op
deze wijze van beide kanten laat snij»
den. Veilig (al die kinderhandjes
waar ze verleden jaar op gestaan
hebben) en goedkoop. (Het snoepje»
van»het=jaar is blijkbaar onbereikbaar
voor de beurs van Sint geworden).
Zwarte Piet (die ene) dirigeerde hier»
na de Muziekkapel, die zich nauwe'»
lijks hoorbaar kon maken boven de
honderden koeltjes, die een Sinter»
klaas»potpourri met gepaste ijver zon»
gen.
Inmiddels had de goede Bisschop
burgemeester van Fenema een blauw
vliegtuig overhandigd voor diens zoon
Hans, die enkele weken geleden zo
ongelukkig is gevallen. De burgemecs»
ter was over dit gebaar zeer te spre»
ken en verzocht de jeugd een „hiep»
hiep»hoera" op Zijne Excellentie uit
te brengen. Aan die wens werd grif
voldaan en toen kon iedereen met
z'n opplakvcllen naar het distributie»
kantoor gaan. Ja, dat was ook wat.
Stel je voor: opplakvellen naar de
distributie! Hoe krijgen ze het idee,
hè? Maar de samenwerkende midden»
stands»verenigingen weten wel hoe ze
dit varkentje moeten wassen. Voor
hen zijn opplakvellen helemaal niel
vreemd, maar ik vond het allemaal
te frappant om het niet even in dit
verslag te vermelden. En in dat dis»
tributiekantoor (afdeling detaillisten)
zag Sint Nicolaas toe dat iedereen
waar voor z'n geld kreeg. Het was
een zeer gezellige middag. Maar dat
er geen snoepjes werden gestrooid.,
daar zijn nu nog heel wat kotcrtjes
bar boos om!
Mag ik dan besluiten met te zeg»
gen dat de hele verslaggeverij mij ge»
stolen kan worden?
VERSLAG»BARTJE.

U hebt in uw ijver om mij een on»
gezouten brief voor te schotelen ken»
nclijk over het hoofd gezien dat ik
mijn. eigenlijke verslag van de avond
liet voorafgaan door een algemene
beschouwing over het nut van derge»
jijkc bijeenkomsten. Ik heb dit nut
in ^twijfel getrokken omdat ik geenr.s
zins overtuigd ben van de waarde
van een soort „collectieve psycholo»
gie". Een gehoor wilcn bestrijken dat
zo sterk varieert is een riskante on»
derneming. Wil men voor ieder bc»
grijpelijk zijn, dan kan het betoog
niet al te diep gaan, hetgeen bepaald
een beletsel is voor het kenbaar ma»
ken van de bedoeling die men er mcc
heeft.
Dat ik op zeer onsympathieke en
geringschattende manier de kunde
van de spreekster in twijfel heb ge»
trokken, ontken ik daarom ook ten
stelligste.
U moet goed lezen. Ik heb geschre»
ven: „Het schijnt intussen niet mee
te vallen een gehoor, welks intelli*
geniieiquolient sterk varieert, paeda*
gogische inzichten bij te brengen". U
zult toch zeker geen bezwaar maken
tegen de door mij gebezigde woorden
....„sterk varieert". Variaties in dit
verband veronderstelt hoge en lage
cijfers! Dat U dit geringschattend
vindt en uit eigener beweging aan de
kant van de laagste cijfers gaat staan,
moet ik wel geheel voor uw rekening
laten.
U gebruikt de enigszins gezwollen
term „losbandige medewerkers".
Wanneer iemand een mening heeft
die afwijkt van de uwe, vind ik het
nogal dwaas van losbandigheid te
spreken. Naar ik hoop bent U inmid»
dels overtuigd geworden van de on»
'loudbaarheid van zulk een mening!
U vraagt of ik naar de lezing ben
gegaan met het naïeve idee: Geluk»
kig, nu kan ik morgen tenminste mijn
kinderen aan, nu krijg ik een oplos»
sing voor al mijn paedagogische pro»
blemen.
Bewaar me — nee hoor! U kunt
mij geloven of niet, maar ik ben heus
alleen naar die lezing gegaan om er
een verslag van te maken! En boven»
dien was ik niet teleurgesteld. Ik heb
alleen gezegd dat de meeste ouders
nogal tuk zijn op de vragen»beant»
woording na een dergelijke lezing en
deze ging nu aan hun neus voorbij.
Of zij een oplossing in concrete ge»
vallen zouden hebben gekregen, in»
dien dr 'Heyster wel hun vragen had
beantwoord, trek ik met U in twijfel.
Maar nu eens een eerlijke vraag,
mevrouw Sterrenburg, en dan laat ik
verder een paar niets ter zake doende
onvriendelijkheidjes van uw zijde
maar buiten beschouwing, omdat ik
mij natuurlijk niet geblameerd voel
en de Zandvoorlse Courant evenmin,
• dat begrijpt U wel
Zoals U de zaak stelt, vindt U mijn
wijze van verslat* geven getuigen van
losbandigheid. Stel. dat ik mijn ver*
slag had laten voorafgaan door — of
hei had beëindigd met een zeer per*
soonlijke — en niets dan lof inhou*
dende beschouwing over dit soort
avonden in 't algemeen en de spreek*
trant van mevr. Heyster in het bij'
zonder, stel dat ik mijn verslag zélf
had gegoten in de vorm van een alles*
ophemelende subjectiviteit, dan had
U natuurlijk ook gesproken van „los*
bandige medewerkers" is 't niet?
Want in dat geval behoefde ik in uw
ogen evenzeer correctie als nu. Ik
neem tenminste aan dat U principieel
tegen de eigen mening van een ver*
slaggever bent.
Het zou onbeleefd zijn te zeggen
dat ik uw hele schrijverij niet au se»
rieux neem. Ik zeg alleen: U was wat
al te impulsief, mevrouw!
H.W.
Ofschoon wij de mening huldigen
dat onze verslaggevers in 't algemeen
objectieve verslagen behoren te ge»
ven, kan het gebeuren dat een mede»
werker om bijzondere redenen afwijkt
van deze „algemene regel", die zijn
waarde bevestigt door de uitzonde»
ring, die er soms op wordt gemaakt.
Dat onze medewerker H.W. deze uit»
zondering toepast, is o.i. geen reden
hem te corrigeren. Voor zover zijn
persoonlijke zienswijze voor, na of
een enkele maal zelfs in 7ijn versla»
gen geen afbreuk doet aan de objec»
tiviteit en het wezenlijke van het
verslag, respecteren wij deze vorm
van verslaggeving.
Het maken van een verslag houdt
in: de lezers inlichten wat er gebeurd,
gezegd of gedaan is bij bepaalde ge»
legenheden.
Dit kan geschieden met de zake»
lijke en min of meer droge kijk van
de kronick»schrijver en het kan ge»
beuren met de pen van iemand, die
op een gegeven ogenblik „de moed
der overtuiging" laat doorschemeren
in zijn verslag. Zo iemand geeft dus
in wezen iets meer dan het loutere
nieuws en hij beweegt zich daarbij in
het niemandsland tussen objectiviteit
en subjectiviteit. Tussen beide vor»
men zijn echter talloze — vanuit een
journalistiek gezichtspunt te verde»
digen — variaties mogelijk.
Wij kunnen daarom op de suggestie
van mevr. Sterrenburg om de kop
van de Zandvoortse Courant te wij»
zigen niet ingaan.
Red.
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meer inlopen.
Zandvoortmeeuwen 2 vertoonde in steeg door een score van 60.71% tot
Moet men nu maar aldoor blijven
de thuiswedstrijd tegen E.D.O. 4 niet de top in de A=lijn met 109.78%, op
praten- over het Socialisme? Ja, want
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en
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toch met 2*0.
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De ene socialist definieert socialis*Zandvoortm. 2*E.D.O. 4
2*0
hoogte, daar de tweede plaats wordt
me zo, dat de andere er zich niet in
N.A.S. 2*Zandvoortm. 4
6*0 bezet
door het dameskoppel Bakken*
herkent. De een ziet meer de sociaal*
Zandv.m. jun. a*Beverwijk a
6*0
economische, de ander voor alles de
Zandv.m. jun. b*Haarlem f
1*6 hoven*Vader met 105.09%. Fam. Vallo
volgt dan op de derde plaats met
culturele taken. Zo zijn er vele ver*
Uitslagen van j.I. Zaterdag:
100.46%.
schilpunten tussen de visies die socia*
Zandvoortm. 3*S.V.J. 4
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Het
programma
bestaat
uit
werken
In de grote C=lijn bezet het koppel Donderdagavond 25 November wordt
op de beweging hebben; om
Zandv.m. adsp. c*E.T.O. c
2*3 heren Bisenbergcr*Elzinga met 119.68% in het kader van 't iHelm*programma van Mozart, Beethoven, Debussy en listen
van de buitenstaanders maar niet te
R.C.'H. k*Zandv.m. adsp. d
4*1 de eerste plaats, doch het dameskop* door de pianist Hans Henkemans in Ravel. De pianist begint met Mozarts spreken.
pel 'Keur*Schutte staat met 117.56% Monopole een piano*recital gegeven. prachtige sonate in Bes gr.t. (Het is
Een van de boeiendste, misschien
HANDBAL
gereed bij het maken van de geringste 'Henkemans was leerling van Sigten* in deze sonate zeer duidelijk waar te ook een van de moeilijkste, in ieder
fout de leiding over te nemen. De horst, Meyer en Pijper, hij is vooral nemen tot welke graad de sonate bij
Dames: Rapiditas*Zandvoortm. afgel. derde plaats wordt ingenomen door bekend geworden door zijn vertol* Mozart in ontwikkeling opgeklom* geval een van de belangrijkste aspec*
ten, is het verschil in visie op de so*
Heren: RapiditassZandvoortm. afgel. de fam. de Jong met 112.50%.
kingen van Debussy en van Mozart; men is. Hierna volgt Beethovens cialistische beweging tussen de ver*
Zandvoortm. 2=Concordia 3 11*4
In de parenwedstrijden tweede klas* o.m. heeft hij alle pianosconcerten Jlaatste sonate in c kl.t. opus 111, schillende generaties.
Het Ie dames* en heren*team kon se, waaraan van de Z.B.C, door vier van Mozart op zijn repertoire.
waarin Beethoven zijn gehele mees*
'Het feit dat de socialistische bewe*
deze week — wegens terreinomstan* koppels werd deelgenomen, was de
Hij trad in talrijke Wcst*Europese terschap ten toon spreidt.
g.'ng verschillende generaties in haar
digheden in Haarlem — niet in actie uitslag:
Na de pauze worden wij in de mo* rijen kent, bepaalt in belangrijke
landen op, speelde onder dirigenten
komen.
No. 8. dames Fabel*Polak; no. 12. als Eduard van Beinum, Willem van derne sfeer van Debussy en Ravel mate haar karakter en haar werf*
'Het 2e heren*team speelde een fam. d ejong; no. 17. dames Bakken* Otterloo, Otte Klemperer, Josef Krips, geplaatst. Van Debussy speelt iHen* kracht. goede oefenwedstrijd tegen Concor* hoven*Vader en no. 19. dames Jacobs* Karl Münchinger, Bernhard Paum* kemans 3 etudes: pour les Tierces,
Juist in deze tijd is bezinning hier*
dia, waarbij echter wel is gebleken van der Werff.
pour les Quartes en pour les Arpè* op nuttig, want óók de socialistische
gartrier en Hans Rosbaud.
dat de Zandvoortmeeuwen meer op
ges composés. Zeer merkwaardige beweging verkeert voortdurend in ge*
het samenspel moeten letten.
speciaal*etudes, waarvan die pour les vaar „arrivée" te worden. Om de zo
Quartes een der bekoorlijkste is.
hoog nodige soepelheid en dynamiek
'Hierna volgen „Valses riobles et te versterken. De Arbeiders Gemeen*
GYMNASTD3KVER. „O.S.S."
sentimentales" van Ravel — prachtige schap der Woodbrookers nodigt jon*
Aan 23 jeugdleden van 12 jaar en
kleurrijke klankstukjes en tot slot het geren en ouderen uit om zich teza*
ouder zal op Zaterdagmiddag 27 No*
bekende „Alborada del Gracioso" uit men te beraden over wat men heeft
vember a.s. in het Zanderinstituut te
de bundel „Miroirs".
gehoopt en nu als vervulling heeft
Haarlem de officiële vaardigheids*
Ter tegemoetkoming aan vele wen* leren aanvaarden.
proef van het K.N.G.V. worden af*
sen besloot 't Helm dit optreden om Programma: Zaterdagavond:
Kinderleed
zage kreeg van de officiële punten* 8.30 uur te laten beginnen.
genomen.
De generatie van de de wereldoor*.
De eisen hiervoor zijn zwaarder Het in dit blad van 12 November j.I. lijst.
JAC. BONSET.
logen — T. Oosterhuis.
De reden waarom desondanks een
dan die door de technische commissie onder bovenstaand motto opgeno*
De generatie van na de wereldoor*
bij de onderlinge wedstrijden van men ingezonden stukje van de heer voor het Bestuur van O.S.S. zo sma*
oorlogen — 'Ds L. 'H..Rüitenberg.
onze vereniging waren gesteld.
de Nijs, Helmersstraat 27, geeft ons delijk stukje moest worden ingezon*
De generatie van vóór de wereld*
aanleiding tot de volgende opmer* den is ons niet duidelijk. Wat de heer
oorlogen — E. Kupers.
de Nijs beoogt met zijn bewering dat Gevonden voorwerpen
ZANDV. HOCKEY CLTJB
kingen:
Zondagochtend: "Wat scheidt en ver*
a. Door O.S.S. worden elk jaar on* de kosten van de diploma's de reden
De laatste wedstrijd van de eerste derlinge wedstrijden gehouden ten* is geweest, dat er niet meer werden Opgave vanaf 13 t.m. 19 Nov. 1954. bindt de generaties ten aanzien van
competitiehelft is voor Zandvoort in
het socialisme? — Een gesprek in
Portemonnaie met inhoud; diverse
door selectie de groepen onder* uitgereikt, is ons niet recht duidelijk.
een nederlaag geëindigd. Alkmaar einde
Het is in elk geval een pertinente on* handschoenen; diverse sjaals; kinder
groepen, besloten met een samen*
ling
te
kunnen
samenstellen;
won deze ontmoeting met een ietwat
vatting.
b. bij deze wedstrijden kan men waarheid. De diploma's kosten tien gymnastiekschoen; armband; diverse
geflatteerde uitslag 4*0. Het eerste door het behalen van een bepaald cent per stuk. Er zijn er dit jaar pl.m. sleutels; autoped.
Zondagmiddag: De generaties samen
kwartier ging alles goed. Alkmaar percentage van het maximum te be* 100 uitgereikt. Zelfs de aanschaffing
in het socialisme — Dr A. van Bie*
maakte hierna het eerste doelpunt. En halen aantal punten in aanmerking van het driedubbele aantal zou ons
men.
wanneer een ploeg eenmaal een ach* komen voor een diploma. Bij de vast* gelukkig nog niet voor financiële Film over Zandvoort
De leiding berust bij Dr A. van Bie*
terstand heeft opgelopen tegen Alk* stelling van het percentage wordt o.a. moeilijkheden hebben geplaatst. Ware
men.
maar dan is deze moeilijk in te halen. rekening gehouden met het aantal het, heer de Nijs, niet prettiger ge* De in opdracht van Touring
voort
vervaardigde
propaganda*film
Alkmaar speelde zeer fel, soms te fel. deelnemers;
weest dat U zich eerst eens met het
de badplaats zal op Donderdag* CONTACT-AVOND S.W. G.
Dit was geen zuiver hockey meer.
c. het vaststellen van een derge* Bestuur in verbinding had gesteld al* over
avond 25 November in „Zomerlust"
Blessures bleven dan ook niet uit.
vorens
vol
gramschap
in
Uw
pen
te
percentage is noodzakelijk ten*
De plaatselijke commissie „Steun
Toen Zandvoort na rust met 2*0 lijk
einde: Ie. het wedstrijdelement beter klimmen? In elk geval had dit o.i. voor belangstellenden uit het Zand'
achter stond was het gedaan. De fut tot uitdrukking te laten komen; 2e. een juistere weg geweest dan die U voortse bedrijfsleven worden ver* Wettig Gezag" orga'niseerde gister*
avond in „Zomerlust'' een contact*
toond.
was er uit. Zandvoort was moreel een aan het diploma een zekere waarde thans gekozen hebt.
avond. Deze avond had ten doel de
geslagen ploeg. Nog twee doelpunten toe te kennen;
Namens het Bestuur van O.S.S.,
onderlinge band tussen de vrijwilli*
werden door de tegenpartij gemaakt.
d. aangezien de diploma's yolledig
gers der diverse reservediensten te
S. van den Bos, secr. Aanbesteding
'Het derde elftal heeft wederom ge* moeten worden ingevuld, worden de*
versterken.
wonnen. In een snannende wedstrijd ze niet op dezelfde avond uitgereikt,
De voorzitter Jhr. Mr. A. F. de Sa*
Maandagmiddag had ten kantore van
werd Saxenburgers met 3*2 geslagen. doch een week later. Wel wordt op
de dienst van publieke werken een vornin Lohman sprak bij de aanvang
Saxenburgers nam reeds na twee mi* de wedstrijdavond aan alle deelne* Mijne heren,
aanbesteding plaats voor het schil* een woord van -welkom, speciaal aan
nuten de leiding (0*1). D_och het was mers bekend gemaakt hoeveel pun*
Guus Allebes die nog voor rust de ten zij hebben behaald en wie in aan* Gaarne zouden wij deze brief ge* deren van drie klasselokalen van de het adres van verschillende militaire
plaatst zien als ingezonden stuk in Karel Doormanschool aan de Parallel* autoriteiten en leden van de gemeen*
stand op gelijke voet bracht (1*1). Na merking komen voor een diploma;
Uw Zandvoortse Courant naar aan* weg. De begroting was voor dit werk teraad.
de rust liep Zandvoort wederom een
e. het dochtertje van de heer de leiding van de in het nummer van 1<5 vastgesteld op 'n bedrag van ƒ 2460,*.
Aan deze avond werkte mee de
achterstand op (1*2). Zandvoort zette Nijs
behoorde tot een groep die dit
De volgende inschrijvingen kwamen toneelvereniging „'t Voetlicht" met
nu alles op alles en inderdaad gelukte jaar voor het eerst aan deze wed* Nov. van de Zandv. Courant geuite
een cabaret „Geeft acht". Uitsteken*
het 'H. de Ruyter tien minuten voor strijden ' deelnam. Zij behaalde niet critiek op de lezing van Dr. Heyster. binnen:
Wij spreken uit naam van vele toe*
Fa. A. van der Mije ƒ 2229,-; fa. de muzikale medewerking verleende
tijd de stand op 2*2 te brengen. 'Het het minimum aantal punten dat voor
hoorders wanneer wij beweren dat P. Geuzebroek en Zn. ƒ 2399,-; fa.. het orkest van .'Herman 'Halewijn.
was tenslotte P. Meeth die aan alle een diploma was vereist;
De nummers die werden gebracht
deze lezing en de spreektrant van Dr.
van der Mije en Zn. ƒ 2455,-; fa.
spanning een einde maakte door één
f. de oudste dochter van inzender Heyster niets te wensen overliet. Zij Kl.
J. van den Bos en Zonen ƒ 2520,— en waren over het algemeen van een
minuut voor het einde het winnende werd op haar verzoek volledig — en
goed gehalte, „'t Voetlicht" beschikt
wist de zaal zodanig te boeien dat
doelpunt te scoren (3*2).
wii meenden tot haar volle te* men van begin tot eind een speld 'H. Keesmans' Schildersbedr. ƒ 3229,*. over enige goede komieken, wat o.a.
Het vierde elftal verloor met 3*1 naar
vredenheid — door de leider van kon horen vallen. Het uitgangspunt De gunning werd aangehouden.
tot uiting kwam in „Straf executie".
van Strawberries IV.
onze vereniging over de gang van za* van deze lezing is natuurlijk niet het
Het geheel stond onder leiding van
Het programma voor a.s. Zondag
ken ingelicht, waarbij zij tevens in* oplossen van problemen, die in ge*
Bert van Gijzel.
luidt:
Na afloop bood Jhr. de Savornin
zinnen kunnen ontstaan door opstan*
Heren: Z.H.C. LAmsterdam III, 2 u.
Lohman het gezelschap bloemen aan.
dige en ongezeggelijke kinderen, doch
Z.H.C. II»A.M.VJ., 12 u.
Burgemeester Mr. H. M. van Fene*
(Ingezonden mededeling)
veeleer een principiële richtlijn om
Alliance III*Z.H.C. III.
ma woonde e_en groot gedeelte der
deze opstandigheid enz. te voorko*
laBBMBMnHBBBOBIBHHI
Ev. Swift II*Z.H.C. IV.
voorstelling bij.
men en de kinderen zonder al te veel
Jongens: Z.H.C. a*Alliance c.
schokken groot te brengen. Uiteraard
Dames: Zuidwijck*Z.H.C.
is ieder kind een geval apart en wan*
neer rnen werkelijke problemen heeft
met de opvoeding, is de aangewezen
weg om naar een Medisch Opvoed*
Monopole
De traditie getrouw zal Zwarte
kundig Bureau (zoals b.v. te Haar*
Dinsdag
23
Nov.
8 uur: idem.
Piet ook dit jaar een bezoek
lem) te gaan, en niet om op een goed*
-Met
Woensdag 24 Nov. 8 uur: idem.
brengen aan Bata in de
kope manier en voor andere toehoor*
telefoonnummers
Donderdag 25 Nov. 8.30 uur: Piano*
SINT*NICOLAAS*
HALTESTRAAT 11
ders oninteressante en persoonlijke
recital 'Hans 'Henkemans, ond. ausp.
vragen te stellen als b.v. „Mijn Jantje
NUMMER
Voor de kleine klanten heeft
en adressen
Culturele Kring 't Helm.
van vijf eet geen spinazie. Wat moet
PIET leuke verrassingen. Bij*
van de
ik doen?" Dit soort vragen werd o.a.
zonder
aardig
zijn
de
„GE*
Andere attracties en
2000 Brandmelding.
ZANDVOORTSE
eerder gesteld op een dergelijke Ie*
LAARSDE KAT"=spelen welke
nuttigheden
2403 Commandant Brandweer.
zing te Zandvoort. Hier is niemand
COURANT
hij
uit
Spanje
speciaal
voor
ons
3043, 3044 Politie.
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: Vrouwendag
mee gebaat.
heeft
meegebracht.
verschijnt
2100
Politie (alleen v. noodgevallen).
in „Ons Gebouw",onder auspiciën
Wii z ün Mevr. Heyster en ook de
2345 Gem. Secretarie.
Zwarte Piet is bij BATA op
Vrouwengroep P.v.d.A.
Dinsdag 30 November.
Comm. voor 'Huish. Gezinsvoorlich*
2499 Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
bezoek:
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: Franse avond
ting dankbaar voor deze uiterst leer*
2262 Informatiebureau VreemdelinAdverteerders, een vriende*
in „Ons Huis", onder auspiciën In*
rijke avond.
Woensdag
24
November
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
lijk verzoek: Maakt tijdig
i
stituut v. Arbeiders*Ontwikkeling.
Zaterdag
27
November
Hoogachtend,
28S7 Stoomwasserü „Hollandia",
Uw teksten gereed!
Dinsdag 23 Nov. 2.30 uur: Vrouwen*
Woensdag l December en
fynstrjjkerü, J. H. G. Weeninh,
M. A. J. de HaaniJansen.
middag Ned. Prot. Bond in gebouw
Zaterdag
4
December
Pakveldstraat 30a.
M. WittBrandsma.
Brugstraat 15. Spreekster Mej. Ds.
telkens van 2— G uur
2135
Zandvoortse Courant, GerteiiW. H. Buijs.
Brederodestraat 44, Zandvoort.
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
Dinsdag 23 Nov. 8 uur: St. Nicolaas*
2424 Autobedrijven „Rinko",
bakdemonstratie in gebouw Gem.
Oranjestraat en Stationsplein.
Gasbedrijf, Tolweg 10.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
Puzzlerit
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stadsschouwburg, Haarlem
2469 Stofzuigerspecialist; LichtstoDe Motorclub „Zandvoort" organi*
Zaterdag 27 Nov. 7.30 uur: Nederl.
Haltestraat
11
ringen. Bel op Frits Paap,
seert op Zondag 19 December a.s. de
Comedie met „De drie zusters".
Prins Mauritsstraat 3
laatste puzzlerit in dit jaar.
Zondag 28 Nov. 7.30 uur: idem.

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Sport

Th. H. v.d. Meulen
afwezig

STADSSCHOUWBURG

Henkemans
speelt in Monopole

Hier staat uw brief

Zwarte Piet...,
ij B&T&!

Belangrijke

WEEK-AGENDA

raagt onze gemakkelijke betalingsvoorraarden voor uw WONINGINRICHTING!

ialledux en Zonen

Sint Nicolaas
heeft ook Schuilenburg
voor

practische en luxe

INTERNATIONAL SCHOOL
OF LANGUA6ES
Wij hebben thans weer enkele |

plaatsen vrij voor Engelse en
Duitse Handelscorrespondentie,
Franse conversatielessen, boek»
houden, steno en typen.
Inschrijvingen worden gaarne ingewacht; dagelijks
van 3*5 en van 7*10 uur.
Ook wij passen bij de lessen in de vreemde te*
'len de TAPEsRECORDER toe, daar bekendheid
met uw eigen stem de mogelijkheid biedt tot
snellere correctie van uw uitspraakfouten en het
onontbeerlijke zelfvertrouwen wekt.
Haltestraat 4, telefoon 2217

GESCHENKEN
GROTE KROCHT 5»7

TELEFOON 2974

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

de
n harte welkom bij de Milva!
zijn zwak op het punt van hoed*
es. Niet als bescherming tegen de
:oude.. noch als wering tegen zon*
lestralen. Nee, simpel en alleen om
,et adembenemende van het kopen
rvan.
Het is zalig om voor zachtrose
piegels allerlei bouwsels op je hoof d
e zetten, er, eentje te kopen, er een
kort) tijdje mee te geuren en ze dan
veer in een hoek te trappen.
'Het is daarom dat een advertentie
n de dagbladen ons heimelijk bezig*
loudt: Wat denk je van de Milva?
Het moet een opwindend' beroep
ijn. Denk eens aan: er worden vier*
oorten hoedjes en baretten gedra*
gen. Er is ergens een tentoonstelling
;ehouden. Daar was ook een spiegel
met een kapstok waarop alle Milva*
dopjes hingen, zodat „iedere bezoek*
ster kon constateren hoe charmant
de hoofddeksels bij de Milva zijn!"
Ook is er promotie: men kan op*
immQn van typiste tot secretaresse
'an. hoofden van dienst, ja zelfs van
generaals!
En nu verkeren wij in een ondraag*
ijke spanning, wij kunnen zeggen een
jijnigende onzekerheid. What about
de hoedjes?
Mogen wij dat zelf kiezen? Komt
er elk seizoen een nieuw model?
Mag men het hoedje op zijn voor*
dcligst opzetten? Is de kleur vrij?
Is het hoedje van de typiste van
iet hoofd van dienst minder mooi
dan dat van de secretaresse van de
generaal?
O, wat wij de laatste dagen mee*
maken is niet te vertellen. De Milva,
de interessante Milva lokt ons met
laar belangrijke werk.
Maar zo lang wij niet absoluut ze*
<er zijn van de hoedjes, tekenen wij
nog niet!
NEEL.

Propaganda-avond

"KJatuurlijk niet! Voor 't zelfde geld doe
^ ik m'n hele was naar Haak. Dan krijg
ik mijn goed piekfijn schoon, kreukvrij en
hygiënisch verpakt thuis in die frisse „Haakin doos" ! Laat 't maar regenen, Haak doet
mijn was! En ze zijn voorzichtiger met het
goed, dan ik zélf kan zijn!

Doe de was naar

De Zandvoorlse Bestuurdersbond be*
legt op Woensdag 24 November in
„Ons Gebouw" -een propaganda*
avond. Het programma — met licht*
beelden — zal worden verzorgd door
de Vereniging „Nederlands fabri*
kaat".
HEBT U IETS TE STOMEN?

HAAK doot 't botor,
vluggor
on voordoligorf

wasverzorgers l

Avond voor het Gezag
De plaatselijke commissie „Steun
Wettig Gezag" organiseert Maandag*
avond 22 November a.s. in „Zomer*
lust" een contactayond ter verster*
king van de onderlinge band tussen
de vrijwilligers der diverse reserve*
diensten.
Aan het programma werken o.a.
mee een aantal leden van de toneel*
vereniging „'t Voetlicht", bijgestaan
door „The Sea*Side Rhythm Club".

Burgerlijke Stand
Hoofdkantoor: Mr. Cornellistr. 33-35 - Haarlem v
Tel. 17486-17487. Filialen In Amsterdam, *f
Zaandam - Zandvoort-Driehuls

12—18 November 1954
Geboren: Alice Dirkje Jannigje, doch*
ter van J. van Bogget en A. van der
Mije; Edith, dochter van G. Poots
en A. de Groot; Anna Johanna
AHda en Johanna *Anna Alida,
dochters van J. N. Rijnders en J.
van der Aart; Lenneke José, doch*
ter van H. A. Minden en S. P. Bens*
dorp.
Getrouwd: J. Wilhelm en J. Loos.

r
Tweede blad van de Zandvoo tse Courant

Vrijdag 19 November 1954

KORFBAL
de gespeelde Bondswedstrijden de
Dokters- en Zustersdienst
Het eerste twaalftal van de Zand» volle winst heeft behaald, staat zij Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
voortse Korfbalclub gaat a.s. Zondag thans aan de kop van de afdeling.
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
Voor de onderlinge competitie wer= noodgevallen:
op bezoek bij Nieuw Flora 3 in Haar»
den
de
volgende
partijen
gespeeld:
lem. De wedstrijd is vastgesteld om
10 uur op het terrein aan de Oosten
Afd. A: 'Hagen=Porrenga 0=1; Ros= DOKTOREN:
de Bruinstraat.
ka.meK.Toon 1*0; v.d. Brom=Janssen af= Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
Z.K.C. 2 krijgt op het terrein aan gebr,; De Jong=Kappelhof 0=1.
de *v. Lennepweg bezoek van Animo
A f d . B: 'Kramer=Weber 1=0; C. Mo= WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67.
Readv 3. Aanvang 2 uur.
lenaarsWeber 0=1; E. Molenaar*Elde*
VOETBALVERENIGING
telefoon 2720.
Ook het adspirantentwaalftal komt ring 0*1; Muhlenbruch=v. Duijn 0=1;
„ZANDVOORTMEEUWEN"
weer eens in actie en wel voor de Slijkerman*Coeverden 1=0.
VERLOSKUNDIGE:
Voor a.s. Zaterdag en Zondag is een eerste keer in afdeling l A. Zaterdags
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
inhaalprogramma vastgesteld waar* middag wordt om 3 uur gespeeld te* DAMES K.J.C. „NOORD"
door verschillende elftallen van Zand* gen Aurora a.
De kopgroep in de competitie van de
voortmeemven vrij zijn.
dames „Noord" leed — alleen mevr.
PREDIKBEURTEN
Het Ie elftal van Zandvoortmeeu» DAMMEN
Sjerps wist zich te handhaven — een
Hervormde Kerk, Kerkplein
wen speelt a.s. Zondag de uitwed» De uitslagen van de eerste competities grote nederlaag. De stand is thans:
strijd tegen Ripperda die op 7 Nov. avond van de pas opgerichte dam*
1. mevr. R. Roest; 2. mevr. Sjerps; Zondag 21 November
werd afgelast. De kansen van Zand» club Zandvoort zijn als volgt:
3. mevr. M. Visser; 4. mevr. J, Paap.
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mevr.
voortmeeuwen zijn door de neder*
V. F. Makau=S. Web er
0=2
S. J. E. Oldeman=Met.
laag van Blauw Zwart sinds j.l. Zon*
.T. Schuiten=C. Vlieland
2=0 K.J.C. „ZANDVOORT"
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
dag weer gestegen. Daarom is het van
L. J. v. d. Werff=A. Hoekema 2=0 Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand=
Onderwerp: „De dief".
veel belang dat de wedstrijd tegen
M. Weber=G. ter Wolbeek
2=0 voort de 10e ronde voor het club=
7 uur: Mej. Ds W. H. Buijs, Bent*
Ripperda Zondag gewonnen wordt.
P. Versteege*de heer Vink
1=1 kampioenschap. De strijd was span=
veld. Jeugddienst. Onderw.: „Bouw*
Ripperda bezet de voorlaatste plaats
C. Draijer=T. Kerkman
1=1 nend. Van der Meij ging van de eer=
stop of bouwen?"
op de ranglijst met twee punten uit
ste naar de derde plaats.
zeven wedstrijden.
SCHAAKNIEUWS
De stand is na deze 10e ronde als Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
De stand aan de kop is momenteel J.l. Maandag heeft het eerste tiental volgt: 1. J. Kol Jr.; 2. J. Zwemmer;
Zondag 21 November
als volgt:
de uitwedstrijd tegen „De Uil" 2 in 3. H. van der Meij en 4. J. 'Kol Sr.
10.30 uur; Ds J. Heidinga van Haar»
Blauw Zwart
9 gesp. 15 punten Hillegom gewonnen met 6Va—31/?Zaterdag a.s. wordt een wedstrijd
lem.
H.B.C.
8 gesp. 13 punten Daar de Zandvoortse ploeg in de bei= gespeeld tegen „Vriendenkring".
Zandvoortm.
8 gesp. 11 punten
Gereformeerde Kerk,
Postduiven
8 gesp. 11 punten
Julianaweg hoek Emmaweg
Laakkwartier
8 gesp. 11 punten.
Zondag 21 November
Zandvoortmeeuwen 2 speelt 's mor*
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter,
gens thuis tegen E.D.O. 4 en zal zijn
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
best moeten doen om de punten bin=
nen te halen.
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
Programma voor a.s. Zondag:
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
Ripperda*Zandvoortm. l
2.30 u. De afdeling Zandvoort van de Chr.
7 uur Lof.
'De heer W. Brak, hoofdbestuurder
Zandvoortm. 2=E.D.O. 4
9.45 u. Besturenbond gaf Woensdag j.l. een van de Chr. Bedrijfsgr.centrale, vulde
In de week H.H. Missen 's morgens
N.A.S. 2=Zandvoortm. 4
2.30 u. propaganda=avond in Zomerlust, die een half uur met een rede over „Onze
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Zandv.m. jun. a=Beverwijk a 12 u. zeer geslaagd mag genoemd worden. weg en ons doel".
Lof.
Zandv.m. jun. b=Haarlem f 9.45 u. De voorzitter, de heer P. Brüne, open=
Na de pauze voerden „De Muzan* Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Programma voor a.s. Zaterdag:
de deze blijde en harmonische avond to's" het zangspel „Das Singende
Zandvoortm. 3=S.V.J. 4
3 u. met gebed en Schriftlezing uit 2 Cor. Hotel" op, een vrolijk spel in twee Dinsdag 23 October 1954
8 u. n.m. Samenkomst in Ons 'Huis.
Zandv.m. adsp. c*E.T.O. c
3 u. 5. Daarna sprak hij een kort woord, bedrijven met zang en muziek van
Spr.: M. C. Qraijer, Haarlem.
R.C.H. k=Zandv.m. adsp. d
2 u. waarin hij o.m. zijn verheugenis uitte Oskar Fétras, Franz Lehar, Fr. Schu»
Voor de aan de gang zijnde compe= over de oprichting van de nieuwe af= bert en Oscar Strauss.
De avond werd besloten met een Zondag 21 Nov. 9.45 uur: Radiotoe»
titie is alsnog ingeschreven met een deling van de Chr. Bedrijfscentrale.
junioren c elftal. Binnenkort komt
Het amusementsgedeelte van de dankgebed, waarin ds A. de Ruiter spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
deze ploeg dus ook in actie.
avond werd verzorgd door het Am* voorging en .het gezamenlijk gezongen Brandt Corstius van 't Humanistisch
sterdamse kleinkunst=ensemble „De lied „Ere zij aan God".
Verbond. Onderwerp: „Hoeveel ki=
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS" Muzanto's" onder de titel „Rhapso=
A.W.»T. lometer nog?"
die". Het was leuk dat onze plaats»
Uitslagen van Zaterdag en
genoot de heer Henk den Duyn een
Zondag j.l.:
(Adv.)
T.Z.B. l*Kinheim 2
1=0 werkzaam aandeel had in dit ensem= Nieuw familie-pension
ble. En hoe! Menigmaal werd er har»
T.Z.B. 2*H.B.C. 5
3
S.H.S. 4=T.Z.B. 3
. 4=4 telijk om hem gelachen wanneer hij Maandag j.l. openden de'heer en me* voor kinderen.meHhijm en Honing
T.Z.B. adsp. b*D.S.O.V. a
0=1 optrad als conferencier en ook in de vrouw J. R. A. H. Grosze Nipper hun
sketches deed hij zeer verdienstelijk nieuwe pension „Noordzee" aan de
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. 3=Bloemendaal 7
12 uur werk. Uit het bonte programma npe= Hogeweg 15. Het interrieur van dit
men wij nog de tenor Louis Kauling pension is schitterend, bovenal heel
Zate rdagm iddag:
T.Z.B. adsp. a=D.S.S. c
3 uur met z'n prachtige stem en het echt= practisch: gladde deuren, gepleisterde
paar Gré en Otto Collee, dat uit= wanden, terwijl de meubelen nylon*
telefoonnummers
•blonk door goede rolkennis en vlot bekleding hebben en dus afwasbaar
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
en adressen
spel
te
zien
gaf.
Verder
Marian
Met=
Afd. volleybal.
zijn. Het perceel telt 17 kamers en 4
De uitslag van de Maandag gespeelde selaar met haar aardige voordracht, étage's, op elk daarvan een douche» 3000 Brandmelding.
evenals de dames Bep Dijkstra en cel met toilet. Dit intieme familie» 2403 Commandant Brandweer.
wedstrijd luidt:
'Heren: O.S.S.=Leonidas
2=2 Loes de Boer, waarvan de laatste niet pension is werkelijk een aanwinst. 3043, 3044 Politie.
onverdienstelijk viool speelde. Er was De architect, de heer J. Bantjes, heeft 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
een rijke variatie van zang, spel en ieder stukje ruimte zo practisch mo* 2345 Gem. Secretarie.
HANDBAL
muziek.
gelijk benut, een mooi staaltje van 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
A.s. Zondag komen alle handbalt
vakkennis. De heer Dees heeft voor 2262 Informatiebureau Vreemdelinteams weer in het veld. Zandvoort*
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
de degelijke en soliede bouw gezorgd.
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Onderwijzer werd gehuldigd
De heer J. Kiewiet vierde 25*jarig

jubileum

Woensdag werd in „Zomerlust" het feit herdacht, dat de heer J. Kiewiet
25 jaar aan de Julianaschool als onderwijzer werkzaam is.
De heer Kiewiet werd 7 April 1909 te Winschoten geboren. Op 18=jarige
leeftijd haalde hij het „brevet" van onderwijzer. Het was in die tijd niet
gemakkelijk om als leraar aan de slag tekomen. Zodoende is het hem pas
na twee jaar gelukt vaste voet aan de Zandvoortse wal te zetten. In 1952
werd de heer Kiewiet tot hoofd van de Julianaschool benoemd.
Klokslag acht uur werd het echtpaar
door Benny Korver en Carla van der
Mije de zaal binnen geleid en door
alle aanwezigen met een welkomslied
begroet.
De heer Mr H. 'F. Bolthuis, voor*
zitter van het bestuur, ging over tot
schriftlezing Psalm 8 en gebed, waar»
in hij tevens het overlijden herdacht
van de heer S. Veenstra. Daarna ver»
welkomde Mr Bulthuis wethouder W.
v.' d. Werff, de gemeentesecretaris
de heer W. M. B. Bosman, alle leer*
kracht-en, ouders en kinderen. Daar»
na richtte spreker zich tot de jubi»
laris en diens vrouw en dankte de
heer Kiewiet namens het gehele be=
stuur voor de 25 jaar trouwe dienst
waarin spr. o.m. de moeilijke tijd van
de bezetting aanhaalde. U bent er in
die donkere jaren in geslaagd uw
kinderen bijelkaar te houden en hen
zoveel mogelijk van onderwijs- te
voorzien. Ook de vele adviezen die
het bestuur van U mocht ontvangen
waren zeer waardevolr Ook bracht
spr. hulde aan mevr. Kiewiet die haai
man al deze jaren zo trouw heeft bij*
gestaan. Aangezien het cadeau vooi
de jubilaris — een encyclopedie —
jammer genoeg was uitverkocht,
overhandigde de heer Bulthuis de ju*
bilaris een bon welke recht geeft op
de nieuwe druk van Januari 1955.
Vervolgens sprak de heer A. J. v.d.
Waals, hoofd van de U.L.O.»school
en memoreerde een gezegde van
Minister Cals (Min. van Onderwijs):
„Neen, dit werk is niet genoeg ges
waardeerd geworden". Daarop in»
gaande betoogde spr. dat onderwijs
zers gezien hun moeilijke taak aan
veel critiek blootstaan. Vaak twijfe»
len we zelf en vragen we ons af:
„hebben we wel goed gedaan?" Maar
met Gods hulp zullen we deze taak
zo goed mogelijk blijven vervullen.
Uw bescheidenheid en uw eenvoud
maakten U tot een zeer beminde

Vlag in „bejaarde" top
Woensdag werd het hoogste punt ba
reikt van het aan de Herman Heijer»
mansweg in aanbouw zijnde bejaars
dentehuis en vanzelfsprekend werd
de nationale driekleur op het dag
gehesen.
Verwacht wordt, dat het tehuis on*
geveer in Augustus van het volgend
jaar in gebruik zal worden genomen.
•De 48 aparte woningen voor be»
jaarden zijn reeds enige tijd gereed,
doch het stichtingsbestuur acht het
beter — het terrein in de omgeving
van de huisjes is nog onbegaanbaar
— dat deze beneden» en bovenwonins
gen omstreeks Fehruari 1955 in ge*
bruik worden genomen.
Vier en twintig van deze woningen
zijn bestemd voor echtparen (bejaar»
denl), die door het Zandvoortse ge»
meentebestuur worden aangewezen.
Er zijn reeds enkele verzoeken bin»
nengekomen, doch er bestaat nog ge»
legenheid een verzoek tot het ge»
, meentebestuur te richten. Vanzelf*
sprekend hebben oudsinwoners Van
Zandvoort een streepje voor.

Openbare vergadering
van de Gemeenteraad
op Dinsdag 30 November 1954,
des-nam. 8 uur en op Woensdag
l December 1954, des nam. 2 uur,
(zo nodig voort te zetten des
avonds 8 uur.)
Agenda:
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot het verlenen van een
subsidie aan de Nederlandse Ama«
teur Toneel Unie (N.A.T.U.).
3. Voorstel tot het verstrekken van
een geldlening, groot ƒ 2500,— en
verhoging van het jaarlijks subsi»
die aan de Zandvoortse Muziek»
kapel.
4. Voorstel tot verbetering van de
Grote Krocht.
5. Voorstel "tot aankoop van grond
enz. ten behoeve van de verbres
ding van de Zandvoortselaan en
de aanleg van een yerkeersplein.
6. Voorstel tot toewijzing van gron»
den in het wederopbouwplan.
7. Voorstel betreffende verhoging
van de wethouders jaarwedden.
8. Behandeling van de begroting voor
1955 van de gemeente en van de
bedrijven, alsmede van die van de
gemeentelijke instelling voor maats
schappelijk hulpbetoon.^
9. Rondvraag.

leeraar. De heer v. d. Waals overhan»
digde als „Professor" de „bul", waar»
uit een prachtige litho van Aart van
üobbenburg te voorschijn kwam.
De korpschef van Politie, de heer
rf. P. 'Huijsman, sprak namens het
detachement reserve gemeente po*
litie en het corps reserve gem. po»
litie, waarvan de jubilaris als eerste
lid werd. Hij overhandigde hem een
prachtige bloemenmand.
De heer H. van Ekeren, hoofd van
de Hannie Schaftschool, feliciteerde
het echtpaar namens de collega's van
de lagere scholen. Ook de heer van
Ekeren zwaaide de jubilaris veel lof
toe en voegde bij zijn warme hulde
eveneens een bloemstuk.
Vervolgens nam de heer S. C. S.
Rijper het woord en las een harte»
lijke brief voor van een der ouders.
Aangezien spreker het moeilijk vond
een redevoering te houden, deed hij
dit dan maar als dictee zoals hij het
gewend was op school te doen. Hoe»
wel natuurlijk goed bedoeld, was de
lof een beetje te overdreven.
lepe Brune overhandigde de heer
Kiewiet een prachtige lederen schrijf»
map namens de oud=leerlingen van de
6e en 7e klas, hetgeen hij op een

spontane en vlotte manier deed.
Tot slot sprak de heer E. J. Poster
namens ouders, leerkrachten, de fam.
Wesselius en mevr. Bosma. Het to»
neeldoek ging intussen open en de
oude fiets van de jubilaris verscheen
ten tonele, waar omheen jeugdige af»
geyaardigden van de Julianaschool
(uit iedere klas één) stonden opges
steld. 'Het oudste jongetje droeg een
gedicht voor dat sloeg op het oude
vehikel. Daarna werd dit oude exems
plaar in een hoek gezet en toverde
een tweede gordijn een prachtige
splinternieuwe fiets te voorschijn. De
heer Poster sprak namens alle aan»
wezigen de wens uit dat de jubilaris
hier veel plezier van mocht beleven.
In de pauze werden alle aanwezi»
gen op gebak getracteerd. De oude»
ren konden even verpozen onder het
genot van een heerlijk kop koffie, de
kinderen kregen limonade, hetgeen
natuurlijk met veel gejuich werd bef
groet.
'
Na de pauze werd er een zangspel
in drie bedrijven opgevoerd door een
aantal leerlingen van de Juliana»
school. Het was beeldig! De heer
Rijper heeft hier veel succes mee ge»
oogst en zeer veel werk aan gehad.
De goede muzikale omlijsting berusts
te bij mevr. Steetskamp.
Na afloop dankte de heer Kiewiet
ook namens zijn vrouw allen die heb»
ben meegewerkt deze avond tot een
onvergetelijke herinnering voor hem
en zijn gezin te maken. Vooral ook
de kinderen die zich voor deze mooie
opvoering zo hebben ingespannen.
Tot de ouders in het bijzonder richtte
hij het woord en vroeg deze om sa»
men met God mede te helpen te ar»
beiden aan de opvoeding van de kim
deren.
Mr Bolthuis eindigde deze avond
met een dankgebed.
A.W.T.

STENEN VOOR PARELS
Zandvoort — Hjqlland: De parel van de Noordzeetbadplaatsen
is de titel van het kleurenfilmpje,
dat de fa. Bakels in opdracht van
Touring Zandvoort heeft vervaardigd
en dat ten doel heeft -propaganda in
binnen» en buitenland voor Zand*
voort te maken.
Wij weten niet wat „het buiten»
land" precies onder parels verstaat.
In ieder geval iets moois. En dat kan
van dit filmpje, dat meer een serie
fotografieën van Zandvoort is, niet
gezegd worden. Propaganda wiil in
dit geval zeggen: de badplaats nan*
bevelen bij het grote publiek, er din*
gen van laten, zien, die de moeite van
het komen naar hier waard zijn. Een
dergelijke instelling vereist fantasie
en opmerkingsgave. Iedereen in bin»
nen» en buitenland weet wel dat
achter Zandvoort de zee bruist en
het strand bespoelt. Men is waar»
schijnlijk ook •\yel op de hoogte van
de aanwezigheid van een circuit.
Daarom is het ons een raadsel waar»
om de camera zo lang, tot vervelens
toe, bij de branding bleef staan, alsof
plotseling niets in Zandvoort belang»
rijker is dan de zee. Natuurlijk is zij
in bepaalde zin belangrijk. Maar de
niet al te best geslaagde plaatjes van
het spel der schuimende golven
kwam zeker niet boven de maaksels
van de doorsnee vacantiesamateur
uit. Het willen maken van propagan»
da echter vraagt juist naar dat wat
ver boven de middelmaat ligt. Pro»
paganda maken in dit verband zou
dus moeten betekenen: een camera,
die een „ontdekkingsreis" maakt
langs objecten, die de schoonheid,
het karakteristieke en het zeer bij»
zondere als 't ware onthult voor de
verraste toeschouwer. Die dan on»
middellijk het besluit moet nemen:
„Daar ga ik heen, dat wil ik niet mis»
sen!"
Wij bedoelen dat de mensen toch
wel naar zee komen, zonder film en
misschien zelfs wel ondanks deze
slechte kleurenfilm. Nergens is deze
saaie rolprent verrassend, nergens is
er een wezenlijke filmische vondst of
zelfs maar van een technisch hulp*
middel (b.v. een goede montage) ge»
bruik gemaakt.
Op het stuk van propaganda moest
Zandvoort in deze film „parelen" en
schitteren als een kostbaar kleinood,
als een sprankelend van oorspronke»
lijkheid bruisend dorp aan zee, dat
heus niet alleen afhankelijk is van
hotel Bouwes en het circuit. Want na
de zee (van boven en beneden „ge»
nomen") komt „het" hotel steeds in
het beeldvlak, in onduidelijke pano»
rama's en veel te donkere interrieurs.
En ook het circuit heeft een enorme
hap van het beschikbare celluloid op»
geslokt.
-'
Talloze automobiel» en motorlief»
hebbers hebben in 't verleden foto's
van race»evenementen op het circuit
gemaakt. En zij zullen dit wel blijven
doen zolang er motorsvehikels over
deze racebaan jakkeren. Deze film
is een reeks van dergelijke foto's.
Vervolgens wordt de toeschouwer

meegenomen naar de duinen, waar
men tevergeefs zoekt naar een detail
van flora en fauna. Hier lagen moge»
lijkheden tot iets bijzonders! Waarom
alles zo oppervlakkig en bijna harte»
loos onverschillig? Gaat men zo met
parels om? Dan hadden zij beter in
de schelp kunnen blijven, althans niet
op deze wijze onthuld moeten wor»
den.
Na een paar opnamen van Touring»
festiviteiten, zoals een zandbouw» en
een ballonnen»wedstrijd, trekt de ver*
filming van een vuurwerk de aan»
dacht. Het is niet met zekerheid te
zeggen dat alle beelden van Amsters
dam waren, maar vast staat dat een
groot deel van dit vuurwerk niet aan
de Zandvoortse kust werd gefotogras
feerd. Bepaalde fragmenten waren
regelrecht afkomstig van het vuur»
werk, dat tijdens het bezoek van de
Franse president Coty en diens vrouw
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fcefeea Cti
Afrika is zwart. Aan
de kust en in de koe*
lere streken zijn blan*
ke enclaves, nakome*
lingen van ondernes
mende Engelsen, Hok
landers en Portuge*
zen uit het begin van de zeventiende
eeuw.
In tegenstelling tot de meeste over*
zeese nederzettingen beschouwen de
in ZuidtAfrika gevestigde Europe*
anen dit land als hun vaderland. Het
economische en maatschappelijke
„contact" tussen de blanke en ins
heemse bevolking is dus van duur*
zame aard, waarvan in de praktijk
echter bitter weinig terecht komt.
Het overgrote deel van de blanke be*
volhing houdt zich afzijdig van de
sociale en geestelijke problemen van
de donker getinte inwoners. Een gun*
stige uitzondering op deze onver»
schilligheid vormen de activiteiten
van de in Zuid*Afrika gevestigde
Geref., Anglicaanse en R.K. Kerken.
Op grond van hun historische op*
dracht hebben zij een samengaan van
blank en zwart bepleit om tot een
normaal maatschappelijk en geeste*
lijk verkeer te geraken. Hetgeen o.m.
tot uiting is gekomen in het streven
naar onderwijssinstellingen met een
gemengde „bevolking".
De industriële ontwikkeling van
ZuidsAfrika heeft dit schuchter po*
gen echter doorkruist en de nooit op*
geloste moeilijkheden in de verhou*
ding tussen beide bevolkingsgroepen
weer pijnlijk voelbaar gemaakt.

De overwegend blanke gebieden
worden de laatste jaren overstroomd
door haar zelf aangetrokken inheem*
se arbeidskrachten en de „apartheid"
laat zich in de meest brutale vormen
gelden.
De zoon van Afrika wordt aan»
vaard als mankracht en men werft
hem graag aan voor het werk in de
mijnen en de fabrieken, maar als
mens verlaat hij zijn werkplaats door
een andere deur, het park door een
ander hek en wellicht gaat hij straks
over een aparte boom over een
(aparte) sloot.
De hiergenoemde Kerken hebben
lange tijd geaarzeld een duidelijk
standpunt in te nemen ten opzichte
van de apartheidsgedachte. Zij heb*
ben echter — uitgezonderd de con*
servatieve (HervJ kerk van dr
Malan — onlangs geprotesteerd tegen
regeringsmaatregelen, die de ge*
scheidenheid ook op onderwijsgebied
willen doorvoeren. De Protestantse
Kerken weten zich daarbij gesteund
door de jongste verklaring van de
Wereldraad van Kerken, waarin de
apartheid in de meest scherpe be*
woordingen wordt veroordeeld.

aan Amsterdam, werd afgestoken!
Dit geeft zowel in het binnen» als in
het buitenland de (onjuiste) indruk
dat er zulke yuurwerken in Zand»
voort plaats vinden.
Welke vruchten het Zandvoortse
bedrijfsleven van deze propaganda»
film moet plukken, is niet geheel dui»
delijk. Want of het toerisme naar
Zandvoort er door gesümukerd zal
worden is een vraafé, die wij zeker
niet bevestigend zouden beantwoor»
den. Wij zagen enige jaren geleden
een zwartswit film van de fa. Bakels
over een reis pp de „Tarakan" naar
een der Scandinavische landen. Deze
documentaire muntte uit door levens
digheid en „trefzekerheid". Hoe jam*
mer dat deze kleurenfilm afbreuk
doet aan de goede reputatie van men»
sen, die meer dan eens hebben bewcs
zen behoorlijk met de camera te kun*
nen omgaan.
Laten wij het dan asjeblieft alleen
met de zon doen, want al laat zij ons
vaak, tot wanhopens toe, in de steek,
zij suggereert altijd iets van de parel,
die in deze film helaas een dof en
onaanzienlijk steentje is.
'Het scenario voor deze propagandas
film werd door de heer Hugenholtz,
directeur van Touring Zandvoort, ge»
schreven.
IH.W.

LAAT SLUITEN

Ouderavond Hannie Schaftschool
Maandagavond 22 November j.l. or»
ganiseerde de oudercommissie van
de Hannie Schaftschool een ouder»
avond. Het gymnastieklokaal van de
Hannie Schaftschool was stampvol,
hetgeen wel het levende bewijs is,
hoezeer de ouderavonden op prijs
worden gesteld.
Om kwart over acht opende de
voorzitter, de heer B. F. Bersma, de
avond met een welkomstwoord,
waarin hij speciaal de gast van die
avond, de pantomimist Rob van Reijn
uit Amsterdam vermeldde.
Met betrekking tot het huishoude»
lijk gedeelte van de avond zij slechts
vermeld, dat de heer J. Rutgers met
algemene stemmen werd benoemd in
de plaats van de heer A. A. de la
Court, terwijl de heer A. Willemsen
wederom werd herbenoemd. De voor*
zitter sprak een woord van dank aan
het adres van de heer de la Court.
Hierna hield de heer Rob van Reijn,
die in Amsterdam en omgeving grote
bekendheid heeft gekregen, speciaal
door zijn werk bij „De Werkschuit"
te Amsterdam, een inleiding over
zijn werk als pantomimist. 'Hij gaf
daarbij verschillende voorbeelden van
reacties van kinderen. Heel aardig
was de proef, -welke hij nam met
enkele aanwezigen in de zaal, die
moesten demonstreren, hoe zij een
denkbeeldige deur zouden openen en
sluiten. Voorts het drinken van een
denkbeeldig kopje koffie, hetgeen uit»
bundige lachsalvo's uitlokte.
Na de pauze, waarin een kopje
thee werd gepresenteerd, gaf de heer
van Reijn zelf een reeks van voor»
stellingen, waarmede hij een groot
succes oogstte. Speciaal zij vermeld
de uitbeelding van „Makkus" in de
Amsterdamse tram; de ping»pongs
wedstrijd; het bezoek aan het thea»

Het is te hopen dat de Kerken van
ZuidsAfrika zich in de strijd tegen
de discriminatie niet zullen beperken
tot het eigen bedreis.de gebied, maar
in het belang van een toekomstige
blankzzwart verhouding ook op an*
dere terreinen van deze door ras*
vooroordelen verscheurde samen/e»
ving hun stem zullen laten horen.

De Zandvoortse middenstandsvereni»
gingen hebhen van het gemeentebe»
stuur toestemming gekregen dat van*
af morgen, Zaterdag 27 Nov. tot en
met Zaterdag 4 December, de win»
kels tot 's avonds 9 uur geopend mo»
gen zijn,

Zeven inspectrices
Dinsdagmiddag brachten zeven in»
spectrices van het kleuteronderwijs
een bezoek aan Zandvoort. Tijdens
een bijeenkomst in Amsterdam was
n.l. de vraag gesteld in welke Noords
hollandse gemeente een moderne kleus
terschool was te vinden.
Mej. A. Stoll — inspectrice voor
Noordholland — wees onmiddellijk
op Zandvoort met zijn drie moderne
kleuterscholen. 'Het uitgelezen gezels
schap werd in de r.k. kleuterschool,
de Wilhelminaschool en de Josina
van den Endenschool door de hoof»
den van scholen rondgeleid en waren
vol lof over de activiteit van de
schoolbesturen en het voortvarende
gemeentebestuur.

Houdt uw honden
vast!
In het voorjaar ging het even goed
met de honden toen zij keurig door
hun eigenaars aan het lijntje werden
gehouden, doch de laatste maanden
regent het weer klachten. Vooral de
winkeliers ziet men om de haverklap
hun stoepen schoonmaken....
De politie gaat na deze publicatie
weer over tot het geven van proces*
sen=verbaal. ledere hondencigenaar
zij dus gewaarschuwd!

ter; de inbraak in een eetgelegenheid,
met achtervolging door de politie.
Zeer goed was zijn uitbeelding van
de meesterspianist. Een stormachtig
applaus was het bewijs, dat zijn op»
treden een groot succes was.
Met een zeer geanimeerde rond»
vraag, waarbij o.a. werd besloten
voor de eerstvolgende ouderavond de
heer dr v. d. Broek uit te nodigen om
Ons
een voordracht te houden met be»
Sintcrklaassnummer
trekking tot 't psychologisch groeps»
verschijnt a.s. Dinsdag
onderzoek van schoolkinderen, ein»
.Maafc tijdig Uw advertentie gereed!
digde deze geslaagde ouderavond.

Bond en Fabrikaat
De Zandvoortse Bestuurdersbond or'
ganiseerde Woensdagavond in „Ons
Gebouw"
een propaganda»avond,
welke werd verzorgd door de Ver»
eniging Nederlands Fabrikaat.
^
De bijeenkomst stond onder leiding
van de heer A. Molenaar, die er in
zijn openingswoord op wees, dat de
nationale gedachte op de voorgrond
diende te worden gesteld en voorts
dat de werkverruiming met een goe*
de vaderlandse industrie gebaat is.
De heer Verheul schetste aan de
hand van lichtbeelden op zeer duide»
lijke wijze de groei van de bevolking
en de daarmee gepaard gaande in»
dustriële ontwikkeling. Uitgezonderd
't eiland Java, is Nederland 't dichtsts
bevolkte land, namelijk 330 personen
per vierkante kilometer. Diverse uii*
vindingen — o.m.. de stoommachine,
het weefgetouw, enz. — deden de
industrie sterk groeien, doch het kost
soms de grootste moeite, dit alles

gaande te houden. Ieder jaar \for*
den 45.000 nieuwe krachten in het
arbeidsproces opgenomen, maar-voor
elke arbeider dient ongeveer ƒ 15.000
geïnvesteerd te worden!
Maar deze investering dient stellig
te geschieden om een redelijk sociaal
en economisch welvaartspeil te be»
reiken.
De veel gesmade politiek van Mi»
nister Lieftink heeft heilzame gevol»
gen voor onze industrie gehad. Een
duidelijk beeld gaf spr. over m* en
export. Onze producten staan in het
buitenland goed aangeschreven. Ook
de Nederlandse vakbeweging heeft
belang' bij een gezonde industrie en
zal derhalve ook streven naar be*
scherming van het Nederlandse la.'
brikaat.
Na xle pauze -werden verschillende
door de aanwezigen gestelde vragen
beantwoord.

'II

de,
LEZEN
Ik ben dol op lezen. Zó erg dat het
voor het algemeen welzijn van mijn
gezin, beter is dat ik niet lees. Want
het kost me de grootste moeite om
een nestje uit te halen, zoals ik het
opruimen van een kast bij mij ge»
vocgelijk kan noemen, wanneer ik
een spannend boek op de schoor*
steenmantel weet.
Zeker, men kan koffie filtreren met
een boek, het duurt wat lang,- maar
de koffie wordt er des te lekkerder
door. Ook kan men breien met een
boek, of-ontbijten op de punt van de
keukentafel, als alle huisgenoten naar
school en 'kantoor zijn gebokst.
Maar de was doen of stofzuigen,
nee, dan" moet onherroepelijk het
boek achter slot, wil ik niet, dat men
van mij gaat zeggen: „Je kunt bij
haar -wel van de grond eten". Waar*
mee ze dan bedoelen dat er zoveel
op ligt.
Ijzeren zelfbeheersing dus, kan ik
wel zeggen, heb ik nodig om van een
boek af te blijven.
Ik kan hartgrondig iemand benij*
den die zegt: ik maak eerst al mijn
werk af, en dan ga ik een uurtje lc»
zen! Ik ben als een alcoholist die ze
melk geven terwijl de jeneverfles op
"tafel staat. En die trilogieën zijn het
ergste, ze vreten een week lang aan
je plichtsgevoel.
Misschien is het wel mijn fout dat
ik me altijd vereenzelvig met de
hoofdpersoon uit een boek. Dat is op*
windend maar soms ook tragisch, na»
melijk wanneer je plotseling wreed
uit je dromen gescheurd wordt.
Kunt U zich voorstellen hoe het
mij te moede is wanneer ik, na ge*
fêteerd geweest te zijn op eé"n bal
aan het hof van Lpdewijk XIV, wak*
ker schrik door mijn zoontje die zegt:
Mam ik heb in de hondenbak getrapt
en het zit aan de mat!
Eerst denk ik héé, wie is dat kind?
maar even later flodder ik met een
sopje op de gangmat.
Misschien, later als ik stokoud ben,
zal ik rustig kunnen lezen.
Wie weet.
NEEL.

Henkemans speelde in Monopole
Een avond vol Intense en edele genieting
Een zeer belangrijk programma werd
door de pianist Henkemans gister»
avond voorgedragen en — laat ons dit
er onmiddellijk aan toevoegen—deze
speler was in zijn voordracht der
werken van Mozart, Beethoven, De*
bussy en Ravel bepaald belangwek»
kend.
Begonnen werd met Mozarts Sona»
te in Bes gr.t. -De wijze van spelen
deed ons denken aan die van Mozart,
waarvan tijdgenoten zeiden, dat hij
zijn handen „zo zacht en natuurlijk
over de klaviatuur wist .te doen bc»
wegen, dat het oog er niet minder
door bekoord werd als het oor door
de klanken". Zo werd ons Mozarts
sonate met mooi en vooral klaar pia*
nistisch bewegen weergegeven. Jam*
mer, dat de Bechstein*vleugel zijn
beste jaren heeft' gekend.
Daarnaast een Beethovenvertolking
van zijn laatste zware sonate in c kl.t.
die in één woord machtig was te noe*
men. Van het begin tot het einde
wist hij ons door zijn overtuigende
interpretatie te boeien.
Na de pauze Debussy en Ravel.
Hoeveel dichter staan wij nu reeds
bij deze Fransen dan enkele jaren
terug. Wij zijn met hun klank*effec*
ten meer vertrouwd geraakt en voe*
len dat ook deze hervormers, al ver*
lieten zij het oude spoor „vast en ze*
ker" hun weg zijn gegaan.
Van Debussy speelde Henkemans
3 Etudes, die tot de hoogste graad
van moeilijkheid behoren. Deze spe»
cialsétudes speelde hij zeer concien*
tieus; hij wist glansrijk de niet ge*
ringe moeilijkheden te overwinnen.
De étude pour les Arpèges composés
deed ons meer aan als een fantasie»
stuk.

(Adv.)

Met
St. Nicolaas
vindt iedere dame een flacon
LOTIO-DERM een ware verrassing

Viering van de Vrouwendag
De Vrouwengroep van de Partij van
de Arbeid hield Dinsdagavond in
„Ons Gebouw" een feestelijke bijeen»
komst ter viering van de Vrouwen*
dag onder de leuze „Van oorsprong
gescheiden, maar één in ons doel".
De voorzitster, mevrouw iMpl=van
Bellen, sprak haar verheugenis uit
over de grote opkomst en betreurde't
dat — door bijzondere omstandighe*
den — deze bijeenkomst tezamen viel
met die van het Instituut voor Arbei*
dersontwikkeling en herdacht ten»
slotte het overlijden van een van de
oudste leden, mevr. Jacobs, die jaren»
lang in de voorste rijen heeft mede*
gewerkt.
De spreekster van deze avond, me*
vrouw R. de Haan*Luyks uit Aals*
meer, nam de leuze van de Vrouwen*
dag als onderwerp en wees op de
woorden van de huidige minister*pre*
sident, Dr Drees, die in het oprich*
tingscongres van de Partij v.d. Arbeid
op 9 Februari 1946 sprak over de wa*
teren van verschillende kleuren, die
tezamen zouden komen in één mach*
tige stroom.
In de jaren na de oorlog moest veel
hersteld en hernieuwd worden, ook
op geestelijk gebied, namelijk herstel
van de democratie en vernieuwing
van de politieke geest.
Deze vernieuwing was zeker nodig.
In de eerste twintig jaar van deze
eeuw was er leven in de (politieke)
brouwerij: -de strijd om de 8*urendag,
het algemeen kiesrecht en de school*
strijd.
Maar deze verflauwde in de jaren
1920*'40, want de doelstellingen waren
bereikt en de dood kwam in de pot.
In ons land wist men geen oplossing
te vinden voor de crisis die in het be»
gin van de dertiger jaren was ont»
staan, ook al omdat men het Plan van
de Arbeid verwierp. Men toonde nu
eenmaal gebrek aan stijl en durf (óók
in onze overzeese gebiedsdelen). Het
enige advies van de regering in 1939
bij de mobilisatie was: „Gaat U maar
rustig slapen".
De Duitsers maakten echter gedu*
rende de bezetting geen onderscheid
in,— politieke — kleur of geloof en
vooral in de gijzelaarskampen stelde
(Adv.)

Handen en Li ppen
ruw?

men zich de vraag of — nu men ge*
zamenlijk voor de vrijheid streed —
men deze verbondenheid na de oorlog
in het politieke leven tot uitdrukking
zou kunnen brengen.
De 54 politieke partijen die ons
land rijk was kwamen na 1945 niet
terug, maar er bleven nog verschil*
lende afscheidingen over. De Partij
van de Arbeid was de eerste bewe»
ging, die alle groepen bijeen bracht.
Het begin van de doorbraak was er
en bleek niet te stuiten, ook al door
het werk van ministers, zoals Lief»
tink en Mansholt. Er waren echter
ook grote moeilijkheden — zoals b.v.
de Indonesische kwestie — te over»
winnen. De verkiezingen brachten re»
gelmatig winst, vooral in het zuiden
van ons land, hetgeen felle reacties
opwekte, o.m. het Mandement van de
r.k. bisschoppen.
Na het buitenlands beleid bespro»
ken te hebben — ook voor de toe»
komst — wekte mevr. de Haan de
aanwezigen op verder te strijden in
het belang van liet volk in ons land
en in Europa.
Na de pauze, waarin zeep werd
verkocht ten bate van het Tiele Wi=
bautfonds, voercten enkele leden van
de vrouwengroep onder leiding van
mevr. Sterrenburg „De grote ont»
moeting" op, een spel van decla*
matie en zang 'over de doorbraak,
geschreven door, Ton Oosterhuis. De
bijeenkomst werd besloten met het
optreden van de Rilini's met accor*
deonmuziek en zang bij de gitaar.
Na afloop werd gecollecteerd voor
de vluchtelingenhulp.
J.G.B.

Niet moeder, maar dochter
Ten onrechte richtte ik mij in mijn
antwoord op het „ingezonden"' van
Dinsdag j.l. tot. mevr. Sterrenburg.
De inzendster was namelijk mej. C.A.
Sterrenburg, maar. zij had verzuimd
dit onder aan hjiar brief te vermei*
den. En bij deze voldoe ik gaarne aan
een verzoek van eerstgenoemde om
dit, niet aan mij te wijten, vergissink*
je te corrigeren.,
H.W.

Door hartverlamming
getroffen

Woensdagochtend omstreeks elf uur
werd de 68*jarige heer S. Veenstra,
toen hij op zijn rijwiel door de Kos*
terstraat reed, door een hartverlam*
ming getroffen en is ter plaatse over*
leden.
De heer Veenstra vestigde zich in
December 1921 te Zandvoort. Hij was
Monopole
o.m. ouderling van de Gereformeerde
Vrijdag 26 Nov. 8 uur: film „Mo* Kerk, bestuurslid van de A.R. Kies»
vereniging en jaren lang bestuurslid
gamba".
van de plaatselijke afdeling van de
Zaterdag 27 Nov. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 28 Nov. 2.30 uur: film Bond van Schilderspatroons.
„Dilligence Oorlog".
Zondag 128 Nov. 8 uur: film „Mo* Watergetijden
gamba' .
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Maandag 29 Nov. 8 uur: idem.
berijdbaar
Dinsdag 30 Nov. 8 uur: film „Anna Nov.
28 5.04 12.— Ï7.15 24.- 9.00*15.00
Karenina".
29 5.38 12.30 Ï7.51 1.— 9.30*16.00
Woensdag l Dec. 8 uur: idem.
30 6.13 13.— 18.28 1.30 10.00*16.30
Donderdag 2 Dec. 8 uur: idem.
Dec.
l 6.51 14.— 19.11 2.- 11.00*17.00
Stadsschouwburg, Haarlem
2. 7.37 14.30 19.57 3.- 11.30*18.00
Zaterdag 27 Nov. 7.30 uur: Nederl. . 3 8.29 15.30 20.58 4.- 12.30*19.00
Comedie met „De drie zusters".
4 9.30 16.30 22.03 5.- 13.30*20.00
Zondag 28 Nov. 7.30 uur: idem.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

WEEK-AGENDA

De hierna gespeelde „Valses nobles
et sentimentales" van Raval zijn
ware juweeltjes in de klavierlitera*
tuur te noemen. Ze werden met
charme voorgedragen. „La musique
veut, avant tout, faire plaisir", zoals
Debussy het uitdrukte.
Met een brillante uitvoering van
Raval's „Alborada del Gracioso" uit
de bundel „Miroirs" eindigde het con»
eert. Dit laatste stuk kan men moei»
lijk met meer poëzie, met meer glans,
met meer bravour horen vertolken.
Het was ontegenzeggelijk het hoogte*
punt van de avond. Bravo!
Bewonderenswaardig waren de zo
technisch zware glissandos met dub*
belgrepen in tertsen en kwarten en
we vragen: Is 'Henkemans de virtuoos
zoals men zich deze voorstelt?
De tijd dat do virtuoos een grote
aantrekkingskracht op het publiek

JfOAt

uitoefende is gelukkig voorbij. Een
virtuositeit die vrijwel gelijk was aan
hetgeen men bij een circusvoorstel*
ling kan beleven.
Men hoopt altijd dat ep iets gevaar*
lijks zal gebeuren.
Henkemans weten en kunnen zijn
meer dan buitengewoon. Maar van
een krachttoer als zou de pianist aan
het slot van zijn recital de vleugel
tussen de tanden tillen = kwam niets.
'Hij heeft ons ruimschoots laten ge*
nieten van Mozart, Beethoven, De*
bussy en Ravel, zoals alleen een groot
kunstenaar het ons kan brengen.
Hij kwam, zag en overwon. Daar*
mede kan men het optreden van Hen*
kemans voldoende gekarakteriseerd
achten.
'-.(•De avond van 'Henkemans — die o.m,
werd bijgewoond door de bekende
Amerikaanse pianist Leon Fleisher —
is voor Zandvoort inderdaad een ge»
beurtenis geweest.
Verheugend ,. nvas het, dat deze
kunstenaar voqr een goed gevulde
zaal speelde en na afloop een zeer
dankbaar applaus in ontvangst mocht
nemen.
JAC. BONSET.

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren»
straat 4. Telef. 2058.
WHKZÜSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuiabofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 28 November
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
IH. Vis.
10.30 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Ds E. Saraber, pred. te Voor»
schoten. Bijzondere dienst. Mede»
werking van het KerkkoóV^en een
trompettist.
Ned. Protestantenbond, Brucstraat 15

Zondag 28 November
10.30 uur: Prof. Dr J. N. Sevenstei
van Amsterdam.
langrijke wedstrijd. Beide ploegen zijn
7 uur: Jongerendienst. Ds H. J.
nog ongeslagen, zodat thans wordt
Kater van Amsterdam.
beslist, wie voorlopig de leiding in
Gereformeerde
Kerk,
,
_ .
deze klasse krijgt.
,
Julianaweg hoek Emmawec

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

Voor het Ie elftal van Zandvoort»
meeuwen staat voor a.s. Zondag de
uitwedstrijd tegen Postduiven in Den
Haag op het programma. Door de ne«
derlaag van j.l. Zondag tegen Ripper*
da bedraagt de achterstand van Zand»
voortmeeuwen vier punten op de
leiders Blauw Zwart en H.B.C. Om
niet geheel uit de running te geraken
is het noodzakelijk dat van Postdui»
ven wordt gewonnen. Ongetwijfeld
zal Zandvoortmeeuwen alles op alles
zetten om de punten te bemachtigen.
Zandvoortmeeuwen 2 moest oor*
spronkelijk des middags thuis spelen
tegen Haarlem 3a. Door een nadere
beslissing van het H.V.B.*bestuur is
deze ontmoeting omgezet in een uit*
wedstrijd, zodat nu op 't Haarlemveld
wordt gespeeld. 'Het 2e bezet momen*
teel de tweede plaats en kan in pun»
tenaantal gelijk komen met de leider
D.E.M. 2. We verwachten dan ook
dat de reserves Zondag geen steek
zullen laten vallen.
A.s. Zaterdagmiddag brengt het Ie
Zaterdagmiddagelftal een bezoek aan
de leider der afdeling S.I.Z.O. te Hil*
legom. Na de goede resultaten van-de
laatste weken achten we het Ie Za*
terdagmiddagelftal wel in staat om
minstens een gelijk spel te bevechten.
Programma voor a.s. Zondag:
Postduiven*Zandvoortm. l
2.30 u.
Haarlem 3a*Zandvoortm. 2 9.45 u.
D.I.O. 3*Zandvoortm. 5
9.45 u.
Zandvoortm. 6*B.SJVI. 3
12 u.
D.S.B. 4*Zandvoortm. 7
9.45 u.
Zandv.m. jun. a*H.F.C. b
9.45 u.
H'lem e»Zandv.m. jun. b
uitgest.
Zandv.m. jun. c=R.C.'H. h
9.45 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
S.I.Z.O. l=Zandvoortm. l
2.45 u.
Energie 2»Zandvoortm. 3
3 u.
R.C.H. j*Zandv.m. adsp. c
3 u.
Zandv.m. adsp. d=E.'H.S. c
3 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Uitslagen van Zaterdag en
Zondag j.l.:
T.Z.B. 3*Bloemendaal 7
7*2
T.Z.B. adsp. a=D.S.S. c
2*0
Programma voor Zondag a.s.:
T.Z.B. 1*V.V.B. 3
2.30 u.
T.Z.B. 3*Terrasvogels 4
12 u.
KORFBAL

Het adspirantentwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub speelt a.s.
Zaterdagmiddag weer een thuiswed*
strijd, thans om half vier tegen Oos*
terkwartier a.
Het tweede twaalftal ontvangt Zon»
dag om 10 uur op het terrein aan de
van Lennepweg Oosthoek 3, terwijl
het eerste twaalftal om 10.15 uur in
Haarlem op het terrein aan de Ver*
gierdeweg Aurora 3 ontmoet.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

In de afgelopen week is er nog eens
extra geoefend door de jeugdleden,
die Zaterdagmiddag willen laten zien,
dat zij aan de eisen voor een goed
turner of turnster voldoen.
Wij hopen, dat door de deelname
van deze groep jeugdleden de grond»
slag is gelegd voor de deelname
van alle leden bij een volgende proef*
aflegging, omdat hierdoor de licha*
melijke vaardigheid wordt verkregen,
waar de gehele sportwereld thans om
schreeuwt.
Op 11 en 18 December worden de
-proeven aan de leden van 16 jaar en
ouder afgenomen.
De kleutergroepen, die niet aan de
onderlinge wedstrijden hebben deel»
genomen, zullen half Januari aan hun
ouders laten zien, hoe door hen op
onze vereniging wordt gewerkt.
Af d. volleybal.
De competitie in het Krelagehuis te
Haarlem wordt Maandag a.s. voort»
gezet met de wedstrijden:
Dames: O.S.S.»M.H.B.S.
Heren: Velox 2*O.S.S.
Vooral voor de dames is dit een be*
(Adv.)

HAMEA
Een Geschenk
voor de handen

Zondag 28 November
DAMMEN
10 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 14.
De tweede ronde van de voorlopige
5 uur: Ds A. A. Oldenzaal,
damcompetitie bracht weer enkele
Z. Afrik. pred.
zeer interessante partijen:'
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
H. Termes*C.' Draijer Sr 2=0
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur - G. ter Wolbe'ek*P. Versteege 0=2
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
A. 'Hoekema*M. Weber Jr
0*2
7 uur Lof.
,'
C. Vlieland»L. J. v.d. Werff
0*2
In de week 'H.H. Missen 's morgens
S. Weber Sr*J. Schuiten
1=1
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
'Hr. de Goede*V. F. Makau
2*0
Lof.
K.J.C. „ZANDVOOBT"

Ned. Chr. Gemeenschapsbond'"™''

"

Zondag j.l. speelde KJ.C.'Zandvoort Dinsdag 30 November
8 u. n.m. Samenkomst in Ons 'Huis.
tegen K.J.C. Vriendenkring om de
Spr.: Joh. H. Oostveen, evangelist
naald die Zandvoort reeds een jaar
te Voorburg.
in zijn bezit heeft. Er werd met 9
koppels gespeeld. De Ie ronde -was
in het voordeel vanj Zandvoort met Zondag 28 Nov. 9.45 uur: Radiotoe*
12442 punten tegen Vriendenkring spraak (op 298 meter) door Mr H. B.
10575 punten; 2e ronde Zandvoort J. Waslander van het 'Humanistisch
10678 pnt., Vriendenkring 12493 pnt.; Verbond. Onderw.: „Stijdbaarheid".
3e ronde Zandvoort 12745 pnt., Vrien*
(Adv.)
denkring 11665 pnt. Zandvoort won
dus deze wedstrijd met een verschil
van 1132 punten en blijft weer- voor
een jaar in hetwbezit van deze wissel»
prijs.
houdt de winter
Woensdag j.l. werd de lle ronde.
uit
handen en voeten
gespeeld voor 't clubkampioenschap.
De stand van de kopgroep luidt als
volgt: 1. J. Kol jr., 2. J. Kol sr., 3. >H. Burgerlijke Stand
.v d. Meij, 4. D.^Visser sr.
19=25 November 1954 ';
Geboren: Johannes Petrus, zoon van
J. P. "Vink en A.'Paap; Theresia
De bridgeclub „Bridgen^voqr Plezier" ^ -Henriétte Louise^dqchter v_an A- J.
speelde Dinsdagavond een viertallen* T van -der Velde èrT-E." G. Lawa; Jan
wedstrijd die als volgt eindigde:
' Piet, zoon van J. P. van Deene en
No. 1. Mevrr* Gebe*dhr. v. Wonde* ' M. J. Peuschgens.
*
ren*fam. Snijer JPVa m.p.; no. 2. mevr. Ondertrouwd: Th. Lagerweij en B. E.
van Wonderen*dhr. de Jong*dames
Sijtsma.
Vrugt»den Belder 72 m.p.; no. 3. fam. Getrouwd: L. J. Antonides en T. van
v. d. Vlerk*dames Dirksen»Kuijters
der Spek.
46 m.p.; no. 4. fam. v. Straatensdames Overleden: S. Veenstra, oud 68 jaar,
Claassen»v. Staveren 42 m.p.
echtgenoot van T. van der Laan.
De volgende week Dinsdag zal weer
een vriendschappelijke wedstrijd ge»
Zeepost
speeld worden.
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
SCHAAKNIEUWS
De uitslagen van de onderlinge com» ter post moet zijn bezorgd, staan
petitiewedstrijdèn die Donderdag j.l. achter de naam van 't schip vermeld.
Ned. Antillen: s.s. „Boskoop", l Dec.
gespeeld werden, luiden als volgt:
s.s. „Stentor", l Dec.
A f d. A: KopsVerhaert 1*0; Janssen» Suriname:
van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Bais afgebr.; De Jong»v. d. Brom Va* Unie
m.s. „Edinburgh Castle", 27 Nov.
Va; Porrenga»Roskam 1=0; Kappelhof»
en s.s."-„Grote Beer", l Dec.
Termes 1»0.
Canada: s.s. „Rijndam", 27 Nov. en
Af d. B; MühIenbruch»Eldering 0»1;
m.s. „Black Condor", l Dec.
Slijkerman»C. Molenaar 1*0; v. Keule* Argentinië: s.s. „Eva Peron", 27 Nov.
v. Duijn 1*0.
Brazilië: m.s. „Halioth", 30 Nov. en
Enkele afgebroken partijen: •
s.s. „Eva Peron", 27 Nov.
Roskam*Bais-0*l;
v. d. Brom*Jans» Australië: via Engeland, 27 Nov.
1
sen Va* /»; Kappelhof*Roskam 1=0.
Nw. Zeeland: via Engeland, 27 Novl

o

Bazar in de Doormanschool
Onder buitengewoon'grote belang*
stelling werd Donderdagavond door
de heer P. Douma —-voorzitter van
het bazarcomité — in het tot ver*
koopgelegenheid. 'omgetoverde gym»
nastieklqkaal van de Karel Doorman»
school een bazar geopend. Onder 'de
aanwezigen merkten we o.m. op de
raadsleden Mevr. Mol»van Bellen,
Porrenga, Diemer en ir. \.in Kuyk,
alsmede de heer Huismai, korpschef
van Politie en .verschillende hoofden
van scholen.
De heer Douma deelde mede, dat
de burgemeester verhinderd was. Wet*
houder Kerkman bleek toen bereid de
bazar officieel te openen.
'Het doel van dé bazar is vanzdfspre*
kend een flinkjt bedrag in handen te
krijgen, waarvoor de ouders het l<e»
meentebestuur"' een geschenk willen
aanbieden.
»
Het gemeente icstuiir ging i'oor bij
vernieuwingen 'en verbeteiiriJ'-n aan
deze school, da ouders zijn nu aan de
beurt of om het met woorden van
Karel Doorman te zeggen: „Ik val
aan, volg me".
Ook wethouder Kerkman was op*
getogen over deze bazar, een novum
voor een openbare school. Op aan*
drang van 't onderwijzend personeel
zijn diverse verbeteringen aange»
bracht, die ook wel noodzakelijk
waren, maar de wethouder van on*
derwijs wel eens „een zwaar hoofd"
heeft bezorgd....
De heer Kerkman verheugde zich
over de activiteit van de ouders. Na*
mens het comité bracht hij tenslotte
dank aan de ouders, het onderwijzend
personeel, de.j, dienst van, -Publieke

Werken en vele andere medewerkers
voor hun moeite en bereidwilligheid
om deze bazar te doen slagen. Met
een greep in de grabbelton verklaar»
de de -wethouder hierna de bazar voor
geopend.
Er waren verschillende fraaie
stands, zelfs een lunchroom, een
grabbelton, een rad van avontuur, een
boekenstand, een waarzegster en een
sneltekeriaar, terwijl in twee lokalen
allerlei automaten de bezoekers uit*
nodigden diep in de geldbuidel te
tasten. En hieraan voldeden velen,
zodat men nu reeds kan zeggen, dat
deze bazar voor het werkzame groep*
je een succes belooft te worden.

Frankrijk verdween
Het I.v.A.O. zag Dinsdagavond de
avond over Frankrijk langzamerhand
in duigen vallen, doordat het filmtoe*
stel eerst weigerde om het geluid en
daarna om het beeld weer te geven.
'Het bestuur besloot het publiek een
nieuwe avond over Frankrijk aan te
bieden met de heer Spronkers en een
goed toestel, waarop het enigszins ge»
trooste publiek vond, dat dan in de
eerste plaats de Rivièra zou dienen
te worden behandeld.
•Een wat overhaaste, zij het mis»
schien begrijpelijke keuze, gezien het
feit dat er _veel boeiender streken in
Frankrijk zijn dan de in menig op»
zicht bedorven Rivièra.
In ieder geval stellen ook wij de
bespreking over deze Franse (?) aan*
gelegenheid'tot"nader order uit.- ->

Familieberichten

SINT NICOLAAS-CADEAUX

11 December a.s. hopen onze
lieve papa en mama
L. SMID
en
A. SMID*SCHOUTEN
hun 12VssJarige echtvereniging
te gedenken.
" Hun liefhebbende kinderen:
Janny
Hansje
Robbie
Zandvoort, November 1954
Stationsplein 15

Het heeft de Here • behaagd
vanmorgen, nog vrij onver*
wacht, tot Zich te nemen onze
geliefde Maij, Vader en Groots
vader
SIERD VEENSTRA

in de leeftijd van 68 jaar.
De wetenschap, dat het zijn
diepste verlangen was het Va»
derhuis binnen te gaan, is ons
tot rijke troost.
Namens de familie:
T. Veenstrasvan der Laan
Zandvoort, 24 November 1954
~Kerkdwarspad 7
De begrafenis zal plaats vinden
op Maandag 29 November a.s.
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort om 14.30 uur.
Tevoren "* zal een rouwdienst
worden gehouden in de Gere*
formeerde Kerk te Zan'dvoort
(Julianaweg), om 13.30 uur.
Geen bloemen.

FOTO-KINO HAMBURG

leveren wij U C O N T A N T en op C R E D I E T . S Y S T E E M
Alle merken Foto, Film, Projectoren, vergrotingsapparaten, Verrekijkers
enz.

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510
*

Kinderreportages aan huis en in onze studio - De nieuwste Eumig 8 mm projector f307,- - Glasparelschermen v.a. f30,Gevr. VRIJ GEM. 'HUISMeisje, 15 jr, z.z. gaarne ge*
voor de mnd. Juni, voor plaatst als LEERLING»
twee echtparen + twee kl. VERKOOPSTER. Br. no.
kind. Zuidkant. Prijsopg. m. 9302 bur. Zandv. Crt.
vindt U de van ouds bekende
voll. inl. ond. nr. NW 5109
sortering
Adv. Bur. de Bussy, Rokin TE KOOP: Trompet ƒ 65,»;
Chocolade-letters
Trekharmonica ƒ 12,»; zeer
60, Amsterdam.
oude schrijfmachine ƒ 25,*.
o.a. Droste, Ringers, Union.
VERLOREN
Vrijdag* Aangeb. ORGEL (Muller), Brederodestraat 50.
Verder, prachtig Schoengoed,
morgen j.l., omg. strand Zee» 8 reg., prijs billijk. Zandv.»
str., grijze Harrisitweed da: laan 244, Bentveld, telefoon Te koop gevraagd:
grote en kleine TaaiVfsaüpop*
mesmantel plus grijze shawl K 2500 * 27824.
PENSIONBEDRIJF.
pen, dozen Borstplaat en
en wo//. gekleurde wanten.
Br. no. 9303 buj. Zandv.Crt.
Chocolade-figuren
Teg. bel. terug bez. 'Kope.r,TE KOOP: kolenfornuis kl.
mod„ ƒ 15,—; 2 oude heren» Te koop gevraagd:
Gonst. iHuygensstraat 10.
PEPE'RNOTEN
SIGARENZAAK.
fietsen, samen ƒ 6,—; Phil.
INPAKSTERS
Onze specialiteit:
dyn. m. lamp, ƒ 4,—. Grote Br. no. 9304 bur. Zan'dv.Crt.
Voor direct gevraagd enige Krocht 14=11, 2 x bellen.
LUXE DOZEN BONBONS.
Gevr. NET MEISJE voor
nette meisjes voor licht in»
Amandel Speculaas 250 gr. f 0,59
de dag m. volle kost. Aanm.
EGA GASFORNUIS
pakwerk. Hoog loon plus
Deelnemer Sint Nicolaasiactie
premie. Aanm. dagelijks 9* te koop. 'Haarlemmerstr. 13. 's avonds na 7 u. Mevrouw
Chocolaterie
Brilleman, Marisstr. 16:
17 u. RIDS, Gaelstraat 2,
Haarlem.
Te koop:
KERKSTRAAT 34 - Tel. 2364 Jong meisje zoekt WERK
Abonneert u
m de HUISH. voor Maand,
en Zaterdagochtend. Noors aan de De Genestetstraat,
op de
500 >r. doorr. Osselappen en j e ± §Q derstraat 16.
alhier. Vrij te aanvaarden.
ZANDVOORTSE
l pa cje eigen gesm. Rundvet }
'
GEVRAAGD voor Mak. J. Boogaard Jr., Re»
250 gr. Leverworst
ƒ 0,35 MEISJE
COURANT
halve
dagen.
Mevr. Keur, gentesseweg 7, telef. 2210.
150 gr. Pekelvlees
ƒ 0,58 Burg. Engelbertsstraat
64. Het mooiste Sint Nicolaas»
Aangeb. te A'dam goed on» cadeau: een FILMSTROOK» Moderne inrichting voor
derh. KAMERVERHUUR» PROJECTOR van ƒ 25,Kleine Krocht l - Telefoon 2432
BEDRIJF, 10 k., 2 serre's, of ƒ 38,50. Geschikt voor
badk., gr. keuk. en tel., met jong en oud, voor het gehele
vvoningruil
Z'voort of omg. gezin. Mooie stroken van
Klein en groot
Br. no. 9301 bur. Zandv.Crt. ƒ l,—, sprookjes, verhalen, Brederodestraat 72, tel. 3023
reisbeschrijvingen enz.
eten
gevraagd:
FIPRON FILM, Dr Smit»
Mevr.A.Mol-van Bellen
v.d. Werff's brood Ter overname
HOBBELPAARD.
straat 8, ZANDVOORT,
Westerparkstraat 21.
telefoon 2851.
Diploma A.N.O.V.

Bij
Chocolaterie M. C. v. Nol

Heden overleed plotseling mijn
gewaardeerde patroon
S. VEENSTRA
P. Heijboer
Zandvoort, 24 Nov. 1954
Kerkdwarspad 7,

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding.
Commandant Brandweer.
3044~ Politie.
Politie (alleen T. noodgevallen).
G cm. Secretarie.

D

M. C. van Nol

2499 Gem. Geneesheer. Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdellngenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwasserfl „Hollandla",
fynstrjjkery, J. H. G. Weenink,
j
Pakveldstraat 30a.
2135
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Een perceel

LA VIANDE

Voetverzorging

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 Stofzuigerspecialist; Llchtstoringen. Bel op Frits Paap,

Prins Mauritsstraat 3

A .s. Zondagavond om 7 uur

DAMESBROEKEN

JONGERENOIENST
in Gebouw N.P.B. Bmgstraat

tegen de koude.
Jongensbroeken, manchester plus:
fours, korte jongensbroeken.
BEDRIJFSKLEDING. Gewatteerde
en wollen dekens.
Verder alle MANUFACTUREN

De bekende Radiospreker

Ds H. J. KATER

2600

Fa v.d. Veld-Schuiten

van Amsterdam
zal deze dienst leiden

DE

"BEL voor
TROUWRIJDEN
en TAXI
Billijke prijzen

Kruisstraat 12 — Telefoon 2360

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht
verrassing voor Sint Nicolaas is de opening
op 27 NOVEMBER a.s. 1.30 uur n.m.
van de
•r

Wat denkt U van een
„»- NIEUW. MONTUUR . .
BRILETUI
LEES GLAS
BAROMETER
THERMOMETER
LOUPE
COMPAS
als welkom

l

Kunstnijverheidzaak

Sint Nicolaas-geschenk

C

U hebt een goede keus in onze
uitgebreide collectie
Brillenspecialist

HALTESTRAAT 58

LOOMAN

„D O N A N D A" HEEFT, WAT

U GRAAG

Telefoon 2174, .Haltestraat 5
Deelnemer Sint Nicolaassactief

GEEFT

ADVERTEERT in de
ZANDVOORTSE COURANT

Wollen fantasie
DAMESHANDSCHOENEN
Prachtige wollen
DAMES WANTEN
Gevoerde Dames
handschoenen, mode tinten

3,85
3,45

Dames NYLONS, 30 den. "9
met volledige mindering
fc,
Fijne KRISTAL NYLONS m. of zonder donkere 'naad *»,
Enorme sortering
in de allermooiste soorten.
Grote sortering
PEIGNOIRS, flanel
In gewatteerd

16,75
26,75

Te koop:

Pracht DAMESSHAWLS
pompadour dessins
Effen wollen Ds. SHAWLS
fraaie tinten
2,95
Wollen HOOFDDOEKEN
Moderne Ruitdessins

3,50

Fant. Ds. ZAKDOEKJES
Zeer leuke dessins"

*

Ds. ZAKDOEKJES
in mod. tinten
:

ft

voor groot
en klein

0,46

«o
WjOO

GROTE SORTERING
ZAKDOEKJES IN
SURPRISE VERPAKKING!

Grote Krocht 13

Telef. 2106

Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Wit damast

Mod. WOLLEN. FANT. ANKLETS

2,65

J. Th. Kort

Vanaf Zaterdag 27 November tot Zaterdag 4 December
~ geopend tot 9 uur 's avonds, ook Dinsdagmiddag.

Sint Nicolaasgeschenken
't
Wonder van Zandvoort
zijn
Wij hebben een grote sortering

9,95 5,75

Pracht Poplin HEREN OVERHEMDEN ..
9,65
Zeer mooie HERENVESTEN
2-kleurig m. lange mouwen 19,95

Voor
voor groot en klein moet U in

PLASTIC TAFELKLEDEN

*Ruime keuze ZELFBINDERS, kreukvrij
l ,55
Wollen HEREN SHAWLS, mooie kleuren
3,6O
Wollen HEREN HANDSCHOENEN
5,45 4,35
HEREN ZAKDOEKEN, div. dessins
0,58
Effen wollen HERENSOKKEN, m. elast. top .. 2,8O

HAARLEM
HEEMSTEDE
ZANDVOORT
IJMUIDEN

BROSSOIS
schoenhandel

DE RUIME VILLA
met gr. tuin aan de Kostverlorenstraat 122, alhier.
Thans vrij te aanvaarden wanneer met tegenw. bewo»
tier woningruil wordt aangegaan. Mak. J. Boogaard Jr.,
Regentesseweg 7, telef. 2210.

VRIENDELIJK
VERZOEK
aan onze

adverteerders

DE ZANDVOORTSE COURANT
van Dinsdag 30 November a.s. zal
staan in het teken van Sint Nicolaas.
Verschillende advertenties voor dat
nummer zijn al in ons bezit.
Nu richten we het vriendelijk vers
zoek tot onze winkeliers en andere
adverteerders, te "willen zorgen dat de
kopij voor eventuele advertenties
Maandagmorgen 9 uur in ons bezit is,
desgewenst gehaald kan worden.
-ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Speelgoederen

o.a. de merken Dinky Toys, Schuco, Jumbo sp'elen,
Mecano en Trix dozen.
Ook zijn wij ruim gesorteerd in Glaswerk, Solanartikelen,
Eau de cologne, Portemonnaies, Serviessgoederen, Emaille,
Alluminium en Houtwaren.
rr.-..r
Wij hebben te veel om op te noemen.
Ziet onze
Alles tegen de laagste-*ptijzen.
4 etalages
Wij geven St. Nicolaas&egels
SWALUESTRAAT 9 is achter de Haltesjifc-» Tel. 2418
Vanaf Zaterdag geopend tot 9 u.; ook tftnsdagmiddag

Naar

BA K
voor Uw

ELS

SINT NICOLAAS-INKOPEN
als Thee:, Ontbijt: en Eetserviezen
Gero Zilmeta en ZiMum casettes
B.K. en Alluminium
keukenuitrustingen
Alles op Huishoudelijk gebied
KERKSTRAAT 29=31. TEL. 2513

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
Sint
Nicolaas
doet ook dit jaar weer zijn inkopen uit een
ENORME

HENK SCHUILENBURG

Sint Nicolaas-cadeau
slaagt U bij

Sigarenmagazijn

Een vrouwelijk
artikel.
j

„De Goedkope Amsterdammer"
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974

Elisabeth Donye
Pakveldstraat 30 -- Tel. 2739
Het adres voor

VERVORMEN
VAN HOEDEN
Mooie collectie

WINTERHOEDEN
Grote sortering

ZIJDEN TASJES
HEEFT TJ IETS OP TE
RUIMEN?? WU kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Watefdrinker, telef. 2164
FOTO SWflRT
Zandvoort, Julianaweg 3.
Tel. 2356
TECHNISCHE OPNAMEN
voor Handel en Industrie

Café OOMSTEE

Wegens groot succes
ALLEEN ZATERDAG
als reclame:

Brokken
speculaas
49 et per 250 gram
Probeert U eens onze

GARAGE RHEE, telefoon
K 2500—39669. 39435, Koe*
diefslaan 21. Heemstede

Voor vlot en
leuk jurkje

Dat is werk, dat U
voldoening geeft, waar U
met Uw hart bij kunt zijn:
zoiets moois en ragfijns
maken als nylons ! Dit is
werk voor fijne handen - en
bij HIN kunt U daarmee
door eigen prestatie tot 30%
boven het basisloon verdienen!
In een moderne, verzorgde
omgeving, in een prettige,
gezonde sfeer met gezellige
muziek - onder voorbeeldige
sociale voorwaarden.
Maak de kous af informeer eens bij

GROTE KROCHT 25, telefoon 2900
ASSORTIMENTEN SIGAREN
vanaf ƒ 2,20 l
GROTE KEUZE SIGARETTEN
in feestverpakkingen!
i-,^
LUXE AANSTEKERS ETUI'S etc. |
en....
DE ORIGINELE DENICOTEA*
PIJPEN!
Doe tijdig Uw Sint Nicolaastinkopen!
Hoe eerder U komt, des te groter de keus.
••••••••••€••••••••••••••••

Heropening
Muziekhandel

„R IW I"

MARSEPEIN
CHOCOLADELETTERS
van DROSTE, UNION
enz.

Fa A.vd. Mije&Zn

op Zaterdag 27 November
-k
Aanmelden: Personeelsafdeling, Zijlweg 138, Haarlem

Grote sortering Behang
Verfwaren
Plastic muurverf
Beitsen
Witkalk en gips
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen
Wij geven ook spaarzegels

Burg. Beeckmanstraat 2
3095 hoek Tollensstr. -, Tel. 2114

Voor
uw Sint Nicolaasgeschenken
dus weer naar

Het adres in Plan Noord

Mevr. de Nijs P. FLIETSTRA
Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon

Nylom l

Th. LADENER

Banketstaafjes

Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Schoolplein 4 : Telef. 2467
Tot 1.30 uur geopend.

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

PÜnstrykery — Snelle aflevering — KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK
Voor een aardig

COLLECTIE

Scheerapparaten, Rijwielen, Stofzuigers, Radio's,
Autopeds en Driewielers. Verlichting, luxe; en
diverse Huishoudelijke artikelen.
Schaatsen, Handwarmers en Handschoenen.

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor-een. goede wasverzorging

Stationsstraat 16
it Het ENIGE adres in Zandvoort

Visitekaartjes
•worden keurig verzorgd door

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voor uw WONINGINRICHTING!

Balledux en Zonen

Haltestr 27 29

--

Telefoon 2596

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

De winter staat voor de deur!

Je merkt het door de cassabon..!

DE GRUYTER'S
THEE
is voordeliger
dan die ik had!

JEKKERS geheel met Teddybeer gevoerd, met
alpaca kraag, in verschillende kleuren .. ƒ 49,75
DEMIE'S in de moderne tinten
van ƒ 49,— tot ƒ 118,—
COSTUUMS in vele variaties
van ƒ 49,- tot ƒ 128,-PANTALONS
van f 16,75 tot ƒ 36,DAMES PANTALONS van ƒ 15,- tot ƒ 39,Verder bieden wij U
MANCHESTER PANTALONS,
JONGENS PLUS=FOURS,
REGENJASSEN, JOPPERS enz. enz.

Kledingbedrijf Succes
KERKSTRAAT 20

TELEF. 3136

Oe Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zander winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financierings-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 btj de plaatselijke corresnondenten

THEATER

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper » Stationsplein • Telefoon" 2550
Vanaf VRIJDAG 26 tot en met
MAANDAG 29 NOVEMBER - 8 uur
Glark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly
in een film veel grootser, spannender en
sensationeler dan „De mijnen van Koning
Salomo", thans in de Technicolor Afrika*
film:

„MO GAMBA"
Toegang 18 jaar
Vanaf DINSDAG 30 NOVEMBER tot en met
DONDERDAG 2 DECEMBER - 8 uur
Greta Garbo, Reginald Owen, Maureen
O'Sullivan, May Robson, Frederic March in:

„Anna Karenina"
Toegang 18 jaar
ZONDAGMIDDAG 28 NOVEMBER - 2.30 uur
Een prachtige Cowboy Film.
< •
Hopalong Cassidy in:

Dilligence oorlog
Toegang alle leeftijden
A4J111-

55e' Jaargang

pjtie en
rtnistratie:
ïterweg l
Hefoon 2135
, 523344,,
Ivertenti
cent p<

'MEER 1954,

ZAND
ITGEVER; IJS

pbor ZANDVOORT,

[•VELD enfflffiRDENHOUT

)NG, GERTENBACHS

ED-R&f-LYE

, ACHTERWEG l, TELEÏ

Zandvoortse

Schooljeugdjfiert verjaardag

IN 2135

ckey Club

Wederom heeft ^JB? eerste elftal een
nederlaag geledenT Op een niet al te
frasssurprise voor „Sa
best veld verloor Zandvoort met 3=0
van Amsterdam III.
d dat ieder der deelnemers
lieoi Ruiter en zijn speedway»sup= idee.
Het elftal van Amsterdam was het
St. Nicolaas»surprise voor veteranenelftal dat voor het meren»
Srte'rsvereniging „de Vliegende IHöl»
van „Sonnevanck" moest deel uit eerste klasse spelers bestaat.
jider" hebben Zondag, 'j.l. een
ngen. Een verschrikkelijk leuk Dat kon men in het veld goed zien.
|zzle»rallye voor 1500 kinderbedjes
overigens. Toen wij na de druk» 'Het stoppen en direct doorgeven van
rreden. De route voor de 151 deel»
ners en deelneemsters was als
r 'ens gingen neuzen, stonden er 3 de bal waren beter verzorgd dan bij
'te dozen vol snoep en een enorme Zandvoort. De enige manier om zo'n
ligt: Minerva»Paviljoen Amsterdam,
nd met cadeaux.
pofddorp, Bloemendaal, Zandvoort^
elftal te overwinnen is om de bal over
Zo had deze rallye twee resultaten: de vleugels te spelen met een hoog
jaarndam. Het was met recht ee;
juzzle" voor de meesten, van zuj ,500 bedjes voor even veel zieke kin» tempo.
deren in alle Amsterdamse zieken»
essen (met dichte speen!) leegd:
De eerste aanvallen waren voor
huizen en het Kinderhuis „Sonne» Amsterdam en werden goed onder»
In tot pap=met»vellen eten. En
vanck" heeft een heel wat „lichtere schept door het duo J. van Pagée=H.
Br nog spijkers „haaks" slaa
Sinterklaas»post" op de begroting van Schmidt. Schmidt speelde een goede
Sipen aannaaien!
jOp de aangegeven route funjöSSfcte dit jaar!
wedstrijd doch beging de fout de bal
De fa. Jan Jonker stelde vijf fietsen door het midden te slaan waar de uit*
jt kinderpension „Sonnevancffirals
ter
beschikking.
Eén
ging
er
naar
Introlepost en vele inwo
stekend spelende spil der tegenpartij
Sze plaats zullen zich Z o n R n o r » Dagboekanier van Het Parool, drie wel raad mee wist.
werden
er
verloot
en
de
vijfde
werd
|n hebben afgevraagd wat ggHgrote
Ook Zandvoort ondernam enige
fcrd met die letter S, waafigse een geschonken aan „Sonnevanck". En aanvallen die echter niet op de juiste
voor dat ondanks de vellen....!
manier werden afgewerkt.
|ar jongens op de HogjgSp
De prijsuitreiking vond 's avonds
lonnevanck" stonden, toqSËgfe bete»
Nog voor de rust kreeg de
plaats in het Minerva Paviljoen te tegenpartij een strafcorner toegewe»
Jnen had. Zij weten het
ij zijn daar maar eensfiEgolshoog Amsterdam. De directeur van het pa» zen die prima werd gestopt en goed
gaan nemen. Zr DicjHKmildiger viljoen, de heer v. d. Roer, stelde zijn werd ingeslagen (0=1). Na de rust be»
ld 25 liter kostelijke vSBi»pap ge» zaal belangeloos beschikbaar en „de ging Zandvoort evenals in de eerste
Narren" — een alleraardigst helft de fout de bal niet over de vleu»
lokt om haar gasten «iftractere'n. '
•etgezejschap — droegen hun gels te spelen. Na 20 minuten spe»
fezen moesten, op eenl^ftderkrukje
'
door de avond op te len kreeg Amsterdam wederom een
Bzeten, (bord netjes Qjgge tafel) zo
een gevarieerd bont strafcorner toegewezen welke feilloos
lm „zware kost" ve^mperen. Een
|r deelnemers had ee^HPoktersattest programma.
werd genomen (0=2). De wedstrijd
Zo heeft ieder, die er iets mee te was nu verkeken en even later werd
zich, waarop stondJBIt dit koste»
<eimenue voor henJgjïïrboden was. maken heeft gehad, meegewerkt om het derde doelpunt gescoord uit een
fej mocht liet toen fingt een droge deze sympathieke en sportieve actie strafbully.
ten bate van de kinderen, te doen
Stefham doen!
«al
Het tweede elftal heeft een prima
A.W.»T. wedstrijd tegen nummer twee van de
ITh'eo Ruiter hadffiSt lumineuze slagen.
ranglijst, A.M.V.J., gespeeld. 'De uit»
slag 4»0 voor Zandvoort was mis,
schien geflatteerd, maar daar sb
tegenover dat Zandvoort er van
eerste tot de laatste minuut voo; '
speeld heeft. A.M.V.J. was inde:
s vooral de voorhoede » techni
'el
De vierde voorstelling is 's avonds beter, doch de achterhoede
orgen, l December, begint het
om 7.30 uur. Deze is voort was niet te passeren«|«r rust
.Jicolaasfeest waaraan alle Z„^,
jdigden, de leerlingen van ging met een 2=0 voorspronfflEnr In de
lortse scholen hun medewerking vbevende en achtste klassen tweede helft was Zandvas|f|p weder»
nen.
lagere scholen, de leerlingen om feller dan de tesenpij||pP en door
r het aantal schoolkinderen —
r
'R.K. naaischool en de leerlin= flink doorzetten gelukfiöHiet Zand=
„„ — te groot is om op één da
voort vlak achter elkgEpWee doel=
van
de U.L.O.=school.
onthalen heeft
men
besloten
-^
eestprogramriia-1-' samen te
Isfa afloop van elke voorstelling bij punten te scoren. DqffiBHreze overwin»
ning staat ZandvooffiKja op de twee»
t er als volgt uitziet:
het verlaten der zaal tractatie!
de plaats.
p "Woensdag l December Sjjjfo'-yc
" " Hét dorde veflqjggjran'''koploper Al
j morgens twee voo'rstelling|J|yzijh
liance III met theater „Monopole".
De jongens \\ssSen met 2=0 van Al»
,Jm 9.15 uur precies is dej^Irste Sint Nicolaas zal de scholen bezoe» liance
c.
lorstelling voor alle leerlinjssjfvan ken op Donderdag 2 December:
|e tweede klassen 4sggjligere
8.45 u.: Julianaschool, klas l en 2;
holen.
_^-me*aimf
9.05
u.: Prinses Marijkeschool,
tweede
|Om 11 uujtaftlKS^ÉlïP*
kleuters;
___
van
ra_
lë d e r d"J^^slRf*a<er lagere scho» 9.50 u. Mej. Smits, kleuters;
10.20 u.: R.K. Kleuterschool;
/erzocht
•11.00 u.: Wilhelminaschool,
klas l en 2;
gnwezig zijn, zôlffi^lP^HlllS kan 11.20 u.: Mariaschool, klas l en 2;
arden 'begonnen.
11.40 u.: 'Hannie Schaftschool,
Bidieverlening aan de Ned.
klasse l en 2;
Amateur Toneel Unie (NATU)
ïet progra
|le. een fflmiPiBBPfffiffS^rhaal over 1.30 u.: Mej. Kemp, kleuters;
!et hoofdbestuur van de Nederland»
2.25 u.: Dr A. Plesmanschool,
Sint _-_,—,
se Amateur Toneel Unie deelt het
klas l e:
2e. een le^gffilkpoppenspel;
college mede, dat het in samenwer»
een paMEHmsekinderfilms.
2.45 u. Karel Doormanschool,
king met het Werkverband Katholiek
klas "
lOp Vrijdag ^iMfefiel^SBSIr de
Amateurtoneel met ingang van l Sep»
jlgende voorstel
3.05 u.: Mej. Koper, v. LennJjHB&g tember 1954 een adviseur voor het
Jjgters.
amateurtoneel in de provincie Noord
)m-9.15 uur is de eerste^
voor de kleuters^
Vrijdag 3 December:
^^
Holland heeft aangesteld.
Cleuterschfi
pl.m. 10.05 uur: Mej. variE$!r Berg, Deze adviseur heeft tot taak het
kleuters. Daarna met djggfr kleuters amateurtoneel in de provincie te sti»
Cleutersc^^
muieren, de amateurtoneelverenigin»
naar „Monopole".
gen bij hun werk met raad en daad
|Kleutersclp8lfcmevr. Bosma.
terzijde te staan en voorts leiding te
Sint zal
geven aan de verbetering van het
jarijkesschoor*.
spelpeil en de keuze van het reper»
kleuterscholen*
Bijna verdwei
toire. De verenigingen genieten voorts
liiten bij de R.K. .1
een reductie op de tarieven van cur=
ir zal de Sint daar
De groter bunkjsBpbor de Boulevard suswerk, regie, enz. der Unie.
lar er p:
de Favauge tejslïwgte van de Strand»
De aan deze aanstelling verbonden
|n moet
„____,.-„
weg is al aajjnjj!jronder handen geno» kosten bedragen pl.m. ƒ 8000,— per
ituurliikHitiMBSSBilfflBaff
Men ^^pacht dat over enkele jaar. Uit 's Rijks kas en uit de kas
Heidsters owg^eigen gelegenheid men.
weken dezeapmorme bunker van de van het Anjerfonds Noordholland
jar „ M o n o p f l ^
aardbodejf$|gfal zijn verdwenen.
zijn bijdragen beschikbaar gesteld,
)e tweede voc
elk tot een bedrag van ƒ 2500,—.
Ter dekking van het tekort vraagt
|45 uur voor de
Bsic
ueuws
het hoofdbestuur "nu ook van de ge»
Cleuterschool'Mej. v.d. Berg;
een subsidie, bedragende over
tleuterschool v. Lenncpweg
crste competitie van de Zand» meente
het tijdvak van l September tot en
Coper;
Bridgeclub komt steeds meer met
31 December 1954 ƒ 8,— en over
Ule eerst ejS&MS&l&SitWiïe la»
Smg. In de A=lijn wist de fam. het jaar
1955 ƒ 25,— voor elke ter
scholen.
'Eckelt zich op de eerste plaats plaatse
amateurtoneelver»
ïrig te handhaven met 167.19%. De eniging, aanwezige
iet programma^
van de diensten van
feede plaats wordt thans ingenomen de Unie welke
ie. Sint Nicolaas;"
gebruik maakt.
ar het koppel heren Fabel=Sjouwer=
|e. poppenspel met
B. en W. achten het amateurtoneel
met 164.48%,. De heren v. Dar»
e. Filmstrip over Sint Nicölaas
van groot belang ^por de volksont»
L=Vader nemen thans de derde
)e derde voorstelling beginjj
in met een percentage van wikkeling en achteöBict daarom wen»
Ieren AgsteribbesSchutte ver» selijk, dat de gcmj||n|e ahet werk van
3eze is voor de leerlingen „___
gan de derde naar de zesde de NederlandseaSHa teur Toneel
Unie financieel
er d e en v i j f d e klassenlos» alle
ere scholen plus de z effljlH? klas
Met de subsj||SiSfflkaI wat deze
m. Prins wist zich in de
Dr A. Plesmanschool./_
£46% gemakkelijk op de gemeente betrej^enl^lrag van ten
ïier zal worden opgevegspnet kin bovenstSTO^its te handhaven, doch hoogste ƒ 12|gjf pei^§j|gjr gemoeid
Itoneelstuk: RoderikJ^ytovenaar. aan de vo|||igepng van 18% werd zijn.
6% afgeknarotffiat De tweede positie
Onder venfflBrng naa^fKfii gunstige
wordt inacnSHHHRkdoor het dames» adviezen vaflagjie 'commifflügL van so»
koppel Fabel=Ksffl^met 161.94% en ciale» en cuTfBfele znkcrtöSSttvan fi»
derde plaats^HSffibkhet dameskop» nanciën c.aJSplt het colleJQafflpor aan
Lmeente-avojHerv. Kerk de
pel Bakkenhoven»1Sj|airnet 161.57%. de N.A.T.JiB2en subsidie twöle ken»
ecemberzal de De fam. Vallo werofiSfeBJ de vierde nen, bedrjjnmde over het twimk van
tderdagavond
plaats verwezen.
l Septernjwwtot en met 31 fiji|Banber
ede
Ook het koppel BisSjlgg35er»Elzins 1954, ƒ «Bwen van l Januari^|$|| af,
k in „Ons j
ga handhaafde zich aan
tot Avedjpzegging, ƒ 25,- , ,
Men
het
verschil
met
de
fam.
voor d^jfdeze gemeente gev$öï!&ie
^^HMf
draagt nog slechts 0.23%. He ,
en wejl|8ride verenigingen van
TeJJBl^M
koppel Keur»Schutte belandde
teurs.'J^g'in het tijdvak, waarovi
de
derde plaats, doch de achter?
loopt, van de diensten
gemafl ^
met de koploper bedraagt slee
nciale toneeladviseur geb
kyan de recl
,als rijS
2.58%.
vanck"

per post ƒ 6,—. Bui
Losse ex. 10 cent
Bankrekening Tw
Girorekening 52

er jaar
ƒ 7,-.
3ank Zandvoor

ie overwj ung
Pos/difi

'fZandvoorlm
nn

f n 1*2

Een enthousiast spelende
algemeen iets slcrkcr. Ko
van Zwemmer en Visser \ l
meeuwenploeg is er Zondag
langs het doel. Een ha
slaagd de lastige uitwedstrijd
.verwerkte de keep
Postduiven in Den Haag met
Hen van Poslilu
winnen. Deze voetbal»zege wint
waren i
rijk maar toe
fret van gevaar
t. De ach l c
aan betekenis nu de leiders, B
cuwcn voi n
hoed
Zwart en H.B.C., resp. l en 2
cl
wisl v.in gce
hebben verspeeld, waardoor
op ccn bi
*Hetspel
voortmeemven iets van /ij
er was volop sp.n
"" min. kreeg I l.i
stand heeft ingelopen en
espceld. Zn
weer geheel in eigen han
voorzet werd doe
nmcr op
'Het begin van deze
vangen en ineens iï!
geld (1=2
bemoe= Even lal
voor de Zandvoorters ni,
[al nog n
digend. Reeds in de
minuut binnes
vooi /
Arie Stok» vok
nam Postduiven de
'lic du h
man kreeg de bal b
poging om in^fö^SKuwen joeg.~
rTeidsiechic
deze weg te werke:
Pkeerd op zijn V^^me^d^je—wcdstrijd resoluut eif
hoofd, waardoor h, jfer onverwachts
tegen de hand
^ 'erkman beland:
de. De toegewezÉSlpenalty werd dooi grensrechter van
.en beweer]
Postduiven bei?^Ml=0). Door dit suc» de dal de bal, voor
tien do/d
ces aangemodffilpL zette Postduiven voorzette, acl
t. Zand}
flink door <ejjjibist Zandvoortmeeu» voortmee,
de/c iel
wen in het,^^gnsief te dringen. Langs
^. _......_^
en hield]
zaam maa||l|eker werkte Zandvoorl» het sp
ïeel in hancic De binnen^
meeuweajKp!h los en verhoogde het speleij rpeerden in teruggetrokkcr,
tempo..0jEL|f doel van de Hagenaars positie
middenveld dooii
werd ojufër „vuur" genomen, maar de Zandv
d beheerst
as in goede vorm en voor*
Postduivei^ kwa
aatstc n
oelpuntcn. Het spel verplaats» nuten nog flink opze
de \erde*|
snel en de strijd kreeg een le= diging kreeg handen v
rk. l-.enl
karakter. Op een pas van Jan vrije schop
straf»!
mer liep A. Koning goed door
r zijn hard schot werd door de hoek
'eper tot hoekschop verwerkt. Di= bruggen
id op zijn post en stoplel
raaie wijze. Jan Zwemmer!
r 'eet hierna brak de linksbinnen van de bal
'Postduiven door de verdediging, maar
alle rush maar!
zijn schot gings rakelings naast. Ons werd op
beruchte ge»!
geveer.10 minuten voor de rust had bied ongeobfloöT
gebracht.!
Zandvoprtmeeuwen succes. De bal De toegewezen _yrije
hleef 7on»l
werd uit de achterhoede goed naar der resultaat.
Lspanning j
Jan Visser geplaatst, deze gaf goed kwam
het al»
door naar Castien, die de linksback gemeen^
:SpC2ldcj
handig omspeelde en de bal achter de wedstr
doelverdediger deed belanden (1=1).
'Hierna stopte Van Koningsbruggen
een vrije schop op uitstekende wijze,
ZaqBjKfortmeeuwcn speelde in dei
terwijl- Water aan de andere kant
eveneens een vrije schop kreeg te ne= volgealilbpstelling: P. van Konings=j
men die door de keeper ten koste van'
. Stokman, B, \Vitej,„C?
een'ho"ekschop uit"het' doel -%verd' gè*j
'an, G. Kerkman, L. v.d. Wei H, j
werkt.
^Castien, A. Koning, 1. Zwemmer,!
In de tweede helft hield Zandvj
meeuwen het tempo goed vol
'J. Visser en G. Halderman.

\AVONDJE IN DE RAAD

Itrooit Sinteraad subsi
Aankoop grond voor verbreding
Zandvoortselaan en aanleg
verkeersplein

in de toekomst de j
l in het uitbri
jsplan buiten de
dorpskern o:
rojecteerde verbin»
dingswegcn
Boulevard Paulus j
ard Barnaait op de '
De uitbreiding, welke het gemotori» Loot en de l
zullen aansluiten.
seerde wegverkeer in de jaren na de Zandvoortse
afgelopen oorlog heeft ondergaan en
Om deze
en te kunnen uitvoc»
welke ook thans nog
ren is het
;akelijk, dat de qe=
maakt naar de mening
meente
ndom verkrijgt een
een verbreding van de
strook
ngs de Zuidzijde van
laan binnen korte tijd 'n'óodzakehl de Zandv'i
laan, eigendom van de
teneinde ook tijdens het hoogseizoen gemeente
iterdam.
en als wedstrijden op de burgemees»
In No
1949 wendden B. en
ter van Alphenweg gehouden worden W. zich
een daartoe strekkend
het verkeer op vlotte wijze te kun» verzoek
et gemeentebestuur \an
nen verwerken. De te verwachten op» Amsterj
De onderhandelingen
heffing van de tram en de daarvoor hebbe:
volledige overeenstem»
in de plaats komende busdienst ma» m ing
ken deze kwestie extra urgenj.
De
som bedraagt ca. ƒ 1S631,»,
Ook het rijwielpad aan de Zuid» terwi
Ipr de overdrachtskosten e.d.
zijde van deze laan moet zeer nood» naa
ing ƒ 1150,— benodigd /al
zakelijk verbreed worden, vooral om» zij
t in totaal benodigde credicl
dat ook de steeds in aantal toene»
ze grondkoop ii rond ƒ 19800.
mende bromfietsers van het rijwiel»
'vereenstemming met de advie=
pad gebruik moeten maken. Voorts
an de commisies van bijstand
wordt sindt lang de aanleg van een
publieke werken c.a., voor clc
wandelpad óók aan de Zuidzijde wen»
nciën c.a. en voor verkeerszaken
selijk geacht.
J. stellen B. en W. de raad voor te
Plannen voor deze verbredingen ej
«luiten tot de aankoop van boven»
uitbreidingen zijn thans in voorber
fedoelde gronden voor de verbreding
ding. Tevens is in bewerking een p'
an de Zandvoortselaan en de aanleg
voor de aanleg van een verkeers™"
van het verkeersplein.
Verbetering Grote Krocht
Aan de rijweg en de trottoir^^pT de
Grote Krocht „kleven" ver^ffifiende
bezwaren, die sinds lang QTOBpïn up=
lossing vragen. IHet trotjfSlSlaan de
Noordzijde heeft een véeSpe grote
helling — meer dan 10^|l|per ml —
hetgeen vooral bij ijze^^^pvriezend
weer -voor voetgange^^Hfg bezwaar»
lijk is, terwijl hct^fflSgfftoir aan de
Zuidzijde ter hoo
het gebouw
van de Twentse,
te smal is.
Voorts vormen
t bijzonder des
zomers de aan
zijden van de
weg geparkee.
uto's een ernstige
belemmerin;
het doorgaande
verkeer.
Door
ecteur van publieke
werken
s een plan uitgewerkt,
hetwel
ovengesomde bezwaren
afdoei
gemoet komt. Dit plan be»
tihoog brengen van de rijweg
ffet verbreden daarvan aan het
stelijke einde van 7 tot 8 ml;
§t Oostzijde einde is reeds 8 ml

2. het omhoog brengen van de trot»
toirs aan weers/.ijden van de rijweg:
het Noordelijk trottoir krijgt daar»
bij een normale helling;
3. het maken^ffithvparkeergelegc'nhe»
den aan^di^l^feijdc 'bestaande j
uit z.a
in de iroi»
toirs;
ter plaatse ]
;een B. en
4.

ise B ank l
percelen |

nclusierj
de
diverse j
percclèi! 5nd en
inde kosten J
worden geraamd op ƒ 20.000,B. en W. stellen de raad daaroii
voor tot uitvoering van het werk
besluiten en daarvoor een crcdiet
schikbaar te stellen van ƒ 20.€
Omtrent het aankopen van de
zal het college de raad, z°
derhandelingen d a a r o n j ^ S H B n af»
ocii.

*^KORFBAL
nederlaag geleden.
!Het Ie Zaterdagmiddagelftal kwam
De gebeurtenis van de dag was de
fraaie overwinning, die het eerste uitstekend voor de dag door tegen de
twaalftal van de Zandvoortse Korft leider S.I.Z.O. een gelijk spel te be=
balclub Zondag in de tweede klasse halen. 'Reeds na 20 minuten namen de
wist te behalen. Aurora 3 werd hier* Zandvoorters met 2=0 de leiding,
-jVan de dupe, daar de Zandvoorters maar nog voor de rust bracht S.I.Z.O.
-met een 6=3 zege huiswaarts keerden. de stand op gelijke voet. Na de rust
De rust ging met een 1=0 voorsprong waren de Hillegommers meer in de
'*in. De cloelpunten werden gemaakt aanval, maar de achterhoede was uit=
door S. Termaat (2), A. Draijer, Ber= stekend op dreef en liet zich niet
meer passeren.
rier, K. Loos en M. Koper.
Het adspirantentwaalftal verloor t/i'Magen van j.l. Zondag:
Postduiven=Zandvoortm. l
1=2
Zaterdagmiddag wel met 2=0 van
()
Haarlem 3a=Zandvoortm. 2
6=1
'Oosterkwartier a, maar de leiding
Zandvoortm. 6=B.S.M. 3
2=1
was niet ontevreden, daar enkele we»
Zandv.m. jun. a*H.F.C. b
5=1
ken geleden van hetzelfde twaalftal
Zandv.m. jun. c=R.C.H. h
5=0
met 6=0 werd verloren. De twee doel»
De wedstrijden van het 5e en het
punten werden eerst in de laatste mi=
7e elftal gingen wegens terreinaf=
nuten gescoord.

)

Zandtplan voor de SM

io'n zandbank»pakhuis, als tussen»
station, niet te versmaden. De Sint
tou dan telkens met een vracht pak=
jes en surprises langs de kabel naar
Zandvoort kunnen afzakken.
Dit lijkt allemaal gekker dan het
in werkelijkheid -is.
Wat U hier op de tekening ziet,
komt er toch niet, want als U goed
oplet, ziet U dat de tekenaar geen
ruimte heeft gelaten voor de trouwe
schimmel en Zwarte Piet. Dus er
moet niet alleen plaats in het spoor»
tje komen voor 'Majestuozo (het
paard) en Trappaduli (de knecht),
maar op de zandbank moet ook een
bungalow voor Zwarte Piet en een
stal gebouwd worden. Heeft de
Schoonheidscommissie een schone
taak. Kan zij een oordeel vellen over
een werkelijke stal en niet over een
villa, die soms op een stal lijkt.
Met een beetje goede wil zijn er
nog talloze details aan dit idee toe
te voegen. Maar wij moeten wel op«
passen voor overdrijving, anders
wordt de zandbank vlotter bebouwd
dan de boulevard. En dat zal Zandt
voort nooit kunnen toestaan. Hoes
wel
als er eens een hele neders

De directie van hotel Bouwes kan voortse volk. Ik kan U al vast dit
men een flink stuk vooruitstrevend* zeggen dat de krant voor uw inge=
leid niet ontzeggen. Behalve dat dit zonden stukken open ligt. Maar trap
p
dit woord
ïedrijf een parel aan de kroon van niet op ons hart
Zandvoort is, (zoals Zandvoort=zelf brengt mij tot bezinning. Ik dwaal af.
een parel is in de reeks van Noord= Ik zou 't hebben over het kabelspooi
xee=badplaatsen) maakt deze parel van Bouwes in verband met Sinter»
nóg een behoorlijke kans de Europese klaas. Peins ik me suf hoe ik dat in
Westkust te verrijken met een unieke het vat zal gieten: Sinterklaas in zo'n
attractie, n.l. een* kabelspoor dat bootje van de zandbank-naar Bouwes
oopt tussen het hotel en een plaats en van Bouwes naar de zandbank. Ja
ergens in de zee. Die „plaats ergens het woord hart deed me denken aar
m zee" heeft inmiddels al heel wat suikergoed en marsepein en U ziet
:ongen en vulpendoppen los gemaakt,
keuring niet door.
want er zijn tekenen die er op wijzen
VOETBALVERENIGING
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
dat er heel wat bijzonders gaat ge»
^„ZANDVOORTMEEUWEN"
S.I.Z.O. l=Zandvoortm. l
2=2 leuren.
Energie
2=Zandvoortm.
3
1=3
.'Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
Hotel Bouwes krijgt een depen»
R.C.'H. j=Zandv.m. adsp. c
0=4 dance op de tweede bank. Ja, ik be=
, herstelde zich van de nederlaag tegen
Zandv.m. adsp. d=E.H.S. c
3=4 doel de zandbank. Nu zeggen ze wel
Ripperda en won Zondag de uitwed=
""strijd tegen Postduiven verdiend met
eens dat een huis op zand gebouwd,
K.J.C.
„NOORD"
2=1. Hierdoor handhaaft Zandvoort»
niet erg solide staat, maar als je zo
meeuwen zich in de kopgroep van de Deze klaverjasvereniging hield Don= praat, staat er hier in Zandvoort
derdag j.l. haar laatste avond van niets solide. Trouwens, die zandbank
ranglijst.
Minder goed verging het Zandvoort= deze maand. Kampioen werd G. van wordt goed verstevigd, die wordt als
meeuwen 2. Tegen het technisch goed Veen; 2e. E. Koper; 3e. C. Leen en het ware geankerd aan beton. En dan
4e. C. Visser.
spelende Haarlem 3a werd een
staat de zaak er heel anders voor.
Nu zal ik mij met de technische zij=
de van dit novum niet langer bezig
houden, dat ligt meer op de weg van
bouwe(r)s, professoren in de archi=
tectuur, opperlieden, financiers en
Een kinderverhaal
eventueel kenners van zandbanken
en zee=stromingen.
Nu heb ik mij laten vertellen dat
het een soort opvouwbare opstal
wordt, een klein, intiem strandpach»
ters=tentje eigenlijk, waar je kunt
eten en koffie drinken. Tegen de tijd
Heel, heel lang geleden ,moest Sint poort, die toegang gaf tot een brede dat de zee hoog= en de zomer=con=
junctuur laag wordt, breken ze het
Nicolaas met Zwarte Piet en Schim= gang met een rode loper.
meltje een lange reis maken door een 'Het elfje wenkte: „Kom maar mee , spul eenvoudig af.
Ik kom er eerlijk voor uit, dat ik
en ze volgden haar door de hel ver=
groot bos.
.r 'Het werd al donker en uit de lucht lichte gang en gingen vele trappen af. wild van dit plan ben. Er moesten in
Eindelijk waren ze dan beneden. Zandvoort veel meer dingen ver*
^kwamen grote sneeuwvlokken naar
** beneden dwarrelen, steeds vlugger Het leek wel, alsof er een heleboel schijnen, die je op elk ogenblik dat
en vlugger. De schimmel was zwaar kachels branden, zó lekker warm was dit wenselijk is, kunt afbreken. Nu
beladen, grote pakken met peperno= het er. Schimmeltje werd op stal ge= weet ik wat U zeggen wil.
Nee, ik bedoel hier niet de honderd
ten, suikerbeesten en speelgoed droeg zet en Elfje deed twee grote deuren
woningen, die in het kader van het
open aan het einde van de gang.
* hij op zijn rug.
dat=wat=U=hier»ziet=komt=er=niet=
Nee maar, ze wisten niet wat ze
En toen het helemaal donker was
^geworden in het bos en het nog maar zagen. Zo'n prachtig verlichte zaal millioenen=plan afgebroken moeten
Wat U hier ziet, komt er ook nooit
.
ƒ aldoor sneeuwde, toen raakten ze de hadden ze nooit verwacht, zo heel worden. Deze woningen yjijn altijd
laat ik mij voorzichtig
diep onder de grond. Er hingen alle= nog wel
'• weg kwijt.
op de twee»
Piet had wel zin om een deuntje te maal lantaarntjes langs de wanden en uitdrukken: semi=permanent geweest. wel dat het vandaag op de voorpa= zetting werd gesticht
de bank niet alleen, maar ook op de
Zandvoort zou moeten bestaan uit gina harten=troef is.
gaan huilen, maar hij bedacht nog net in het midden stond een grote gou=
Ik zou warm kunnen lopen voor eerste en de derde en de vierde.
bijtijds, dat hij niet bang behoefde te den troon voor Sint Nicolaas. Alle= één=seizoens=woningen. (Een heel an=
zijn, zolang de goede Sint bij hem maal elfjes en kabouters waren met der begrip dan ééngezinswoningen). het volgende idee: Als mijnheer (Hebben we soms vijf banken, dan
was. Maar het was akelig in dat don= elkaar aan het dansen. En toen ze de Eén=seizoens»woningen zijn die wo= Bouwes ooit die tent op de bank die ook maar). Dan zouden wij in. de
kere bos, en het was er zo stil. Je Sint zagen, begonnen ze net als de ningen en andere percelen, welke bij bouwt, moet»ie 'm niet afbreken in de toekomst dat hele gedoe met Spanje
hoorde niets anders dan alleen maar mensenkindertjes te zingen van: „Sin= voorkeur gedurende de maanden Mei winter. Sinterklaas zou 'm kunnen ge» etc. achterwege kunnen laten. IK zou
het geritsel van -de -vallende sneeuw. terklaasje kom maar binnen met je tot en met hoog=uit September boven bruiken voor pakhuis. Want op den best eens een Sinterklaas willen be=
de grond staan. Na September wor= duur wordt het een vervelende kwes= groeten, die -van de bank komt. Het
Opeens riepen Sint en Piet tege= knecht".
Wat een feest was dat. Toen de den ze afgebroken en dan moet de tie met de hele voorraad pakjes di= heeft me nooit lekker gezeten dat=ie
lijk: „Een lichtje!" Schimmeltje had
het ook gezien, hij spitste zijn oren. Sint op zijn troon zat, zei hij zachtjes parel van October tot en met April reet naar het vasteland te komen. De zo dicht uit de buurt van Franco
Ja, warempel, het was een heel klein tegen Piet: „Haal eens gauw wat maar gewoon parel zijn. Natuurlijk bevolkingsaanwas wordt zo onrust» kwam. Maar daar moeten wij ons
pepernoten Piet, om • voor ze te zullen er van alle kanten bezwaren barend, dat de goed=heilig man zo'n maar niet al te druk om maken. Zijn
lichtje, maar het straalde helder.
naar voren gebracht worden, dat ligt beetje aan de grens van zijn „draag» presentjes zijn toch goed?
'
" „.
Ze liepen er gauw op af en toen strooien".
BARTJE.
„Maar Sint Nicolaas , zei Piet, nu eenmaal in de aard van ons Zand* vermogen" is gekomen. En dan is
zagen ze, dat het lichtje uit een lan=
taarntje kwam, dat door een elfje onze pepernoten zijn toch veel te
groot voor hun kleine mondjes".
werd gedragen.
„Doe nu maar wat ik je zeg. To=
^ „Elfenkindje", zei Sint Nicolaas,
'i „wat -doe je hier nog zo laat in het vervrouwtje zal de pepernoten ook Tweemaal prikkeldraad
^ bos en dan nog wel in die koude wel wat kleiner gemaakt hebben met Het eerste prikkeldraad komt men
haar toverstafje".
midden op het Raadhuisplein tegen,
sneeuw. Je zult ziek worden".
telefoonnummers
„Oh, Sint Nicolaas", antwoordde ' En zo was het ook, want toen Piet bescherming biedende aan de pas ge*
van
het elfje, en het had een stemmetje, ging strooien, strooide hij allemaal plante bloembollen. Doch _ waarom
en adressen
zó fijn en zó helder als_ een belletje. pietepeuterig kleine pepernootjes moest het prikkeldraad zijn en geen
,
gaas? Moet men eerst zijn kleding
„Ik heb' al een hele tijd pp U ge= rond.
Toen zei Sint heel zachtjes tegen aan dit draad open halen?
wacht, want ik wist, dat U in het bos
2403 Commandant Brandweer.
rn.zn.zn..»>! 2000
Hetzelfde geldt voor het prikkel*
was. Alle elfjes en kabouters geven Piet: „'Haal eens gauw wat suikers
Brandmelding.
beesten
voor
ze
Piet,
om
op
te
eten".
draad, gespannen ter bescherming
een groot feest en omdat U nog nooit
Zeestraat 48 - Telef. 2684
3043, 3044 Politie.
Maar St. Nicolaas", zei Piet, „onze van het plantsoen aan de Vondellaan.
bij ons op visite bent geweest en wél
allijd bij de mensenkindertjes komt, suikerbeesten zijn toch veel te groot Vooral met de vele zeewinden is'de
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
wilden wij U vragen, of U met Piet voor hun kleine tandjes".
kans groot, dat men zijn kleding aan
2345 Gem. Secretarie.
„Doe
nu
maar,
wat
ik
je
zeg.
To=
en Schimmeltje eens voor een enkel
dit puntdraad openhaalt.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
keertje op ons feest wilde komen, zo= vervrouwtje zal de suikerbeesten ook
De dienst van "Publieke Werken
2262 Informatiebureau VreemdelinDrogisterij
dat het een echt Sint Nicolaasfeest wel wat kleiner hebben gemaakt met dient dit puntdraad zo snel mogelijk
genverkeer, Kiosk Raadnulsplein.'
wordt. Het is heerliik warm in de haar toverstafje".
weg te halen en te vervangen door
En zo was het ook. Toen Piet ging gaas of glad draad.
feestzaal en voor Schimmeltje hebben
2887 . Stoomwasserü „HoUandia", ""
uitdelen, deelde hij allemaal pietepeu=
wij een mooie stal".
fÜnstrükeiU J. H. G. Weenlnk,
Haltestraat 46, tel. 3392
De Sint en Piet en Schimmeltje terig kleine suikerbeestjes uit. Wal
Pakveldstraat 30a.
wilden dat wat graag doen. Jullie waren ze blij, wat hadden ze een
• f ,
Ruime keuze
2135 Zandvoortse Courant, Gertenweet Sint Nicolaas doet iedereen pret. En weer gingen ze zingen van:
bachs Drukker}], Achterweg 1.
Monopole
graag een plezier en nu het nog zo Oh, kom er eens kijken, wat ik in
2424
Autobedrijven „Rinko",
Sint
NicolaasDinsdag
30
Nov.
8
uur:
film
„Anna
koud was in het bos en ze verdwaald mijn schoentje vind....
Oranjestraat en Stationsplein. •
Karenina".
Toen zei Sint heel zachtjes tegen
waren, was het helemaal prettig, om
geschenken
2975 Joh. SUtsma's Leesbibliotheek •
ergens binnen te gaan, waar het lek= Piet; „Haal eens gauw wat speelgoed. Woensdag l Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 2 Dec. 8 uur: idem.
„De Opbouw", Tollensstraat 47. Piet, om ze te geven".
_ker warm was.
„Maar Sint Nicolaas", zei Piet, „ons
"' „Wijs ons dan maar gauw dé weg,
Stadsschouwburg, Haarlem
2465 Stofzuigerspecialist; LichtstoABONNEERT U OP DE
.- klein Elfje", zei de Sint. Het elfje speelgoed is toch veel te groot voor Vrijdag 10 December, 8 uur: Ned.
ringen. Bel op Frits Paap,
ZANDVOORTSE COURANT
liep voorop en de Sint met Piet en hun kleine handjes".
Prins Mauritsstraat 3
Comedie met „Elektra".
„Doe nu maar, wat ik je zeg. To=
Schimmeltje volgden het schijnsel van
vervrouwtje zal het speelgoed ook
de lantaarn.
Mogen wij U helpen denken
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
„Hier is het", zei het elfje en hield wel wat kleiner hebben gemaakt mei
bij het kiezen van geschenken?
stil bij een reusachtige bcukenboom. haar toverstafje."
Gemeente Zandvoort
En zo was het ook. Toen Piet ging Voor het hele gezin:
„De feestzaal is hieronder, tussen de
wortels van deze boom. Hier is de uitdelen, deelde hij allemaal pietepeu= PHILIPS TELEVISIE
terig klein speelgoed uit.
ingang".
vanaf ƒ 495,=, ƒ 697,=
Toen zei Sint'heel zachtjes tegen en hoger. Groot beeld
En het elfje wees naar een holletje
Op Zaterdag, 4 December a.s., 's namiddags om 3 uur,
in de grond, net groot genoeg om een Piet: „Ik geloof, dat het tijd voor ons ƒ 1095,=, ƒ 1395,= en
zal de gerneente=geneesheer in 't consultatiebureau aan
wordt. De zon zal al wel op zijn en hoger. Uw antenne
muis door te laten.
de Poststraat de derde inspuiting toedienen aan de kin*
„Maar mijn beste Elfje, hier kun= we kunnen Tovervrouwtje niet laten wordt vakkundig gc=
deren die op 9 October en 6 November j.l. kosteloos
nen we toch nooit naar binnen gaan, wachten".
plaatst. Vele interes»
tegen diphterie en kinkhoest werden ingeënt.
En ja hoor, bij de uitgang stonc
daar kan Piet zijn grote teen nog niet
santé uitzendingen
De aandacht wordt erop gevestigd dat men tijdig (uiter*
eens in". En de Sint moest hartelijk Tovervrouwtje al.
U. Voetbal,
lijk om 3 uur), aanwezig dient te zijn.
Ze zei weer een paar moeilijke wachten
lachen.
toneel, Sint Nicolaas=
Het elfje dacht even na en zei toen: woorden, gaf ze alle drie met haar kinderfeest, alles in
Commissie voor Huish. en Gezinsvoorlichting
„Dan zal ik Tovervrouwtje even ha; toverstafje drie zachte tikjes op hei Uw eigen huiskamer!
voorhoofd en toen was het net also PHILIPS RADIO.
begint,a.s. Woensdagmorgen haar
len, die weet overal raad op".
de bomen ineens begonnen te krim= Prachtig van toon en
En weg was het.
Gelukkig duurde het niet inng, of pen. Van hele grote werden het in= uiterlijk. In iedere
het elfje kwam weer terug. Ze had eens hele gewone bomen.
een kwaliteitsproduct.V.a. f 98,= tot ƒ 3140,=. waarvoor nog enkele dames zich kunnen aanmelden bij
Maar dat was niet zo, het was weer prijsklasse
Tovervrouwtje meegebracht.
Mevr. Blaauboer, Haltestraat 46, Telefoon 2392
U krijgt geld terug voor Uw oude radiol
net
andersom:
Sint
en
Piet
en
Schim»
Ze vertelde alles aan Tovervrouw= meltje werden van heel klein weer PHILIPS HOpGTEZON BIOSpL ƒ 198,-. Tijdelijk
tje. Die wist wel raad. Ze zei een
ƒ 15,— reductie. 'Ook bij de kleine hoogtezon.
paar heel moeilijke woorden, tikte de gewoon.
wees hun de weg en EEN PERSOONLIJK GESCHENK VOOR MAMMA:
Sint en Piet en Schimmeltje drie maal zeTovervrouwtje
Zuiver
Een electr. koffiemolen, ƒ 48,—. Een electr. broodroos=
bedankten haar vriendelijk.
zachtjes met haar toverstafje op het
ter ƒ 25,50. Een electr. strijkbout/ 12,-. Een stofzui=
Toen
gingen
ze
vlug
op
weg,
wan
voorhoofd en toen was het alsof de
hadden nog heel wat te doen. Om ger, een wasmachine, een fornuis etc.
bomen in het bos heel hard begonnen ze
te
beginnen
moesten ze weer nieuwe EEN PERSOONLIJK GESCHENK VOOR PAPPA:
te groeien. Tjonge, tjonge, wat wer« pcpernoten kopen
en suikerbeesten Philips droogscheerapparaat
ƒ 49,75
den die bomen groot.
en speelgoed, want ze hadden alles
; ƒ 37,50
Maar dat was niet zo hoor, de bo= bij de elfjes en de kabouters achter- Philips Inphraphil
Philips platenspeler.
Philips Wisselaar.
J|5 men bleven net zoals ze waren, 't Was gelaten. 'Hun pakken en zakken wa=
Een pantalonpers
:.. ƒ 18,70
*«•--net andersom, Sint en Piet en Schim= ren helemaal leeg.
vanaf ƒ 12,—
—meltje werden heel klein, net zo klein
„Piet", zei Sint tegen zijn knechtje PHILIPS Kerstboomverlichting
als Elfje.
„je moet straks aan de mensen maar Komt U eens kijken en luisteren?
'\ Tovervrouwtje zei nog: „Morgen niet vertellen waar we geweest zijn Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling
.
..vroeg, als de zon schijnt, zal ik hier vannacht, want ik ben bang, dal met U.
.'op U wachten en dan tover ik u weer ze het niet geloven kunnen. Zo'n
RADIO = TELEVISIE * ELECTRA
* 'gewoon". En toen was ze verdwenen. vreemd avontuur heb ik zelf ook nog
Sint zag nu, dat het kleine holletje, nooit beleefd, in mijn hele lange le<
Kerkstraat 15, Tel. 2253
Erkend Philips
waarom hij zo had moeten lachen, ven niet".
geen holletje was, maar een prachtige
Kostverlorenstraat '7 — Telef. 2534
GELSKE DE NES Service Dealer

Sinterklaas beleeft avontuur

Boterletters
Van Staveren

Belangrijke

BLAAUBOER

WEEK-AGENDA

Inenting tegen Diphterie en Kinkhoest

2 dé Naaicursus

AMANDELBANKET

f 3.- per pond
HOUTMAN

f. H.

J

SINT NICOLAAS-CADEAUX

FOTO-KINO HAMBURG

leveren wij U C O N T A N T en* op C R E D I E T * S Y S T E E M
Alle merken Foto, Film, Projectoren, vergrotingsapparaten, Verrekijkers
enz.

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

Kinderreportages aan huis en in onze studio - De nieuwste Eumig 8 mm projector f307,- - Glasparelschermen v.a. f30,Gevestigd:
P. V I J L B R I E F
Arts
HOGEWEG 43, TEL. 3355

Zandvoort
Spreekuren:
Ziekenfonds 7.30=8.15
Particulieren 12.30=1
en volgens afspraak

FOTO SWART, Zandvoort
Julianaweg 3. Tel. 2356
KINOEROPNAMEN bij U
aan huis!
Te koop GUITAAR. met
foudraal, Regentesseweg 9.
Te koop gevraagd:
goede LUCtfTBUKS.
Br. no. 9401 bur. Zandv.Crt.

FRIESE klokken
Voor"*de
ZAANSE klokken
KOEKOEK klokken
ELECTRISCHE klokken
SCHWARZWALDER klokken
WEKKERS en HORLOGES
HORLOGEBANDEN
Grote Krocht 30, telefoon 2695

St. Nicolaas Alleen Woensdag
detete kw.aeite.Lt Voor
bieden wij U een

J. E. Steenken

JAGT

NET MEISJE GEVR. voor Gertenbachs Drukkerij
hele dagen. Mevr. v. 'Haas*
verzorgt al Uw
ter, Wilhelminaweg 64. Aan*
melden na 7.30 u. n.m.

De Twentsche Bank N.V,

en Donderdag:

Grote keuze
GESCHENKEN
ZELFBIN'DERS, SHAWLS
HANDSCHOENEN, WANTEN
THEEMUTSEN en = BEURZEN
NYLONKOUSEN

Kleine Houtstraal 105
Haarlem
kantoor Zandvoort, vraagt een
Voordelige prijzen, solide garantie
Achterweg
l
Telefoon
2135
TE KOOP z.g.a.n. opvouwb.
U koopt bij een vakman
KINDERWAGEN, ook als Bestelt u s.v.p,
TELEF. 14448
vroegtijdig uw
wandelw. te gebr.
Sollicitaties schriftelijk.
VISITEKAARTJES?
Kostverlorenstr. 58=1 na 6 u.

DRUKWERK

Gehakt
500 gr. ƒ 1,20
Vrijdag en Zaterdag:

Extra
Sint NicolaasReclame

LA VIANDE

jongste bediende (m, ofvr,]

KI. Krocht l - Telef. 2432

Banketbakkerij

A.
W. KOELEMIJ
Haltestraat 33 = telef. 2026
voorheen

Kuneman

Banketletters of beulingen
van zuivere amandelspijs ƒ 3,50 per 500 gram
Proeft onze heerlijke

Amandelspeculaaspoppen
ƒ 0,30, ƒ 0,75, ƒ 1,50
VERDER RUIME SORTERING
LETTERS EN BONBONS

Naaimachinehandel „WILCO"

PRESBURG

U/O&OeMf

brengt voor-St. Nicolaas een ontzaglijke Pantoffel-collectie (vilt, kameelhaar, leer, vacht enz.) voor Dames,
Heren en Kinderen. Een cadeau, waar
iedereen eveneens eer mee inlegt zijn
Presburg's prachtige vacht-gevoerde
laarsjes. En...kijk eens hoe voordelig
alles bij Presburg is!

SWALUESTRAAT 2 hoek Kleine Krocht

Alleen daar de uitgebreide sortering
in Handmachines, Inlaatmeubelen,
Kastmeubelen,
Electr. koffermachines,
Zigzag machines
Vraagt geheel vrijblijvend sen rustige demons
stratie bij U thuis. Reparatiën aan alle merken
naaimachines. — Telefoon 2889
Gemakkelijke betaling

met lakrand en vachtkap. In diverse schitterende kleuren.

met dikke vachtrand.
In diverse kleuren 7.95

Extra dikke vachtrand en warme
voering. In diverse
kleuren leder 9.50

HERENPANTOFFELS

Lederen
HEREN
COSYPANTOFFEL
warme voering. 7.95

maak
een
poppenmoeder
gelukkig

Lederen
DAMESCOSY
met bontkap.
Diverse mooie
kleuren 5.50
CORDUROV
PANTOFFEL

met extra dikke
vachtrand. Warmgevoerd. Zachte
rubberzooi. In
prachtige kleuren 6.25

met een echt
poppenledikantje met
spiraaimatras, bovenmatras met
kussentje,
en echt wollen dekentje.

GEHEEL
SCHAPENVACHT

voor Dames en
Heren. Iets
bijzonders 15.95
Prachtig
kINDERLAARSJE
Bruin of bordeaux
leder, wolgevoerd
Maten: 21 .. 5.95
22-23.. 6.95
24-27.. 7.95
28-31.. 8.95

Dit luxueuse, voor
ieder kind begerenswaardige c a d e a u
wordt U van 19 NovembertotGDecember g r a t i s aangeboden bij aankoop
van tenminstet150.door

WASSENAAR
^

Haarlems beddenspecialist, Jansweg t/o Station en winterfiliaal, Gen. Cronje'straat 121.
»
1rS\
. xiv . <iïff

MEISJESLAARSJE
in bruin of bordeaux. Warmgevoerd. Dikke
crêpezool. Maten:

PRESBURG

OAMES
RE6ENLAARSJE

van waierafstotende suède.
Leder-montermg.
Warm-gevoerd 14.90

Grote Houtstraat 29 - Haarlem
AMSTERDAM . ALKMAAR • HAARLEM • LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN . BREDA . GRONINGEN

WASSERIJ MEULMAN

Kastklaar

ƒ 0,56 per kg

IN 4 DAGEN GEREED

Mangelwas

Depot - Gr. Krocht 14
Telef. 2919

ƒ 0,46 per kg

IN 4 DAGEN GEREED

Kantoor en Fabriek
Amsterdamse Vaart 28, Haarlem - Telef. 12311

Centrifuge - Droog

ƒ 0,29 per kg

WOENSDAG GEHAALD DONDERDAG TERUG

Centrifuge - Droog

ƒ 0,29 per kg

MAANDAG GEHAALD WOENSDAG TERUG

De Sint komt spoedig!
Wij zijn nu nog ruim gesorteerd
in Pullovers, Vesten, Shawls, Zakdoeken,
Kousen, Sokken, Handschoenen, enz.
Ruime sortering
BABY, en KLEUTERKLEDING

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12 - TEL. 2099
Deelnemer St. NicolaastActie

Het is vanzelfsprekend dat de kenner en fijn*
proever óók dit jaar het voorbeeld van S I N T
N I C O L A A S volgt en

Boterletters en
Speculaaspoppen
tijdig bestelt bij:

STADSSCHOUWBURG

HAARLEM
Vrijdag 10 Dec. S uur
NED. COMEDIE
ELEKTRA
Pr.: ƒ l,- tot ƒ4,-(a.i.).
Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10=3 u.
Tel. na. 12 u. Coupons
geldig.

Voor uw

Sint Nicolaasinkopen
Neem een wijs besluit:
Bij Nooy bent U
't beste uit!
Zie onze sortering
op allerlei gebied

Bakkerij W. v. d. WERFF
GASTHUISPLEIN l

TELEFOON 2129

NOOY
ZANDVOORT,

BETOVERENDE AANBIEDINGEN
voor het Sint Mcolaasfeest
Een keur van nuttige en welkome geschenken
APARTE JAPONNEN, elegant, prima pasvorm,
reeds vanaf 24jZ5
Zware kwaliteit gevoerde satin
„ __
DAMES PEIGNOIRS, chique dessins
29,75
COCKTAIL ROKJES, taille moirc, vlot model,
kreukherstellend
14,75
Een uitgelezen sortering in SPORT JACKETS met Teddy ge=
voerd voor dames en kinderen van beroemde merken „Sturka"
en Nopla=tex
LANGE DAMES PANTALONS
15,50
LANGE KINDER PANTALONS, maat 65
9,95
met kleine stijging per maat

Een ongekende collectie in zakdoeken
KINDER ZAKDOEKJES
0,17
HEREN ZAKDOEKEN
0,29
DOOSJES „SWAN" ZAKDOEKEN (Dames)
per stuk 75 - 60 - 0,50
DOOSJES „SWAN" HEREN ZAKDOEKEN
per stuk 1,50 - 1,30 - 0,95

COCKTAIL SOHORTJES in
nieuwe dessins, leuk model .. 2,75
Lange DAMES JASSCHORTEN
met ritssluiting, in moderne ge*
bloemde dessins, maat 42=52 .. 7,95
Extra koopje.
POPLIN HEREN OVERHEMDEN
met vaste boord .".
8,50
HEREN VESTEN, PULLOVERS,
JONGENS TRUIEN, „DELANA"
BLOUSES en BROEKEN
DAM'ES CHARMEUSE
ONDER*
JURKEN, met mooie kant .. ƒ 3,25
Dames ENKALON ONDERJURK,
zeer chic, extra prijs j e
ƒ 9,95

Komt U eens kijken?
Gezellige sfeer
*

St. Nicolaasaanbieding in dameskousen
Sint kwam na 'n lange tocht
Ook eens op de Grote Krocht.
Hij neusde wat, nu hier, dan daar,
Zei tegen Piet: „WAT 'N SIGAAR!"
Laai ons nu niet lang bedenken
En de groten 'n rokertje schenken.
Al gauw vond hij wattie zocht.
Bij Ladener op de Grote Krocht.
Grote Krocht 25 * Tel. 2900

Boterletters
HARTEN,
HAMMEN,
SPECULAASPOPPEN

Reeds 50 jaar koopt men in Zandvoort
van

BALK

Hogeweg 27 - Tel. 2989

Deelnemer Sint Nicolaassactie

Textiel-Confectiemagazijn

„DE WAAG"

Droste en Unionletters
alles Ie kwaliteit

BOTERLETTERS

Een prachtige GEMINDERDE DAMESKOUS Ie keus.. 2,95
Een ragfijne KRISTAL DAMESKOUS,
60 gauge, 15 denier, Ie keus
3,95

Eens klant

blijft klant

Haltestraat 40, telefoon 2087

Qok uit Jamr is &i&nk SGhuilenburg
weer Hofleverancier van Sint

FOTO SWART

Tel. 2820

Een Qualiteitsproduct

Sinterklaas
draagt ze zelf!
Warme pantoffels en
bontlaarzen
Q en
ook voor de kinderen, v.a.

^~J

BROSSOIS Schoenhandel
Grote Krocht

Zandvoort, Julianaweg 3.
Tel. 2356
TECHNISCHE OPNAMEN
voor 'Handel en Industrie

Café OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

ELECTRA-KACHELS

„Demo"
ƒ
„Huza"
..."... ƒ
„Ruton"
ƒ
„Inventum" ƒ 15,50,

12,50
15,50
22,50
27,50

'n PRACHTIG CADEAU:

SLEE=EN ƒ 9,75, ƒ 10,50,
ƒ 12,50

DRIEWIELERS

f 14,75, ƒ 19,75, ƒ 24,50, ƒ 29,50

Altijd apart en chicl

GUN UW KINDEREN
EEN PLEZIERTJE!
en neem hen mede naar het hoofdkwartier van

Sillt NlCOlcLcLS (Haltestraat 4)

Rijwielen
DEMOsStrijkbout ..
R.S.=Strijkbout
RUTON*Strijkbout
RUTON=Strijkbout
RUTON=Strijkbout

ƒ 9,75
ƒ 12,50
ƒ 14,75
ƒ 16,75
ƒ 18,20

Fongers
f 139,75, ƒ 144,75
Locomotief
ƒ 141.—
„ Sport ƒ 162,25
Jongens ƒ 127,50
v.a. ƒ 2,50 p.w.
Verder grote
sortering
Rijwielonderdes
len, dynamo's,
handschoenen,
handwarmers,

U behoeft daarvoor alleen

Uw inkopen in Zandvoort
te doen

Bij haast ALLE winkeliers

f AUTOPEDS
5,95, 6,95, 14,75
Op luchtbanden
ƒ 29,50, ƒ 32,50
ƒ 36,50, ƒ 42,50

ELECTRISCHE
WIASM'AC'HINES

Hoover f 376,AEG f 398,-

PHILIPS RADIO

ƒ 98- ƒ 136,- ƒ 210.—
ƒ 245,- ƒ 298,- ƒ 398,en hoger.
Vanaf ƒ 1,90 per week.
PHILIPS PICK-UP f 98,-

Clean f 198,-

ei

Ook op termijn.
Vraagt demonstratie.

krijgt U zegels, die U recht geven met Uw kinderen

naar St. Nicolaas te gaan en
een cadeau uit te zoeken!
Een keuze uit honderden geschenken: GANZEBORD SPELEN
LEGPUZZLES
DAMSPELEN
RACEsAUTO'S
BROMTOLLEN
BORDUUR DOOSJES
KINDERSTOELTJES
DAMESKOUSEN
POPPEN
Zorgt U, dat Uw opplakvel een
SCHOOLBORDEN
-veelvoud van 25 zegels bevat,
VERFDOZEN
dus: 50, 75, 100, 125, 150 stuks enz.
KLEURBOEKEN
LEESBOEKEN '
Koopt in Zandvoort
CHOCOLADELETTERS
DOZEN BONBONS
Vraagt uw zegels
DOOSJES ZAKDOEKEN
Grote service
KOFFIEFILTREERPOTTEN
enz. enz.
ENORME SORTERING.
(Ook voor volwassenen aardige
VOORDELIGER DAN DE STAD!
geschenken)

Zitting van St. Nicolaas Woensdag'l Dec. 3-5 u.
Laatste zittingsdag van Sint Nicolaas
Zaterdag 4 Dec. 3-5.30 u.
daarna van 7 tot 9 uur zonder Sint Nicolaas.

Actiecomité.

KRONEN
en LAMPEKAPPEN

STOFZUIGERS

RUTON ƒ 135,-, ƒ 155EXCELSIOR
ƒ 120,-, ƒ 125,-, ƒ 135,HOOVER ƒ 195,-, ƒ 230,HOOVER DUSTETE ƒ 85,=
Ook op termijnbetaling
vanaf ƒ 2,— per week

Een schitterende sortering!
Een pracht ROK=LAMPE=
KAP voor
ƒ 17,50
GANGLANTAARNS ƒ6,95
Massief koperen 6«arms
Kroon ƒ 69,50
Grote sortering
OOK GROTE SORTERING
LUXE ARTIKELEN
' VOOR ELKE BEURS

Henk Schuilenburg

SCHAATSEN

ƒ 3,75, 6,25, 7,50, 10,50,
13,40.
Echte Noren .. ƒ 17,40
Monturen .. ƒ 1,45*1,95
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5*7
Telefoon 2974

worden keurig verzorgd door
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The Buffalo's vierden feest

Woensdagavond l December organi»
seerden de -padvinders, genaamd The
Buffalo's, een bonte avond in „Zo»
op de scholen
merlust". De belangstelling voor dit
optreden was zeer groot. Aardige,
Woensdagmorgen werd een begin ge» van hun medeleven. De medespelen» handgetekendc programma's beloof»
maakt met de St. Nicolaasviermg op den waren Jan Klaassen en Katrijn, den een uitgebreid programma.
de Zandvoortse scholen. De drie een politieagent, Zwarte Piet en een
De officiële opening werd verricht
laagste klassen hebben in „Monopole" allergekste clown, die telkens uit een door stuurman G. Visser, die o.a. de
met volle teugen genoten van een doos ontsnapte.
deplorabele toestand schetste waarin
Terwijl we het spel volgden, dach» het huidige clubhuis zich bevindt.
alleraardigst programma.
Burgemeester Mr H. M. van Fene»
Jammer, dat de goede Sint zelf op ten we bij ons zelf: „Jammer, dat van
deze dag verhinderd was naar Zand* zo iets fris alleen de Zandvoortse ma sprak zijn grote bewondering uit
voort te komen. Maar dat hij het kinderen maar genieten kunnen". Het voor het vele werk, dat akela Boden»
goed meent met de Zandvoortse was zowel wat uitvoering als onder» hauser met haar helperseters) heeft
jeugd blijkt -wel uit het feit dat hij werp betreft beter dan wat vele be» verzet om deze avond te doen slagen.
Donderdag de gehele dag heeft be» roepsgezelschappen voor kinderen De burgemeester beloofde zijn mede»
werking te zullen verlenen bij het
' steed om de scholen te bezoeken vertonen.
G.H. verwezenlijken der plannen voor een
zodat alle kleintjes toch nog even
nieuw clubhuis.
persoonlijk een woordje met hem
konden wisselen. Vrijdagmorgen -was
„De propagandistische wijze, waar»
hij weer aanwezig in „Monopole".
op deze avond is georganiseerd zal
Wat nu 't programma van Woens» Voor de „stille armen"
aan het tot stand komen van een der»
dag j.l. betreft: dit bestond uit enige
gelijk gebouw stellig meewerken".
alleraardigste gekleurde filmstnps, 't Verheugt 't comité de eerste » on*
Het programma dat bijna geheel
waarbij door een der onderwijzers derstaande t verantwoording te kun» door de Welpen en Verkenners werd
een passend verhaal werd verteld. nen geven: Uit saldo Pol.Sp.Ver.'53»54: gevuld, was zeer aardig, al viel het
Maar de hoofdschotel -van dit pro» ƒ 275,=; N.N. ƒ 10,»; G.O. 5,»; Ir P.G. ons op dat de Welpen beter te voor*
gramma vormde toch wel de poppen» v.K. ƒ 20,»; F.W.D. ƒ 10,»; B.E. ƒ 10,», schijn kwamen dan de anderen. Het
ka#t met de levende poppen.
leek wel alsof de kleintjes minder
totaal ƒ 330,».
«Dit poppenspel is door onderwijze*
Giften worden gaarne in ontvangst last hadden van plankenkoorts. Ook
ressen van de diverse kleuterscholen genomen door de heren S. Slagveld, hun uitspraak was veel duidelijker.
zelf bedacht en uitgevoerd. De han» Koninginneweg 26 en J. A. B. van Ze oogstten dan ook met hun
deling van dit spel was zeer simpel, Pagée, Brederodestraat 35. Ook kunt „Sprookje" veel succes.
maar dit was misschien juist de re» _U uw bijdragen storten op postreke»
den dat de kinderen er volkomen ning 499496 t.n.v. S. Slagveld.
„in" waren. We hebben zelden een
Het comité.
zaal vol met kinderen zo aandachtig
JOLIG EN OPGEWONDEN
Mr H. M. van Fenema
zien luisteren. Het was vaak „muis»
S. S/agveW
Stil", terwijl ze op andere mos
J. A. B. van Pagée.
menten weer duidelijk blijk gaven

w
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U

LANGSTON

Ik ben de donkere broeder.
Men zendt mij naar de keuken om te eten
Als er gasten komen.
Maar ik lach,
En eet goed,
En word sterk.
Morgen,
Zal ook ik aan tafel zitten
Als er gasten komen
En niemand zai het wagen
Dan tot mij te zeggen:
„Ga in de keuken eten".
Dan
zullen zij zien hoe schoon ik ben
En beschaamd zijn, •—
Ook ik ben Amerika.

Gemeenteraad in Sinterklaasstemming

Film over Negergeloof
The Green Pasfures in Zandvoort.
Doordat Charles Chaplin zelf op ver»
schillende van zijn belangrijkste films
een embargo heeft gelegd, heeft
't Helm afgezien van de oorspronke»
lijk .aangekondigde _Cbaplinade._ Er
viel daardoor n.l. geen keuze uit
Chaplin's werk te maken die bevre»
digend was. Op 9 December wordt
nu een ander programma gegeven,
dat echter aan de opzet: een enigs»
zins speelse filmkunst te tonen, on»
getwijfeld zal beantwoorden.
Men heeft n.l. het oog laten vallen
op The Green Pasfures (Grazige
Weiden), een film die in de dertiger
jaren werd gemaakt en die een uit»
zonderlijk gaaf beeld geejft van de
visie op het Oude Testament, zoals
deze bestaat bij de eenvoudige Noord
Amerikaanse neger.
De Amerikaanse negers hebben in
hun, soms uiterst schrijnende, positie
van verdrukte minderheid, grote over»
eenkomst gevoeld met het opgejaag»
de Israël uit de eerste bijbelboeken.
Hun religie is erdoor gestempeld en
aan die beleving van verwantschap
hebben zij veelvuldig uiting gegeven,
zowel muzikaal als anders. Dit is ze»
ker een van de redenen waarom The
Green Pasfures zo'n uitzonderlijke
film i's. De religieuze wereld van de
neger wordt er primitief, met veel
humor en beminnelijk realisme in ge=
tckend.
Het is een visie die zeker sterk af=
wijkt van de Westerse, maar hij is
niet minder eerlijk,'niet-minder door=
leefd, typisch concreet en aangepast
aan de voor het grijpen liggende da=
gelijksheid.
Voor de oorlog hebben sommigen
hierin een soort ontluistering van de
Christelijke religie \yillen zien. (De
film is zelfs enige tijd verboden ge»
weest). Hoe belachelijk een derge»
lijk standpunt is en hoe beperkt, be»
wijst de zuiverheid van dit filmwerk
zelf.

was de geringe publieke belangs
stelling bij deze begrotingsraadszit:
ting. (Dinsdagavond een man of vijf
en Woensdagmiddag
geen mens!)
Zou het dan toch waar zijn dat men
hier in Zandvoort alleen naar de ge»
meenteraad komt, als er wat „te 5e»
leven" valt?!
W.
*
De heer Lindeman tegen de heer
Koning: „Lach nou even tegen me".
P.
was het ongekende tempo waarin
Dinsdagavond zeven vrij belangrijke
voorstellen zonder slag of stoot door
de welwillende gemeenteraad werden
aanvaard. Maar twaalf minuten....
De behandeling van het hoofdstuk
„Openbare veiligheid" duurde de vol:
gende middag wel iets langer. Name*
lijk twee uur....
_• ,,B.

Speciale aandacht verdienen onge»
twijfeld de prachtige negerkoren die
de geestelijke liederen, de Negro Spi»
rituals, zingen, waarin de Amerikaan»
se neger zijn religieuze beleving tot
een, spontane,, en- zeer oorspronkelijke
muzikale r vôrm deed komen.
Er is, lijkt ons, geen reden om deze
— ten onrechte — weinig vertoonde,
fantasierijke uitbeelding van die re»
ligieuze gedachtenwereld, waarin het
wonder en het dagelijkse zo vlak
naast elkaar liggen, over te slaan,
wanneer zij op 9 December in Mono»
pole te zien is.

In het voorprogramma zijn een
vijftal tekenfilmpjes van Norman Mc
Laren opgenomen. In het vorige sei»
zoen vertoonde 't Helm zijn „Caprio»
len in kleuren", waarmee deze expe»
rimentele filmer heeft bewezen dat
de ontwikkeling van de tekenfilm —
die zich de laatste jaar alleen op het
zielloze vlak van de technische per»
fectie bewoog — ook in artistieke zin
nog mogelijk is.
Het is op dit ogenblik moeilijk te
zeggen of deze zeer persoonlijke pro»
ducten, beeld en geluids associaties
zijn er de voornaamste kenmerken
van, de tekenfilm producenten in een
andere richting zullen stuwen dan de
thans nog toon (en beeld) aangevende
maaksels van Disney c.s.
De zeldzame verschijning van deze
films van Mc Laren, Bostuzow e.a. in
onze bioscopen — waar het experi»
ment bij hoge uitzondering wordt ge»
duld — onderstreept o.i. nog eens
extra de noodzaak om kennis te ne»
men van het werk van de „enkeling"
op het cellofaan.

Bazarresultaat
De resultaten van de Karel Doorman»
schoolbazar gehouden op 25, 26 en 27
November hebben de verwachtingen
verre overtroffen.
De bruto»opbrengst is ruim ƒ 3300,»,
terwijl de netto»opbrengst wordt ge»
schat op ongeveer f 2500,». Hierbij
zijn inbegrepen de ontvangsten der
beide verlotingen.
De trekking van de loterij, met de
bromfiets als hoofdprijs werd Vrij»
dagavond verricht door de Wethou»
der van onderwijs, de heer A. Kerk»
man. De loterij met het aquarium als
eerste prijs vond Zaterdagmiddag
plaats. Hier verrichte mevrouw Mole»
naar de trekking. De belangstelling
was van alle zijden zeer groot, wij
veronderstellen dat het zeer attrac»
tieve karakter van de bazar — speel»
automaten e.d. — hieraan niet vreemd
is.

Vlotte afwerking van eerste gedeelte
Zandvoortse Muziekkapel volgend jaar in uniform!
„Loonronde" voor de wethouders
Geen controverse tassen korpschef en directeur Publieke Werken

Zo kwamen dan mevrouw en de heren Dinsdagavond en Woensdagmiddag
j.l. weer bijeen om zich met groot enthousiasme te werpen op de be»
handeling van de begroting voor het jaar 1955. Aan deze behandeling ging
een agenda van zeven punten vooraf, welke in minder dan een half uur
onderde (vlo'tte) hamer van de Voorzitter door ging. Een veelbelovend
begin van de avond, die nog enkele onvergetelijke momenten voor de
aanwezigen opleverde!
DE INGEKOMEN STUKKEN
1. Voordracht ter benoeming van een
onderwijzeres aan de Dr Albert
Plesmanschool.
Benoemd werd: mej. C. H. Klein,
thans onderwijzeres te Velsen.
2. Besluit van burgemeester en wet»
houders d.d. 27 November 1954,
houdende regeling van de vervan»
ging van de secretaris bij onge»
steldheid, afwezigheid of ontsten»
tenis.
Voor kennisgeving aangenomen.
3. Voorstel betreffende verkoop van
bouwterrein enz. (M. v. d. Berg)
(„Bureau voor Landbouw").
Accoord.
4. Verzoek van de stichting „Cultu»
rele Kring 't Helm" om verhoging
van het gemeentelijk subsidie.
Op voorstel van de Voorzitter naar
B. en W. om prae»advies.
De heer LINDEMAN wilde deze
kwestie graag bij de begroting be»
handeld zien, doch Voorzitter meen»
de dat het College zich vooraf over
een dergelijk verzoek zou moeten b e»
raden.
5. Voorstel tot het opnieuw voorlo»
pig vaststellen van de gemeente»
rekening over 1951.
„
Accoord.
6. Voorstel tot vaststelling van de 3e
suppletoire begroting voor het
dienstjaar 1954 van de dienst van
publieke werken.
Accoord.
SUBSIDIE VOOR DE NEDERL.
AMATEUR»TONEEL UNIE
Dit voorstel werd zonder slag of
stoot — behoudens de „hamerstoot"
van de Voorzitter — aangenomen.

Voor de verbetering — c.q. verbre»
ding — van de Grote Krocht werd
een crediet verstrekt van ƒ 20.000,—.
*
Het voorstel tot het verlenen van een
crediet van ƒ 19.800,— voor de vers
breding van de Zandvoortselaan en
de aanleg van een verkeersplein op
het punt waar de verbindingswegen
van de Boulevards Paulus Loot en
Barnaart op. de Zandv.laan aanslui»
ten, ontlokte de heer KOL de op»
merking, dat hij dit plein rijkelijk
groot vond.
VOORZITTER zeide dat juist dit
punt het onderwerp van breedvoerige
discussies had uitgemaakt in de Ver»
keersadviescommissie, waarbij men
tot de overtuiging was gekomen dat
het plein zeker niet kleiner moest
worden om verkeerstechnische re»
denen.
De heer SLEGERS zeide zijn hart
vast te houden, wanneer dit deel van
het wegenplan gereed is. Genoemd
punt zal een zeer gevaarlijke „over»
steekplaats" worden en spr. gaf de
suggestie ter plaatse een voetgangers»
tunnel te projecteren.
VOpRZITTER antwoordde dat dit
nog niet in overweging kon worden

genomen, aangezien men eerst wil
zien hoe de verkeerssituatie zich
daar ontwikkelt.
Hierna werd het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
*
Vier percelen grond in de omgeving
van het punt Kerkstraat»Badhuisplem
werden zonder hoofdelijke stemming
aan gegadigden toegewezen.
*
''Het voorstel om de jaarwedde van
de wethouders — evenals de sala»
rissen van het gemeentepersoneel —
met 6% te verhogen, werd aangeno»
men.
De heer KONING vroeg zich hier»
bij af of de wethouders wel tot het
gemeentepersoneel konden gerekend
worden. Hij wilde hun deze verho»
ging niet onthouden, maar hij vond
dat de beide functionnarissen —
wanneer zij toch bij het gemeente»
personeel horen — dan ook wel des
winters konden uitgenodigd worden
bij het sneeuwruimen te helpen!
VOORZITTER: „Eén voor _ het
zand en één voor het zout dan!"
De heer LINDEMAN was van me»
ning dat deze verhoging alleszins ge»
motiveerd is. Het streven over de ge»
hele lijn is thans zo dat men overal
de met al te hoge beloningen van
wethouders wil verhogen, aangezien
deze personen veelal zeer uitgebreide
werkzaamheden hebben.
Dit onderwerp gaf VOORZITTER
aanleiding nog even terug te komen
op de kwestie, die in de vorige raads»
vergadering naar voren was gekomen
en waarbij even gesuggereerd is als
zou de verhouding tussen de Korps»
chef en de directeur van Publieke
Werken van minder prettige aard
zijft. Spr. zeide met nadruk dat hier
geen sprake van is. Beide heren wer»
ken (waar dit nodig is) vriendschap»
pelijk samen.

Algemene beschouwingen
Bezorgdheid ten opzichte van financiële verhouding RijktGemeente.
Gematigd optimisme over ,,Millioenenplan"(Boulevardicentrum).
Plaatselijke pers beperke zichzelf.... (Toe maar!)
Voorzitter op stenenjacht!

De heer PORRENGA constateerde
De Zandv. Muziekkapel trok hierna dat de „politieke" rust in de Raad is
ook profijt van de „willige" stem» teruggekeerd, zodat de besprekingen
ming der leden. Het voorstel van B. een voorbeeld genoemd kunnen wor»
en "W. werd ongewijzigd aangenomen. den van goede democratie. Het ver»
Volledigheidshalve laten wij het zorgingspeil van de gemeente staat
nog geenszins op een redelijk niveau.
hier volgen:
a) De Zandv. Muziekkapel een geld» Spr. zeide dat dit één der doelstellin»
lening verstrekken van ƒ 2500,— gen is van zijn fractie (P.v.d.A.). Het
tegen een rente van 3%, af te los» begrotingstekort van bijna twee ton
sen in 10 jaren. Deze geldlening gaf spr. aanleiding tot het uiten van
scherpe critiek op het overheidsbe*
heeft nog dit jaar plaats, zodat leid.
Nog steeds moeten de voor onze
de uniformen, die de kapel nodig
zo belangrijke kwesties Politie:
heeft, voor het zomerseizoen 1955 plaats
kostenvergoeding en de uitkering uit
aangeschaft kunnen worden.
het gemeentefonds geregeld worden.
b) Het gemeente»subsidie van ƒ 300,»
De verrassend snelle woningbouw
dat de Muziekkapel thans geniet, — mede door het actieve optreden
met ingang van l Januari 1955 te van de woningbouwver. „Eendracht
Zondag geopend
•verhogen met ƒ 700,— en aldus te Maakt Macht" — deed spr. verzuch»
bepalen op ƒ 1000,— 's jaars.
In verband met Sint Nicolaas»viering
ten: „Moge de schrijnende woning»
mogen de winkels Zondag 5 Decem» Een prachtig succes voor het ijverige nood spoedig zijn opgeheven". Hij
ber tot 's avonds acht uur geopend bestuur!
koesterde in dit opzicht optimistische
zijn.
verwachtingen.

Dat het Rijk geen medewerking
kan verlenen aan de herbouw van het
Zuiderbad in de door Zandvoort ge»
wenste vorm, betreurde spr.
Sprekend over het „zomercentrum"
zeide de heer Porrenga dat hij in een
biografie over de ontwerper van dit
plan, prof. Wijdeveld, had gelezen,
dat deze bouwkundige de mening
huldigt „plan the impossible". Spr.
hoopte wel dat de schepper van dit
„milliocncnplan" met beide benen op
de grond zou blijven. Hij keerde zich
vervolgens tegen een der plaatselijke
bladen (de Zandv. Courant) welke nu
al critiek had geuit over dit plan, ter»
wijl er nog zo weinig in het openbaar
van is gezegd. Spr. vond dat een wei»
nig zelfbeperking hier niet zou mis»
staan. De scholenbouw voltrekt zich
in deze gemeente op een bewonde»
renswaardige wijze en hij gaf de
Voorzitter de hulde, die hem in deze
toekwam. Spr. pleitte in dit verband

" (Vervolg van pagina 1)

Algemene beschouwingen

gebied; hij betwijfelde dit. Spr. drong
er bij de Voorzitter op aan dat deze
maar weer eens moest optreden als
„reiziger in gemeente*goederen"(!) om
bij de Overheid te gaan pleiten voor
een extra uitkering uit het gemeente*
fonds, dat een restant vertoont van
maar liefst 130 millioen gulden. In*
dien hiervan de helft zou gereser*
veerd worden, blijft er nog 65 mil*
lioen over om te verdelen over ge*
meenten als Zandvoort.
De ' woningbouw voltrekt zich in
een behoorlijk tempo en ook deze
spr. had waardering voor de ijver van
E.M.M., die nu al weer pl.m. 140 wo*
ningen „op stapel" heeft staan.

vroeg hij een flinke subsidieverhoging
voor Touring Zandvoort, eventueel
met ƒ 5000.—, zodat de Stichting zich
op het gebied van de propaganda wat
ruimer zal kunnen bewegen.^X '
Om de overbezetting in sommige
branches tegen te gaan verzocht spr.
het College in overweging te willen
nemen of er in Zandvoort aanleiding
bestaat het Rotterdamse voorbeeld
na te volgen, waar men een commis*
sie voor toewijzing van bedrijfspan*
den in het leven heeft geroepen. In
het komende seizoen zullen er naar
alle waarschijnlijkheid 30 winkels bij
gekomen zijn. Spr. voorzag moeilijk*
heden als er niet regelend wordt op*
getreden.
De heer BREURE richtte een ver*
wijt tot de weth. van Publ. Werken,
die indertijd gezegd heeft dat de
eigenaren van paviljoen „Garni" hun
bedrijf zouden willen verkopen om de
erfpacht in handen te krijgen. Uit de
tegenspraak van de zijde van deze
eigenaren concludeerde spr. dat de
weth. hier een onjuiste voorlichting,
gebaseerd op geruchten, had gegeven.
Dit betreurde hij ten zeerste, want,
zo zeide hij, — wij moeten op deze
voorlichting in onze meningsvorming
afgaan!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
BEVOLKINGSONDERZOEK
Mededeling
Zij, die reeds in. het bezit zijn van
een oproepkaart, maar tot op heden
niet in de gelegenheid waren zich te
laten onderzoeken kunnen zich op de
hierna genoemde uren aanmelden bij
het onderzoeklokaal in de Karel
Doormanschool, Parallelweg 33. Deze
personen kunnen dan alsnog worden
onderzocht.
Maandag 6 December 1954
13.30—14.00 mannen
14.00—10.10 vrouwen
16.15—16.30 mannen
Maandag 6 December 1954
19.00—19.30 vrouwen
19.30—20.30 mannen
20.45—21.30 vrouwen
Dinsdag 7 December 1954
13.30
mannen
13.30—15.00 scholieren
(K.D. jongens)
15.00—17.00 scholieren (R.KM.)
15.00
vrouwen
Dinsdag 7 December 1954
19.00—19.45 vrouwen
20.00—20.45 mannen
20.45—21.00 vrouwen
Woensdag 8 December 1954
9.30—10.30 kleuters'
(Jos. v. d. Endenschool)
10.30—12.00 scholieren
(K.D. meisjes)
12.00—12.15 mannen
12.15—12.30 vrouwen.

voor een tot kleinere proporties terug ciale zorg en spr. meende dat een
te brengen „klassesbevolking".
viertal woningen ten behoeve van de*
Het Strandschap — hoewel goed ze gezinnen reeds de bestaande „kre*
van opzet — heeft niet aan de ver* peergevallen" zou kunnen opheffen.
> wachtingen voldaan. Spr. vroeg zich Waar deze woningen moeten staan,
af — nu het baden en zwemmen is een vraag, welker beantwoording
' overal is vrijgegeven — of deze in* spr. gaarne zou overlaten aan het
,' stelling nog wel voldoende bestaans* College.
grond heeft. Het algemene subsidie'
• beleid, dat spr. vorig jaar min of SABOTAGE . . . . "
meer chaotisch had genoemd, is nog
, steeds een punt, waarover hij veel te De heer SL'EGERS constateerde een
zeggen heeft!
zekere ontspanning, een verbetering VERTROUWEN
: De verleden jaar in het uitzicht ge* in de verhouding van de Raad t.o.v. IN MILLIOENENPLAN
' stelde toneelprijs van ƒ 500,— zou het College, maar hij schreef dit niet
• spr. ten goede willen laten komen zo zeer toe aan een verandering in De straatverlichting en de rioolwater*
; aan een e.v. op te richten culturele de houding van dit College als wel zuivering waren eveneens punten,
j commissie. Dat Zandvoort nog steeds aan de wil tot samenwerking van de waar spr. aandacht voor vroeg en te*
i geen jeugdhuis heeft, achtte spr. zeer leden der oppositie, die bewezen had* vens vroeg hij het College te bevor*
•„jammer, te meer omdat naar hem ter den de gemeentebelangen boven de deren dat het terrein aan de Lijster*
ore is gekomen „Ons Huis" zal wor* persoonlijke te laten prevaleren. Dat straat m de omgeving van de kleuter*
den verkocht om er een veilingge* de Voorzitter niet meer in het bezit school op te doen ruimen, aangezien
_ bouw van te maken. Is het gemeente* is van de portefeuille van wederop* de ingang van genoemde school zeer
J bestuur hier niet wat in gebreke ge* bouw, achtte spr. nog altijd betreu* wordt ontsierd.
3 bleven?
IHet „millipenenplan" gaf spr. ver*
renswaardig.
i Mevr. MOL*v. BELLEN brak een
De Schoonheidscommissie was in trouwen in figuren als mr Derks c.s„
t lans voor de verbetering van het ruime mate onderhevig aan de critiek die met beide benen op de grond
• gymnastieklokaal van de Hannie van spr., die zich zelfs het woord staan. De mogelijkheden zullen voor
J Schaftschool, alsmede voor de ver* „sabotage" liet ontvallen in verband Zandvoort in de toekomst toenemen!
j vanging door tafeltjes en stoeltjes met de z.i. de wederopbouw van Zandvoorts t ontwikkeling treedt in
j van de bestaande banken in de kleu* Zandvoort belemmerende wijze van een nieuwe fase, mede door de ten* Aanbesteding
t terschool aan de Herenstraat. Tevens werken van deze commissie. Er uitvoerlegging van het IJ*mondge*
. verzocht zij aandacht voor de kinde* heerst in deze commissie een zekere bied, waardoor Zandvoort als recrea* Maandagmiddag werd ten raadhuize
een aanbesteding gehouden voor het
l ren, welke buitengewoon onderwijs „kastegeest", die de belangen van tie*oord dieper betekenis krijgt.
y genieten. Nazorg is een punt, dal zij een bepaalde groep uitsluitend be* ~~De heer WEBER had verschillende bouwen van een kleedgebou'ft'• met
• in de speciale zorg van het gemeente* hartigt en die het voor anderen (b.v. wensen op 't hart. In de eerste plaats cantine op de sportvelden binnen het
\ bestuur aanbeval.
nieuwe architecten) uiterst moeilijk de middenstand. Wederom drong spr. circuit.
De volgende inschrijvingen kwamen
'< Over het in aanbouw zijnde be* maakt. Men is hier in Zandvoort vol* er op aan bij gemeentelijke aankopen
_jaardentehuis aan de Z.indvoortse* strekt niet vrij in de keuze van een de plaatselijke leveranciers in te binnen:
laan sprekend, meende zij Jat er al* architect endk achtte spr. volkomen schakelen. Van het „millioenenplan"
(Adv.)
1. 'H. F. Betke, Haarlem ƒ 45.600-;
tijd nog bij vele gegadigden een ze* onjuist. /^
hoopte spr. dat het er door zou ko*
2. fa. D. Berkhout, Zandvoort
kere beduchtheid heerst dat het be*
De heer LINDEMAN hield een men. Voor de bemoeiingen van het
ƒ 45.826,-;
nodigde geld niet opgebracht kan uitgebreid betoog over de financiële College i.z. "de restauratie van de to*
worden om in het tehuis te worden positie van de gemeente en hij ver* ren van de Herv. kerk en de verbe*
3. P. v. Geldorp, Haarlemmerliede weg met DAM PO
opgenomen, terwijl dit toch geen be* geleek de begroting 1955 met die van tering van de Grote Krocht bracht
ƒ 46.090,-;
letsel zou mogen zijn.
1948. Ondanks het sobere beeld vond spr. dank aan B. en W.
4
fa. Meijers en Smaal, Haarlem
De heer GOSEN sprak er zijn spr. dat er in Zandvoort goed gefi*
Vervolgens vroeg spr, met nadruk
ƒ 46.900,-;
blijdschap over uit dat de deining in nancierd wordt. De uitgaven zijn niet om het z.i. grote probleem van de
de politieke vijver, door de kwestie onredelijk hoog, doch de inkomsten openbare toiletten onder de loupe te
5. Ch. Slieker, H'stede ƒ 48.000,-;
rond de wethouders*benoeming, be* zijn te laag!
nemen en lang voor de tramdienst zal
6. Rode's Bouwbedrijf, Amsterdam
Wees gemoedelijk^ boos!
daard is.
In vergelijking met 1948 is er een zijn opgeheven plannen te bespreken
ƒ 52.000,-r^ c-°
Het begrotingstekort baart de ge* stijging der uitgaven met 142%, ter* die kunnen leiden tot het bouwen van
7.
H.
Hoekema,
B'veld
ƒ
53.450,-.
De deelnemers aan een aandeelhou*
meente veel zorg, aldus spr. en hij wijl de inkomsten slechts stegen met een of meer toiletten in de omgeving
vroeg zich af wat er gedaan kon wor* 77%. Spr. vroeg zich af of de verho* van het huidigT*TTamstation. De pro* De begroting was vastgesteld op dersvergadering van -een Engelse fir*
den om de gevolgen van dit sombere ging der inkomsten zou kunnen ge* paganda voor de badplaats had ook ƒ 40.200,—. De gunning werd aange* ma te Londen beleefden van de week
een wonderlijk tafereel. Een der Ie*
financiële aspect zo veel mogelijk af
spr.'s aandacht en in dit verband houden.
den n.l. opende plotseling het „vuur"
te wenden. De „Politiebegroting" vonden worden in het eigen belasting*
op de voorzitter met eieren en over*
mede in verband met de nog niet tot
rijpe tomaten. iHet slachtoffer moest
stand gekomen uitkering van de po*
achter zijn bureau wegduiken en
litiekosten»vergoeding, is uiteraard
Toen
de
kruitdamp
was
opgetrok*
wachtte met angstige spanning ,het
scherp bestudeerd en spr. vroeg zich
ken(!) bleek dat de opposanten in einde van het sappige spervuur af.
af of er bij de politie wel de nodige
totaal ƒ 6200,— van de verschillende
'De man, die dit ongewone optre*
zuinigheid wordt betracht. •
posten hadden afgeknabbeld: ƒ 300,— den op zijn. naam had gebracht, was
De inkomsten van het badbedrijf
van de post „reis en verblijfkosten", ontevreden over het oeleid van de
bewegen zich in dalende lijn.. Spr.
ƒ 500,— van „opleidingskosten", directie. En nu was hij er benieuwd
overwoog of het niet wenselijk was
ƒ 1000,- van „munitie", ƒ 3400,- naar wat de directie wel zou zeggen,
de tarieven — vooral in de „stille
Toenemende ontstemming van Raad
van „vervoermiddelen, onderhoud als hij op deze wijze uiting aan zijn
uren" — te verlagen. De begroting
over het uitblijven van de politiekostenvergoeding
enz." en ƒ 1000,— van „bureaube* ontstemming gaf. De man werd naar
van de Burgem. van Alphenweg, die
hoeften".
buiten gewerkt en thuis gekomen
het stempel „vertrouwelijk" draagt,
Raad „knabbelt" ƒ 6200,- van de politiebegroting af
hijf zijn,.vrouw..t,lac.hend)
zou eigenlijk nog eens in de finan*
De rest van de begroting werd^ in .vertrouwde,
toe: „Ik"'ben eeri verdraaid 'slecht
ciële commissie moeten besproken
een vlot tempo afgehandeld.
schutter, want ik zat geen vier meter
worden. Spr. verzocht of deze com* Tijdens de behandeling van de ge* ben natuurlijk hun waarde, maar in
van ze af "en alles was mis I"
missie inzage kon krijgen in de de*
Het
request
dat
de
culturele
stich*
meentebegroting 1955 op Woensdag* verband met het behandelen van een ting „'t Helm" aan het gemeentebe*
Verder deelde hij mede aa.t hij 't
finitieve exploitatiesrekening.
begroting,
komen
zij
als
mosterd
na
Spr. vroeg tevens zo veel mogelijk middag j.l. kwam het bij de discussies de maaltijd! Maar het College moest stuur had gericht, is in handen ge* nog wel eens zou doen en hij schokte
steun voor de middenstand. Hij ein* over hoofdstuk III: OPENBARE
het lachen.
van overtuigd zijn dat — wanneer steld van B. en W. De Voorzitter van
De Londense firma jcan na verder
digde met het volgende verlanglijstje: VEILIGHEID verschillende malen er
zeide er slechts van dat het een uit*
de
Financiële
commissie
ernstige
be*
buiten beschouwing woeden gelaten,
. Het woningtekort zo doeltreffend
uit tegen bepaalde cijfers stekende indruk op hem had gemaakt. want
mogelijk bestrijden door versnelde tot uiting hoe zeer het merendeel der denkingen
de man in kwestie, rJe zo kwis*
Verdere subsidie*aanvragen waren
—
er
geen
sprake
is
van
enig
wan*
tig met eieren en loomtcii was, is op
bouw en het streven naar verhoging raadsleden ontstemd is over de trage trouwen ten opzichte van het College blijkbaar niet binnengekomen.
dit moment veel belangrijker!
' van het bouwvolume, alsmede het afwikkeling der politiekosten=vergoe* of de Korpschef.
bouwrijpsmaken van nog beschikbare ding door het Rijk. De Voorzitter,
Het heeft Momus getroffen dat een
Enerzijds
eist
het
Rijk
volkomen
Bij het hoofdstuk OPENBARE Engelsman tot een dergelijke reactie
. gronden. ^ Kabellering van de straat*
paraatheid
—
aldus
spr.
—
maar
an*
als
hoofd
van
de
politie,
had
geen
WERKEN bracht Ir VAN KUIJK
Meestal zijn Eagelsen benij*
verlichting in de Brederodestraat. *
derzijds blijft dezelfde overheid in de dir. van Publ. Werken ter sprake 'kwam.
• Een openbare leeszaal, liefst in de gemakkelijke taak de begroting van gebreke
denswaardig lakoniek on van een En»
door
ons
jaren
lang
in
het
kern van het dorp, eventueel in het de politie te verdedigen tegen de dik* onzekere te laten. Nu weten wij niet en in dit verband merkte hij op dat gelse aandeelhouder rnag helemaal
er bij de Comm. v. P.W. over gespro* verwacht worden .lat hij zijn span*
-gebouw
van de tegenwoordige Wim
:
wij aan toe zijn.
ken is in hoeverre de heer Deutekom ningen en gemoedsbewegingen op
Gertenbachschool, als de nieuwe wijls scherpe „aanvallen", die ver* waar
De
heer
TATES
merkte
op
dat
de
tegemoet kan worden gekomen in andere wijze weet af te reageren.
. ULO*school gereed gekomen is. * scheidene raadsleden er op onder*
j Verbreding van de „Verlengde" Hal* namen. Post voor post werd bekeken politie toch geen „geheime organisa* zijn plannen tot aanschaffing van een Momus moet Freud ev anders maar
tie"
is
In
dat
geval
had
hij
er
auto. De gezondheidstoestand van eens op naslaan, of clie itts zejjt om*
Itestraat (spr. vond de naam niet met de blik van mensen, die in ern* geen cent voor over.
deze functionnaris laat niet toe dat trent „Aandeelhouders in <>e contra*
\ mooi) door b.v. aankoop van tuinen stige mate verontrust en geprikkeld
Verder kwamen er „verwijten" aan hij zich overmatig inspant, terwijl hij mine"! Het prettige van dóze aan*
of grond van de Ned. Spoorwegen.
s 'De heer TATES meende te mogen zijn door de onverantwoordelijke het adres van het Rijk los van de hè* zijn dienst toch goed wil blijven ver* deelhouder is echter dat hij er zelf
' spreken — ondanks de sombere voor* laksheid van net Rijk, dat nu al jaren ren GOSEN, v. KUIJK, KONING vullen. Er zijn stemmen opgegaan een ontzaggelijk groot plezier in
en WEBER en de heer SLAGVELD hem een toelage van ƒ 1000,— te ver* schijnt te hebben gehad.
f uitzichten — van een gezond beheer in gebreke blijft.
vond dat de volkomen paraatheid strekken. Na enig heen en weer ge*
• der gemeentelijke financiën. Ook de*
En dan moet hom werkelijk veel
Soms
leek
het
er
op
dat
dit
belang*
: ze spr. uitte ernstige bedenkingen te* rijke onderdeel van de begroting van de politie nu niet bepaald tot praat werd een voorstel van de heer vergeven worden! Iemand, d5?, na een
^gen de onbevredigende gang van za* (Openbare veiligheid) zo critisch uiting kwam in de schilderende agent, v. KUIJK om de directeur ƒ 1000,- opstootje, als bjven beschieven,
ken met de uitkering uit het gemeen* werd beschouwad om uiting te geven die hij eens in een barak had aange* als bijdrage in de kosten, ter hand te lachend thuis kan koraen met het
stellen, met 10*5 aangenomen.
tefonds en de politiekosten*vergoe* aan een zeker „wantrouwen" t.o.v. troffen!
gemoedelijke zelf*beKl4g: „Tjoiige,
ding. Zandvoort is in zekere zin een de gemotiveerdheid van verschillende
wat ben ik een slecht schutter"! is
, dienstverlenende gemeente, met welk posten. Maar kennelijk zette de Raad
ergens toch een charmant nifns. On*
Ffeit de overheid te weinig rekening zich dit jaar eens schrap tegen de
danks zijn kwajongenvichtige woede»
-houdt. Ten aanzien van de woning* landsregering! Hoe zeer de Voorzit*
uiting.
Propaganda
voor
Touring
Zandvoort
'bouw vroeg spr. zich af of het wel ter doordrongen was van de ernst,
De meeste mensen, die kwaad •wor»
den, zijn nogal lelijke mensen. Zij
4 verstandig is op deze wijze verder te
Dit
is
maar
een
aanloopje....
waarmede
deze
begroting
zou
worden
gaan. Zandvoort moet geen cliché*
laten een bepaalde karaktertrek zien
blijkt uit het feit dat hij de
.dorp worden, waar men steeds de* bezien,
zonder er de glans van het humoris»
behandeling
van
het
desbetreffende
zelfde bouwstijl aantreft. ,'Het is nut* hoofdstuk liet voorafgaan door een De heer WEBER, als dagel.bestuurs» er hier en daar aanstoot aan had- ge* tische aan te geven. Het klinkt -wel»
tig om ook eens andere architecten
van Touring Zandvoort, verzocht nomen dat er zo weinig bedrijven en -licht wat tegenstrijdig, maar er zou»
toelichting, waarin hij o.m. wees op lid
aan te trekken, want spr. kan met .de de
het College het subsidie van T.Z. te pensions in deze film waren „ge» den veel meer lachende boze mensen
brief,
welke
de
raadscommissie
beste wil van de wereld de hier ge* van bijstand voor financiële zaken verhogen, zulks naar aanleiding van noemd". Het drietal dat er wél in moeten zijnl Als iemand, die 'boos ge»
bouwde percelen niet alle even mooi aan het College had gericht. In deze de kosten, die de stichting moet ma* voorkomt, 'had blijkbaar wat meer worden is, toch nog een behoorlijke
vinden. Wanneer de Raad steeds
ken i.v.m. de propaganda voor onze geld gegeven? Belangrijke winkelstra* dosis gevoel voor humor heeft, is hij
werden talloze wensen tot ri* badplaats.
maar weer voor voldongen feiten brief
ten heeft men ook niet te zien ge* werkelijk geen bedreiging voor de
goreuze
besnoeiing
van
diverse
pos*
wordt geplaatst kan dit niet anders ten geuit. Doch de Voorzitter legde
De heer TATES kon zich goed kregen en zo is deze film naar spr. samenleving. Natuurlijk, men kan
dan wrevel wekken. Spr. voelt zich
hem niet zo maar zijn gang laten
voorstellen dat de heer Weber deze oordeelde, niet volledig.
«als raadslid medesverantwoordelijk de nadruk op de volkomen verant* verhoging wenst, maar dan moeten
VOORZITTER ze(ide dat een film gaan als hij met projectielen gaat
woorde
wijze,
waarop
de
posten
zijn
voor wat in deze gemeente tot stand opgevoerd. Dat niet iedere post even de gelden ook goed besteed worden! natuurlijk altijd beter kan. Indien een smijten.
wordt gebracht.
Boosheid, woede, nijd en drift
En in dit verband bracht spr. de film, dergelijke film moet worden gemaakt
Het bouwverbod aan de Zandv.* duidelijk omschreven staat, was naar welke onlangs in opdracht van T.Z. door vakmensen — weer niets ten na* krijgt men naar alle waarschijnlijk»
het
oordeel
van
de
Voorzitter
geen
laan was nog steeds een doorn in het
is vervaardigd, ter sprake. Hij zeide dele van de fa. Bakels gezegd! aldus heid niet op korte termijn de wereld
oog van spr. Om technische en poli* reden om de gemotiveerdheid er van dat van deze film geen propaganda spr. — die er hun beroep van maken, uit. Maar als deze gemoedsaandoe»
in
twijfel
te
trekken.
De
politie
heeft
tieke redenen (spr. voerde 't annexa» een zeer delicate taak en het is niet uitgaat, omdat deze daarvoor niet ge* dan zou deze opdracht zeker het ningen gekruid worden met wat hu»
tiespopk aan!) zou dit verbod zo snel
schikt is. !Hij wilde hiermede in het viervoudige van de thans gemaakte mor en gemoedelijkheid, zou het er
'mogelijk opgeheven moeten worden altijd mogelijk op de onderdelen van geheel niets denigrerends voor de fir* kosten hebben bedragen. Er is een toch nog niet zo kwaad uitzien in de
die
taak
breedvoerig
in
het
openbaar
om zodoende een aansluiting tussen
te gaan. Het is overigens de wens ma zeggen, welke de film had ge* circulaire aan de bedrijven gericht wereld!
het eigenlijke dorp en Bentveld te in
Want hierin schuilt een mogelijk»
van de Minister van Binnenl. Zaken maakt, maar spr. was van oordeel dat mei het verzoek om financiële mede*
maken.
een dergelijk werk in handen van werking. Slechts enkelen hebben heid tot wederzijds begrip.
dat
de
politie
te
allen
tijde
paraat
is.
Het „millioenenplan" heeft een
En iedere mogelijkheid op dit stuk
hierop gereageerd....
Diverse posten, die een al te hoge vakmensen moest worden gelegd.
kans gekregen, aldus spr. maar ge*
De heer WEBER voerde aan dat
Als begin vond spr. de film niet moet — naar Momus' bescheiden me»
zien de enorme investeringen, die ge* indruk geven, kunnen echter nader deze
cineast in het verleden had be» onverdienstelijk en bij een volgende ning — vandaag de dag met beide
daan zullen moeten worden om het toegelicht worden, want zij houden
handen worden aangegrepen.
geheel te verwezenlijken, stond hij ten nauwste verband met de wens wezen dergelijk werk wel te kunnen gelegenheid zal men zeker op onvol*
" MOMUS.
, vooralsnog tamelijk sceptisch tegen* (c.q. eis) tot paraatheid van het po* maken en hij noemde de film, die hij komenheden acht slaan.
litiecorps. Om tactische redenen kun* in opdracht van het Min. v. Land»
over de opzet.
nen niet alle toelichtingen in het bouw en Visserij had gemaakt. Deze
De heer SLAGVELD meende dat openbaar gegeven worden, maar spr. film was van een uitstekende kwali» Hierna werd de gehele begroting door
er in de naaste toekomst op moet verklaarde zich bereid — indien ge* teit en werd unaniem geprezen.
de Raad aanvaard, waarbij de heer Lezing
worden gerekend dat de sterkte van wenst — mondeling (in kabinet) in*
In dit geval moest de heer Bakels KONING nog mededeelde dat hij Hedenavond spreekt voor de plaatse»
het ambtenaren»corps vermindert. In lichtingen te geven.
met beperkte (geld)middelen werken tegen het onderdeel „Brandweer" van lijke afdeling van de Vrouwenbond
zijn kort en kernachtig betoog pleitte
De heer LINDEMAN merkte naar ... .dit is een aanloopje.... laat deze
hoofdstuk Openbare veiligheid van het N.V.V. de heer N. Hooij»
deze spr. voorts voor de bouw van aanleiding van deze inleiding op dat film gerust op tournee gaan. Spr. is het
was, omdat de Voorzitter hem — kaas uit Haarlem over het onder»
' woningen met 2 woonlagen, e.v. aan de Raad hiermede feitelijk de kans over het succes niet ongerust, zeide door
een te vlugge hamer —: niet in werp: „Verzekeringswezen". De 'bij»
de Oostzijde van het hockeyveld.
werd ontnomen in hot openbaar vra* hij.
de gelegenheid had gesteld er van te eenkomst heeft plaats in „Ons Ge»
De grote gezinnen hadden zijn spe* gen te stellen. Privé inlichtingen heb*
'De heer SLEGERS zeide dat men zeggen wat hij er van wilde zeggen! bouw".

Wrijf Kou en Pijn

Mensen en zaken

Gemeentebegroting 1955

Familieberichten

Geschenken
groot -en klein
Daarvoor moet U in

Woensdag 8 December hopen
onze geliefde ouders en groot»
ouders
KLAAS VISSER
en
ANTJE PAAP
hun 50*jarige echtvereniging te
gedenken.
Dat zij nog lang gespaard mo»
gen blijven is de wens van hun
dankbare
Kinderen,
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen
Zandvoort, December 1954
Kruisstraat 6

Dokters- en Zustersdien st
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZÜSTEB;
Zr Hoogenbosch, Wilhelmina-w. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. ,G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 5 December (2e Advent)
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mej. A.
'H.,.Tanssen.
' 10.30 uur: Ds C. de Ru. ,
'-7 uur: -geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 5 December
,.~ }0.30 uur: Ds C, P. Hoekema van
'" , Haarlem., Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Enunawej*
.Zondag 5 December
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon* en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 7 'December
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
Spr. Joh. H. v. Oostveen, evangelist
te Voorburg.
Zondag 5 Dec. 9.35 uur: iRadiotoe»
spraak (op 298 meter) door Dr jJ. P.
yanrPraag van het- Humanistisch Vèr*
bond. Onderwerp: „Gemiste kansen".

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 26 November 1.1. sprak voor
de afd. Zandvoort van de N.C.V.B,
mevr. A. C. E. W. Röell»van Harinx»
ma thoe Slooten. Haar onderwerp
was „Reclassering, theorie en prak»
tijk".
Spreekster behandelde in vogels
vlucht de geschiedenis der reclasse»
ring. Ze wees er verder op, dat de
laatste wereldoorlog geweldig inge*
grepen heeft in het menselijk bestaan,
waardoor ook bij het werk der re»
classering naar nieuwe wegen gezocht
moest .worden. Spreekster bracht o.m.
naar voren, dat men aan het reclasse»
ringswerk niet behoeft te beginnen,
als men niet met een liefdevol hart
tegenover de gevallen medemens gaat
staan. En dat niet alleen: wij moeten
ons zelf ter dege bewust zijn, dat wij
niet kunnen zeggen, hoe „wij" onder
bepaalde omstandigheden gehandeld
zouden hebben: die gedachte zal ons
behoeden van het aannemen van een
farizeïsche houding.
Er is geen vorm van maatschappen
lijk werk, dat zoveel teleurstellingen
moet incasseren, maar ook veel vreug*
de geeft als het werk van de reclas
sering.

WEEK-AGENDA
Monopole
Zaterdag 4 Dec. 8 uur: film „Meisjes»
slaapzaal". Zondagmiddag 5 Dec. 2.30 uur: film
„Hart van goud".
Zondag 5 Dec. 8 uur: film „Meisjes*
slaapzaal".
Maandag 6 Dec. 8 uur: idem.
Dinsdag 7 Dec. 8 uur: film „Lied van
verlangen".
Woensdag 8 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 9 Dec. 8.30 u.: film „Gra
zige Weiden", onder ausp. Cultu»
rele Kring 't Helm.
Andere attracties en
nuttigheden
Maandag 6 Dec. 8.30 uur: Oprich*
tingsverg. Supportersveren. Zand*
voortmeeuwen in Hotel Keur.
Maandag 6 Dec. 8 uur: Winterfilm
„Ehrwald" door de Ned. Reisver
in Zomerlust.
Donderdag 9 Dec. 8 uur: Reprise van
de Franse avond in „Ons Huis"
onder ausp. Inst. v. Arb. Ontwikk
Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag 10 December, 8 uur: Ned
Comedie met „Elektra".

't Wonder van Zandvoort
zijn.

Grote sortering speelgoederen
ook de bekende merken.
Sola Cassette's, Boldoot artikelen,
Houtwaren, Keukenuitzetten.
Wij hebben te veel om op te noemen
ledere avond geopend tot 9 uur
Zondag van 10 tot 4 uur
SWALUESTRAAT 9 is achter de
Haltestraat. - Telefoon 2418
Instituut v. Arbeiders-Ontwikkeling
geeft op Donderdag 9 December

Een reprise va„ de
Franse avond
De heer P. Spronkers zal aan de hand
•van KLEURENFILMS een lezing
houden over het zo mooie en interes»
santé 'Frankrijk.
Aanvang 8 uur - „ONS HUIS"
intree leden 50 et., niet*leden 75 et.

Oprichtingsvergadering

Supportersvereniging;
lanflvoortmeeuwen

flaandag 6 December 8.30 u.
bij Hotel Keur, Zeestraat.
Spr.: M. WEBER
De Commissie

Verlotingen K. Doormanschool
Vrijdag 26 Nov. vielen prijzen op:
1633, 395, 554. 767, 135, 1127, 1395.
Zaterdag 27 Nov. vielen prijzen op:
2593, 2056, 3584, 3548, 2769, 2046, 3622.

bouwnijverheid
n November j.l. kwamen 15 wonin*
Jen gereed. Met de bouw van 10 wo*
ningen werd een aanvang gemaakt.
Aan het einde van de maand waren
nog 191 woningen in aanbouw.

D

Ned. Reisvereniging
Vergeet niet de

Sinterklaas

WINTERFILM

draagt ze zelf!

te zien van

Ehrwaiü
op Maandagavond 6 Dec.
8 uur in Zomerlust
Entree ƒ l,— voor leden;
ƒ 1,25 voor niet*leden.

Warme pantoffels en
bontlaarzen
o CA

GRATIS PERMANENT met
crêmebeh. voor iedere 10e
cliënt. Indola perm. Halve
prijzen, ƒ 12,- v. ƒ G,-, ƒ 9,v. ƒ 4,50, ƒ G,- V. ƒ 3,-, compl.
m. gar.bew. Gaat naar „SaMEISJE GEVRAAGD voor Ion Hollywood", Muiderstraat
halve dagen. Mevr. Keur, 31, tel. 65840, tram 5-7-9-11.
Burg. Engelbertsstraat 64.
koop voor bruidsmeisjes
ACCORDEON te koop, 80 Te
plm. 12 jr, 2 nieuwe lichtbl.
bassen, in prima staat.
A. J. v. d. Moolenstraat 80. BRUIDSJAPONNETJES.
Schelpenplein 17.
T.o, z.g.a.n. KINDERWA*
GEN en AQUARIUM met Het mooiste Sint Nieolaas»
vissen. Nic. Beelslaan 4bov. cadeau: een FILMSTROOK*
PROJECTOR van ƒ 25,I e koop z.g.a.n. v. Delft of ƒ 38,50. Geschikt voor
KINDERWAGEN, ƒ 75,-. jong en oud, voor het gehele
Jan Steenstraat 14.
gezin. Mooie stroken van
ST. NICOLAAS*CADEAU. ƒ l,—, sprookjes, verhalen,
Te koop aangeb. tropisch reisbeschrijvingen enz.
aquarium, compl., tegen e.a. FIPRON FILM, Dr Smit*
bod. Van Stolbergweg 7 (na straat 8, ZANDVOORT,
telefoon 2851.
6 uur n.m.).

BROSSOIS Schoenhandel

Wie is genegen gesit. echt»
paar •/.. kind. GEDEELTE
VAN HUIS af te staan?
Liefst nieuwbouw. Br. onder
no. 9503 bureau Zandv. Crt.
VRIJE ETAGE of 2 kmrs
plus keuk., ongem. of gest.,
gevraagd voor gehele jaar.
Br. no. 9501 bur. Zandv.Crt.

Te koop: 'HUISK.LAMP
TE KOOP met woningruil
(glazen schaal), compl. ƒ 25. Amsterdam GROOT HUIS
Van Ostadestraat 28.
op eerste st. Hypoth. besch.
vrij te aanv., ƒ 21.500.
Pracht Sint Nicolaastcadeau. HUIS,
grond. Gelegen in het
Sleemodel STOFZUIGER in Eigen
pr.' conditie, compl. m. hulp» Villapark.
stukken, enorme zuigkr. en VRIJ HUIS, eerste st. Bev.
garantie, slechts ƒ 55,—. Br. 6 k., keuk., kelder. Hypoth.
no. 9502 bureau Zandv. Crt. beschikbaar.
GEM. TE HUUR vrij huis
v.a. 15 Febr. 1955 tot l Oct.
1955. Eerste stand.
Wie, o wie? vond gouden Makelaarskantoor W. Paap,
schakelarmband. Aand. van Kostverlorenstr. l, tel. 2965.
m'n moeder. 'Hoge beloning.
Gasthuishofje 4.
NET MEISJE gevr. voor
Electr. NAAIMACHINES halve dagen of nette hulp
te huur, ƒ 5- p.w. T. C. voor paar dagen in de week.
v. d. Schelde, Haltestraat 7. P. Kerkman, Haltestraat 63.

VERLOREN ï

ook voor de kinderen, v.a.
Grote Krocht
Altijd apart en chic!
ZONDAGMIDDAG van 2-5 uur GEOPEND

te huur gevraagd
event. overn. inventaris, liefst centrum.
A. .Toren, Tempeliersstraat 48 rood, Haarlem.

STICHTING C U L T U R E L E KRING 'T HELM
Theater Monopole — 830 uur

GRAZIGE
WEIDEN
G REEN
PASTURES)
Een bijzonder filmwerk < '
— Uitgebreid voorprogramma —

Kaarten a ƒ 1,50 (b.i.) op de dag van de voort
stelling aan het Theater vanaf 12 uur.

„DE SOM"

Was- en droogmachine
verhuur
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

GARAGE RHEE, telefoon
K 2500—39669, 39435, Koe*
diefslaan 21, Heemstede

nimmer een schoonheidscommissie in
deze vorm heeft gewenst. Dan kan
zij beter opgeheven worden. De bou»
wers hebben nu eenmaal niet de vrije
keuze van een architect. De schoon»
zou eens „van nieuw
VOORZITTER zeide in zijn ant» jaarden gegeven, waarbij de financiële heidscommissie
bloed moeten worden voorzien", al»
woord dat het hem zeer had verheugd kwestie nader zal worden bekeken. dus
spreker.
dat het merendeel der leden gevoe* Geld mag in geen geval eeh punt van
heer KONING maakt zich nog»
ig was gebleken voor de verbetering zorgen voor de bejaarden uitmaken. al De
boos over de woorden van de heer
De kwestie van de portejeuillesven
der onderlinge verhouding.
die volgens spr. gezegd
•Het verzorgingspeil der gemeente deling laat spr. nog niet los! Hoewel Lindeman,
zou hebben dat er op het terrein Voor de
s inderdaad nog niet bereikt. Er is hij van mening was dat hier persoon* aan
de Lijsterstraat rommel zou lig»
een grote achterstand in te halen, lijke kwesties buiten beschouwing
Spr. beliefde deze rommel ma*
vandaar dat wij wel eens haast heb* moeten worden gelaten, bleef hij van gen
te noemen dat daar reeds 40
Den! aldus spr. De verhouding van de mening dat wederopbouw tot zijn teriaal
door hem gebruikt wordt. Bo<* - - • die gehouden wordt op
gemee'nt'e'tTo.v., het'Rijk noemde' spn taak behoort. Een scheiding tussen jaar
is dat „platte dingetje" (spr.
log steeds onjuist. De trage afwikke* wederopbouw en Publieke Werken vendien
bedoelde de r.k. kleuterschool!) ook Dinsdag 14 December a.s.
ing van de politiekostenvergoeding zou juist de samenwerking tussen de niet
zo mooi. Spr. nodigde de heer kunnen nog goederen worden inge»
en de uitkering uit het gemeentefonds burgemeester en de wethouder van Lindeman
uit zijn woorden terug te bracht.
zijn zeer teleurstellend. 'Het moet Publ. Werken kunnen verinnigen. Spr. nemen, anders
zou deze nog niet met Veilinggebouw
zeide
met
nadruk
dat
hij
echter
niet
eens' een keer uit zijn! vond spr., die
klaar zijn!
ich bereid verklaarde maar weer de minste rancune*gevoelens koestert^, 'hem
De heer LINDEMAN antwoordde „DE WITTE ZWAAN" * Tel. 2164
Dat de begroting van het circuit
eens naar Den Haag te gaan om deze
Veilingmeester: P. Waterdrinker.
hij niet het woord „rommel" had
moeilijkheden te bespreken. Met de vertrouwelijk was, is een eis van een dat
gebruikt,
doch
slechts
verzocht
had
gezonde
onderhandelingspolitiek.
Het
sprekers, die het over dit onderwerp
bij de kleuterschool te
'BEL voor
icbben gehad, was spr. het eens dat is niet tactisch om alle cijfers te open* iet terrein
opruimen. Aangezien de heer
de -woningbouw zich in onze gemeen» Jaaren. Maar er is uiteraard geen be* doen
fConing nogal fel naar spr. keek, riep
TROUWRIJDEN
:e in een bevredigend tempo voltrekt/ zwaar tegen de Financiële commissie deze
plotseling uit: „Toe, lach nou
en TAXI
De kerktoren: Dit is een probleem inzage te geven in de boeken!
Dat de heer Slegers van „sabotage" even tegen me!"
geweest, dat nogal hoofdbrekens heeft
De
heer
KONING
voldeed
hier
-'
jekost. De grootste puzzle was: het heeft gesproken, trof spr. even. Men na een kleine aarzeling! — tenslotte
«ijgen van de benodigde stenen. Spr. volgt in de Schoonheidscommissie aan.
is enige tijd geleden op „stenenjacht" veelal de formele weg, die wel eens
H.W.
Billijke prijzen
geweest. Hij heeft de hand kunnen vertragend kan werken.
Het industriecentrum IJ*mond kan
leggen op 30.000 van de benodigde
80.000 stenen. Het valt niet mee om een stimulans zijn voor het grote
de voor deze restauratie juiste stenen plan. Onze badplaats krijgt perspec» Rijkspostspaarbank
te krijgen, want elders heeft men — tief! aldus spr. Van tijd tot tijd moet
zoals spr. zelf heeft gezien — in soort* men zich eens bezinnen op de ont» Aan het postkantoor Zandvoort werd
gelijke gevallen nieuwe stenen ge* wikkeling van de wederopbouw. In gedurende de maand November 1954
SCHROEDER, HOGEWEG 50
bruikt, die er oud uit zagen. Maar 't principe is spr. het eens met een ar» ingelegd f 48.892,36 en terugbetaald
Dag en nacht
geheel leek wel op marsepein! Bin» chitecten*wisseling; dit kan geen ƒ 63.064,92.
nenkort is er een concreet voorstel kwaad.
Het bouwverbod opheffen aan de
over deze aangelegenheid te ver*
Zandvoortselaan leek spr. voorlopig Burgerlijke Stand
wachten.
HUIS-, DECORATIE- EN
uitvoerbaar. Van een eventuele
26 NOV.—2 Dec. 1954
"Wat betreft het Zuiderbad deelde niet
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
annexatie
door
Bloemendaal
is
niets
spr. mede dat er juist vandaag bc» officieels bekend. De zorg hierover is Geboren: Inge Krien, dochter van H.
richt was binnengekomen dat het be» ongegrond.
J. Klok en K. J. Kortenhoeven;
roep bij de Kroon door de laatste
Frits, zoon van J. S. Hamann en F.
Spr.
kan
het
waarderen
dat
de
heer
was afgewezen. (De gemeente had om Weber stug vasthoudt aan zijn eis:
S. Luijken; Irma Gerdina, dochter Tel. 2562, Zandvoort.
Gevestigd 1879
een hogere rijks=bijdrage verzocht). openbare toiletten! Spr. beloofde de* van H. Wardenier en G. Flietstra;
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
Dit plan'moet dus opnieuw bezien ze kwestie t.z.t. aan de orde te stel*
Cornelis Willem, zoon van C. W.
GLAS -ASSURANTIE
worden, want het wordt niet opge» len. Een Commissie van toewijzing
van Limbeek en W. Dees.
geven.
Ondertrouwd: J. G. Cramer en E.
bedrijfspanden,
zoals
eveneens
door
Men spreekt vaak van „millioensn» de heer Weber naar voren was ge*
Boekhout; F. 'H. B. van Vesscm en DAMESBROEKEN
plan" of „zomercentrum", aldus spr. bracht,
A. Koper.
leek
spr.
niet
uitvoerbaar,
al»
de koude
Maar"'beide namen deugen niet, om» thans niet op de weg liggen van het Getrouwd: M. C. de Zwart en A. M. tegen
Jongensbroeken, manchester plus:
dat de eerste dit plan als een soort gemeentebestuur.
T. F. Teerlink; D. Schilpzand en C.
fours, korte jongensbroeken.
utopie voorstelt, terwijl de tweede
De woningnood blijft een urgent
van der Kruk.
BEDRIJFSKLEDING. Gewatteerde
benaming teveel het accent legt op probleem.
De
huisvesting
van
grote
Overleden: J. G. Willemsz, oud 72 j., en wollen dekens.
het zomerseizoen, terwijl het geheel
is dit ook. De commissie
echtg.e van C. de Jong; G. Vega, Verder alle MANUFACTUREN
toch ook gedurende de winter zal gezinnen
de woonruimtewet heeft een
oud 61 j., echtg. van J. C. Bleij;
worden gebruikt. Spr. zou van nu af inzake
Fa v. d. Veld-Schuiten
zware taak.
E. Keur, oud 83 j., wed. van A. Ko»
aan de officiële naam „Boulevards zeer
\Vcth.
v.
d.
WERPF
zeide
o.m.
dat
Kruisstraat 72 - Telefoon 2360
per.
centrum" gebruikt willen zien. De hij in het afgelopen jaar overtuigd
uitdrukking „plan the impossible", was geworden dat de samenvoeging
die de ontwerper van het plan wordt Wederopbouw/Publieke Werken goed
Zeepost
'
toegeschreven, impliceert de rijke is geweest. Twee kapiteins op één
fantasie, dje het plan tevens allure schip leek spr. niet wenselijk. Het Hier staat uw handtekening Met de volgende schepen kan zeepost
heeft gegeven. Spr. verheugde zich
de heer Breure aan zijn adres De ondergetekenden, leden van het worden verzonden. De data, waarop
over het optimisme, dat t.a.v. dit door
gerichte
i.z. „Garni" vond algemeen bestuur van Touring Zand* de correspondentie uiterlijk ter post
project bij de meeste leden viel te spr. niet verwijt
op z'n plaats. Dat de eige» voort, en vertegenwoordigers van moet zijn bezorgd, staan achter de
jieluisteren.
naren van dit paviljoen dit bedrijf verschillende groeperingen in Zand» naam van het schip vermeld.
De scholenbouw verloopt zeer be» zelf niet willen exploiteren, blijkt uit voort, die de propaganda*film in hun
vredigend. Spr. deelde mede dat de het feit dat zij het in de afgelopen vergadering van 18 November heb* Indonesië: m.s. „Willem Ryus", 7 Dec.
Ned. Antillen: m.s. „Delft", 7 Dec.
te bouwen nieuwe ULOsschool zeer zomer hebben verhuurd.
ben gezien, zijn unaniem van mening Suriname: s.s. „Cottica", 15 Dec.
waarschijnlijk tegen het einde van het
Weth. KERKMAN bracht in her* dat deze film beantwoordt aan de Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
volgend jaar gereed zal zijn. Dat het innering dat de heer Slegers indertijd eisen die aan een propagandaflim ge*
m.s. „Winchester Castle", 4 Dec.
Strandschap „overbodig" zou zijn ge» zelf het initiatief heeft genomen tot steld mogen worden. Zij zijn over*
m.s. „Westerdam", 9 Dec.
worden, zoals een der leden heeft ge» de instelling van een schopnheids» tuigd dat het vertonen van deze film
suggereerd, kon spr. niet onderschrij* commissie. B. en W. treft in deze een uiterst nuttige en doelmatige pro* Canada: s.s. „Nieuw Amsterdam", 4
Dec., s.s. „Maasdam", 7 Dec.
ven. Iets anders is het dat deze in* geen verwijt. De kaste»geest, waar* paganda voor de badplaats Zand»
Zuid»Amerika, Argentinië en Brazilië:
stelling in de toekomst een andere over de heer Slegers heeft gesproken, voort is.
s.s. „Uruguay Star", 7 Dec.
vorm zou kunnen krijgen, e.v. door heerst evenzeer in het bouwbedrijf,
Australië: m.s. „Johan van Olden*
een uitbreiding van het werkgebied. b.v. bij de B.S.B.=regeling voor aan»
M. Weber, J. Longayroux.
barnevelt", 8 Dec.
Inderdaad mag het ontbreken van nemers.
N. W. Bouwes, J. A. C. Goos,
Nieuw Zeeland: via Engeland, 4 Dec.
geldmiddelen in principe geen belet»
C. Keur, J. A. B. van Pagée,
sel vormen om in het nieuwe bejaar*
Tijdens de replieken zeide de heer
M. Schoutentvan den Berg,
Inlichtingen betreffende de verzen*
dentehuis te gaan wonen. Voorrang SLEGERS o.m.. dat weth. Kerkman
C. J. Steenken, D. Vader,
dingsdata van postpakketten geven
wordt uiteraard aan Zandvoortse be* vergat te zeggen dat hij (hr Slegers)
Mr H. M. Porrenga.
de postkantoren.

Voorzitter antwoordt de Raad

VEILING

2600

Fa J, v, d, BOS & Zonen

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
THEATER

„ZANDVOORTMEETJÏVEN"

A.s, Zondag:
Zandvoortmeeuwen liBlauw Zwart
De thuiswedstrijd tegen de leider der
afdeling Blauw Zwart is voor Zand*
voortmeeuwen van veel belang. Zien
de Zandvoorters kans deze ontmoe*
ting te winnen, dan kunnen zij de
achterstand op deze ploeg tot één
punt terugbrengen. Wordt er echter
verloren dan is Zandvoortmeeuwen
voorlopig uit de running. Wij ver*
wachten dan ook dat het elftal van
Zandvoortmeeuwen a.s. Zondag zijn
uiterste best zal doen om de punten
te bemachtigen. Blauw Zwart dat er
momenteel zeer goed voor staat, zal
ongetwijfeld ook zijn beste beentje
voorzetten, zodat er een spannende
en laten we hopen sportieve strijd
verwacht kan worden.
De stand luidt momenteel:
Blauw Zwart
10 7 2 l 16
H.B.C.
10 7 l 2 15
Laakkwartier
10 6 2 2 14
Zandv.meeuwen
10 6 l 3 13
Postduiven
10 5 l 4 11
T.Y.B.B.
9 4 1 4 9
Scheveningen
8 4 0 4 8
' L.F.C.
8 2 3 3 7
Archipel
8 1 3 4 5
Ripperda
8 2 0 6 4
B.E.C.
7 1 1 5 3
Hillegom
10 l l 8 3
Het 2e elftal van Zandvoortmeeuwen
gaat op bezoek bij A.D.O.'20 2 te
Heemskerk en zal zeker alles op alles
zetten om een gunstig resultaat te be*
halen.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. l*Blauw Zwart 2.30 u.
A.D.O/20 2»Zandvoortm. 2
12 u.
V.S.V. 5*Zandvoortm. 3
12 u.
Zandvoortm. 4*D.I.O. 2
9.45 u.
Zandvoortm. 5*D.I.O. 3
9.45 u.
Geel Wit 3*Zandvoortm. 6
12 u.
V.V.'H. b*Zandv.m. jun. b
12 u.
Schoten b*Zandv.m. jun. c
12 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
P.V.W.A. l*Zandvoortm. l 2.30 u.
S.I.Z.O. 4*Zandvoortm. 2
3 u.
Zandvoortm. 3*E.T.O. 2
3 u.
Zandv.m. adsp. cUHillegom c 2 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOTS"

Uitslagen van Zondag 28 Nov.:
T.Z.B. 1*V.V.B. 3
2*3
T.Z.B. 3*Terrasvogels 4
1*6
Programma voor Zondag 5 Dec.:
T.Z.B. 3*S.'H.S. 4
12 uur
HANDBAL

Programma voor a.s. Zondag:
Dames:
Rapiditas=Zandv.meeu\ven
10 uur
Heren:
Zandv.meeuwen l*Tonido
2 uur
IJmond 2»Zandv.meeuwen 2 11.30 u.
Als de weergoden ons gunstig gezind
zijn, zullen a.s. Zondag weer enige
wedstrijden gespeeld worden.
Zandvoortmeeuwen l is Zondag
vrij voor de competitie, doch er is
contact opgenomen met de "sterke
Amsterdamse vereniging Tonido om
deze dag naar Zandvoort te komen.

Fitfnstrijkery — Snelle aflevering —KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2882
j. H. o. WEENINK

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden voos: uw WONINGINRICHTING!

„MONOPOLE"

Balledux en Zonen

Dir. Gebr. Koper « Stationsplein * Telefoon 2550

Sport

\ STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging

Vanaf ZATERDAG 4 tot en met
MAANDAG 6 DECEMBER - 8 uur
Jean Marais en Francoise Arnoul in:

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Meisjes-slaapzaal
18 meisjes gingen slapen, 17 werden er
wakker ---- Wie vermoordde Vissia Berg?
'Een zonderlinge affaire die de jonge inspec*
teur Marco voor grote problemen stelde.
Toegang 18 jaar.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

DINSDAG 7 en WOENSDAG 8 DECEMBER 8 uur
Joan Crawford, Michael Wilding, Gig
Young, Dorothy Patrick in:

Fa. R. v.d. Mije & Zonen

Lied van verlangen

Schoolplein 4 - Telef. 2467

In Technicolor. Onthullingen uit het privé*
leven van een wereldberoemde artiste.
Toegang alle leeftijden.

presenteert U
voor de a. s. Sint Nicolaas
ROOMBOTERLETTERS,
met echte Siciliaanse amanflelen
BANKETLETTERS, de beste kwaliteit
,-„
ROOMBOTERSTAAF
BANKETSTAAF
SPECULAASPOP met amandelen, groot .. ƒ 1,50
SPECULAASPOP met amandelen, populair .ƒ0,75
SPECULAASPOP, middel
ƒ0,40
SPECULAASBROKKEN, met amandelen., ƒ0,75
MOSCOV. TAARTEN (hartvorm) ƒ 1,50, 2,35,3,50
Bestelt vroegtijdig.
Rijke sortering MARSEPAINMFIGUREN
DROSTE en UNION LETTERS
DOOSJES BORSTPLAAT VAN PEL
Als vanouds luidt ons devies:

ZONDAGMIDDAG 5 DECEMBER - 2.30 uur
Het grote zangwonder BOBBY BREEN in:

Hart van goud
Toegang alle leeftijden.
DONDERDAG 9 DECEMBER
gereserveerd voor Stichting Culturele Kring »•
't Helm.

Oe Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten Van der Mij e9 s kwaliteit is louter zuiverheid

helpt U

DAMES!
Wij stellen U in de gelegen»
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) heid kennis te maken met 't
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (win- op het gebied van de
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen krijgt en HULP als U in moeilükheden bent
geraakt (sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: Door aanschaffing van de
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corres- modernste installatie, kun»
pondenten
nen wij U een goed resul»
taat garanderen.
't Heerlijk avondje is gekomen
Maison „Gerrits"
Met 'n fijne „Feestsigaar"
ZEESTRAAT 30 » Tel. 2718
Wilt U ook iets goeds gaan roken
Komt dan bij LADENER kopen
De winkel op de Grote Krocht
Waar de Sint nog veel meer kocht
Misschien is nog een goede wenk:
'n Denicotea*pijp als geschenk

nieuwste
permanentwave

Café OOMSTEE

DAMMEN

Woensdagavond werd door de Zand»
voortse dammers weer met veel ani*
mo gestreden om de punten in de 3e
ronde van de competitie. De uitsla»
gen zijn:
M. Weber Jr*C. Vlieland
1*1
P. Versteege*A. Hoekema
0*2
J. Ramkema»Gè ter Wolbeek 0*2
C. Drayer Sr<=L. Y. Vink
2*0
T. Kerkman*J. Termes
1*1
(24 Nov.) C. Drayer Jr»T. Kerkman
0*2.

kampioenschap. De stand vindt U
hieronder: Ie. J. Kol jr; 2e H. van der
Meij; 3e D. Visser sr; 4e J.,Kol sr.

Iedere Vrijdag gekookte of „BRIDGEN VOOR PLEZIER"
gebakken mosselen.
Dinsdagavond speelde de bridgeclub
Tot 1.30 uur geopend.
„Bridgen voor Plezier" een vriend»
schappelijke wedstrijd die als volgt
eindigde: 'No. l N*Zi lijn: mevr. de
van Wonderen 51 M.P.,
M. C. VAN BORKUM JongsDhr
2e. fam. Gebe 49V2 M.P., 3e. dames
DirksensKuijters 43V-> M.P., 4e. fam.
PEDICURE
v.d. Vlerk 42 M.P. en 5e. mevr. Vlee»
MANICURE
ming*dhr v. Straaten 37V2 M.P.
No. l O.W. lijn: fam. Snijer 45 M.P.,
Schoonheidsspecialiste 2e
mevr. van Wonderensdhr de Jong
met jarenlange ervaring ' ' 34V2 M.P., 3e dames Vrugkden Bel»
der 26 M.P. en 4e dames Claessen»
van Staveren UVa M.P.
De volgende week Dinsdag zal een
Mevr. de Nijs
wedstrijd worden gespeeld met ver=
'ANDERIIOOG* plichte
biedingen (vastgesteld bod).
Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon 3095 Dr Gerkestr. 21 = Tel. 2812 Tevens herdenkt de vereniging Dins*
dag haar l=jarig bestaan.

Vbor vlot en
leuk jurkje

Grote Krocht 25 » Tel. 2900

KORFBAL

Het korfbalprogramma is voor het
a.s. weekeinde slechts klein. Zondags
ochtend wordt namelijk om 10 uur
alleen maar t op 't terrein aan de van
Lennepweg = de wedstrijd Z.K.C. 1=
Nieuw Flora 3 gespeeld.
SCHAAKNIEUWS

Uitslagen onderlinge competitie:
A f d . A: Bais»Haagen 1*0; Janssen»
Tcrmes Va^Va! KappelhofVPorrenga
Vs'Vs; Kop=v. d. Brom 0*1.
Afd. B: Eldering*v. Duijn 0=1; Slij»
kerman»v. Keule afgebr.
A.s. Donderdag speelt het eerste
tiental thuis tegen het Oude Slot 1.
Daar het Ie tiental tot nog toe in
deze competitie ongeslagen is, kan
men ook voor deze wedstrijd weer
hoopvol gestemd zijn. Men rekent
dan ook op de medewerking van de
schakers om de wedstrijd in een
overwinning om te zetten.

't Wordt wéér

GYMNASTD3KVER. „O.S.S."

Aan een groot aantal jeugdleden van
verenigingen uit de Kennemer Turn*
kring werd Zaterdagmiddag j.l. in 't
Zandersinstituut te 'Haarlem de offi*
ciële vaardigheidsproef, voorgeschre*
ven door het K.N.G.V., afgenomen.
De meisjes moesten een vrije oefe*
ning, een oefening aan de ringen,
brug, paard of evenwichtsbalk en een
sprong maken, terwijl de jongens als
onderdeel een vrije oefening hadden,
een oefening aan de rekstok, brug,
paard en een sprong.
Over het algemeen stond het gebo*
dene op behoorlijk peil, hetgeen wel
bewees, dat er serieus was geoefend.
De officiële uitslag kon nog niet ge*
publiceerd worden, omdat de tech*
nische commissie van het K.N.G.V.
de puntenlijsten moet controleren,
maar naar alle waarschijnlijkheid zijn
alle deelnemende meisjes van O.S.S.
geslaagd, omdat hun prestaties in het
algemeen boven het gemiddelde la*
gen, doch van de jongens zullen er
helaas wel enkelen afgewezen moeten
worden.
Zodra het mogelijk is, wordt de de*
finitieve uitslag gepubliceerd.
Afd. volleybal:
De uitslag van de Maandag j.l. ge*
speelde competitiewedstrijden luiden:
Dames: O.S.S.*M.H.B.S. 2*2.
'Heren: Velox*O.S.S. 3*1.

Poëzie,
Nicht Sophie,
Krijgt zowaar een hart!
'Klapsigaar,
Brandgevaar,
Pa is helemaal zwart.
Melkchocolade,
Pantoffelparade,
Dien heeft haar derde paar.
Lientje groos:
Verrefdoos,
Pop j e met echt haar.
Pakpapier,
Kinderplezier,
Oogjes worden zwaar.
Sinterklaas,
Pieterbaas,
Dag! Tot volgend jaar!
NEEL.

Wat voor feest of party?
Alles verhuren vrijll
K.J.C. „ZANDVOORT"
Glaswerk, porcelein, bestekWoensdag
j.l. speelde K.J.C. Zandt
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164 voort de 12e ronde voor het club»

ZANDV. HOCKEY CLUB

H.et programma voor a.s. Zondag
Heren: Strawberries I=Z.'H.C. I.
Randwijck II*Z.H.C. II.
Z.H.C. III*Zuidwijck II, 12.45 u.
Z.H.C. IV*B.M.H.C. IX, 2 u.
Dames: ZH.C.*Leiden II, 11 u.

Sinterklaas,
Lieve baas,
Is weer in het land.
Wild geraas,
Speculaas,
Pakjes in een mand.
Marsepein,
Speelgoedtrein,
Pa een nieuwe das.
Familiefeest,
Suikerbeest,
Morgen niets in kas.
Roomborstplaat,
Resultaat:
Pijn aan elke kies.
Surprisepret,
Staafbanket,
Zepen worst voor Dries.

(de dag van 't waterballet!)

Watergetijden

Ja, die afmattende wasdag staat weer voor de deur.
Maar dat geschrob, dat gewring en watergeploeter is
eigenlijk veel te zwaar voor 'n vrouw. (Geen man
zou 't graag doen!) Houd er daarom toch mee op!
Laat Haak Uw wasgoed prachtig fris en schoon wassen. 't Lijdt helemaal niet, U krijgt alles hygiënisch
verpakt thuis in de zindelijke „Haak-in" doos, U bent
minder geld kwijt ... en Uw was wordt stipt op tijd
gehaald en gebracht!

Doe de was naar

HEBT U IETS TE STOMEN?

Haak
cfoef 'f beier, vlugger
en voordeliger!

wasverzorgers

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Deo.
berijdbaar
5 10.41 17.30 23.30 6.30 14.30*21.30
6 11.55 19.
.- 7.- 16.00*22.30
7 0.27 7.30 12.54 20.— 4.30*11.00
8 1.24 8.30 13.48 20.30 5.30*11.30
9 2.16 9.- 14.36 21.30 6.00*12.30
10 3.09 10.— 15.30 22.30 7.00*13.30
11 4.01 11.— 16.18 23.30 8.00*14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

2403
2000
3043,
2100
2345

Commandant Brandweer.
Brandmelding.
3044 Politie.
Politie (alleen T. noodgevallen).
G cm. Secretarie.

2499 Gein. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükerjj, J. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sqtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2463 Stofzuigerspecialist; Llchtetoringen. Bel op Frits Paap,

Prins Maurltsstraat 3
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In jeep naar Monopole
Sint Nicolaas op de planken
Het staat onomstotelijk vast, dat het
Sint Nicolaasfeest dat dit. jaar voor
het eerst door alle Zandvoortse scho*
kn gezamenlijk werd gevierd, een
groot succes is geworden.
Bespraken we in het vorige num*
mer- reeds het programma voor de
kleintjes van j.l. Woensdag, ook de
Vrijdag daarop bleek een geslaagde
dag.
' 's Morgens waren Sint Nicolaas en
Piet aanwezig op het toneel van
„Monopole", waarheen de goedheilig*
man met zijn knecht per politiejeep
was vervoerd.
Nu is de Sint altijd een zeer spor*
tieve' figuur geweest. Sedert mensen*
heugenis rijdt hij te paard over de
daken,'dit jaar reed hij door Hilver»
sum zelfs op een olifant. Maar deze

eerbiedwaardige grijsaard nagenoeg
dubbelgevouwen achter in de politie*
jeep te zetten, op de zelfde plaats
dus, waar een andere keer stoute
jongetjes zitten, leek ons wel wat al
te familiair. Men had toch wel een
automobielbezitter kunnen vinden om
Sint Nicolaas op waardiger wijze en
minder blootgesteld aan weer en wind
naar de plaats van bestemming te
vervoeren.
In „Monojjole"' wachtte een ge*
spannen kinderschaar op de dingen
die zouden komen. Sint en Piet hiel*
den zich enige tijd op vriendelijke
wijze tnet de kleine bezoekers bezig,
vooral de laatste was zeer op dreef,
al kon hij soms vreselijk jokken. Maar
daarvoor werd hij dan steeds door
Sint Nicolaas bestraffend toegespro*
ken, tot grote hilariteit van de kin*
deren.
Tot slot werden beiden bedacht
met een cadeautje uit naam van alle

NAAR DE WINTERSPORT
met de N.R.V.
Gisteravond organiseerde de Neder*
landse Reisvereniging een filmavond
in „Zomerlust'' die tot onderwerp
had: Een reis naar Ehrwald aan de
voet van de Zugspitze.
De zaal was slechts voor driekwart
bezet en in zijn welkomstwoord weet
de consul der N.R.V., de heer N.
Slootjes dit aan. de invloed van het
St, .Nicolaasfeest en aan het slechte
weer.
Hij -vestigde de aandacht op een
tocht naar de Amsterdamse Effecten*
beurs, die voor de Zandvoortse leden
in het laatst van Januari of begin
Februari zal plaats vinden.
Hierna, was het woord aan de reis*
leider de heer C. Maas, die tezamen
met de cineast de heer H. Kuyterts,
beiden woonachtig te 'Epe (Geld.)
voor de pauze 70 prachtige kleuren*
dia's vertoonde en daarna een kleu*
renfilm over Ehrwald en omgeving.
Men kreeg door deze dia's en film
een duidelijk beeld van alles wat men
beleven kan, wanneer men met de
N.R.V. op reis gaat.
Vooral het beoefenen der ski*sport
nam o'p het doek een grote plaats in.
Verder kan men er rodelen, schaat*
senrijden, ijshockeyden en wandelen,
in deze schitterende omgeving, waar
de bomen zo berijpt zijn, dat het
lijkt, alsof ze in volle bloei staan.
En ondanks de felle winterkou
schijnt de zon er zo heerlijk, dat de
meeste vacantiegangers zich tijdens
de lunch in de open lucht ontdoen
van wind*jack of trui.
Een reis naar de wintersport bete*
kent, hoe gek het ook moge klinken,
een extra portie zonneschijn.
De heer Maas vertelde" o.a., dat de
beste tijd voor een bezoek aan een
wintersportcentrum ligt tussen Kerst*
mis en April.*
Reist men met de N.R.V., dan be*
hoeft men als ski*uitrusting alleen
maar een goede ski*broek aan te
schaffen. Schoenen en ski's kan men
huren in het Gasthaus der N.R.V.,
een service die uniek is in de wereld.
Men bereikt Ehrwald per autobus in
ruim anderhalve dag vanuit Utrecht,
via Heidelberg.
'Het waren bijzonder mooie beelden,

die de heren Maas en 'Kuyterts ons
toonden met vele specifiek Oosten*
rijkse opnamen, zoals de skiënde
schooljeugd en de volksdansen, die
daar al vroeg geleerd worden.
. G.H.

Toen de tekenaar had gehoord dat
de schepper van het millioenenplan,
prof. Wijdeveld, deze slogan als zijn
lijfspreuk hanteert, werd hij uiter*
mate opgewonden. „Dat wil ik ook
wel!" riep hij, „maar als ik onmoge*
lijke dingen op papier zet, zien de
mensen mij niet voor vol aan". Daar
schijnt hij een vreselijke hekel aan te
hebben. Nou, ik ben daar al een
poosje over heen.
Enfin, wij hebben een poosje zitten
praten over al deze dingen en na een
uur moeizaam geredekavel wisten we
geen van beiden wat het nu precies
te betekenen had: Plan the impos*
sible. Nee, we kwamen er niet uit.
Want we dachten zo — in o_nze on*
nozelheid dan maar — als je iets vol*
slagen onmogelijks ontwerpt, moet
het bouwen er van wel een onmoge*
lijke toer zijn. Maar van de andere
kant moet ik zeggen dat ze daar te*
genwoordig aardig bedreven in zijn.
Tja, van de Schoonheidscommissie
krijg je ook nooit hoogte. Die vindt
het onmogelijke blijkbaar erg mooi.
En wat doet een man, die gedreven
wordt door wetenschapshonger? Hij
trekt er op uit, naar de plaatsen waar
ze wél weten wat hij niet weet.
Ik ging eerst naar de burgemeester.
Die zei mij: „Weet je niet wat die
spreuk'betekent? Wel, als iemand ge*
brek aan fantasie heeft, kan hij na*
tuurlijk ook niet het onmogelijke ont*
werpen. Van jou zou dus nimmer ge*
zegd kunnen worden: Bartje plans
the impossible! Ik bedankte de bur*
gemeester maar voor zijn vriendelijke
woorden, want ik weet hoe gesteld
hij daar op is. Achteraf geloof ik dat
ik een tactische fout heb begaan,
want ik had moeten zeggen dat ik
nog een veel onmogelijker plan had.
En wat zou hij daarop wel gezegd
hebben?!
Maar ik maakte veel goed door
hem de tekening te laten zien, waar*
Jaarvergadering
op hij staat afgebeeld, wandelend op
pier van Zandvoort, een belangrijk
De Vrouwengroep van de Partij van de
onderdeel van het grote plan.
de Arbeid houdt a.s. Woensdagavond „Een
voortreffelijk kunststukje, jonge
in „Ons Gebouw" de jaarvergadering. vriend!" riep de magistraat opgetogen
Mevr. Sijtsma stelt zich niet meer uit. „Zie je, in dit onmogelijke schuilt
voor een bestuursfunctie herkiesbaar. een kern van het mogelijke. Ik houd
van deze gedurfdheid, en frisse oor*
spronkelijkheid. Handige
jongens,
Lezing
nietwaar....' ah.... daar behoef ik
De Zandvoortse Bestuurdersbond or* jullie van de Zandvoortse Courant
ganiseert a.s. Vrijdagavond in „Ons niets van te vertellen".
Gebouw" een cursusavond. De heer
„Ja, burgemeester", zei ik, ,?wij zijn
F. W. Heyer, hoofdbestuurslid van onmogelijk handig. U staat er goed
„Mercurius" zal een inleiding houden op, vindt U niet?'1 Maar de burge»
oyer'Tiet onderwerp' „De toekomstige meester gaf geen antwoord, doch
ouderdomsvoorziening".
staarde" naar een punt aehter mijn
rechter schouder. Toen ik mij om*
draaide zag ik mr Derks staan met
Twee feesten
een cheque*boekje in z'n hand. Ik
Zondagmiddag kwamen de kinderen trok mij handig*haastig terug.
De volgende persoon, die ik be*
van 4 tot en met 14 jaar, leden van
dé speeltuinvereniging .Kindervreugd' zocht, was mr Porrenga. Ik vroeg hem
in het Patronaatsgebouw bijeen om 't op de man af: „Wat betekent „plan
the impossible", mijnheer Porrenga?"
Sint Nicolaasfeest te vieren.
„Juridisch gezien, heeft deze spreuk
Sint Nicolaas en Zwarte Piet kwa*
men natuurlijk op bezoek bij de geen waarde, filosofisch zou er wat
mee te doen zijn, stel ik mij echter
kleintjes. ""

Zandvoortse schoolkinderen, een at*
tentie die zeer in de smaak viel. Geen
wonder ook, daar Sint en Piet steeds
gewend zijn, anderen met geschenken
te overladen.
's Middags en 's avonds werd voor
de leerlingen der hogere klassen een
toneelstuk opgevoerd „Roderik de
Tovenaar".
,
Een spannend stuk, prima verzorgd
zowel wat het toneel als wat de cos*
tuums aangaat.
Het bevatte de geschiedenis, van
een tovenaar, die het regentschap
over het land van zijn minderjarige
neef op diens achttiende verjaardag
zal verliezen en die alles in het werk
stelt om toch in v het bezit van de
macht te blijven. Hij lokt de neef
met zijn gevolg zelfs naar een onbe*
woond eiland, maar een gouden to*
verfluitje brengt f uitkomst, alle on»
recht door Roderik gepleegd, wordt
ongedaan gemaakt en de tovenaar
met zijn even slechte als lelijke doch»
ter krijgt zijn verdiende straf.
Het openen van de geheimzinnige
deur door toverkracht, waarachter
zich de beeltenis der beeldschone
prinses bevond, was zeer goed in
scène gezet.
Dit stuk waaraan niet minder dan
22 personen mee werkten, was ge»
heel bezet door onderwijskrachten.
Er waren enige zeer knappe typerin»
gen te bewonderen.
We vinden het hier niet de plaats
om nader op één en ander in te gaan,
maar toch wil het ons voorkomen,
dat een ervaren regisseur, die zich
uitsluitend met de leiding had kun*
nen bezighouden, .dit gegeven meer
tot in de finesses had kunnen uitwer*
ken, waardoor het stuk nog meer tot
zijn recht zou zijn gekomen.
Wij denken hierbij speciaal aan het
tweede bedrijf en aan het slot. Toch
hebben de kinderen zeer van de
voorstelling genoten.

de, peet
Plan the impossiblel
op een sociaal*cultureel standpunt,
dan moeten wij met onze benen op
de grond blijven staan!" antwoordde
mijnheer Porrenga. Ik was wild met
dit antwoord en riep in m'n enthousi*
asme: „Deze zin ga ik woordelijk
overbrengen aan dr Ritter jr. Kijken,
wat die er van zegt!" Mr Porrenga
keek wat ontstemd en zei: „'Het ont*
breekt je aan de nodige zelf*beper*
king, jongeman. Wat wil je nu nog?"
(Want ik ging niet
weg). „Wat denkt
U van de pier?'1 vroeg ik. „Daar heb
ik geen mening over, er is nog te wei*
nig van in het openbaar gezegd", ant*
woordde mijnheer Porrenga. Dit ant*
woord voldeed mij wel, want het
hield een indrukwekkend stuk zelf*

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

EEN GELIJK SPEL
ZandvoortmeeuweneBlauw Zwart 2*2
De door zeker 90% van de aanhan*
gers van Zandvoortmeeuwen voorn
spelde nederlaag voor deze club ging
niet door. Twee minuten voor het
einde toen een overwinning voor de
thuisclub nog binnen de (voetbal)
mogelijkheden lag, kwam helaas —
door een klein foutje — de gelijkma»
ker.
Zandvoortmeeuwen kan echter te»
vreden zijn. Een gelijk spel tegen een
hard werkende ploeg als BI. Zwart
is niet onverdienstelijk.

omspeelde enige tegenstanders en liet
de bal met een boogje over het hoofd
van de doelvcrdediger in het net ver»
dwijnen (1*0). Negen minuten later
werd het missen van de bal door
Cerkman Zandvoortmeeuwen nood*
ottig, daar midvoor Riem met een
lang, strak schot Keur wist te ver»
schalken (1*1). Maar drie minuten
ater weerklonk een luid gejuich toen
Jan Zwemmer voor Zandvoortmeeu*
wen uit een voorzet van Halderman
voor de tweede maal wist te scoi-en
[2*1). De thuisclub had het laatste
iwartier met een inzinking te kam*
?en, doch na de thee was van ver»
noeidheid niets meer te bespeuren.
Tweemaal ontsnapte de thuisclub ter*
nauwernood aan een doelpunt, maar
dit leed was gauw vergeten toen men
wegens hands een strafschop kreeg
toegewezen. Casticn schoot de bal
precies tegen de doelverdediger Van
Leeuwen....!!
Tergend langzaam verliepen de
laatste minuten;' de stand was nog
steeds 2»1. De pessimisten kregen
echter gelijk. De overwinning ontging
Zandvoortmeeuwen 2 minuten voor
iet einde toen Nordover de bal in 't
verlaten doel deponeerde (2*2). Nog
een felle aanval van de thuisclub tot
besluit, die echter zonder resultaat
bleef.
J.G.B.

Aan beide kanten is hard gevoch*
ten om de puntjes binnen te halen.
In de eerste helft was het Zandvoort»
meeuwen -dat de toon aangaf, terwijl
na de rust Blauw Zwart meer in actie
was, hoewel de thuisclub gevaarlijk
bleef. Vooral de Zandvoortse voor*
hoede was goed op dreef!
De middenlinie werkte hard, maar
deze middag mankeerde het nog wel
eens aan nauwkeurigheid, waardoor
BI. Zwart zo nu en dan een onver*
wachte kans kreeg. De achterhoede
was goed: Stokman en Water verde*
digden uitstekend en ook Keur — die
Van Koningsbruggen in het doel ver*
"ving — liet goed werk zien.
Het spel van de thuisclub deed di*
reet vertrouwenwekkend aan, vooral
wat de achterhoede betrof, die in het
begin handen vol werk had om de
watervlugge aanvallen van BI. Zwart
Een gouden echtpaar
af te slaan.
Na negen minuten wist linksbinnen
J. Visser de bal te pakken te krijgen, Er zal deze week feest gevierd wor*
den in het perceel Kruisstraat 6, be*
woond door Klaas Visser, 73 jaar, en
Antje Paap, 71 jaar.
wat hij hier had „becijferd" er toch
Dit in Zandvoort welbekend echt*
niet zou komen. „Och", zei hij pein* paar zal Woensdag 9 December zijn
zend, „'t is toch wel aardig om de
50=jarig huwelijk gedenken. Uit dit
huwelijk werden acht kinderen gebo*
Toen ging ik naar mijnheer N. W. ren; zij hebben 26 kleinkinderen en
Bouwes. „Ik ben niet gerust over m'n 9 achterkleinderen.
kabelbaan", vertrouwde deze hotelier
Visser, een wees, werd op kosten
mjj toe. „Ik ben maar zo bang dat
het publiek langzamerhand tabak be* van 't Zandvoortse gemeentebestuur
gint te krijgen van dit moderne stre* opgeleid tot loodgieter*kachelsmid
ven naar onmogelijke plannen. Als in het weeshuis „Neerbos" bij Nij*
het ontwerp van prof. Wijdeveld niet megen en kreeg zijn eerste baas in
uitgevoerd wordt, kan ik het hele ka* Hilversum. Het beviel hem echter
belspoor ook wel afschrijven. En wat niet in de radiostad en weldra ver*
hebben we dan? Een stervende bad* huisde hij naar Zandvoort waar hij op»
plaats met het beste hotel van de perman werd bij 't in aanbouw zijnde
Westkust. Enfin, ik red me wel, maar postkantoor. Vervolgens werd Visser
ik vind 't jammer voor Zandvoort". stoker*machinist op een zandtrein,
Mijnheer Slagveld zei alleen: „Ik die zand en materialen aanvoerde
ben van oordeel dat prof. Wijdeveld voor de tramlijn Zandvoort*Haarlem.
zich strikt aan zijn lijfspreuk heeft Ook aan de kanalen in de Amster»
gehouden. Hij heeft het onmogelijke damse waterleidingduinen werkte
Visser mee en aan de versterking van
ontworpen. Hij liever dan ik!"
de forten in Spaarndam, Hoofddorp
en Beverwijk. Klaas Visser is ook nog
nog enige tijd op zee geweest als sto»
kcr op de trawier „Besty", maar dit
duurde slechts enkele reizen („Dat
was geen leven voor een mens"),
waarna hij in dienst trad bij de fir»
ma Dorsman.
Kort nadat hij zich als eigen baas
had gevestigd trad Visser in het hu*
welijk.
Klaas Visser is 35 jaar bij de Kon.
N.Z.H. Redding Mij geweest, eerst
als roeier op de rcddingboot, later
als stuurman. Hij bezit drie medailles
waaronder één voor de redding van
de bemanning van de Duitse boot
,,'Heinrich Podeus'' in November '28.
Doch ook bij de vrijwillige brand*
weer was Visser altijd aanwezig, o.m.
bij de branden van het circus en de
passage. Aan dit corps was hjj 45
jaar verbonden. Voorts was hij ja*
renlang lid van de Zandvoortse mu*
ziekkapcl.
We wensen beide vitale oudjes
nog vele jaren in goede gezondheid
toe!

Gemeenteraad
De gemeenteraad komt dit jaar nog
een keer bijeen en wel op Dinsdag
21 December a.s.

Burgemeester pierewaait!
beperking in en dat kon ik waarderen.
Mijnheer Koning, die ik even later
interviewde, hield er een zonderlinge
mening op na. „Kijk eens", zei hij, „er
is veel van te zeggen en je kunt er
pok helemaal niets van zeggen, maar
ik ben van mening dat wij te hoog
grijpen. In tegenstelling tot alle an»
dere voorwerpen, rollen centen altijd
naar de hoogste punten. En dat is
een kwaad ding voor Zandvoort.
Daar breken wij hier onze nek over.
Een pier lijkt me wel aardig. Ik wil
best eens pierewaaien!"
'Mijnheer Lindeman begon onmid*
dellijk te cijferen en hij trachtte mij
te overtuigen dat het onmogelijke al*
tijd een groot risico voor een bad*
laats heeft. Toen hij een aantal cij*
srsreeksen op papier had gezet, dui*
zelde het mij en ik vroeg hem of hij
er rekening mee gehouden had dat

E

Wethouder v. d. Werff verklaarde
rondborstig dat dit plan eigenlijk in
de portefeuille van de burgemeester
thuis hoorde. Daarom praatte hij er
niet over.
Mijnheer Slegers kon zich in het
geheel niet verenigen met de veel be*
sproken- lijfspreuk van prof. Wijde*
veld. „Dit is onzin", zei hij. „Je hebt
al een hele hijs om „het mogelijke
verantwoord te maken. Wat zouden
wij ons dan druk maken over het on*
mogelijke...."
Met al deze meningen kwam ik te*
rug bij de tekenaar.
Die had in mijn afwezigheid een
schets gemaakt hoe hij de toekomst
van Zandvoort zag. Nou ik kan wel
zeggen: Dat komt er beslist nooit!
BARTJE,

Gevondenfjvoorwerpen
Opgave van 26 Nov. t.m. 3 Dec. 1954
Bos touw; zadeldek; bril; hond; di»
verse portcmonnaies; paren en enkele
handschoenen; damesmantel; diverse
kindermutsen; das; parapluie; hoes
van parapluie; vulpotlood; diverse ro*
senkranzen; boodschappentas; auto»
ped; diverse damesrijwielen; nummer*
bord.
Over enkele weken is het
oude jaar voorbij!
Zorgt ervoor, dat tijdig uw
VISITEKAARTJES
zijn aangevuld!
Gertenbachs Drukkerij
Telefoon 2135, Achterweg l

Hier staat uw brief

Familieberichten
Heden overleed tot onze grote
droefheid na een langdurig
ziekbed in het Diaconiehuis te
Zandvoort, onze beste zuster
en lante
EVERDINA SCHAAP
m de leeftijd van 64 jaar.
Zandvoort, 6 December 1954
Nieuwstraat 10
M. ZeepvatiSchaap
A. KeuriSchaap
Jb. Schaap
A. SchaapiCromvel
De begrafenis zal plaatsvinden
op Woensdag 8 December op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort om 3 uur. Vertrek
sterfhuis pl.m. 2.40 uur.

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V, en de
bij haar aangesloten bedrijven N.V. Mekog, Cemij N.V., Norduco en
Breedband N.V. te Umuiden, hebben momenteel plaatslngsmogelijkheid voor

Spoed!
WONINGRUIL
Aangeb. A'dam, omg. Apol»
lolaan, ben. huis, bev. 5 gr.
kam., keuk., badk., gr. kei»
der, tuin, centr. verw. Gevr.
Zandvoort: huis, minstens
gelijke inhoud. Br. onder no.
9601 bureau Zandv. Crt.
Gevr. RUIMTE om auto
te stallen. Br. ond. no. 9602
bureau Zandv. Courant.
WERKSTER gevr. voor hele
of halve dagen. Duinwindes
laan 2, Bentveld. Tel. 27394.

Maximum leeftijd: 42 jaar.
Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Tewerkstelling geschiedt als arbelder voor alle voorkomende fabrlekswerkzaamheden. Bij gebleken
geschiktheid is aanstelling in vaste dienst mogelijk.
Men dient bereid te zijn in ploegendienst te werken.
Schriftelijke sollicitaties onder no. ZC 418 te richten aan: Hoogovens-IJrnniden, Sociale Afdeling, kamer 105, Hoofdkantoor.
Vermeld moet worden: 1. naam en voornamen (voluit); 2. geboortedatum en geboorteplaats;
3. woonplaats en adres; 4. de huidige werkgever en de werkzaamheden welke men verricht.

± f 60,bijverdienste p.w.
Werk in de avonduren, v.
goed bespraakte»beschaafde
dames of heren. Br. onder
no. 9603 bureau Zandv. Crt.

Café OOMSTEE
(ook Bulgaarse)
Iedere Vrijdag gekookte of
Heerlijk, verfrissend en last not least gebakken mosselen.
gezond
Tot 1.30 uur geopend.
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Sport

ongeschoolde arbeiders

Zaterdag 11 en
Zondag 12 Dec. 8 uur
Toneelgioep Theater
SflBRINfl
Dinsdag 14 Dec. 8 uur
De Haagsche Comedie
Het donker is licht "
genoeg

HOOGOVENS
IJ M U l D E N
De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.
te Umuiden heeft momenteel plaatsingsmoge'ijkheid voor

havenarbeiders
Leeftijd tot ca 30 jaar.
Naast het tremmerswerk In schepen omvat deze functie ook het werken
met motorschuivers (.bulldozers") in het havengebied.
Men dient bereid te zijn in ploegendienst te werken.
Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid Is aanstelling in vaste dienst mogelijk. Spoedige indiensttreding is gewenst
Schriftelijke sollicitaties onder no. ZC 419 te richten aan onze Sociale Afdeling, Hoofdkantoor, kamer 105. In de brieven moet worden vermeld:
1. naam en voornamen (voluit); 2. geooortedatum en geboorteplaats; 3. woonplaats en adres;
4. huidige werkgever en de werkzaamheden welke men verricht.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen Pr.: ƒ 1.— tot ƒ4,-(a.i.).
ontging j.l. Zondag in de thuiswed» Verkoop op speeldag en
strijd tegen BI. Zwart in de laatste 2 dag. ervoor van 10*3 u.
WACHT NIET TOT DE LAATSTE DAG
twee minuten de overwinning, toen
Tel. na. 12 u. Coupons
met het bestellen van VISITEKAARTJES !
de bezoekers nog onverwacht de geldig.
stand op 2=2 brachten. Het was een
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 2 — Telefoon 2135
goede wedstrijd met voor Zandvoort=
meeuwen een min of meer teleurstel»
lend slot.
Luchtpost
Het tweede elftal is de laatste we= opbou\yen. De aanval van Zandvoort BJÜDGE=COMP>ETITIE
ken enigszins uit vorm. In de uitwed= had niet veel meer te betekenen. In de Aslijn van de Zandvoortse Brids voor de a.s. feestdagen.
strijd tegen A.D.O.'20 2 leed dit team Strawberries verhoogde de score lot geclub heeft het koppel hrn Fabels
i-1. Zondag een kleine nederlaag.
2=0 en even later werd het — door Sjouwerman in de voorlaatste wed= Luchtpostcorrespondentie voor bui=
Het Ie Zaterdagmiddagelftal kon een fout van de verdediging — 3=0. strijd van de eerste competitie de lei= ten 'Europese bestemmingen, waarvan
het op een zeer zwaar te bespelen De wedstrijd ging uit als de bekende ding van de fam. van Eckelt overge= het gewenst is, dat zij de geadresseers
terrein te Amsterdam niet bol; nachtkaars. Even voor het einde wis= nomen. 'Het eerste koppel heeft thans de vóór 25 December 1954 kan bes
werken tegen P.V.W.A. Men kon ten de Strawberries voor de vierde 221.42% behaald, het tweede 217.65%. reiken, moet uiterlijk op de hierna
in de modder niet uit de voeten ko= maal te- doelpunten.
Het koppel hrn Vader=van Dartelen vermelde data worden gepost.
men met het gevolg dat de Amster=
De resterende wedstrijden werden wist zich met 206.22% op de derde Auckland: 11 Dec., Sidney: 14 Dec.,
Algiers, Buenos Aires, Rio de Janeiro,
dammers een gemakkelijke overwin» alle afgelast.
plaats te handhaven.
Montreal, Santiago, Cairo, Bombay,
ning konden behalen.
In
de
onderste
regionen
verliet
de
Plet programma voor a.s. Zondag
Djakarta, Bagdad, Teheran, Haifa,
fam.
Vulsma
door
een
resultaat
van
UHftagen van j.l. Zondag:
luidt:
63.43% nog onverwachts de laagste Tel Aviv, Tokio, Singapore, Casa=
2=2
ZaÖJkroortm. l=Blauw Zwart
Heren: J. D. Tresling=beker:
plaats, welke nu wordt ingenomen blanca, Mexico City, Willemstad,
A.D.O.'20 2sZandvoortm. 2
Z.H.C. II=Amsterdam VII, 2 uur. door
hrn Notterman=Peen met 183.27 Oranjestad, Biak, Karachi, Paramaris
V.S.V. 5=Zandvoortm. 3
3=2 ' H.B.S. VI=Z:H.C. IV.
pCt.
Maar
het degradatiespook blijft bo, Tunis, Damascus, Johannesburg,
Zandvoortm. 4=D.I.O. 2
2=4
Dames: Z.'H.C. IsLeiden II, 12.45 u. dreigen!
Montevideo, New York en Caracas:
Zandvoortm. 5=D.I.O. 3
9=0
16 December.
Tegen aller verwachting in verliet
X
V.V.H. bsZandv.m. jun. b
2=5 DAMES K.J.C. „NOORD"
de
fam.
Prins
in
de
Bslijn
de
eerste
J.l. Woensdag vierden de dames
Luchtpostcorrespondentie voor bui=
Uitslagen van j.!. Zaterdagmiddag:
het St. Nicolaasfeest en plaats om deze af te staan aan de ten 'Europese bestemmingen, waarvan
P.V.W.A.=Zandvoortm. l
4=0 „Noord"
werd
er
om
gespeeld. Mevr. fam. Vallo. De dames Bakkenhovens het gewenst is, dat zij de geadresseers
S.I.Z.O. 4=Zandvoortm. 2
1=0 Drune werd prijzen
Ie,
mevr.
A. Hefst 2e, Vader behielden de derde plaats, de vóór l Januari 1955 kan bereiken,
Zandvoortm. 3=E.T.O. 2
2=3 mevr. A. Kraaijenoord 3e.
Mevr. Jos doch het dameskoppel Fabel=Polak moet uiterlijk op de hierna vermelde
zakte van de tweede naar de vierde data worden gepost.
De wedstrijden van het 2e en het 3e Paap ontving de marsenprijs.
De kampioene van de maand werd plaats. Voor degradatie komen in
Auckland: 17 Dec., Sidney, Mexico
Zaterdagmiddagelftal werden onge=
aanmerking drie dameskoppels, t.w. City: 21 Dec., Algiers, Buenos Aires,
veer een kwartier voor het einde we= mevr. S. Drune.
DrösesPenaat,
NottermansVersteege
Rio de Janeiro, Montreal, Santiago,
gens weersomstandigheden - gestaakt.
en Jacobssvan der Werff.
Cairo, Bombay, Djakarta, Bagdad,
Indien voor de competiüestand van
In de C=lijn staan echter .drie kop= Teheran, Haifa, Tel Aviv, Tokio, Sin=
belang, zullen deze ontmoetingen la= WOENSDAG en DONDERDAG
pels klaar om hun plaats in te nemen, gapore,
Casablanca,
Willemstad,
ter worden overgespeeld.
n.l. de fam. De Jong (steeg van de Oranjestad, Biak, Karachi, Paramaris
GEHAKT RECLAME
tweede naar de eerste plaats, dames bo, Tunis, Damascus, Johannesburg,
500 gram. f 1,20
Keur=Schutte (steeg van de derde Montevideo, New York en Caracas:
Wegens weers= en terreinomstans
naar de tweede en hrn Bisenbergei= 22 December.
digheden vindt de training op de VRIJDAG en ZATERDAG
Woensdags en Vrijdagavonden in de EXTRA VLEESRECLAME Elzinga, (daalde van de eerste naar
de derde plaats). De voorsprong van
zaal plaats. Des Woensdags in de
deze koppels op no. 4 bedraagt bijna Humanitas geeft jaarverslag
Karel Doormanschool en des Vrij'
17%, zodat in de laatste wedstrijd De afdeling Zandvoort van 'Humani=
dags in de Wilhelminaschopl. De
welke a.s. Woensdag wordt gespeeld, tas heeft in het afgelopen jaar naar
training van het Ie elftal op Dinsdags Kleine Krocht J - Telefoon 2432
geen grote veranderingen worden ver» buiten toe weinig activiteit kunnen
avond en die van de jeugd op Woens=
wacht.
ontwikkelen. 'Het plaatselijk bestuur
dagmiddag vindt echter op het veld
heuit met de besturen van Haarlem
plaats. Daar de Karel Doormanschool
en Aalsmeer, op verzoek van de af=
deze week bezet is, wordt er a.s.
deling 'Haarlem, van gedachten ge»,
Woensdagavond eveneens op 't veld
wisseld over mogelijke samenwerking'
geoefend.
indien de beide kleine afdelingen
Aalsmeer en Zandvoort zonder steun
KORFBAL
van het grote Haarlem niet verder
zouden kunnen werken. Hierbij wordt
De enige korfbalwedstrijd, welke tij=
voornamelijk gedacht aan adviezen
dcns het weekeinde in Zandvoort
van de maatschappelijk werkster en
werd gespeeld, eindigde in een iieder=
zelfs 'n eventueel spreekuur in Zand=
laag. Het eerste twaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub bond op Donderdagavond j.l. had de tweede In de meeste gevallen en zeker bij voort van de Haarlemse Maatschap»
eigen terrein de strijd aan tegen de gemeente=avond van dit seizoen van detentie van langere duur, worden de pelijk Werkster, steun bij collecten
hekkesluiter, Nieuw Flora 3, doch de Herv. Kerk plaats in „Ons Huis". mensen vooraf geselecteerd in obser= of welke andere hulp ook.
De besprekingen over gezinsverzor=
moest met een 1=0 nederlaag genoe= Ds C. de Ru, die de bijeenkomst vationscenters. Hoe'zeer het leven in
gen nemen. 'Het degradaticspook opende, constateerde dat het nade= Amerika ook gemassificeerd is, bij ging en kinderbescherming hebben
komt daardoor weer om de hoek kij= rend Sint Nicolaasfeest blijkbaar vc= het gevangeniswezen wordt — hoe weinig resultaat gehad, gebrek aan
ken, nu Nieuw Flora 3 slechts twee len had weerhouden te komen luiste= merkwaardig dit pok klinkt — een op geld en medewerkers zijn hiervan de
punten bij Z.K.C, achter staat.
ren naar Mr M. E. Tjaden, die een het individu gericht systeem toege» oorzaak.
Enige malen is door het Centraal
causerie hield over zijn reis door de past!
'
Bureau
bemiddeling te vers
ZANDV. HOCKEY CLUB
Ver. Staten. Mr Tjaden is rijks=in=
De indeling van Bet gebouw is lenen bijgevraagd
het
zoeken
naar tijdelijke
Afgelopen Zondag moest Zandvoort specteur van de reclassering en in doorgaans niet zeer prettig. Er be= pleegouders; l gezin heeft twee maan=
het opnemen tegen de nog ongeslagen deze kwaliteit is hij uitgenodigd door staat in het type gevangenis, dat den als pleeggezin gefungeerd voor
Strawberries, nummer één van de de UNESCO om een studie te maken thans vrij algemeen is in de V.S. vrij» een ziek meisje uit Rotterdam en l
over 't gevangeniswezen in Amerika. wel geen mogelijkheid tot afzonde» gezin heeft zich opgegeven als pers
ranglijst.
Na een overzicht te hebben geges ring, omdat de verblijven niet ge» manent pleeggezin voor l kind.
•Het begin van deze 'wedstrijd was
niet slecht. Beide elftallen wogen te= ven van enkele tot dusverre gevolgde scheiden zijn door muren, maar meer
Een der bestuursleden van Huma=
gen elkaar op, doch opmerkelijk was systemen, van eenzame cellulaire op= lijken op getraliede kooien, •waardoor nitas is officieel opgenomen in het
dat 't tempo veel te laag bleef voor sluiting tot de idee van de z.g. „open" „het zicht" van de bewaker natuurlijk Reclasseringscomité, dat de collecte
een promotieklasse wedstrijd. Zand= gevangenissen, -welke in Zweden wors voortreffelijk is. Ten opzichte van de voor de nationale Reclasseringsdag
voort zat er goed op. Strawberries den toegepast, ging spr. nader in op beveiliging ideaal, maar in de grond verzorgt en dank zij deze samenwers
bracht het niet verder dan tot de de wijze van straffen, die in Amerika toch onmenselijk. Daarnaast echter king hebben 5 leden van 'Humanitas
hebben de gevangenen dikwijls buiten gecollecteerd voor dit belangrijke
rand van de cirkel. De aanvallen van wordt toegepast.
Zandvoort waren wel iets gevaarlijs
De strafmaat is daar veelal lang hun eigenlijke verblijf en natuurlijk doel: de Reclassering.
ker doch wederom was de afwerking niet mals, in ieder geval ruimer dan binnen de hoog=ommuurde gevange»
Evenals het afgelopen jaar het ges
niet best. De keeper moest enkele m Nederland. Doch dikwijls is een nis zelf, een zekere mate van vrijheid. val was, zal ook dit jaar Humanitas
malen ingrijpen doch echt gevaar was straf, die volgens onze begrippen
een werkzaam aandeel hebben in de
er niet. Zo tegen het einde van de enorm zwaar is, in verhouding tot het Aan de hand van een serie foto's, verspreiding van het overgebleven
eerste helft kwam Strawberries wat gepleegde misdrijf, meer schijn dan welke spr. liet circuleren, kon men speelgoed dat via de Vara=speelgoeds
los. De linies sloten nu beter en, in= werkelijkheid. Omdat in Amerika — zien hoe in Californië meer en meer actie aan kindertehuizen wordt ge'
derdaad wisten zij vlak voor de rust meer dan in elk ander lan'd — de wordt gebroken met de oude syste= zonden en waarvan Humanitas een
een doelpunt te scoren.
mogelijkheid bestaat een belangrijk men. Nog heeft men daar weliswaar deel krijgt toegewezen.
Na de rust was het vooral van gedeelte van de straf niet te behoe= het tamelijk revolutionnaire systeem
De verkoop van de Jubileum Prijs
Zandvoort geen al te beste vertoning. ven „uit te zitten". Bijzonder veel van Zweden niet in z'n geheel durven vraagloten verloopt zeer gunstig.
Slecht slaan en daardoor te laat bij werk wordt gemaakt van de arbeidss toepassen, maar er'is toch een nei»
Al met al heeft de afdeling Zand*
de bal. Het gevolg was dat de tegen= therapie, waardoor de gedetineerden ging naar een bepaalde „vrijheid in voort wel bewezen nuttig te zijn in
partij menig goede aanval kon voortdurend worden bezig gehouden. gevangenschap".
het grote landelijke geheel.

LA VIANDE

Het gevangeniswezen
in de V. S.

Volgens de publicatie in Uw blad
van 26 November onder het hoofd
„Houdt uw honden vast!" gaat de
Zandvoortse politie weer over tot het
geven van proces=verbaal aan hon»
denbegeleid(st)ers, die hun honden
op straat niet aan een lijntje hebben.
In dit verband vraag ik mij, af, of he.t
niet eens tijd wordt, dat de betreffen»
de verordening wat meer aan. de
eisen van deze tijd wordt aangepast.
In het achter ons liggende zomersei»
zoen bevonden zich in ons dorp-ge»
durende enkele weken/maanden ver»
schillende badgasten, die uit econo»
mische overwegingen diverse inwo»
ners erg welkom waren "en die met
hun honden hier hun vacantiecentjes
kwamen besteden. Het zou zeer on»
gastvrij geweest zijn, indien de poli»
tie die badgasten met een proces»ver»
baal verrast had vanwege het feit,
dat zij in het dorp hun honden lieten
loslopen. Voor zover mij bekend, is
er dan ook bij de badgasten niemand
geweest, die zijn portemonnaie heeft
moeten aanspreken om een bekeu»
ring vanwege zijn loslopende hond te
betalen.
Is het echter dan wel redelijk, dat
de Zandvoortse hondenbezit(s)ters,
waaronder er velen zijn, die ook hun
inkomen buiten Zandvoort verdienen
en dat hier practisch geheel besteden,
niet dezelfde rechten hebben als debadgasten en dus zonder de kans op
een bekeuring hun honden „binnen
redelijke grenzen" kunnen laten los»
lopen?
Ik ben het er volkomen mee eens,
dat de winkeliers indien enigszins
mogelijk, geen -last van loslopende
honden moeten -hebben, maar wan»
neer wij gaan denken aan het belang
van bepaalde groepen der inwoners,
dan mogen wij zeker niet de grote
groep der hondenbezit(s)ters verge»
ten, daar de laatsten c.q, de honden
zelf toch ook wel,aanspraak op enige
bescherming mogen maken, al zou 't
alleen maar zijn, omdat er nog altijd
hondenbelasting wordt betaald. De
gulden middenweg lijkt mij, dat bp»
vengenoemde verordening zodanig
wordt gewijzigd, dat het voortaan
verboden is, honden in het centrum
van het dorp (b.v. begrensd door de
boulevards, Zeestraat, Kostverloren»
straat, Koninginneweg, Hogeweg) te
laten loslopen. Blijft dan natuurlijk
de mogelijkheid, dat loslopende hon»
den zonder begeleiding het centrum
„betreden". Dit zal m.i. niet tot ex»
cessen leiden, omdat honden zonder
hun baas of bazin er'in het algemeen
niet veel voor voelen, zich in de win»
keistraten op te houden.
J. F. Palstra.
Wilhelminaweg 30, Zandvoort.-

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2403
2000
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Commandant Brandweer.
Brandmelding.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesneer, Julianaweg la.
Informatiebureau Vreemdeltagenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Stoomwasserrj „Hollandia",
fqnstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 7 Dec. 8 uur: film „Lied van
verlangen".
Woensdag 8 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 9 Dec. 8.30 u.: film „Gra=
zige Weiden", onder ausp. Cultu=
rele Kring 't Helm.
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 9 Dec. 8 uur: Reprise van
de Franse avond in „Ons Huis",
onder ausp. Inst. v. Arb. Ontwikk.
Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag W December, 8 uur: Ned.
Comedie met „Elektra". Zaterdag 11 December, 8 uur: To=
neelgroep Theater met „Sabrina".
Zondag 12 December, 8 uur; idem. - >
Dinsdag 14 December, 8 u.: De Haag»
sche Comedie met „'Het donker is
licht genoeg".

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Achterweg l Telefoon 2135
Bestelt u s.v.p.
vroegtijdig uw
VISITEKAARTJES?
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Expositie in „Kogelhuis"

Oudste inwoonster 99 jaar
Woensdag j.l. werd mevrouw Bluijs,
beter bekend als Tante Jans de Kraaij,
99 jaar. Het heeft deze levenslustige
jarige niet aan belangstelling ontbro»
ken. Taarten, bloemen, ja zelfs een
grote tong waren onder de geschen»
ken, want tante Jans houdt veel van
vis en haar eetlust, zoals ze ons ver»
zekerde, is .nog altijd prima in orde.
's Middags kwam een deputatie van
elf vrouwen, afgevaardigd door „De
Wiurf' in de prachtige Zandvoortse
klederdracht Tante Jans gelukwen»
sen. 'Het was net alsof de tijd enige
tientallen van jaren terug was gezet:
de kleine jubilaresse met de weduwe»
kap omringd door deze stoere vissers»
vrouwen, het ijzer op het hoofd, de
schoermantel om de schouders.
Een oude stukje Zandvoort kwam
weer tot leven.
Eén voor één kwamen ze haar feli»
citeren, vaak vergezeld van een har»
telijke kus. En dan steevast de vraag:
„Ken je me wel. Tante Jans, ik ben
er eentje van...." en dan volgde een
bijnaam. Met die bijnaam was tante
Jans dadelijk op de hoogte, dan wist
ze ineens weer alles.
Namens allen bood mejuffrouw B.
Bakels een mooie kleurenfoto aan:
enige Zandvoortse vrouwen in cos»
tuum op de Boulevard, een geschenk
dat tante Jans zichtbaar genoegen
deed en dat ze zonder bril nog goed
bekijken kon. En dat als je 99 bent
geworden! ,
Later werd door twee der aanwe»
zigen, n.l. de dames Gansner en
Jongsma een mooi gedicht voorgedra»
gen, gemaakt door de laatste en be»
trekking hebbende op het lange leven
van tante Jans. •
Het was duidelijk dat dit zeer werd
gewaardeerd door de jarige, ze her»
innerde zich de feiten nog best en
vulde ze zelfs nog aan. met andere bij»
zonderheden.
Toch heeft deze levenslustige oude
dame geen gemakkelijk leven gehad.
Op haar veertigste jaar was ze al we»
duwe ^oen-'haar-ziekelijke -marf'sfierf
en ze achter bleef met de zorg voor
zes kinderen, waarvan er nu nog
slechts twee in leven zijn. Ze heeft 16
kleinkinderen en 25 achter»kleinkin=
deren.
In haar jonge jaren en ook toen ze
al getrouwd was, liep ze eens per dag
via het Visserspad naar Haarlem, om
daar vis en paketten af te leveren.
Maar verzekerde ze ons: „Ik was al»
tijd zo gezond als een visje, nooit ver»

Rattenbestrij ding
nationaal belang

Ook dit jaar zal, evenals vorige ja»
ren, een landelijke actie tegen de
bruine rat worden georganiseerd.
Deze vindt plaats in de week van 11
tot 18 December.
Het personeel van de Dienst van
Publieke Werken speelt daarbij een
•belangrijke rol. 'Het moet er voor
zorgen dat de actie een vlot verloop
heeft en een succes wordt. Elk per»
soneelslid is voldoende geïnstrueerd,
om de bevolking met raad en daad
terzijde te staan.
De praktijk heeft reeds bewezen,
dat het noodzakelijk is het vergiftigde
lokaas bij het publiek thuis te bren»
gen en de werking van het verdel»
gingsmiddel aan de belanghebbenden
te verklaren. De uitreiking van het
lokaas zal in één dag geschieden, het»
geen wordt vergemakkelijkt door de
indeling van wijken.
Het is dringend noodzakelijk, dat
alle ingezetenen van Zandvoort aan
deze actie hun volle medewerking
verlenen, daar de schade, welke jaar»
lijks door de ratten wordt veroor»
zaakt, zeer groot is.
Op Maandag 13 December kunt
U een personeelslid van de Dienst
van Publieke Werken verwachten.
Stuur dit lid niet weg met de mede»
deling dat ei geen ratten zijn, maar
laat uw tuin, woning of schuur in uw
eigen belang nazien.
In het belang van de volksgezond»
heid rekent het gemeentebestuur op
uw medewerking.

kouden geweest. Alleen wat last van
rheumatiek. Ik ben Onze Lieve Heer
dankbaar voor alles".
Deze 99 jarige verricht nog veel
naaiwerk en heeft daar niet eens
altijd haar bril bij nodig. Al jaren
lang woont ze bij haar zoon en
schoondochter, waar ze liefderijk
wordt verzorgd. Je kunt aan alles
merken dat „Grootje" daar, hoe klein
ook van stuk, de grote centrale fi»
guur is.
Over één ding maakt tante Jans
zich zorgen, n.l. dat ze volgend jaar
niet mee kan met de tocht van
„Ouden van Dagen".
'Maar als we zo eens naar haar kij»
ken, zijn we daar nog niet zo bang
voor.
„Nee, Tante Jans, je bent nog zo
vitaal, het lijkt er hard op, dat we je
voorlopig nog wel bij ons mogen
houden".

In „'t Huis met de kogel" — Spek»
straat 12 — te Haarlem, exposeert
van 18 December tot 8 Januari de te
Zandvoort woonachtige kunstschilder
Henk van der Vliet met tekeningen
en schilderijen. De tentoonstelling
wordt officieel geopend op Zaterdag
18 Dec. om 's middags 3 uur. De ex»
positie is te bezichtigen op werkda»
gen van 10 tot 6 uur.

Uitwisseling
De kinderschilderschool van onze
plaatsgenoot de heer Ton de Boer,
heeft onlangs van de organisatie
„tekenen is een wereldtaal" een aan»
tal buitenlandse adressen — van kin»
deren van 6 tot 12 jaar — voor het
merendeel afkomstig uit de Verenig»
de Staten, ontvangen. De bedoeling
hiervan is om tot een uitwisseling van
kindertekeningen te geraken en even»
tueel correspondentie te voeren. Ver»
schillende tekeningen van Zandvoort»
se leerlingen zijn reeds in bezit van
de „pen en penseel" vriendjes en
vriendinnetjes overzee.

Ouderavond Dr Plesmanschool
Woensdagavond 8 December, belegde de Oudercommissie van de Dr A.
Plesmanschool een ouderavond in „Zomerlust", die ondanks de gure
sneeuwvlagen goed bezet was.
De officiële opening werd verricht door de heer Kransen, als voorzitter
der Oudercommissie.

fat

Het relletje, dat in
de radiowereld is ont:
staan door de oven
rompelende reactie
van een Rotterdamse,
die tijdens het Zondagmiddag sportjour:
naai van de A.V.R.O. nogal onom:
wonden uit de hoek kwam, heeft een
typerende eigenschap van de verhou*
ding radio : luisteraar bloot gelegd.
De radio heeft „bezit van de huis:
kamer genomen", is autonoom en
duldt geen inbreuk op de rechten, die
rij in een snelle opmars veroverd
heeft, zonder zich daarbij bijzonder
veel zorg over haar verplichtingen te
hebben gemaakt. Zeker, de programs
ma's dragen meestal wel het ken:
merk — het ene meer dan het andere
— dat aan de uitzendingen zorg
wordt besteed. Hoewel hier de me:
ningen ook verschillen. Maar in ven
band met het voorgaande wordt on:
der „verplichtingen" verstaan: het rei
kening houden met de mening en de
„activiteit" van de luisteraar. Van een
radioluisteraar wordt alleen maar
verwacht dat hij passief luistert. Wil
hij dat niet, dan rest hem slechts de
knop om te draaien. Het is tragisch
dat dit dan ook — buiten het luister:
abonnement opzeggen — „de enige
vorm van afkeur over (een) bepaalde
uitzending(en) is. Een direct contact,
zoals bijvoorbeeld bij het toneel, is er
voor de luisteraar ten opzichte van
de radio niet. De radio decreteert,

Hij heette, namens de leerkrachten, zijn op een volkomen andere leest ge»
alle aanwezigen Jiartelijk welkom, in schoeid.
den, waarmee de spreker zijn interes»
het bijzonder de ouders van de kin»
De heer Hillenius was aan de eerste santé lezing doorspekte en waarvan
deren die dit jaar voor het eerst naar expeditie toegevoegd door de rege» de aanwezigen bijzonder genoten heb»
school gingen. !Hij besprak in het kort ring, zoals hij het zelf uitdrukte „als ben. Ook tijdens het draaien van de
de verhouding onderwijzer»kind en een soort pottenkijker" om er op toe film, die een duidelijk beeld gaf van
bepleitte bij de ouders begrip voor te zien, dat de gemaakte bepalingen het werk op het fabrieksschip, lan»
de vaak moeilijke taak waarvoor een werden nagekomen, o.a. dat de ge» ceerde hij zijn droge opmerkingen
leerkracht zich geplaatst ziet. Een schoten vis aan de vereiste lengte van tot grote hilariteit der toehoorders.
kind opvoeden in de school zonder 70 voet voldeed.
Deze voordracht was het ten volle
de hulp der" ouders is een haast on»
De vis wordt tegenwoordig gescho» waard om er het slechte weer voor te
begonnen werk en daarom was het ten op een afstand van pl.m. 25 m. trotseren.
ook dat de voorzitter om de volledige Om de grootte van zp'n dier enigszins
Tot slot dankte de heer Kransen
medewerking der-ouMers verzocht.
begrijpelijk voor~de toeschouwers te sprelcer hartelijk erf hoopte dat hij
•Hierna was 't woord aan het hoofd maken, gaf de heer Hillenius enige tijd zou vinden nog eens terug te
der school, de heer P. Ramkema. Deze gewichten. Zo weegt het hart van een komen.
behandelde enige interne aangelegen» blauw»vin vis ongeveer 800 kg, even»
Nadat de heer Ramkema in een
heden, o.a. het schoolverzuim, dat in als de lever; het gewicht der longen kort — propagandistisch — woord de
enkele gevallen de vorm van ongeoor» bedraagt 600 kg. Wij moeten ons be» aandacht van de ouders vroeg voor
loofd wegblijven dreigde aan te ne» palen met het herhalen van hetgeen het werk van de vereniging „Volks»
men. Voorts propageerde hij het be» de heer Hillenius zei, maar het is ons onderwijs", werd deze alleszins ge»
zoek aan de schoolarts voor een on» onmogelijk om daar alle sappige en slaagde ouderavond gesloten.
derzoek, waartegen, zo meende de geestige opmerkingen bij te vermei»
G.H.
heer Ramkema, de ouders toch geen
enkele bezwaar konden hebben.
In enigszins scherpe bewoordingen
— zeer terecht overigens — liet hij
zich uit aan het adres van ouders die
meenden bezwaar te moeten maken
tegen het doorlichten van hun kind.
„Tegen besmetting van de zijde der
leerkrachten wordt ten strengste ge»
waakt en daarom kan ook door de
in filmprogramma van 't Helm
onderwijskrachten geëist worden dat
de kinderen zich op hun beurt laten
doorlichten, zodat niemand aan be»
dat in dit intelligente spel van
smetting behoeft bloot te staan", al» Het was misschien een enigszins won» kennen
derlijke combinatie, de filmavond die klank en beeld de mogelijkheid tot
dus de heer Ramkema.
beleving ontbreekt, dan
Uit de vele gemompelde blijken van 't Helm gisteravond in Monopole een een zekere
men zich te vroeg af voor een
instemming was duidelijk op te ma» talrijk publiek voorzette. In ieder ge» sluit
ongewone maar boeiende
ken, dat de vergadering het volko» val zullen degenen die voor „Grazige weliswaar
reeks gewaarwordingen. Ook in Mc
men met het hoofd der school eens
"Weiden" gekomen waren, niet allen Larens tekenfilms is de humor ruim»
was.
aanwezig, zij speelt zich ech»
Tot slot besprak spr. het psycho» even van harte hebben ingestemd met schoots
af op het vlak van de associaties,
technisch onderzoek t waar van de uit» het voorprogramma. Toch zouden wij ter
flitsen van seconden, wat het de
slag nog niet bekend was, maar waar» — al hadden wij wat meer variatie in
toeschouwer niet altijd makkelijk
van nu reeds vast staat, dat het van
En men moet tevens een ze»
groot belang was, omdat er op deze in dit voorprogramma gewenst ge» maakt.
gevoel voor het spel zonder meer
manier wat extra gegevens verkregen acht — deze voorfilms onrecht doen ker
voor het in wezen onge»
werden over het werk en de leerling. door er zwijgend aan voorbij te gaan. opbrengen,
compliceerde plezier met geluid en
De heer Ramkema verzocht de
'Het in 1946 gemaakte filmpje lijn.
ouders met klem, om toch steeds, l'Homme
(de Mens) van de Franse
Persoonlijk konden wij voor het
wanneer er „iets" te bespreken was, cineast Gilles
(muziek van eerste filmpje Phantasy, dat ons ver»
contact op te nemen met het perso» Joscph Kosma,Margeritis
die ook de muziek wees naar de gevoelswereld van het
neel der school of met leden der voor bekende chansons
als Les feuilles surrealisme en het futurisme, stro»
oudercommissie.
schreef) was voor velen onge» mingen — hoewel vrijwel voorbij —
Ook hij vroeg de medewerking der mortes
beter te volgen geweest wan» die uit de moderne schilderkunst bc»
ouders om het gezag der leerkrachten twijfeld
neer de Frans gesproken tekst door kend zijn, niet zo veel bewondering
te steunen.
was vertaald. Onder opbrengen. De „handeling" liep dood
Nadat mej. C. van Son, de secre» onderschriften
mom van een (deels quasi) we» in een zekere moeizaamheid, wat bij
taresse. de notulen der vorige verga» het
betoog wordt in dit dit soort kunst dodelijk is en onher»
dering had voorgelezen, was het tenschappelijk
— waarin de ironie in ruime roepelijk naar de verveling voert.
woord aan de heer W. Hillenius, die product
vertegenwoordigd is — het ge» Boogie Doodle en Hen Hop waren
als reisgenoot van Dr A. Melchior op mate
drag van „de mens" onder de loupc evenwel sterk rythmische en gespan»
de „Willem Barendsz" een en ander genomen.
gedrag is scherp en met nen filmpjes, waarin het spel boeiend,
vertelde over de walvisvaart. Hij veel humorDitgeobserveerd
en zowel in verrassend en geestig bleef. Er was
lichtte zijn causerie toe met de smal» het filmbeeld als in het spottend
com» een uitgewogen samenhang tussen
film van Dr Melchior: „Met de Wil» mentaar valt een zekere (leerzame)
beeld en muziek bereikt, dat ons her»
lem Barendsz ter walvisvangst".
te beleven. Velen zul» innerde aan Mc Laren's Capriolen in
Voordat hij tot het vertonen dezer zelfherkenning
wellicht niet zo snel geneigd zijn kleuren, dat hier vorig jaar werd ver»
film overging, gaf hij een korte be» len
in de ietwat onaantrekkelijke toond en dat we tot nu toe zijn beste
schrijving van de walvisjacht met de om
hoofdpersoon zichzelf te ontdekken. werk blijven vinden. Nogmaals, deze
Groenlandse Compagnie omstreeks Met
een tikje gevoel voor zelfspot — filmpjes vragen geen zwaarwichtige
1600 op het Noordelijk halfrond.
ook de maker van dit filmpje ge» benadering, maar een voornamelijk
De tegenwoordige expedities die in dat
had moet hebben — lukt dit echter zintuigelijke bereidheid om de com»
de Zuidelijke Poolzee plaats vinden, meer
dan men oppervlakkig gezien binatie kleur, klank en beweging een
zou denken. De hier en daar wat cy» kans te geven. Een kans die dit genre
nische kijk op de mens is zeker niet verdient omdat het momenten van
volledig, maar door het belichten van probleemloze bekoring en ook de
ogenschijnlijk onbetekenende details glimlach -weet te wekken.
wordt er al met al een stukje portret*
De 300ste!
Na de pauze het meesterwerk „The
kunst weggegeven dat minstens zo
Dezer dagen werd door de Dienst representatief — zij het wat weemoe» Green Pastures", dat reeds uitvoeri»
van Publieke Werken de 300e vuilnis» diger — is als de familie Doorsnee.
ger werd besproken. Het weerzien
wagon naar Wijster "in Drente gezon» Mc Laren's abstracte filmpjes, waar» met deze film heeft ons nogmaals
den. Daar elke wagon ongeveer 31 ton van er drie werden vertoond, ver» overtuigd dat de makers en de ac»
huisvuil bevat, is na de ingebruikne» eisen ongetwijfeld een zekere aanpas» tours van dit werk een zuiverheid
ming van het vuillaadstation aan de sing van de toeschouwer en tevens hebben bereikt die in deze vorm
Van Lennepweg, ongeveer 9300 ton een zekere onbevooroordeeldheid. waarschijnlijk wel uniek zal blijven
(9.300.000 kg) huisvuil verzonden.
Wanneer men bij voorbaat zou ont» in de geschiedenis van de filmkunst.

Experiment en zuiverheid

zendt uit
het publiek mag buigen
en luisteren. De man in de zaal kan
— als hij lust heeft deze overigens
laakbare protestvorm te gebruiken —
met een forse zwaai een ei op het to:
neel smijten, a/s het stuk of het spe!
hem niet bevalt. Bij de radio kan dit
niet. De radio is ongrijpbaar op het
moment dal er wordt uitgezonden.
Daarom is het experiment van de
A.V.R.O. om tijdens de uitzending
van het sporlthalf uurtje telefoonge*
sprekken te voeren, een gevaarlijk ex:
penment. En of alles nu een stunt of
een doorgestoken kaart is geweest —
er gaan geruchten dat de hele rel op:
zettelijk in scène is gezet — doet er
niet toe. De reactie van de heer Torn
Schreurs was erbarmelijk.
Hier werd een onaantastbaar gei
achte „citadel" onder de voet ge/o*
pen! En nu komt het volkomen ab*
surde van dit alles plotseling in een
fel daglicht te staan, door de mede:
deling van de heer Schreurs, die zei:
de in overweging te nemen „er nu
maar mee op te houden".... En:
„Wat in Engeland wel zonder moei:
lijkheden kan, lukt met een deel van
het Nederlandse publiek blijkbaar
niet
" Dat doet de deur (van de
geluidskamer) dicht!
Er heeft een persoonlijk geluid ge:
klonken van de huiskamer naar de
studio. Er is een ei — cfoor de micro:
foon heen! — in de studio geworpen.
En de autonomie van de radio heeft
zichtbaar gewankeld!

Supportersvereniging
opgericht
Onder zeer grote belangstelling is
Maandagavond in Hotel 'Keur een
supportersvereniging opgericht, die
de belangen van de voetbalvereniging
„Zandvoortmeeuwen" zijdelings zal
behartigen.
Na een uitvoerige uiteenzetting
door de heer M. Weber werd beslo»
ten over te gaaa tot de oprichting
van de supportersverêniging, waarna
de vereniging de naam „Geel Blauw"
de kleuren van Zandvoortmeeu»
wen — kreeg.
Het bestuur werd als volgt samen»
gesteld:
M. Weber, voorzitter en leden de
heren Leo Bluijs, Engel Bol en Wim
Zwemmer.
Het ligt o.m. in de bedoeling zorg
te dragen dat tijdens wedstrijden van
het eerste elftal muziek (grarnofoon)
zal worden gemaakt, dat er een sco»
ringsbord komt, alsmede een klok.
Voorts zullen pogingen worden aan»
gewend het reizen in georganiseerd
verband te regelen, terwijl het voorts
in de bedoeling ligt feestavonden op
geregelde tijden te organiseren voor
adspiranten en junioren.
Binnenkort zal een grootscheepse
ledenwerfactie onder de bevolking
worden gehouden.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Donderdag 16 December, 's avonds 8
uur, hoopt de afdeling Zandvoort
van de N.C.V.B. in de nieuwe consi»
storie der Hervormde Kerk haar
Kerstwijdingsavond te houden.

Voor de „stille armen"
Het comité voor de „stille armen"
deelt mee dat reeds velen spontaan
gevolg hebben gegeven aan de oproep
voor de kerstmzameling t.b.v. de stil»
Ie armen. 'Hier volgt de tweede ver»
antwoording: mevr. J. G.»C. f 5,—;
Th. C. P. l,-; fa. J. Th. K. ƒ 10,-;
v. P. ƒ 5,»; L. J. B. ƒ 50,»; S. S. ƒ 10,»
M. D. ƒ 10,-; Mij. Z. D. ƒ 100,A.'H. ƒ 5,-; fa. v.P. & Zn ƒ 5,J.E. ƒ 5,-; 'H.H. ƒ 10,-. Totaal dus
ƒ 216,-.
Vorig totaal ƒ 330,-. In het geheel
ontvangen ƒ 546,—.
Het comité doet nogmaals een be»
roep op de offervaardigheid van het
publiek. Men helpt hiermede te be»
vorderen, dat zij, die door buiten hun
schuld liggende oorzaken in armelijke
omstandigheden zijn geraakt, met de
Kerstdagen eens een extraatje heb»
ben. Giften voor dit doel worden
gaarne in ontvangst genomen door de
heren S. Slagveld, Koninginneweg 26
en J. A. B. van Pagée, Brederodestr.
35, alhier. Ook kan men zijn bijdra»
gen storten op postrekening 499496
t.n.v. S. Slagveld.
Het comité,
Mr H. M. van Fenema
S. Slagveld
J. A. B. van Pagée.

Avond over Mexico
Dinsdagavond 14 Dec. geeft de Ned.
reisvercniging in hotel Keur een
avond over Mexico. De heer Delfos
zal over deze Midden»Amerikaanse
republiek een aantal kleuren»dia's ver»
tonen.

HIER STAAT UW BRIEF!
De Propagandafilm van
Touring Zandvoort
Dinsdagavond mocht ik, omdat ik
begunstiger van Touring Zandvoort
ben, de propagandafilm over Zan
voort zien. De directeur opende de
vergadering met de opmerking, dat
het hem genoegen deed, dat deze film
al zoveel stof had doen opwaaien,
hetgeen voor hem een bewijs was, dat
er aandacht aan de film geschonken
werd. Hieruit blijkt dus wel heel dui*
delijk, dat de film lang niet voor
iedereen een genoegen was.
Zonder aan de kwaliteiten van de
goedwillende cameraman van de film
afbreuk te willen doen — deze film
is vol kleurige, fleurige opnamen —
valt het de enigszins critische toe»
schouwer op, dat ook dit weer geen
deskundig routinewerk is.
De ondernemers, van welke aard
ook, in Zandvoort verlangen niets
liever dan goede propaganda en doel»
matige reclame voor de badplaats,
zodat er op onze propagandavruchten
in het — op dit gebied verwende —
buitenland niets aan te merken valt.
Waarom werden in deze film geen
opnamen gemaakt van Zandvoort
zelf: de winkelstraten met de grote
zaken en enkele typisch Zandvoortse
gebouwen, raadhuis e.d., waardoor de
buitenlander een juistere indruk van
onze plaats zou hebben gekregen?
Maar wat mij wel het meeste is op*
gevallen is het herhaaldelijk tonen
van Hotel Bouwes, zelfs zó, dat in»
plaats van een Zandvoort»film waar»
op ook Hotel Bouwes voorkomt, be»
ter gesproken zou kunnen worden
van een Hotel Bouwes»film met ook
Zandvoort erop.
Is voor de buitenlanders alleen
Hotel Bouwes van belang en zou er
wel iemand zijn, die het weeë, flauwe
scènetje van het jonge paartje (zeer
slecht gespeeld) waardeert? Valt of
staat het vreemdelingenbezoek met
.Hotel Bouwes? Tellen voor de ne*
ringdoenden de dagjesmensen en de
bezoekers met autobussen uit het
buitenland dan niet meer mee? Deze
film is, naar ik meen, toch ook be»
stemd voor de Reisbureaux met auto»
bussen en deze zullen hun gasten toch
wel niet in de eerste plaats bij Hotel
Bouwes onderbrengen.
Geconstateerd kan dus worden, dat
deze 'film een reclame is voor 'Hotel
Bouwes. Hierin zou nu niet zoveel af
•te keuren zijn, indien deze film dan
ook gefinancierd was door dit Hotel
alleen en niet door alle andere ,,be»
gunsrigers" van Touring Zandvoort.
Is er dan niemand, die zich tegen
deze gang van zaken verzet, ook niet
uit het zaken» en bedrijfsleven?
Slikken de Zandvoorters maar alles?!
Of legt men 'er zich'maar bij neer in
het besef, dat „verzet" toch niet veel
zou helpen, daar Touring Zandvoort
een „stichting" is, waaraan begunsti*
gers alleen maar hun contributie mo»
gen afdragen, zonder een stem in het
„stichtings" kapittel te hebben, zoals
dit wél het geval is in een „vereni»
ging", waarin met alle leden overleg
kan worden gepleegd en een Bestuur
kan worden gekozen.
Maar zelfs indien H. Bouwes deze
film geheel gefinancierd zou hebben,
dan steekt daarin niettemin een grote
onbillijkheid, omdat het vaststaat, dat
ook andere belanghebbenden graag

, In bijna ieder beschaafd land bewaart
l men goud, maar in China ligt een
.' grote roestige spijker op de bodem
s van de schatkist. Maar voor die spij»
J ker het zover had gebracht dat hij- in
J de schatkist van China werd gebor*
' gen, lag hij op de weg. Het was een
l eerzuchtige spijker die vooruit wilde
j in de wereld.
' Hij had met 24 andere spijkers, die
• er uiterlijk net zo uitzagen als hij, in
5 een pondszak gezeten. Maar kom je
5. daar vooruit? Neen! Je wordt met
{ z'n 24en in een plank geslagen en je
S blijft er net zo lang in zitten tot je
: er oud en versleten uitrolt. Zó dacht
* die spijker en zijn besluit stond vast.
-Hij begon met z'n scherpe kant een
gat in de papieren pondszak te boren,
dat lukte wonderwel en hij viel wel*
dra op de weg waarover de pondszak
door een man werd gedragen.
Wang Lung, de armste boer uit het
district Grzip kwam langs de bultige
weg en moest eerst even met z'n
ogen knipperen voor hij de spijker
opraapte, zo schitterde z'n ijzeren lijf
in de zon. „Wat een prachtstuk",
riep Wang Lung opgetogen. Want hij
was zo arm dat een doodgewone spij*
ker voor hem een weelde betekende.
Ik zal hem vlug naar m'n hut bren*
gen, dacht Wang Lung, hij draaide
zich om en wilde het op een lopen
zetten. Maar nu had hij toch buiten
de spijker gerekend. Het was géén
gewone spijker, het was een spijker
die vooruit wilde in de wereld, ho»
gerop, bovenal! Hij had maar één
blik op Wang Lung hoeven werpen
om te zien dat het maar een arme
boer was en de spijker bemerkte te*
gelijkertijd dat er iemand (die er veel
beter uitzag dan Wang Lung) het pad
af kwam. Dus schitterde de spijker
met alle kracht in de hand van boer
Lung.
Toen Wang Lung de wandelaar
zag herkende hij hem direct en
trachtte de spijker nog vlug tussen
zijn jak te verbergen. Maar de baas
van Wang Lung, want die was het,
een inhalige pachter uit het district
Grzip, had die schittering in de hand
van Wang Lung al lang gezien en
riep: „Zo kom je me de pacht bren*
gen, dat is braaf van jel" Hij pakte

zouden hebben bijgedragen in de kos»
ten voor een film, waarin ook van
hun bedrijf een flits zou zijn opgeno»
men, maar niemand heeft daartoe de
kans gekregen van Touring Zand»
voort,, omdat deze stichting het niet
nodig heeft geoordeeld z'n begunsti*
gers van de plannen op de hoogte te
brengen.
Hoe zs het mogelijk, dat zulke din»
gen als het ware in een „onder onsje"
bedisseld kunnen worden, met uit»
sluiting van het bedrijfsleven in Zand»
voort.
Een „vereniging voor zakelijke be»
langen" is democratisch, daarentegen
blijkt een „stichting voor zakelijke
belangen" dictatoriaal!!
In Uw blad van Vrijdag 3 Decem»
ber stonden een aantal onderteke»
naars, die er van getuigden hoe prach*
tig zij de film wel vonden. Het eigen*
aardige was, dat zich onder de onder»
tekenaars verscheidene personen be*
vonden die lid zijn van het bestuur
van Touring Zandvoort. Buitenge»
woon sportief was wel de handteke»
ning van Bouwes en Keur, hoewel zij
„toch helemaal niet" op de film voor»
komen!!
Een „begunstiger" van T.Z.
(Naam en adres van inzendster zijn
de redactie bekend).

Mijnheer de Redacteur,
Gaarne wil ik even reageren op het
ingezonden stuk van de heer J. F. Pal»
stra in uw nummer van 7 December.
Het is mij niet bekend of geduren*
de het seizoen veel gasten met hun
hond in Zandvoort geweest zijn, en
evenmin of ze deze al dan niet aan
de lijn hebben gehouden.
Ik kan me voorstellen dat in het
seizoen de politie — wellicht — een
oogje voor 't loslopen heeft dicht ge*
daan. Om, echter op grond hiervan
thans ook buiten 't seizoen te pleiten
voor meer •bewegingsvrijheid voor de
in Zandvoort woonachtige honden,
lijkt me toch wel ver gezocht.
Ik had en heb nog steeds vrij veel
last van loslopende honden. Naar
mijn mening ligt dit niet'aan de hon»
den, maar aan de bazen en/of bazin»
nen. Men is hondenliefhebber — na»
tuurlijk — maar de bezigheden die
deze beestjes drie of vier maal per
dag noodzakelijkerwijze buiten de
deur moeten doen/ daar laat men ze
volkomen vrij in.
Wanneer U zoals ondergetekende
op een avondwandeling om de haver»
klap in een „honden bezigheid" trapt,
regelmatig meerdere van deze „bezig»
heden" uit uw tuin moet verwijderen,
afgebroken heesters en boomtakken
moet constateren, U lam schrikt als
de avondlijke stilte plotseling wordt
verstoord door een hond die op U
afvliegt, me dunkt dat er dan aan*
leiding is te pleiten voor een rigou»
reuze toepassing van de politieveror*
dening — niet alleen voor 't centrum
— maar ook voor de buitenwijken.
Als er wat gebeuren moet of de
beestjes moeten eens los, toont U
dan een echte dierenvriend en trek
met ze de duinen in, daar is werke»
lijk ruimte genoeg en U bespaart een
ander veel overlast.
J. KUIPER.
Wilhelminaweg 44, Zandvoort.

Geachte Redactie,
In het verslag over de St. Nicolaas*
feesten voor de schooljeugd te Zand'
voort komt de mening naar voren,
dat het wat al te „familiair" was St.
Nicolaas in een jeep „naar de plaats
van bestemming te vervoeren".
Welk een gruwelijk misverstand
openbaart zich hier! Is het Uw ver*
slaggeefster onbekend, dat de Sint
zich niet „naar de plaats van bestem»
ming laat vervoeren", doch zelf be»
paalt op welke wijze hij zijn taak ver*
vult?
Welnu, ditmaal koos de Sint niet
de olifant, waarvoor Uw verslaggeef*
ster blijkbaar voorkeur heeft, doch
— evenals vorig jaar — de jeep!
Op deze wijze — aldus Sint Nico»
laas — kunnen de kinderen mij beter
zien dan wanneer ik weggedoken zit
in een luxe auto.
En tja. dat de Sint te familiair met
zichzelf omspringt, zal toch zeker
zelfs Uw verslaggeefster niet volhou»
den!
Ook het verslag over het door de
leerkrachten opgevoerde toneelstuk
noopt tot een opmerking.
We zullen het er wel over eens zijn,
dat in het algemeen een beroepsgezel*
schap een stuk „meer tot zijn recht
kan laten komen" dan een gezelschap
van amateurs. En een amateursvereni*
ging maakt er vermoedelijk weer
meer van dan een groepje mensen,
voor één speciale gelegenheid bij el»
kaar gekomen.
Maar het „aardige" ligt voor de
meesten onzer in het feit, dat de leer»
krachten van alle Zandvoortse scho»
len zich zelf geven en in onderlinge
samenwerking trachten onze kinderen
een fijn Sint»Nicolaasfeest te bezor*
gen.

Koken in het nieuwe jaar
Wegens het enorme succes, dat de
vorige serie kooklessen heeft gehad,
is door de commissie voor huishou»
delijke en gezinsvoorlichting besloten,
in het nieuwe jaar wederom een cur»
sus van vier lessen te geven in samen»'
werking met het Gemeentelijk Gas»
bedrijf.
En het feit, dat mej. Freni bereid
is zich weer met de leiding te belas»
ten, is een waarborg yoor het goede
gehalte van deze lessen, die voor
iedere huisvrouw van groot belang
zijn. De juiste datum waarop deze
lessen een aanvang zullen nemen, zal
nog nader worden bekend gemaakt.
SCHAAKNIETJWS

Ook de derde bondswedstrijd heeft
het Ie tiental met winst beëindigd,
n.l. tegen „'Het Oude Slot" uit Heem»
stede. Nadat men in de loop van de
avond met 4=2 voor was komen te
staan, wist de tegenpartij de achter»
stand grotendeels in te halen tot 5»4.
De laatste partij, t.w„ van Porrenga,
werd eveneens door de Zandvoortse
ploeg gewonnen en is de einduitslag
6*4 geworden., Hierdoor staat het
tiental aan de kop van de afdeling
met 6 punten uit 3 wedstrijden.
De gedetailleerde uitslagen waren:
D. Porrenga*G. Boot 1*0; F. Kap»
pelhof=P. Wilffert 0»1; J. v. d. Brom»
F. Kokkelkoren 1»0; D. Bais»D. Draijer
0=1; Ch. Janssen»!. Schoonhoven 1»0;
G. Kop»F. L. de Haas 1»0; J. Termes»
R. v. Hout 1»0; G. C. Verhaert»J. A.
de Nobel 0=1; Haagen»A. Herckcn*
rath 0»1; J. Giskes»F. Guintus 1«0.
'Het 2e tiental speelt a.s. Donderdag
eveneens een bondswedstrijd, n.l. te»

3 e Jp^fect Haft C&6ta
'het schitterende ding uit de hand van
Wang Lung, zonder goed te kijken
wat het eigenlijk was. Een doodge*
wone spijker. Wang Lung slofte weg,
hij was gewend alles te moeten af*
staan en pacht was hij in het geheel
niet schuldig. De pachter sprak er
verder ook niet over, hij was gewend
alles te ontvangen, maar het minst
van allen liet de spijker zich horen,
hij wilde immers vooruit in de we*
reld en het scheen goed te gaan. Toen
de pachter zijn hoeve naderde kwam
zijn vrouw hem haastig tegemoet.
„Man", sprak ze, „man kom gauw, de
gouverneur zit binnen op je te wach»
ten, hij wil onze zoon oproepen voor
het leger!'' De pachter versnelde zijn
pas en hield die pas in voor de gou*
verncur en maakte een buiging. Maar
hij dacht daarbij een ogenblik niet
aan dat schitterende ding in zijn zak.
Dat hoefde ook niet, de spijker kon
voor zich zelf zorgen. Hij wilde im=
mcrs vooruit in de wereld en hij viel
voor de voeten van de gouverneur op
de grond. „Tja", sprak de gouverneur,
„tja, dat verandert de zaak".
Hij raapte met een fijn zijden zak»
doekje de spijker op en borg hem
zorgvuldig weg in zijn brillendoos.
Het moet wel iets heel bijzonders we*
zen, want zo'n rijke pachter zal toch
geen doodgewone spijker bij zich dra*
gen, waar het zo op het oog wel iets
van weg had. Hij nam afscheid van
de pachter en zijn vrouw, die hem
wel duizendmaal bedankten, omdat
ze nu begrepen dat hun zoon niet in
het leger moest dienen.
Zo reisde de spijker in de brillen»
doos van de gouverneur naar de
hoofdstad van het district Grzip.
Thuis gekomen moest de gouver*
neur zich direct omkleden voor de
ontvangst van de inspecteursgeneraal,
die zou komen inspecteren. Zijn
vrouw borg ondertussen zijn reiskle*
ren in de hangkast en vond de bril*
lendoos. Op het zwarte fluweel waar»
mede de doos bekleed was schitterde
de spijker haar tegen en ze dacht dat

het een zeldzame bloem was, die haar
man uit het binnenland had meege»
bracht.
„Ik zal hem gauw in het water zet*
ten, dan zal zijn knop wel opengaan",
zei ze bij zich zelf. 's Avonds, bij het
diner stond de spijker in een door»
zichtig vaasje van het duurste porse*
lein voor het bord van de inspecteur*
generaal. De inspecteursgeneraal zag
in één oogopslag dat dit iets buiten*
gewoons was, wat hij niet bezat en
alle lust tot inspecteren verging hem.
Na het diner zei hij dit ook onder
vier ogen aan de gouverneur en keek
even naar de spijker in het porselein.
De gouverneur begreep hem direct
en dacht aan al die dingen die de in»
specteur beter niet kon inspecteren
en schonk hem de natte spijker.
De volgende ochtend vertrok de
inspecteursgeneraal al vroeg, nadat
hij alles in een ogenblikje had goed*
gekeurd, naar de hoofdstad van Chi*
na. De spijker die de gehele nacht in
een vaasje met water gestaan had, be*
gon een beetje bruin te worden. Maar
hij beklaagde zich niet. Hii reisde nu
in het gouden etui van de inspecteur
en voelde dat hij vooruit ging in de
wereld. Bij zijn' aankomst in de hoofd»
stad, ging de inspecteursgeneraal di»
reet door naar het ministerie om rap*
port uit te brengen over zijn reis, des
te eerder zou hij thuis zijn kostbaar
kleinood kunnen gaan bewonderen.
Maar hij kon ook niet weten, dat
hetgeen hij voor een prachtig sieraad
hield, een doodgewone spijker was,
die vooruit wilde in de wereld.
Toen de spijker dan ook hoorde dat
de inspecteur bij de minister werd
aangediend, wrong en keerde hij zich
net zo lang in het gouden etui tot hij
met het etui en al open en bloot op
het zachte tapijt van de ministerska*
mer viel. Maar voor de inspecteur
zich kon bukken om zijn schat o£ te
rapen, had de minister dit al gedaan.
„Zeldzaam, zeldzaam", sprak de mi*
nister, terwijl hij de spijker in het
vestzakje van zijn modern Europees

Uw verslaggeefster voelde dat ver*
moedelijk enigszins aan, toen zij
schreef: „We vinden het hier niet de
plaats om nader op één en ander in
te gaan,
"
Als nu achter „gaan" de komma in
een punt was gewijzigd, waren we
het volkomen eens geweest.
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend, Uw dv.
A. MABELIS Jr.
Voorz. Comité St.»Nicolaasfeest
voor de Zandvoortse scholen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente *Zandvoort

Kosteloze inenting tegen pokken
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op Za=
terdag 18 December 1954, des namid*
dags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
opengesteld tot kosteloze inenting of
herinenting tegen pokken, van hen
die zich daartoe in het Consultaties
bureau aan de Poststraat alhier aan*
melden.
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 trouwboekje van de
ouders of geboortebewijzen van de
kinderen mede te brengen.
Zandvoort, 8 December 1954.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, VAN FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.

Maar meneer Mabelis, meent u, dat
dit de juiste manier is, om te reage*
ren op goed bedoelde opmerkingen,
gemaakt in het belang van datzelfde
„fijne Sint Nicolaasfeest", als waar*
van u in uw epistel spreekt?
Bovendien zijn uw argumenten
geenszins steekhoudend. B.v.: „Een
groepje mensen voor één speciale ge»
legenheid bijeengekomen", ontslaat
niemand van de verplichting, de vrij»
willig op zich genomen taak zo goed
mogelijk te vervullen. Gebeurt dit,
dan zal het „aardige" de medespelen*
den nog meer voldoening schenken en
(Adv.)
het gaat in één moeite door.
Ik noemde mijn verslag van Dins*
dag j.l. „niet deu juiste plaats om op
een en ander nacler in te gaan". lm» scheppen gezonde regelmaat
mers het betrof hier een aantal leer»
krachten en de jeugd van Zandvoort
leest óók de krant!
Maar dat betekent nog niet, dat ik
ervoor terug schrik, om mijn stand»
punt nader uiteen te zetten. Integen»
deel, ik ben te allen tijde gaarne be»
reid, in besloten kring, mijn argumen» Stephen mag niet met Rolands auto
ten naar voren ,te brengen.
G.H. spelen, Annelies mag niet aan Step»
hens bal komen, Roland mag niet
naar Stephens mondharmonica wij»
zen, Sjoerd mag niet., enfin, Sjoerd
gen Bloemendaal 3.
alles.
Voor de onderlinge competitie afd. mag
Ja, het onvergetelijke Sint Nicolaas*
B werden nog de volgende partijen feest
is voorbij.
gespeeld:
Drie weken voor heffeest was er
Mühlenbruchsv. Keule 0*1; Eldering» rumoer
in het huis, tijdens liet feest
Coeverden 1»0; Kramer»Slijkerman
was er een „gematigd oproer", na het
feest is er een sfeer van „catch as
catch can". Men zou zo zeggen dat de
DAMMEN
filiaalhouders van Sinterklaas de zaak
De resultaten jya.n , de
Woensdag»
niet meer in handen hebben.
avond gehouden damwedstrijden wa»
ledere dag is er wat. Moeder: „Kijk
ren als volgt:
nou eens.... een heel stuk borstplaat
J. Schuiten»W. de Goede
0»2 finaal in de cocosmat getrapt!'-' Va*
L. IJ. Vink*T. Kerkman
1»1
der: „Wie heeft er in 's hemelsnaam.
G. ter Wolbeek»C. Drayer Sr 0»2 taai*taai op m'n bureau gesmeerd? l"'
W. de Goede '*L. J. v.d. Werff 2»0
Alle kinderen: „Afblijven.— van
V. F. Makau»J. Schuiten
0»2
mij
. spuug niet in m'n mondhar*
monica.... kom er nog es an, als je
durft....!!!"
BRIDGEDRIVE;
Hier staat genoeg om dr Sis iHeys»
De Zandvoortse Bridgeclub organi»
seert voor de leden op Woensdag 15 ter grijze haren te bezorgen.
Ja, nietwaar, hier gaat iets mis. Dat
December a.s. een onderlinge drive.
Op 22 en 29 December staat de com» moet voor iedereen duidelijk zijn.
Aan die interne rebellie moet natuur*
petitie .stil. ' Jlijk iets gedaan worden.
Nu is het misschien _een,.verbalend
AANGESPOELD
zotte methode.--r die Momus'dëson*
Even ten noorden van de rotonde danks jn,de ^vriendelijke aandacht van
spoelde Dinsdagochtend een dode paedagogen (in de ruimste betekenis
(witte) koe aan: De Dienst van Pu» van het ambt) wil aanbevelen: Hij
blieke Werken zorgde voor overbren* doet er niets aan.
ging naar het abattoir.
Waarschijnlijk zullen verschillende
mensen zeggen dat dit de weg van de
minste weerstand is. Ja, dat is zo,
(Adv.)
'maar waarom zou je die niet volgen?
Als je van te voren weet dat de weg
van de meeste weerstand onvermijde»
lijk op nog meer narigheid uitdraait.
Weet U, het ellendige is dat die
kinders nog zo weinig van bezits*
spreiding weten. En wat nog ellendi*
ger is: als je ze hebt geleerd met mes
en' vork te eten, kunnen ze na het
Sinterklaasfeest toch niet met een
bal, een pop," een mondharmonica en
costuum liet "f glijden. „U bent be* een speelgoed*auto omgaan.
De sociale aspecten van de Sinter*
noemd tot
'tot
Hm". Er be*
stond geen hogere rang voor de in» klaas*viering zijn nog lang niet tot op
specteursgeneraal, zodat de minister de bodem uitgediept. Denkt U dat
zich liet verontschuldigen. Hij had maar niet.
Voor U nu een ingezonden stuk
een dringende afspraak met het hof.
Zo reisde de spijker, die intussen al gaat schrijven, moet U wel even we»
flink verroest was, naar het hof. De ten dat de spa van Momus altijd een
minister moest een half uur wachten steek dieper spit. Zo'n spelletje zou
en daardoor had de spijker de gele» door kunnen gaan tot U hem ontmoet
genheid door een gaatje in het vest» had, desnoods aan de andere kant van
zakje de omgeving goed te bekijken de aardbol. Maar op dit procédé is
en hii begreep, hij moest nog hoger. het -volume van de krant niet inge»
De minister wbrd toegelaten en na steld. En het zou na drie maanden
door een eindeloze reeks deuren ge» niemand meer interesseren. En dat is
gaan te zijn, moest hij nog 24 buigin* wel het grootste bezwaar.
Ja, wij kunnen het niet' ontkennen.
gen maken vóór de keizer hem met
z'n wenkbrauwen toeknikte. Al die Er ontbreekt wat aan de wijze, waar*
te werk ga.at. Ner*
tijd had de spijker geen kans gezien op Sint Nicolaas
een
gebruiksaanwijzing,
te ontsnappen en zich aan de keizer gens geeft hii
te vertonen. ''Hij werd er wanhopig of het zou dat papiertje moeten zijn
onder. Was dan alles voor niets ge* dat hij een of ander technisch speel*
weest? Hij had hiervoor duizenden goedje of een spel laat vergezellen.'
mijlen afgelegd, in allerlei donkere en Maar waar blijven de instructies voor
ongemakkelijke ruimten verkeerd en de ouders, voor de schooljuffrouwen
tenslotte was hij verroest. Het deerde en de dames*weekblad*vaste*rubriek*
hem niet, wanneer hij maar vooruit verzorgsters?
over een poosje is de bal weg,
kwam in de wereld. Plotseling zei de deMaar
pop kapot, de mondharmonica ge*
keizer tot de minister: „De schatkist
is leeg, m'n waarde, er zit geen krui* ruild voor vier kauw*gommetjes en
meltje meer m,' gisteren heb ik het de auto gedemonteerd.
En dan keert de rust weer.
laatste stofje goud er uit gekrabd.
De minister opende de schatkist eri"
MOMUS.
boog zich voorover. Hij boog zich zo
diep, dat de spijker uit zijn yestjes*
zak tuimelde voor hij er erg in had.
Maar de keizer van China ziet alles!
Hij zag ook dat er een lang staafje Burgerlijke Stand
goud (roest lijkt veel op goud, het is
3—9 December 1954
het echter niet) uit het vestzakje van
de minister viel en hij sloeg met een Overleden: E. Schaap, oud 64 jaar.
klap het deksel voor de neus van de
minister dicht.
„U kunt gaan" ,zei de keizer, „wij
zullen U een orde verlenen voor be» Watergetijden
wezen diensten aan den lande!" Toen
de minister vertrokken was, wreef de
H. W. L. W. H.W. L.W. Strand
keizer zich in z'n handen en stak een Dec.
'
berijdbaar
licht sigaartje op.
Dat sigaartje is allang. op en de 12 4.50 12.— 17.07 24.- 9.00*15.00
keizer van China is allang dood. Maar 13 5.39 12.30 17.53 1.— 9.30*16.00
in de donkere schatkist, waarvan 14 6.25 13.30 18,46 1.30 10.30*16.30
iedereen denkt dat er al de schatten 15 7.16 14.— 19.39 2.30 11.00*17.30
van de wereld in worden bewaard, 16 8.06 15.— 20.30 3.30 12.00*18.30
ligt een doodgewone roestige spijker 17 9.- 16.— 21.28 4.30 13.00*19.30
en je weet 'nu hoe dat in zijn werk 18 9.56 17.— 22.27 -5.30-14.00»20.30
ging.
P. Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

MUWHARDT'S

Mensen en Zaken

IVOROL

Elke land
een brillanl

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
weg 34, telefoon 2813
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 12 December (3e Advent)
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer
M. C. Draijer.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Bed.
H. Doop. Medewerking van het
Zandv. Mannenkoor.
7 uur: geen dienst.

Familieberichten
Heden hebben wij op de Eregrafshof te Loenen o/d Veluwe
op Vaderlandse bodem herbe»
graven onze geliefde zoon en
broeder
EDUARD LEONARDUS
VAN BREEMEN
Geboren 20 September 1917.
Gefusilleerd te Utrecht 18 Scp*
tember 1943.
Uit aller naam:
E. H. van Breemen
Zandvoort, 7 December 1954
Stationsplein 21 "

O
Te koop: 2»pers. OPKLAP»
BED, verticaal m. omb. en
nieuwe matrassen en kussens,
ƒ 90,-. Kostverl.str. 67.
Te koop gevraagd:
PETROLEUMKACHEL.
Br. no. 9701 bur. Zandv.Crt.

U kunt iets moois maken

J. KERKMAN

Burg. Bceckmanstr. 36 (N.)
Radio-reparateur
en electr. apparaten. Even»
tueel in één dag gereed.

Echt vrouwelijk werk,
„schoon" werk, werk met
een gezonde toekomst:
nylons maken bij HIN!
Goede verdienste, die door
eigen prestatie kan stijgen
tot 3 O°/o boven het basisloon. Prettige sfeer met
gezellige muziek in moderne
omgeving. Team-geest,
prachtige sociale voor•waarden, ruime vacantieregeling - maak de kous
af, informeer eens bij

GRATIS PERMANENT met

crêmebeb. voor iedere 10e
cliënt. Indola perm. Halve
Voor uw
prijzen, ƒ 12,- v. ƒ G,-, ƒ 9,v. ƒ 4,50, ƒ 61,- v. ƒ 3,-, compl.
Ned. Protestantenbond, Brufstraat 15
m. gar.bew. Gaat naar „SaIon Hollywood", Muiderstraat
Zondag 12 December
31, tel. 65840, tram 5-7-9-11.
10.30 uur: 'Ds 'H. A. C. Snethlage
van Rotterdam.
naar
MEISJE GEVRAAGD voor
7 uur: Jongerendienst, Ds J. Hei»
halve dagen. Mevr. Keur,
POSTSTRAAT 12
dinga van Haarlem.
Burg. Engelbertsstraat 64.
Tel. 3324
Gereformeerde Kerk,
t/o Consultatiebureau
AUTOVERZEKERINGEN
Jnlianaweg hoek Emmaweg
en financiering.
BEDRIJFS» en ANDERE
Zondag 12 December
VERZEKERINGEN.
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Instituut voor Arbeidersontwikkeling K. C. v. d. Broek, v. Speijk»
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Woensdag 15 December straat 2. Telef. 2318.
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
koop gevr. FLAT aan
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
Dr A. VAN BIEMEN Te
Zuid» of Noordboulevard.
7 uur Lof.
te Bentveld Br. no. 9703 bur. Zandv.Crt.
In de week H.H. Missen 's morgens van deeenWoodbrookers
lezing over het belangwek»
7 uur en 7.45 uur. 's Avon'ds 7.30 u. houdt
kende onderwerp:
Te koop gevraagd
Lof.
I S (nieuwbouw)
Die jeugd van'tegenwoordig vrij HteUbetrekken.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Aanmelden: Personeelsafdeling Zijlweg 138 - Haarlem
„ONS
GEBOUW",
Brugstraat
17
Beleggingshuizen gevraagd.
Dinsdag 14 December
Aanvang
8
uur
Aanb.: Makelaar K. C. v. d.
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
Leden ƒ 0,50; niet»leden ƒ 0,75 Broek, v. Speijkstraat 2.
Zondag 12 Dec. 9.45 uur: Radiotoe»
Gevr. flinke WERKSTER,
spraak (op 298 meter) door Dr H. J. Maandag 13 December liefst
of Vrijd. Mevr.
J. de Leeuwe van het Humanistisch n.m. 8 uur, organiseert de Commissie Mooy,Dond.
Haarlemmerstr. 37.
Verbond. Onderwerp: „Er is maar voor Huish. en Gezinsvoorlichting te
één mysterie...."
Moderne inrichting voor
DAMES!
Zandvoort, in samenwerking met het Gevraagd GEMEUB. HUIS,
ETAGE of FLAT voor 8 a Reeds vanaf 35 et per week Wij stellen U in de gelegen»
Gem. Gasbedrijf, een speciale
10 maanden. Br. onder no. 10 verschillende bladen van leid kennis te maken met 't
'BEL voor
9702 bureau Zandv. Crt.
Leesportefeuille
TROUWRIJDEN
„DE TIEN"
Te koop: 'HAARD en twee
3rederodestraat 72, tel. 3023
en TAXI
kl. KACHELS, prijs billijk. Nassauplein l — Zandvoort op het gebied van de
te geven door Mej. A. FRENIE, lera» Kostverlorenstraat 13.
Vlevr.A.Mol-van Bellen
Vraagt GRATIS proefmap
res Gem. Energiebedrijf te 'Haarlem
Diploma A.N.O.V.
in gebouw Gem. Gasbedrijf Te koop: kl. form. WAS»
MACHINE,
ƒ
35,-.
Tolweg
10
ONE
HOUR
Billijke prijzen
Gratis toegang(behalve kinderen) Haarlemmerstraat 43.
CLEANING SERVICE Door aanschaffing van de
Gevr.: NET MEISJE of Filiaalhouder: L. de Leeuw modernste installatie, kun» Goede sortering:
en wij U een goed resul»
WERKSTER, dagel. van 9»! PRIVÉ-adres thans:
Pincetten
uur. Mevr. Weenink, Brede» VERL. HALTESTRAAT 70 . aat garanderen.
Klein en groot
rodestraat 3.
Tel. 2810
Nagelschaartjes
Maison „Gerrits"
eten
SCHROEDER, HOGEWEG 50
.EESTRAAT 30 » Tel. 2718
Vijlen, enz.
v.d. Werff's brood
Dag en nacht
No. l IN
DISTINCTIE
Drogisterij

Kousenreparatie

KerstBakdemonstratie

nieuwste
permanentwave

2600

PHILIPS
No. l IN

tedefce

£en. cbioojn
is de prachtige collectie

CachtaM
die wij op het ogenblik in voorraad hebben. Door bijzondere om»
standigheden zijn wij erin geslaagd,

TEGEN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN.
aparte en vlotte japonnen te kunnen aanbieden.
~
Vele enkele stuks, waarvan U geen tweede in Neder» IQ
75
land zult aantreffen
...........
Prijzen reeds vanaf
• **^ * **
TULE COCKTAIL JAPONNEN
met Taffetzijden
Jf Q
75
onderrok. Normale prijs f 69,75, voor slechts ...... ™ ,9 * **

COCKTAIL DAMES ROKKEN .... f 28,75, f 17,50 14-y

7S

Een monstercollectie van de mooiste AVOND-- en COCKTAIL
BLOUSES, Zwitsers materiaal, zeer apart en alle enkele stuks
tegen sterk gereduceerde prijzen.
Tevens ontvingen wij deze week de allernieuwste
Weense modellen in zuiver wollen
JERSEY DAMES JAPONNEN
reeds vanaf
^i,v

flj

Ziet onze speciale

KERST-SHO

„STURKA" DAMES

W~ETALAG,E.

PANTALONS
weder in voorraad

19,95

Komt U eens kijken?
Het verplicht U tot niets.
TEXTlELcCONFECTlE

PRESTATIE

PHILIPS RADIO een genot
om naar te luisteren. Tech»
nisch volmaakte toonrege»
ling. Mooie diepe geluids»
weergave!
12 Watt eindbuis ƒ 398,-.
Philips Radio vanaf ƒ 98,—
tot ƒ 3140,—. In iedere prijs»
klasse, een kwaliteitspro»
duet. Zonder verhoging van
invoerrechten! U krijgt duswaar voor uw geld.
PHILIPS TELEVISIE: Rustige ontvangst. Prima .beeld.
Gezelligheid en ontspanning. U bent uit en toch thuis!
PHILIPS platenspeler en wisselaar.
Heeft U last van ZON*tekort?
Raadpleeg uw huisarts.
,
Neem dan nu eens ZONNE»winst!
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL ƒ 198,- met een tijdel,
reductie van ƒ 15,—. Ook in huurkoop. U betaalt dan
voor de eerste maand slechts ƒ 5,25, daarna 18 x ƒ 11,90.
PHILIPS Droogscheerapparaat
ƒ 49,75
STOFZUIGERS, div. merken op slee: Excelsior, Ruton,
Hoover, 'Holland Electro etc.
Wij leveren en repareren alle merken Radiotoestellen en
huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, droogma:
chines, fornuizen, strijkbouten, broodroosters etc.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling
met U.
RADIO * TELEVISIE * ELECTRA
Erkend Philips
Service Dealer

. H.

Als extra reclame
a.s. Zaterdag:
250 gram
Kerstkransj es
65 cent
Fa VAN STAVEREN

Zeestraat 48 - Tel. 2684

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

snufjesl

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 10 Dec. 8 uur: film „De
zwarte parel".
,
Zaterdag 11 Dec. 8 uur: idem.
Zondag 12 Dec. 8 uur- idem.
Zondagmiddag 12 Dec. 2.30 uur: film
„Assepoester".
Maandag 13 Dec. 8 uur: film „Op weg
naar Singapore".
Dinsdag 14 Dec. 8 uur: idem.
Woensdag 15 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 16 en Vrijdag 17 Dec.:
Toneeluitvoering door Toneelver.
„Op Hoop van Zegen".

Bouwman

Gedipl. drogist
Oranjestraat 7, tel. 2327

Voor vlot en
leuk jurkje

Mevr. de Nijs
LA.RAGE -RHEE, telefoon
Coupeuse
2500—39669, 39435, Koe»
Emmaweg 8, telefoon 3095
diefslaan 21. Heemstede

gevoerde l
laarzen voor dames, heren en kinderen f O 50
v.a. * O.—

BROSSOIS

Grote Krocht
Steeds apart en CHIC

Visitekaartjes
worden keurig verzorgd door

Kostverior'enstraat7~- Telef. 2534

| Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

MAGAZIJN
waren enorme vissen bij. Dergelijke
grote vangsten worden direct aan
boord genomen.
Met deze vis»documentaire besloot
steld. ledere keer weer in de stijl het Instituut deze avond.
van de tijd waarin het werd gebouwd.
A.W.»T.
De opnamen waren bijzonder mooi.
Het tweede filmpje — een kleuren»
film — ging over een carnaval in Zeepost
Nice met een bloemencorso.
'Het feest van de wijn als laatste Met de volgende schepen kan zeepost
deel voor de pauze was zeer interes» worden verzonden. De data, waarop
sant. Hier kon men van begin tot de correspondentie uiterlijk ter post
eindsfase de druivenoogst meemaken. moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld.
Na de pauze kreeg men een film Indonesië cri Ned. Nieuw Guinea:
over de beeldhouwwerken in Frank»
s.s. „Drente", 16 Dec.
rijk te zien. Bij dit filmpje was het Ned. Antillen: m.s. „Charis", 14 Dec.
ontbreken van een vertaalde toelich» Suriname: s.s. „Cottica", 15 Dec.
ting wel heel erg jammer. Men bleef Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
hierdoor onkundig van de periode
m.s. „Oranjefontein", 14 Dec.
waarin deze kunstwerken werden ver» Canada: s.s. „Abbedijk", 14 Dec. en
vaardigd en welke kunstenaars aan
m.s. „Black Tomoe", 15 Dec.
deze vaak prachtige beeldhouwwer» ZuidsAmerika en Argentinië:
ken hebben medegewerkt.
m.s. „Alberto Doredo", 11 Dec. en
Het laatste gedeelte was een film
s.s. „Naviero", 16 Dec.
over de visvangst onder water. Men Brazilië: m.s. „Alnati", 15 Dec.
„schiet" deze vissen n.l. en rijgt ze Chili: via New York, 15 Dec.
daarna aan een lange scherpe „spies". Australië en Nieuw Zeeland:
Onder water binden de vissers hun
via Engeland, 11 Dec.
buit aan een gordel die ze om hun
Inlichtingen betreffende de verzen»
middel dragen. Een gevecht met een dingsdata van postpakketten geven
zeeslang was angstig om te zien. Er de postkantoren.

Frankrijk zonder woorden
Aparte modellen
Steeds de nieuwste

Ifoetverzorging

Het Instituut voor Arbeiders=Ontwik=
keling gaf gisterenavond een reprise
van de Franse avond, welke enkele
weken geleden mislukte door het de»
fect raken van het projectiesapparaat.
De heer S. 'Horeman leidde de avond
in met een ' welkomstwoord tot de
• Andere attracties en
pl.m. 25 aanwezigen en gaf het woord
nuttigheden
daarna aan de heer P. Spronkers, die
Maandag 13 Dec.' 8 uur: Kerst»Bak» — tot zijn spijt — moest mededelen,
demonstratie door Mej. A. Frenie dat de voor deze avond bij de Franse
in gebouw Gem. Gasbedrijf, Tol» ambasade aangevraagde films niet
weg 10, onder ausp. Comm. voor waren aangekomen. Inplaats daarvan
(Huish. en Gezinsvoorlichting.
vertoonde de heer Spronkers vijf on»
Woensdag 15 Dec. 8 uur: Lezing door bekende films die niet waren voor»
Dr v. Biemen in „Ons Gebouw", zien van in het Nederlands vertaalde
Brugstr. 17. Onder ausp. Inst. voor onderschriften. Men heeft het deze
Arb. Ontwikkeling.
avond dus voornamelijk met — ove»
rigens voortreffelijke — Franse film»
beelden moeten doen. 'Het was echter
Stadsschouwburg, Haarlem
niet _ eenvoudig deze films op „de
Vrijdag 10 December, 8 uur: Ned.voet" te volgen.
Comedie met „Elektra".
Het eerste deel ging over St. Mi»
Zaterdag 11 December, 8 uur: To» chels. 'Een rots in zee waarop een
neelgroep Theater met „Sabrina". schitterend kasteel is gebouwd. Van»
Zondag 12 December, 8 uur: idem.
af het jaar 708 tot nu toe hebben de
Dinsdag 14 December, 8 u.: De Haag» Fransen dit kunstwerk, hetwelk door
sche Comedie met „Het donker is brand en oorlogen verscheidene ma»
licht genoeg".
len werd verwoest', opnieuw her»

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
' Fnnstrijkerü - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WKENINK

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
DAMES, komt U ook kijken naar de

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

DEMONSTRATIE van de
Meister Zig Zag Naaimachine
Zaterdag 11 December

Sport
A .s. Zondag:
Zandvoortm. 1-Scheveningen
Zandvoorlmeeuwen l begint a.s. Zon*
dag aan de 2e helft van de competitie.
Uit de tot nu toe gespeelde 11 wed»
strijden behaalde dit elftal 14 punten
en bezet de 4e plaats met drie punten
achterstand op de leider BI. Zwart.
A.s. Zondag komt hier Schevenin»
gen op be/oek. Tegen dit elftal be»
haalde Zandvoortmeeuwen in Sept.
een fraaie 1=4 overwinning. We -vers
wachten dat de geel»blauwen ook
thans kans zullen zien op de punten
beslag te leggen. Men kan echter ver»
zekerd zijn van een stevige tegen*
stand. Scheveningen behaalde tot nu
toe 9 punten uit 9 wedstrijden.
De stand van de kopgroep is mo»
menteel als volgt:
Blauw Zwart
11 gesp. 17 pnt.
H.B.C.
11 gesp. 16 pnt.
Laakkwartier
II gesp. 15 pnt.
Zandv.m.
11 gesp. 14 pnt.
Postduiven
11 gesp. 13 pnt.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt de uit*
wedstrijd tegen T.Y.B.B. 2 en zal ze»
ker alles in het werk stellen de pun»
ten mee naar huis te nemen.
Voor het junioren a elftal staat de
belangrijke thuiswedstrijd "tegen de
leider R.C.H, b op het programma.
De achterstand bedraagt slechts twee
punten, zodat de junioren bij een
overwinning gelijk kunnen komen met
de bezoekers.
A.s. Zaterdagmiddag wordt een
spannende wedstrijd verwacht tussen
do Zaterdagmiddagelftallen van Zand»
voortmeeuwen en Telcfonia. De uit»
wedstrijd tegen dit elftal wist Zand»
voortmeeuwen met 2»3 te winnen.
De kans op herhaling van dit succes
is thans ook niet uitgesloten.
Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. l»Scheveningen 2.30 u.
T.Y.B.B. 2»Zandvoortm. 2
12 u.
Zandvoortm. 3»D.C.O. 2
9.45 u.
'H.F.C. 4»Zandvoortm. 4
9.45 u.
D.S.S. 4»Zandvoortm. 5
12 u.
Zandvoortm. 6»Haarlem 7
9.45 u.
T.Y.B.B. 7=Zandvoortm. 7
2.30 u.
Zandv.m. jun. a»R.C.H. b
12 u.
Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. l=Telefonia l 2.30 u.
Zandvoortm. 2»V.E.W. 2
2.30 u.
S.S.'H. l»Zandvoortm. 3
2.30 u.
E.D.O. a=Zandv.m. adsp. a 2.30 u.
E.D.O. d*Zandv.m. adsp. b 2.30 u.
HANDBAL
Dames:
Zandv.meeuwen»De Bunkert 14 u.
Heren:
Beverwijk ltZa.ndv.rn 1.
12 u.
De Bunkert 2»Zandv.m. 2 10.30 u.
Zondag a.s. komen (bij goed weer)
alle handbalteams van Zandvoort»
meeuwen in het veld. Als wij de rang»
lijst nagaan dan krijgen de dames en
het Ie herenelftal een zeer zware
taak. Het 2e herenteam maakt een
goede kans de overwinning in de
wacht te slepen, al zullen zij op hun
„punten" moeten passen.

's middags van 2 tot 6 uur
in de showroom van

Naaimachinehandel WIL C O
Swaluestraat 2—4 (hoek Kleine Krocht)

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper = Stationsplein » Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 10 tot en met
ZONDAG 12 DECEMBER - 8 uur
Gelijktijdige première met Amsterdam van
M.G.M.'s Technicolor»productie.

oteunt,
vormt,
«separeert.

De zwarte parel
Robert Taylor, Stewart Granger, AnnBlyth,
Betta St. John, Keenan Wynn.
Muiterij, storm, strijd tegen zeerovers, tien*
tallen sensaties in één machtig filmwerkü
Toegang 14 jaar
Vanaf MAANDAG 13 tot en met
WOENSDAG 15 DECEMBER - 8 uur
Clark Gable, Jean Harlow, Walace Beery,
Rosalind Russell in:

Nylon 7,95
Padded 9,95
Nylon voor laag décolleté 11,25
Speciale ve'rkoop van onderjurken in
satijn en nylon met perfect* bustevorm vanaf 6,95
De verkoop "staat geheel onder leiding
van Mevrouw Peters-Smit, bekwaam
corset-specialiste met een 20 jaar
lange ervaring. Zij is gaarne bereid U
na telefonische afspraak persoonlijk te
adviseren.

Op weg naar Singapore
Intriges, haat, hartstocht en liefde.
Toegang 18 jaar
ZONDAGMIDDAG 12 DECEMBER - 2.30 uur
Speciale matinee
Wij presenteren U de geheel vernieuwde en
geheel Nederlands gesproken sprookjesfilnv

ASSEPOESTER
In het voorprogramma o.m. 2 mooie
Toegang alle leeftijden

Tel. 10605
Gxote Houtstraat 110 -

Haarlem t.o. Cinema Palace

Philips

Kerstboomverlichting
ƒ 14,75 - ƒ 16,90 - ƒ 22,50

Balledux en Zonen

VEILING

van MEUBILAIRE GOEDEREN
op Dinsdag 14 December 's middags 2 uur
in Ons Huis, (Dorpsplein)
w.o.: slaapkamer ameubl., spiegelkast, dressoir, huis»
kamer ameubl., opklapbed, ledikanten, clubjes, radio»
toestel, kleine meubelen, moderne kinderwagen, moder»
ne haard, kachels, enig keukengerei en wat verder is -te
bezichtigen op Maandag 13 Dec. van 4—8 uur en des
morgens voor de veiling.
Goederen kunnen nog worden ingebracht.
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

Café OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend. -

telefoonnummers
en adressen
Alleen voor ZATERDAG:

Speculaasbrokken

organiseert a.s. Zaterdagavond

om 8 uur het jaarlijkse kaartkam»

Hildering met de „Moonlight Sere»
naders".

2403
2000
3043,
2100
2345
2499
2262

49 et per 250 gr.

„Zandvoortmeeu»

lig bal gehouden onder leiding van H.

„BRIDGEN VOOR PLEZIER"
Dinsdagavond herdacht de bridgeclub
„Bridgen voor plezier" haar één jarig
bestaan. De voorzitter, de heer G. R.
Vleeming, was door ziekte verhinderd.
In zijn plaats sprak de waarnemend
voorzitter de heer W. G. Gebe. Hij
stelde vast dat de club haar bestaans»
recht bewezen heeft. En men ziet het
volgend „bridge»clubjaar" dan ook vol
vertrouwen tegemoet.
Hierop werd aan de leden namens
het bestuur een kop koffie met koek
aangeboden en ging men over tot de
wedstrijd met verplichte biedingen
(vastgesteld bod).
De uitslag luidt als volgt:
N.»'Z.=lijn: Ie. fam. v. d. Vlerk 38
m.p.; 2e. dames v. Straaten»Snijer 36
m.p.; 3e. dames v. Wonderen»de Jong
SSVs m.p.; 4e. heren v. Wonderen»
Snijer 34 m.p. en 5e. dames Vrugt=den
Belder 31V2 m.p.
O.=W.»lijn: Ie. heren v. Straaten»
de Jong 36 b.p.; 2e. fam. Vleeming»
fam. Gebe 33Vü m.p.; 3e. dames De
Haas=Verbaten 32 m.p.; 4e. dames
Dirksen=Kuijters 30Va m.p. en1 5e. da»
mes Claassensv. Staveren 27 /2 m.p.
De volgende week zal weer een
vriendschappelijke wedstrijd worden
gespeeld.

Belangrijke

K.J.C. „ZANDVOORTMEEUWEN"

pioenschap in „Zomerlust".
„Zandvoortmeeuwen" nodigt de
Zandvoortse
klaverjasverenigingen
uit aan dit kaart»tournooi deel te
nemen. Na de strijd wordt een gezel»

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand»
voort zijn 13e ronde voor het club»
kampioenschap. No l werd J. Kol Jr.;
2e. 'H. van der Meij; 3e.-A. Pool en
4e J. Kol Sr.
Volgende week zal — in 'de 14e
ronde — de kampioen voor het jaar
1955 uit de kaart te voorschijn komen

DAMES K.J.C. „NOORD"
J.l. Woensdag handhaafde de gehele
kopgroep zich boven aan de ranglijst.
HEEFT TI IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen alle De stand luidt als volgt: 1. Mevr.
soorten meubelen en inboe- G. Kerkman; 2. mevr. W. Flipse; 3.
dels. Overal te ontbieden.
mevr. A. Kraaijenoord; 4. mevr. Sj.
P. Waterdrinker, telef. 2164 Sjerp.
A.s. Woensdag is de laatste speel»
avond voor de competitie.

VISITEKAARTJES

wen"

Terwijl de laatste chocoladeletters bij
de thee gedeeld worden en de kin»
deren kibbelen om de kop van de al»
lerlaatste speculaaspop, maken wij
ons op voor Kerstmis.
Nog glimmen alle Sinterklaas»ca»
deautjes, nog lopen er opvallend veel
kinderen met nieuwe dassen en hand»
schoenen, nog nemen kleine meisjes
hun pop mee naar school om aan de
juf te laten zien, maar 't Sinterklaas»
feest is onherroepelijk voorbij. Grote
dozen pakpapier zijn door de vuilnis»
man meegenomen en daarmee is het
afgelopen.
Sinterklaas is weg. Niemand heeft
hem weg zien gaan. Het is zielig voor
de man. Met pracht en praal is hij
ingehaald, met gejuich heeft men zijn
cadeautjes ontvangen, maar met de
Noorderzon is hii vertrokken, zonder
afscheid, zonder bedankje.
De kruideniers ruimen de laatste
resten op: gebroken chocoladeletters
tegen halve prijs, doch in de etalages
staan alweer de kerstkaarsjes.
De sigarenman wikkelt zijn waren
niet langer in Sinterklaas»met»Piet*
papier, maar in wit vloei met een
takje hulst. En hij hangt een kerst»
klok boven de toonbank.
Wij leven nu in niemandsland. Wij
hebben nog speculaasjes in een trom»
meltje en de bakker probeert ons al
weer kerstkransjes op te dringen.
Ik ben blij dat wij hier geen Kerst»
manscultus hebben. Zo is het goed,
Sinterklaas met cadeautjes en Kerst»
mis met kaarsjes.
En gewassen gordijntjes.
Want hoe het komt, zou ik niet
kunnen verklaren, maar met Kerstmis
móéten de gordijntjes schoon zijn.
U kunt proberen er niet aan mee
te doen, dat is uw goed recht. Be»
denk echter dat U er spijt van zult
hebben, want U zult straks opvallen.
Ik klim in ieder geval straks in de
ramen.
Wat er ook vies mag zijn in de we»
reld, met Kerstmis hebben we alle»
maal een schoon front j e voor.
Dat is dan tenminste iètsl
NEEL.

tekenfilms.

DONDERDAG 16 en VRIJDAG 17 DECEMBER
Gereserveerd voor de
Toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"

Losse lampjes ƒ 0,40 - ƒ o,so - ƒ 0,00
GYMNASTDEKVER. „O.S.S."
Zaterdag 11 December a.s., aanvang
HENK SCHUILENBURG
7 uur, wordt in het gymnastieklokaal
aan de Voldersgracht te Haarlem be»
„De Goedkope Amsterdammer"
gonn-en met het afnemen van vaardig»
Grote Krocht 5»7 - Telefoon 2974
heidsprocven aan dames en heren.
Van onze vereniging nemen 4 heren
en 2 dames deel.
De geweldige toeloop op de z.g. Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorblijft»fit*les van de dames, heeft het waarden voos uw WONINGINRICHTING!
bestuur doen besluiten een tweede les
Haltestr2729
in te stellen. Behoudens toestemming
van -de autoriteiten, wordt hiermede
Telefoon 2596
begonnen op 11 Januari a.s. van 2.45
tot 3.30 u. in de Hannie Schaftschool.
Ook de z.g. blijft»fit=les voor heren
is groeiende. Voorlopig blijft deze
groep nog gevoegd bij de heren op
Maandagavond van 7.30»8.30 uur.
Afd. volleybal.
Door het gelijke spel van hun groot»
ste concurrent M.'H.B.S. en de 4»0
overwinning van O.S.S. tegen P.S.V.
H. 2 hebben de dames verleden week
met l punt voorsprong de leiding in
hun afdeling genomen.
De uitslag van de Woensdagavond
j.l. gespeelde competitiewedstrijd is:
O.S.S.*A.V.C. 3»!
De heren zijn na hun goede start door
de nederlaag van verleden week
enigszins teruggevallen. Zij hebben
echter nog voldoende gelegenheid de
achterstand in te lopen.
De stand luidt:
P.W.N
6»! l A.V.C.
5=10 Spaarnestadt
Gios
6» 7 Santpoort
Leonidas
6= 6 Velox
O.S.S.
A.W.
6» 6 Bunkert
De Klaverjasclub

ENTREtACTE

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen by deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Financierings-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 bU de plaatselijke correspondenten

THEATER

de.

Bestel
tijdig
s.v.p.!

2887
Heerlijke
ALLERHANDE
COCOSKOEKJES enz. 2135
Neemt proef met onze
2424

KERSTSTAAFJES

FaA.vlMije&Zn
Schoolplein 4 * Telef. 2467

2975
2463

Commandant Brandweer.
Brandmelding.
3044 Politie.
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JulJanaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadliulsplein.
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrjjkery, J. H. G. Weellink,
Pakveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gcrtenbachs Drukkery, Achterweg l:
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.'^
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek . „
„De Opbouw", Tollensstraat 47. <
Stofzuigerspecialist; Uchtsto- '''.
ringen. Bel op Frits Paap,' "

Prins Mauritsstraat 3. - "
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ZANDYOORTSE COURANT
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Advertentieprijs:
10 cent per mm»hoogte

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

„G AS LICHT"
Meesterlijke opvoering door „Wim Hildering"
De toneelvereniging „Wim Hildering" kwam Vrijdagavond j.l. op de plan»
ken met „Gaslicht", een thriller uit het Victoriaanse tijdperk en geschre*
ven door Patrick 'Hamilton in de vertaling van Cruys Voorbergh.
Dit zware stuk, waarvan de rolbezetting uit vijf personen bestond, werd
subliem gespeeld.
Bij het opgaan van het doek bevinden was. Juist, omdat dit voor vele
wij ons in de zitkamer van Bella en amateurs vaak een zwak punt en een
Jack Manningham, die zeven jaar ge* te zware opgave is, waarbij men veel»
huwd zijn. Bella maakt een ziekelijke al met zichzelf geen raad weet. De
indruk, want zij heeft zorgen. Zij slotfase vooral speelde de heer Bruijn*
denkt de laatste tijd veel aan haar zeel fantastisch. 'Hier was hij op z'n
moeder, die krankzinnig gestorven is. best.
Ook zij denkt die kant op te gaan,
De heer Ko Reurts als inspecteur
omdat haar man haar er steeds op Rough was precies de goede, helpen»
betrapt dat ze alles vergeet. De ene de inspecteur. Hij maakte enkele
keer is haar horloge weg en dan vindt spreekfoutjes, die wij hem gaarne
haar man het terug in het naaimand* vergeven, omdat hij zich zo uitmun«
je, een andere keer. is het een broche, tend in zijn rol inleefde.
dan weer een schilderij, dat opeens
Mevr. Riek Kok, die wij al zo goed
van de wand weg is en op een vreem* kennen van het Politietoneel, was
de-plaats op de grond in de kamei weer als van ouds. Altijd weer maakt
staat. Dit alles maakt Bella radeloos. zij van haar rol iets bijzonders, ook
Het gaat Jack vervelen en op een iet* al is deze nog zo klein. Tot slot mevr.
wat gehuichelde lankmoedige toon, Tilly Reurts*Doornekamp (als Nan*
welke later overgaat in kwaadheid, cy), die haar rol op sublieme wijze
suggereert hij haar dat zij in het vertolkte. Zij was een echt geraffi=
krankzinnigengesticht zal worden op* neerd dienstmeisje.
gesloten. Op een dag komt hij in een
Het prachtige van deze opvoering
goed humeur thuis. Hij laat zijn was dat alle spelers, stuk voor stuk
vrouw kiezen naar welke schouwburg op hun plaats waren, waardoor tevens
zij zullen gaan. Naar de ene, waar een een uitstekend samenspel werd ver=
blijspel of naar de andere, waar een kregen.
dramatisch stuk zal worden opge*
De regie werd gevoerd door de heer
voerd. Bella is hier zeer opgetogen Arie Mourik, die zich zeer behoorlijk
over, maar zij weet niet wat zij zal van zijn taak heeft gekweten. Jammer
kiezen. Zij zal er nog even over na* was het dat inspecteur Rough het
denken. Intussen belt zij Nancy, de bureau van Jack open brak, nadat dit
dienstbode om thee en tracteert Jack al geheel door Bella was doorzocht.
daarbij op iets lekkers. Nancy heeft
Kleding en decors waren prima ver»
, een minachting voor Bella omdat zij zorgd. Een bijzonderheid was wel het
(Nancy) verliefd is op de heer des echte gaslicht. De souffleuse was veel
huizes. Zij is een struise, knappe te hard. Souffleren is in zekere zin
vrouw, die dit zelf heel goed weet en
het ook wel weet uit te buiten. Jack
Manningham is hier niet ongevoelig
voor en maakt. Nancy in het bijzijn
van zijn vröüv/,' bedekte complimen*
tjes. Wanneer Nancy binnenkomt,
vraagt Bella aan haar wat zij voor een
stuk zou kiezen. Nancy zegt dat zij
naar een blijspel zou gaan en als me*
vrouw Manningham haar vraagt Ik moet U direct een illusie ontne*
waarom juist een blijspel, antwoordt men:
dit is geen titel voor een Oude*
het dienstmeisje: „Omdat het leven jaars*overpeinzing.
Was 't dat maar.
voor U al treurig genoeg is—."
is veel erger. Reeds lang is er
Bella uit haar misnoegen over dit Dit
in de boezem van de Zand.
gezegde van de dienstbode tegen Jack onrust
voortse gemeenschap. Het gaat om
en zit direct al weer in de put.
van Zandvoort als een*
Voor Jack weg gaat, vraagt hij om het bestaan
Natuurlijk blijft Zandvoort be*
de rekening van de apotheek, die nog heid.
hoor, daar is geen twijfel aan,
betaald moet worden. Bella zegt dat staan, er
zijn plannen om van onze
de bewuste rekening op het bureau maar
iets gespletens te maken.
ligt, maar waar Jack ook kijkt, ze is badplaats
Ik geloof niet dat men de loop der
nergens te vinden. Bella is radeloos dingen
tegen houden. En het zou
want zij weet zeker dat zij hem daar ook nietkan
goed zijn. Het is nu wel zo
heeft neergelegd.
zeker dat Zandvoort in de
Jack ontsteekt in woede en dreigt goed als
toekomst in twee kampen ver*
haar met opsluiting, wanneer zij niet naaste
wordt. Er zal een definitieve
zorgt hem binnen een paar uur de deeld
scheiding tussen het oude en het
rekening te overhandigen.
gemaakt worden. Van een di*
Zoals iedere avond, verlaat hij ook nieuwe
amant kan wel eens gezegd worden
nu het huis. Bella is wanhopig, als zij, dat
kloven een goed ding is, maar
na alles overhoop te hebben gehaald, een het
parel in tweeën hakken, lijkt mij
de rekening niet terug vindt.
Opeens gaat het gaslicht lager een rigoreuze bezigheid, die de West*
branden en hoort zij gestommel bo* kust danig in beroering zal 'brengen.
Enfin, het is niet aan mij om te be*
ven zich.
wat had moeten gebeuren of
Intussen klopt de andere dienst" oordelen
in ieder geval achterwege moest
bode, Elizabeth, die een bezoeker wat
gelaten. Ik bepaal mij er toe
voor mevrouw aankondigt. Elizabeth worden
enkele facetten van deze enorm bc*
is een veel oudere dienstbode, die langrijke
te laten zien en ten*
zeer met het lot van haar mevrouw slotte zalkwestie
ik Uw men.:ig vragen. De
begaan is. Zij haalt Bella over de be* volkswil
moet dan maar beslissen.
zoeker te ontvangen. De heer blijkt
een oudsinspecteur te zijn, die Jacks O U D
gezicht herkend heeft. Hij onthult
Bella dat haar man een moordenaar Ik zal U eerst in korte trekken mede*
is en een maniak, die na de moord, delen op welke wijze men heeft ge*
twintig jaar geleden op zijn eerste meend aan het oude in onze plaats
vrouw gepleegd in hetzelfde .huis, de aandacht te moeten besteden.
-robijnen zoekt, die zijn eerste vrouw
Zandvoort wordt teruggebracht tot
heeft bezeten, maar welke hij nimmer een vissersvlek van ten hoogste 700
gevonden heeft. Het gestommel gaat inwoners. De mensen, die er dus te
nog even door en wanneer het op* veel zijn, dienen op korte termijn te
houdt, gaat het gaslicht weer om- emigreren naar Bloemendaal of een
hoog, ten teken dat Jack terugkomt. der andere naburige nederzettingen.
Bella heeft nog nimmer de voor haar De overtollige gebouwen, woonhuizen
afgesloten zolderverdieping betreden. en winkels worden afgebroken, riet
Bella en de inspecteur (Rough) doen ten gerieve van andere nieuw is bou*
samen de ontdekking dat het Jack wen opstallen, maar voor de duinen.
moet zijn, die steeds op zolder rond Zandvoort wordt weer grotendeels
scharrelt, nu zij weten wie en wat helm en zand. De overgebleven 700
Jack is.
uitverkorenen leggen zich toe op de
Na een onderzoek in Jacks bureau, garnalen* en ponen*vangst. De uigezakomen Bella's broche, horloge en.... melde vis wordt zonder vorm van
de rekening voor de dag. Nu heeft proces op het strand afgeslagen. Er
Bella zekerheid dat het haar mans be* wordt een eenvoudig scheln*proe.fsta*
doeling is geweest haar opzettelijk tion opgericht, dat zijn waarde moet
krankzinnig te maken. Jack wordt bewijzen door de hoeveelheid schel*
ontmaskerd door inspecteur Rough,
terwijl de robijnen worden terugge* wezig is. De gevels van de nog lie*
vonden in de vaas op de schoorsteen. staande huizen zullen verouderd wor*
Joke Paap (als Bella) was in een den in overeenstemming -net de op*
woord uitstekend. Haar intonatie en vattingen van de Middeleeuwen. De
manier van lopen, het huilen en de Kerkstraat moet geplaveid werden
wanhoop, die zij uitbeeldde waren af! met waaier*vormige tegektableaux.
De heer Kees Bruijnzeel als Jack, (Alles oud).
zouden wij iets meer sinister hebben
De vuurboet wordt in ere hersteld,
willen zien. Wij stellen ons voor schepen zullen weer naar de zand*
dat de toeschouwers zich zouden banken gelokt worden tijdens storm*
hebben moeten verbijten over zo'n achtige nachten, de Strandweg zal
schurk. Dit kwam in zijn spel eigen* hiervoor noodzakelijk hersteld moelijk te weinig uit. Daartegenover ten worden, zodanig, dat het oude
staat dat zijn „stille spel" zeer goed niveau van 1887 weer is bereikt. Met

Oud ca

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 52 33 44

ook een „rol", die men moet aanvoelen. In dit geval had de souffleuse
zich beter wat op „de achtergrond"
kunnen houden, omdat de rolkennis
perfect was. Alleen in ogenblikken,
waarop een bepaalde speler dreigt te
Zondvoortmeeuwen-Scheveningen 2-0
gaan haperen, zou zij moeten helpen.
Het was beslist niet nodig dat men
haar bijna het gehele stuk door tot
Een bepaald gemakkelijke overwin* voorzet van rechts met een keihard
achter in de zaal hoorde.
Het herhaaldelijk sst....! geroep ning is het voor de thuisclub Zondag* schot de score te openen (1-0). De
van het publiek was deze avond zeer middag in het sportpark aan de Von* Scheveningse doelverdediger trachtte
hinderlijk. Zo was het middel erger dellaan niet geworden. Scheveningen de aanval nog te onderscheppen en
dan de kwaal, want als door het ver» ondernam direct na het begin met een kwam zeker twintig meter van zijn
zetten van de stoelen enkele malen vrii sterke wind in de rug en onder doel op de grasmat terecht!
De vreugdekreten waren nog niet
over de vloer werd gekrast, wat al* stromende regen aanval op aanval op
tijd mogelijk is, bij zoveel belangstel* het Zandvoortse doel, zodat men in afgelopen of de thuisclub ondernam
ling, ging het geroep langer door en de achterhoede alle „doorweekte" wederom een aanval. Met een vlie*
werd zo hinderlijker dan het euvel zeilen moest bij zetten. Onze voor* gend schot was het thans Zwemmer,
hoede kwam voorlopig niet aan de die de stand uit een voorzet van
waarvoor het ontketend werd!
Alle mcdespelenden kregen tot slot bal te pas. Na een kwartier spelen Castien op 2*0 bracht.
Na de vreugde kwam — evenals
een bloemetje, aangeboden door de kreeg Witmaus in het Scheveningsc
doel het eerste schot van de Zand' vorige week tegen Blauw Zwart —
voorzitter, de heer Reurts.
A.W.=T. voorters te verwerken. Langzaam het pessimisme om de hoek kijken en
maar zeker wist de thuisclub zich uit niet zonder reden. Scheveningen zette
de knellende voetbal*omarming los te alles op alles en enkele spelers van
werken, maar de goed opgebouwde Zandvoortmeeuwen maakten zich als
Jubileum
aanvallen werden door de stevige vanouds aan „salonvoetbal" schuldig.
De heer Jos. van Deursen herdenkt achterhoede van Scheveningen afge* Bijna wist midvoor Nieuwenhuizen
op 15 December a.s. de dag dat hij slagen. Visser, de linksbinnen, wist de achterstand te verkleinen, maar
35 jaar geleden in dienst trad bij de eenmaal de doelverdediger te passes omdat hij én de Zandvoortse achter*
ren, maar jammer was het, dat hij hoede meende dat scheidsrechter
firma Corn. Slegers te Zandvoort.
zijn hand ook liet meewerken. Een Kramer voor buitenspel zou fluiten,
minuut later schoot hij rakelings langs raakte Nieuwenhuizen van de kook
Middag voor de vrouw
de paal. Ook Zwemmer liet voor en schoot jammerlijk naast. Zand*
doel een prachtige kans onbenut. voortmeeuwen schoot nog eenmaal
Dinsdagmiddag 21 December wordt open
Met het overwicht van Scheveningen
de lat, waarna het einde kwam
in het gebouw van de Ned. Protes* was het echter volkomen gedaan en tegen
2=0. De thuisclub had verdiend
tanten Bond aan de Brugstraat een al ging de rust met een dubbel blanke met
Kerst=bijeenkomst voor de vrouwen stand in (veld en score), de thuisclub gewonnen!
en na de wedstrijd en tijdens
gehouden. Mevr. Dees*Kion (zang) en kon op een uitstekende eerste helft deVoor
rust, werd via een geluidsinstalla*
mevr. Huijer (kerstvertelling) zullen terugzien.
tie gramofoonmuziek ten gehore ge*
aan deze middag hun medewerking
In het tweede gedeelte waren het bracht. Dit eerste „geluid" van de
verlenen.
wederom de gasten, die fel terugsloe* pas geboren supportersvereniging
gen en de thuisclubssupporters maak* „Geel*Blauw" werd door het vrij tal*
ten menig benauwd ogenblikje mee. rijke publiek zeer op prijs gesteld.
Jeugd
Keur was echter uitstekend op dreef
J.G.B.
Dr A. van Biemen van Bentveld en wist zijn heiligdom schoon te hou*
houdt op Woensdag 15 December den. Zandvoortmeeuwen speelde zich
voor het Instituut van Arbeiders Ont* na tien minuten weer vrij en talrijke
wikkeling een lezing over ,.Die jeugd aanvallen werden ondernomen, die Financiering
van tegenwoordig". De 'bijeenkomst voorlopig zonder resultaat bleven.
vindt plaats in „Ons Gebouw" aan de Een kwartier voor het einde wist de oorlogsschade
Brugstraat.
linksbuiten, Henk Koning' uit een
wordt in sommige provincies
beëindigd
In Juni 1954 heeft de Minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting
voort Bloemendaal, Haarlem, Half* besloten, dat na l Januari 1955 geen
weg, Nieuw -Vennep, de Liede, Aals* rentevergoeding meer zal wórden
meer en Amsterdam. Er wordt dan gegeven voor bijdragen, ingeschreven
niet meer gesproken over „achter* in het Grootboek voor de Wederop*
En een enquête. /
land", want dat bestaat niet meer. bouw, voorzover deze betrekking
Wanneer zou blijken dat de term hebben op toegebrachte oorlogsscha*
andere woorden, rotonde en het „achterland" niet binnen redelijke de aan opstallen, die gelegen zijn of
schoendoos*zeekasteel van Bouwes termijn uitsterft, zal West*Duitsland waren
in bepaalde gebieden.
moeten weg.
er ook nog bijgepikt moeten worden.
Bij dit besluit is uitgegaan van de
Een nieuw postkantoor komt er Hotel Bouwes breidt zich uit tot een overweging,
dat in die gebieden dan
niet, een buslijn komt er niet, een complex, dat de gehele boulevard zal voldoende gelegenheid
heeft bestaan
openbaar toilet komt er niet en nog beslaan. Een casino met acht speel* om tot herbouw of herstel
van deze
een bende andere dingen komen er zalen, een wintertuin en een plat dak objecten over te gaan.
niet. Er zal slechts één culturele ver* voor gasten, die per atoom*luchtschip
Deze z.g rentestpp is thans gevolgd
eniging blijven bestaan, die alsmaar komen, is een eis, die normaal is. Iets
een fmancieringsstop. Dezer da*
kopjes(avonden) geeft. Alle straten luxueuzer is de opzet van een dozijn door
gen heeft de Minister van Financiën
(die er nog zullen zijn) zullen worden verfijnde toiletten, de z.g. „Weber* namelijk
dat bij de besteding
opgebroken. De Muziekkapel wordt chalets". Deze gebouwtjes zullen het van een bepaald,
bijdrage in deze gebieden
omgevormd tot een kamermuziek*ge* aanzien van "de city ten zeerste ver- geen
financiële faciliteiten zullen wor*
hogen. Ze worden onderling verbon* den verleend, indien de aanvrage
l
den door een kabelbaan.
daartoe niet voor l April 1955 bij de
Zo juist bereikt mij een telegram gemeente is ingediend.
van de volgende inhoud:
De gebieden waarvoor het boven*
Aan Bartje — stop — de blauwe staande geldt, zijn:
tent beantwoordt wel aan haar de provincie Groningen, met uitzon*
doel — stop — niet kapot knip:
dering van de gemeente Groningen;
pen — stop.
de provinciën Friesland, Drenthe
Overijssel en Utrecht;
F. J. de Bie * W. K. van der
Gijn = J. Snellemans = E. von de provincie Limburg, met uitzonde*
ring van de gemeente Venlo;
Schlichtenschlachtschlummer
t W. Bouwes * Gregory Peck de provincie Noord*Holland, met uit* C. Kuyper.
zondering van. de gemeenten Am*
sterdam, Den Helder, Velsen en
Ik heb het voor kennisgeving aange*
ZANDVOORT.
nomen, vrienden. We gaan verder.
Een stadion voor het houden van helicoptère*wedstrijden en een labora* Bridgenieuws
torium voor wichelroede*onderzoek
zijn tevens in 't grote milliardenplan Woensdagavond werd de eerste comontworpen. Het Zandvoorts costuum petitie van de Zandvoortse Bridge*
demonstreert de 'H*lijn. De straten en club met een felle strijd besloten. In
pleinen zullen electrisch verwarmd de Ashjn liep het koppel heren Fa*
worden. (Geen zand* en zoustrpoiers bel*Sjouwcrman nog verder uit op de
meer). De Schoonheidscommissie be* fam. Van Eckelt en behaalde 273.73%
raadt zich over een plan tot verwe* hetgeen een voorsprong van 11.17%
zenlijking van een Schoonheids(com* op no. 2 betekende.
missie)salon. Pedicure, manicure en
Voor degradatie naar de B*lijn wer*
epicure zijn aanwezig. Dubbeldeks* den aangewezen fam. Heidoorn met
vliegende*autobussen zullen de on= 236.25% en heren Notterman*Peen
derlinge afstanden van Groot*Zand= met 231.88%. Met slechts een voor*
voort aanmerkelijk korter maken. In sprong van 0.4% ontsprong de fam.
dit verband verdient het aanbeveling Vulsma de dans.
om de zee maar te dempen. De aldus
Naar de A*lijn promoveerden fam.
gewonnen grond zal niet alleen het Prins met 270.83% en het dameskop*
bouwvolume uitbreiden, doch tevens pe] Bakkenhoven*Vader met 262.50%.
een einde maken aan het gebrek aan Naar de C*lijn degradeerden de drie
parkeerruimte.
dameskoppels Notterman*Versteegc.
Hier langs afknippen
U mag nu Uw stem uitbrengen. (Er Dröse*Penaat en Jacobs*v.d. Werff
zou eigenlijk veel meer gestemd moe* met resp. 230.55, 227.68 en 216.20%.
worden). Voelt U iets voor de
De verrassing viel in de kopploeg
zelschap. Het is duidelijk dat de ten
oude tijd, dan zendt U de rechter in de grote C-lijn van 22 koppels.
blauwe tent onder deze omstandighe* helft
van de tekening in. Bent U mo- Fam. de Jong die met 228.24% aan de
den niet meer gebruikt zal worden.
ingesteld, dan stuurt U de lin* kop ging had een slechte avond, be*
Het beschikbare blauwe linnen wordt derner
helft. (Bartje p/a Zandvoortse haalde slechts 35.65% en zakte tot de
aangewend voor het maken van bonte ker
Courant, Achterweg 1). In beide ge- vijfde plaats....
schorten. Het Zandvoorts costuum vallen
is het geven van suggesties een
Het dameskoppel Keur*Schutte ein*
(althans dat van de mannen) worde welkome
afleiding in het grauwe be* digde met 283.53% op de eerste plaats,
zoveel mogelijk in overeenstemming staan zowel
van
U
als
van
onderge*
gevolgd door heren Bisenberger*EI*
gebracht met dat, wat te zien is op
zinga met 282.17%, terwijl geheel on*
de rechter helft van de tekening. De tekende.
DUS:
U
HEEFT
NIET
MEER
TE
verwachts ook naar de B*lijn promo*
vrouwen moeten maar zien wat ze DOEN DAN UW MENING KEN* veert
het koppel Goos*Kieviet met
TE MAKEN DOOR EEN 269.68%.
mannen, die hun tijd doorbrengen BAAR
BEIDE HELFTEN IN TE
De uitslagen van de twee viertal*
met vissen, jagen, dobbelen en bier VAN
STUREN. HET TOEKOMSTIG GE* lenwedstrijden luiden: Figee l=Zanddrinken.
MEENTEBELEID HANGT VAN voort 4: 38*65 en Spel en Vriendschap
UW HELFT AF! DENK DAAR 5*Zandvoort 4: 46*46.
NIEUW
AAN. (SEND NO MONEY).
A.s. Woensdagavond wordt een on*
BARTJE. derlinge drive om prijzen gespeeld.
In de eerste plaats annexeert Zand*

DRIJFNAT VOETBAL

Familieberichten
Ondertrouwd:
JOHANNES 'H. DUENK
en
PETRONELLA WEDMAN
Huwelijksvoltrekking op Woensdag
29 Dec. 11.45 uur ten Stadhuize te
Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door de Wel*
cerw. 'Heer Ds R. H. Oldeman om
12.15 uur in de Herv. Kerk te Zand*
voort.
Gelegenheid tot feliciteren in de oude
consistoriekamer na afloop van de
huwelijksinzegening en van 2—3 uur
Van Speijkstraat 14.
Loenen (Veluwe), Hackfortweg 34
Zandvoort, Van Speijkstraat 14
11 December 1954
Toekomstig adres:
Loenenscheweg 89, Beekbergen

Na voorzien te zijn van het
'H.Sacrament van de Zalving
der Zieken, overleed na een
langdurige ziekte onze lieve,
/orgyame Moeder, Behuwd*,
Groot* en Overgrootmoeder
LEENTJE PAAP
"Weduwe van A. P. A. Cornet
in de ouderdom van bijna 83 jr.
Mede namens de Familie:
J. G. A. Harbrecht
Aalsmeer, 10 December 1954
Stommeerwcg 23
De begrafenis heeft Dinsdag 14
December 1954 op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort
plaats gehad.

WOENSDAG en DONDERDAG

GEHAKT-RECLAME
500 gram f 1,20

VRIJDAG en ZATERDAG

EXTRA VLEESRECLAME

LA VIANDE

Kleine Krocht l - Telefoon 2432

Gevr. voor Juli en Aug. '
;

Adverteert in de Zandvoortse Courant
Wij hebben grote sortering
Gevr. NET MEISJE
voor winke(l en huish. voor
dag of voo'r dag en nacht.
Koelcmij, Haltestraat 33.
TE KOOP; pr. bruine heren*
winterj. mt 50/52 en blauwe
dameswintermantel mt 42.
Zeestraat 31, sousterrain.
GARAGE te huur aangeb.
omg. Wilhelminaweg. Br. no.
9801 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL.
Aangeb. vrij huis, 5 kamers,
v. en a. tuin, stenen schuur,
vrij uitz. 'Huur ƒ 40,50 p.m.
Gevr. huis te Zandvoort,
liefst aan zee. Hogere huurprijs geen bezwaar. P. J. J.
Jacobs, Zuiderweg 63, 'Hil*
versum.

KERSTBOOMVERSIERING
PHILIPS KERSTBOOMVERLICHTING
vanaf ƒ 8,50
l heel pak KERSTKAARSEN
ƒ 0,24

HENK SCHUILENBURG
„De Goedkope Amsterdammer"
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974

Vrij
beneden huis

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
:

BEVOLKINGSONDERZOEK
Mededeling
,
Zij, die reeds in het bezit zijn Van een
oproepkaart, maar tot op heden niet
.11 de gelegenheid waren zich te laten
onderzoeken, kunnen zich op de hier*
na genoemde uren aanmelden bij het
onderzoeklokaal in de Hannie Schaft*
school, Herenstraat 11, Deze perso*
nen kunnen dan alsnog worden onder*
zocht.
Café OOMSTEE Dinsdag 14 December 1954
13.30—14.45 mannenIedere Vrijdag gekookte of
15.00—16.30 vrouwen
gebakken mosselen.
19.00—20.15
mannen
Tot 1.30 uur geopend.
20.20—20.35 vrouwen
2ÖJ45—21.30 mannen
Woensdag 15 December 1954
13.30—14.45 mannen
15.00—16.30 vrouwen
19.00—19.45 vrouwen
20.00—21.30 mannen
Donderdag 16 December 1954
13.30—16.15 vrouwen
16.15—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.30 mannen
Vrijdag, 17 December 1954
9.30—12.00 vrouwen
13.30—14.00 mannen
14.15—17.00 vrouwen
Zaterdag 18 December 1954
9.30—10.45 vrouwen
11.00—12.00 mannen
13.30—14.30 vrouwen
14.45—16.00 mannen
Maandag 20 December 1954
13.30—15.45 vrouwen
16.00—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.30 mannen

goed gemeub., dicht bij zee.
Best. uit keuken, 2 slaapk.,
/ilk., douche of bad. Opg.
m. prijs onder nummer ZZ
121 Ricardo's Adv. Bureau,
Amsterdam»C.

VISITEKAARTJES

De Zandvoortse Korf balclub
(Z.K.C.) vraagt nog

enige damesleden
Aanmeldingen bij K. Troost,
Haltestr. 77 of bij A. van
Breukelen, De Genestetstr. l

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 18 Dec. 8 uur
Ned. Comedie
ELEKTRA

Laatste puzzlerit
De laatste puzzlerit, die door de mo*
torclub „Zandvoort" a.s. Zondag
wordt georganiseerd, is samengesteld
door de kampioenen van 1953 en 1954.
De lengte van de rit is ongeveer 70
km en gaat over uitsluitend goede we*
gen. De start vindt plaats des mid*
dags om l uur vanaf het clubhuis
„De Vijverhut".

Zondag 19 Dec. 7.30 uur
Ned. Comedie
DE DRIE ZUSTERS
Woensdag 22 Dec. 8 uur
Gezelschap Johan Kaart
Potasch en Perlemoer
met vacaniie
Pr.: ƒ l,-tot ƒ4,-(a.i.).
Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Pel. na. 12 u. Coupons
geldig.

nederlaag genoegen nemen. De leider renelftal op het terrein aan de Nic.
van de afdeling, Haarlem a, was over Beetslaan de ploeg van Amsterdam
alle linies sterker, zodat Z.K.C, er VII. De Zandvoorters wonnen met
niet aan te pas kwam.
drie*nul door doelpunten van P. Hen*
De om 11 uur aangevangen wed* nis, J. Mcyer en G. Allebes.
strijd Z.K.C. l*Sport Vereent 3, werd
Zandvoort IV ging in Bloemendaal
na de rust wegens de regenval ge* op bezoek bij H.B.S. VI. Zandvoort
staakt. Voor Sport Vereent een min* verscheen met acht man op het ter*
der prettige beslissing, daar dit twaalf rein der tegenpartij en wist ondanks
tal reeds een 2*0 voorsprong had be* deze hockey*handicap een gelijk spel
VOETBALVERENIGING
reikt.
te behalen (2*2). Met een voltallig
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De ontmoeting Aurora 4 tegen Z. elftal zou Zandvoort zeker de over*
De wedstrijd Zandvoortmeeuwen 1- K.C. 2 kon door omstandigheden geen winning hebben'behaald. Bijna de ge*
Scheveningen was Zondag van goed doorgang vinden.
hele eerste helft werd door Zandvoort
gehalte. Met 2*0 bleef Zandvoortm.
zonder doelverdediger gespeeld. In
meester van het terrein en hand* ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
deze periode opende H.B.S. de score.
haafde zich door deze overwinning in
Nog voor de rust werd het 2*0, maar
Door
de
beker*Zondag
kwamen
de kopgroep.
daarna haalde Zandvoort de achter*
slechts
drie
elftallen
van
de
Zand'
Zandvoortmeeuwen 2 behaalde in
stand in door twee goede doelpunten
de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. 2 een voortse hockeyclub in het veld. Het van J. Pol en 'H. de Ruyter.
dameselftal
speelde
de
vorige
week
kleine overwinning. Nadat de reser*
ves een 3*0 voorsprong hadden geno* uitgestelde thuisontmoeting tegen Lei* K.J.C. „NOORD"
men kwam T.Y.B.B. goed opzetten den II voor de competitie in de vierde
en scoorde twee doelpunten. Verder klasse. Het goede samenspel van de Donderdag j.I. speelde K.J.C. Noord
lieten de geel*blauwen het echter niet speelsters van de thuisclub gaf de om het maandkampioenschap. Het
gastvrouwen betere kansen dan hun wordt spannend'vooral ook omdat de
komen.
Het 5e elftal stond tegen D.S.S. 4 tegenstandsters. Zandvoort won deze jaarkampioen deze maand uit de bus
komt. De stand aan de kop luidt:
met de rust met 3*0 voor. De tegen* wedstrijd met 3*1.
1. E. Koper, 2. W. Paap, 3. H. Paap,
partij wenste echter wegens de slech* . Voor de bekercompetitie om de J.D
te weersomstandigheden niet verder Treslingbeker ontving het tweede hè* 4. H. Molenaar.
te spelen en staakte de strijd.
Van het 7e elftal verschenen slechts
zeven spelers zodat de wedstrijd uit
tegen T.Y.B.B. 7 niet door ging.
Het junioren a elftal speelde tegen
het nog ongeslagen R.C.H, b een zeer
goede wedstrijd en behaalde een ver*
in de toekomst
diende overwinning. Hierdoor is het
jun. elftal van Zandvoortm. gelijk ge*
komen met R.C.'H.
Over dit onderwerp sprak Vrijdag* lijke omstandigheden. De vrijwillige
•Het Ie Zaterdagmiddagelftal gaf avond voor de Zandvoortse Bestuur* ouderdomsverzekering
voor zelfstan*
in de thuiswedstrijd tegen Telefonia dersbond in „Ons Gebouw" — in digen werd echter geen succes.
goed partij maar was niet erg for* plaats van de aangekondigde inleider
Na de tweede wereldoorlog nam de
tuinlijk met het benutten der kansen F. W. 'Heyer — de heer A. Holl, voor toenmalige
regering belangrijke be*
Na een vrijwel gelijk opgaande strijd een groot aantal personen, na ver* sluiten en werd o.m. de noodwet*
bleven de bezoekers met één goal welkomd te zijn door de voorzitter, Drees in het leven geroepen. De voor*
verschil in de meerderheid.
de heer A. Molenaar.
zieningen zijn vanzelfsprekend niet
Uitslagen van j.I. Zondag:
De gedachte dat oudere mensen die ideaal, maar voor een noodwet niet
Zandvoortm. l*Scheveningen
2*0 niet meer kunnen werken van over* onverdienstelijk.
T.Y.B.B. 2=Zandvoortm. 2
2*3 heidswege financieel geholpen moeten
Drie rapporten werden na de oor*
Zandvoortm. 3*D.C.O. 2
1*1 worden, is niet van vandaag of gis- log aan de regering uitgebracht, na*
H.F.C. 4*Zandvoortm. 4
7*3 teren. Zelfs bij de Romeinen en later mclijk van de commissie*van Rijn,
D.S.S. 4*Zandv.m. 5 0*3 (gestaakt) bij de Inca's kon men allerlei voorzie* de Raad van Vakcentralen en de
Zandvoortm. 6*Haarlem 7
0-11 ningen op dit terrein aantreffen. Ook Sociaal Economische Raad (S.E.R.).
T.Y.B.B. 7*Zandv.m. 7 Z. n. opgek. in Europa trof men een ouderdoms*
Er bestaat een goede kans, dat in
Zandv.m. jun. a*R.C.H. b
3*0 voorziening aan, zij het in primitieve begin 1955 een wetsontwerp ouder*
vorm. Uit het „gildenwezen" ont* domsvoorziening naar aanleiding van
Uitslagen van j.I. Zaterdag:
stond b.v. een begrafenisfonds en een het S.E.R.*advies het licht zal zien.
Zandv.m. l*Telefonia l
Het zal een verplichte volksverzeke*
0*2 ziekenfonds.
Zandvoortm. 2*V.E.W. 2
Oud en arm waren tegen het einde ring omvatten en zich in beginsel uit3*3
S.S.H. l*Zandvoortm. 3
2*2 van de 19e eeuw synoniem, al werd strekken over het gehele volk, onaf*
'E.D.O. a*Zandv.m. adsp. a
0*14 „druk" uitgeoefend om hulp te 'bie* hankelijk van het inkomen. Het pen*
E.D.O. d*Zandv.m. adsp. b
den. Maar in Nederland liep dit alles sioen zal hoger zijn als van de huidi*
wel heel langzaam; in 1893 werd ge* ge noodwet en ingaan op 65*jarige
HANDBAL
probeerd een vrijwillige ouderdoms* leeftijd. Gemeenteclassificaties zullen
Dames:
verzekering in te stellen, maar de tijd niet langer gelden. Het pensioen zal
Zandv.m.*Blinkert
afgelast bleek hiervoor nog niet rijp te zijn. variabel zijn en stijgen (of dalen!)
Heren:
In 1895 stelde men een staatscom* met de loonindex, die na iedere vijf
Beverwijk l*Zandv.m. l
8*20 missie in, die in 1898 een rapport uit* jaar opnieuw zal worden berekend.
De Bunkert 2*Zandv.m. 2
6*10 bracht.
Indien de wet momenteel in wer*
Na diverse pogingen gelukte het Ds king zou treden zou het grondpen*
'Hoewel de terreinen slecht bespeel*
baar waren hebben beide teams prach Talma in 1911 een invaliditeitswet te sioen voor een echtpaar ƒ 1260 en
tige overwinningen behaald. Het eer* ontwerpen, die tevens een ouderdoms* voor een ongehuwde ƒ 756,— (60%)
ste team behaalde een grote over* voorziening omvatte, doch eerst in bedragen, waarop nog de 6% verho*
winning op het toch zeker niet zwak- 1913 verscheen de wet in het staats* ging van October j.I. zou worden ver*
ke Beverwijk. Ook de overwinning blad. Een amendement deed de wet leend.
De premieverplichting zal öngaan
van het tweede team mag met ere meteen in werking treden.
Men ontving boven de 70 jaar als op 21*jarige leeftijd, de heffing is
worden genoemd, daar men deze
gehuwde
drie
en
als
ongehuwde
twee
evenredig met het inkomen. De be*
overwinning behaalde met slechts 10
spelers legen een volledig team. Een gulden per weck, belangrijke bedra* lastingdienst zal de premie' bij de
gen voor die tijd, hoewel men daar* zelfstandigen innen. De hoogte van
prachtig resultaat.
naast nog steeds was aangewezen op de premie zal 'waarschijnlijk 5Va %
kerk en armbestuur. Dezelfde wet zijn, waarvoor wel een compensatie
KORFBAL
geldt thans nog. Men heeft de leef* op de lonen zal worden verstrekt.
Het adspirantentwaalftal van de tijdsgrens op 65 jaar teruggebracht en
Na de pauze werden diverse vra*
Zandvoortse Korfbalclub moest Za* de uitkeringen zoveel mogelijk aan* gen door de inleider op duidelijke
terdagmiddag in Haarlem met een 7*0 gepast bij de huidige maatschappe* wijze beantwoord.

Sport

OUDERDOMSVOORZIENING

Bestel
tijdig
s.v.p.!

Vrouwenbond P.v.d.S..
In de jaarvergadering van de plaatse*
lijke afdeling -van de Vrouwenbond
van de Partij van de Arbeid werd in
plaats van mevr. Sijtsma, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, mevr. Paap*
Koning in het bestuur gekozen.

Hier staat uw brief
eens de Verlengde Haltestraat Zandvoortse hondenbezit(s)ters resp.
Zijn er nu werkelijk zulke grote be* honden enige verdraagzaamheid te
zwaren aan verbonden om de Verl. tonen, zelfs al is volgens velen een
Haltestr. weer gaanbaar voorvoetgan- hond „maar een beest".
J. F..PALSTRA.
gers te maken? Vorig jaar werd in 't.
vooruitzicht^ gesteld dat men voor het Wilhelminaweg 30. Zandvoort.
zomerseizoen wel een en ander in or*
de zou brengen. Hieraan werd echter
geen gevolg gegeven. Bij het passeren
van twee auto's blijft er voor voet*
gangers niet veel ruimte over om uit
telefoonnummers
te wijken. Als er gewacht moet wor*
en adressen
den op afdoende verbetering dan kan
het nog wel jaren duren, voordat de 2403 Commandant Brandweer.
steeds groeiende bevolking van ons 2000 Brandmelding.
Noorderkwartier en de talloze moe* 3043, 3044 Politie.
ders met kinderwagens veilig 't dorp 2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
kunnen bereiken. Dagelijks komen er 2345 Gem. Secretarie.
hachelijke momenten voor. J.l. Zater* 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
dag botsten twee auto's tegen elkaar. 2262 Informatiebureau Vreemdelin- •
Gelukkig zonder persoonlijke onge*
genverkeer. Kiosk Raadhuisplein.
lukken? Maar moeten er eerst slacht* 2887 Stoomwasserij „Hollandia",
offers vallen?
fitjnstrjjkerg, J. H. G. Weenink,
Toe, gemeentebestuur van ZandPakveldstraat 30a.
voort, overtuigt U van de slechte 2135 Zandvoortse Courant, Gertentoestand van de voetpaden en ont==
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
ferm U over de belangen van de be* 2424 Autobedrijven „Rinko",
volking uit Plan Noord door alvast
Oranjestraat en Stationsplein.
een paar honderd tegels beschikbaar 2975 Job. Sytsma's Leesbibliotheek
te stellen voor de voetpaden.
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2465 Stofzuigcrspecialist; LichtstoHoogachtend,
ringen. Bel op Frits Paap, '
Een bewoonster van ZandvoorttNrd
*
Prins Mauritsstraat 3
Uit een oogpunt van sportiviteit
meen ik nog even te moeten ant*
woorden op het ingezonden stuk van
de heer J. Kuiper in uw blad van 10
dezer. Ik zou niet graag willen bewe*
Monopole
ren, dat alle Zandvoortse honden en* Dinsdag 14 Dec. 8 uur: film „Op _wèg
gelen zijn — al beschouwt wellicht
naar Singapore".
ons Gemeentebestuur ze als zodanig Woensdag 15 Dec. 8 uur: idem.
vanwege de opbrengst der hondenbe* Donderdag 16 en Vrijdag 17 Dec.:
lasting — ik ben mij er echter wel
Toneeluitvoering door Toneelver.
van bewust, dat honden overlast kun*
„Op Hoop van Zegen".
nen bezorgen.
Andere attracties en
Maar is dit nu wel een reden om
nuttigheden
de honden zonder meer alle bewe*
gingsvrijheid in de bebouwde kom te Woensdag 15 Dec. 8 uur: Lezing door
Dr v. Biemen in „Ons Gebouw",
ontzeggen? Toevalligerwijze iheb ik
Brugstr. 17. Onder ausp. Inst. voor
een tuin, waarvan enige tientallen
Arb. Ontwikkeling.
meters langs 'de Wilhelminaweg zijn
gelegen, met het gevolg, dat bomen,
Stadsschouwburg, Haarlem
heesters enz. veelvuldig door de Dinsdag 14 December, 8 u.: De Haag*
jeugd (niet door de honden) belaagd
sche Comedie met „iHet donker is
worden; van een 30*tal jonge bomen
licht genoeg".
werd binnen 24 uur na het planten Zaterdag 18 Dec. 8 uur: Ned. Come*
een derde deel ernstig beschadigd.
die met „Elektra".
Moet ik er nu voor gaan pleiten, dat Zondag 19 Dec. 7. 30 uur: Ned. Co*
i.v.m. deze overlast kinderen voort*
medie met „De drie zusters".
aan op straat altijd door volwassenen
aan een lijn moeten worden gehouden
en alleen in de duinen mogen worden Zeepost
losgelaten? Natuurlijk, sommige hon*
den verstoren wel eens de avondlijke Indonesië: m.s. „Oranje", 4 Jan.
stilte, maar hetzelfde kan worden ge* Ned. Nieuw Guinea:
zegd van autoclaxons, automotoren,
m.s. „Kota Agoeng", 25 Dec.
motor* en bromfietsen. Moeten we Ned. Antillen: m.s. „Willemstad",
's avonds alle auto's en andere motor*
21 Dec.
rijtuigen nu maar uit de bebouwde Suriname: m.s. „Schie", 29 Dec.
kom gaan weren? Ik geloof niet, dat Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
iemand de laatste twee vragen hevesm.s. „Sterling Castle", 18 Dec.
tigend zou willen beantwoorden.
Canada: s.s. „Prins Willem George
Maar laat ik om op de honden te*
Frederik", 20 Dec.;
rug te komen het doel van mijn oor*
m.s. „Noordam", 22 Dec.
spronkelijke ingezonden stuk t.w. het Zuid*Amerika, Chili: m.s. „Noordam",
richten van de schijnwerper op de
22 Dec.
'
grote groep van Zandvoortse hon* Argentinië:
denbezit(s)ters c.q. honden, nog wat
s.s. „17e Octubre", 18 Dec.
verduidelijken door op te merken, Brazilië: s.s. „17e Octubre", 18 Dec.;
dat het m.i. toch beslist geen kwaad
m.s. „Westland", -20 Dec.
kan om behalve voor kinderen, auto* Australië: s.s. „Iberia", 20 Dec.
mobilisten enz. enz. ook voor deNieuw Zeeland: via 'Engeland, 18'Ded.
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AS LICHT"
'opvoering door „Wim Hildering".

De toneelvereniging „Wim 'Hildering" kwam Vrijdagavond j.l. op de plan»
ken met „Gaslicht", een thriller uit het Victoriaanse tijdperk en geschre»
ven door Patrick 'Hamilton in de vertaling van Cruys Voorbergh.
Dit zware stuk, waarvan de rolbezetting uit vijf personen bestond, werd
subliem gespeeld.

ook een „rol", die men moet aanvoelen. In dit geval had de soufflejiise
zich beter wat op „de achtergrond"
kunnen houden, omdat de rolkennis
perfect was. Alleen in ogenblikken,
waarop een bepaalde speler dreigt te
gaan haperen, zou zij moeten helpen.
Het was beslist niet nodig dat men
haar bijna het gehele stuk door tot
achter in de zaal hoorde.
Het herhaaldelijk sst....! geroep
van het publiek was deze avond zeer
hinderlijk. Zo was het middel erger
dan de kwaal, want als door het ver»
zetten van de stoelen enkele malen
over de vloer werd gekrast, wat al»
tijd mogelijk is, bij zoveel belangstel»
ling, ging het geroep langer door en
werd zo hinderlijker dan het euvel
waarvoor het ontketend werd!
Alle medespelenden kregen tot slot
een bloemetje, aangeboden door «de
voorzitter, de heer Reurts.
A.W.*T.

DRIJFNAT VOETBAL
Zandvoortmeeuwen-Scheveningen 2:0

Een bepaald gemakkelijke overwin»
ning is het voor de thuisclub Zondag»
middag in het sportpark aan de Von»
dcllaan niet geworden. Scheveningen
ondernam direct na het begin met een
vrij sterke wind in de rug en onder
stromende regen aanval op aanval op
het Zandvoortse doel, zodat men in
de achterhoede alle „doorweekte"
zeilen moest bij zetten. Onze voor»
hoede kwam voorlopig niet aan de
bal te pas. Na een kwartier spelen
kreeg Witmaus in het Scheveningse
doel het eerste schot van de Zand»
voorters te verwerken. Langzaam
maar zeker wist de thuisclub zich uit
de knellende voetbal»omarming los te
werken, maar de goed opgebouwde
Jubileum.
aanvallen werden door de stevige
De heer Jos. van Deursen herdenkt achterhoede van Scheveningen afge»
op 15 December a.s. de dag dat hij slagen. Visser, de linksbinnen, wist
35 jaar geleden in dienst trad bij de eenmaal de doelvcrdediger te passé»
ren, maar jammer was het, dat hij
firma Corn. Slegers te Zandvoort.
zijn hand ook liet meewerken. Een
minuut later schoot hij rakelings langs
Middag voor de vrouw
de paal. Ook Zwemmer liet voor
doel een prachtige kans onbenut.
Dinsdagmiddag 21 December wordt open
het overwipht van Scheveningen
in het gebouw van de Ned. Protes» Met
het echter volkomen gedaan en
tanten Bond aan de Brugstraat een was
ging de rust met een dubbel blanke
Kerst»bijeenkomst voor de vrouwen al
in (veld en score), de thuisclub
gehouden. Mevr. Dees»Kion (zang) en stand
op een uitstekende eerste helft
mevr. Huijer (kerstvertelling) zullen kon
terugzien.
aan deze middag hun medewerking
In het tweede gedeelte waren het
verlenen.
wederom de gasten, die fel terugsloe»
gen en de thuisclub»supporters maak»
ten menig benauwd ogenblikje mee.
Jeugd
Keur was echter uitstekend op dreef
Dr A. van Biemen van Bentveld en wist zijn heiligdom schoon te hou»
houdt op Woensdag 15 December den. Zandvoortmeeuwen speelde zich
voor het Instituut van Arbeiders Ont» na tien minuten weer vrij en talrijke
wikkeling een lezing over „Die jeugd aanvallen werden ondernomen, die
van tegenwoordig". De 'bijeenkomst voorlopig zonder resultaat bleven.
vindt plaats in „Ons Gebouw" aan de Een kwartier voor het einde wist de
Brugstraat.
linksbuiten, Henk Koning' uit een

Bij het opgaan van het doek bevinden was. Juist, omdat dit voor vele
wij ons in de zitkamer van Bella en amateurs vaak een zwak punt en een
Jack Manningham, die zeven jaar ge» te zware opgave is, waarbij men veel»
huwd zijn. Bella maakt een ziekelijke al met zichzelf geen raad weet, De
indruk, want zij heeft zorgen. Zij slotfase vooral speelde de heer Bruijn»
denkt de laatste tijd veel aan haar zeel fantastisch. 'Hier was hij op z'n
moeder, die krankzinnig gestorven is. best.
Ook zij denkt die kant op te gaan,
De heer Ko Reurts als inspecteur
omdat haar man haar er steeds op Rough was precies de goede, helpen»
betrapt dat ze alles vergeet. De ene de inspecteur. ,Hij maakte enkele
keer is haar horloge weg en dan vindt spreekfoutjes, die wij hem gaarne
haar man het terug in het naaimand» vergeven, omdat hij zich zo uitmun»
je, een andere keer is het een broche, tend in zijn rol inleefde.
dan weer een schilderij, dat opeens
Mevr. Riek Kok, die wij al zo goed
van de wand weg is en op een vreem» kennen van het Politietoneel, was
de plaats op de grond in de kamer weer als van ouds. Altijd weer maakt
staat. Dit alles maakt Bella radeloos. zij van-haar rol iets bijzonders, ook
Het gaat Jack vervelen en op een iet» al is deze nog zo klein. Tot slot mevr.
wat gehuichelde lankmoedige toon, Tilly Reurts»Doornekamp (als Nan»
welke later overgaat in kwaadheid, cy), die haar rol op sublieme wijze
suggereert hij haar dat zij in het vertolkte. Zij was een echt geraffi»
krankzinnigengesticht zal worden op» neerd dienstmeisje.
gesloten. Op een dag komt hij in een
Het praohtige van deze opvoering
goed humeur thuis. Hij laat zijn was dat alle spelers, stuk voor stuk
vrouw kiezen naar welke schouwburg op hun plaats waren, waardoor tevens
zij zullen gaan. Naar de ene, waar een een uitstekend samenspel werd ver»
blijspel of naar de andere, waar een kregen.
dramatisch stuk zal worden opge»
De'regie werd gevoerd door de heer
voerd. Bella is hier zeer opgetogen Arie Mourik, die zich zeer behoorlijk
over, maar zij weet niet wat zij zal van zijn taak heeft gekweten. Jammer
kiezen. Zij zal er nog even over na» was het dat inspecteur Rough het
denken. Intussen belt zij Nancy, de bureau van Jack open brak, nadat dit
dienstbode om thee en tracteert jack al geheel door Bella -was doorzocht.
daarbij op iets lekkers. Nancy heeft
Kleding en decors waren prima ver»
een minachting voor Bella omdat zij zorgd. Een bijzonderheid was wel het
(Nancy) verliefd is op de heer des echte gaslicht. De souffleuse was veel
huizes. Zij is een struise, knappe te hard. Souffleren is in zekere zin
vrouw, die dit zelf heel goed weet en
het ook wel weet uit te buiten. Jack
Manningham is hier niet ongevoelig
voor en maakt, Nancy-in het bijzijn
van zijn vrouw; bedekte complimen»
tjes. Wanneer Nancy- Binnenkomt,
vraagt Bella aan haar wat .zij voor een
stuk zou kiezen. Nancy zegt dat zij
, En een enquête
/
naar een blijspel zou gaan en als me»
vrouw Manningham haar vraagt Ik moet U direct een illusie ontne» andere woorden, rotonde en het
waarom juist een blijspel, antwoordt men:
dit is geen titel voor een Oude» schoendoos»zeekasteel van Bouwes
het dienstmeisje: „Omdat het leven jaars»overpeinzing.
Was 't dat maar. moeten weg.
voor U al treurig genoeg is. "
Een nieuw postkantoor komt er
is veel erger. Reeds lang is er
Bella, uit- haar misnoegen over dit Dit
in de boezem van de Zand- niet, een buslijn komt er niet, een
gezegde van de dienstbode tegen Jack onrust
voortse gemeenschap. Het gaat om openbaar toilet komt er niet en nog
en zit direct al weer in de put.
het bestaan van Zandvoort als een» een bende andere dingen komen er
Voor Jack weg gaat, vraagt hij om heid.
Natuurlijk blijft Zandvoort be» niet. Er zal slechts één culturele ver»
de rekening van de apotheek, die nog
hoor, daar is geen twijfel aan, eniging blijven bestaan, die alsmaar
betaald moet worden. Bella zegt' dat staan,
er zijn plannen om van onze kopjes(avonden) geeft. Alle straten
de bewuste rekening op het bureau maar
iets gespletens te maken. (die er nog zullen zijn) zullen worden
ligt, maar waar Jack ook kijkt, ze is badplaats
Ik geloof niet dat men de loop der opgebroken. De Muziekkapel wordt
nergens te vinden. Bella is radeloos dingen
tegen houden. En het zou omgevormd tot een kamermuziek»ge=
want zij weet zeker dat zij hem daar ook nietkan
goed zijn. Het is nu wel zo
heeft neergelegd.
l
zeker dat Zandvoort in de
Jack ontsteekt in woede en dreigt goed als
toekomst in twee kampen ver»
haar met opsluiting, wanneer zij niet naaste
wordt. Er zal een definitieve
zorgt hem binnen een paar uur de deeld
scheiding tussen het oude en het
rekening te overhandigen.
gemaakt worden. Van een di»
Zoals iedere avond, verlaat hij ook nieuwe
amant kan wel eens gezegd worden
nu het huis. Bella is wanhopig, als zij, dat
kloven een goed ding is, maar
na alles overhoop te hebben gehaald, een het
parel in tweeën hakken, lijkt mij
de rekening niet terug vindt.
bezigheid, die de West»
Opeens gaat het gaslicht lager een rigoreuze
danig in beroering zal brengen.
branden en hoort zij gestommel bo» kust
Enfin, het is niet aan mij om te be»
ven zich.
wat had moeten gebeuren of
Intussen klopt de andere dienst» oordelen
in ieder geval achterwege moest
bode, Elizabeth, die een bezoeker wat
gelaten. Ik bepaal mij er toe
voor mevrouw aankondigt. Elizabeth worden
enkele facetten van deze enorm be»
is een veel oudere dienstbode, die langrijke
te laten zien en ten»
zeer met het lot van haar mevrouw slotte zalkwestie
ik Uw mening vragen. De
begaan is. Zij haalt Bella over de be» volkswil
moet dan maar beslissen.
zoeker te ontvangen. De heer blijkt
een pud»inspecteur te zijn, die Jacks O U D
gezicht herkend heeft. Hij onthult
Bella dat haar man een moordenaar Ik zal U eerst in korte trekken mede»
is en een maniak, die na de moord, delen op welke wijze men heeft ge»
twintig jaar geleden op zijn eerste meend aan het oude in onze plaats
vrouw gepleegd in hetzelfde huis, de aandacht te moeten besteden.
robijnen zoekt, die zijn eerste vrouw
Zandvoort wordt teruggebracht tot
heeft bezeten, maar welke hij nimmer een vissersvlek van ten hoogste 700
gevonden heeft. Het gestommel gaat inwoners. De mensen, die er dus te
nog even door en wanneer het op» veel zijn, dienen op korte termijn te
houdt, gaat het gaslicht weer om- emigreren naar Bloemendaal of een
hoog, ten teken dat Jack terugkomt. der andere naburige nederzettingen.
Bella heeft nog nimmer de voor haar De overtollige gebouwen, woonhuizen
afgesloten zolderverdieping betreden. en winkels worden afgeoroken, r-:et
Bella en de inspecteur (Rough) doen ten gerieve van andere nieuw iz bou»
samen de ontdekking dat het Jack wen opstallen, maar voor de duinen.
moet zijn, die steeds op zolder rond Zandvoort . wordt weer grotendeels
scharrelt, nu zij weten wie en wat helm en zand. De overgebleven 700
Jack is.
uitverkorenen leggen zich toe op de
Na een onderzoek in Jacks bureau, garnalen» en ponen»vangst. De ingeza- Hier langs afknippen
komen Bella's broche, horloge en.... melde vis wordt zonder vorm van
de rekening voor de dag. Nu heeft proces op het strand afgeslagen. Er zelschap. Het is duidelijk dat de
Bella zekerheid dat het haar mans be» wordt een eenvoudig sche!r>»procfsta» blauwe tent onder deze omstandighe»
doeling is geweest haar opzettelijk tion opgericht, dat zijn waarde moet den niet meer gebruikt zal worden.
krankzinnig te maken. Jack wordt bewijzen door de hoeveelheid schel» Het
beschikbare blauwe linnen wordt
ontmaskerd door inspecteur Rough, pen, die op een gegeven ogenblik aan» aangewend
voor het maken van bonte
terwijl de robijnen worden terugge» wezig is. De gevels van de nog be» schorten. Het
costuum
vonden in de vaas op de schoorsteen. staande huizen zullen verouderd wor» (althans dat vanZandvoorts
de
mannen)
worde
Joke Paap "(als Bella) was in een den in overeenstemming -net de op»
mogelijk in overeenstemming
woord uitstekend. Haar intonatie en vattingen van de Middeleeuwen. De zoveel
met dat, wat te zien is op
manier van lopen, het huilen en de Kerkstraat moet geplaveid werden gebracht
rechter helft van de tekening. De
wanhoop, die zij uitbeeldde waren af! met waaier»vormige tegel»~ableaux. de
vrouwen moeten maar zien wat ze
De heer Kees Bruijnzeel als Jack.
Het gaat in hoofdzaak om de
eoud_en wij iets meer sinister hebben
wordt in ere hersteld, doen.
mannen, die hun tijd doorbrengen
wille'n zien. Wij stellen ons voor schepen zullen weer naar de zand» met
vissen, jagen, dobbelen en bier
dat de toeschouwers zich zouden banken gelokt worden tijdens storm»
hebben moeten verbijten over zo'n achtige nachten, de Strandweg zal drinken.
schurk. Dit kwam in zijn spel eigen» hiervoor noodzakelijk hersteld moe- N I E U W
lijk te weinig uit. Daartegenover ten worden, zodanig, dat het oude
staat dat zijn „stille spel" zeer goed niveau van' 1887 weer is 'bereikt. Met In de eerste plaats annexeert Zand»

en.
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voort Bloemendaal, Haarlem, Half»
weg, Nieuw Vennep, de Liede, Aals»
meer en Amsterdam. Ef wordt dan
niet meer gesproken over „achter»
land", want dat bestaat niet meer.
Wanneer zou blijken dat de term
„achterland" niet binnen redelijke
termijn uitsterft, zal West»Duitsland
er ook nog bijgepikt moeten worden.
Hotel Bouwes breidt zich uit tot een
complex, dat de gehele boulevard zal
beslaan. Een casino met acht speel»
zalen, een wintertuin en een plat dak
voor gasten, die per atoom»luchtschip
komen, is een eis, die normaal is. Iets
luxueuzer is de opzet van een dozijn
verfijnde toiletten, de z.g. „Weber»
chalets". Deze gebouwtjes zullen het
aanzien van de city ten zeerste verhogen. Ze worden onderling verbon»
den door een kabelbaan.
Zo juist bereikt mij een telegram
van de volgende inhoud:
Aan Bartje — siop — de blauwe
tent beantwoordt wel aan haar
doel — stop — niet kapot knip:
pen — stop.
F. J. de Bie » W. K. van der
Gijn » J. Snellemans » E. von
Schlichtenschlachtschlummer
» W. Bouwes » Gregory Peck
» C. Kuyper.
Ik heb het voor kennisgeving aange»
nomen, vrienden. We gaan verder.
Een stadion voor het houden van helicoptère»wedstrijden en een labora»
torium voor wichelroede»onderzoek
zijn tevens in 't grote milliardenplan
ontworpen. Het Zandvoorts costuum
demonstreert de 'H'lijn. De straten en
pleinen zullen electrisch verwarmd
worden. (Geen zand» en zoustrooiers
meer). De Schoonheidscommissie be»
raadt zich over een plan tot verwe»
zenlijking van een Schoonheids(com
missie)salon. Pedicure, manicure en
epicure zijn aanwezig. Dubbeldeks»
vliegende»autobussen zullen de on»
derlinge afstanden van Groot=Zand»
voort aanmerkelijk korter maken. In
dit verband verdient het aanbeveling
om de zee maar te dempen. De aldus
gewonnen grond zal niet alleen het
bouwvolume uitbreiden, doch tevens
een einde maken aan het gebrek aan
parkeerruimte.
U mag nu Uw stem uitbrengen. (Er
zou eigenlijk veel meer gestemd moe»
ten worden). Voelt U iets voor de
oude tijd, dan zendt U de rechter
helft van de tekening1 in. Bent U moderner ingesteld, dan stuurt U de lin»
ker helft. (Bartje p/a Zandvoortse
Courant, Achterweg 1). In beide gevallen is het geven van suggesties een
welkome afleiding in het grauwe be»
staan zowel van U als van onderge»
tekende.
DUS: U «EEFT NIET MEER TE
DOEN DAN UW MENING KEN»
BAAR TE MAKEN DOOR EEN
VAN BEIDE HELFTEN IN TE
STUREN. HET TOEKOMSTIG GE»
MEENTEBELEID HANGT VAN
UW HELFT AF! DENK DAAR
AAN. (SEND NO MONEY).
BARTJE.

voorzet van rechts met een keihard
schot de score te openen (1-0). De
Scheveningse doelverdediger trachtte
de aanval nog te onderscheppen en
kwam zeker twintig meter van zijn
doel op de grasmat terecht!
De vreugdekreten waren nog niet
afgelopen of de thuisclub ondernam
wederom een aanval. Met een vlie»
gend schot was het thans Zwemmer,
die de stand uit een voorzet van
Castien op 2»0 bracht.
Na de vreugde kwam — evenals
vorige week tegen Blauw Zwart —
het pessimisme om de hoek kijken en
niet zonder reden. Scheveningen zette
alles op alles en enkele spelers van
Zandvoortmeeuwen maakten zich als
vanouds aan „salonvoetbal" schuldig.
Bijna wist midvoor Nieuwenhuizcn
de achterstand te verkleinen, maar
omdat hij én de Zandvoortse achter»
hoede meende dat scheidsrechter
Kramer voor buitenspel zou fluiten,
raakte .Nieuwenhuizen van de kook
en schoot jammerlijk naast. Zand'
voortmeeuwen schoot nog eenmaal
tegen de lat, waarna het einde kwam
met 2»0. De thuisclub had verdiend
gewonnen!
Voor en na de wedstrijd en tijdens
de rust, werd via een geluidsinstalla»
tie gramofoonmuziek ten gehore ge»
bracht. Dit eerste „geluid" van de
pas geboren supportersvereniging
„Geel=BIauw" werd door het vrij tal»
rijke publiek zeer op prijs gesteld.
J.G.B.

Financiering
oorlogsschade
wordt in sommige provincies
beëindigd
In Juni 1954 heeft de Minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting
besloten, dat na l Januari 1955 geen
rentevergoeding meer zal worden
gegeven voor bijdragen, ingeschreven
in het Grootboek voor de Wederop»
bouw, voorzover deze betrekking
hebben op toegebrachte oorlogsscha»
de aan opstallen, die gelegen zijn of
waren v in bepaalde gebieden.
Bij dit besluit is uitgegaan van de
overweging, dat in die gebieden dan
voldoende gelegenheid heeft bestaan
om tot herbouw of herstel van deze
objecten over te gaan.
Deze z.g. rentestop is thans gevolgd
door een financieringsstop. Dezer da»
gen heeft de Minister van Financiën
namelijk bepaald, dat bij de besteding
van een bijdrage in deze gebieden
geen financiële faciliteiten zullen wor»
den verleend, indien de aanvrage
daartoe niet voor l April 1955 bij de
gemeente is ingediend.
De gebieden waarvoor het boven»
staande geldt, zijn:
de provincie Groningen, met uitzon»
dering van de gemeente Groningen;
de provinciën Friesland, Drenthe
Overijssel en Utrecht;
de provincie Limburg, met uitzonde»
ring van de gemeente Venlo;
de provincie Noord=Holland, met uitzondering van de gemeenten Am»
sterdam. Den 'Helder, Velsen en
ZANDVOORT.

Bridgenieuws
Woensdagavond werd de eerste competitie van de Zandvoortse Bridge»
club met een felle strijd besloten. In
de Aslijn liep het koppel heren Fa»
bel»Sjouwcrman nog verder uit op de
fam. Van Eckelt en behaalde 273.73%
hetgeen een voorsprong van 11.17%
op no. 2 betekende.
Voor degradatie naar de B»lijn wer»
den aangewezen fam. Keidoorn met
236.25% en heren Notterman»Peen
met 231.88%. Met slechts een voor»
sprong van 0.4% ontsprong de fam.
Vulsma de dans.
Naar de A=lijn promoveerden fam.
Prins met 270.83% en het dameskop»
pel Bakkenhovcn»Vader met 2<52.50%.
Naar de C»lijn degradeerden de drie
dameskoppels Notterman»Versteegc,
Dröse»Penaat en Jacobs»v.d. Werff
met resp. 230.55, 227.68 en 216.20%.
De verrassing viel in de kopploeg
in de grote C-lijn van 22 koppels.
Fam. de Jong die met 228.24% aan de
kop ging had een slechte avond, be»
haalde slechts 35.65% en zakte tot de
vijfde plaats....
Het damcskoppel Keur»Schutte ein»
digde met 283.53% op de eerste plaats,
gevolgd door heren Bisenberger»El»
zinga met 282.17%, terwijl geheel on»
verwachts ook naar de B»lijn promo»
veert het koppel Goos»Kieviet met
269.68%.
De uitslagen van de twee viertal»
lenwedstrijden luiden: Fiaee l»Zandvoort 4: 38=65 en Spel en Vriendschap
5»Zandvoort 4: 46»46.
A.s. Woensdagavond wordt een on»
derlinge drive om prijzen gespeeld.

Familieberichten
Ondertrouwd:
JOHANNES 'H. DUENK
en
PETRONELLA WEDMAN
Huwelijksvoltrekking op Woensdag
29 Dec. 11.45 uur ten Stadhuize te
Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door de Wel*
cerw. 'Heer Ds R, H. Oldeman om
12.15 uur-in de Herv. Kerk te Zand»
voort.
Gelegenheid tot feliciteren in de oude
consistoriekamer na afloop van de
huwelijksinzegening en van 2—3 uur
Van Speijkstraat 14.
Loenen (Veluwe), Hackfortwcg 34
Zandvoort, Van Speijkstraat 14
11 December 1954
Toekomstig adres:
Loenenscheweg 89, Beekbergen

Na voorzien te zijn van het
H.Sacrament van de Zalving
der Zieken, overleed na een
langdurige ziekte onze lieve,
zorgzame Moeder, Behuwd*,
Groot» en Overgrootmoeder
LEENTJE PAAP
Weduwe van A. P. A. Cornet
in de ouderdom van bijna 83 jr.
Mede namens de Familie:
J. G. A. Harbrecht
Aalsmeer, 10 December 1954
Stommeerweg 23
De begrafenis heeft Dinsdag 14
December 1954 op de Algemene
Begraafplaats
te Zandvoort
plaats gehad.

WOENSDAG en DONDERDAG

GEHAKT-RECLAME
500 gram f 1,20
VRIJDAG

en ZATERDAG

EXTRA VLEESRECLAME

LA VI&NDE
Kleine Krocht l - Telefoon 2432

Gevr. voor Juli en Aug.

D

Adverteert in de Zandvoortse Courant
Wij hebben grote sortering

KERSTBOOMVERSIERING

Gevr. NET MEISJE
voor winkel en huish. voor
dag of voor dag en nacht.
Koelemij, Haltestraat 33.
TE KOOP: pr. bruine heren»
winterj. mt 50/52 en blauwe
dameswintermantel mt 42.
Zeestraat 31, sousterrain.
GARAGE te huur aangeb.
omg. Wilhelminaweg. Br. no.
9801 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL.
Aangeb. vrij huis, 5 kamers,
v. en a. tuin, stenen schuur,
vrij uitz. 'Huur ƒ 40,50 p.m.
Gevr. huis te Zandvoort,
liefst aan zee. Hogere huurprijs geen bezwaar. P. J. J.
Jacobs, Zuiderweg 63, 'Hil*
versum.

PHILIPS

KE'RSTBOOMVERLICHTING
vanaf ƒ 8,50
l heel pak KERSTKAARSEN
ƒ 0,24

HENK SCHUILENBURG
„De Goedkope Amsterdammer"
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974

Vrij
beneden huis

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
BEVOLKINGSONDERZOEK

Mededeling
goed gemeub., dicht bij zee. Zij, die reeds in het bezit zijn -van een
Best. uit keuken, 2 slaapk., oproepkaart, maar tot op heden niet
zitk., douche of bad. Opg.!n de gelegenheid waren zich te laten
m. prijs onder nummer ZZ onderzoeken, kunnen zich op de hier»
121 Ricardo's Adv. Bureau, na genoemde uren aanmelden.bij het
Amsterdam=C.
onderzoeklokaal in de Hannie Schaft*
school, Herenstraat 11. Deze perso*
nen kunnen dan alsnog worden onder*
zocht.
Café OOMSTEE Dinsdag 14 December 1954
13.30—14.45 mannen
Iedere Vrijdag gekookte of
15.00—16.30 vrouwen
gebakken mosselen.
19.00—20.15 mannen
Tot 1.30 uur geopend.
20.20—20.35 vrouwen
20j45—21.30 mannen
Woensdag, 15 December 1954
13.30—14.45 mannen
15.00—16.30 vrouwen
19.00—19.45 vrouwen
20.00—21.30 mannen
Donderdag 16 December 1954
13.30-16.15 vrouwen
16.15—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.30 mannen
Vrijdag 17 December 1954
9.30—12.00 vrouwen
13.30—14.00 mannen
14.15—17.00 vrouwen
Zaterdag 18 December 1954
9.30—10.45 vrouwen
11.00—12.00 mannen
13.30—14.30 vrouwen
14.45—16.00 mannen
Maandag 20 December 1954
13.30—15.45-vrouwen
16.00—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.30 mannen

VISITEKAARTJES

De Zandvoortse Korf balclub
(Z.K.C.) vraagt nog

enige damesleden
Aanmeldingen bij K. Troost,
Haltestr. 77 of bij A. van
Breukelen, De Gencstetstr. l

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 18 Dec. 8 uur
Ned. Comedie '
ELEKTRA

Laatste puzzlerit
De laatste puzzlerit, die door de mo=
torclub „Zandvoort" • a.s. Zondag
wordt georganiseerd, is samengesteld
door de kampioenen van 1953 en 1954.
De lengte van de rit is ongeveer 70
km en gaat over uitsluitend goede we*
gen. De start vindt plaats des mid*
dags om l uur vanaf' het clubhuis
„De Vijverhut".

Zondag 19 Dec. 7.30 uur
Ned. Comedie
DE DRIE ZUSTERS
Woensdag 22 Dec. 8 uur
Gezelschap Johan Kaart
Potasch en Perlemoer .
met vacantie
Pr.: ƒ l,- tot ƒ4,-(a.i.).
Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10=3 u.
Tel. na. 12 u. Coupons
geldig.

Bestel
tijdig
s.v.p.!

nederlaag genoegen nemen. De leider renelftal op het terrein aan de Nic.
van de afdeling, Haarlem a, was over Beetslaan de ploeg van Amsterdam
alle linies sterker, zodat Z.K.C, er VII. De Zandvoorters wonnen met
niet aan te pas kwam.
driesnul door doelpunten van'P. Hen*
De om 11 uur aangevangen wed* nis, J. Meyer en G. Allebes.
strijd Z.K.C. l=Sport Vereent 3, werd
Zandvoort IV ging in Bloemendaal Nog eens de Verlengde Haltestraat
na de rust wegens de regenval ge* op bezoek bij H.B.S. VI. Zandvoort Zijn er nu werkelijk zulke grote be=
staakt. Voor Sport Vereent een min* verscheen met acht man op het ter* zwaren aan verbonden om de Verl.
der prettige beslissing, daar dit twaalf rein der tegenpartij en wist ondanks 'Haltestr. weer gaanbaar voorvoetgantal reeds een 2*0 voorsprong had be* deze hockey*handicap een gelijk spel gers te maken? Vorig jaar werd in 't
VOETBALVERENIGING
reikt.
te behalen (2*2). Met een voltallig vooruitzicht gesteld 'dat men voor het
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De ontmoeting Atlrora 4 tegen Z. elftal zou Zandvoort zeker de over* zomerseizoen wel een en ander in or*
De wedstrijd Zandvoortmeeuwen 1- K.C. 2 kon door omstandigheden geen winning hebben behaald. Bijna de ge* de zou brengen. Hieraan werd echter
Scheveningen was Zondag van goed doorgang vinden.
hele eerste helft werd door Zandvoort geen gevolg gegeven. Bij het passeren
Q
gehalte. Met 2*0 bleef Zandvoortm.
zonder doelverdediger gespeeld. In van twee auto's blijft er voor voet*
meester van het terrein en hand* ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
deze periode opende H.B.S. de score. gangers niet veel ruimte over om uit
haafde zich door deze overwinning in
Door de beker*Zondag kwamen Nog voor de rust werd het 2*0, maar te wijken. Als er gewacht moet wor*
de kopgroep.
daarna haalde Zandvoort de achter* den op afdoende verbetering dan kan
Zandvoortmeeuwen 2 behaalde jn slechts drie elftallen van de Zand' stand in door twee goede doelpunten het nog wel jaren ^duren, voordat de
de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. 2 een voortse hockeyclub in het veld. Het van J. Pol en 'H. de Ruyter.
steeds groeiende bevolking van ons
kleine overwinning. Nadat de reser* dameselftal speelde de vorige week
Noorderkwartier en de talloze moe*
ves een 3=0 voorsprong hadden geno* uitgestelde thuisontmoeting tegen Lei* K.J.C. „NOORD"
ders met kinderwagens veilig 't dorp
men kwam T.Y.B.B. goed opzetten den II voor de competitie in de vierde
kunnen bereiken. Dagelijks komen er
en scoorde twee doelpunten. Verder klasse. Het goede samenspel van de Donderdag j.l. speelde 'K.J.C. Noord hachelijke momenten voor. J.l. Zater*
lieten de geel*blauwen het echter niet speelsters van de thuisclub gaf de om het maandkampioenschap. Het dag botsten twee auto's tegen elkaar.
gastvrouwen betere kansen dan hun wordt spannend vooral ook omdat de
komen.
Gelukkig zonder persoonlijke onge»
Het 5e elftal stond tegen D.S.S. 4 tegenstandsters. Zandvoort won deze jaarkampioen deze maand uit de bus lukken? Maar moeten er eerst slacht*
wedstrijd
met
3*1.
komt.
De
stand
aan
de
kop
luidt:
met de rust met 3*0 voor. De tegen*
1. E. Koper, 2. W. Paap, 3. H. Paap, offers vallen?
partij wenste echter wegens de slech* . Voor de bekercompetitie om de J.D
Toe, gemeentebestuur van ZandTreslingbeker
ontving
het
tweede
hè*
4.
H. Molenaar.
te weersomstandigheden niet verder
voort, overtuigt U van de slechte
te spelen en staakte de strijd.
toestand van de voetpaden en ont*
Van het 7e elftal verschenen slechts
ferm U over de belangen van de be*
zeven spelers zodat de wedstrijd uit
volking uit Plan Noord door alvast
tegen T.Y.B.B. 7 niet door ging.
een paar honderd tegels 'beschikbaar
Het junioren a elftal speelde tegen
te stellen voor de voetpaden.
het nog ongeslagen R.C.H, b een zeer
Hoogachtend,
goede wedstrijd en behaalde een ver*
in de toekomst
Een bewoonster van ZandvoortsNrd
diende overwinning. Hierdoor is het
#
jun. elftal van Zandvoortm. gelijk ge*
Uit een oogpunt van sportiviteit
komen met R.C.'H.
Over dit onderwerp sprak Vrijdag* lijke omstandigheden. De vrijwillige
'Het Ie Zaterdagmiddagelftal gaf avond voor de Zandvoortse Bestuur* ouderdomsverzekering voor zelfstan* meen ik noö even te moeten ant*
woorden op het ingezonden stuk van
in de thuiswedstrijd tegen Telefonia dcrsbond in „Ons Gebouw" — in digen werd echter geen succes.
de heer J. Kuiper in uw blad van 10
goed partij maar was niet erg fon= plaats van de aangekondigde inleider
Na de tweede wereldoorlog nam de
tuinlijk met het benutten der kansen F. W. 'Heyer — de heer A. Holl, voor toenmalige regering belangrijke be* dezer. Ik zou niet graag willen bewe*
Na een vrijwel gelijk opgaande strijd een groot aantal personen, na ver* sluiten en werd o.m. de noodwet* ren, dat' alle Zandvoortse honden en*
bleven de bezoekers met één goal welkomd te zijn door de voorzitter, Drees in het leven geroepen. De voor* gelen zijn — al beschouwt wellicht
ons Gemeentebestuur ze als zodanig
verschil in de meerderheid.
de heer A. Molenaar.
zieningen zijn vanzelfsprekend niet vanwege de opbrengst der hondenbe*
Uitslagen van j.l. Zondag:
De gedachte dat oudere mensen die ideaal, maar voor een noodwet niet lasting — ik ben mij er echter wel
Zandvoortm. l*Scheveningen
2*0 niet meer kunnen werken van over* onverdienstelijk.
van bewust, .dat honden overlast kun*
T.Y.B.B. 2*Zandvoortm. 2
2*3 heidswege financieel geholpen moeten
Drie rapporten werden na de oor* nen bezorgen.
Zandvoortm. 3*D.C.O. 2
1*1 worden, is niet van vandaag of gis- log aan de regering uitgebracht, na*
Maar is dit nu wel een reden jom
H.F.C. 4=Zandvoortm. 4
7*3 teren. Zelfs bij de Romeinen en later melijk van de commissie*van Rijn, de honden zonder meer alle bewe*
D.S.S. 4*Zandv.m. 5 0*3 (gestaakt) bij de Inca's kon men allerlei voorzie* de Raad van Vakcentralen en de gingsvrijheid in de bebouwde kom te
Zandvoortm. 6*Haarlem 7
0-11 ningen op dit terrein aantreffen. Ook Sociaal Economische Raad (S.E.R.). ontzeggen? Toevalligerwijze heb ik
T.Y.B.B. 7=Zandv.m. 7 Z. n. opgek. in Europa trof men een ouderdoms*
Er bestaat een goede kans, dat in een tuin, waarvan enige tientallen
Zandv.m. jun. a*R.C.H. b
3=0 voor/iening aan, zij het in primitieve begin 1955 een wetsontwerp ouder» meters langs de Wilhelminaweg zijn
vorm. Uit het „gildenwezen" ont* domsvoorziening naar aanleiding van gelegen, met het gevolg, dat bomen,
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandv.m. l*Telefonia l
1*2 stond b.v. een begrafenisfonds en een het S.E.R.*advies het licht zal zien. heesters enz. veelvuldig door de
Het zal een verplichte volksverzeke* jeugd (niet door de honden) belaagd
Zandvoortm. 2*V.E.W. 2
0=2 ziekenfonds.
Oud en arm waren tegen het einde ring omvatten en zich in beginsel uit- worden; van een 30-tal jonge bomen
S.S.H. l*Zandvoortm. 3
3*3
van
de
19e
eeuw
synoniem,
al
werd
strekken over het gehele volk, onaf* werd binnen 24 uur na het planten
'E.D.O. a*Zandv.m. adsp. a
2*2
E.D.O. d=Zandv.m. adsp. b
0*14 „druk" uitgeoefend om hulp te bie* hankelijk van het inkomen. Het pen* een derde deel ernstig beschadigd.
den. Maar in Nederland liep dit alles sioen zal hoger zijn als van de huidi» Moet ik er nu voor gaan pleiten, dat
wel heel langzaam; in 1893 werd ge* ge noodwet en ingaan op 65*jarige i.v.m. deze overlast kinderen voort*
HANDBAL
probeerd een vrijwillige ouderdoms* leeftijd. Gemecnteclassificaties zullen aan op straat altijd door volwassenen
Dames:
verzekering in te stellen, maar de tijd niet langer gelden. Het pensioen zal
Zandv.m.*Blinkert
afgelast bleek hiervoor nog niet rijp te zijn. variabel zijn en stijgen (of dalen!) aan een lijn moeten worden gehouden
en alleen in de duinen mogen worden
Heren:
In 1895 stelde men een staatscom* met^de loonindex, die na iedere vijf losgelaten? Natuurlijk, sommige hon*
Beverwijk l*Zandv.m. l
8*20 missie in, die in 1898 een rapport uit* jaar^pnieuw zal worden berekend. den verstoren wel eens de avondlijke
De Blinkert 2*Zandv.m. 2
6*10 bracht.
Indien de wet momenteel in wer* stilte, maar hetzelfde kan worden ge*
Na diverse pogingen gelukte het Ds king zou treden zou het grondpen* zegd van autoclaxons, automotoren,
'Hoewel de terreinen slecht bespeel*
baar waren hebben beide teams prach Talma in 1911 een invaliditeitswet te sioen voor een echtpaar ƒ 1260 en motor* en bromfietsen. Moeten we
tige overwinningen behaald. Het eer* ontwerpen, die tevens een ouderdoms* voor een ongehuwde ƒ 756,— (60%) 's avonds alle auto's en andere motor*
ste team behaalde een grote over* voorziening omvatte, doch eerst in bedragen, waarop nog de 6% verho* rijtuigen nu maar uit de bebouwde
winning op het toch zeker niet zwak- 1913 verscheen de wet in het staats* ging van October j.l. zou worden ver* kom gaan weren? Ik geloof niet, dat
ke Beverwijk. Ook de overwinning blad. Een amendement deed de wet leend.
iemand de laatste twee vragen bevesDe premieverplichting zal fingaan tigend zou willen beantwoorden."
van het tweede team mag met ere meteen in werking treden.
Men ontving boven de 70 jaar als op 21*jarige leeftijd, de heffing is
worden genoemd, daar men deze
Maar laat ik om op de honden te*
overwinning behaalde met slechts 10 gehuwde drie en als ongehuwde twee evenredig met het inkomen. De be* rug te komen het doel van mijn oor*
spelers tegen een volledig team. Een gulden per week, belangrijke bedra* lastingdienst zal de premie bij de spronkelijke ingezonden stuk t.w. het
gen voor die tijd, hoewel men daar* zelfstandigen innen. De hoogte van richten van de schijnwerper op de
prachtig resultaat.
naast nog steeds was aangewezen op de premie zal waarschijnlijk 5Vs % grote groep van Zandvoortse hon*
kerk en armbestuur. Dezelfde wet zijn, waarvoor wel een compensatie denbezit(s)ters c.q. honden, nog wat
KORFBAL
geldt thans nog. Men heeft de leef* op de lonen zal worden verstrekt.
verduidelijken door op te merken,
'Het adspirantentwaalftal
van de tijdsgrens op 65 jaar teruggebracht en
Na de pauze werden diverse vra= dat het m.i.' toch beslist geen kwaad
Zandvoorise Korfbalclub moest Za* de uitkeringen zoveel mogelijk aan* ge_n door de inleider op duidelijke kan om behalve voor kinderen, auto*
terdagmiddag in Haarlem met een 7*0 gepast bij de huidige maatschappe* wijze beantwoord.
mobilisten enz. enz. ook voor de

Vrouwenbond P.v.d.A.
In de jaarvergadering van de plaatse*
lijke afdeling van de Vrouwenbond
van de Partij van de Arbeid werd in
plaats van mevr. Sijtsma, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, mevr. Paap*
Koning in het bestuur gekozen.

Hier staat uw brief

Sport

OUDERDOMSVOORZIENING

Zandvoortse hondenbezit(s)ters resp.
honden enige verdraagzaamheid te
tonen, zelfs al is volgens velen een
hond „maar een beest".
J. F. PALSTRA.
Wilhelminaweg 30, Zandvoort.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2403
2000
3043,
2100
2345
2499'
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Commandant Brandweer.
Brandmelding.
3044 Politie. _
Politie (alleen v. noodgevallen).
Gem. Secretarie.
Gem. Geneesheer, JuUanaweg la.
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein.
Stoomwasserü „Hollandia",
fjjnstrykery, J. H. G. Weenink,
Patveldstraat 30a.
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkery, Achterweg 1.
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein. .
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Stofzuigerspecialist; Lichtstoringen. Bel op Frits Paap,
Prins Mauritsstraat 3

IWEEK-JIGENDA
Monopole
Dinsdag 14 Dec. 8 uur: film „Op weg
naar Singapore".
Woensdag 15 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 16 en Vrijdag 17 Dec.:
Toneeluitvoering door Toneelver.
„Op Hoop van Zegen".
Andere attracties en
nuttigheden
Woensdag 15 Dec. 8 uur: Lezing door
Dr v. Biemen in „Ons Gebouw",
Brugstr. 17. Onder ausp. Inst. voor
Arb. Ontwikkeling.
Stadsschouwburg, Haarlem
Dinsdag 14 December, 8 u.: De Haag*
sche Comedie met „'Het donker is
licht genoeg".
Zaterdag 18 Dec. 8 uur: Ned. Come*
die met „Elektra".
Zondag 19 Dec. 7. 30 uur: Ned. Co*
medie met „De drie zusters".

Zeepost
Indonesië: m.s. „Oranje", 4 Jan.
Ned. Nieuw Guinea:
m.s. „Kota Agoeng", 25 Dec.
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad",
21 Dec.
Suriname: m.s. „Schie", 29 Dec.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Sterling Castle", 18 Dec.
Canada: s.s. „Prins Willem George
Frederik", .20 Dec.;
m.s. „Noordam", 22 Dec.
Zuid*Amerika, Chili: m.s. „Noordam",
22 Dec.
Argentinië:
s.s. „17e Octubre", 18 Dec.
Brazilië: s.s. „17e Octubre", 18 Dec.;
m.s. „Westland", 20 Dec.
Australië: s.s. „Iberia'', 20 Dec.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 18 Dec.
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Jeugd van tegenwoordig
Dr A. van Biemen
spreekt voor het Instituut voor Arbeideders^ontwikkeling
om zich in het kind in te leven. En in
dit verband gaf spr. een kort over*
zicht van drie verschillende instellingen, die men ten opzichte van de
jeugd in drie verschillende landen
heeft.
Amerika is typisch gericht op de
jeugd. Men heeft er uitstekend on*
derwijs.
Nederland daarentegen is — op
Portugal na — het meest achterlijke
land ter wereld op onder-syijsgebied.
De jeugd staat hier beslist in een na*
delige positie. In China tenslotte is
het de oudste man, die het gezag
heeft. Daar is een jong mens eenvou»
dig niet in tel.
De Nederlandse maatschappijvorm
noemde spr. ongeveer tussen die van
Amerika en China liggend, het meest
echter aan de kant^van de Chinezen!
In Nederland lijdt men in hoge
mate aan een „gezagskrajmp", het»
Het onderwerp van deze avond geen
weer een van die onbegrijpelijke
„Die jeugd van tegenwoordig" deed
verschijnselen van
spr. de ietwat ironische vraag stellen: maatschappelijke
deze tijd is. De jeugd in onze maat»
Ja, die ouderen.... wat moet je er schappij
neemt nergens practisch deel
eigenlijk mee?! Want op het moment aan, omdat
zij daar de kans niet toe
dat je over de jeugd gaat spreken, krijgt.
De jeugd is hier niet meer dan
betrek je er op de een of andere ma» een „opgespaard
een bron
nier de ouderen in. Wat hij over de van energie in de crediet",
die haar
jeugd zou zeggen, zou1 hij het liefst gebruikt in zoverreindustrie,
er „vuile karwei»
doen in het bijzijn van die jeugd zelf. tjes" zijn op te knappen.
Op die manier kan het vaak tot een
Thans ontdekt de jeugd meer en
boeiende discussie leiden. En dit is meer
de ouderen een totaal ver»
wel dr van Biemens grootste plezier: 'ceerd dat
beeld van de jongeren hebben,
het gesprek, het directe contact van de ouderen
hebben gedroomd. De
mens tot mens.
jeugd leeft echter in de realiteit en
De jeugd voelt zich op het ogen» die
is altijd wat bar en rauw, in ver»
blik niet zo lekker, bepaald niet zo
lekker als wij ons in onze jeugd heb» gelijking met de droom!
ben gevoeld, aldus spr. Dit is een Inmiddels is de positie van de
probleem van de tegenwoordige tijd. jeugd een weinig benijdenswaardige.
De maatschappij verandert in een Zij heeft nergens een erkende rol.
snelle ontwikkeling. Wij beleven In partijbesturen of in besturen van
thans in tien jaren meer dan onze overheidslichamen, zijn het meestal
grootouders vroeger in vijftig jaren de mensen van boven de dertig en
hebben beleefd. Men zegt wel eens: veertig, die de leidinp-hebben en de-,
Wij hebben de" jeugd nodig, de maat», toon aangeven. En toch eist men verf
schappij vraagt naar jonge mensen. antwoordelijkheid van de jeugd, die
En op het moment dat de jeugd naar schouderophalend vraagt: Verant»
voren komt, zeggend: 'Hier zijn wij! woordelijkheid? Waarom eigenlijk?
wijzen "de ouderen haar terug met de Wij kunnen er immers niets mee
woorden': „Wat wil je, wat kom je doen
In het mensenleven is er geen groei»
eigenlijk doen.... ?
Dit is een typisch maatschappelijk proces dat daarom zo pijn doet als
probleem van deze tijd: De over» het volwassen worden. De jongere
schatting van het aandeel, dat de moet zijn richting zoeken in een
ouderen in de ontwikkeling van de maatschappij, die zelf geen richting
maatschappij hebben en daartegen» heeft. Het kind wordt geleerd verover het inzicht van de jongeren, die draagzaam, vrijgevig en in 't alge»
geheel anders ingesteld zijn ten op» meen goed te zijn. De maatschappij,
zichte van bepaalde maatschappelijke waarin het geplaatst wordt, denkt er
anders over. Die is onverdraagzaam,
vraagstukken.
De fout die de ouderen hier maken hebzuchtig en slecht. Daarbij is het
is dat zij de jeugd beoordelen van onderwijs veel te veel gericht op de
hun standpunt uit. De ouderen zeg» hersens, zonder karakter»vormend te
gen:-zoals wij het doen en deden is zijn. De maatschappij vraagt naar
het goed. Maar is de jeugd, die het diploma's, niet naar goedheid, niet
naar karakter.
zo geheel anders doet, verkeerd?
Met name zij, die in de puberteit
Het is eigenlijk verschrikkelijk om
een jong mens te zijn, want — zo zijn, worden daarom heen en weer
merkte spr. op — je weet nooit wat geslingerd tussen hun spanningen en
je aan de ouderen hebt! Men doet in problemen, waar zij geen oplossing
het algemeen zo bitter weinig moeite voor weten. Zij voelen.zich mateloos
Voor een tamelijk klein gehoor sprak
dr A. v. Biemen Woensdagavond j.l.
over de jeugd van tegenwoordig in
„Ons Gebouw" aan de Brugstraat.
De voorzitter, de heer S. Horeman
had in zijn openingswoord een min
of ::i'j^r verontschuldigend geluid
over de slechte opkomst laten horen,
maar dr v. Biemen wuifde dit excuus
(sportief) weg -door te verklaren dat
't hem hoegenaamd niets interesseer»'
de hoe groot zijn gehoor tijdens
spreekbeurten is! Spr. stak het niet
onder stoelen of banken, dat hij er
een ongelofelijk groot plezier in heeft
om zo maar te praten over allerlei
onderwerpen.

.. Kinderpostzegelactie 1954
De Zandvoortse scholieren hebben
dit jaar voor een bedrag van ƒ 3364,»
verkocht aan kinderkaarten en post»
zegels. Een mooi resultaat! De school»
jeugd kan ook deelnemen aan de
radioluisterwedstrijd op Dinsdag 21
December te 20.45 uur via de K.R.O.

Inbraak
Een inbraak in een perceel aan de
Kostverlorenstraat leverde aan de
dader(s) een bedrag van zestiendui»
zend gulden op. Een vrachtwagen had
men ook niet nodig, daar dit bedrag
gevormd werd door zestien coupures
van duizend gulden.
Men verschafte zich toegang tot de
woning door een glas*in»loodraam in
te slaan, waarna men het bedrag uit
een bureaulade heeft gehaald. 'Het
direct door de politie ingestelde on*
derzoek leverde (nog) geen resultaat
op.

Voor de „stille armen"
Het verheugt het comité om onder*
staande (derde) verantwoording te
kunnen geven:
L.S. ƒ 9,-; fa. M.K. & Zn. ƒ 10,-;
Mevr. Z.»V. ƒ 10,-; Mr C. H! J. de
j. ƒ 10-; H.P.H, ƒ 5,-;-P.W.o/d L.
ƒ 10,-; J.R. ƒ 5,-; D.V. ƒ 10,-.
Totaal derde verantwoording ƒ 69,—.
Giften worden gaarne in ontvangst
genomen door de heren S. Slagveld,
Koninginneweg 26 en J. A. B. van
Pagée, Brederodestraat 35. Ook kunt
U uw bijdrage storten op de postre*
kening 499496 t.ri.v. S. Slagveld.
'Het Comité.
Mr H. M. v. Fenema.
S. Slagveld.
ƒ. A. B. v. Pagée.

Het eerstvolgende nummer van de
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eenzaam, terwijl juist in die periode
de behoefte aan vriendschap en har»
telijkheid bijzonder groot is.
Het opvoeden tot volwassenheid is
de kunst om verantwoordelijkheid te
geven. Iemand, die niet opgevoed is
in verantwoordelijkheid, voelt zich in
de maatschappij onwennig en weet
geen raad met zijn problemen.
Spr. achtte de jeugd van tegen»
woordig beter dan die van de vorige
generatie. Hij zag zelfs de toekomst
voor het jonge geslacht niet somber
in. In vele jongeren leeft een -spon»
tane geneigdheid tot openhartigheid
en de wil tot menselijk contact. Zij
zijn uitermate critisch — zij laten
zich geen knollen voor citroenen ver»
kopen! — maar zij zijn tegelijk eer»
lijk en trouw.
Na deze interessante causerie volg»
de een levendige gedachte»wisseling
tussen spreker en enkele aanwezigen,
in het verloop waarvan dr van Bie»
men nog behartenswaardige woorden
sprak over een eventueel op te rich»
ten jeugdhuis. Wanneer hier ooit
serieus over wordt gedacht, aldus
spr., dan verzuime men niet de jeugd
zelf te raadplegen en haar te vragen:
Wat willen jullie eigenlijk, wat heb»
ben jullie nodig.... wat moet er ge»
beuren?
H.W.

cah.to.OM

SPOTTERS

VAN DEZE

TIJD

LICHT BEGAAN MET ONS LOT
De tijd dat de spotprent een belangrijk wapen was in de strijd tegen
maatschappelijke en politieke misstanden, schijnt definitief achter ons te
liggen. Deze indruk werd nog eens extra onderstreept bij een bezoek,
dat wij onlangs brachten aan een tentoonstelling van caricaturen van
Albert Hahn in Amsterdam. Bij een rondgang op deze expositie — waar
de verschillende stijlen en perioden van deze kunstenaar op overzichte»
lijke wijze zijn gerangschikt — zijn er momenten dat de bezoeker zich
even moet realiseren slechts een kwart eeuw verwijderd te zijn van de
bloeiperiode van de politieke spotprent.
over voor zelf»spot of luchthartigheid.
De caricaturen van Albert 'Hahn en
anderen werden _dan ook allerminst,
de wereld mgestuurd 'om het publiek
T
flTVmcPT£»Tl
m Cl tl T dienden
riif^n rtr*-n voor
imm* alles
tiitt*G
ter amuseren,
maar
een politiek en sociaal beginsel.
De moderne spotprent (cartoon)
die zich langzamerhand ook in ver»
schillende Nederlandse dag» en week»
bladen een plaats heeft weten te ver»
overen, heeft zich — mede onder in»
vloed van de politieke en maatschap»
pelijke ontwikkeling van de laatste
vijfentwintig jaar — welbewust van
de getekende strijdbaarheid afge*
wend. De gerichte humor — de klasse
bewuste grap — is nagenoeg verdwe»
nen en heeft plaats gemaakt voor een
licht begaan zijn met de dwaasheid
van de mens. De ernst waarmede te»
kenaars uit de tijd van Albert Hahn
hun politieke voorkeur dienden is zo
zeer in aanzien gedaald, dat waar
deze ernst zich nu nog zou vertonen,
zij geen enkele indruk meer op het
l
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„Klasse bewust"
De totaal verschillende visie op het
wereldgebeuren van de caricaturist
uit het begin van de eerste helft van
de twintigste eeuw en die van de
cartoonist van onze dagen, doet het
tijdsverschil tussen deze „twee gene»
raties" groter schijnen dan het in
werkelijkheid is.
Bij het zien van de politiek en so»
ciaal gerichte caricaturen gaat men
deze prenten onwillekeurig vergelij»
ken met de tekeningen van de tegen»
woordige caricaturisten.
In tegenstelling tot de laatst ge*
noemden rebelleerden de tekenaars
uit de negentiende en begin twintigste
eeuw tegen de sociale en maatschappelijke gebreken van hun tijd. Zij wa»
ren er van overtuigd met hun spot»
prenten iets te kunnen bereiken. Zij
zagen het leven rijk aarï nieuwe mo*
gelijkheden en trachtten een bestaan»
de wereld met hun worg»platen af te
b%reken.
Er is in de politieke spotprent van
voor» en even na de eeuwwisseling
geen spoor van enige twijfel te be»
kennen aan de juistheid van eigen po»
litiek inzicht. De tekenaar acht te»
vens de integriteit van de door hem
gewraakte politici (nog) ver boven
persoonlijke bijbedoelingen verheven.
In de politieke arena uit die jaren
ging de caricaturist zijn tegenstander
vaak meedogenloos te lijf, maar hij
raakte slechts bij uitzondering aan de
laatste waardigheid van zijn politieke
vijand.
Een treffend voorbeeld hiervan zijn
de Abraham Kuyper caricaturen van
Albert Hahn. De verontwaardiging
van deze kunstenaar over de politiek
van de staatsman bereikte in deze
spotprenten een hoogtepunt. Maar
nergens ontaarden de * heftig bewogen
en scherp geobserveerde » caricatu»
ren in het ondergraven van de men»
selijke waardigheid van deze politicus.
Politieke en ethische geloofsbelijder
nissen werden nog als een waarborg
beschouwd voor persoonlijke oprecht»
heid en goede trouw. De tekenaars
van politieke spotprenten lieten bij
hun aanvallen slechts weinig ruimte

Het voorwerp van zijn spot betreft
nu zowel de man in de straat als de
captain of industry, het college van
rijks»bemiddelaars of de vakbonden.
Het leven is voor hem één geweldige
grap geworden. De cartoonist asso»
cieert in onze ogen de meest onge»
rijmde zaken, die, wanneer ze een»
maal in tekening zijn gebracht, een
„logisch" beeld geven van een inge»
wikkeld en onoverzichtelijk geworden
menselijke samenleving.
'Hij doet dit als een nooit veroorde»
lende toeschouwer, zonder wrok of
afkeer voor zijn onderwerp.
Wanneer men nog zo iets als een
standpunt bi j de cartoonist zou willen
. i •» i
t
*
ontdekken,
zou men * kunnen
zeggen
dat sommigen van hen zich keren te»
gen bepaalde tussen»menselijke ver»
houdingen. Zo als bijvoorbeeld de
Amerikaanse tekenaar James Thur»
ber, die in zijn „Man, woman and
doggs" op vaak onbarmhartige wijze
het formalisme ontmaskert in de ont»
moeting tussen man en vrouw.
De voor Albert 'Hahn en zijn tijdgenoten onontbeerlijke verbonden»
heid met de sociaal en maatschappc»
lijke achtergrond schijnt de moderne
cartoonist te kunnen missen. Zijn
werk krijgt daardoor iets van de tra»
giek van de eenling in de wereld. Een
enkele keer klinkt nog een soort van
grimmigheid en venijnigheid door, het
niet kunnen en willen aanvaarden van
een absurd geworden maatschappij.
In die momenten, wanneer de car»
Y
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Zo, nou ik ben óók teleurgesteld. We zijn allemaal teleurgesteld.
publiek zou maken. De huidige cartoonist ervaart de maatschappij (de
mens zelf inclus) als een .absurde
aangelegenheid.
Hij is dientengevolge voor noch te*
gen meer en hij beperkt zich niet lan»
ger tot ee'n bepaalde laag der samen*
leving, een klasse.

toonist de pijn over een dwaze wereld
weet voelbaar te maken, brengt zijn
schepping ons in contact met een niet
te stillen honger naar menselijkheid,
die ons meer aanspreekt dan de ge*
richte humor van de spotprent van
gisteren.

35 jaar bij dezelfde baas
Woensdag 15 December herdacht de waar vele oude herinneringen werden
heer J. van Deurscn het feit, dat hij opgehaald.
35 jaar geleden in dienst trad bij de
Wij hebben ons licht eens bij de
heer Corn. Slegers. Op 15 Dec. 1919heer Slegers opgestoken om een en
werd Josef van Deursen als krullen* ander te weten te komen over deze
jongen aangenomen tegen het bedrag oud=gediende. En uit dat gesprek
van l kwartje per week.
bleek overduidelijk dat zijn patroon
de heer van Deurscn zeer waardeert.
Woensdagmorgen om half 8 werd Hij schilderde hem eerlijk, betrouw*
hij door zijn collega's ontvangen in baar en zeer plichtsgetrouw en noem»
de werkplaats, waar men voor deze de van Deursen een stimulans voor
feestelijke gelegenheid een erepoort de gehele ploeg. Een buitengewoon
had opgericht voor zijn werkbank. knap vakman, aan wie het voor een
Ook zijn timmerkist was versierd en groot deel te danken is, dat er op de
nadat de jubilaris op een eveneens werkplaats met de machinerieën nog
versierde stoel had moeten plaats» nooit een ongeluk heeft plaats gehad.
nemen, werd hij door een der oudste
De heer van Deursen, die ook lid is
werklieden hartelijk toegesproken, die van de K.A.B, en penningmeester van
hem namens allen een mooie klauw* het R.K. zangkoor „St. Cecilia", had
hamer aanbood.
ook van verschillende andere zijden
Des middags was er een gezellig sa» bloemstukken en cadeaux in ont»
menzijn ten huize van de heer Slegers, vangst te nemen.

„HET ONSTUIMIGE HART"
door „Op Hoop van Zegen"
Gisteravond had de eerste toneeluitvoering plaats — in dit seizoen —
van „Op Hoop van Zegen". Gebracht werd „Het ontstuimige Hart", een
toneelspel in 3 bedrijven door John Patrick.
Voorzitter J. G. JBisenberger sprak een kort woord van welkom en wees
op de vele moeilijkheden, die overwonnen hadden moeten worden, alvo*
rens men tot een opvoering kon overgaan.
Precies 8.15 uur werd een aanvang ge*
maakt met dit stuk, dat in de enigs*
zins ongewone sfeer speelt van een
ziekenzaal in een militair hospitaal,
Nagenoeg alle requisieten, die nodig
waren om een keurig ziekenzaaltje
met 6 bedden op het toneel te tove*
ren, waren welwillend afgestaan door
de afd. Zandvoort van het Ned. Rode
„De familie Doorsnee
Kruis.
behelst de geschiedenis
zit bij me thuis. .. vanDe6 inhoud
jongemannen uit alle delen der
wereld, in deze zaal bijeengebracht
STORINGVRIJ !"
om te herstellen van hun verwondingen, opgeloken in de laatste oorlog.
„Hoezo storingvrij ?"
De tekst is vooral in de aanvang
doorspekt met geestige soldaten*
„Draadomroep, meneer! De mooiste
moppen en uitdrukkingen, die nogal
programma's het mooist!"
eens op de'lachspieren der toeschou*
wers werkten. De figuur van Lacklen,
„Wacht even! Hoe?"
een Schot, die nog maar 6 weken te
„Door aan de knop te draaien.
leven heeft brengt echter al gauw het
stuk op een ernstiger niveau, dat op
P»! PTT stelt wel zuiver af! M'n tram!"
sommige momenten zelfs tragisch
wordt. We denken hierbij bijvoor*
Ontvang binnen- en buitenland
beeld aan het moment, waarop zijn
.o/ .' op de beste manier. Een Draadkamergenoten hem allen een ver*
omroep-aansluiting brengt het
jaarsgeschenk komen aanbieden en
~ '
voornaamste uit de aether, over
later wanneer hij zich van zijn hope»
loze toestand bewust wordt.
l'"""""*" eigen lijnen, glashelder in Uw
er op die momenten nog men»
|
huiskamer*. Geniet ervan alsof U senDat
zaten te lachen en te schreeuwen
»
erbij zit in de studio. Draadomwas volkomen onverklaarbaar en dat
|
roep-ontvangst is het product van moet wel zeer storend zijn geweest
voor de spelers. We hopen dan ook
vakmensen, die zuinig op Uw
van harte, dat ze vanavond een meer
geld en Uw stroom zijn, royaal
begrijpend publiek tegenover zich
met de geluidskwaliteit! Word
zullen vinden, wat ongetwijfeld hun
óók abonné en
prestaties ten goede zal komen.
Een klein beetje schuld heeft men
U hoort het fijnste het best! echter zelf aan deze situatie, daar
men over het algemeen veel te zacht
*Als U in het gebied van een gemosprak, waardoor veel van de inhoud
_ derniseerd 4-programma-net woont.
verloren ging. Vooral mevrouw J.
Bisenberger*Kromhout maakte zich
schuldig, terwijl het .ons ook
DRAADOMROEP hieraan
leek alsof ze de rol van zuster Mar*
garet niet zo goed aanvoelde. We
geeft storingvrlje studioklank
hadden haar ten opzichte van haar
patiënten graag wat gedecideerder en

Kerkmuziekavond
Op Woensdagavond 22 'December zal aard" van Willem Mudde, cantor»or»
het Kerkkoor van de Hervormde Ge- ganist te Utrecht.
gang naar de het kerkgebouw
meente alhier een Kerkmuziekavond Een
zal o.i. zeker .de moeite lonen, dat
geven in de Hervormde Kerk.
hebben >,vorige 'avonden reeds bewe»
De medewerkenden zijn Coby van' zen. De' toegang is geheel vrij, ter»
Meurs, alt; Ds R. 'H. Oldeman, viool; .wijl het .kerkgebouw verwarmd is.
Fokke Beekman, viool; Herman Dees,
orgtel en Frans Visser, orgel (koorbe*
5
geleiding).
Hieronder vermelden we het pro»
gramma, dat verschillende Kerstliede»
ren bevat, met enkele bijzonderheden
van de componisten.
'Het programma wordt geopend met
„Noël" voor orgel van de Koninklij» VERKOOP GROND VOOR
ke kapelmeester te Parijs, Louis FLATGEBOUW
"i
Claude Daquin (1694»1772), die be» Op 20 October 1953 besloot de raad
kend *werd om zijn - verzameling aan de Coóp. Flatexploitatie Maat»
Noëls (bewerkingen van Franse Kerst» schappij „Noordzee" te verkopen een
*
liederen). Hierna volgen twee num» perceel grond, gelegen aan de Boule»
mèrs voor koor'a capella „Een roze vard de Favauge, bestemd voor de
t
"
fris ontloken" van Mich. Praetorius, stichting van een flatgebouw: Deze
' 7,. wiens beroemdste werk „Musae Sio» coöperatie is thans met de voorfae»
f.~? nae" uitgegeven werd, een reuzen» reidingen zover gevorderd, dat op
werk in 9 delen, bevattende 1244 mo» korte termijn met de bouw kan wor»
jp> tetten, en „Ik breng u uit het Hemels den begonnen.
"' Hof" van A. Gumpelzhaimer (1599»
De moeilijkheid is echter, dat deze
1625), welke bekendheid kreeg als grond is gelegen in dat gedeelte van
!j
motetten*theoreticus
en
componist.
het wederopbouwplan, waar het nieu»
t
-tj
Dietrich Buxtehude (overleden in we boulevard»centrum is gedacht.
j,Jfi-1627) wiens cantate „Nichts soll uns
Met de Directie van Smits' Bouw»
,','j, scheiden" zal worden uitgevoerd door bedrijf N.V., die in feite is te be»
""a t c,alt, koor, 2 violen en orgel, was schouwen als oprichtster en promo»
~ organist van de Maria»kerk te Lu» tor van de Coöperatie is overleg ge»
beek en schreef voor de laatste vijf pleegd, teneinde voor deze moeilijk»
^•"Z^ondagen
voor Kerstmis z.g. Abend» heid een oplossing te vinden. Ook
m
j':'rrmsiken, kerkconcerten na de avond» dezerzijds werd er n.l. prijs op ge»
"•"• 'Wenst. Jaarlijks schreef hij daar steld, dat de bouw van het flatcom»
nieuwe werken voor. Deze cantate is plex, hetwelk 36 flatwoningen zal be3?iir>
ljebaseerd op het Bijbelboek Romei» vatten, toch doorgang zal kunnen
~•'•< nën 8:39.
vinden.
Voorts bevat het programma sona*
Genoemde directie heeft verklaard
les van Ant. Locatelli en Ant. Vera» er geen bezwaar tegen te hebben, dat
jlni. Ook werken van Joh. Seb. Bach, haar bouwplan pl.m. 100 meter meer
Éè schepper van'^dè Mattheus»passion, noordelijk zal worden gerealiseerd.
Qntbreken niet op "'het programma, n.l. Dat wil zeggen,"dat de plaats van het
„„-^jugelijke tijding" voor koor en 3 flatgebouw overeenkomstig het we»
JjStukjes voor alt en orgel: Ich freue deropbouwplan één bouwblok in
Kjttich in dir; Ich steh an deiner Krip» noordelijke richting opschuift.
fjpe hier en O Jesulein süsz.
Ook de supervisor heeft medege»
**=" Van de bekende cantor»organist deeld hiertegen geen bedenkingen te
van de Hervormde Kerk te Wasse» hebben.
naar Dr H. L. Oussoren, worden o.a.
Overeenkomstig het advies van de
2 werkjes voor vrouwenkoor, twee commissie van bijstand voor publieke
violen en orgel uitgevoerd, terwijl '_de werken c.a. stelt het college voor
avond wordt besloten met variaties aan de Coöp. Flatexploitatievereni»
op „Er is een kindeke geboren op ging „Noordzee" te verkopen voor de
stichting van een flatgebouw met 3<5
woningen, het bouwterrein aan de
Boulevard de Favauge, met een op»
Watergetijden
pervlakte van 3655 m2, tegen de prijs
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
van ƒ 18,75 per m2.
Dec.
berijdbaar
19 10.58 18.— 23.34 6.30 l5.00»21.30 AANKOOP GROND IN HET
20 -.- 6.30 12.05 19.— 4.00=10.00 WEDEROPBOUWPLAN
21 0.41 7.30 13.09 20.— 4.30=11.00
22
1.39 8.30 13.57 21.— 5.30=12.00 In het wederopbouwplan is een 2=tal
23 2.21 9.30 14.35 21.30 6.30=12.30 perceeltjes grond gelegen, welke des»
24 3.01 10.— 15.12 22.- 7.00--13.00 tijds niet zijn onteigend, doch binnen
25 3.38 10.30 15.50 23.- 7.30=14.00 afzienbare tijd voor de uitvoering van
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. het wederopbouwplan nodig zullen
zijn. Het betreft hier de navolgende
eigendommen:
(Adv.)
I. een gedeelte ter grootte van pl.m.
170 m2, gelegen achter de panden
Stationsplein 9»! l en eigendom
van de heer E. Jongsma;
houdt c/e winter
een perceel, groot 490 m2, gele*
uit honden en voeten II. gen
aan de Dr Mezgerstraat en

tevens wat moederlijker gezien. Uit
ervaring weten we, dat ze meer geven
kan.
Een zeer mooie creatie maakte de
heer P. 'Herfst van de kolonel-dokter.
Hij speelde deze kleine rol waardig
en beheerst.
Leen Paap zag zich voor de zware
taak geplaatst de figuur van de enigs*
zins onwaarschijnlijk*koppige Lacklen
te brengen, een opgave die inderdaad
te moeilijk voor hem bleek .vooral in
het laatste bedrijf. Zijn stem was te
monotoom ,zijn houding te vlak. Zijn.
Schotse costuum was prachtig, com*
pleet met kilt en doedelzak.
Yank van Jaap Bos was uitstekend,
zowel wat houding als dictie betrof.
Hier zal voor „Hoop van Zegen", als
we ons niet vergissen, een goede
kracht uit groeien.
Tommy en Digger resp. van Jan
Bos en Wim van der Moolen zijn
ons, gezien de vorige prestaties van
deze spelers, tegengevallen. Nu is het
niet gemakkelijk een figuur tot leven
te brengen, wanneer je daarbij bijna

Bestuur benoemd
„liet Huis in de Duinen".
Een der voorwaarden van de over»
eenkomst tussen de gemeente Zand»
voort en de Nederlandse Centrale
voor huisvesting van bejaarden te
Amsterdam inzake de bouw van een
bejaardentehuis aan de Zandvoortse»
laan, alhier, was, dat de Centrale het
beheer en de exploitatie van dit te»
huis zou overdragen aan een te ere»
eren plaatselijke stichting.
Het verlijden van de hiervoor opge»
maakte stichtingsakte heeft thans
plaats gevonden.
Het stichtingsbestuur, dat intussen
is geïnstalleerd, bestaat uit de volgen»
de personen:
Mej. M. E. Dufour, Aerdenhout
Mevr. D. Heroma*Meilink, A'dam
de heer E. J. Rondeel, A'dam
de heer J. de Bruijn, A'dam
de heer S. van der Galiën, A'dam
Mevr. A. M. Mol»van Bellen,
de heer L. J. Breure,
de heer J. L. C. Lindeman,
de heer S. Slagveld.
De laatste vier te Zandvoort.
Genoemde • Centrale heeft voorts
medegedeeld, dat het tehuis officieel
de naam zal dragen van7 „Het Huis
in de Duinen".

voortdurend in je bed moet zitten,
maar de, spelkwaliteiten van. deze
beide heren zijn toch wel van dien
afird, dat ze zich daar overheen had»
den kunnen spelen. 'Hun kwinkslagen
moeten ook veel vlotter op elkaar
volgen en hun stem moet meer wor»
den uitgezet. Het zijn soldaten, dat
moeten ze niet vergeten en hun telcst
is geestig genoeg, het is jammer dat
daarvan zo veel verloren ging.
De heer C. A. de Groot nam sol»
daat Kiwi voor zijn rekening, wat hij
deed op een sympathieke, rustige ma»
nier.
De heer A. Herfst was een nette
oppasser, terwijl mej. Cisca Lammers
de negerrol van Zonnepit vervulde.
Hoewel ze nagenoeg geen tekst had
(ze kon alleen maar haar eigen naam
uitspreken) was haar stille spel, haar
medeleven als de anderen plezier
hadden of post kregen, uitstekend. Ze
was een prettige figuur op de achter»
grond. Haar grimme was echter niet
mooi, nogal vlekkerig.
We kregen de indruk dat „Op Hoop
van Zegen1' met dit „Onstuimige
hart" nog niet helemaal klaar was.
Naar ons "idee, zal het in een solda»
tenkamer vlotter toegaan. 'Hier en
daar trok het nogal eens. Het was
niet vrij,.niet ongedwongen; net alsof
de spelers hfet goed durfden. Jammer,
want het is een toneelstuk van een
goed gehalte. De rolkennis was echter
prima.
Hopenlijk gaat het vanavond beter,
heeft men zich meer in''sfeer en tekst
ingeleefd. **•
Een aardig moment was het maken
van de foto, hier had men de juiste
sfeer te pakken. Alleen zouden we bij
het maken van een tijdopname het
gebruik van een statief willen aanra»
den, daar het „uit de hand" wel nooit
zal lukken,-.
Aan het einde van de' voorstelling
bracht de voorzitter, resp. regisseur,
de heer Bjseub'erger, een woord van
dank aan 't Zandvoortse Rode Kruis
voor het welwillend afstaan der vele
attributen en bood de dames versna*
peringen aan, terwijl mevrouw Lufa»
bers voor haar echtgenoot, die mo=
menteel ziek is, een aardige attentie
in ontvangst mocht nemen.
G.H.

Benoeming
Gemeentegeneesheer
Bij raadsbesluit van 20 Januari 1953
werd de heer J. van der Meer, in=
gaande--l Februari 1953, vo.or de tijd
van twee jaren benoemd tot gemeente»geneesheer in vaste dienst.
'Het college stelt de raad voor de
heer van der Meer opnieuw in deze
functie te benoemen voor het tijdvak;
l Februari 1955 tot l Februari 1957.

(Adv.)

wrijf

Uw-verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

Grondverkoop en subsidieverleningen
eigendom van de N.V. tot Exploi» SPORTRAAD
tatie van Pensions „Zandvoort»
In de vergadering van l Juni 1954
Bad", alhier.
in handen van B. en W. gesteld
Voor de aankoop van deze percelen werd
is in de begroting van het wederop» een aan de raad gericht verzoek van
„sport\veek»comité" om in deze
bouwplan een bedrag opgenomen van het
gemeente een z.g. „sportraad" in te
ƒ 8,- per m2.
De eigenaren hebben zich bereid stellen. B. en W. hebben zich om ad*
verklaard daarvoor hun eigendom» vies tot het bestuur van de stichting,
men te verkopen. De heer Jongsma „Touring Zandvoort" gewend. Het
stelt bovendien als eis, dat hij over dagelijks bestuur dezer stichting heeft
de door hem te verkopen grond — het college bij schrijven van l De*
zolang die nog niet bestemd en ge» cember j.l. medegedeeld, dat aan het
reed gemaakt is -voor openbare weg „sportweekscomité" nadere irilichtm*
— recht van uitgang krijgt van de gen zijn gevraagd omtrent de bedoe*
Jingen, welke bij het doen van het
percelen Stationsplein 9 en 11 af.
In overeenstemming met de advie» verzoek hebben voorgezeten. Uit het
zen van de commissie van bijstand antwoord van het comité bleek, dat
voor Publieke Werken c.a. stellen B. men zich de sportraad voorstelt als
en W. voor tot deze aankopen te be- een lichaam, dat zich tot doel stelt
sluiten en daarvoor, alsmede voor de de lichamelijk» opvoeding te stimus
overdrachtskosten, een crediet be* leren, de samenwerking tussen de
sportverenigingen te bevorderen, het
schikbaar te stellen van ƒ 5400,—.
propageren van juiste opvattingen in»
zake de lichamelijke opvoeding en de
R.K. MONTESSORI*KLEUTER»
sport en het tegengaan van excessen
SCHOOL EN DE CHR. KLEUTER* op deze gebieden.
SCHOOL TE AERDENHOUT
Wat betreft het adviseren omtrent
Het 'bestuur der R.K. Montessori* aangelegenheden, die de sportterrei»
school te Aerdenhout en het bestuur nen betreffen, merkt „Touring Zand»
van de Christelijke kleuterschool te voort" pp, dat terzake reeds een
Aerdenhout hebben om verhoging voorziening is getroffen, doordat haar.
de oprichting "van de stichting
van het gemeentelijk subsidie ver* bij
(voor sport en toerisme) het belieer'
zocht.
Bij het raadsbesluit van 22 Mei '51 en de exploitatie van de sportvelden
werd aan genoemde besturen over werd opgedragen.
Mede gelet op het bovenstaande
1949 resp. 1950 en volgende jaren een
bijdrage verleend van ƒ 25,* per leer* achten B. en W. het — met het da»
gelijks bestuur van „Touring Zand*
ling, uit deze gemeente afkomstig.
voort" — vooralsnog niet noodzake»
Deze bijdrage blijkt echter in ver* lijk
over te-gaan tot het instellen van
band met het gestegen kostenpeil on*
een sportraad en stellen zij voor, aftoereikend te zijn.
De R.K. kleuterschool wordt mo» wijzend op het verzoek van het
menteel door 10 leerlingen, de Chr. „sportweek=comitc" te beschikken.
kleuterschool door slechts l leerling
uit deze gemeente bezocht. Hiervan VERKOOP GROND
wonen er 10 te Bentveld en l te Zand*
De heer A. M. Cats, Brederodestraat
voort.
De commissie voor de financiën c.a, 101, alhier, heeft verzocht een per»
acht een verhoging van het subsidie ceeltje grond ter grootte van onge*
noodzakelijk. (H.i. dient de bijdrage veer 51 m2 van de gemeente te mo»
op ƒ 85,— per leerling te worden ge* gen aankopen ter vergroting van het
steld, zijnde het bedrag dat ook de erf achter zijn woning.
Van de zijde van B. en W. bestaan
gemeente Bloemendaal uitkeert.
De commissie is voorts van mening, geen bezwaren tegen inwilliging van
dat het subsidie uitsluitend verstrekt dit verzoek. De grondprijs kan wor»
moet worden voor de in Bentveld den gesteld op ƒ 12,— per m2.
woonachtige kinderen.
In overeenstemming met het advies
Onder overlegging van het advies van de commissie van bijstand voor
der commissie stelt het college de publieke werken c.a stellen B. en W.
raad voor te besluiten voor het be» de raad voor tot deze grondverkoop
oogde doel een bedrag van maximaal Pegée, Brederodestraat 35. Ook kunt
ƒ 85,— per leerling wonende te Bent- te besluiten tegen de hiervoor ge»
veld gemeente Zandvoort, of 10 x noemde grondprijs.
ƒ 85,- is ƒ 850,- op de begroting
voor 1954 en 1955 te ramen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
BEVOLKINGSONDERZOEK
Mededeling
Zij, die 'reeds in het bezit zijn van
een oproepkaart, maar tot op lieden
niet in de gelegenheid waren zich te
laten onderzoeken, kunnen zich op
de hierna genoemde uren aanmelden
bij het onderzoeklokaal in de Hannie
Schaftschool, Herenstraat 11. Deze
personen kunnen dan alsnog worden
onderzocht.
Vrijdag 17 December 1954
13.30—14.00 mannen
14.15—17.00 vrouwen
Zaterdag 18 December 1954
9.30—10.45 vrouwen
11.00—12.00 mannen
13.30—14.30 vrouwen
14.45—16.00 mannen
Maandag 20 December 1954
13.30—15.45 vrouwen
16.00—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.15 mannen
Dinsdag 21 December 1954
11.00—11.45 vrouwen
11.45-7-12.00 mannen
13.30—15.00 invaliden-+ vrouwen
15.00—16.30 invaliden + mannen
19.00-19.45 vrouwen
19.45—20.30 mannen
20.30—21.00 vrouwen
21.00—21.15 mannen

(Adv.)

Handen en Li ppen
Reprise „Gaslicht"
Maandag 20 December zal de- toneel*
vereniging „Wim Hildering" een twee»
de opvoering geven van de thriller
„Gaslicht", waarmee deze vereniging
op 10 Dec. j.l. zoveel succes boekte.
Deze her»opvoering zal eveneens in
Zomerlust plaats vinden en zal ten
bate zijn van „het biggenfonds".
Voor diegenen, die biet weten wat
de bedoeling is van dit biggenfonds,
zij het volgende vermeld:
*
Enige tijd geleden verloor de ver»
kenshouder Paap uit de Hobbema»
straat een achttal dieren aan varkens»
pest. Dit verlies betekende voor hem
een grote financiële tegenslag. Om
hem daarin tegemoet te komen is het
„biggenfonds" gesticht waarvan de
initiatiefnemer de heer Louis.van der
•Mije was., • ' •_
Én hu "'wil' ,,Wim' Hildering" ook
een steentje bijdragen om tot het be*
nodigde bedrag te komen.
Hier ligt nu de kans voor U om
voor ƒ l,— een avond te 'beleven-,
waarbij Jiet mes van twee kanten
snijdt:,.ten eerste zieti U een; goed
stuk" e n ' t e n tweede/,help"t ^ .Uj een
dorpsgenoot, die buiten zijn schuld
in moeilijke omstandigheden is ge*
raakt.
- -< * '
','~~'

DE RAAD VOOR A.S. DINSDAG

SUBSIDIE FEESTVERLICHTING
Bij raadsbesluit van l Juni 1954 is
aan
de
overkoepelingscommissie
„Zandvoorts Winkelcentrum", een
subsidie van ƒ 1050,- verleend, iri de
kosten van een feestverlichting ge»
durende het zomerseizoen 1954.
Inmiddels heeft deze commissie een
dergelijk verzoek gedaan, thans voor
het zomerseizoen 1955. 'Evenals „voor
1954 vraagt adressante" een 'gemeen»
telijk subsidie van ƒ 3600,— ter. goed*
making van de kosten van 't stroom*
verbruik etc. voor de z.g.n. feesiver*
lichting in de Haltestraat, de Kerk»
straat en de Grote Krocht.
Naar de mening van het college
hebben de betrokken winkelstraat»
verenigingen met deze illuminatie
veel eer ingelegd. Immers in de af»
gelopen maanden is wel gebleken,
dat Zandvoort daardoor in grote
mate aan aantrekkelijkheid mocht
winnen.
Dé commissie van bijstand voor de
financiën c.a. is van oordeel, dat het
subsidie over 1955 eveneens tot een
bedrag van ƒ 1050,- of 3 x ƒ 350,beperkt dient te blijven.
B. en W." stellen de raad daarom
voor de , 1^overkoepelingscommissie
V.Zandvobrts' ' .Winkelcentrum" voor
het beoogde doel over 1955 een sub»
sidie van ƒ 1050,— te verlenen.
SCBAAKNIEUWS

De bondswedbtrijd van het tweede
tiental tegen Bloemendaal 31 is geëin»
digd in een voorlopige 3»4 stand in
het voordeel van Bloemendaal, ter»
wijl 3 partijen zijn afgebroken. Er be*
staat nog een kleine kans dat de bei*
de ploegen de punten delen, hetgeen
afhangt van de uitslag der onderling
nog te arbitreren partijen.
Het wedstrijdverloop was als volgt:
S. Weber*W% Cramer 1»0;'J. Kroon*
C. Wouda 1»0; 'Haagen-Verkerk 0»1;
v. Keule»v. Dalfsen afgebr.; Kramer*
Wijnands 0*1; ElderingsKorsman af*
gebi-.; Slijkerman*v. d. Ende afgebr.;
Molenaar*v. Haan 0*1; .Mühlenbruch*
v. Westering 0*1;' Coeverden*BoIsen>=
broek 1*0.
Voor de onderlinge competitie werden nog gespeeld:
Janssen=Porrenga 1*0; Kop*Kappel*
hof 0*1;. Termesïde Jong 0*1. . ,

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
)flWIJKZTJSTEB:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 19 December
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Ds R. H.
Oldeman.
10.30 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Dr H. v. d. Loos, pred. te
Haarlem. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 19 December
10.30 uur: Ds J. Heidinga van Haar»
lem.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
, Zondag 19 December
10 uur: Ds A. de Ruiter.
5 uur: Ds H. Windig (tijd.) te
Zandvoort.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en II uur. Des avonds
7 uur Lof.
In -de week 'H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 21 December
8 uur n.m.: Kerstfeestviering in
Ons Huis.
Zondag 19 Dec. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
Brandt Corstius van 't Humanistisch
Verbond. Onderw.: „'Het hoofdhaar
van Baron von iMünchhausen".

Familieberichten
Heden bereikte ons het treurige
bericht, dat onze lieve zoon,
broeder, zwager en oom
BEN
in de leeftijd van 24 jaar en elf
maanden bij de ondergang van
de „Westward Ho" het leven
, heeft gelaten.
Uit aller naam:
G. Jonkman en
familie
Geen bezoek
Zandvoort, 15 Dec. 1954
Koninginneweg 4

Fa J. v, d, BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879

WONINGRUIL
A'damtWesttZandvoort
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 Aangeb. vrij 2e bovenhuis,
GLAS-ASSURANTIE
5 k., badk., war., tel. enz.,
f 49,» p.m.
Gevr. woning te Zandvoort
'BEL voor
m. minstens 4 kmrs.
TROUWRIJDEN
Br. J. J. Rink, Bonairestraat
30»II, Adam=W., tel. 84380.
en TAXI

2600
Billijke prijzen

SCHROEDER, HOGEWEG 50
.' Dag en nacht

GRAMOFOONPLATEN
Binnen enkele dagen zal met onze gramofoonplatenverkoop worden be»
gonnen. Bestellingen van alle gewenste merken en titels kunnen nu reeds
worden uitgevoerd.
;.~> . ELECTRA-

H.

Burgerlijke Stand
10—10 December 1954
Geboren: Rensje, dochter van J. C.
Trommel en T. van Dort; Jacoba
Maria, dochter van. P. E. van der
Ploeg en M. P. van Staveren; Sandra Dina, dochter van C. Driehui»
zen en -D. W. Green.
Ondertrouwd: J. H. Duenk en P. Wed*
man; W. Steijger en E. C. Rikkert;
A. J. Valkema en F. C. Porrenga;
F. A. van Zalingen en A. M. F.
Bosman.
Getrouwd: Th. Lagerweij en B. E.
Sijtsma.
Overleden: J. Bais, oud 78 j., echtg.
van C. M. Godschalk.

K 2500—39669, 39435, Koe»
diefslaan 21. Heemstede
GRATIS PERMANENT met
crêmebeh, voor ledere 10e
cliënt. Indola perm. Halve
prijzen, ƒ 12,- v. ƒ 6,-. ƒ 9,v. ƒ 4,50, ƒ &,- v. ƒ 3,-, compZ.
m. gar.bew. Gaat naar „SaIon Hollywood", Mulderstraat
31, tel. 65840, tram 5-7-9-11.

Het is jammer als
UW KUNSTGEBIT
stuk is, maar U KUNT- er
op wachten! Ook 's avonds
en Zat-, na afspraak.
TETTERODESTRAAT 36,
Haarlem, 5 min. v.h. station
Telefoon K 2500 » 19734

J. KERKMAN
Burg. Bceckmanstr. 36 (N.)

Kostv erloren straat 7

'
"
Telefoon
2534

Bestelt vroegtijdig uw

Kerstrollade

WEEK-AGENDA

Fijne linksgeweven
Dameskousen
ƒ 1,98
2 paar ƒ 3,70
Zeer fijne Enkalons ƒ 2,75
Nylonkousen geheel geminderd
ƒ 3,95; 2 paar ƒ 7,50
Voordelige aanbieding wollen herensokken
en kindersportkousen
Gxote sortering damespullovers, vesten,
en wollen kinderkleding
Damast Tafcllakens
vanaf ƒ 4,15
JUMPERWOL 100 gr. van ƒ 2,49 NU/ 1,98
Alle soorten Kerstlint
Voor KERSTGESCHENKEN

naar

„OE WOLBAAL"
Haltestraat 12 - Telefoon 2099

en electr. apparaten. Even»
tueel in één dag gereed.

Bij ons ook 'Hoboca=reisbonnen

WERKPLAATS TE HUUR

per l Januari 1955
cementvloer 50 m2, event. overn. van gas, water, elec»
tra, kantoor, wc. Inl. Smedestraat llb

In pacht aangeboden:
Vergeet U niet uw

Kerstbrood
Kerstkransen

HOTELBEDRIJF
op Ie stand. In Jan. 1955 reeds te aanvaarden. Br. no.
9904 bur. Zandv. Crt.

enz. tijdig te bestellen?

KERSTSTAAFJES

zijn vanaf heden al
verkrijgbaar.
Div. KERSTKRANSJES
TE KOOP GEVR. HUIS *'an koek, chocolade, fondant
op nette stand, in de prijs
van ƒ 16.000,» tot ƒ 18.000,=.
Kan een huis te Amsterdam
aanbieden, bev. 4 k., keuk., Schoolplein 4 ; Telef. 2467
badk., zolder met kamer.
Huur ƒ 49,— per maand.
DAMES!
Makelaarskantoor W. Paap, Wij stellen U in de gelegen»
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965 heid kennis te maken met 't
HUIS TE KOOP GEVR.;
te betr., zo mogelijk tot
ƒ 20.000 en BELEGGINGS» op het gebied van de
HUIZEN. Makelaar K. C.
v.d. Broek, v. Speijkstraat 2,
telef. 2318.

Fa A.v.d, Mije&Zn

nieuwste
permanentwave

STRANDTENT TE KOOP
AANGEB. Br. ond. no. 9907 Door aanschaffing van da
modernste installatie, kun»
bureau Zandv. Courant.
nen wij U een goed resul»
Aangeb.:
KERSTBOOM. taat garanderen.
VERSIERING en electr.
kaarsjes (Philips). Wester» Maison „Gerrits" parkstraat 16,, tel.'2124.
ZEESTRAAT 30 » Tel. 2713
Ter overname: antiek don- Foto SWART
ker eiken BOEKENKAST
Zandvoort, Julianaweg 3.
met leeuwenmotief.
Tel. 2356
Julianaweg 20.

TECHNISCHE opnamen
PICK»UP te koop.
Kruisweg 12. voor 'Handel en Industrie
(door het gehele land)
Ingezetene van Zandvoort
vraagt HUIS TE KOOP v.
zelfbewoning, event. kan ge»
Kleine Krocht l - Telefoon 2432
zorgd worden voor woning
m gewenste andere gemeen»
te in Nederland. Br. onder
Mevr. de Nijs
no. 9902 bureau Zandv.Crt.
Geslaagde bridge-drive
Coupeuse
HAARD TE KOOP of te
De Zandvoortse Bridgeclub organi» ruilen tegen lades of hang» Emmaweg 8, telefoon 3095
seerde Woensdagavond een onderlin» kast. Telefoon 2879.
ge drive, waaraan door 84 leden werd
Café OOMSTEE
deelgenomen. De leiding berustte we» Aangeboden:
Iedere
Vrijdag gekookte of
derom bij de heer Joh. Fabel, die VERWARMDE GAUAGE
Open drive
voor zijn vele werk met een (geslach» voor kl. auto, omg. waterto» gebakken mosselen.
Het district Kennemerland >van >de te) kip -werd beloond.
ren. Br. no. 9906 bur. Z.Crt. Tot 1.30 uur geopend.
Ned. Bridge Bond organiseert a.s.
De uitslagen luiden:
Te huur of te koop gevr.
Zondag in hotel Keur onder leiding
A=lijn: 1. heren Fabel-Sjouwerman VRIJ HUIS te Zandvoort.
van de heer J. Fabel een open paren*
wedstrijd. Behalve prijzen voor de 67Va pnt; 2. heren 'Brugman»Berner Mooie ruilwoning in A'dam.
eerste en tweede aankomende paren 65 pnt; 3. fam. van Eckelt 61 pnt.
Zuid aanwezig. Br. ond. no.
worden deze paren in de volgende
B=lijn: 1. fam. Prins 63V2 pnt; 2. 9905 bureau Zandv. Courant
ronde geplaatst ter voorbereiding van dames van Dartelen=Hagen 60 pnt; 3. Onderwijzeres zoekt per l U kunt het toch niet
de strijd om het landskampioenschap. dames FabeMPolak 59 pnt.
Febr. gestoff. zit»slaapk. met afschreeuwen
Leden van de Zandvoortse Bridge»
C=lijn: 1. dames Liberg»Kerkman 64 of z. pens. in Zandvoort of
club verlenen aan deze drive hun me» pnt;
2. fam. Schultze 63V2 pnt; 3. fam. naaste oma. Br. no 9903 bur. waaneer U de goede hoedadewerking.
de Jong 57Va pnt.
v.d. Zandv. Crt, Achterw. 1. nigheden van uw artikelen
D»lijn: 1. mevr. Crok»de heer Kap» Electr. NAAIMACHINES onder de aandacht van het
Het eerstvolgend nummer van de
pelhof 79V= pnt; 2. ' heren de Jong» te huur, ƒ 5,- p.w. T. C. kopend publiek wilt brenZandvoortse Courant
Kerklaan 77V3 pnt; 3. dames Lans» v. d. Schelde, 'Haltestraat 7. gen. Daarvoor staat de Zandverschijnt
dorp»Suurland en 4. dames Pachter»
voortse Courant te uwer beDonderdag 23 December a.s.
MEISJE GEVRAAGD voor schikking. Dit nieuwsblad
Draijer 74Va pnt.
halve dagen. Mevr. Keur, wordt, door dat het plaatseBurg. Engelbertsstraat 64.
Ijjk- en regionaal nieuws
Tafeltennis in Zandvoort
brengt, niet gelezen maar
Met het doel propaganda voor de Meisjes gevraagd „gespeld"
van A tot Z
tafeltennissport te maken te Zand' voor lichte bezigheden.
In die sfeer genieten ook
Monopole
Wasserij 1?HOLLANDIA" uw advertenties méér dan
voort, houdt de Nederlandse Tafel
Pakveldstraat.
Zaterdag 18 Dec. 8 uur; film „Ten Tennis Bond — Afdeling Kennemer»
gewone belangstelling en.,
land op Zondag, 2 Januari a.s. des
Westen van Zanzibar".
de resultaten bewezen dat
„DE
SOM"
Zondagmiddag 19 Dec. 2.30 uur: film middags in gebouw „Zomerlust" in
Steek voor uw reclameplansamenwerking met de plaatselijke Was- en droogmachine nen uw licht eens op bij de
„De spoorzoekers".
Zondag 19 Dec. 8 uur: film „Ten verenigingen wedstrijden en demon»
verhuur
straties.
Westen van Zanzibar".
De wedstrijd tussen een Afdelings Haarlemmerstr. 43, tel. 3199 Zandvoortse Courant
Maandag 20 Dec. 8 uur: idem.
A» en een Bsteam (welke beide uit Wat voor feest of party?
Dinsdag 21 Dec. 8 uur: film
Achterweg l - Telef. 2135
eerste-klassers zijn
samengesteld) Alles verhuren wüU
„De Gestapo mist een man".
wordt volgens het Daviscup»systeem Glaswerk, porcelein, bestekWoensdag 22 Dec. 8 uur: idem.
gespeeld, terwijl de demonstratie door ken tafels, stoelen, enz.
Donderdag 23 Dec. 8 uur: idem.
twee Nederlandse topspelcrs ver» P. Waterdrinker, telef. 8164
zorgd zal worden.
Andere attracties en
Bovendien speelt de sterkste speel»
nuttigheden
ster van de Afdeling Kennemerland
Dinsdag 21 Dec. 2.30 uur: Kerstb'ij» een wedstrijd tegen een Amsterdam»
eenkomst voor de vrouwen, Ned. se speelster.
'Protestantenbond, Brugstraat.
Woensdag 22 Dec. 8.15 uur: Kerkmu»
kocht U nog geen
ziekavond door hel Herv. Kerkkoor Hoeveel radioluisteraars
in de 'Herv. Kerk.
in Nederland?
Warme PANTOFFELS of
Het aantal aangegeven radio»ontvang=
Stadsschouwburg, Haarlem
toestellen in Nederland bedroeg op
Zaterdag IS Dec. 8 uur: Ned. Come» l Dec 1954 1.954.248 tegen 1.942.105
BONTGEVOERDE LAARZEN?
die met „Elektra".
op l November.
Zondag 19 Dec. 7. 30 uur: Ned. Co»
•Het aantal abonnô's van de Draad»
BROSSOIS Grote Krocht
medie met „De drie zusters".
omroep overschreed in de loop van
Woensdag 22 Dec. 8 uur: Gezelschap de maand October de 500.000 en be»
Schoenhandel
Steeds apart en CHIC
Johan kaart met „Potasch en Perle» droeg op l November 502.317. Op l
moer met vacantie".
October j.l. was dit aantal 498.826.

LA VIANDE

KERSTreclame!

Radio-reparateur.

Speciaalzaak

Kerkmuzieka von d

TELEVISIE' F.

voor de vrouwen
op Dinsdag 21 Dec. 2.30 uur
Medewerkenden:
Mevr. G. Huijenv. Rijnberk
en Mevr. Ta DeessKion
Ieder is welkom
Zandvoortse Toneelver.
WIM HILDERING
Het bestuur deelt mede, dat
de trekking van de loten
tot een nader te bepalen
datum is uitgesteld.
De juiste datum zal nog na?
der worden bekend gemaakt

UITSLAG VERLOTING
K. Dooxmanschool op 27 Nov. 1954
554 aquarel;~767 theemuts; 135 naaimach. lampje; 1127, schemerlampje;
2593 aquarium; 2056 aquarel; 2769
WONINGRUIL
portefeuille; 2046 kinderboek. Af te A msierdarmZ.—Zandvoort.
halen: v. Speijkstraat l, telef. 2116.
Aangeb. vrije bel»etage op
nette stand, 3 gr. k., war.,
zolderk., brede gang met
Perzisch tapijthuis
diepe kast, enz.
Gevr. vrij huis te Zandvoort.
Br. S. v.d. Heuvel, Tolstr.
93 belet., Amsterdam»Z.
Winkelgalerij
Thorbeckestraat 13
tnwoner van Zandvoort, in
bezit van urgeniieverkl.
zoekt RUIME WONING
HUIS-, DECORATIE- EN
(7 pers.), event. overn. van
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
enige stoff. en/of meubilair.
Br. no. 9901 bur. Zandv.Crt.

HERVORMD KERKKOOR
op Woensdag 22 December a.s.
in de Hezv. Kerk, 8.15 n. preoies
Medewerking van alt, -violen, orgel.
Toegang vrij. Ingang torendeur. De
kerk is verwarmd.

Ned. Protestantenbond VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR
KERSTBIJEENKOMST GARAGE RHEE, telefoon

Voor vlot en
leuk jurkje

personen-enbestelauto's
De LAAGSTE kostprijs per km.
Thans geheel van staal.
PERSONENAUTO
ƒ 3995,=
BESTELAUTO 250 kg
ƒ 3895,=
BESTELAUTO 500 kg
ƒ 4595,Vraagt demonstratie!

Automobielbedrij f KO O YMAN
Brederodestraat 8=10, telefoon 2088

Heden is geopend:
TRAMSTRAAT 15
- Een zaak in eerste klas

Dameskleding
Wij verwerken ook uw coupon tot
elk gewenst model.
''Brengt U geheel vrijblijvend een-bezoek.

De Kerstklokken luiden
Maakt U dit feest thuis gezellig!
Heerlijke Amandel Kransjes
Chocolade Kransjes, Musket Kransjes
Room* en Fondant Kransjes
Grote CHOCOLADE KRANSEN v.a. ƒ 0,35 p. st.

Ruime sortering Kerst-artikelen
Zoute Pinda's, Nibbsit, Kaaskoekjes
Alle Verkade artikelen

Chocolaterie

M. C. Van Nol

Telefoon 2364- - Kerkstraat 34

BI-AMPLI
PHILIPS verwezenlijkt ideaal, dat de
gehele radiowereld jarenlang heeft
beziggehouden. Hier is inderdaad
sprake van een werkelijke verbetering.
Harmonische radio=ontvangst, door effectieve uitban»
nmg van hoog/laag»intermodulatie.
PHILIPS RADIO BUAmpli.... ƒ 598,- of ƒ 34,35t'p.m.
PHILIPS RADIO Bi»Ampli .... ƒ 468,- of ƒ 25,65 ,p.m.
U kunt de toestellen bij ons beluisteren en bestellen
voor de komende feestdagen.
PHILIPS RADIO vanaf ƒ 98,-. In iedere prijsklasse
een kwaliteitsproduct. Uw Oude Radiotoestel heeft in»
ruilwaarde.
PHILIPS TELEVISIE
ƒ 495,-, ƒ 697Groot beeld ƒ 1095,-,
f 1395,— en hoger.
Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig.
jPHILIPS platenspeler in
koffer, nieuw model.
PHILIPS platenspeler en
wisselaar ook voor inbouw.

Het zonnetje in huis
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL, groot bestralingsoppervlak,
f 198,—, met een tijdelijke reductie van ƒ 15,—. Ook
bij huurkoop.
STpFZUIGERS div. merken op slee vanaf ƒ 2,— p.w.
Wij leveren en repareren div. merken wasmachines,
droogmachines, fornuizen, koelkasten, strijkbouten,
broodroosters etc.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling
met U.
RADIO ' TELEVISIE > ELECTRA
Erkend Philips
Service Dealer

" ft»
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Visitekaartjes
worden keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZAND VOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
PijnstrykerU - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

DOE DE WAS DE DEUR UIT!

de,
Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
A.s. Zondag is Zandyoortmeeuwen l
vrij voor de competitie. Om deze dag
toch niet onbenut te laten wordt nu
een vriendschappelijke wedstrijd ges
speeld tegen de 3e klasser Vitesse '22
te Castricum.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt Zon?
dagmiddag voor de competitie thuis
tegen H.F.C. 3. Zowel Zandv.m. 2 als
H.F.C. 3 hebben uit 10 wedstrijden 14
punten behaald en staan op de 2e
plaats met 4 punten achterstand op
D.E.M. 2. Om in de running te blij*
ven dient dus deze ontmoeting door
de reserves van Zandvoortmeeuwen
gewonnen te worden. Aangezien ook
'H.F.C. 3 in dezelfde omstandigheden
verkeert, kan het een spannende wed»
strijd worden.
Programma voor a.s. Zondag:
Vitesse '22»Zandvoortm. l
2.30 u.
(vriendschappelijk).
Zandvoortm. 2=H.F.C. 3
2.30 u.
Stormvogels 5»Zandvoortm. 3 10 u.
Zandvoortm. 4-R.C.H. 6
9.45 u.
Spaarnestad 2»Zandvoortm. 5 9.45 u.
B.S.M. 3=Zandvoortm. 6
12 u.
Zandvoortm. 7=H.F.C. 10
9.45 u.
Haarlem b»Zandv.m. jun. a 9.45 u.
R.C.'H. f «Zandv.m. jun. b
uitgest.
Zandv.m. jun. c»D.C.O. b
12 u.
Programma voor a.s. Zaterdag
Zandvoortm. 3=S.M.S. 2
2.30 u.
Zandv.m. adsp. a^Halfweg a
3 u.
Zandv.m. adsp. c»D.S.B. b
2 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitstagen van j.l. Zaterdag en
Zondag:
Geel Wit 1»T.Z.B. l
1=0
T.Z.B. 2=Ripperda 4
3=0
T.Z.B. 3»R.CH. 10
1=3
T.Z.B. adsp. a=Concordia c
11=7
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. l *Heemstede l
2.30 u.
N.A.S. 3=T.Z.B. 2
12 u.
T.Z.B. jun.-'D.S.S. b
12 u.
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a=H.B.C. c
2.30 u.

K er s i m i s...
Decemberfeest in stijlvolle sfeer,.
Reeds nu worden wijd en zijd plannen gemaakt
hoe deze hoogtijdagen te vieren. Bij velen zal de
voorkeur uitgaan naar de warme intimiteit van de
huiselijke kring, bij anderen naar de fonkelende luister
van society en gala. Vanzelfsprekend neemt bij al deze
voorbereidingen het kersttoilet een belangrijke plaats
in, want juist met deze gloedvolle dagen wilt U er
als gastvrouw of als gast feestelijk en goed verzorgd
uitzien. Zet daarom tijdig „de puntjes op de i",
zorg bij Uw feesttoilet voor onberispelijke nylons l

n y l'o n s

*
n

ylons
Ook ditmaal brengen wij U morgen 'n verrasslng, die zo mogelijk onze voorgaande
aanbiedingen overtreft. Een 60 gauge nylon,
vervaardigd op de meest moderne kousenmachines ter wereld. Deze llrst qiiality nylons
met volmaakte pasvorm en uiterst elastisch
boord, waarvan de normale prijs l
4.95
bedraagt, brengt Gerzon morgen, maar dan
ook alléén morgen, zolang de beperkte voorraad strekt

Slechts 1 dag deze 60 gauge

nylons

voor

U kunt kiezen' fussen;
a. Zeer fijne wandelnylons, 60 gauge r «395
30 denier, alléén morgen per paar ' <•+
b. Avondnylons van verbluffende fijn- r «395
heid, 60 gauge 1 5 denier, morgen p.p. *

Maten 8Vz-11, de grote maten extra lang !
In diverse modieuze tinten.

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoor-

GTMNASTIEKVER. „O.S.S."
waarden voor uw WONINGINRICHTING!
Zaterdag j.l. werden de vaardigheidsHaltestr 27 29
proeven in het gymnastieklokaal van
Telefoon 2596
de H.B.S. b te Haarlem aan dames
en heren afgenomen. De dames kre»
gen te verwerken een vrije oefening
en een oefening aan brug, ringen,
evenwichtsbalk of paard en een
'n Aardig Kerstgeschenk:
. '
sprong, en de heren een vrije oefe=
ning, een oefening aan rek, brug, rin»
gen, paard en een sprong.
Een aantal dames en één heer wer»
den reeds definitief afgewezen, doch
Brillen specialist
alle deelnemende O.S.S.ers slaagden,
daar hun cijfers ruim boven het ge*
Mr Opticien
middelde lagen. Zodra de technische
Haltestraat
5
Telefoon
2174
commissie van het K.N. G.V. de uit»
slag heeft goedgekeurd, zal tot defi=
nitieve bekendmaking worden over*
gegaan.
Zaterdag 18 'December a.s. aanvang
7 uur zullen tot besluit de vaardig»
heidsproeven aan dames en heren in
de Ie en 2e graad worden afgenomen
in het Zanderinstituut te Haarlem.
Drie dames van O.S.S. zullen hieraan
deelnemen.
Afdeling volleyball
De goedkoopste zaak
Woensdag j.l. hebben de O.S.S.=da=
OOK
VOOR
GESCHENKEN
mes weer eens bewezen, dat ze toch
eigenlijk in de Ie klasse thuis horen. hebben wij een grote sortering in Luxe. en huishouden
Tegen de sterkste ploeg van hun af= lijke artikelen, Sola cassette's en speelgoederen.
deling, A.V.C., zorgden ze voor een
SWALUESTRAAT 9 is achter de
gelijk spel (2=2). Een spannende wed»
Haltestraat. - Telefoon 2418
strijd, met zeer goed spel aan beide
kanten. De tussenstanden waren:
15=8; 15=11; 11=15; 11=15.
Ook de heren hebben Woensdag*
avond een goed partijtje volley=ball
THEATER „MONOPOLE"
laten zien en versloegen in een spanDir. Gebr. Koper » Stationsplein » Telefoon 2550
nend eindduel A.W. (Altijd Welkom)
met 3=0. Tussenstanden: 15=8; 15=11;
15=13.
Vanaf ZATERDAG 18 tot en met
MAANDAG 20 DECEMBER - 8 uur
HANDBAL
Anlhony Steel, Sheila Sim, William Simons,
Programma voor a.s. Zondag:
Edric Cônnor in
Dames:
Zandvoortm. l=Heemstede l
2 u.
Heren:
Rapiditas 2=Zandvoortm. l 10.30 u.
A.s. Zondag komen alleen de dames
en het Ie herenteam in het veld. Het
Ivoorsmokkel aan de verraderlijke kusten
Ie herenteam zal het tegen Rapiditas
van Afrika. In Technicolor. Toegang 14 jaar
zeer zwaar krijgen. Deze vereniging
maakt als zij van Zandvoortmeeuwen
wint een goede kans op de eerste
Vanaf DINSDAG 21 tot en met
plaats en dus ook op 't kamp_ioen=
DONDERDAG 23 DECEMBER - 8 uur
schap. Mocht Zandv.meeuwen winnen
Anthony Steel, Jack Warner, Robert Beatty,
van Rapiditas dan maakt dit team
William Silvester in
een prachtige kans, want dan staat
het 4 punten voor op no. 2 van de
ranglijst.

Balledux en Zonen

Wij hebben grote sortering

KERSTBOOMVERSIERING

-'

'n Buitenthermometer
LOOMAN

Kerstboom versiering
en kaarsen
't Wonder van Zandvoort

PHILIPS KERSTBOOMVERLICHTING
/ , vanaf ƒ 8,50
LOSSE LAMPJES vanaf
'.
ƒ 0..40
l heel pak KERSTKAARSEN
ƒ 0,24

DAMMEN
Woensdag 22 Dec. a.s. speelt de
„De Goedkope Amsterdammer"
Zandv. Damclub een z.g. test=match.
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974
tegen de Haarlemse Damvereniging
„Het Oosten". Belangstellenden zijn
van harte welkom.
Deze week door omstandigheden
De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten slechts
enkele uitslagen:
C. Draijer»J. Termes
1-1
M. Weber jr.=W. de Goede
0»2
C. Draijer sr.»A. Hoekema afgebr.
T. Kerkman»G. ter Wolbeek
2=0
J. Termes»L. Y. Vink
2=0
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
DAMES K.J.C. „NOORD"
inééns kunt betalen:
FINANCIERING van Uw inkopen bij deelnemers (win- Mevrouw G. Kerkman is als kam»
keliers) aan het Kennemer Mnancierings-Instituut; pioene uit de K.J.C.=kaart te voor»
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
gekomen en kwam in het bezit
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te schijn
dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent van de wisselbeker. Zij wist in de
eindstrijd van j.l. Woensdag haar
geraakt (sanering).
TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: voorsprong nog te vergroten. Mevr.
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corres- Sj. Sjerps werd 2de, mevr. A. Kraaijenoord 3de, mevr. W. Flipse 4de.
pondenten
A.s. Woensdag spelen de dames om
kerstprijzen.

HENK SCHUILENBURG

helpt U

De Kerstbomen

zijn er weer!
In alle maten en
alle prijzen!
ir>
U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

R. van Steijnen

Ten Westen
van Zanzibar

KORFBAL
'Het adspirantentwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub speelt a.s.
Zaterdagmiddag om 3 uur op het ter=
rein aan de van Lennepweg een wed=
strijd tegen D.S.V. a. Het tweede 12=
tal ^speelt Zondagmorgen om 10 uur
een thuiswedstrijd tegen Nieuw Flora
5. 'Het eerste twaalftal is vrij.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand=
voort zijn 14e ronde voor het club=
kampioenschap. De strijd om 't kam=
pioenschap ging tussen J. Kol jr. en
H. v. d. Meij. In de 3e partij trok J.
Kol jr. zich terug. Kampioen werd H.
v. d. Meij, 2e. A. Pool, 3e. J. Kol sr.,
4e. G. Keur.

De Gestapo
mist een man

Een verhaal gebaseerd op feiten, drama»
tischer dan elke fantasie. Toegang 14 jaar
ZONDAGMIDDAG 19 DECEMBER - 2.30 uur
Speciale Matinee. Wij presenteren U de
culturele Arthur Rank Jeugdfilm

De spoorzoekers
Toegang alle leeftijden
Wordt verwacht:

THE GLENN MILLER STORY

CORNELIA JACOBA
Je verwent je kinderen teveel, zei
mijn buurvrouw. Ik zei: o ja? In welk
opzicht dan wel, gisteren heeft er een
met de mattenklopper gehad en vo»
rige week hebben ze alle drie geen
zakgeld gekregen.
Daar zit het hem niet in, zei mijn
buurvrouw, het zijn de kleine dingen.
Je geeft ze suiker in hun melk, je laat
ze kiezen wat ze op hun brood willen,
als ze erg sputteren geef je ze wit*
brood in plaats van bruin, ze mogen
het hele huis doorspelen met zeven
vriendjes, je roept ze zes keer om te
eten, je laat ze rustig op het bank»
stel zitten, dat zal bij mij niet gebeu»
ren, je stuurt ze zonder eten naar bed
en brengt dan stiekum later een bord
eten boven. Enzovoort.
Ik zou jou wel eens willen zien, zei
ik, als je kinderen had.
Dat kun je, zei ze, in September. Je
zult van mij niet kunnen zeggen dat
ik mijn kinderen verwen. En Jan
denkt er net zo over!
Nou ken ik Jan, dus zweeg ik. Jan
/ou in het kanaal springen om een vlo
te redden, maar in deze ernstige tijd
van voorbereiding op het vaderscKap
had hij zich een grimmig air van
Spartaans veldheer aangemeten.
Ze hadden al zes paedagogische
boeken uitgelezen. Het liefst zou hij
vóór September al streng tegen het
wurm zijn, maar dat was natuurlijk
moeilijk uitvoerbaar.
Ik ging me steeds schuldiger voe»
len, ik durfde mijn jongens nauwe»
lijks te knuffelen onder het oog van
de buurvrouw. Want dat deed ik ook
te veel, zei ze. Knuffelen was onhy»
giënisch en onpaedagogisch!
Het was een meisje.
En gelukkig, het lag niet in een
ruw veldbed, maar vol kantjes en
strikjes in een roze wieg. Geen
Spartaans begin, maar ik heb mijn
mond" gehouden.
Ze zetten de 'baby wel buiten, in
weer en wind, dat moet van de boe»
ken. Maar het grappige is, het kind
wil niet in de wagen, tenminste niet
zolang die stilstaat. En wat doet dus
Jan, grimmig en wel?
Hij rijdt het tuintje op en neer tot
Cornelia Jacoba slaapt. Dat duurt wel
eens een uur. Nu en dan duikt Pa
met zijn hoofd onder de kap en roept
toereloereloet! Psss, psss, psss!
Ach, ze heeft zo'n hekel aan die
wagen, zegt hij tegen mij.
O ja? zeg ik liefjes.
Nu kan ik haast niet wachten tot
Cornelia Jacoba op het bankstel
klimt!
NEEL.

GROTE KIROEHT 29A
TELEFOON 2770

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE

..

MANICURE
Schoonheidsspecialiste

„BRIDGEN VOOR PLEZD3R"
Dinsdagavond speelde de bridgeclub
„Bridgen voor Plezier" een vriend»
schappelijke wedstrijd met vrije part»
ner, die als volgt eindigde:
N.ZAijn: 1. dames Englander»Gebe
29 m.p.; 2. mevr. de Jong»dhr van
Wonderen 27V2 m.p.; 3. dames Vlee»
ming»Bergeijk 25 m.p.; 4. fam. v. d.
Vlerk 23 m.p.; 5. dames Vrugt«den
Belder 20 m.p.; 6. mevr. v. Wonderen»
dhr de Jong 14 m.p.
O.W.slijn: 1. 'mevr. Claassen»dhr
Gebe 561/» m.p.; 2. fam. v. Straaten
53 m.p.; 3. mevr. de Haas»mej. A. Ge»
be 38 m.p.; 4. fam. Snijer 32 m.p.; 5.
mevr. v. Staveren»dhr Vleeming 27
m.p.; <5. dms Dirksen-Kuijters 26 m.p.
De volgende week Dinsdagavond
wordt een kerstwedstrijd gehouden.

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de
met jarenlange ervaring
ZANDVOORTSE
telefoonnummers
COURANT
en adressen
Uw advertentie im»
2403 Commandant Brandweer.
mers bereikt alle
PA1MDERIIOOG'
2000 Brandmelding.
groepen van Zand»
3043, 3044 Politie.
voorts bevolking l u l
Dr ~<3erkestr. 21 = Tel. 2812
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gem. Secretarie. .
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
28S7 StoomwassejriJ „Hollandia",
fijnstrtjkerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30a.
2135 Zandvoortse Courant, GertenAutorijschool K. O F F E N B E R G
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
2424 Autobedrijven „Rinko",
Telefoon 20085, 'Haarlem
Oranjestraat en Stationsplein.
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
„De Opbouw" Tollensstraat 47.
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
2465 Stofzuigerspecialist; Lichtste- '
Garage Rinko - Tel. 2424
ringen. Bel op Frite Paap, ..Prins Mauritsstraat 3

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Belangrijke

55e Jaargang no. 100 — Verschijnt Dinsdags ent'Vrijdags

Redactie en
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344
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ZANDYOORTSE COURANT

Advertentieprijs:
10 cent per mm«hoogte

voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

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

20 joot „Uttfeyfe"

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

„Kerstmiddag"

Er is wellicht nog nooif zo'n roof»
in de Brugstraat
bouw op het — cultuur minnend —
publiek gepleegd als op het terrein
Goêvriend, wa^fheen zo laat op 't uur?
De vrouwen van de Ned. Protestan» Smit met de daarbij behorende toe»
van de film. 'De Muze die vrijwel di»
ten Bond organiseerden Dinsdag j.l. lichting.
B
E
R
T
U
S
Ik
kan het u"Jnïet zeggen,
reet na haar geboorte werd geadop»
Mevrouw
G.
Huyer»van
Rijnberk
Mijn beste buur.
teerd door dezelfde ondernemers die een Kerstmiddag in het gebouw Brug» las vervolgens „De Kerstwandeling
straat 15. De belangstelling voor deze van Maria", een kerstvertelling van
ook ons old»finish, aardewerk en vet»
Laat klepelen, laat klinken,
Oterdahl in een vertaling van
vrij papier vervaardigen. Hiertegen» middag was buitengewoon groot, er Jeanne
De sneeuw laat zinken;
N. Basenau»Goemans. En tenslotte
over staat een kleine, maar kwalita» waren circa 60 dames aanwezig.
las mevrouw Sterrenburg de Advent»
Ik
weet niet. zal ik hoeden
Het was een zeer verzorgd en geva» boodschap.
tief sterke groep filmliefhebbers die
rieerd
programma.
Er
werd
een
Kerst»
Een
os of schaap!
Als genodigden waren aanwezig
— vanaf het ontstaan van de film — liturgie gebracht, waarna mevrouw
enige
dames
van
de
Nederl.
Christe»
Bij
ossen
en bij schapen
de aandacht van de bioscoopbezoe» To Dees»Kion enige liederen uit de lijke Vrouwenbond, terwijl enige da»
ker tracht te vestigen op het niet bundels „Kinderen van één Vader" gen tevoren afgevaardigden van de
Kan men niet rustig slapen,
commercieel gekleurde filmproduct. en „Van Woensel Kooy" zong.
Vrouwenafdeling van de N.P.B, op
Omdat des nachts bijwijlen
Vervolgens trad een klein Decla» hun Kerstviering waren uitgenodigd.
In ons land heeft dit hardnekkig
De
hemel zich ontsluit:
matorium
op.
Mevrouw
M.
Sterren»
Het
werd
een
mooie,
stemmings»
streven van Menno ter Braak, Henk burg, die zoals gewoonlijk deze bij» volle middag, waaraan de sobere
Dan
vallen er de engelen
rik Scholte, Charley Toorop e.a. ge»eenkomst presideerde, las het gedicht maar smaakvol versierde zaal een
Bij vlagen uit.
leid tot de oprichting van een film» „De Vrolijke 'Herder" van Gabriël passende achtergrond verleende.
liga die zich tot doel stelde een (film)
band te leggen tussen filmkunstenaar
en publiek.
ONDER STORM EN ONWEER!
Na de eerste „lijflijke" jaren van
de filmliga - waarin de leden met
fluitconcerten en spreekkoren de the»
aterbezoeker de „film=ogen" wilde ....was niet de ene man op de
openen — voelde men de behoefte publieke tribune (sensationele dingen
aan een eigen gebouw, waar men dit waren thans niet te verwachten....),
enerverende maar weinig resultaat ook niet het zachte praten van het
boekende filmgevecht op een meer raadslid Slegers, waardoor alles wat
positieve wijze tot uitdrukking kon hij over de sportraad zei verloren Dinsdagavond j.l. vergaderde de voltallige gemeenteraad in de mooie ning, vond spr. volkomen onjuist.
brengen.
ging, maar wel het ene zinnetje van raadzaal, waarboven een zwaar noodweer woedde. Mevrouw en de heren Want hierdoor is zijn gezin direct
Voor dit doel heeft men een kwart de heer Breure: „Met groot gemak hadden een agenda van maar liefst vierentwintig punten te behandelen, de dupe.
Een ander art. (37) waarbij sprake
eeuw geleden in Amsterdam (Prin= .preekt men in de Zandvoortse ge;
sengracht) het Uitkijk»theater ge» meenteraad over tienduizenden guh maar dit was voor hen geen beletsel om de zaken rustig aan te pakken. is dat het loon van een werknemer
sticht, dat deze week haar 25»jarig ju» dens, maar zodra het over enkele Zij presteerden het de gehele agenda, inclusief de rondvraag, binnen twee tot de dag van diens overlijden wordt
bileum herdenkt en waaraan de naam guldens gaat worden er ellenlange en een half uur af te wikkelen. Hiervoor incasseerden zij aan het einde uitbetaald, ontlokte ook sprekers
critiek. Spr. zou gaarne hier op een
van de cineast Manus Franken, L als discussies aan gewijd".
van de -bijeenkomst een dankbaar complimentje van de Voorzitter!
uitzondering maken voor gehuwde
geastelijk. vader, onverbrekelijk is
Men moet maar eens opletten zo» Vermelding verdient nog het feit dat één ingezetene storm en regen had personen,
want anders is deze bepa»
verbonden.
dra de subsidiepolitiek aan de orde getrotseerd. 'Hij troonde in eenzaamheid op de publieke tribune en menig ling ook een
onbillijkheid tegenover
Hel is zeker niet overdreven te b e» komt!
B.
het gezin. Spr. wilde de termijn uit»
weren dat „De Uitkijk" lange tijd de
raadslid wierp hem een bewonderende blik toe.
breiden tot 2 maanden na het over»
vrijwel enige relatie tussen de film»
lijden van de werknemer.
kunstenaar, zijn stijl en periode en . . . . was de aanwezigheid van één
Ingekomen stukken
nemen. Spr. was van oordeel dat men VOORZITTER antwoordde dat de»
het publiek is geweest.
man op de publieke tribune en de
net bewuste artikel soepel kon toe» ze verordening punt voor punt nauw»
Films als Jeanne d'Are van Dreyer, ver stolen blikken, die op hem werden Zuiderbad nog niet van de baan?
keurig onder de loupe is genomen
Eisensteins „De generale lijn", De ro» geworpen van de raadzaal uit. B/i/fc» 1. Koninklijk besluit van 15 Novem» passen.
De heer TATES zou toch graag door de commissie voor georgani»
verssymphonic van Feher en andere baar verwachtte, men zoveel- burger»
ber 1954 no. 22, waarbij ongegrond /ijn voorstel (als het gesteund zou seerd overleg. Wat 'betreft de straf»
grote en kleine meesterwerken, zou» zin niet bij de weersomstandigheden
is verklaard het beroep, ingesteld worden) handhaven, omdat hij het bepalingen zeide spr. dat deze niet
den ons zonder tussenkomst van dit' van Dinsdagavond. Het moet bepaald
door de raad der gemeente Zand' een belang van het toerisme en van afwijken van de gebruikelijke nor»
theater waarschijnlijk nooit hebben een teleurstelling voor de Zandvoort:
voort, tegen de beschikking van de inwoners vond dat in zake het zo» men. Bovendien zullen straffen zeker
bereikt. Het publiek, dat door de ac» se vroedschap zijn geweest 'dat de
de Minister van Financiën, waarbij merverhuur niet te veel beperkingen tot de uitzonderingen behoren.
tiviteiten van de filmliga(s) voor de eenzame supporter een uur voor de
de vergoeding in de kosten van de worden toegepast.
De heer LINDEMAN wilde zich
goede.film werd gewonnen, heeft zich afloop van de vergadering de tribune
herbouw van het Zuiderbad werd
De heer SLEGERS was van me» houden aan het advies van de werk»
de afgelopen 25 jaar binnen „De Uit» verliet!
W.
vastgesteld.
ning
dat
men
juist
hier
een
beperking
nemers»organisaties die met deze ver»
kijk"muren geconcentreerd en kan
De heer LINDEMAN informeerde of moest opleggen, omdat men veelal ordening accoord gingen. Wat betreft
men met recht spreken van een eigen
's
zomers
in
te
kleine
woningen
ver»
de
kwestie
hiermee
uit
was.
'Hij
vroeg
de critiek van de heer Tates, zeide
(film)publiek.
huurt, waardoor de kinderen bijna al» spr. dat wanneer iemand niet voldoet
wat er nu zou gaan gebeuren.
'De keuze van ,De Uitkijk' voor de Geopend
tijd
de
dupe
zijn.
Deze
periode
nog
De
heer
WEBER
bracht
in
herin»
in het vrije bedrijf, hij ontslagen
viering van dit jubileum is gevallen Vanavond en morgenavond mogen de
nering dat het vervaardigen van het met twee maanden te verlengen acht» wordt. Dan wordt hem dus zijn volle
op de Amerikaanse film „De 50.. winkels tot 9 uur geopend zijn.
te
spr.
niet
juist.
ontwerp voor het Zuiderbad de ge»
salaris ontnomen.
vingers van Mr T." Een persivlage
Volgende week geldt deze onthef» meente ƒ 17.000,— had gekost. Wordt
De heer WEBER meende uit de re»
De heer TATES zeide dat hij toch
op de door comics, radio en televisie» hng
van
de
winkelsluitingswet
voor
dactie
van
het
artikel
gelezen
te
heb»
er nu een nieuwe opdracht gegeven
niet alles wat een ander adviseert,
uitzendingen opgejaagde kinderfanta» Donderdag 30 en Vrijdag 31 Dec.
ben
dat
er
al
sprake
is
van
een
ze»
aan een architect? vroeg spr.
klakkeloos behoefde over te nemen.
sie.
VOORZITTER deelde mede dat kere soepelheid. Hij zag het niet zo Spr. bleef de strafbepalingen onjuist
'Het scenario werd geschreven door Oudejaar sbij eenkomst
de zaak uiteraard niet afgedaan is. somber in. B. en W. kunnen altijd in vinden.
dr Seuss, die ons in het vroegere
een beslissing ne»
Tenslotte werd de gehele verorde»
weekblad „Life" al wist te amuseren Op Dinsdag 28 December a.s. belegt B. en W. zullen zich bij deze teleur» bepaalde-gevallen
ning in z'n geheel door de Raad aan»
met zijn vaak bizarre fantasieën en de afd. Zandvoort van de Partij van stelling niet neerleggen. Zij zullen men.
Het voorstel van de heer Tates genomen.
de Arbeid in „Ons Gebouw" een zich nader beraden wat er verder ge»
malle vertelsels.
werd met 7»8 verworpen.
daan kan worden.
(Vervolg op pagina 2).
Op het eerste gezicht lijkt deze Oudejaarsbijeenkomst.
'Hierna kwam de heer SLAGVELD
hoofdfilmkeuze, wanneer men haar
2. Voorstel tot het voeren van ver» met
het „verzoenende" voorstel om
vergelijkt met de werken van Dreyer. Verbetering treinenloop
weer tegen een door N. Winter de termijn waarin het geoorloofd zal
Ruttman, Dulac e.a. waarmee het
te Zandvoort tegen de gemeente zijn des zomers te verhuren, niet te
theater 25 jaar geleden is gestaH De spoorwegen hebben het gemeente»
ingestelde vordering tot schade» stellen op Juni t.m. Augustus, maar Niét branden
enigszins teleurstellend. Maar deze bestuur van Zandvoort (schriftelijk)
vergoeding.
op 75 Mei t.m. 15 September, -waar* De commandant van de brandweer
keuze — die de herinnering aan ge» bericht, dat men enige — voor de ge» Accoord.
door dus het midden zou worden ge» vestigt de aandacht van de badplaats»
noemde cineasten niet weet te over» meente Zandvoort gunstige — ver»
3. Een verzoek d.d. 16 December van houden tussen het oorspronkelijke bewoners op het brandgevaar van
lappen — moet waarschijnlijk wel re»
het Sportweekcomité om aan te voorstel en het voorstel van de heer kerstbomen. 'Het wordt raadzaam ge»
presentatief geacht worden voor de anderingen in de treinenloop Zand»
acht de kerstbomen met het onder»
houden de behandeling van het Tates!
stijl en opvatting van de filmer bo» voort»Haarlem»Amsterdam heeft aan»
Dit voorstel werd aangenomen met eind in water te plaatsen waardoor
prae»advies betreffende een sport»
ven de middelmaat van deze tijd. gebracht.
8»7Ü Art. 30 wordt dus in deze geest men snelle uitdroging kan voorkomen.
raad.
Door de oudere liga»leden die nog o^
'De aansluitingstijden te Amsterdam
gewijzigd.
Laat nooit de
kaarsverlichting
de fimvbaricaden hebben gestaan en van
VOORZITTER
stelde
voor
dit
ver»
Haarlem naar Utrecht en Hil»
branden tijdens afwezigheid van een
ook door velen die deze strijd niet vcrsum
zoek
in
te
willigen,
zodat
de
behan»
bleken in de praktijk n.l. niet
oudere. Plaats de boom ook niet te
hebben meegemaakt zal het ontbrc»
voldoen. Om in de ondervonden deling van deze kwestie in de vol»
dicht bij de gordijnen en zorg dat
ken van een goede Nederlandse speel» te
gende
raadsvergadering
aan
de
orde
Gemeente geneesheer te laag
bezwaren te voorzien, zullen de
steeds een emmer roet water en spons
film op het jubileumprogramma van spoorwegen
komt.
bezoldigd?
met ingang van 10 Janu»
of dweil in de nabijheid van de kerst»
dit „eigen" theater als een pijnlijk ge» ari het aantal
De Raad ging hiermede accoord.
treinen tussen Haar»
De heer J. v. d. Meer werd opnieuw boom staat.
mis worden beschouwd.
lem en Amsterdam uitbreiden en wel 4. Dankbetuiging van de heer M. voor een periode van twee jaren be»
Voorts blijft voorzichtigheid gebo»
De schijnbaar door niets te stuiten in die zin, dat de treinen van en naar
Deutekom, directeur van publieke noemd tot gemeente»geneesheer (van den met het aanbrengen van engelen»
vaderlandse wansmaak, waardoor on» Kennemerland
welke
thans
te
Haar»
werken, voor de hem in uitzicht l Febr. 1955 tot l Febr. 1957).
haar, watten e.d.
ze ondernemers nog steeds in staat
eindigen resp. beginnen, naar/van
gestelde vergoeding voor het ge»
Mocht de kerstboom niettemin
De heer TATES maakte van deze
worden gesteld ,naast een aantal foei» lem
Amsterdam
zullen
worden
doorge»
bruik van een eigen auto.
gelegenheid gebruik door te wijzen vlam vatten: bel dan onverwijld no.
lelijke producten de Nederlandse voerd, nagenoeg in de dienstregeling
op de z.i. te lage honorering van deze 2000.
„speelfilm" te vervaardigen, valt voor welke thans voor de Zandvoortse Voor kennisgeving aangenomen.
functionnaris. Hij zou het bedrag van
talloze filmliefhebbers als een niet treinen geldt.
ƒ 1300,— verhoogd willen zien tot Wél branden
weg te retoucheren filmschaduw over
De laatstgenoemde zullen op hun
ten minste ƒ 1500,—.
dit 25=jarig jubileum.
Mag
men
een
gemeenteswoning
beurt in» de richting Zandvoort»Am»
Voorzitter zegde toe deze zaak te Ook in het begin van het volgend
's
zomers
onderverhuren?
stecdam 12 min. later en in tegenge»
bekijken.
jaar zal — onder toezicht van de
stelde richting 16 min. later gaan rij» De behandeling van het nieuwe reg»
brandweer — een kerstbomenvuur op
Concert
den .waardoor deze treinen te Am» Icment inzake verhuring van gemeen»
het strand worden ontstoken en wel
sterdam de beoogde goede aanslui» tewoningen eiste enige discussie,
Op Vrijdag-24 December zal op het tingen voor de richtingen Utrecht en waaruit
De commissie voor georganiseerd op Maandag 3 Januari 1955.
tenslotte
een
volledig
com»
Raadhuisplein door de Zandvoortse Hilversum verwezenlijken. Tegenover promis ontstond.
Nadere mededelingen zullen nog
overleg werd als volgt door de Raad
Muziekkapel des avonds om half 9 dit ook voor Zandvoort ontegenzeg»
worden bekendgemaakt, maar wel
samengesteld:
Leden:
de
heren
Ir
P.
'De
heer
TATES
maakte
bezwaar
een kort concert worden gegeven.
grote voordeel, staat het be» tegen de beperkende bepaling in art. G. van Kuijk, C. Slegers en J. W. Go= kan „verklapt" worden dat men plan»
Het programma vermeldt gewijde gelijk
zwaar dat de aansluitingen te Haar» 8 van het reglement, waarbij het de sen. Plaatsvervangende leden: mevr. nen heeft om een en ander voor de
muziek.
van Zandvoort naar de richting huurder niet geoorloofd is buiten de Mol»van Bellen, en de heren J. Lin» jeugd zo attractief mogelijk te maken.
Voor vele ingezetenen zal dit con» lem
Jongens en meisjes van Zandvoort:
Leiden en omgekeerd 18 min. ruimer maanden Juni, Juli en Augustus de deman en G. Tates. (De heer J. Kp=
eert een aardige geste zijn voor het zullen worden dan thans. Het ver» woning geheel of gedeeltelijk onder ning had tevoren bedankt voor zijn „Laat niet één kerstboom voor dit
komende Kerstfeest.
feest verloren gaan. De brandweer
keer transiet Amsterdam is voor te verhuren. Spr. vond dat de huur» benoeming als pl.verv.lid).
rekent op ieders medewerking!"
Zandvoort blijkens onze cijfers echter ders het recht moesten hebben ook
van groter belang dan dat met Leiden gedurende de maanden Mei en Sep»
en verder. Ook de verbindingen van tember hun woning te verhuren aan
Wegenvracht op
Nieuwe rechtspositie
/ RECEPTIE
Zandvoort met de richting Bloemen» anderen. Dit met het oog op de meer
eerste Kerst- en Nieuwjaarsdaal worden door deze wijziging ver» en meer toenemende praktijk van het
arbeidscontractanten
De Burgemeester van Zand:
betcrd.
verlengen van het bad»seizoen.
dag
niet op de weg
voort en Mevrouw van Fene»
Protest tegen strafbepalingen
Voor de ochtend» en middagspits»
De heer KONING zeide zich vol»
ma»Brartfsma stellen zich voor
uren
zal
van
bovengenoemd
schema
komen
met
deze
gedachte
te
kunnen
De heer TATES vond de straffen Daar de A.N.W.B.=Wegenwachters
op Zondag, 2 Januari 1955 des
evenwel worden afgeweken, teneinde verenigen.
(art. 30) die een arbeidscontractant ook dit jaar in staat zullen worden
namiddags van 3.30 tot 5 uur
de
huidige
treinenloop
tussen
Am»
VOORZITTER
meende
deze
wijzi»
kunnen worden opgelegd wel wat gesteld het Kerstfeest en Oud» en
ten raadhuize in de raadzaal
sterdam en Zandvoort te kunnen ging te moeten ontraden. Dit is al een vergaand. Beperking van vacantiever» Nieuwjaar thuis te vieren, zullen de
een nieuwjaarsreceptie te hou»
handhaven. Het aantal rechtstreekse belangrijke tegemoetkoming ten op» lof is niet plezierig maar dat inhou» gele pechbestrijders Eerste Kerstdag
den.
•
' '
verbindingen Amsterdam»Zandvoort zichtc van de huurder, omdat men ding van loon ook toegepast kan en Nieuwjaarsdag niet op de routes
zal met één trein worden uitgebreid. deze de „zomerverhuur" niet wil ont» worden volgens deze nieuwe verorde» patrouilleren.

V/.cJb

Een rustige Raadsvergadering

(Vervolg Raadsverslag).

suggereert men weer een verlenging vond de mededelingen van de Voor*
van het circuit.... Spr. was er van zitter met betrekking tot de Arn*
overtuigd dat de grens hier bereikt hemse plannen geruststellend.
De heer VAN KUIJK informeerde
is. Door de e.v. concurrentie van Arn*
hem zullen wij hier misschien wel nog hoe men eigenlijk aan het bedrag
„Iets" duurder dan aanvankelijk werd gedacht
grotere investeringen moeten doen, van ƒ 15,000,— kwam. (De bruto*om*
aldus spr. en hij was niet van plan zet van het restaurant).
VOORZITTER antwoordde dat dit
hierin mee te gaan.
De thans zittende commissie tot we* over dat met betrekking tot deze ten»
De heer SLEGERS releveerde dat een nauwkeurige schatting was op
ring van schoolverzuim werd in z'n toonstelling de medewerking van de deze
kwestie uitvoerig in de commis* grond van ervaringen met de totaal*
geheel herbenoemd tot en met 31 De* af/onderlijke gemeenten wordt ver* sie van
P.W. was besproken, waarbij omzet van de laatste jaren.
cember 1957. De/e commissie is als zocht. Ligt dit niet meer op het ter* tevens de
Het voorstel werd aangenomen met
kabel ter sprake is geko*
rein van de provincie?
volgt samengesteld:
men, die het restaurant van electrisch U-A,
P. J. Bense, Wilhelminaweg 12;
Spr. wilde tevens opmerken dat het licht
zou moeten voorzien. Dit laatste (Tegen: de heren Gosen, v. d. Werff,
natuurlijk aardig is om een repro*
B. F. Bersma, Emmaweg 7;
echter niet door omdat men van Tates en Breure).
W. Casüen, Haarlemmerstraat 15; ductie van het circuit met rijdende gaat
auto's tentoon te stellen, maar als oordeel was dat de kosten ƒ 16.000,*)
H. v. Ekeren, Brederodestraat 23;
nummer één van de attracties had te hoog waren.
J. Haan, Hogewcg 44;
Weth. v. d. WERFF toonde zich
spr. liever de badplaats als zodanig
H. Poots, Kostverlorenstraat 88;
(Ingezonden Mededeling)
op deze expositie vertegenwoordigd pessimistisch. Als dit restaurant er
J. A. Wagtendonk, Wilh.weg 33.
komt, zo zeide hij, moet er electrisch
gezien.
Weth. KERKMAN, die de voorbe* licht komen. Dan worden de totale
sprekingen heeft bijgewoond, zeide kosten om en nabij ƒ 80.000,—. En
dat zelfs Noordholland weinig animo dan is er nog niet gesproken over de
FEESTVERLICHTING
toonde om mee te doen. De provm* meubilering van de restauratie.
Niet alleen voor de middenstand!
cies nemen al financieel deel. Dat het
De heer SLAGVELD liet ook waar*
De heer WEBER deed het verzoek circuit als een der attracties gedacht schuwende woorden horen. Noch de
om het voorgestelde subsidie van 3 x wordt spruit voort uit de omstandig» K.N.A.C. noch de exploitant schijnen
ƒ 350,-Je verhogen tot 3 x ƒ 500,-. heid dat de rijdende auto's natuurlijk inzage gehad te hebben van de teke*
De winkeliers hebben met deze win» attractief opzichzelf zijn. Vanzelf* ning. Spr. achtte het niet uitgesloten,
kelsiraatverlichting veel eer ingelegd, sprekend wordt er echter ook aan d^ dat er nog wel eens wat gewijzigd zou
maar de kosten, die er aan verbonden badplaats gedacht. Men verwacht op kunnen worden.
de/e tentoonstelling veel buitenlands
zijn, waren nogal hoog.
VOORZITTER bracht in herinne»
Weth. v. d. WERFF meende dat bezoek.
ring dat sedert 1948 alle aandacht op
De heer BREURE vroeg nog of het de baan zelf is gevestigd. De tribune
Ged. Staten wel bezwaar zullen ma»
ken tegen een verhoging, doch-boven» stimuleren en het uitvoeren van de is opgetrokken met oude stenen en de
dien vond hij dit een onbillijkheid te» werkzaamheden met betrekking to' toiletten eveneens. Maar dit restau*
genover de winkelieis, wier straal deze tentoonstelling niet veel meer rant met 260 zitplaatsen achtte spr
op het terrein van Touring Zandvoort niet te groot. Dit aantal plaatsen be*
niet verlicht was.
De heer SLAGVELD viel de heer had gelegen.
slaat nauwelijks een tiende deel van
Weth. KERKMAN zeide dat dit het aantal tribune*plaatsen. Wij moe*
Weber bij en vond dat een verhoging
van het toegestane bedrag alleszins heel goed mogelijk zou zijn.
ten ons, aldus spr. — niet laten op*
Tenslotte werd het gevraagde ere» jagen door de plannen van Arnhem.
op haar plaats was.
Ik heb een fijne
De heer BREURE was het eens met diet van ƒ 2000,-' door de Raad Wat deze plannen betreft zeide spr.
weth. v. d. Werff. Dit wordt betaald goedgekeurd.
het zeer twijfelachtig te vinden of ze
neus voor iets goeds.
met geld van de gemeenschap, dus
doorgang zullen vinden. België heeft
ook van de arbeiders. Maar als men
slechts één auto*circuit en dan zou
werd ik ook abonnê
de heer Weber hoort spreken, aldus
Nederland met succes twee auto*
de heer Breure, dan lijkt het alsof er
banen moeten exploiteren? Dit leek
van
de
Draadomroep.
Dan hoor jt
CircuHsdiscussïe
geen andere standen bestaan dan mid»
spr. ondenkbaar. Bovendien heeft de
de
mooiste
programma's
bet mooist, "
denstanders. Spr. haalde hierbij de
K.N.A.C. een technisch advies gege»
„actie" van de heer Weber i.z. de De heer LINDEMAN was van me* ven, waarbij gezegd zou zijn dat het
„Maar
al
die
storingen
dan?"
openbare toiletten! Hij zeide dat deze nmg dat deze restauratie, ook al valt circuit te Arnhem niet te exploiteren
„Niks
mee
te
maken.
dan ook wel ten doel moesten heb» deze nu wat duurder 'uit dan men is. Wij moeten zorgen dat Zandvoort
ben om de café»houders voor in» en oorspronkelijk had berekend, nuttig met z'n circuit op peil blijft. Het is
Ik draai maar even aan de knop
zou zijn. In dit verband zeide spr. een trouwens niet alleen de K.N.A.C. die
uit»geloop te vrijwaren!
en de beste stations komen
De heer WEBER was perplex, zo bericht in de dagbladen te hebben een restaurant wenst, het publiek wil
zeide hij. Keer op keer heeft hij het gelezen over een plan tot het stich» dit evenzeer. Spr. achtte het hoogst
storingvry in mijn huiskamer."
algemeen belang van alle groepen be» ten van een circuit onder de gemeen» noodzakelijk dat in dit onderdeel van
pleit. De opmerkingen van de heer te Arnhem. Zandvoort moet zorgen de accommodatie wordt voorzien. De
Breure getuigden van grove onkunde dat het dus met zijn circuit attractief electriciteitsvoorziening is er natuur* Wat de vaklui van PTT over
eigen lijnen uit het binnen- en
op het gebied van Zandvoortse aan» blijft, wanneer het Arnhemse plan lijk niet bij. Men kan zich ter plaatse
buitenland bij U in huis brengen*,
gelegenheden Wanneer er een win» doorgaat. Spr. had zich verbaasd dat behoorlijk behelpen met Buta*gas. De
keistraat verlicht is, dan spreekt men in het circuit te Arnhem maar liefst exploitant is volkomen op de hoogte
garandeert een volkomen onniet over die bepaalde straat, maar 3 millioen moet geïnvesteerd worden, met deze omstandigheid. De exploi* gestoord radiogenot. Ideaal- ook
over Zandvoort. Iedereen profiteert terwijl dit zeker niet gunstiger ligt tant moet de restauratie zelf meubi*
dan het circuit van Zandvoort, waar leren wanneer deze voor l Mei 1955 voor de huisvrouw : ze heeft altijd
er van.
gezellige muziek bij de hand en
'Het voorstel van de heer WEBER l millioen in geïnvesteerd is.
tot stand is gekomen. Ook dit weet
De heer GOSEN was niet erg te de exploitant.
~werd met 3=12 verworpen.
voor dat lastige zoeken en bijstelspreken over de drastische stijging
len hoeft ze haar werk niet meer
Weth. v. d. WERFF trok het in
van de gecalculeerde prijs. Eerst was twijfel
of de exploitant op de hoogte
neer te leggen. Draadomroep is
deze ƒ 25.000,— na besprekingen met was. Spr.
zeide dat deze juist de eis
TENTOONSTELLING E*55
zuinig op Uw geld en royaal
de K.N.M.V. en K.N.A.C., doch nu van de electriciteitsvoorziening
ge*
TE ROTTERDAM
is ze opeens f 56.500,—. De bouw»
had. Tevens moet er een behoor* met de geluidskwaliteit. Neem
kosten zijn in een jaar tijds toch niet eist
óók een aansluiting en
Deelname van Zandvoorf
met ruim 100% gestegen?! Spr. vond lijke parkeergelegenheid komen.
VOORZITTER zeide dat de man
De heer LINDEMAN releveerde dat de opzet van een houten gebouwtje
de besprekingen tussen de verschil» ook niet doelmatig. Dit zal spoedig goed weet dat er geen electra aanwè* U hoort het fijnste het best!
lende provincies betreffende de „Na» vervallen en dan zit men weer voor zig is. En wat de parkeergelegenheid
*Als U in het gebied van een gemobetreft: deze is er! Die kan zelfs een
tionale- Energie Manifestatie 1955" kosten.
derniseerd 4-programma-net woont.
behoorlijk
aantal
auto's
bevatten.
(E»55) nu niet bepaald getuigd heb»
De heer TATES vond de restau*
ben van grondig overleg. Noord» en ratie*gelegenheid van 260 zitplaatsen
De heer LINDEMAN merkte op
Zuid Holland zijn blijkbaar de groot» te groot. Beide genoemde sportver* dat enerzijds een restauratie met 260
ste voorvechters voor deze tentoon» enigingen komen hier jaarlijks een plaatsen niet te royaal is en dat an* DRAADOMROEP
stelling, maar wat doen de negen an» keer of drie. Moet men nu maar derzijds deze inrichting een behoor*
geeft storingvrije studioklank
deren?
steeds aan de wensen van deze ver* lijk aantal plaatsen moet hebben om
De heer TATES verbaasde zich er enigingen tegemoet komen? Straks een goede omzet te waarborgen. Spr.

Restaurant bij Circuit

In de kamer stond de kerstboom,
prachtig versierd. Helemaal bovenop
stond de grote piek, er hingen slin*
gers aan van glinsterende bolletjes,
er was een mooi blauw trompetje. Er
was van alles aan. Zelfs kleine cho*
colade*kransjes en sinaasappels kon
je er vinden.
Maar het mooiste van alles vonden
de kinderen, die in het kleine huisje
woonden, toch wel het kerstengeltje,
dat aan een der bovenste takken hing
en rode glazen vleugeltjes had. Als je
er goed naar keek, dan was het net,
alsof het niet aan de boom hing,
maar alsof het echt vloog. Je kon je
verbeelden dat haar vleugeltjes tril*
den in het kaarslicht.
Maar Vader had hun verteld, dat
het maar zo leek, een kerstcngeltje
van steen kan niet vliegen.
Toen Vader dat zei, lachte het
kerstengeltje eens spottend. Maar er
was niemand in de kamer, die daar
erg in had, het was net, alsof er een
klein klokje ergens eventjes geklin*
geld had, zó fijn klonk het.
„Zou ik niet kunnen vliegen, dat
denken jullie maar. Dan moet je
maar eens goed opletten. Als alle
mensen naar bed zijn gegaan, dan
vlieg ik op mijn gemak wel drie maal
' achtereen rondom de lampekap en
dan 'ben ik nog niet moe".
En dat was waar, zodra Vader en
Moeder en de kindertjes waren gaan
slapen, maakte het engeltje zich voor»
zichtig los van de boom en vloog met
grote 'bogen om de lampekap.
Dat deed ze elke nacht. Ze vond
het heerlijk, zo rond te zweven, want
om aldoor maar stil aan die tak te
hangen, dat gaat ook vervelen, vond
ze. Maar op het laatst dacht ze: „Hè,
ik zou best eens wat meer van de
wereld willen zien, dan alleen maar
om die lampekap heen te vliegen. Ik
^zou wel een heel grote reis willen
maken".
En op een middag, toen de kinde*
ren naar school waren, deed ze het
ook. Ze kroop door het kleine boven»
raampje, dat altijd open stond voor
de frisse lucht en daar vloog ze al
boven de straat. 'Het ging prachtig, ze
vloog verder en verder, totdat ze
eindelijk boven de duinen zweefde.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
OPHALEN HUISVUIL

Op Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag zal
door de Dienst van Publieke Werken
géén huisvuil worden opgehaald.
De Directeur.

Mensen en Zaken
Eigenlijk is er niets hartverscheuren*
der dan het Kerstfeest.
Je weet er niet goed raad mee. En
daarom is het misschien wel begrijpe*
lijk dat wij ons in deze dagen een
beetje te buiten gaan aan uiterlijk
vertoon, dat geen achtergrond heeft.
Je moet goed oppassen dat het
Kerstfeest je niets gaat „doen". Je
mag je het uitgebreide Kerst»diner
goed laten smaken ,je mag met een
glimlach van er*boven*te*staan naar
de kerstliederen door de radio luiste*
ren
en och, er is toch ook geen
bezwaar tegen om je huis wat te ver*
sieren, een kerstboom, wat rode
klokken en dennegroen aan de spie*
gel en achter de familie*portretten.
's Avonds moet je de kaarsen Avel
aansteken.
Niet dat ongezellige electrische
licht, dat staat niet met Kerstmis!
'Hierin zit juist dat hartverscheu*
rende: het feest maken zonder precies
te weten waarom. Omdat iedereen
het doet?
Natuurlijk, je hebt bij de buren
een kerstboom naar binnen zien dra*
gen, er is in je kennissenkring een
meisje, dat meezingt in het Weih*
nachtsoratorium en o ja, de kinderen
hebben 't er ook over, want zo nu en
dan weergalmt het huis van „Stille
nacht, heilige nacht"
Gunst ja, 't wordt Kerstmis
En
je bedenkt dat je samen nog moet
overleggen wat er allemaal in huis
gehaald moet worden.
Ja, wij bereiden het Kerstfeest pret*
tig nauwkeurig voor:
Er is op een gegeven ogenblik eten
en drinken aanwezig, waar een me*
nage*meester van een kazerne eer
mee in zou leggen. Het ontbijtlaken
ligt gereed, de kerstboom is opge*
tuigd, de kapotte gekleurde ballen
van verleden jaar zijn aangevuld,
vaders Zondagse pak is gestoomd,
moeders nieuwe japon (met die heel*
dige corsage) hangt in de kast, de
kinderen zijn zonder uitzondering in
het nieuw — 't heeft een aardige duit
gekost hoor, maar daar is 't Kerstmis
voor, de kerstboeken van een paar
bekende tijdschriften mogen niet ont*
breken, cigaretten, sigaren en een
borreltje.... ja, 't zal best gezellig
worden.
En als 't nu niet gezellig wordt r.?
Want dat kan heel gemakkelijk, om*
dat alles moet afhangen van nogal
wisselvallige factoren.
De kalkoen kan wel wat taai zijn,
de kaarsjes in de boom kunnen wel
afschuwelijk druipen, vaders costuum
vertoont misschien wel een vreselijk
nare valse vouw in de pantalon, moe*
ders jurk heeft opeens een vieze vet*
vlek van onbegrijpelijke herkomst, de
kinderen zijn dood*vervelendr want
ze mogen hun kleren niet vuil ma*
ken, het borreltje valt verkeerd en je
bent de eerste dag maar om negen
uur naar bed gegaan.
Hoe is 't toch mogelijk, nietwaar?
Je had je er zo veel van voorgesteld.
En ieder jaar wacht de Mensgewor*
den God op Zijn schepselen, die met
het 'Kerstfeest voor een maximale
hoeveelheid licht in huis zorgden,
maar het licht, dat van de kribbe uit*
straalt, niet zien.
Ja, dat is hartverscheurend. Want
buiten dat Licht hebben wij niets
anders nodig.
MOMUS.

Eindelijk toen het helemaal licht
was geworden, werd Kaak weer wak»
ker. „Zie zo, kleine woelwater", zei
hij „en nu zal ik je terug brengen
naar dat kleine huisje bij de kinder»
tjes, waar je thuis hoort. Maar waag
Toen werd ze toch wel een beetje dat weet ik wel te vinden".
niet nog eens weg te vliegen,
„Oh, lieve meneer Kraai, breng me het
moe en ze wilde weer naar huis terug
als ik je ooit weer tegen kom,
keren. De zon was net ondergegaan, er dan alstublieft dadelijk naar toe. want
ik je op met vleugel en al".
het werd een beetje donker en nu Als ze merken dat ik weg ben, ko» eetDat
was een vreselijk dreigement.
kreeg ze het ook koud. Nou, dat was pen ze misschien een ander kerst* Het kerstengeltje
er niet aan
geen wonder, als je alleen maar bent engeltje en dan weet ik niet meer, om ooit weer weg dacht
te vliegen. Als ze
aangekleed met 2 gazen vleugeltjes. wat ik moet beginnen".
maar weer op haar plaats hing,
Maar toen ze eens goed om zich
„Hoor me die mallepraat nu toch eerstzou
ze pas gerust zijn.
heen keek, wist ze niet meer waar ze eens aan", mopperde Kaak de Kraai, dan
Kaak de Kraai pakte haar beet in
was, ze was helemaal verdwaald. Wat „'t is nu veel te donker, ik kan nu zijn
snavel en daar suisden ze
was dat naar.
niet meer zo ver vliegen. We zullen voortsterke
over de duinen. Jonge, jonge Gezinsverzorging
Op dit ogenblik kwam Kaak Kraai eerst gaan slapen op mijn tak aan de wat
ging dat hard. Een ogenblik later
langs vliegen. 'Hij was op weg naar boom en morgen dan breng ik je wel zweefden
ze al 'boven het huisje en Door de steeds stijgende kosten bij
de tak van de boom,, waarop hij al* terug".
nog even later, zette Kaak de Kraai de
tijd 's nach's zat te slapen. En daar
Hij pakte het kerstengeltje voor* haar
Gezinsverzorging, heeft
neer voor het kleine raampje, het afdeling
zag hij opeens iets door de lucht flit* zichtig pp met zijn grote snavel, vloog dat altijd
bestuur het besluit genomen, wil
open
stond
voor
de
frisse
sen. Dat was" het kerstengeltje, maar naar zijn boom en ging op zijn tak
zij 'haar sociale arbeid blijven voort*
Kaak was oua en kon niet zo goed zitten. Toen stopte hij het kersten* lucht.
zetten, de contributie met ingang van
„Maak
dat
je
op
je
plaats
komt,
meer zien. Bovendien wist hij ook geltje onder zijn ene vleugel, zijn kop bengel van een engel", bromde Kaak l Januari 1955 met 5 cent te verho*
niets van kerstengelljes af. Hij dacht onder zijn andere vleugel en voordat de Kraai.
gen en te brengen op ƒ 0,20 per week.
alleen: „Kijk eens aan, daar vliegt nog je tot drie had kunnen tellen, was
Eveneens wordt de.iretributieregeling
„Dag
Kaak,
wel
bedankt
voor
al»
wat rond. Ik heb wel lekker gegeten, Kaak de Kraai al in diepe slaap. En les", riep het kerstengeltje hem na en met 30% verhoogd. Deze maatregelen
maar dit zou er toch nog wel bij ook het kerstengeltje sliep al gauw in.
zijn noodzakelijk om het grote finan*
glipte ze vlug naar binnen.
kunnen. Als toetje, om de gaatjes te 'Het was lekker warm onder de vleu* toen
cieel tekort, dat elk jaar ontstaat,
In
de
huiskamer
zal
de
hele^familie
gel van Kaak en ze was doodmoe van om de gedekte tafel. Ze hadden alle* zoveel mogelijk te doen verdwijnen.
vullen".
Hij schoot vooruit en daar greep al dat rondvliegen.
zou jammer zijn wanneer men
een sneetje heerlijk kerstbrood Het
hij het engeltje bij een vleugel. Hij
Laat in de nacht, toen ze dus al maal Moeder
zou worden deze sociale
gekregen en daar zaten genoodzaakt
wilde het in één hap naar binnen een hele tijd geslapen had, schrok ze van
op te heffen. De vele huis*
ze zó lekker van té smikkelen, dat instelling
schrokken, maar het kerstengeltje ineens wakker van het gelui der ze
gezinnen die Hoor deze instelling zijn
eventjes niet naar.de boom keken. geholpen,
begon zó erbarmelijk te jammeren,' klokken. Ze stak haar hoofd door de
wanneer de vrouw des hui*
was het goede ogenblik voor het zes haar arbeid
dat Kaak de Kraai van gedachten vleugel van Kaak om beter te kun» Dat
niet mocht of kon
kerstengeltje om op haar plaats te verrichten, zijn daar
veranderde en besloot om eerst maar nen luisteren. Ja hoor, ze hoorde het wippen
dankbaar voor.
eens beter te gaan kijken, wat hij duidelijk, het -waren de kerstklokken boom. aan de bovenste tak van de
Dat men niet aan alle aanvragen
daar toch wel voor een raar diertje Nu was het Kerstmis en zij hing niet
hulp te verlenen kon voldoen,
dit moment keek de vader naar om
op haar plaats aan de boom. Ze kreeg deOpboom
gevangen had.
vindt zijn oorzaak in het tekort aanx
en
vroeg
verbaasd:
„Wie
het
benauwd
van
schrik.
Dat
was
Even later zat hij op een hoge duin*
Wanneer een gro*
van jullie kwam me nu toch vertel* gezinsverzorgsters.
top en legde het engeltje voorzichtig vreselijk.
ter aantal gezinnen lid zou worden en
len,
dat
de
kerstengel
niet
meer
aan
Ze wilde net beginnen te huilen, de boom hing. Nou, maar die heeft maar niet direct als lid bedankt wan*
voor zijn poten in het zand.
Zo'n raar beest had hij toch nog toen Kaak wakker werd. Hij was een ook
geen directe hulp kan worden
zijn neus gekeken, zeg. Want neer
nooit gezien. Het kerstengeltje ver» beetje boos. Dat werd hij altijd, als kijk met
geboden, zou de vereniging niet tot
maar,
daar
hangt
ze
toch
op
haar
telde hem wie ze was, hoe ze eerst iemand hem wakker maakte.
deze maatregelen zijn overgegaan.
Hij haalde zijn kop onder zijn vleu* eigen plaatsje. Kijk eens hoe mooi ze
om de lampekap had gevlogen in dat
is,
het
lijkt
wel,
alsof
haar
vleugels
Het Bestuur.
kleine huisje bij de kindertjes en hoe gel uit, pakte het kerstengeltje stevig trillen".
ze toen door het raam naar 'buiten beet en stopte haar weer op haar
En dat was waar ook, want als ze
was ontsnapt en daar zo heerlijk had plaats. „Woel toch niet zo vreselijk, eraan
wat er had kunnen ge*
rondgevlogen om pas later, toen het ik word er helemaal koud van. Wat beuren,dacht,
ze van angst en haar
al donker werd, te merken dat ze ver* Js dat nu toch vervelend. Als je niet vleugels rilde
rilden mee. Ze had heel wat
(Adv.)
dwaald was.
onmiddellijk stil bent, laat ik je naar beleefd, maar
lust om nog ooit te
„Oh juist ja", zei Kaak de Kraai en beneden vallen en dan moet je zelf wallen vliegen,de was
Ihaar voorgoed
hij krabde zich eens met zijn linker» maar zien, hoe je thuis komt. Straks
Zelfs niet eens meer om de
poot over zijn zwarte kop, „ja, als je als het licht wordt, breng ik je terug vergaan.
heen.
ruwoFschraal?,
een kerstengeltje bent, kan ik je na» en tot zolang wil ik je niet meer ho* lampekap
„Een kerstengel hoort aan de kerst*
tuurlijk niet opeten. Dat is wel jam» ren. Uit, basta!"
boom
en
nergens
anders",
dacht
ze
Hij zei dat allemaal met een heel
mer, maar dat gaat natuurlijk niet.
zichzelf.
En het gekste is, ik weet eigenlijk barse stem en het kerstengeltje durf» bijEn
daar had ze groot gelijk aan.
niet eens wat een kerstengeltje is. En de niets meer terug te zeggen. Ze
GELSKE DE NES. geeft handen om trots op te zijn.
dat kleine huisje met die kindertjes, bleef doodstil onder de vleugel zitten.

Damestionden

UflfllER

Dokters- en Zustersdienst

WINTERTIJD

FOTO CAMERA'S vanaf ƒ 16,50. Wij leveren ook op crediet=
systeem. GLASPA'RELSCHERMEN
vanaf ƒ 30,De zaak voor uitsluitend Foto; en Filmartikelen.

Vanaf Zaterdags 12 uur t.m, Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN:
Houdt de gezellige momenten vast voor later door een FLITS* of FILMOPNAME
Ie Kerstdag
bij kunstlicht. Nog voor de Kerstdagen kunt U in het bezit zijn van een foto* of
Dr H. K. van Es, Kostverloren»
straat 4. Telef. 2058.
filmcamera. DE NIEUWSTE EUMIG 8 mm PROJECTOR met een verrassende
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510
lichtsterkte a ƒ 307,—. Vraagt vrijblijvend demonstratie.
2e Kerstdag
Dr J. van der Meer, Julianaweg la,
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
Familieberichten
WIJKZUSTEK:
Ie Kerstdag
Heden werd uit ons midden
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
weggenomen onze geliefde Moes
telefoon 2306.
der, Behuwd» en Grootmoeder,
2e Kerstdag
onze lieve Zuster, Behuwdzus»
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27
WONINGRUIL
ter en Tante
telefoon_2791.
A'damtZ'voori wegens ge*
GEERTRUIDA
GEERLING
en
zondheidsreden. Aangeb. te
Weduwe van
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
A'damsCentr. Ie étage, bev.
Ernst
'Hendrik
Jansen
telefoon 2720.
huisk., 3 slaapk., keuk., gr.
hall, douchecel, war., balc.
in de ouderdom; van ruim 72 j.
VERLOSKUNDIGE:
en zoldersl.k.; huur ƒ 9.35
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816
Zandvoort: E. H. Jansen
l p.w. Gevr. te Z'voort huis
' m. 3 slp.k. en badgelegenh.,
M. JansemKruyff
PREDIKBEURTEN
hogere huur geen bezwaar.
en kleinkinderen
Iets moois maken geeft een
. Br.: Valkenburgerstr. 12=1,
Haarlem:
E. C. Geerling
Hervormde Kerk, Kerkplein
grote en diepe voldoening.
Amsterdamse.
Haarlem, 16 December 1954
Het maken van nylons is
Vrijdag 24 December
Te huur v. dame alleen:
Burg. Rampstraat 9
7 uur: Kerstbijeenkomst voor alle
„schoon" en vrouwelijk ^werk.
ZIT=SLAAPK., vrije keuken
jongeren.
De teraardebestelling heeft
Bij HIN kunt U dat doen
of m. vrije slaapkamer. Br.
plaats gehad Dinsdag 21 Dcc.
no. 10003 bur. Zandv. Crt.
Ie Kerstdag, 25 December
onder gezellige muziek in een
op
de
Algemene
Begraafplaats
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman.
gezonde, prettige sfeer, in een
T.o.
gevr.:
VASTE
WAS*
te
Zandvoort.
Medewerking Kerkkoor en trompet.
TAFEL. Br. m. prijsopg. no.
moderne, aangename
7 uur: Ds C. de Ru.„ Kerstzang»
10001 bur. v.d. Zandv Crt.
omgeving. U kunt door eigen
dienst voor de jeugd.
Een Nieuwjaarsgroet
MEISJE b.z.a., zelfst. kunn.
prestatie tot 30% boven het
Medewerking Kerkkoor.
werken, voor d.e.n., per l
basisloon komen! Er is een
'
uit
Salt
Lake
City
2e Kerstdag, 26 December
Febr. Br. no. 10002 Z.Crt. l
plezierige personeelsver3 uur: Kerstfeest Zondagsschool
Merry Christmas
Gevr. voor 3 a 4 ochtenden
emging, een loyale team-geest,,
(jongste kinderen).
and a happy New Yeaz 1955 p.w. FLINKE WERKSTER.
7 uur: Kerstfeest Zondagsschool
een uitnemende sociale verMevr. Lageman, De Favauge*
(oudere kinderen).
zorging (vacantieregehng enz.).
Mr and Mrs E. van Komen
plein 45.
Maak de kous af Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
M. C. van Komen-van Meare
Te koop aangeb. LINNEN
Bert
informeer
eens bij
Zaterdag 25 December
OVERTREKSELS van tuin»
George
7 uur: Vroegdienst. Opvoering
parasols.
Prima
kwal.,
?eer
Robert
Kerstspel.
geschikt voor het bekleden
Ria
8.30 uur: Kerstontbijt.
van lig* en badstoelen, gro»
764 Garfield Ave.
te maat. ƒ 3,- p. st. Polak.
10.30 uur: Kerstdienst. Prof. Dr M. Salt Lake City (Utah) U.S.A.
Haltestraat 19.
A. Beek van Amsterdam.
Zondag 26 December
Wasserij
10.30 uur: Kerstdienst voor de grote
kinderen van de Zondagsschool.
Opvoering Kerstspelletje.
Aanmelden: Personeelsafdeling Zijlweg 138 - Haarlem
Jonge zwarte kater. Tegen
vraagt:
11.30 uur: Kerstdienst voor de
bel. terugbez. Mevr. v. Wijk,
kleintjes. (Brugstraat- 17).
vrouwel. kantoorbediende Dr Mezgerstraat 64.
Gereformeerde Kerk,
sorteerders(sters)
Stichting „GrootsKijkduin",
Julianaweg hoek Emmaweg
Dr Smitstraat 7, Zandvoort,
strijksters
Eerste Kerstdag
vraagt
10 uur: Ds A. "de Ruiter. (10=10.15
perssters
zangdienst).
administratieve kracht Café OOMSTEE
mangelsters
Tweede Kerstdag
voor de volledige administr.
vouwsters
10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Geen volledige dagbetrekk.; Iedere Vrijdag gekookte of
5 uur: Dr P. J. Richel te H'stede
bijverdienste. Aanb.: schrifs gebakken mosselen.
leerlingen
(met medewerking zangkoor „Laus
telijk, Penningmeester, Velt= Tot 1.30 uur geopend.
Deo").
Aanm. Amsterdamsevaart 28, H'lem, huysenlaan 4, Laren (N.H.).
kocht U nog ge"en
K 2500 - 12311 (tramhalte Am=
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht tel.
sterdamsepoort). .
Heerlijke
Warme PANTOFFELS of
Zon» en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds"
Kerstbrôden
Over enkele 'dagen is het
7 uur Lof.
BONTGEVOERDE LAARZEN?
oude jaar voorbij!
In de week H.H. Missen 's morgens
Kerstkransen
Mevr. de Nijs
Zorgt ervoor, dat tijdig uw
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Coupeuse
Duivekaters
Lof.
VISITEKAARTJES
BROuSOIS Grote Krocht
Emmaweg 8, telefoon 3095
enz.
zijn aangevuld!
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Schoenhandel
Steeds apart en CHIC
Gertenbachs Drukkerij
ADVERTEERT
Dinsdag 28 December
Fa VAN STAVEREN
Telefoon 2135,< Achterweg l
8 u. n.m. Samenkomst in Ons Huis.
Zeestraat 48 - Tel. 2684 ZANDVOORTSE COURANT
Spr.: de heer M. C. Draijer, 'H'lem.

FOTO- en FILMTIJD!

Foto-Kino HAMBURG

D

De mooiste nylons

komen van "ff Ut/

MEULMAN

Weggelopen

Voor vlot en
leuk jurkje

J. KERKMAN
Burg. Beeckmanstr. 36 (N.)
Radio-reparateur
en electr. apparaten. Even»
tueel in één dag gereed.

De Gruyter en

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 25 Dec. 8 uur
Nederl. Comedie
Muiterij op de Caine
Zondag 26 Dec. 8 uur
Haagsche Comedie
Een theehuis voor Tobiki

VAN NELLY B. UIT RIJSWIJK.

Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (a.i.).
Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10=3 u.
Tel. na. 12 u. Coupons
geldig.

VERHUUR ZONDER
CHAUFFEUR

Vóór mijn trouwen heb ik 7 jaar in de
huishouding gewerkt. Ik haalde toen steeds
de boodschappen bij de Gruyter en om de
andere keer mocht ik de cassabons houden.
Ik besteedde het geld daarvan voor verschillende nuttige dingen, maar de laatste
-jaren spaarde ik de cassabons voor een
cadeau voor mijn aanstaande man Toen
we in Mei onze eigen woning betrokken,
kon ik hem een prachtige rooktafel geven,
dank zij 40 extra guldens van De Gruyter.

GARAGE R.HEE, telefoon
K 2500—39669, 39435, Koe*
diefslaan 21. Heemstede

Perzisch tapijthuis
Speciaalzaak
Winkelgalerij
Thorbeckestraat 13
Aan elk tapijt de laagste
prijs, alleen voor contant.

Speciale
Kerstaanbiedingen

En De Gruyter zet de foto van Mevr. v. R.-B.
Stadhoudersstraat, Rijswijk, in de krant
als een voorbeeld voor anderen, die het
voordeel van De Gruyter's cassabons nog
moeten ondervinden.

Nylonkousen, pullovers,
blouses en rokken
Kleedt U feestelijk

EN BETERE WAAR
EN 10 PROCENT
ALLEEN

NOOY
ZANDVOORT

Wij wensen onze geachte
clientèle

'prettige feestdagen
HEEFT U BETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

1341223

,ff>

Prettige KERSTDAGEN

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzorging
Pijnstrykerij - Snelle aflevering - KASTKLAAB

gewenst aan clientèle, vrienden en bekenden

Sport

Pakveldstraat 30a, tel. 2882

voor Kerstboom versiering
en
kaarsen
naar*
't Wonder
van Zandvoort
De goedkoopste zaak

| \ Prettige Feestdagen
en een
i i voorspoedig 1955

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOOBTMEEUWEN"

wenst U allen

Sigarenmagazij n

Th. LADENER

Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
Grote Krocht 25 - Telefoon 2900
speelde j.l. Zondag een vriendschap»
Prima kwaliteit - Ruime keuze
pulijke wedstrijd tegen de 3e klasser
Vitesse'22 te Castricum. In deze wed»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strijd is er door beide partijen lustig
op los gescoord. Niet minder dan 13
doelpunten kwamen tot stand, waar»
van Zandvoortmeeuwen er 7 vooi Oe Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten
zijn rekening nam.
Het 2e elftal slaagde er niet in om
de thuiswedstrijd tegen H.F.C. 3 m
winst om te zetten. In de eerste helft
met wind mee was het 2e geregeld in
op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
de aanval, maar kon dit overwich.
voor noodzakelijke aankopen, die ü niet
niet m doelpunten uitdrukken. H.F.C CREDIETEN
inééns kunt betalen:
nam de leiding waarna de reserves de FINANCIERING
van Uw inkopen brj deelnemers (wlnstand op 1*1 brachten. Na de rust
keliers) aan het Kennemer Flnancierlngs-Instituut;
ging de strijd vrijwel gelijk op. De be* VOORSCHOTTEN op pensioenen;
zoekers waren met schieten beter op ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te
dragen krfjgt en HULP als ü in moeilrjkrieden bent
dreef en verkregen een 2=1 voor'
geraakt (sanering).
sprong. Zandvoortmeeuwen onder*
nam verschillende pogingen om het uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
verloren terrein te herwinnen maar KI. Houtstraat '10, ''Haarlem en by de plaatselijke correshet spel was te onsamenhangend en oondenten
het tempo te laag om succes te kun*
nen boeken. De stand bleef 2=1 in
Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoorhet voordeel van H.F.C. 3.
waarden voor uw WONINGINRICHTING!
Uitslagen van j.l. Zondag:
Haltestr 27 29
Vitesse'22*Zandvoortm. l
6*7
(vriendschappelijk).
Telefoon 2596
Zandvoortm, 2*H.F.C. 3
1*2
Stormvogels 5*Zandvoortm. 3 1*0
Zandvoortm. 4*R.C.H. 6
2*3
Spaarnestad 2*Zandvoortm. 5 2*7
B.S.M. 3*Zandv.m. 6
uitgesteld
Zandvoortm. 7*H.F.C. 10
4*3
'Haarlem b=Zandv.m. jun. a
1*3
Zandv.m. jun. c*D.C.O. b
9*0
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 3*S.M.S. 2
0*5
Zandv.m. adsp. a*Halfweg a
1*0
Zandv.m. adsp. c*D.S.B. b
4*0

helpt U

Balledux en Zonen

Voor het Ie elftal is voor a.s. Zon*
dag wederom geen competitiewüd*
strijd vastgesteld.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt de uit*
wedstrijd tegen Spaarndam l voor de
2e ronde om de O:H.C.*beker. Een
gelijkspel is reeds -voldoende om in
de volgende ronde te komen.
Het programma voor a.s. Zondag
26 Dec. luidt:
Spaarndam l*Zandvoortm. 2 2.30 u
(2e ronde O.H.C.*beker).
Zandvoortm. 5*E.D.O. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 6*E.D.O. 7
9.45 u.
•D.S.B. 4*Zandvoortm. 7
9.45 u.
H.F.C. b*Zandv.m. jun. a uitgest.
Zandv.m. jun. b*Haarlem e uitgest.
Voor a.s. Zaterdagmiddag, 25 Dec.,
zijn geen wedstrijden vastgesteld.
HANDBAL
Dames:
Zandv.m.=Heemstede. 'K'stede n.o.
Heren:
Rapiditas=Zandv.m.
8*9
In een zeer spannende wedstrijd heeft
Rapiditas zijn meerdere moeten er*
kennen in Zandvoortmeeuwen. Het ia
een wedstrijd geweest, die in 'n hoog
tempo werd gespeeld en waarin Z.M
practisch gesproken drievierde van
de wedstrijd in de aanval is geweest
De punten zijn mee naar huis geko*
men, al is het dan ook maar op het
nippertje.

1

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Voor de laatste maal in dit jaar had
de Kennemer Turnkring op Zaterdag
18 December in het Zandennstituut
te Haarlem de dames en heren gym*
nasten opgeroepen om hun vaardig*
heidsproeven af te legg-en.
Het betrof hier de dames en heren
van de Ie en 2e graad, die dezelfde
toestellen kregen te vexwerken als in
de 3e graad, doch met een zwaarderv.
oefenstof.
Van de 3 deelnemende dames uit
onze vereniging moest er één helaas
door een opgelopen blessure uitval*
len, doch de anderen zijn, behoudens
goedkeuring van de technische com*
missie van het K.N.G.V., geslaagd,
omdat ook de door hen behaalde pun*
ten ruim boven het gemiddelde lagen.
Gelijk bekend, zullen alle lessen
van 24 December t.m. 2 Januari in 't
gymnastieklokaal van de Wilhelmina*
school worden stopgezet.
In Januari zullen met kracht de
voorbereidingen aan onze openbare
uitvoering van 23 April en de overige
demonstraties worden voortgezet.
Aan het jongenslid, F. Rutgers, die
na loting tot drager van de jongens*
vlag werd aangewezen, zal op d
eerste les op 3 Januari de vlag doo'
't bestuur overhandigd worden. Vooi
de meisjes zal de overdracht op een
later tijdstip plaats vinden.

- '

eerste
kerstboom

O wondere wereld van licht
en schittering, daar bij het
raam. Waarom houdt Oma
nu zijn hand tegen...? Hij
wil ze alleen maar aanraken,
\.die" witte stokjes met die
, mooie' lichtjes... Waar hij
zijn handjes wél naar uitstrekken mag, zijn de vele
heerlijkheden, die Moeder
- dank zij Albert Heijn - op
de kersttafel tovert. Want
voor hoogtijdagen houdt
Moeder haar oog extra gericht op AH's vaste stelregel: de beste kwaliteit tegen
de laagste prijzen!

Voetverzorging

VERSIERÏNG

Echte Gelderse ham 100 ar. 49
Zuivere slaolie— grote «es 129
Prima witte bloem . 5oo gr . 2O
if Visconserven

Zalm, moot . . . blik 159-89
Rose Zalm, moot . • • blik 115

Volrode Zalm . . 295-185
Sardines in fijnste olie . 6O-38
Sardines Phü & Canaud blik 12O

•fr Voor pudding en bowl

Ananas
groot blik 165
Perziken
groot blik 185
Fruitcocktail • • . groot blik 15O
Klein blik vruchten v.a. 79
Kersen, aardbeien, frambozen, ananai,
perziken, frultcocktall, abrlko*en

Kersen zonder pit gr. blik 125-11O

Pruimen op sap ... pot 69

Ansjovis
pot 9O •*• 'n Feestelijk glas, met-iets-er-bij
Rozijnen
100 gr. 12 Schelvislever .... blik 65 Flësta aperitief . . . . literlles 195
Krenten
100 gr. 13 Makreel
groot buk 65 Vinolia rode vruchtenwijn . (les 12O
Sucade :
100 gr. 47
Advocaat
hele fles
275
Snippers
100 gr. 25
AdVOCaat goudmerk hele fles
425
Poedersuiker . . . . 100 gr. 1O
Studentenhaver. . 100 gr. 37
Zelf r. Bakmeel soo gr. 4 2 en 3 4
Tafelamandelen • too . 57,
gr

Echte Arachide olie gr. Hes 175

j Kerstpudding . . ioo gr .

225
110

*
•*• Voor
hei Kerstdiner

250 gr. 67

Hazelnoten in dop, .' 100 gr. 3O
Grote Pinda's ... 250 gr. 59
Kaaswafeltjes . . blik 155

AppetWsild, cocktall-snaeks.
sardelrtngen, gaHelblter enz.

1e Kerstversnaperingen

Kerstboterkrans . p. stuk
Kersthoterstaaf . p. stuk

Walnoten Diamond .

Hartige Noorse
Haring Hapjes . blikv.a.

: met vruchten, stukjes amandel,
\ rozijnen en slnaasappelschilletjes

Zoute Bolletjes . . bus 75
Toast
pak 34-28
*

Amandelkransjes .rol
75 Appelmoes . . . . blik 78-69
Doperwten buk 175,125,100,7 4
Gev, Choc. kransjes 100 gr. 39

Sandwich Spread
ALBERT

fiacor, 1OO

HEIJN K O F F I E

degeurlgste en krachtigste. Is tot 25 cl p. pak

goedkoper dan elke andere kwallteltskofflel
Fondantkransjes. . 100 gr. 25 Sperciebonen . blik 115-104 Groenmerk223 Speciaal
Champignons
blik 80
,
aanbevolen voor

Schuimkransjes . . 100 gr. 25

Grote sortering wijnen en aperltlels.
Vraagt onze prijscourant, extra korting l

Soepasperges • P. blik v.a. 5O

ROOdmerk 205

Tutti-FrUÜi . ...

Bruinmerk 187 Oranjem. 243

100 gram

32

de feestdagen:

Wij, van Albert Heijn, willen U nu reeds gelukkige en gezellige
Kerstdagen toewensen. En bij uw voorbereidingen zullen wij U graag
behulpzaam zijn • met al wat tot de prettige Kerstsfeer bijdraagt.

KORFBAL
'Het adspirantenelftal van de Zand*
voortse Korfbalclub speelde Zater*
dagmiddag met 2=2 gelijk tegen D.S.
V. a.
Het tweede twaalftal bond Zondag»
ochtend op eigen terrein de strijd aan
met Nieuw Flora 5 en stond met de
rust met 3=1 voor. Het einde bracht
een 3*2 overwinning voor de kustbe*
woners.

de,

Prélude
Het is weer zo ver. Vanmorgen heb
ik de zoldertrap beklommen en uit
de verste donkerste hoek heb ik hem
te voorschijn gehaald: de doos met
kerstversiersels. 'Het is een ordinaire
OOK VOOR GESCHENKEN
margarinedoos en ook was hij niet
hebben wij een grote sortering in Luxe. en huishoudt stof schoon, maar toen ik hem bin*
lijke artikelen, Sola cassette's en speelgoederen.
nenbracht ging er een gejuich op als»
SWALUESTRAAT 9 is achter de of ik de kroonjuwelen ging tonen.
Haltestraat. - Telefoon 2418
We maakten het deksel open en
ja, daar was het weer, een ontmoe*
ting met goede oude vrienden.
Moderne inrichting voor
Met hand en tand heb ik het broze
klatergoud moeten verdedigen tegen
Abonneert u
het enthousiasme van drie jongens.
op de
Oh! Toepen ze, mam, dit hadden we
Brederodestraat 72, tel. 3023 ZANDVOORTSE nog en dit l en dit!
Daar is het lantaarntje, drie jaar
geleden gemaakt bij jufrrouw Janna;
Mevr.A.Mol-van Bellen
COURANT
daar de kaars in de vorm van een
Diploma A.N.O.V.
kerstman. Alleen zijn hoed is ge*
smolten, want Flipje vond het ge*
meen om hem helemaal op te bran*
den. Zo zal hij zeker tot in lengte van
KerstWij hebben grote sortering
dagen de margarinedoos ingaan, een
kerstman zonder hoed. Kinderen zijn
fijngevoeliger dan fabrikanten die
rustig kaarsjes als engelenfiguurtjes
in de handel brengen.
„Ik ben wel lief! Ik ben wel lief!"
PHILIPS KE'RSTBOOMVERLIOHTING
snikt plotseling de jongste. Als hij
vanaf ƒ 8,50
dat zegt heeft hij iets misdreven.
LOSSE LAMPJES vanaf
................
ƒ 0..40
'•Het is de piek. Hij heeft hem ge*
l heel pak KERSTKAARSEN ........ '. . . ƒ 0,24
broken en zijn teleurstelling over een
uit elkaar gespatte illusie is zielig.
HENK SCHUILENBURG
Op de bodem van, de doos liggen
„De Goedkope Amsterdammer"
de slingers, één onooglijke, een radje*
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974
toe van allerlei verschillende glazen
kralen, samengesteld uit de restanten
van kapotte andere slingers, maar
daarom zo dierbaar; één-zelfgemaakte
uit de magere oorlogsjaren en nog
andere van zilverdraad.
De ballen, vogeltjes, klokjes, zijn
afzonderlijk ingepakt in kranten van
1951.
De kranten zijn vergeeld maar hun
nieuws is nog altijd actueel: Kerst*
mis in barakken voor slachtoffers
van een ramp, ergens in de wereld;
Caïro klaagt Engeland aan bij de Ver*
enigde Naties; tegen, de 49 jarig XV.
half jaar geëist wegens meineed;
grote brand legt fabriek in as;' Oost»
Duitsers gedragen zich arrogant in
Parijs; muiterij in MidderisJava.
En zo maar door. Er zijn wat man*
nen verdwenen sindsdien. • Koning
George is dood. Plesman is dood.- De
Koreaanse oorlog is voorbij. De mcim
eden, de rampen, de ruzies zijn - er.
nog. Maar ook onze goeie oude man
garinedoos met de kerstversiersels en
de kerstman zonder hoed.
En die hopen we nog heel lang te
bewaren.
NEEL.

~k Speciale aanbieding

* Voor het feestgebak

j. H. G. WEKNINK

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper

ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
Het wordt langzamerhand eentonig
om te moeten schrijven dat Zand*
voort wederom heeft verloren. Nu
met 2*0 van 'Hurley en 't is tevens de
vierde achtereenvolgende wedstrijd
waarin geen doelpunt werd gescoord.
Ook voor deze wedstrijd was de
voorhoede gewijzigd en als volgt op*
gesteld: v. d. Bergen,- G. Allebes, E.
Schmidt, v. Rijn en Vermaas. Ook
deze voorhoede voldeed niet aan de
verwachtingen. De fout is dat de
spelers op de bal wachten - inplaats
naar de bal toe te gaan.
Hurley' opende een kwartier na hett
begin, de score door een strafcorner.
Tien minuten later kreeg de links*
buiten de bal toegespeeld en vanaf de
rand van de cirkel werd het tweede
doelpunt ingeslagen. Onhoudbaar was
dit doelpunt echter niet.
Na de rust kwam er geen wijziging
meer in de stand. Zandvoort scoorde
wel een doelpunt doch dit werd afge*
keurd.
•
'
De wedstrijd Terriers*Z.H.C. II werd
afgelast.
'Het derde elftal verloor met 4*1
van B.M.H.C. VIL De rust ging met
een 2*0 voorsprong in.
Het vierde speelde een goede wed*
strijd tegen Strawberries V en won
met 2*0. Deze stand was reeds met de
rust bereikt.
,
_ -_
De dames leden een onverwachte
nederlaag tegen" Alliance IV. Het
werd 6*0 voor de tegenpartij.
Voor de -volgende week Zonda'g
zijn geen wedstrijden vastgesteld.
K.J.C. „NOORD"
. ' ,
K.J.C. Noord hield Zaterdag 18 De*
cember haar jaarlijkse feest'vergade*
ring. De leden waren' vergezeld van
hun dames, of introducé's. Kampioen
van de maand werd G. van Veen.
2e. J. Zwemmer; 3e. E. 'Koper; 4e.
A. Schaap. Jaarkampioen werd Jb.
Keesman die voor een jaar in het be*
zit komt van de fraaie wisselbeker e"n
een eerste prijs. Tweede prijs'G. van
Veen; derde prijs A. Schaap. De mar*
senprijs kwam bij H. Roos.

Taxi nodig?
Bel op 2332
Garage De Tol
Grote Krocht 18 •" *
Ex 1ste chauffeur Kasteel de
Wiersse te Vorden en Huize
Belmonte t& 'Wageningen.

Tweede blad van de Zandvoortse Courant
Rondvraagje

Donderdag 23 December 1954
Ned. Chr. Vrouwenbond

Kerkmuziekavond

IETS PITTIGS

Donderdag 16 December 1.1. hield de na alle zoetigheid
afd. Zandvoort van de N.C.V.B, haar
Kerstwijdingsavond. Onder de vele
aanwezigen waren ook twee vertegen» Sa/idw/c/jbrood
l oud wit casinobrood, 300 g bo»
woordigsters van de plaatselijke atde»
ter of margarine, l blikje lever»
ling van de Protestantenbond.
pastei van 200 g, 150 g geraspte
Na opening der bijeenkomst en
belegen kaas, l blikje sardines van
zang van het koortje, volgde de litur»
± 8 stuks, zout, peper, l grote
gie. Er werden na de pauze door het
wortel, l bos peterselie, l bos sel»
koortje nog enige Kerstliederen ten
derij, l dl melk (4 eieren).
gehore gebracht, waarna een Kerst»
verhaal gelezen werd.
Het brood ontdoen van alle korsten
en in de lengte in 3 plakken snijden.
Kaartjes naar buitenland
Deze besmeren met een dikke laag
zachtgeroerde leverpastei, kaasboter
Op het spoorwegstation Zandvoort en
groene kruidenboter.
waren tot voor kort geen plaatsbe»
Voor het /everpasfe/smeersel 50 g
wijzen voor het buitenland verkrijg» boter
margarine zacht roeren, hier»
baar. Zulks tot groot ongerief van in» bij de ofleverpastei
en deze in»
woners en badgasten, welke naar het grediënten samen voegen
luchtig
Zo
buitenland moesten reizen en hun nodig op smaak afmaken roeren.
met
peper
plaatsbiljet slechts aan het station te en zout.
Haarlem of Amsterdam konden ko*
Voor de kaasboter 125 g boter of
pen. De Stichting „Touring Zand» margarine
zacht roeren, vermengen
voort" heeft hierop de aandacht van met 125 g geraspte
kaas en twee eet»
de Directie der Nederlandse Spoor» lepels melk en zo nodig
op smaak af»
wegen gevestigd. Hiervan is het ge» maken met peper en zout.
volg geweest, dat sedert l Decembei
Voor de groene fcruidenboter 125 g
j.l. op het station»Zandvoort ook boter
of margarine zacht roeren en
plaatsbewijzen voor België, Duitsland vermengen
met veel fijngehakte pe»
en Luxemburg worden afgegeven.
terselie en selderij. Het mengsel op
smaak afmaken met zout en peper.
Men dient er voor te zorgen dat alle
„Besloten" verkoop
drie de mengsels even sterk gezouten
Na een besloten zitting besloot de en gekruid zijn.
gemeenteraad van Zandvoort op 21
De onderste laag brood besmeren
December nog tot de verkoop aan de met de leverpastei, hierop de tweede
heer A. J. Versteege te Zandvoort plak brood leggen en deze besmeren
van een perceel grond, gelegen aan met de kaasboter. Bovenop de derde
de Hogeweg, ten westen van het po» plak brood leggen. De zijkanten van
litiebureau. De heer Versteege zal het brood nu zo nodig gelijk snijden
daar bouwen een woonhuis met en daarna besmeren met een gedeelte
showroom, alsmede een constructie» van de groene kruidboter. Het brood
werkplaats voor de vervaardiging voorzichtig opnemen_ en met de zij»
van technische apparaten.
kanten door de rest van de geraspte
kaas wentelen. De 'bovenkant van net
brood besmeren met de rest van de
Versierd en verlicht
groene kruidboter en gameren met
De Stichting „Touring Zandvoort" b.v. sardines en wortelkrullen. Voor
zal ook dit jaar weer eeri versierde en de laatste een dunschiller in de leng=
verlichte kerstboom voor het Raad» te over een grote wortel trekken en
de plakken oprollen. Het brood op
huis plaatsen.
Aan de vooravond van Kerstmis een langwerpige taartkraag op een
zal te Zandvoort nog een bijzondere schotel plaatsen en desgewenst tegen
sfeer worden gegeven door een con» de zijkanten partjes hardgekookt ei
eert van gewijde muziek, te verzor» leggen.
gen door de Zandvoortse Muziek»
kapel van uit de muziektent op het
Raadhuisplein. Dit concert vangt aan
's avonds om half negen.
Bestuur

De heer PORRENGA vond de toe»
stand van het Stationsplein nu wel Met veel genoegen konden wij ook Mcurs, was wel verdienstelijk, echter
zo erbarmelijk worden, dat hij drin» nu weer constateren, dat er een grote dient zij acht te slaan op een meer
gend verzocht om verbetering.
belangstelling blijft bestaan voor de beheersen van haar stem. Een te veel
VOORZITTER antwoordde dat er Kerkmuziek»avonden die het Herv. vibrererf deed aan haar voordracht
enige-schade. Ook lag de altpartij
toezegging van de Ned. Spoorwegen Kerkkoor sinds enkele jaren geeft.
Het is dan ook zeer te wensen, dat hier en daar wat laag. De beide vio»
is ontvangen om deze kwestie op
korte termijn onder de ogen te zien. men in staat zal zijn, deze culturele listen sloten zich goed bij het en»
De heer KONING vroeg van wie en met zorg samengestelde avonden scmble aan.
De Sonate in G.gr.t. van Ant. Lo*
de kerktoren nu precies is. Het ging te kunnen laten doorgaan tot het
om de toren van de Herv. kerk. Er meer en meer omhoogvoeren van het catelli, gespeeld door Ds R. H. Olde»
man en Fokke Beekman, voldeed ons
was onlangs een geschil gerezen over muzikale peil der gemeente. •
het luiden van de klok bij de begra» 'Het programma stond geheel in het zeer.
Hierna bracht het koor Bachs mooi
fenis van een ingezetene, die niet tot teken van het a.s. Kerstfeest. Mede»
werking verleenden: Coby v. 'Meurs, bewerkte Koraal „Heugelijke tijding".
de 'Herv. Kerk behoorde.
VOORZITTER deelde mede dat alt, Ds 'R. H. Oldeman, viool, Fokke Goed gezongen; het tempo zou ik
het gebruik van de kerktoren (en dus Beekman, viool, Herman 'Dees, orgel graag wat levendiger hebben gehoord.
Coby van Meurs zong een drietal
de klok ook) aan de Kerksgemeente (spli en overige begeleiding) en Frans
bekende liederen van Bach. Hierin
was, terwijl de toren als zodanig het Visser (koorbegeleiding).
eigendom is van de gemeente Zand»
De organist 'Herman Dees opende klonk haar stem aanmerkelijk beter
met een fijn geregistreerde „Noël" dan tevoren. „Lof zij de Heer" en Nu
voort!
De heer SLAGVELD had twee van L. Cl. Daquin, waarin men duide» zijt wellecome voor vrouwenkoor, 2
vragen: I. De wed. 'Heijermans heeft lijk de grote invloed van Fr. Couperin violen en orgel v. Dr (H, L. Oussoren
deden het goed. Jammer, dat de be»
indertijd te kennen gegeven dat zij kon waarnemen.
Het koor o.l. van Herman Dees, geleidende organist een kleine ver»
niet wenste dat nog ooit een straat
in Zandvoort naar haar echtgenoot hoewel klein, zorig zeer beschaafd en gissing maakte in het eerste werk.
zou genoemd worden. Houdt de ge» maakte met „Een roze fris ontloken" "De organist Herman Dees sloot de
meente zich hieraan? II. Spr. had ge= van Mich. Praetorius en „Ik breng U avond met Variaties op „Er is een
zien dat men bezig is de afzonderlijke uit het iHemelshof" van Gumpelz» Kindeke geboren op aard" 'van Wil»
Icm Mudde. Een vrij goed orgelwerk
woningen van het complex bejaarden» baimer een goede indruk.
Vervolgens kregen wij een mooie met enkele aardig getroffen harmo»
tehuis (IHuis in de duinen") te num»
meren. Hij vond de aanduiding zwart vertolking te horen van de Sonate in nische wendingen.
Ds C. de Ru sprak een kort slot»
(beneden) en rood (boven) nogal e kl. t. van Ant. Veracini, waarmede
kinderachtig aandoen en verzocht een de violist Fokke Beekman ons met woord waarin hij alle medewerkenden
opeenvolgende nummering. Als de enkele technisch goed gespeelde de» en in het bijzonder Herman Dees
dank bracht voor hun prestaties en
wed. Heijermans hiertegen geen be» tails in verrukking bracht.
De Cantate „Nichts soll uns schei» wenste de aanwezigen, waaronder
zwaar zou aanvoeren, zou spr. dit af»
geronde deel van het complex liever den" van Dietr. Buxtehude voor alt» burgemeester Van Fenema en zijn
Heijermanshof noemen. (Thans maakt solo, koor, viool en orgel werd over echtgenote, een gezegend Kerstfeest
het deel uit van de Herman Meijer* liet geheel met toewijding gezongen. toe.
JAC. BONSET.
mansstraat).
De altsolo, gezongen door Coby van
VOORZITTER wilde de voorge»
stelde nummering wel eens overwe»
gen. Spr. twijfelde er echter aan of
het verstandig is dit deel van het be»
jaardentehuis een afwijkende naam
te geven. Het hoort geheel bij het
Het eerstvolgende nummer van de
complex, dat „Huis 'in de duinen"
heet. Wat de naam Herman 'Heijer»
mans betreft, hiervoor is toestemming
niet noodzakelijk' Wel wilde spr. nog
verschijnt
opmerken dat de naam 'Heijermans
in deze omgeving zeer zeker eer
wordt aangedaan.
De heer GOSEN informeerde naar
de stand van zaken met de drie sport»
velden binnen het circuit.
VOORZITTER meende dat deze
velden er zeer bevredigend uitzien.
'Hij wilde de zaak echter nog even
Het bestuur van de Stichting voor
aanzien en een definitief oordeel af»
Gevonden
voorwerpen
huisvesting van bejaarden „Het huis
wachten van de deskundigen.
te Zandvoort heeft de
Opgave vanaf 11 t.m. 17 'Dec. 1954. in de Duinen"
De heer SLEGERS zeide dat er
als volgt verdeeld:
Mandoline; brillendoos; bril in etui; functies
Maandag j.l. in een spoed»eisende
S. v. d. Galiën te Amsterdam, voor»
Va muntbiljet van l gulden; diverse zitter;
vergadering van de Commissie van
S. Slagveld te Zandvoort, vice»
Publieke Werken een verzoek van Groentesoep — Varkenshaasje — de kleingesneden geconfijte vruchtjes. portemonnaies; kolehbon; zagenzet» voorzitter; L. J. Breure, Boulevard
een plaatsgenoot was behandeld, dat Appelmoes of Brusselslof — Gebak» Wanneer de massa lobbig begint te ter; vijlen;" diverse handschoenen en Paulus Loot 27 te Zandvoort, secre»
de bouw van' een bedrijf in Zand» ken aardappelen — Beschuitbollen worden deze overdoen in de pudding» wanten; diverse polshorloges; pad» taris; J. de Bruin te Amsterdam, pen»
vindersriem; hondentuigje; ' diverse ningmeester.
voort betrof. Spr. vroeg waarom een' gevuld met vanillevla en kersen of vorm.
;, i
sjaals;, - kinderntuts;' diverse dames»
desbetreffend-voorstel thans niet ter- Snêeüwp'uddinf"met frambozerisaus: v
i
Wanneer de pudding stijf is, deze hoeden; "etui"" inhoudende" potloden;
tafel was gekomen.
keren op een, glazen schotel. Er om» vulpen; vulpotlood; broche; oorhan» Zingen voor Brederodeduin
VOORZITTER antwoordde dat hij Varkenshaasje braden
heen een deel van de vruchtensap» ger; trouwring; diverse sleutels; rij»
had gehoord da,t. de 'belanghebbende
2 varkenshaasjes, samen ± 500 g, saus
boodschappentas; schooltas; Zandvoorts Gemengd Koor o.l.v. de
wilde wachten op de maquette van
Va pakje (125 g) boter of marga» geven.schenken en de rest er apart bij wieltas;
autoped; kinderrijwiel.
het deel van de wederopbouw,, waar»
heer 'E. Dees heeft op 13 De:-jinber
rine,
zout,
±
2V
dl
water.
over het hier gaat. Er was evenwel Het vlees zouten. De2 boter of marga»
j.l. een uitvoering ge'sven voor de
geen bezwaar tegen deze zaak te be» rine heet laten worden, totdat het
patiënten van het s.mitorium ..Brede»
rodeduin" te Santpoort. Ei sijiiden
spreken in de besloten zitting, die op schuim
begint
weg
te
trekken.
'Het
o.m. werken van Joh. Seb. Bach,
de openbare volgde.
varkenshaasje hierin rondwentelen en
Brückner, Mozart en Mendelssohn op
H.W. dichtschroeien. Het daarna in 25 mi»
het programma. Aan de uitvoering
nuten zachtjes gaar en bruin braden
verleenden als solisten mevr. R.
van Vrouwenbond
met een deksel op de pan. Het vlees
(Adv}
Sluijs, sopraan, mevr. R. Baaren, mez»
uit de pan nemen. De jus afmaken
door bij kleine hoeveelheden tegelijk Gisteravond hield de Vrouwen»
Toen de heer Ben Hoogeweg no zo=sopraan en de heer H. E. Dees,
water toe te voegen en met een vork bond van het N.V.V. afd. Zandvoort een gedeelte uit Theo Thijssens boe piano, hun medewerking.
langs de kanten en de 'bodem van de een Kerst»bijeenkomst in „Ons Ge» „Kees de jongen" had voorgedragen
te roeren tot alle bruine bestand» bouw". Velen waren naar de Brug» — naar welk tragi=komische verhaal „BRIDGEN VOOR. PLEZIER"
bij Vader, Moeder en Kind pan
straat gekomen om dit feest mee te met veel aandacht werd geluisterd — Dinsdagavond speelde de bridgeclub
delen zijn opgelost.
vieren. De zaal was zo vol, dat er besloot mevr. van Duijn de geslaagde
voor plezier" haar Kerst»
Beschuitbollen, gevuld met
zelfs klapstoeltjes bijgezet moesten avond met een dankwoord aan allen, „Bridgen
wedstrijd
met uitgezochte spelen en
vanillevla en kersen
worden. De voorzitster, mevr. D. van die er aan hadden medegewerkt en
ieder lid een prijs. De zaal was
4 .beschuitbollen, 40 g (1/6 pakje) Duijn, opende de avond en begroette 'werd staande „Waar de harten zich voor
versierd en het ging er zeer gezellig
Laatste puzzlerit
boter of margarine, 2 dl (ruim l in de eerste plaats mej. G. de Witte, verbinden" gezongen.
toe.
kopje) melk, 12 g (ruim l eetlepel) secretaresse van het Centr. Bestuur
A.W.»T.
De volgende week wordt weer een
OV>k de laatste puzzlerit van dit jaar
custardpoeder, 10 g (l eetlepel) afd. Amsterdam. Vervolgens sprak zij
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
van de Motorelub „Zandvoort" van
suiker, ll» pakje vanillesuiker, een woord van welkom en deelde
j.l. Zondag werd een succes, daar
zout, 1/4 liter gepasteuriseerde mede dat Zr Bokma door haar -werk» Aanbesteding
hieraan werd deelgenomen door 43
kersen, suiker, aardappelmeel.
zaamheden nog niet aanwezig kon
DAMMEN
motoren en 31 auto's. De rit had een De kersen op een zeef laten uitlek» zijn. Ook de heer Ben 'Hoogeweg, die Er bestond Maandagmiddag ten raad
huize
grote
belangstelling
voor
de
De in de Ie klasse spelende damver»
lengte van ongeveer 70 km en was ken. 'Het sap binden met aangemengd uit Nieuwendam moest komen, kwam
aanbesteding van grond» en riolerings» eniging „Het Oosten" (distr. Kenne»
uitgezet door de kampioenen van '53 aardappelmeel, op smaak afmaken wat later.
en 1954.
met suiker en laten afkoelen. Het
Hierna werd door allen gezamenlijk werken in 't wederopbouwplan Bent» merland) bracht j.l. Woensdagavond
veld. Er kwamen 25 „biljetten" bin» een vriendschappelijk bezoek in Ons
custardpoeder aanmengen met een het lied „Op naar het Licht" gezon» nen.
De uitslag luidt:
Huis aan de jonge damclub Zand»
deel van de koude melk. De rest van gen. Mej. de Witte sprak toen over
De drie laagste inschrijvingen wa» voort. Er werden 9 onderlinge partij»
1. H. Meiland, M.C. Haarlem, met de melk aan de kook brengen en bin» de betekenis van het Kerstfeest. Het
Volkswagen, 45 strafpunten;
den met het aangemengd custardpoe» begin van haar betoog was wat oji» ren van de firma van Vemde en te en gespeeld, terwijl de twee»voudige
2. 'Hr. v.d. Poll, M.C. Zandvoort, met der. De vla op smaak afmaken met samenhangend en moeilijk te volgen, Beest te 'Heemstede voor een bedra kampioen van Noordholland de heer
Vauxhall, 82 strafpunten;
de suiker en de vanillesuiker en laten doch later kwam zij er beter in en van ƒ 29.450,-, de N.V. Bolsenbroe H. J. v. Berk als simultaanspeler aan
3. A. Scheffer, M.C. Zandvoort, met afkoelen. De beschuitbollen uithollen. kon zij haar toehoorders wel boeien. te Bloemendaal voor een bedrag van 7 andere Zandvoortse dammers liet
Vauxhall, 84 strafpunten;
De boter of margarine smelten en de
In het kort samengevat k\yam haar ƒ 29.544 en de N.V. J. G. Nelis te zien, dat 't damspel meer inhoud dan
L. A. Weber, M.C. Zandvoort, op bollen er van binnen en van buiten rede hierop neer dat in de tijd van di_ Haarlem voor ƒ 29.979,—, terwijl de spel alleen. De resultaten van de 9
Puch 250 cc, 112 strafpunten;
mee bestrijken. De beschuitbollen Germanen het „zonnewende»feest" hoogste inschrijving was van de N.V. gespeelde partijen waren voor de
5. K. v.d. Haak, M.C. Zandvoort, op even zachtjes bakken in de koeken» werd gevierd, een feest dat later door Zethabo te Amsterdam voor een be» thuisclub niet oneervol (8»10), alhoe»
D.K.W. 125 cc, 113 strafpunten;
pan. De vla verdelen over de 'bakjes het christendom een andere (diepere) drag van ƒ 64.200,—. De Zandvoortse wel zeer duidelijk is gebleken dat aan
6. A. B. Stroyckens, M.C. Zandvoort, en ze verder vullen met kersen. Met betekenis kreeg. Spr. zeide dat het firma A. M. Schelvis schreef in voor tempo en spelopbouw nog heel wat
verbeterd dient te worden.
met Ford, 123 strafpunten;
'het gebonden kersensap de kersen moeilijk is daarop nader in te gaan, een bedrag van ƒ 44.400,—.
De begroting was vastgesteld op
Op bord no. l speelde de heer J.
7. P. Limbach, M.C. Zandvoort, op een glanzend laagje geven.
omdat men elkanders geloofsovertui»
ƒ 44.000,—. De gunning werd aange» Termes een zeer goede pamj tegen
Maico 125 cc, 132 strafpunten;
ging
niet
kent,
maar
vanavond
vieren
de 'Haarlemse Ie klasser de heer J.
8. N. G .Turkenburg, M.C. Bloem» Sneeuwpudding met
wij ook het Kerstfeest als het feest houden.
Poppe. Termes kwam echter in het
bollenstreek, op Jawa 250 cc, 147 p.; frambozensaus
van het Licht. In de arbeidersbewe»
eindspel aan tempo tekort.
9. J. Leeuwerke, M.C. Zandvoort, met
1/4 liter melk, vanillestokje of l ging leeft ook de gedachte om in Afscheid en bevordering
Volkswagen, 154 strafpunten;
pakje vanillesuiker, zout, 2 ei» naastenliefde en eensgezindheid steeds In het gemeentelijk politiekorps van Uitslagen:
10. J. Swart, M.C. Haarlem, op
witten, 1/8 liter slagroom, 75 g sterker en beter te worden. Spreek» Zandvoort zullen met ingang van l
J. Termes»J. Poppe
0»2
(5 eetlepcls) suiker, 9 g gelatine ster wekte de aanwezigen op in deze Januari 1955 enige mutaties plaats
Triumph 500 cc, 177 strafpunten;
T.
Kerkman=A.
de
Vries
1=1
(4 blaadjes), 75 g rode en groene geest voort te gaan.
11. L. J. J. Smit, M.C. Zandvoort, op
vinden.
W. de Goede»F. Claudius
0=2
Norton 500 cc, 180 strafpunten;
geconfijte kersen, Va flesje fram»
Intussen was de heer Ben Hooge»
De heer E. Th. Smits, brigadier van
S. Weber Sr»C. M. Beek
0=2
12. R. Jansen, M.C. Haarlem, op
bozensap met water aangevuld tot weg gearriveerd. Hij declameerde „De gemeentepolitie,
zal op die datum
Matchless 350 cc, 186 strafpunten;
2Va dl, aardappelmeel, suiker.
sneeuwgans" van Paul Gallico op wegens het bereiken van de pensioen»
C. Draijer Sr»W. Belter
1=1
13. G. W. de Korte, M.C. Haarlem, Een puddingvorm bestrijken met sla- meesterlijke wijze. Zijn Voordracht gerechtigde leeftijd de politiedienst
A Hoekema=R. C. Smit Jr
0=2
op B.M.W. 500 cc, 187 strafpunten; olie en omgekeerd wegzetten. Poeder» en intonatie waren in een woord verlaten, nadat hij vanaf 22 Mei 1922
J. Schuiten=C. J. v.d. Does
2=0
14. G. Blankensteijn, M.C. Haarlem, gelatine weken in tweemaal zoveel subliem.
van het korps uitmaakte.
L.
J.
v.d.
WerfM.
Schoon
2=0
óp Triumnh 500 cc, 212 straf p.;
water als gelatine, bladgelatine weken Daarna zong 'n koortje onder leiding deel
Eveneens met ingang van l Januari
15. W. M. ter Borg, M.C. Zandvoort, in ruim water.
van mej. Zr Bokma vier prachtige 1955 is de heer F. M. Brockhus, thans
L. Y. Vink»M Smit sr
2=0
met Vauxhall, 214 strafpunten.
De melk aan de kook brengen met kerstliederen.
hoofdagent
van
gemeentepolitie,
be»
het opengespleten vanillestokje (va»
Tijdens de pauze — waarin alle da»
tot brigadier bij het korps.
nillesuiker pas na het koken toevoe» mes en heren werden getracteerd op vorderd
heer Brockhus trad op l Januari DAMES K.J.C. „NOORD"
gen). De melk iets laten afkoelen, de koffie met koek! — werden pakken De
Goed afgelopen
1949 bij de gemeentepolitie van Zand» De dames K.J.C, mogen op een ge»
gelatine (bladgclaliue goed uitknij» lucifers verkocht ten bate van het voort
slaagde Kerstavond terugzien. No. l
in dienst.
werd mevr. M. Visser; 2e. mevr. T.
Zaterdagmiddag stak omstreeks 12 pen) er in oplossen en de suiker toe» Solidariteitsfonds, dat gesticht is voor
Molenaar; 3e mevr. A. Kraaijenoord;
uur in de Dr C. A. Gerkestraat ter voegen. Het vanillestokje uit het de bouw van een rustoord voor
Heeft u nog geen
4e. mevr. D. van Norde. De poe»
hoogte van perceel no. 61 een vijf» mengsel nemen. De geconfijte kersen vrouwen.
Het slot van de avond was een to»
NIEUWJAARSWENS
delprijs ging naar mevr. A. Mulder.
jarig meisje de rijweg over. Zij werd klein snijden. De slagroom en de ei=
opgegeven ?
De marsenprijs was voor mevr. S. v.
aangereden door een juist passerende witten stijf kloppen en vermengen neelstukje „De Schelp", opgevoerd
D'oe het dan sv.p. tot uiterlijkD runen.
auto, doch liep wonder boven wonder met het melkmengsel, wanneer dit door twee dames, vier meisjes en een
Maandagmiddag
12
uur!
Volgende week Woensdag houden
geen letsel op. De auto werd licht dik begint te worden. Alles luchtig jongen. Het was erg leuk en heel
Zsndvoortse Courant, Achlscweg l
dooreen scheppen en vermengen met aardig weergegeven.
de dames haar ledenvergadering.
beschadigd.

Zandvoortse Courant

Donderdag 30 December

Kerstbijeenkomst

DAM PO GENEEST

verkoudheden

Met grote blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter
ANNEMARIE ENGELINE
P. C. Kerkman
A. KerkmansZegel
'HILIPS RADIO Bi*Ampli ad. ƒ 598,- of" ƒ 34,35 p.m.
Zandvoort, 22 December 1954
HILIPS RADIO BUAmpli ad. ƒ 468- of ƒ 26,50 p.m.
Dr C. A. Gerkestraat 23zw.
is een werkelijk technische verbetering. Het appa*
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem Dit
aat met twee aparte versterkers Voor hoge en lage
oncn. Sublieme ontvangst. Prachtige weergave bij gra*
HUIS MET TUIN en BAD te koop nofoonmuziek!
gevr. Te betrekken op l April 1955. 'HILIPS RADIO vanaf ƒ98,-, een kwaliteitsproduct,
Br. met uitvoerige inlichtingen onder onder verhoging van invoerrechten.
no. 10004 bureau Zandv. Courant.
'HILIPS TELEVISIE: ƒ 495,- en hoger. Groot beeld
' 1095,— en hoger. Nu reeds dagelijks uitzending. Wij
Te koop WANDELWAGEN, ƒ12,50 ilaatsen uw antenne vakkundig.
Keuning, Jan Snijurplein 3.
'HILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT.

Philips creëert: Bi-Ampli
Penaat introduceert:

"HILIPS KERSTBOOMVERLICHTING vanaf ƒ 12,NEEM TII.UIS EEN ZONNEBAD
tandarts-assistente
PHILIPS «OOGTEZON Biosol ƒ 198,- met een tijd.
Mulo gewenst. Br. onder no. 10005 eductie van ƒ 15,—. Ook in huurkoop. U betaalt dan
bureau Zandvoortse Courant.
ƒ 5,25. Na l maand 18 x ƒ 11,90. Binnenkort is dit voor*
3ij. Dan betaalt U weer ƒ 198,—. Heeft U plannen,
coop dan nu!
Wed. Loos en Zoon
Wij leveren en repareren alle merken radiotoestellen en
Achterweg 5
luishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, droogma*
Petroleum, klompen, klomp- chines,
koelkasten e.d.
sokken,schoonmaakartikelen STOFZUIGERS div. merken op slee vanaf ƒ 2,- p.w.
ïxcelsior, Hoover, Holland Electro etc.
fComt U eens kijken en luisteren?
Klein en groot
Vij regelen desgewenst op prettige wijze de -betaling
met U.
eten
RADIO * TELEVISIE * ELECTRA
v.d. Werff's brood
MEISJE GEVRAAGD ter opl.

•H.

ïrkend Philips
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534
De Comm. v. Huish. en Gezinsvoor* Service Dealer
lichting te Zandvoort, in samenwer*
king met het Gem. Gasbedrijf, orga*
niseert op
Maandag 14, 21 en 28 Februari
Adverteert in de Zandvoortse Courant
en 1 Maart n.m. 8 uur

een Bak- en Kookdemonstratie

te geven door Me], A. Frenie, lerares
Gem. Energiebedrijf te Haarlem, in
gebouw Gem.. Gasbedrijf Tolweg 10
Gratis toegang (behalve kinderen)

Foto SWfiRT

Zandvoort, Julianaweg 3.
Tel. 2356

-TECHNISCHE opnamen
voor Handel en Industrie
(door het gehele land)
Gevr. zelfst. HULP i.d. HUISH. of
HUISHOUDSTER in kl. gezin, van
9:4 UUT, goed loon. Aanm. Oranjes
straat 17 zw., na 6 uur.
Zondag 26 Dec. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 m) door de heer C. H.
Schonk van het Humanistisch Ver*
bond. Onderwerp: Moeten Humanis*
ten wel Kerstfeest vieren?

Burgerlijke Stand
17—22 December 1954
Ondertrouwd: A. M. W. A. v. Roijen
en J. E. P. Teerlink; A. de Jong en
J. W. van Duijn.
Getrouwd: J. Fondse en M. C. van
der Wol-de.

Watergetijden
H. W. L.W. H.W. L.W. Strand
berijdbaar
Dec.
26 4.15 11.— 16.24 23.30 8.0044.30
27 4.48 11.30 17.— 24.- 8.3045.00
28 5.25 12.30 17.36 0.30 9.3045.30
29 6.- 13.— 18.13 1.— 10.0046.00
30 6.36 13.30 18.52 2.- 10.3047.00
31 7.18 14.30 19.37 2.30 11.00*17.30
Jan.
l 7.52 15.— 20.14 3.- 12.00*18.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Gevolgen van de gladheid
Vorige week Donderdag vonden twee
ongevallen plaats wegens de glad*
heid. Des morgens botsten twee
auto's tegen elkaar op. Een vracht
wagen werd licht, maar de personenauto vrij zwaar beschadigd.
Des middags kwam een 58*jarige
wielrijder op de Brcderodestraat te
vallen. Hij liep verwondingen aan
rechterhand en onder het rechteroog
op. Dr B. Entzinger verleende de
eerste hulp.

THEATER

„MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper * Stationsplein * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 24 DECEMBER tot en met
MAANDAG 27 DECEMBER - 8 uur
De uitzonderlijke musical:

THE GLENN MILLER
STORY
James Siewart, June Allyson, Henry Mor»
gan en Charles Drake.
Verder treden in deze film persoonlijk op:
Frances Langford, Louis Armslrong, Ben
Pollack, Gene Krupa en The Modernaires.
Toegang alle leeftijden.
Vanaf 'DINSDAG 28 DECEMBER tot en met
DONDERDAG 30 DECEMBER - 8 uur

Meisjes van de
grote stad
H.arvey Lembocx, Joyce Holden, Glenda
Farrell, Glen Robert, Patrici Hardy.
Het boeiende verhaal van misdaad en liefde
in de donkere buurten van een wereldstad.
Toegang 18 jaar.
ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 DECEMBER
2.30 uur (beide Kerstdagen)
• Bud Abbott en Lou Costello in:

Stadsschouwburg, Haarlem
.Zaterdag 25 Dec. 8 uur: Nederl. Co
medie met „Muiterij op de Gaine'
Zondag 26 Dec. 8 uur: Haagsche Co=
medie met „Een theehuis voor To=
biki".

Nog eens: Verlengde Haltestraat
Bewondering verdient het optimisme
van de inzendster van het „ingezon*
den" over bovengenoemd onderwerp
in uw blad van Dinsdag j.l. Reeds in
de Zandv. Courant van 6 Nov. 1953,
dus ruim een jaar geleden, komt een
klacht voor over de slechte toestand
van deze straat. In uw blad van 10
Nov. '53 schrijft U n.a.v. deze klaclvt
o.m.: „Er bestaat gegronde hoop, zo
werd ons medegedeeld, dat de Verl.
Haltestraat voor het komende sei*
zoen verbeterd zal zijn".
In Mei 1954, toen er van enige ver*
betering nog niets te bespeuren viel,
is een adres aan de Raad gezonden
waarin nog eens op de slechte toestand van de straat gewezen werd en
waarin enige suggesties werden ge*
daan voor tijdelijke verbeteringen,
o.a. parkeerverbod op het enige stuk
goede trottoir en eenrichtingverkeer.
Dit adres heeft de raadsleden nooit
bereikt en is nu „spoorloos".
Ik zeg U, bewoonster van Zand*
voorWXToord, maak U geen illusies,
de meer dan ergerlijke toestand van
de straat blijft voorlopig. —• Andere
verbeteringen aan de wegen gaan
voor. Deze weg is maar de toegangs*
weg naar Zandvoort*Noord en die
kan wel wachten.
Een bewoner van ZandvoorttNrd.

Salonpiraten

Geachte Redacteur,
Gaarne wil ook ik reageren op de in»
Toegang alle leeftijden
gezonden stukjes van de heer J. F.
Palstra in uw 'blad yan de 7e en 14e
Dec. en van de heer J. Kuiper van de
VRIJDAG 31 DEC. (Oudejaarsdag) GESLOTEN
10e Dec. Ten eerste ben ik het voor
100 procent eens met -de opvatting
van de heer J. F. Palstr'a. Is het de
MELKERIJ
heer Kuipers nooit opgevallen, dat er
'BEL voor
zomers veel meer honden door het
dorp lopen dan "des winters?
TROÜWRIJDEN
Wij hebben twee honden die regel*
én TAXI
matig uitgelaten worden (in de dui*
non!) Doch oofc wij hebben veel last
van honden die hun „bezigheden"
(ook Bulgaarse)
midden op het trottoir doen. De heer
Heerlijk, verfrissend en last not least Kuiper heeft gelijk wanneer hij
Billijke prijzen
gezond
schrijft dat dit aan de hondenbezit»
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 ters(sters) ligt. Dit gebeurt door hon=
den die aan de lijn worden uitge=
laten. Met dit feit constateer ik, dat
er dus niet veel verbetering komt
door een hond aan de lijn te houden.
Integendeel, ze worden er vals .door,
SCHROEDER, HOGEWEG 50
dat heb ik de vorige winter verschei*
Dag en nacht
dene malen lioren zeggen door hon*
Neemt proef met onze
denbezitters. Opvoeding doet veel .bij
KERSTKRANSJES
honden. Laten we hopen dat deze
70 et per 250 gram
brieven zullen meewerken tot een
Garage De Tol
Voor de feestdagen heerlijk
soepeler oplossing.
Overheerlijke
Grote -Krgcht 18
U dankend voor de plaatsing,
Banketkerstkransen
ô i*'
Mevr. J. Rössing-Offeringa.
per liter of,;per halve liter
ƒ 2,20 per 500 gram
Ex' 1ste chauffeur-Kasteel de
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort.
Ook opgemaakte
" "
,
Wiers'sé te Vorden én Huize
Boterkerstkransen
Belmonte te Wageningen.
met zuivere a'mandelspijs
oc
Onze van ouds bekende
W. van der Mij e,
KERSTBRODEN
Kerkstraat t!3, telef. &288
Toneelgroep „Sandevoerde"
TULBANDEN enz.
opgericht
Grote sortering
telefoonnummers
KOEKJES, FONDANT* en
Gertenbachs Drukkerij
Naar we vernemen werd dezer dagen
CHOCOLADEKRANSJES
en adressen
de Zandvoortse toneelgroep „Sande*
t
verzorgt al Uw
Brood* en banketbakkerij
2403 Commandant Brandweer.
voerde" in het leven geroepen, een
2000 Brandmelding.
ensemble dat spelen zal onder de
3043, 3044 Politie.
regie van de heer Jos Dröse.
Achterweg l Telefoon 2135
2100 Politie (alleen-''v. noodgevallen).
'Het secretariaat is in handen van
Schoolplein 4 * Telefoon 2467 2345 Gem. Secretarie.
de heer M. Doornekamp, Regentesse*
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la weg 9. Donateurs kunnen zich mei*
2262 Informatiebureau Vreemdelinden aan dit adres-en bij mevrouw C.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein van PoelgeestsSchaap, 'Haarlemmers
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
straat- 20, waar ook gaarne alle na*
fynstrjjkerjj, J. H. G.'Weenink. dere inlichtingen gegeven zullen wor*
Patveldstraat 30a.
den. Het ligt in de bedoeling begin
Vanaf heden is onze afdeling gramofoonplaten geopend. U kunt rustig bij
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- Januari een aanvang te maken met de
ons alle gewenste merken en soorten platen uitzoeken en beluisteren.
bachs Drukkerij, Achterweg 1. repetities, terwijl het gezelschap in
Wij leveren: 78 t. Long play, grote en kleine platen. His Master's Voice,
2424 Autobedr«vcn *„Rinko",
Maart voor de eerste maal op de
Decca, Philips, Remington, Telefunken, Columbia.
Oranjestraat en Stationsplein.
planken denkt te komen.
Bestelt nog heden voor de komende feestdagen
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
De naam van het stuk en de speel*
• PLATENSPELERS, WISSELAARS,
GRAMOFOONPLATEN
„De Opbouw", Tollensstraat 47. datum zullen nog" nader worden be*
RADIO
2465 Stofzuigerspecialist; Lichtstokend gemaakt.
Kostverlorenstraat 7
TELEVISIE
ringen. Bel op Frits Paap,
Telefoon
2534
ELECTRA
Prins Mauritsstraat 3

MARIËNBOSCH

YOGHURT

2600

Taxi nodig?
Belt U 2332

ROOMIJS
IJstaarten

Belangrijke

DRUKWERK

A, van der Mije & Zonen

GRAMOFOONPLATEN
F. H. Penaat

Nieuwe plannen
Daar de kortelings gehouden bakde*
monstraties een geweldig succes ble*
ken te zijn (ruim 80 dames gaven van
hun belangstelling blijk) was dit een
stimulans voor de commissie van
huishoudelijke* en gezinsvporjlichting
om in het nieuwe jaar enige~nieuwe
cursussen te organiseren. Zo is een
naaicursus vastgesteld op Dinsdag*
avond 4 en Woensdagmorgen 5 Jan.
Dr van Leusen zal op 24 Januari
spreken over „Gezond Leven", in
Hotel Keur, terwijl een lampekappen*
cursus, weer onder leiding van mej.
Pierlot, in voorbereiding is.

VISITEKAARTJES

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 24 Dec. 8 uur: film „Th<
" Glenn Miller Story".
'Zaterdagmiddag 25 Dec. 2.30 uur:
film „Salonpiraten".
Zaterdag 25 Dec. 8 uur: film „Th<
. Glenn Miller Story".
Zondagmiddag 26 Dec. 2.30 uur:
film „Salonpiraten".
Zondag 26 Dec. 8 uur: film „Thi
Glenn Miller Story".
Maandag 27 Dec. 8 uur: idem.
Dinsdag 28 Dec. 8 uur: film „Meisje;
van de grote stad".
Woensdag 29 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 30 Dec. 8 uur: idem.

Hier staat uw brief
*

Voor de „stille armen"

Bestel
tijdig
s.v.p.!

Het comité heeft het genoegen U
— onderstaande — vierde verant*
woording te kunnen geven:
Mevr. R.V. ƒ 10,-; P.J.B, ƒ 10,-;
A.C. ƒ 2,50; G.E. f 5,-; Mevr.,M.*K.
ƒ 2,50; fa. L.B. & Zn. ƒ 10,-; C.K.
ƒ 5,-; G.T. ƒ 5,-; N.N. f 10,-;
H.G. ƒ 5,-; Bouwb. H.V. ƒ 250,-.
Totaal 4e verantwoording ƒ 323,50.
Vorig totaal ƒ 615,—. In totaal ont*
vangen ƒ 938,50.
Het comité doet in deze dagen van
voorbereiding op het Kerstfeest nog*
maals een beroep op uw offerbe*
reidheid. De giften wórden gaarne in
ontvangst genomen door de heren
S. Slagveld, Koninginneweg -26' en
J. A. B. v. Pagée, Brederodestraat 35
te Zandvoort. Desgewenst kan men
zijn bijdragen storten op postreke*
ning 499496 t.n.v. S. Slagveld.
Het Comité.
M.r H. M. v. Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. v. Pagée.
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ctie en
inistratie:
^c%rweg l
'*% 5-Tel|foon 2135
J O J5ir(| 523344

ZANDVOORTSE COURANT

'"' «JO cent per mm»hoogte

O

DONDERDAG 30 DECEMBER 1954

Opgericht 1900

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 1,—.
Losse ex. 10 cent
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
Girorekening 523344

j

OUDEJAARSGEDACHTEN

STORMEN
over de badplaats

De eigenlijke zin van de geschiedenissen der mensen
ontwikkelt zich eerst laat, en meer onder de stille invloeden der herinnering, dan onder de meer gewelddadige indrukken van het lieden. De naastbjjzijnde
gebeurtenissen lijken slechts los aaneengeregen, maar
des te vonderbaarlijker sympathiseren zü met de
meer verwijderde; en slechts dan wanneer men in
staat is een lange reeks te overzien en noch alles letteriyk te nemen, noch ook met moedwillige dromen de eigenlijke orde in de
war te brengen, bespeurt men de geheime verbondenheid van het verledene en, het toekomstige, en leert de geschiedenis samen te stellen uit hoop
en herinnering. Intussen kan het slechts hem, die de ganse voortijd
voor zich heeft, gelukken de eenvoudige regel der geschiedenis te ontdekken.
Wij komen slechts tot onvolledige en moeizame formules, en kunnen blij
zvjn, wanneer wjj alleen voor ons zelf een bruikbaar recept vinden, dat ons
genoegzame inlichtingen geeft over ons eigen korte leven.
Novalis.

Het is altijd met een zekere aarzeling
dat krantenmensen zich zetten tot het De twee zware depressies, die vorige Vrijdagmorgen bleek, dat nagenoeg
schrijven van Oudj aars-bespiegelingen week ons land overvielen, hebben, ook alle afgangen — soms geheel soms gedeeltelijk — waren weggeslagen. Ook
n Zandvoort danig huisgehouden.
en „terugblikken". .
storm stak Dinsdag op, doch de van de duinreep waren hier en daar
Dit is inderdaad ook niet zo'n een- zeeDewas
voor de duinstreek nog onge- flin'ke stukken verdwenen, soms tot
vioudige bezigheid!
aarlijk, hoewel op zee verschillende een hoogte van twee a. drie meter. De
afrasteringen hingen schots en scheef
In het persoonlijk leven en in de schepen reeds in nood verkeerden.
Woensdag werden — door de aan- tussen de palen, terwijl veel brandverhouding ten opzichte van familieloudende storm — verschillende dek- hout en een flink aantal tegels van de
ledten, vrienden en kennissen doen zich treden
van de trap van de rotonde consumptietenten her en der lagen
zo veel gebeurtenissen voor, die het aan de Strandweg losgeslagen, terwijl verspreid.
De post „Ernst Brokmeier" van de
overdenken en het herdenken ten volle een schuilkeet van de stratenmakerswaard zijn, dat het je -wel eens dui- >loeg van de Dienst van Publieke Wer- Zandvoortse Reddingsbrigade, die zo
cen werd stukgeslageni. Donderdag langzamerhand door het stuifaand gezelt als je daarbij nog een op volledig- •werd
de toestand gevaarlijker, toen heel was ingesloten, kwam door de
heid bogend overzicht van de plaatse- ;en tweede, heviger noordwesterstorm storm weer geheel te voorschijn', zo
lijke en maatschappelijke feiten moet veel water op de kust wierp. Des mid- aelfs dat 't vrij moeilijk was vanaf het
dags stond b.v. de trap van de> rotonde strand de deur binnen te komen. Kwageven!
gedeeltelijk onder water, maar erger jongens hadden daarmee minder
Van deze laatste taak. hebben wij ons •werd
het toen een in de nacht aange- moeite, toen zij een luikje aan de
gekweten, in de ieder jaar terug lieren- spoelde boomstam door -de vloed óp de achterzijde van liet gebouwtje verwijde vorm van het „jaar-overzicht" dat ;rap werd geworpen. De zee nam de derden, een ruit insloegen en zo via Vrijdag 17 December j.l. werd onder de aanstelling van de 10e leerkracht
'linke knaap van ruim vier nieter een toilet in het gebouwtje kwamen. grote belangstelling van de ouders, de mej. Zweije, de aanstelling van de
U ook nu wear in onze krant vindt.
wel weer mee, maar door 't ge- Vanuit deze post sloegen de jongelui eerste ouderavond van dit (school)jaar gymnastiekonderwijzer, de heer H. de
Wat zou er nu nog overblijven om engte
bonk op de dektireden werden deze aan het telefoneren. Tweede Kerstdag gehouden.
Jong, die in de „gymnastiek"plaats
te bepeinzen? zult U vragen.
Nadat Ds C. de Bu de avond had komt van de heer v. Pagée. Ds de Ru
werd de schade hersteld.
flink beschadigd.
geopend,
liet
de
gymnastiekleraar,
de
't Is moeiUjk! En tegelijk met het
Een houten keet, geplaatst naast de
sprak de scheidende leeraar namens
De dienst van publieke werken trad heer H. de Jong, door een groepje kin- het schoolbestuur toe. De heer Bovaststellen van deze bevinding voelen Toko aan de Boulevard de Favauge,
deren
van
de
hoogste
klasse,
enkele
des middags eveneens door de reeds Vrijdag in actie om de schade
gaard, als voorzitter van de ouderoomwij ons opeens gedrongen om te spre- werd
wind onder storm-handen genomen., voorlopig te herstellers en zorgde er gymnastische oefeningen uitvoeren.
missie, namens de ouders. Hij bood de
ken over de verhouding tussen een ten vlaag izorgde, dat de keet over de voor dat het strand voor de reddingDaar de secretaris van het school- heer v. Pagée namens deze ouders een
plaatselijk nieuwsblad en zijn lezers. joulevard werd geworpen en in brand- boot „C.A.A. Dudok de Wit" bereik- bestuur, de heer Visser, wegens ziekte belichtingsmeter aan. Als laatste spredeze ouderavond niet kon bijwonen, ker voerde de heer Wagtendonk, als
baar was.
Vindt XJ ook, dat er een basis hout eindigde
De gemeente Zandvoort heeft naar gaf ds de Ru e'en overzicht van het af- hoofd der school, het woord en bood
De zee ondernam intussen de eerste
moet zijn, waarop een behoorlijke ver- aanvallen
op de vele strandafgangen. schatting een, schade van tienduizend gelopen schooljaar. Hij memoreerde hem namens het personeel een boek
houding moet staan? Als wij — zoals De schade viel (toen) nogal mee. Maar gulden door deze stormwind geleden. o.a. de opening van de kleuterschool, aan.
__bijna iedereen doet in deze laatste
De heer v. Pagée dankte de sprekers
voor de tot hem gesproken woorden
dage» van het jaar — achterom kijen de ouders en leerkrachten voor de
ken, dan erkennen wij spijtig dat veel
ontvangen cadeaux.
EVEN
OMKIJKEN
NAAR
van wat wij deden onvolkomen was en
Nadat tij diens de pauze de aanweaidat de dingen, die wij nalieten," zeker
gen werden onthaald op thee en koek,
trad als spreker voor deze avond op
hadden moeten gebeuren!
de heer W. P. Broekema, leider van'
Waren wij te critisch, te meegaand
de staatscursus van paedagogiek M.O.
of soms niet objectief genoeg?
te Bandoeng, die het onderwerp „De
opvoeding tot zelfstandigheid" behanVerrichtten wij onze taak slecht, bijAPRIL delde.
Nog maar weinige uren en we nemen afscheid van een jaar, dat ons veel
zonder goed of wellicht maar half
In een zeer leerzame en boeiende
goed? Konden wij het iedereen naar
(seizoen)reegen'maar weinig zonneschijn bracht.
Een lauwe (provinciale) verkiezings- lezing, belichtte hij de moeilijkheden
de zin inaken of was er geen mens teHet
jaar
1954
is
dan
ook
voor
Zandvoort
geen!
topjaar
geworden.
De
hotelstrüd
vond
in
deze
maand
plaat*
Op
van
d opvoedmg Van onze kinderen.
vreden met onze wijze van schrijven?
en pensionhouders hadden niet te klagen, maar de strandpachters spron- de avond van 21 Apnl bracht de stem- Opvoeden tot zeifstandigheid was het
Allemaal vragen, die wij onszelf
gen er (financieel) nauwelijks uit. Ook de seizoeiwerhuur was niet daverend bus winst voor de Party van de Arbeid k<rmpunt van ^ Dteoog Op voor
schuchter stellen! En U moet er maar
(3,4 pet), V.V.D. (2,1 pet), Kath. Nat.ieder begrijpelijke wijze vertelde hij
een antwoord op geven
Wij gelote noemen, maar werkloosheid kwam — gelukkig — bijna niet voor.
Partij i(2,5 pet), S.G.P. (0,1 pet) enhoe ieder kind vanaf ongeveer z'n 3e
ven dat U in precies dezelfde inoeiHet verenigingsleven bloeide goed, maar toch zijn er symptomen, dat men Soc. Unie (0,2 pet) en verlies voor de jaar tot het begin der puberteit drie
lijkheid verkeert als wij!
(2,1 pet), O.PJST. (1,3 pet), A.R. perioden beleeft, t.w. de effectief geWant U zult plotseling tot de ont- van een dalende belangstelling van de zijde van het publiek kan spreken. K.V.P.
dekking kom'en, dat op elk van boven- Radio en televisie (het laatste nog wel in beperkte mate) zijn hieraan niet (1,3 pet), C.H.XJ. (3,5 pet) en Ger. Pol. richte keusbehandeling, de traditioneel
Verbond (0,1 pet).
gerichte keusbehandeling en de critisch
staande vragen een hartgrondig „ja" vreemd.
De eerste woningen aan de Dr C. A. gerichte keusbehandellng.
en een even duidelijk „neen" past. Het
Gerkestraat
van
de
woningbouwverWanneer een kind koppig is, is dit
ligt er maar precies aan van welke geJANUARI dingspost moest door het vervallen van eniging „Eendracht maakt macht" dan wel zo, of is dit een drang naar
zichtshoek uit rnen reageert. Van een
werden
door
de
burgemeester
officieel
krant wordt nu eenmaal verwacht dat
de strandschappelijke bepalingen! in de ingewijd, door overhandiging van de zelfstandigheid? Het begint al met een
Er werden in de eerste maand van het rotonde worden gevestigd.
kind van pl.m. 3 jaar, het komt dan
zij objectief is.
sleutel aan de eerste bewoners, de fa- tot een zeker besef, ontdekt, dat het
jaar twee scholen, geopend, namelijk
Wel, het hoge woord is er uit!
Onze plaatsgenoot D. W. van Akooy milie Versteege.
een eigen wil heeft en ook anders kan
Objectiviteit is een gevaarlijk woord, de Dr Albert Plesmanschool en de nam aan de elfstedentocht deel en
Een bedrag van' ƒ 8000,- stelde de dan alleen de grote mensen volgen;
want het kan gebeuren dat wat de één r.k. kleuterschool „Sint Agatha". De reed het ongeveer 200 km lange tra- Raad
beschikbaar
voor
een
onderzoek
objectief noemt, voor de ander een belangstelling van de zijde van, het ject, onder hoog politioneel toezicht, - in opdracht van Ged. Staten - zijn handeling zal dan gericht worden
op 't effect, dat zijn tegenstrijdigheid,
zeer persoonlijke menings-uiting is. publiek en de (onderwijs) autoriteiten volledig uit.
inzake de woningbehoefte.
koppigheid, teweeg brengt. De enige
Maar als het publiek wil dat een krant voor beide scholen was zeer groot.
De mondaccordeonvereniging „ExcelEen driedaagse bazar bracht flink goede mogelijkheid voor de ouders om
De gemeenteraad stelde een crediet sior" vierde haar 20-jarig bestaan; de
objectief is, bedoelt het — misschien
geld in het laadje voor het trai- hieraan leiding te geven noemde spr.
wel onbewust — dat de krant wandelt beschikbaar voor de restauratie van Zandvoortse Muzdekkapel bestond 55 wat
van de Voetbalvereniging deze wilsuitingen van het kind af te
op liet midden van de veelheid der de toren van de Ned. Herv. Kerk en jaar. De buurtvereniging „De Wurf" ningsfonds
sprak de hoop uit, dat nog in 1954 met herdacht haar zesjarig bestaan. De „Zandvoortmeeuwen". De Ned. Prot-leiden en er in geen geval tegen in te
openbare meningen.
het 30-jarig bestaan. Het gaan. Via de traditioneel gerichte
Dit is een situatie, die gelijk staat de -werkzaamheden aou worden begon- ouden van dagen kregen een gezellige Bond vierde
van de stichting „Touring keusbehandeling, waarbij vooral het
met een wandeling over de inhoud nen. Het is ijdele hoop gebleken, al avond aangeboden en de Operettever- toestuur
zijn er thans tekenen (en stenten), die eniging voerde met groot succes „Een Zandvoort" moest tijdens de Paasda- milieu „vormgevend" wordt voor het
van een porceleinkast!
gteni hard werken om de duizenden kind, komt het, wanneer het ongeveer
Het merkwaardige is dat „men" be- er op wijzen, dat de restauratie in het walsdroom" op. „'t Voetlicht" verzorg- vreemdelingen
onder dak te brengen. 10 jaar is geworden tot een critisch
reid is een krant objectief te noemen, voorjaar van 1955 inderdaad zal wor- de een gezellig carnavalbal. De CultuDe toneelverenigingen besloten het gerichte keusbehandeling. Het gaat nu
als de leiding van die krant in hoge deii aangepakt. Zandvoort kocht grond rele Kring „'t Helm" bracht een 'ballet- winterseizoen:
Voetlicht" met de vergelijken én veroordelen.
mate de kunst verstaat te laveren tus- van de gemeente Bloemendaal om de programma en het Instituut voor Ar- revue Schots en„'t
scheef, „Op Hoop van Wanneer de puberteitsjaren zijn aan sen al die" publieke meningen, zonder boulevard Barnaart — volgend jaar — beiders Ontwikkeling nodigde een ma- Zegen" met Singapore-hotel
en „Wim gebraken, dan gaat de basis waarop
haar gezicht te verliezen. En eigenlijk te kunnen verbreden.
rionetflentheater naar de badplaats.
Hildering" met Clairvoyance.
het leefde, volkomen aan gruizels. Het
Een ernstig vliegtuigongeval met een
is dat ook zo, want een krant dient
De Karel Doormanschool won de wisweer koppig, brutaal en gaat
het „laveren" ao te interpreteren dat Firefly was oorzaak dat de vliegenier
MAART selbeker van toet schoolvoetbal, het cir- wordt
een nieuwe basis zoeken. Het zal alles
zy in haar artikelen een weerspiege- met ernstige verwondingen moest
cuitwegdek
kwam
gereed
en
werd
door
llng is van het openbare leven in al worden opgenomen in een ziekenhuis. De feestelijkheden van de in deze gure de officiële instanties goedgekerd. De buiten de bekende traditie gek gaan
zijn. uitingen, zodanig, dat de krant De reddingboot „Dudok de Wit" kwam maand 50 jaar bestaande gymnastiek- eerste helicopter landde op het cara- vindien, zich vaak schamen voor z'n
ouders. Het milieu spreekt vooral in
het verlengstuk wordt van de publieke op de eerste Zondag van 1953 in actie vereniging „Oefening Staalt Spieren" vanterrein
op 10 April om 3.13.44.6 uur. deze jaren zeer sterk mede, terwijl het
voor een in nood verkerende üraan- werd met een receptie geopend en
opinie en deze voorgaat.
De
zesde
Tulpenrallye
slaagde
uitDaarom kan in de objectiviteit het lichber; de Neeltje Jacoba was de bracht een Koninklijke onderscheiding stekend en 12.000 bezoekers genoten gevaar niet denkbeeldig is, het kind
juist in deze jaren geestelijk te verernstige critische woord — waar dit Zandvoortse reddingboot even voor en aan de voorzitter, de heer J- H. B. van
goede wedstrijden en een heerlijk liezen. Als beste vorm om het kind in
geboden is — niet ontbreken. Een redde de twee runners van het schip. Brink, die de gouden medaille, verzonnetje.
deze moeilijke jaren tegemoet te koMen kwam in deze maand tot de bonden aan de Orde van Oranje
krant, die nooit critiek uitoefent, is een
De gemeenteraad besloot bij de men, noemde spr. het erkennen in de
slechte krant, -want dit zou een vorm „historische" ontdekking, dat het 650 Nassau, uit handen van de burgemees- Kroon
in
beroep
te
gaan
inzake
de
zelfstandigheid, het ongemerkt helpen,
" van journalistiek betekenen waar per- jaar geleden was, dat Witte van Haem- ter ontving.
herbouw van het Zuiderbad en hield doch vooral deze hulp niet opdringen.
Op liet Gasthuisplein nam een aan- uitvoerige
soonlijkheid aan ontbreekt. Meepraters stede in Zandvoort de laars op het
discussies over allerlei Raad
Nadat spreker nog gesproken had
zijn er genoeg in de samenleving. Hel duin zette. Van een herdenking kwam tal cameramensen bezit van de gehele
(die in 1955 zullen over andere rassen, gaf hij gelegenbehoeft toch zeker geen betoog dat echter niets terecht. Het valt niet mee omgeving en kregen verschillende in- huispleinpnoblemen
worden opgelostK?). De vroede vade- heid tot het stellen van vragen.
niet mee-praten geenszins de conse- 'om in Zandvoort het publiek ergens gezetenen een kans om mee te spelen ren
en mevrouw verhoogde de strandNa een geanimeerde discussie over
in «en verzetsfilm.
quentie inhoudt van een ongebreidelde warm voor te laten lopen.
pachttarieven met 5 pet. Floor Koper, dit onderwerp eindigde dit gedeelte
De O.S.S.-hereii werdien zaalhandcritiek. Een krant, die het principe
Voorts werd er gezocht naar een ge- schipper
van de Dudok, werd gehul- van de avond met samenzang en gehuldigt van het luk-raak „afkraken" balkampioen, Phoenix gaf de jaarlijk- schikt landingsterrein voor helicop- digd en ontving
de eremedaille, ver- bed. Hierna werden de ouders door het
se koffiemolen, Op Hoop van Zegen ters, dat tenslotte na diverse terreingraaft haar eigen graf.
Als U het nu niet te zwaarwichtig bracht „De bruiloft op de Appeltaloe- afkeuringen gevonden werd in het ca- bonden aan de Orde van Oranje Nas- hoofd der school uitgenodigd de diversau.
se klassen te b'ezoeken, ten einde met
vindt dat een krantje als de Zand- sem".
ravankamp.
de leerkrachten het werk van hun kinTenslotte werd in deze maand na afDe gemeenteraad sprak langdurig
voortse Courant over deze dingen
MEI deren in ogenschouw te nemen.
spreekt, zouden wij deze gedachten loop van een raadsvergadering in een over het al of niet permanente .pavilgemoedelijk praatje rond de schouw joen „Garni" met het gevolg, dat de
gaarne ter overdenking aanbevelen.
Neem het ons niet direct zo kwalijk door burgemeester van Fenema endge gemoedenen weer eens danig verhit Een rustige maand met weinig nieuws.
In deze maand hebben de Zandvoor- Overeenstemming bereikt
als -wij een toneelstuk minder goed mededelingen gedaan over de ophef- werden.
De Zandvoortse middenstand orga- ters hun vereniging(en) losgelaten en
een film. slecht en een lezing niet a." fing van de tram" Zandvoort-Amsterdagen is na een langdurig conniseerde in hotel Bouwes een show maken zich op voor het zomerseizoen, Dezer
te best vonden. Maar probeer eens te dam en de busdienst.
„Zatohaku", welke een geslaagd eve- dat dit jaar aanving op Hemel- flict tussen het N.A.T.U.-bestuur, afontdekken -waar onze mening op geFEBRUARI nement -werd. Het restaurant „De Ro- vaartsdag en opdezelfde dag eindig- deling Haarlem, en de Amsterdamse
baseerd is. Als TJ eerlijk bent, moet U
Eén dag was de badplaats weer jury, overeenstemming bereikt .over
dit kunnen doen, ook al ibent TJ per- Met ingang van l Februari werd bur- tonde" aan de Strandweg werd offi- de
te volgen, procedure wat betreft de
soonlijk betrokken bij een min of meer gemeester Van Fenema in zijn functie cieel in gebruik genomen. Mej. B. Ba- eens ouderwets bevolkt; een herhaling de
prijsuitreiking voor de jaarlijkse toongunstig luidend oordeel.
herbenoemd. De gemeenteraad had. kels vierde haar 50-jarig jubileum als bleef echter uit, daar nagenoeg alle neelwedstrijd waaraan o.a. de ZandEn kunt U er niet uitkomen, blijft ónder grote publieke (tribune) belang- fotografe. Het Zandvoortse Rode Kruis Zondagen verregenden.
toneelverenigingen „Wim Hileen bepaald artikel of een bepaalde stelling1 te beslissen over het aanbren- boekte een groot succes met 255 bloed- De sberrit van de Bond zonder Naam voortse
en „Op Hoop van Zegen" hebrecensie XJ dwars zitten, tik ons dan gen van een definitieve deklaag op het gevers. De gemeenteraad besloot het met Zandvoort' als eindpunt werd eten dering"
deelgenomen.
gerust op de vingers! U kunt ons al- circuit en stelde het gevraagde bedrag Zwarte veld als eindpunt van het bus- groot succes, evenals de eerste motor- ben
Door /omstandigheden zal de prijstrjd „vinden" onder het hoofd: „Hier beschikbaar. Later zou blijken, dat dit station aan te wijzen. De Toneelver- wedstrijden op het nieuwe wegdek. De uitreiking
niet in Januari a.s. plaats
staat uw brief"!
geld niet over de „deklaag" was ge- eniging „Wim Hildering" bracht een Ronde van Nederland trok enkele mi- vinden. Op verzoek van de jury wordt
•opvoering van „Achter de wand" en nuten door de badplaats, maar genoot er naar gestreefd deze (prijs) bijeenGaarne willen wij in deze geest van gooid.
openhartigheid samenwerken met onze
Het baden en zwemmen werd overal vierde tevens in deze maand haar eer- weinig toelangstelling, evenals de wie- komst begin Februari in Haarlem te
lezerskring, die wij van harte een langs het strand door het Strandschap ste lustrum. „Phoenix" bracht tenslot(Lees verder pagina 2). doen plaats hebben.
voorspoedig 1955 toewensen.
Zandvoort toegestaan; een derde red- te het blijspel „Per luchtpost".
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(Vervolg van. pagina. 1).

EVEN OMKIJKEN
lerkampioenschappen van Zuid-Holland. Het volleybaltournooi van „Oefenmg Staalt Spieren" slaagde uitstekend.
Zes bruidsparen vierden 'deze maand
hun zilveren jubileum. Het college van
Burgemeester en Wethouders gaf géén
toestemming tot de bouw van een gritfabtiek. Het bestuur van de stichting
„Touring Zandvoorl" besloot over te
gaan tot het vervaardigen van een
propagandafilm.
De Grote Krocht-vereniging stelde
op feestelijke wijze de seizoenverlichting in werking. Thans is de badplaats
in het centrum op waardige wijze verlicht.
Nieuw leven ontsproot in de „oranje"boezem van de Oranje-vereniging.
De toneelvereniging „Phoenix" besloot
't winterseizoen met de opvoering van
„De gevaarlijke bocht".
JUNI
De schoolverkeersexamens slaagden
uitstekend en verschillende jongens en
meisjes werden met waardebonnen
verrast. De nationale sportwagenwedstrijden trokken op Zondag 6 Juni
ruim 10.000 bezoekers, geen slecht resultaat voor de pas opgerichte Ned.
Autosportvsreniging.
De tamme auto-sprints van de
B.A.C.-West trokken slechts weinig belangstelling, maar de K.N.M.V.-sterrendag had veel bekijks.
Een herboren Oranjevereniging gaf
voor de Tribunes op het circuit een geslaagd feest, hetgeen mogelijk was gemaakt door een subsidie van het gemeentebestuur en door de groei van 't
donateursaantal.
De afdeling Zandvoort van de Ned.
Vereniging tot bescherming van Dieren bestond 35 jaar. De „klaar-overs"
werden in groot tenue gestoken. De
nieuwe watei zuiveringsinstallatie van
de f Gemeentebedrijven werd in Bentveld officieel geopend, terwijl tenslotte
de gemeenteraad een aantal leden van
de dienst van publieke werken in vaste dienst nam of bevorderde. De „Herman Heijermans"-straatkwestie bracht
de gemeente en. de dagbladpers in beroering. in December van dit jaar
werd deze nog eens in de rondvraag
aan de orde gesteld door het raadslid
S. Slagrveld. De Herman Heijermansweg kwam er echter, de Herman Heijermansstraat verdween — ondanks talloze protesten uit het hels land — en
maakte plaats voor De Favaugeplein.
JULI
De halve eeuw gymnastiek van „Oefening Staalt Spieren" vond op de eerste
Zondag in Juli de bekroning in een
groots* Zweedse en Nederlandse demonstratie in het sportpark aan de
Vondellaan. Des avonds recipieerde
het gemeentebestuur, waarna het gouden jubileum met een diner werd besloten. Het handbaltournooi kon plotselmg niet doorgaan door het uittreden van een aantal leden, die aansluiting zochten bij de voetbalvereniging
Z a n d voortmeeuwen.
De avondconcerten op het Raadhuisplein werden door de Zandvoortse Muziekkapel geopend. Een geslaagd tennistcurnooi bracht mevr. Poelgeest de
Ie prijs. De Culturele Kring „'t Helm"
werd een stichting. Een dressuurdemonstratie iiv het Kennemer Sportpark trok veel belangstelling.
De wisselbokaal van de 9e estafette
voor voetbalverenigingen was dit keer
voor D.S.B. De belangstelling voor dit
evenement was wederom enorm groot.
Wies van Dongen werd nagenoeg onbetwist amateurkampioen wielrennen
op ons circuit na een afstand van ongeveer 180 km te hebben afgelegd.
Vijf brandweerlieden van het vrijwilligerskorps werden ten raadhuize
gehuldigd. De burgemeester had de
raadsleden ook uitgenodigd, maar
speelde met vuur toen hij over een
nisuwe brandweergarage sprak.
Het stormweer trad in de laatste
weken van Juli als spelbreker op, o.m.
bij het standwerkersconcours, bij de
internationale motor- en autowedstrijden (het publiek stroomde weg) bij
concerten, strandfeesten en vuurwerken.
In deze herfstsfeer werd door de gemeenteraad het postkantoor aangekocht, alsmede perceel Haltestraat 4.
De wijziging van de verordening op de
vermakelijkheden werd aangehouden.
Vijf middenstandsverenigingen schreven tenslotte een brief aan de minister om hun bezorgdheid te uiten over
de voorgenomen opheffing van de
tramdienst Zandvoort-Amsberdani voor
dat een goede verkeers-oplossing nabij het station Heemstede-Aerdenhout
is gevonden.
AUGUSTUS
werd de maand waarin alles verregende en iedereen sombere gezichten trok.
De meeste vacanties werden in de
huiskamer of in een ongezellige hotelkamer doorgebracht, terwijl de strandpachter zijn consumptietent haast niet
uitkwam. De strijd om de zilveren water.toren werd voor Zandvoortmeeuwen
geen succes, hoewel men de voorwedstrijden gemakkelijk won. De beslissende wedstrijd met H.B.C. eindigde
in ~ een fraaie overwinning voor de
Heemstedenaren.
De internationale autowedstrijden
lieten veel deuken, schrammen en anderê sensationele dingen zien, doch
waren uiterst sportief en het aanzien
ten volle waard. Jammer was het dat
de^ enige vrouwelijke coureur, Joke
Maasland, over de kop sloeg met een
splinternieuwe Ferrari.

De zandbouwwedstrjjd van de stlchting „Touring Zandvoort" kon juist
tussen de regenbuien door plaatsvinden, evenals het zwemfestijn van de
kampeervereniging „Helios" in het
Richebadbassin.
De vriendschappelijke voetbalwedstnjd tussen Zandvoortmeeuwen en
een ambtenarenelftal bracht een overwinning voor de thuisclub en een foedrag van ongeveer honderd gulden, in
de kas van het comité voor ouden van
dagen.
Burgemeester van. Penema kwam een
longontstekenhig geheel te toovten,
maai- kon eerst in September znn
werkzaamheden, 'hervatten.
SEPTEMBER
Zo lEdhgzamerhand kwam 't millioenenplan op de proppen. Met het plotselinge verzoek om 'het kleinere boulevardplan-Visser voorlopig niet aan te nemen en nog een maand te wachten op
een nieuwe combinatie, kwam het millioenenplan uit de zee (combinatie)
nevelen te voorschijn. Dit fata morgana-idee won het van de bescheiden
plannen. De geheimzinnigheid bleef
echter bestaan
Voor de r.k. voetbalvereniging „The
Zandvoort Boys" was 5 September esn
zeer belangrijke dag toen de velden
van het Kennemer Sportpark in gebruik genomen werden met de voetbalwedstrijd Geel Wit tegen T.Z.B.
De thuisclub won de wedstrijd, maar
Castien brak zijn rechterenkel, waardoor hij vele weken aan zijn bed gekluisterd werd.
Ook Zandvoortmeeuwen deed van
zich spreken. De ontmoetingen 1tegen
Scheveningen en T.Y.B.B, werdien resp.
met 4-1 en 2-1 gewonnen, maar de
strijd tegen H.B.C, werd met 2-1 verloren.
De plantententoonstelling van de
stichting „Touring Zandvoort" werd
m het laatste deel van deze maand georganiseerd en bracht verschillende
blijde winnaars. Blijde gezichten waren ook te zien na afloop van de gezellige dag, die talloze ouden van dagien door het plaatselijk comité werd
aangeboden.
De Dudok de Wit kwam wel uit de
schuur, maar behoefde niet op te treden voor het Duitse jachtje „B'&a", dat
tijdens de mist in nood verkeerde,
maar behouden Umuiden kon toereiken.
De bazar voor de vloerbedekking van
„Ons Gebouw" werd druk bezocht en
bracht ruim duizend gulden op.
De Oterleekse torandweerstaf deed
ook weer eens van zich spreken en
werd 'door een aantal Zandvoortse vrijwilligers -.van hst ..Haarlemse korps
„gestolen". Enige weteen! later was de
staf weer verdwenen.
Voor de konijnen brak een slechte
tijd aan, daar myxomatose werd geconstateerd, al werd dit door „bevoegde zijde" ontkent. Momenteel is de bonijnenstand zeer ernstig aangetast, al
zijn er gebieden aan ts wijzen, waar
(Adv.)

„Je zit er
véél dichter bij. .."
„By de donderwolken?"
„Nee, bij de uitzending, bedoel ik.
Ik heb Draadomroep thuis.
Die heeft zuivere studioklank."
„Hoe komt dat?" „Nou, omdat je
de voornaamste stations over eigen
lijnen, direct in je kamer krggt".
Dat is vakwerk, hoor..."
Aan PTT kunt U het overlaten,
te zorgen voor een ideale ontvangst. De nieuwste snufjes in de
Draadomroep-apparatuur werken
er aan mee om U het ongestoord
genot van Uw uitverkoren programma's te garanderen. Draadomroep is zuinig op Uw geld en
op Uw stroom, maar royaal met
de geluidskwaliteit. En dat vervelendezoekenen bijstellen neemt
PTT U óók uit de hand. Eén
draai aan de knop - en

U boort het fijnste het best!
*Als U in het gebied van een gemoderniseerd 4-ptogramma-net woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije studloklank

de konijnen voor deze ziekte niet vat- evenals de N.A.T.U. De gemeenteraad
besloot tot een intense verbetering van
baar schijnen te zijn.
de Grote Krocht.
Kees.
De algemene beschouwingen werden
OCTOBER
in een kalm tempo en in een toetere
Wederom kwam het millioenenplan verstandhouding als de vorige keer ge- Er zijn mensen, die zeggen dat hij een
boven drijven en wel in een openbare houden. Bij de post van de alge- ellendeling van een hond is. En Kees
vergadering van vier minuten na een mene veiligheid werd öeni bedrag van schijnt altrjd te voelen wie er zo over
besloten 'zitting die meer dan vier uur ƒ 6200,— op de politie-uitgaven be- hem denkt. Daarom lijkt hij wel eens
duurde en waarin de raad (met inbe- snoeid.
onvriendelijk en nogal bars. Alleen
grip dus van de wethouders) officieel
De film van de stichting „Touring als je goed over hem denkt, heb je
door vertegenwoordigers van „de com- Zandvoort" viel niet bij iedereen in de z'n hele grote hart volledig gewonnen.
binatie" op de hoogte gebracht wer- smaak. In het touitenland was men er Dan put-ie zich uit in bnna buiteden van dit fantastisch plan. Na af- opgetogen over en daar gaat (het ten- nissige attenties, van doodgewoon
loop kreeg de pers een dictee te ver- slotte maar om!
kwispelstaarten tot uitgebreid gezicht
werken.
De motorclub „Zandvoort" organi- likken!
De gemeentebegroting verscheen uiter- seert niet alleen goede puzzleritten,
Kees heeft zo z'n eigen opvattingen
mate vroeg en toonde een tekort van maar weet ook van feestvieren. Het hoe een hondenleven geleefd moet
ƒ 212.000,—, dat echter tot een kleiner eerste lustrum werd met een „knal- worden. 'Hij vaart er wel bij, waaruit
bedrag teruggebracht kan worden.
men zou kunnen concluderen dat zijn
avond" gevierd.
De bazar van de Ned. Herv. GeSinterklaas deed zijn intocht - zon- mani€r nog zo slecht niet is. Hij heeft
meente trok veel publiek en bracht der pepernoten - en werd officieel op natuurlijk ook allerlei gewoonten, die
bruto ruim ƒ 5200,— op. Af scheid werd het raadhuis ontvangen. De Sint zorg- nij — nu hij een man van middelbare
genomen van de heer L. Slagveld, die de tezamen met de middenstandsver- leeftijd is geworden, hij is n.l. ruim
wegens het bereiken van de pensioen- enigingen voor een goed opgezette acht jaar — niet meer wenst af te
gerechtigde leeftijd als hoofdopzichter actie, die grotendeels 't geld in Zand- leren.
de dienst van publieke werken verliet. voort hield. De winkeliers waren tenO, dat moet U beslist weten, dat
Phoenix opende het seizoen niet minste tevreden!
hij eens op éénjarige leeftijd een
„Sally's Vaders", terwijl de Operette„'t Voetlicht" bracht „De man die halsband van 'z'n baas kreeg. Het Ie»
vereniging veel succes boekte met op- terugkwam" op de planken en de Zand- ren tuigen werd om z'n forse nek gevoeringen van „De Zigeunerbaron".
voortse Politie Toneelgroep „Kapitein legd en het was hem al direct aan
Weer stonden twee scholen in de Venijn". Nog altijd weet Zandvoort te zien dat hij er maar uiterst matig
publieke belangstelling en wel de niet of deze groep nu met toneelspelen mee was ingenomen. Hij keek de baas,
prachtige Josiena van den Enden- ophoudt. Het wordt tijd dat men hier- aan alsof hij wou zeggen: „Wat moet
school in Plan Noord en de niet min- over het (politie)licht laat schijnen.
ik nou met dat ding.... wat is dat
der fraaie Wilhelmina-kleutsrschool.
voor een uitvinding?"
Nu nog volgend jaar een nieuwe u.l.o.Enfin, hij slenterde gemelijk de
DECEMBER
school en dit vraagstuk is van de '(lei)
deur uit, zo nu en dan eens met een
baan!
alt in de kopgroep broeierige wrok achterom naar het
Het winterprogramma van .de stich- Zandvoortmeeuwen
en
er
is
in
deze
laatste
maand een Huis kijkend. Een paar uur bleef hij
ting „'t Helm" trok de aandacht, supportersvereniging opgericht.
weg. Toen hij terug kwam, had hij
evenals de programma's van het In- Hildering" bracht tot tweemaal„Wim
geen. halsband meer om. Hij viel do*
toe
stituut voor artoeidersontwikkeling en „Gaslicht", de tweede keer ten bate delijk vermoeid in z'n hoek, legde z'n
d® Ned. Reisvereniging.
kop op z'n voorpoten en begon de
van het zgn. „biggenfonds".
„Op Hoop van Zegen" opende nu baas vals en onderuit te begluren. Ja,
NOVEMBER pas haar seizoen met „Het ontstuimige 't is- een sarcastisch heerschap die
hart" en het laatste nieuwtje op to- Kees. Eerst wilde de 'baas zich niet
De gemeenteraad stond wederom in neelgebied is de oprichting van een laten kennen, maar dat irriterende ge*
de belangstelling — natuurlijk met het nieuwe groep „Sandevoerde" onder gluur begon toch op z'ri zenuwen te
millioenenplan. Voorlopig kregen de leiding van Jos Dröse, die vorige werken. Op strenge toon vroeg lüj
twee milhoenenplannen van de ge- maand nog de Politietoneelgroep re- Kees: „Waar heb je je halsband ge*
laten, huh?" Kees keek glashard langs
mesnte een rustkuur van een jaar. Op gisseerde.
l Januari 1956 moet alles in kannen
Het Zuiderbadberoep bij de Kroon de baas en dacht: „Je kan me wat....
oi, wat heb ik met
en kruiken zijn. Elk kwartaal dient werd door de gemeente Zandvoort ver- een halsband
het college van, B. en W. door de grote loren, maar betekent niet, dat het een halsband te maken? 'Het is ver=combinatie op de hoogte gehouden te (bad) lied uit is. Het circuit krijgt vol- schrikkelijk, maar je kunt je nage=
noeg niet wapenen tegen het' sarcas*
worden. Nu maar afwachten wat er gend jaar een restaurant.
van het fantastische plan overblijft,
Het jaar werd afgesloten met twee me van een hond. De baas werd kre=
waarbij we vooral denken aan het oude fikse stormen, die ook in onze gemeen- gel en snauwde: „Voor de dag er
B. en W. gezegde: „Wat U hier ziet te aardig huis hebben gehouden. Het mee, lummel.... waar is die hals*
komt er niet".
gemeentebestuur zal weer diep in de band?!"
Kees verlegde z'n staart een beetje,
Het hoofd van de Julianaschool, de buidel moeten tasten....
keek huichelachtig niet*begrijpend en
heer J. Kiewiet, vierde zijn zilveren
geeuwde luid in de baas z'n gezicht.
onderwijzersjubileum en werd eens
goed in het zonnetje gezet. De baaar
Met slechts weinig weemoed riemen Dat betekende: Man kras op en laat
van de Karel Doormanschool slaagde wij thans afscheid van 1954 en be- me!
wonderwel en gaf een batig saldo van groeten 1955 met vertrouwen en in de Drie maanden later schonk een ken»
ongeveer drieduizend gulden te zien. hoop, dat de weersomstandigheden ons nis van de baas Kees een andere hals»
band. Maar dit was ernstiger. Er was
De Zandvoortse Muziekkapel kreeg dit keer gunstig gezind zullen zijn.
financiële hulp van de gemeente,
J.G.B. namelijk een riem bij.
Kees lachte gniepig toen hij de hals*
band om z'n nek kreeg. De baas leg=
de het nu anders aan. Die ging met
Kees wandelen, terwijl hij de riem
door de halsband had gestoken. Asje=
blieft, zo hoorde het. Dit stond allemaal zo' in' de politie=vefbrdéhing.
Kees liet 't zich welgevallen. Alleen
Dinsdagavond sprak in „Ons Gebouw"
Deze taken zijn mooi en groots, als hij onderweg "een kat zag, sleurde
de baas aan de andere kant van de
de heer P. J. Kaptein uit Haarlem op vooral indien de volkeren bereid zijn hij
een offer te brengen. Ondanks de felle riem een eind over de straat, zodat
de Oudej aarsbijeenkomst van de plaat- aanvallen
zal de steeds groeiende Par- de goeie man soms een remspoor had
selijke afdeling van de Partij van de tij van de Arbeid hieraan zijn steentje van twaalf meter. Dit evenement her»
haalde zich nog twee'of drie dagen.
Arbeid.
bijdragen.
In zijn openingswoord herdacht de Toen was"'t voor goed afgelopen. Op
> In een gloedvol betoog liet hij zijn
de avond van de derde das* zei Kees
blik eerst teruggaan naar twee belang- heer G. J. Sterrenburg het verschei- in een vertrouwelijke bui tegen de
den van twee trouwe leden, te weten
rijke gebeurtenissen en wel het Man- Mevr. Jacobs en de heer G. Groen. baas: „Vind je mij nou echt wel etn
dem'ent van de r.k. bisschoppen en de
Hij deed een toeroep op de vele hond voor een halsband en zo'n
riem?''
verwerping van de Europese Defensie- aanwezigen om de geledenen, van „De stomme
„Nee, Kees," zei de baas uit de
gemeenschap door het Franse parle- stem des volks" te versterken en de grond van z'n hart. „Maar 't ataat in
verkiezingsbusjes niet te vergeten.
ment.
"
Uit Canada was zelfs een verzoek ge- de Politieverordening.. en., eh
Kees betoogde dat de mannen van
komen
een
busje
te
zenden!
Het Mandement was een onbegrjjpeHet overige programma was gewijd de politie het niet zo kwaad bedoel»
lijk gebeuren en sloeg in als eens don- aan
ontspanning. Twee jeugdige or- den en dat de soep nooit zo heet
derslag bij heldere hemel. Dit Man- kestjes
„De stem des volks".ver- wordt gegeten als ze wordt opge*
dement moet dan ook beschouwd wor- leenden enhieraan
hun medewerking. diend. Ja, dat was waar. Maar de
den als een felle aanval op de Partij Met een verloting en
een. gezelschaps- soep werd wel heet gegeten. Toen de
van de Arbeid en het N.V.V. De hierop spel (het hangt aan de
muur!) werd badgasten op een keer weg gingen.
in Utrecht gevolgde demonstratie was deze avond toesloten.
Toen ging de politie opeens vette
er een van teleurstelling, maar ook
J.G.B. strepen onder de bewuste verordevan kracht, daar het Mandement een
ning trekken en punten op alle i's, die
slag had kunnen zijn, maar. zich juist
er in voorkwamen, zetten. Alles watten gunste van de twee organisaties
hond heette moest aan de lijn.
keerde. Ook werd winst geboekt bij de
„Zie je nou, wat er gebeurt?" zei
socialistische dagbladen en. de V.A.R.A.
de baas tegen Kees. Kees zag het en
De verwerping van de Europese de- Gemeenteraad
zorgde er nog dezelfde dag voor dat
fensiegemeenschap door het Franse
en riem en halsband onviadbaar wer*
parlement was de volgende slag, niet De eerste openbare vergadering van den.
alleen voor ons land, maar nog meer de Zandvoortse gemeenteraad is vastDaarna hebben baas en Kees de
voor Europa.
gesteld op Dinsdag 18 Januari 1955.
Politie-verordening gezamenlijk geNa de oorlog (na elke oorlog!) heerste
tart. De eerste uit wanhoop, de tweede
een geest van vooruitstrevendheid. Zo
uit sport. Het kostte de baas twee»
langzamerhand echter steekt het con- Autobrand(je)
maal drie gulden of tweewaal vijf gul»
servatisme zijn kop weer op en. dat
den, dat weet-ie zo precies niet meer.
geldt vooral voor Frankrijk, dat in een Zondagavond trokken velen uit hun De politie had tweemaal flitsend toe»
tijdsbestek van tachtig jaar driemaal woning toen omstreeks 10 uur de geslagen. Even later kwamen de badoorlog heeft gevoerd met Duitsland. brandweersirene loeide. In de Brug- gasten weer. Wat Kees een paar
Aan het ontworpen verdrag tussen de straat was een geparkeerde toestelauto maanden ongestoorde vrijheid oplje»
zeven landen kleefden verschillende in brand gevlogen. Een voorbijganger verde. En nu is 't weer uit. Maar Se
fouten. In dit verdrag zou Duitsland trachtte deze te blussen door met de halsband is weg en de riem is weg. En
een belangrijke plaats innemen en wagen naar beneden te rijden. De Kees heeft van de week nog plechkunnen samengroeien met de andere flinke vlam verdween niet, inaar kon tig verklaard: „Baas, krijg het geen
West-Europese landen. Dit belangrijke in de PrinSenhofstraat nog voordat de derde keer in je zieke hoofd om mij
feit zagen de Fransen echter (ook een brandweer arriveerde, door middel van m de boeien te slaan, want dan word
deel van de socialisten) over 't hoofd een matje worden geblust.
ik vreselijk nijdig op je. (Dit is het
en lieten bovenal hun nationalistische
ergste wat de baas kan overkomen).
gevoelens spreken. Zij namen eenvouDaarom leert hij de vrijbuiter rustig
dig geen kennis van de inhoud van Filmmiddag
op het matje naast de kachel te lig»
het verdrag; 60% van het parlement
gen. Op 't ogenblik gaat het wel.
De eerstvolgende fihnmiddag in het Maar wat te doen als Kees straks
haalde to.v. de tekst niet af!
Frankrijk is nu eenmaal een chau- Patronaatsgebouw, georganiseerd door weer verliefd wordt. Met de baas
vinistisch land, wil geen souvereiniteit de speeltuinvereniging „Kindervreugd", gaan wandelen? Hij Wijkt wel -uit.
missen en hoopt
nog eens zijn toelang- vindt op Zondag 9 Januari a.s. plaats.
MOMUS.
ryke rol van1 weleer terug te winnen.
Het conservatisme speelt derhalve
hoogtij, hoewel dit eigenlijk tot het „Liftende" militairen
verleden zou moeten behoren.
A.N.W.B. doet voorstel
\
Afzonderlijk zijn de Europese landen
militair en economisch niet sterk ge- Met het oog op de vraagstukken, Schade
noeg. Italië ib.v. telt twee millioen welke zich rondom het liften van mi- Van een strandpachterstent, honderd
werklozen, die werk zoud'en hebben, litairen voordoen, heeft de AJST.W.B. nieter voortoy de laatste (officiële)
indien de andere landen de handen thans de Legervoorlichtingsdienst in strandafgang aan de Zuid-boulevard,
ineen sloegen. Het levenspeil van de overweging gegeven een yjst samen te is In de eerste stormnacht van Dinsachtergebleven gebieden, zowel in ons stellen en te publiceren van plaatse- dag op Woensdag 100 meter waterleiland, in West-Europa en zelfs in Azië lijk te treffen regelingen inzake op- ding weggespoeld, waarvan men tot op
dient omhoog gestuwd te worden. De neemcentra, waar militairen zich teun- heden slechts eten.-'klein gedeelte wist
Ver, Staten van Amerika zagen dit in nen verzamelen teneinde te worden af- te 'bergen.
(b.v. met de Marshallhulp) en. ook gehaald door automobilisten, die beDonderdagnacht verdween een staNederland heeft kort geleden een ibe- reid ztfn hen mede te nemen.
pelput met duizend halve stenen in de
drag van 25 millioen gulden toegezegd
De A.N.W.B. heeft zich bereid ver- golven en werden 800 tegels weggeslavoor de achtergebleven volkeren in klaard onder zijn leden bekendheid gen. De schade wordt op 7 ô. 800 gulAzië.
aan deze „opvangplaatsen" te geven. den geschat.

Oudejaarsbijeenkomst

VLEESHOUWERIJ C. VAN ELDEK
Haltestraat 12, telefoon 2616
p.f.

Bij de JAARWISSELING

,ESVE'

Zandvoortse Courant
voorspoedig 1955
N. v. Bilderbeek, „HEI BABYHUIS"
Grote Krocht 5a
Sohelpenplein 7
Gelukkig Nieuwjaar
wenst cliëntleni, vrienden en bekenden
P. BOL, Mr. Schoenmaker
een gelukkig Nieuwjaar.
Hobhemastraat 25
p.f.

Firma A. Akersloot

Tj. Aukema
p.f.

Brink's Wijnhandel
Grote Krocht 28

Algemene Bond van
Ambtenaren

Melkhandel J. fBrand

p.f.

Bij CASTIEN gekocht
Nooit verder gezocht!

afd. Zandvoort
wenst leden een voorspoedig
Nieuwjaar.

Voor Petroleum en Esso-Gas, Zeep,
Borstelwerk, Pannen, Emmers en alles
wat voor de keuken nodig is. Wij komen gaarne bij U aan huis. Vaste dag,
vaste tijd. Fa. F. W. CASTIEN & Zn,
Zandvoortselaan 119 rd.
Z.N.

Oosterparkstraat 60
wenst cliënten, vrienden en kennissen
een voorspoedig 1955.

P.f.

Castien's Melkinrichting

Oosterparkstraat 6
Jan Steenstraat 10

Stationsstraat 12, tel. 2336
wensen hun cliënten en vrienden
een voorspoedig 1955
T. KOPER, aannemer
Zuiderstraat 11

p.f.

Kerkman & Loos

Bedd'enimagazljn W. KEMPER
Haltestraat 16 Haltestr. 21, tel. 2119, wenst cliënten
en bekenden een gelukkig 1955
wenst zijn cliënten en kennissen
C. G. A. CASSEE
Grote Krocht 9, telef. 2301 een gelukkig en voorspoedig 1955
Drogisterjj en schildersbedrijf •
wenst haar cliënten
A. KROMHOUT
een voorspoedig 1955
[. J. Knotter
G.N.
Haltestraat 24
Haltestraat 37, telefoon 2891
MONDACCOBDEONVERENIGING
Smedery G. A. KOP
wenst zijn cliënten
Westerstraat 3-5 - Tel. 3123
een voorspoedig 1955
P.f.
wenst haar leden, donateurs (trices)
J. KOL, Koningstraat 75
en begunstigers een gelukkig Nieuw- Firma J. Th. Kort
wenst vrienden en bekenden
jaar.
Grote Krocht 30-32
een Zalig Nieuwjaar
wenst haar geachte cliënten
Jac. Franssen
een gelukkig Nieuwjaar.
SCHOENMAKERIJ T. KERKMAN
Haltestraat 72
Markiezen, rolluiken
P.f.
Oranjestraat 16 tel. 2785
G.
Kol
G.N.
A. KERKMAN
P. Qroenevelt
J. KERKMAN-DE VRIES
Electro-radio-geluidstechnisch bureau
Vertegenwoordigers van de
Noorderstraat 5
p.f.
N.V. Levensver. Mij.
Fa. J. K. Feenstra
„UTRECHT"
MEJ. A. KOPER, Lerares coupeuse
ivensen allen een voorspoedig 1955
Tramstraat 15, wenst haar geachte
Haltestraat 57, telefoon 2065
cliënten en leerlingen een voorp.f.
spoedig 1955
Expeditie-, Touringcar- en Taxibedrijf
P. Flietstra Schildersbedrijf
A. KUIK, Herenkapper, Swaluëstr. 15
Burg. Beeckmanstr. 2, tel. 21,14
wenst cliënten en kennissen
Schoonmaakartikelen,
behang,
een voorspoedig 1955
borstelwerk enz.
Haltestraat 63 - Tel. 2214
wenst geachte cliënten
p.f. Ie Zandvoortse Drogisterij
een voorspoedig 1955

Bloemenmagazijn „Erica"

U een

Tramstraat 11
Zandvoort

Qebr. Keur

Erkende boek-, kantoorboekhandel
en leesbibliotheek
Vishandel
Grote Krocht 17, tel. 2231.
p.f.

wensen
alle medewerkers aan de

Qebr. Kreijger

Metselbedryf

„Excelsior"

P. Kerkman

Maison Qerrits

Café A. Koper

C. Luttik

Kerkplein 6

Zeestraat 34
P.f.
Dames- en Herenkapper
p.f.
Zandvoortselaan 355
Pedicure, haarwerken
Helmersstraat 11
pi. Melkhandel P. Koper
wenst zijn geachte cliënten, vrienden Zeestraat 30, tel. 3718
Fa.Wed.P.Lefferts&Zn
E. Bos & Zonen
wenst cliënten, vrienden en
en kennissen een voorspoedig 1955
Agent
kennissen een gelukkig Nieuwjaar
GROENTE- en FRUTTHANDEL
Heinekens Bierbrouwerij N.V.
CHRISTELIJKE
Haltestraat 28, Tel. 2112
Swaluëstraat 3.
Handel in
en
echtgenote
BESTURENBOND
wensen hun cliënten en bekenden
Wijnen en Gedistilleerd
p.f.
een gelukkig Nieuwjaar
Prinsenhofstr. 3, telef. 2153
Kerkstr. 9 - Zeestr. 44
Kemp's Fruithandel
Wenst ook U een gelukkig en
SIGARENMAGAZIJN „'t CIRCUIT" wensen allen een voorspoedig 1955
Kerkstraat 35
p.f.
voorspoedig 1955
Haltestraat '32a, tel. 3072
Qebr. BOL
wenst
geachte
cliënten
en
bekenden
Aanleg en onderhoud van tuinen een voorspoedig Nieuwjaar
Boek- «n kantoorboekhandel
Smederij Qansner en Zn
Telefoon 2704 en 2827
Aanbevelend, P. J. W. MARSKE Grote Krocht 36a
p.f.
W. J. LORENZ
wenst cliënten en vrienden een
Zr Dina Brondersstr. 3, tel. 2110
Haltestraat
15, tel. 2154
voorspoedig
Nieuwjaar
Fam.
Joh.
Dalman
Brood- en Banketbakkerij
p.f.
Agent „Het Parool",
Schoolstraat l
M. J. BALK
„Panorama", „Libelle",
Schoenmakerij
GISKES
wenst zijn cliënten en kennissen een Bakkerstraat 5
Fa LUYENDIJK
„Goed Nieuws"
Hogeweg 27, telefoon 2989 gelukkig Nieuwjaar.
en BISENBERGER
wenst begunstigers en bekenden
P.f.
wenst U een voorspoedig 1955
Bouw - en aannemersbedrijf
esn gezegend Nieuwjaar
Groentehandel C. Drayer
v. Ostadestraat 25, tel. 2083
Van Ostadestraat 9
SLIJTERIJ
P.1
wenst cliënten, vrienden en
BÉ GROENDIJK
Fa. Baggerman
„De Kampioen"
kennissen een voorspoedig 1955
Meubelmaker
E. LOOS
Heiiiekens Agentschap
Haltestraat 59
Gasthuisplein 8
Sporthuis „Zandvoort"
wenst allen een voorspoedig 1955
wenst een gelukkig Nieuwjaar
Haltestraat 35, tel. 2131
' wénst "geachte^ clientèle een
aan
cliënten
en
kennissen.
wenst cliënten, vrienden en
voorspoedig Nieuwjaar
Oosterstraat 3
bekenden een voorspoedig 1955
wenst clientèle, vrienden en
H. BLUIJS
Electro-technischi Bureau
kennissen
een
gelukkig
1955
Zeestraat 46
K. LOOMAN, Mr. Opticien
J. H. VAN KEULEN
E. Groen
Haltestraat 5
wenst clientèle, vrienden en bekenden
Diaconiehuisstraat
24
p.f.
Lood- en zinkwerker
een gelukkig Nieuwjaar
Drukkerij
wenst cliënten, vrienden en bekenden
Koningstraat 55, tel 2508
R. LOOS, Wagenmaker
een voorspoedig 1955
Fa. J. van den Bos & Zn Haltestraat 12, telef. 2507
Baan 10. Werkplaats: Swaluëstraat 43
p.f.
SCHILDERSBEDRIJF
Brandstoffenhandel J. KEMP
wenst zijn geachte clientèle een Schoenmakerij H. HARMS
Burg. Engelbertsstraat 54 en 22
Koninginneweg 14 Horlogerie — Bijouterie
voorspoedig 1955
Zuiderstraat 8
Tel. 2562 en 3101
p.f.
H. LANSDORP
wenst geachte cliënten en kennissen
SIGARENMAGAZIJN
Kerkstraat 33
p.f.
wenst cliënten, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
een voorspoedig 1955
Gezondheid en goede aaken wensen wij Schildersbedrijf
Bouw- en
U van harte toe in 1955
wenst zijn geachte cliënten, vrienden
Aug. van der Mij e
aannemersbedrijf
Schildersbedrijf
ten toekenden een voorspoedig 1955
Modelslagerij
Schoolstraat 9 — Telefoon 2749
wenst geachte cliënten en bekenden
Firma
Keur
&
Zoon
H.
Q.
Heek
Luxe broodbakkerij
een gelukkig Nieuwjaar
v. Speijkstraat 10 - Telef. 2979
Kerkplein
4
Swaluëstraat 41, tel. 2590
W. van Duyn
p.f.
Brood- en banketbakkerij
Helmersstraat 28
wenst geachte cliënten en vrienwenst
allen
A. v.d. Mije & Zonen
Hotel-café-restaurant
den een voorspoedig Nieuwjaar
een gelukkig Nieuwjaar
Sohoolplein
4 hk. Wülemstr. tel. 2467
C. KEUR
wensen geachte cliënten, vrienden en
P.f.
kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
Banketbakkerij Bosman
Aannemersbedrijf
Kerkstraat 23
Het Bestuur van1 de
Kerkstraat 22
Hogeweg 52
p.f.
Het Bestuur van de Speeltuinver.
wenst cliënten, vrienden en bekenden wenst zijn relaties, vrienden en
Algemene Nederlandse
„KINDERVREUOD"
een gelukkig Nieuwjaar
bekenden een voorspoedig 1955
Wij wensen vrienden en kennissen
Metaal Bedrij fs Bond
een gelukkig Nieuwjaar.
wienst leden, ere-leden, mediawerkers wenst haar leden en diens huisgenoten
en
begunstigers een voorspoedig 1955 een voorspoedig 1955
J. BOS en echtgenote
Fam. C. Hogen Esch
Boek- en kantoorboekhandel
Agent van „Het Vrije Volk",
Encino, California, U.S.A.
Electro-Technisch Bureau
Schildersbedrijf
de „Radlogids"
F. M. van Deursen
wensen hun abonné's een voorspoedig
J.
KEUR
Fam.
HENNIS-DORREBOOM
J. J. van der Mije
Nieuwjaar
Haltestraat 12r tel. 2507
p.f.
wenst al haar vrienden en kennissen Burg. Engelbartsstraat 64, tel. 2914
Koningstraat 73, tel. 2457
een voorspoedig 1955
wenst cliënten
een voorspoedig 1955
n.v. A. BAKELS
Fa. HEEMEIJER
N. H. DALMAN en ECHTGENOTE
Kerkstraat 29-31
Grote Krocht 36-, wensen cliënten Van Ostadestraat 7a, telefoon 3116
G.N.
en vrienden een voorspoedig 1955
wenst geachte cliënten
De directie van de
een voorspoedig Nieuwjaar
Fa. J. VAN DUIVENBODEN
Dir. GEBR. KOPER
Haltestraat 45 International School
wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar
p.f.
wenst haar leerlingen, oud-leerlingen
BERENDS NOTJVEATJTé'S
en toekomstige leerlingen een voorG.N.
B. DUIVENVOORDEN
Zeestraat 37 - Tel. 2867
spoedig en gelukkig 1955
De Gezonde Apotheek
Vergelijk uw jaarlijkse uitgaven met ONZE kleding
en die van minHaltestraat 49
Z.N.
Groente- en Fruithandel W. BOS
derwaardige
kwaliteiten,
dan
is
uw
besluit,
ook
in
1955
p.f.
„JUFITER"
Da Oostastraat 4
pj. KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN, Grote Krocht 31-23 uw leverancier
Haltestraat 6
Het Bestuur van de
G.N.
DAMESKLAVERJASCLUB „NOORD"
Fa. G. BAKKENHOVEN
wenst haar leden en andere klaverj as- Keesman's Schildersbedrijf
verenigingen een voorspoedig 1955
Bakkerstraat 3, telefoon 2523
Z.N.
Jam Steenstraat l
A. DORSMAN, Willemstraat 15
wenst
geachte
cliënten, vrienden en
wenst cliënten en bekenden een bekenden een voorspoedig
Modelslagerij D. BOON
1955
gelukkig ,en voorspoedig 1955
Schoolstraat 3, telef. 2939
Grote Krocht 14, telefoon 2919
p.f.
ELISABETH DONYE
Brood - Banket - Chocolaterie
Pakveldstraat 30
HET BLOEMENHUIS
A. W. KOELEMIJ
p.f.
Haltestraat 65, Telefoon 2060 P.f.
v/h Kuneman
wenst haar geachte clientèle
Haltestraat 33
p.f.

H. GORTER

J. Koning

J. C. Dorsman-

F. M. van Deursen
P. C. Drommel

Fa D. Berkhout

W. Dorsman

Parfumerie •
Hildering

Theater „Monopole"

Wasserij MEULMAN

Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond
Afd. Zandvoort

een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar

E. KONINQ

wenst haar leden een voorspoedig 1955
P.f.

AANNEMER VAN
SCHILDERWERKEN

MELKINRICHTING

Ban-Bodega

VLEESHOUWERIJ J. J. SPIERS

L. van der Mije & Zonen

Haltestraat 30, telefoon 2175

Van Ostadestraat l
wenst geachte cliënten en vrienden
een voorspoedig Nieuwjaar

A. MOLENAAR

Bestuur en Elftalcommissie van

p.f.

,Zandvoortmeeuwen'
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig Nieuwjaar
Gasspecialist annex loodgietersbedrijf

J. A. Paap

Agent „De Centrale"
„Ziekenzorg"
A. J. v. d. Moolenstraat 4
Telefoon 3131
Alle verzekeringen
G.N.
Vishandel
PLOOR MOLENAAR en ZONEN
Da Costastraat 17

Dr Gerkestraat 42, telef. 3176
Allen een gelukkig Nieuwjaar
De afd. Zandvoort van de

Drogisterij-Schildersbedrijf
Fa. KLAAS v.i MIJE & ZONEN
Wülemstraat 31, tel. 2363
p.f.

Swaluëstraat 2-4 — Telefoon 2889
Wenst geachte clientèle een voorspoedig Nieuwjaar

Zandvoortse Operettevereniging
wenst haar leden, ereleden, donateurs
en begunstigers een voorspoedig 1955

Stucadoorsbedrijf Gebr. Water
v/h P. A. Muller en Co.
p.f.

J. F. PAAP, Aardappelhandel
Noorderstraat 24 tel. 2480
P.f.

S. O. L. S.

Automatiek
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig Nieuwjaar.

Garage Smit

Parallelweg 32-34, telef. 2391
Subagent Citroen
I. PETROVITCH en Echtgenote
L. VAN DER MEIJ
wensen geachte cliënten, vrienden wenst cliënten en kennissen een
Agent Zandvoorts Ziekenfonds
en kennissen een voorspoedig 1955 voorspoedig 1955
Dorpsplein l
Z.N.
Het Bestuur van PostduivenvereniSigareninagazijn
ging „PLEINES" wenst begunstigers
N.V.V.
en vrienden, een voorspoedig 1955
Fa. Schutte-Kuipers

Bestuurdersbond Zandvoort
wenst allen in 1955
Arbeid en Vrede

Het bestuur van de

Het Bestuur Van

Zandvoorts Gemengd Koor

wenst alle dorpsgenoten
een voorspoedig 1855

MtTZIEKKAPEL „ZANDVOORT"
wenst haar leden en donateurs
een voorspoedig 1955

Naaimachinehandel „Wilco"

Brugstraat 9a

Partij van de Arbeid

wensen leden, supporters en
begunstigers een succesvol 1955

Garage „RINKO"

(E. JONGSMA), Oranjestraat 3
wenst iedereen een gelukkig
Nieuwjaar

Z. B. H.

Helmersstraat 2
wenst haar clientèle veel
geluk en voorspoed in het
nieuwe jaar.
D. VISSER, Poelier
Haltestraat 34

Koningstr. hkOosterstr., tel. 2577
Vondellaan la, tel. 3309
wenst haar geachte cliënten esn
voorspoedig 1955

wenst haar Directeur en leden
een gelukkig en voorspoedig 1955

Bakkerij
Van Veen

Zandvoortse Brandstoffen Handel
wenst haar cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
Het bestuur van
p.f.

Manufacturenmagazjjn
Fa. A. VAN DER VELD-SCHUITEN
Kruisstraat 12
p.f.

ZANDVOORTS
MANNENKOOR
wenst directeur, beschermheer,
erevoorzitter, ereleden, leden
en donateurs een voorspoedig
en gelukkig 1955

„LA VIANDE"
Kleine Krocht l, telef. 2432
Chocolaterie M. C. van NOL
p.f.
Het bestuur van
Kerkstraat 34 - Telefoon 2364
A. van Sluisdam
DE
VEENENDAALSE
Accordeonvereniging
Zandvoort
Wenst zijn geachte clientèle een
Vondellaan 22 - Telef. 3221
Haltestraat 55
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar Chocoiaterie Raditch
wenst
leden,
-donateurs
en
begunstiWasmachineverhuur
p.f.
Kerkstraat 7
g'ers een. •voorspoedig 1955
wenst geachte cliënten een
wenst haar cliënten en kennissen voorspoedig Nieuwjaar
Bestuur
een voorspoedig Nieuwjaar.
Het bestuur van de
M.
Weber
Zandvoortse Zwemclub
KJ.C. „NOORD"
Fa. van Staveren's
wenst haar leden en echtgenoten een .RINKEL'
en
echtgenote
„De Zeeschuimers"
brood- en banketbakkerij Boulevard Paulus Loot 23
voorspoedig 1955
wenst haar leden en begunstigers
Zeestraat 48, telefoon 2684
BROOD en BANKET
een voorspoedig 1955
wensen vrienden en bekenden
Groente- en Fruithandel
CAFé-RESTATJRANT
wenst vrienden en begunstigers
Gelukkig
Nieuwjaar.
L. VAN NORDE, Haltestraat 51
een voorspoedig 1955
p.f.
Textiel- en Confectiemagazijn
wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig Nieuwjaar
„DE WAAG"
E. Spoelder
Haltestraat 40
Dameskapsalon
MAISON DE NOUVEAUTE
Muziekhandel
DAMES- en HERENKAPPER WOUDENBERG-DE JONG
wenst haar geachte clientèle
Kerkplein 3, Zandvoort
een gelukkig Nieuwjaar.
Haltestraat 14, Tel. 2462
Stationsstraat 14, tel. 2371 .
Herenmode - Dameshandwerken p.f
wenst
TJ
een
goed
Nieuwjaar.
wenst
cliënten,
vrienden
en
beStationsstraat 16
DE NIEUWE SOCIËTEIT
kenden een gelukkig Nieuwjaar,
Joh. sytsma's Leesbibliotheek
p.f.
wenst geachte clientèle een
Zandvoortse Bridgeclub
„DE OPBOUW"
voorspoedig 1955
Tollensstraat 47
p.f. D. v.d. Werff en Zoon
J. OTTER en Echtgenote, Paradijsw.il
Melkhandel annex kruidenierswaren
P.f.
wensen, cliënten, vrienden en kennissen
Van Ostadestraat 22a, tel. 2672
LevensmiddelenbedrUf
een gelukkig 1955
Groente- en fniithandel
wensen hun cliënten, vrienden en
P. E. SCHAAP
C. VAN ROON en Zn.
p.f. kennissen een voorspoedig 1955
Stationsstraat 6, telef. 2295
p.f. Haltestraat 36, tel. 2215
Zandvoortse Korfbal Club
Café-Restaurant
Z.K.C.
Banketbakkerij J. J. STEENKEN
Groentehandel
W.
van
der
Werff
Het
bestuur wenst al haar leden ien
W. DE ROODE
OOMSTEE
Grote Krocht 20 b — Telefoon 2695
Gasthuisplein 1
begunstigers
een voorspoedig en geBakkerstraat
6
p.f.
p.f.
Kerkstraat 11
wenst vrienden en bekenden
lukkig 1955 toe.
een gelukkig Nieuwjaar.
Levenismiddelenbedrü f
De Arbeiders Zangvereniging
p.f.
E. J. RIJBROEK
„DE STEM DES VOLKS"
Da Costastraat 3,
p.f. wenst leden en begunstigers een
Jb WEBER
De Zandvoortse
gelukkig en voorspoedig 1955
Diaconiehuisstraat 26 tel. 2128
Levensmiddelenbedrijf D. RUITER
Reddingsbrigade
Bestuur Gymnastiekvereniging
Sanitair- en loodgietersbedrijf
Kruisweg 22, Telefoon 2015
wenst
haar
leden en donateurs
„OEFENING
p.f.
p.f.
een voorspoedig en vailig 1955
Banketbakkerij

RIWI

STAALT SPIEREN"

!L

wenst iedereen een gezond en fit 1955 Ook in 1955 Uw adres voor
HERENKAPPER leni parfumerieën
Het bestuur van de
Jb. SCHAAP

Toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen'
wenst leden en. donateurs
eten voorspoedig-1955

Haltestraat 31

Radio — Televisie — Electrlciteit
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534
p.f.

A. Paap

Zuivelproducten
Schelpenplein 11
wenst zijn cliënten
een voorspoedig 1955

Loodgieter
1

p.f.

Jac. Troost

„De Goedkope Amsterdammer"
Horlogemaker
Grote Krocht 5-7
Brederodestr. 11, telef. 2774
wenst aijn geachte cliënten,
begunstigers en kennissen een
voorspoedig Nieuwjaar.

Fa. Schippers

G. I. TER WOLBEEK
p.f.

Taxibedrijf
2600

Fa J. van Sluisdam & Zn Restaurant Trianon

Woninginrichting
B. Sietsema
G-asthuisstraat 9
P.f.

A. Kruisstraat
Paap 14 - Telefoon 3318
Vertegenw. Ned. Lloyd
Assurantiebedrijf. Financiering auto's, motoren, machines en draglines
wenst al zijn cliënten, vrienden
en kennissen een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar

Smefetraat 19a
Rijwielhandel, reparatie, electra.
wenst cliënten een voorspoedig
Nieuwjaar.
Magazjjn

„Het Wonder van Zandvoort'

Haltestraat 23, telefoon 2159
(A. Schroeder) Swaluëstraat 9
wenst cliënten een voorspoedig 1955
wenst cliënten en vrienden
Wenst geachte clientèle en bekenden
een gelukkig 1955
een voorspoedig 1955
Bouw- en aannemersbedrijf

Paradijsweg 11, telef. 2361
Stationsplein
Fa Portegies & Van Campen wensen cliënten en bekenden eten
wenst haar cliënten, vrienden en
Schoenherstellers, Kerkstraat 32 voorspoedig jaar
bekenden een gelukkig Nieuwjaar
wensen hun cliënten
een gelukkig Nieuwjaar.
Dansinstituut J. Stol Jr Fa. TJIJLEMAN
Thorbeckestraat 24, telef. 3126
„De kl. Bijenkorf'
wenst
leerlingen
en oud-leerlingen een
Stucadoorsbedrijf
wenst zijn vrienden, 'kennissen en
voorspoedig Nieuwjaar
cliënten een! voorspoedig 1955
P. PAAP
Brugstraat 11 - Telef. 3096
Zuiderstraat 4 - Telef. 2221

Brandstoffenhandel

A. Schuiten & Zoon

Hef. bestuur van de

Motorclub Zandvoort

Marnix van St. Aldegondestraat l wenst alle leden en belangstellenden
G.N.
een gelukkig Nieuwjaar.

p.f.

Henk Schuilenburg

F. H. Penaat

A. van der Wolde

THOMAS
Haltestraat 13

Garage Jac. Versteege
Ry wielen, motoren, luxe verhuur
Pakveldstraat 21, tel. 2323
Z.N.

Smedestraat 19
Mej. K. E. Vossen, coupeuse
wenst cliënten, vrienden en
Martina Modellen
kennissen een voorspoedig 1955
Oranjestraat 2, telef. 3227
p.f.

Fa. Witmer

Het Bestuur en Elftalcommissie
van R.K.S.V. .

„T. Z. B."

(THE ZANDVOORT BOYS)
wenst haar leden, begunstigers
en belangstellenden een
ZALIG NIEUWJAAR ,

Het bestuur van de

Zandvoortse
Handelsvereniging

Van Speykstraat 17 tal.. 2007 wenst haar leden een voorspoedig
Nieuwjaar
wenst vrienden en cliënten
een voorspoedig 1955
Het Bestuur van de
Groente- en fruithandel

P. N. TER WOLBEEK

Bïlderdiikstraat 30
wenst ztfn geachte cliënten
een gelukkig Nieuwjaar.

Hotel-Café-Restaurant

„ZANDVOORT-DUIN"

J. A. van Hoorn, Zeestr. 29, tel. 2781
wenst cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1955

Zandvoorter Wasautomatiek
Van Ostadestraat 20 — Telefoon 2448
wenst allen een gelukkig 1955

Klaverjasclub „Zandvoort'
wenst leden en begunstigers
een voorspoedig 1955
FIJNWASSERIJ W. ZWEMMER
Pakveldstraat 5
p.f.
ZANDVOORTSE HOUTHANDEL
Z.N.
Plan Noord > ;

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

W. WEBER & ZOON
2403 Commandant Brandweer.
Sanitair- en loodgietersbedrijf 2000 Brandmelding;.
A. SOMMELINQ
Metselbedrijf D. Visser
Diaconiehuisstraat 34
G.N.
en echtgenote
3043, 3044 Politie.
Tramweg 28, tel.^2702
Metselbedrijf
„ONS HUIS", tel. 2374
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
p.f. Brands tof fenhandel
H. J. TER WOLBEEK en Zn
wensen begunstigers en beken2345 Gem. Secretarie.
C. W. Paap
Hogeweg 32
p.f.
den een voorspoedig Nieuwjaar
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la.
Versteege's ijzerhandel
Koninginneweg 12
Telef. 2831
„DE WOIJBAAL"
2262 Informatiebureau VreemdelinP.f.
Pakveldstraat 19
Haltestraat 12a, tel. 2099
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
p.f.
Loodgietersbedrijf
wenst U een gelukkig Nieuwjaar.
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
Kledingbedrijf
fjjnstrykerü, j. H. G. Weellink,
A. Paap
L.N. WEBER & ZOON
„Succes"
Pakveldstraat
30a.
V.A.R.A.
afd.
Zandvoort
Grote Krocht 20, telef. 2485
Autodiensten
Kerkstraat 20
2135
Zandvoortse
Courant,
Gertenwenst haar leden een
p.f.
Gasthuisstraat l tel. 2037
wenst cliënten, vrienden en kennissen wenst cliënten een voorspoedig 1955
bachs Drukkerij, Achterweg 1.
een voorspoedig 1955
voorspoedig 1955
2424 Autobedrijven „Rteko",
Melkhandel P. L. WARMERDAM
Oranjestraat en Stationsplein.:
Melkertj „Mariënbosch"
G. Suurland en echtgen.
Frits Paap & Co.
Hogeweg
29,
tel.
2464
Z.N.
2975
,
Joh.
Sqtsma's Leesbibliotheek
Filiaalhouder N.V. Haart. Melkinr. Fam. A. J. VREEBURG
„De Opbouw", Tollensstraat 47;
Erkend Electro Technisch Bureau
„De Sier-kan"
Haltestraat 54
SIGARENMAGAZIJN „ZUID"
2465 Stofzuigerspeclalist; Lichtsto- '
Prins Mauritsstraat 3, telefoon 2465
ParadUsweg 20, tel. 2662
wensen clientèle en vrienden een gewenst cliënten
ringen. Bel op Frits Paap, •;
p.f.
lukkig, vredig en voorspoedig 1955 toe!
een gelukkig en voorspoedig 1955
Z-.N.
Prins Mauritsstraat 3
- •

Donderdag 30 December 1954

Tweede blad van de Zandvoortse Courant

RADIO
zonder (aether) hartstocht
Persoonlijke barbiers-smaak
Wij leven in een land waar de principiële strijd, — niet het beginselvast
gekibbel, — maar het werkelijk geestelijke gevecht van allure, zeldzaam
begint te worden. Wij komen op bepaalde punten wel tot het opsommen
van de voors» en tegens, maar voor aangelegenheden, die minstens aanlok
ding zouden moeten zijn voor een herhaalde oorlogsverklaring, ontbreekt
ons de hartstocht.
Het is eigenlijk onverklaarbaar dat een zaak als het peil der 'Nederlandse
radioprogramma's niet in staat is een revolutie teweeg te brengen of leidt
tot opgewonden samenscholingen. Onze programmaleiders zullen echter
wel nooit in het bad worden vermoord door getergde luisteraars, zelfs de
koude douche blijft hun bespaard.
Velen zal dat niet kunnen schelen,
omdat de radio voor hen een meer of
minder toevallige provisiekast is; zij
eten elke dag zoet wat er voorradig
is. Zij zijn al of niet op politieke of
godsdienstige gronden lid van een of
andere omroepvereniging en veelal
zijn er aan dit lidmaatschap geen an»
dere eisen verbonden, dan dat er van
tijd tot tijd een bekend geluid uit het
eigen millieu wordt vernomen. Zeer
veel luisteraars betalen ervoor om
hun eigen sferen en sfeertjes op de
golflengten thuisbezorgd te krijgen.
Er staan in ons land enkele milli»
oenen radio's en er mengen zich dus
indirect enkele millioenen in de sa»
menstelling der programma's. De om»
roepverenigingen hebben dan, wat
men noemt, de „zware taak" de door»
snee»familie precies in het hart te
treffen met gesproken woord en mu»
ziek. Wanneer ze dat niet doen, wordt
de familie boos en begint lidmaat»
schappen op te zeggen en naarmate
de financiën in het geding komen,
groeit het 'begrip voor de dwarsdoor»
snede van de gemiddelde luistervink
bijzonder evenredig.
Boven op ons radiobestel ligt een
indrukwekkend pakket en daarin zit
de allervervelendste vorm van demo»
cratie die er bestaat. Deze democra»
tie schrijft voor, dat de massa zijn
smaak op elk gebied rechtgeldigheid
kan geven in de aether. Dit brengt
begrijpelijkerwijze met zich mede dat
dit smaakgemiddelde het nationale
radioklank'beeld beheerst. De meeste
stemmen gelden en daarom zijn wij
dagelijks gebonden aan 'het geluid dat
deze meeste stemmen te berde bren»
gen. Democratisch gezien is er geen
speld tussen te krijgen.
Er bestaan echter grote groepen
voor wie deze volstrekte middelma»
tigheid, dit onverteerbare compromis,
een dagelijkse bron van ergernis en
teleurstelling is. Zeker, er is op ver»
schillende (vaak wonderlijke uurtjes)
wel eens iets goeds voor hen te be»
luisteren, maar zij zitten in de hoek
van de uitzondering. Dit demonstreert
zich 'het beste bij mijn kapper, die,
wanneer er één klassieke klank uit de
luidspreker komt, zich met de ton»
deuze in de hand naar het toestel
haast om „iets vrolijkers" op te zoe»
leen. Ook hier het onuitgesproken ge»
voel voor democratie, die liever aan
het kleinste dan het grootste deel van
de op knippen of scheren wachtenden
ergernis wenst. (Nog afgezien van de
persoonlijke barbiers»smaak). Want de
massa en de enkeling haten eikaars
voorkeur. De categorie van enkelin»
gen die genoegen moet nemen met de
surprise uit de programma»zak en zich
verder genoodzaakt ziet zijn radio af
te zetten of te trachten tussen de
storingen door zijn heil in het buiten»
land te zoeken, is niettemin groter
dan men wellicht aanneemt. Deze
groep komt echter niet verder dan
een .verspreid en onafhankelijk ge»
kanker. 'Én juist daarom is het be»
treurenswaardig dat de hartstocht
van de revolte ons ontbreekt. Want
de democratisch onweerlegbaar juiste
regeling van het oninteressante, zou»
teloze en uitzichtloze gemiddelde
-vraagt om een georganiseerd verzet,
een doorlopend protest, als men het
zo mag zeggen, een culturele door»
braak.
'
Het gemiddelde heeft geen gewe»
ten, het is de bevestiging van een on»
verdraaglijke tevredenheid met zich»
zelf. Daarom is het zp onwrikbaar en
kent het geen groei, geen vooruit»
gang en geen ontwikkeling van zijn
geestelijke tastzin.
Niet alleen als pleitbezorging voor
de rechten van een critische en met
goede smaak begiftigde minderheid
ware een gevechtssituatie te wensen.
Er is een ander belangrijker aspect:
Wanneer een volk genoegen neemt
met het algemeen compromis, zoals
bij de radio bestaat, kortom met de
belangrijke plaats van 'het ordinaire,
dan is er niet alleen iets mis met zijn
smaak, maar dan wijst dit op een ge»
brek aan bewustheid omtrent de din»
gen die van werkelijk belang zijn. iHct
mist niet alleen het onderscheidings»
vermogen jegens zijn programma's,
maar jegens alle geestelijke waarden.
Het één sluit het ander in. En hier
ligt, ondanks de politieke wenselijk»
heid van de democratie, een huive»
ringwekkende schaduwzijde van het
systeem. Namelijk, dat het door de
massa zijn recht op onbelangrijke en
wansmakelijke manifestaties te geven,
het gelijk en 'het gewicht daarvan bei
krachtigt. Dit maakt de situatie dan
|jqk zo onbeweeglijk en de vooruit»
"jMcKten zo weinig hoopvol. De initia»

tieven van binnenuit stuiten altijd op
het algemeen aanvaarde recht en ge»
lijk van de massa: het recht op rom»
mei. Dat in deze toestand de moge»
lijkheid ligt tot allerlei onrecht en
stompzinnigheid kan in dit kader niet
bewezen, maar wel aangehaald wor»
den.
Practisch gesproken is er een an»
dere oplossing, die de waarden van
het gevecht echter mist en de moge»
lijkheden: om aan dit gevecht een
verdere bewustwording te beleven,
uitsluit. Dat is het systeem dat men
in Engeland gekozen heeft, dat van
„de scheiding der geesten".
Er is een nationale omroep en een
van de zendstations (The third pro»
gram) geeft uitzendingen op behoor»
lijk en hoog niveau, terwijl andere
stations „het elck wat -wils" voor hun
rekening nemen. 'Het is — zoals ge»
zegd — een practische oplossing
waarbij de kloof als onoverbrugbaar
wordt erkend. (Waarschijnlijk te»
recht). Er is dan ook veel vóór en het
is nog gevaarlozer democratisch dan
het Engelse parlement. Welke van de
twee mogelijkheden: het gevecht of
de algehele scheiding tussen de
„smaaklozen en smaakvollen" de
voorkeur moge verdienen, het is ze»
ker dat Nederland een fnuikende to»
lerantie aan de dag legt tegenover de
huidige situatie, ondanks de — naar
het schijnt vrijblijvende — gedachten»
wisselingen over dit punt.
De godsdienst heeft ons een lange
en verbitterde nationale schoolstrijd
bezorgd, die zeker veel onverkwikke»
lijks heeft opgeleverd, het ware niet»
temin te wensen dat de cultuur ons
een diepgaande radiostrijd oplevert,

met alle kansen op onverkwikkelijk*
heden van dien.
.Het is in laatste instantie verkiese»
lijker dan de Hilversumse karakter»
loosheid die weliswaar velen bevre*
digt, maar tegelijk tallozen bitter te»
leurstelt in de functie van de radio,
die zoveel belangrijker zou kunnen
zijn met meer moed en minder toe»
geeflijkheid aan de eisen der cultuur»
lozen. Juist het feit dat de verant»
woordelijke radiomensen niet durven
te demonstreren dat er een wezen*
lijk onderscheid bestaat tussen de
vele rommel en de — vergelijkender»
wijze — schaarse goede dingen die ze
uitzenden, vormt een ontzaglijke rem
voor een algemeen juistere oordeels»
vorming. De radio is hiermee gewor»
den tot een opportunistisch apparaat
in millioenen handen dat achter de
openbare misverstanden aansjokt, in»
plaats van deze op te vangen en te
herzien.
Zij mist het elan en de creativiteit
om voor de geest van ons volk een
culturele demostratie te zijn van het
beste dat de mens voortbrengt, om»
dat zij in wezen de keuze schuwt. In
laatste instantie is daarom 'haar
•meerderheidspolitiek schuld: schuld
jegens de mens.

Proefuitzendingen televisie
Te beginnen in de eerste week van
Januari 1955 zullen de proefuitzendingen van <Je TV zender plaatsvinden op
Dinsdag, Donderdag 'en Zaterdag van
16.00-17.00 uur.
De modulatie van 'de beeldzender zal
dan' als volgt zijn:
16.00-16.10 uur en 16.30-16.40 uur,
BMA testplaat (normenvertaler);
16.10-16.15 uur en 16.40-16.45 uur,
Electronische testplaat;
16.15-16.25 uur en 16.45-16.55 uur,
Diafoto (normenvertaler);
16.25-16.30 uur en 16.55-17.00 uur,
Electronische testplaat.
De geluidzender zal, indien het programma zich hiertoe leent worden gemoduleerd met het programma van
Hilversum I of II; anders wordt 30%
gemoduleerd met toon ca 2300 Hz.

Gevonden voorwerpen
Opgave van 18 t.m. 24 Dec. '54
Bril, poes, recorder-banden, muntbiljetten, div. damesschoenen, kinderwanten, dames armbandhorloge, div.
mutsen, alpino, herenhoed, diverse
hoofddoeken, vulpotlood, vulpen, sleutels, kindertasje, autoped.

BEKENDMAKING

Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat toy
besluit van Gedeputeerde Staten van
Noordholland van 8 December 1954 nr.
56, goedkeuring is verleend aan:
I. het partiële uitbreidingsplan in
onderdelen (plan J), met uitzondering van het op de daarbij behortende kaart met een zwarte lijn
omrande gedeelte, dat begrepen is
in het Wederopbouwplan „Zeereep
Zuid" en de in het plan opgenomen trambaan;
II. een wijziging en aanvulling van
de by het uitbreidingsplan-in-onderdelen, voor het dorp Zandvoort
behorende bebouwingswoorschriften;
Zoals een en ander is vastgesteld bij
raadsbesluit van l December 1953 nr. 7.
Het goedgekeurde plan ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter
inzage.
Zandvoort, 27 December 1954.
Het Hoofd van liet gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

Voor

OUD en NIEUW
*
Appelbeignets
Deze moeten gebakken worden zodra
het beslag gemaakt is.
Ongeveer 4 zure appelen, 125 g
(IVs kopje) bloem, en 3 g (2 eet»
lepels) bakpoeder of 125 g zelfrij»
zend bakmeel, l Va dl (bijna l kopje) melk of water, zout, boter,
margarine, olie of vet.
De klokhuizen uit de appelen boren,
de vruchten schillen en in schijven
snijden. Van bloem en bakpoeder of
zelfrijzend bakmeel, zout en water of
melk een glad beslag maken. De
schijven hierin juist even onderdom»
pelen, zodat ze geheel bedekt zijn
met beslag, maar in het midden nog
een opening vertonen. De beignets,
b.v. met een breinaald, uit het beslag
halen en in een koekenpan met hete
olie, margarine of boter- of in een
diepe pan met blauwdampende olie
snel aan weerszijden bruin bakken.

7>e
Gevleugeld gepeins

De beignets met suiker bestrooien en
warm opdienen.

Aanbesteding
Dinsdagmiddag had ten kantore van
de dienst van publieke werken drie
aanbestedingieni
voor
schilderwerk
plaats.
De resultaten waren als volgt:
Schilderwerk kamer gemeente-secretaris: Laagste inschryving van de firma KI. van der Mye en Zonen voor
ƒ 410,—, hoogste inschrijving van de
firma H. Keesman, begroting, ƒ 470,—.
Schilderwerk kamer directeur van
de dienst van publieke werken: Laagste inschrijving van de firma KI. van
der Mije en Zonen voor ƒ 513,—; hoogste inschrijving van de firma H. Keesman voor een bedrag van 780,—; begroting ƒ 650.—.
Schilderwerk 28 Strandschapborden:
Laagste inschrijving van de firma H.
Keesman voor een bedrag van ƒ 510,-;
hoogste Inschrijving van de firma J.
van den Bos en Zonen, voor ƒ 645,—.

Oliebollen
250 g bloem, ruim 2 dl lauwe melk,
10 g gist, 100 g krenten en rozij»
nen, l appel, zout, olie of vet om
in te bakken.
De gist aanmengen met iets van de
lauwe melk. Van bloem aangemengde
gist, de rest van de melk, zout, kren»
ten, rozijnen en gesnipperde appel
een stevig gelijkmatig beslag maken.
Het vervolgens op een warme plaats
of in een teil lauw water laten rijzen
gedurende l uur. De olie of het vet
warm, doch niet dampend heet laten
worden. Van het beslag met 2 lepels
ballen vormen en deze in de olie
bruin en gaar bakken. Te langzaam Vrouwenhulp
gebakken oliebollen worden vet en
Met vreugde en met dankbaarheid
krijgen een harde korst. De oliebollen
met suiker bestrooid warm of koud aan allen die ons met hun financiële
steun daartoe in staat stelden, kunnen
opdienen.
wij thans vermelden, dat ook dit jaar
gedurende de Kerstdagen ongeveer 80
kerstpakketten ter beschikking konden
worden gesteld aan hen die daarvoor
Weer gaf ik mij over aan gevleugeld het meest in aanmerking kwamen.
Oudej aars-gepeins, dat dra oversloeg
De inhoud van eten kerstpakket toein gepieker toen ik een vergeten aan- stond uit: vlees, vet, boter, kaas, kofslagbiljet van de belasting vond. Ik fie, thee, suiker, kerstbrood, zeep en
vermoed zo dat er binnenkort iemand een versnapering. Voor grote gezinnen
„vervolgd" wordt. (Je kan neus niet nog iets extra's.
aan alles denken). O ja, deze brief was
Voorts waren wij in de gelegenheid
ook leuk: die kwam van het bestuur gedurende dit jaar, naast vele warme
maaltijden welke werden verstrekt,
nog voor ongeveer ƒ 700,— aan versterkende middelen te verstrekken aan
schreven mij dat het opvoeren van zieken en kraamvrouwen.
het toneelstuk „De man die terug
Indien. TT het werk van ons „Comité
kwam" zo ingeslagen was, dat de man Vrouwenhulp" dat een afdeling is van
weer is weg gegaan. Hy is nog steeds de NJP.B. en dat alle gezindten helpt,
niet terug. Nu vragen de mensen van wenst te steunen dan kunt U zich
„'t Voetlicht" mij of ik er iets aan kan wenden tot een der leden van dit codoen.
mité hetwelk bestaat uit de dames:
Wel, ik zou Gerard Nielen willen ad- L. van Oostendorp, voorzitster,
viseren een passend toneelstuk bij deze
Hogeweg 49;
situatie te schryven: „De man die 'm
opnieuw smeerde". Overigens vind ik M. v. Sluisdam, Brederodestraat 89;
dergelyke wispelturige lui niet waard T. Keuning, Gasthuishofje 25;
om nog ooit in een toneelstuk ge- H. Huizing, Brederodestraat 12;
noemd te worden.
Sieverts-Tates, penningm.,
Een hele reeks oliebol-recepten (die A.Brederodestraat
136;
men mij al van Augustus af begint toe
te sturen) moet ik onbesproken laten, J. W. de Valk-v. Dijk, secr.
v. Kinsbergenstraat 11.

al lezend tot de conclusie gekomen dat
oude brieven lezen een boeiend bedrijf
is.
Allereerst moet ik U even vertellen,
dat er een (niet zo heel oude) brief
van prof. Wijdeveld by was. Deze
bouw-specialist van sprookjesachtige
objecten schreef my: „Bartje, wat willen ze eigenlijk in Zandvoort van me?
Wordt my in de schoenen geschoven
dat ik dingen teken, die er nooit komen. Zijn ze helemaal gek! Ik doe
geen monniken-werk. Ik heb inderdaad eens gezegd: „Ontwerp het onmogehjke". Dat zei ik tegen een. van
prettig, maar tegelijk vervelend.
m'n assistenten, die een déoor moest
Om de ijzingwekkende verveling, die maken voor een amateurtoneelvereniging in Broek op Langedyk. Ik had
ben — helaas heeft aangetast, een ontzettende hekel aan die lui, omte doden, heb ik mij dezer dagen beijverd myn archief te ordenen. Dit
houdt in: een vernietiging van 80%
van het aanwezige papier. Onder het
scheuren (van het papier) kreeg ik
kostelyke invallen, die echter niet voor
publicatie geschikt zyn. Ze waren namelrjk nogal revolutionnair en aangeizien onze krant niet „aan politiek
doet"
U foegrypt !het wel, nietwaar? (Wat een ellende dat je altyd
revolutionnair e denkbeelden rechtstreeks of zijdelings met de politiek in
verband brengt).
Ik zou er best eens uit willen vliegen. Om de dingen van de bovenkant
te bekyken. Je komt dan tot verrassende ontdekkingen. U kunt byvoorbeeld jaren achtereen de zijkant, de
voorkant en de achterkant van allerlei
voorwerpen, in uw omgeving beschouwen. En er vrede mee nemen. Maar
ik weet zeker dat — wanneer TT eens
in de gelegenheid zou worden gesteld,
diezelfde dingen van een flinke hoogte te bekyken — U geen genoegen meer
—ik vloog niet
!
zou nemen met de voor-, achter- en.
zykant. Van de week nog heb ik in
•een opwelling van
— ik weet niet dat ze zo eigenwijs waren. Wel, mijn omdat deze krant anders te olie-(ou)hoe ik 't precies nuoet noemen, maar assistent Weid zich aan de opdracht bollig begint te worden. Bovendien,
het was een, opwelling — als een Ica- en maakte een onmogelyk ontwerp haat ik oliebollen.
rus met vleugels aan de balustrade van voor een onmogelyk decor. Nou, dat
Een briefje van een lief oud vrouwde watertoren gestaan. Ik heb de zon decor is er ook nooit gekomen, en de tje geeft my veel te denken:
niet in staat gesteld myn vleugels te toneelvoorstelling is daarom ook nooit
„Mynheer Bartje, ik weet wel waarsmelten. Niet -zo zeer omdat er héle- doorgegaan. Maar dat heeft niets te om er tegen de Kerst zo veel katten
maal geen zon was, maar eenvoudig maken met jullie millioenen
par- verdwynen. Ik heb ze door hoor!"
omdat ik niet vloog. Ja, ik weet wel d'on, zomer-boulevard-centrumplan.
(Je hoorde het schattige oudje gnifdat U dit verrassend vindt. Iedereen,
Wees maar gerust hoor!"
felen). Ik meen stellig te weten dat
die deze tekening iziet, denkt natuurAndere brieven uitten het leed van zy de bedryvers van het kattenmeplyk: „Hè, interessant
Bartje heeft tientallen hondenliefhebbers, die hun pers-beroep door had, niet de katten.
gevlogen. Misschien is-ie wel naar de trouwe viervoeter hoe langer hoe imJa, mej. T., ik heb ook een theorie,
zon geweest
komen we op een populalrder zien worden. (Ja, dat is al maar die houd ik voor me, omdat er
goedkope manier van hem af!" Nee, heel lang geleden begonnen die actie anders geen mens ooit meer een kat
vrienden, ik iblrjf nog wat!
tegen de hond hier). Enfin, Momus zou eten met de Kerstdagen.
Ik heb U verteld dat ik mijn archief heeft weer eens iets over honden geTot slot heb ik nog een vriendelijk
aan 't opruimen was. Achteraf is mij schreven, zodat ik verder maar niets verzoek: Wil morgenavond asjeblieft
gebleken dat ik een aantal torleven, meer uit deze brieven zal onthullen. niet te veel schieten op het oude jaar.
die toch eigenlrjk een antwoord' nioes- Ik wil alleen zeggen dat ik iby wijze De luchtdrukverdeling is toch al zo
ten gehad • hebben, nooit beantwoord van uitzondering deze keer volkomen beroerd in deze contreien.
heb. Ik heb ze gelezen en herlezen en achter hem sta.
BARTJE.
Op den duur gaat 't je vervelen dat
eeuwige gezapige gangetje van alle
dag. Nooit gebeurt er eens wat waar
je je lekker by kan opwinden of waar
je romantische zuchten van kan slaken. Alle dagen lyken. op elkaar, —
alles is net zo dof en fantasieloos als
de mist in November.
De m'ensen -worden uitgeput door het
leven, heb ik eens bij een of ander filosoof gelezen. Maar als een ander
weer zegt dat het leven pas by veertig
begint, moet je wel bedenken dat er

Officiële Mededelingen
Gemeente Zandvoort

Voor de „stille armen"
Met vreugde geeft het comité hieronder de vyfde verantwoording der binnengekomen giften.
A.V.D. ƒ 5,-; A.F. ƒ 2,50; Fam. H.
ƒ 10,-; Fam. B. ƒ 10,-; Mevr. O.T.
ƒ 2,-; E.V.-de W. ƒ 10,-; H.J.v.S.
ƒ 10,—. Totaal vyfde verantwoording
ƒ 49,50.-. Vorig totaal ƒ 938,50. Totaal
ontvangen ƒ 988,—.
Brj de vierde verantwoording vermeldden wy Mevr. R.V. ƒ 10,—, dit
moest zyn Mevr. R.F. ƒ 10,—.
Nog is er gelegenheid dat men zijn
büdrage kan storten. Er is gelegenheid tot afdracht ten huize van de
heren S, Slagveld, Koninginneweg 26
en J. A. B. v. Pagée, Brederodestr. 35
te Zandvoort. Desgewenst kan de bydrage gestort worden op postrekening
499496 t.n.v. S. Slagveld.
Het Comité.
Mr H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Kijken naar ravage
Eerste en tweede kerstdag gaven, honderden — per trein e.n tram aangevoerde — bewoners van het achterland
blijk van hun belangstelling voor de
grillige sporen die de zee de afgelopen
stormweek in de flanken van de duinen heeft gedrukt. In het dorp en aan
het strand heerste daardoor een weihaast „zomerse" sfeer.

Film en marionet
Zaterdag l Januari vindt in Zomerlust
een. filmvoorstelling voor de jeugd
plaats. Een verfilmde Dik Trom toeleeft nog eens al die avonturen op het
celluloid die John Kievit indertijd aan
een ruime kinderboek-oplage hielp.
Op Dinsdag 4 Januari geeft Bert
Brugmans in hetzelfde gebouw een
voorstelling met zijn Marionettentheater voor de jeugd en. 's avonds voor
de ouderen.

Wintervoedering vogels.
Zoals bekend is, heeft het strenge
winterweer in Januari en Februari '54
een. groot aantal slachtoffers gemaakt
onder de in het wild levende vogels in
het algemeen en onder de watervogels
in het b'ijzonder. Reeds toen hebben
vele burgemeesters, de rijks- en gemeentepolitie en talloze particulieren
•zich beijverd de nood zoveel mogelijk
te lenigen, in de regel met gunstig,
soms met zeer gunstig resultaat.
De -organisaties op het gebied van
vogel- en •dierenbescherming hebben
in dit alles aanleiding gevonden van
gedachten* te wisselen over de vraag,
op welke "Wijze in voorkomende gevallen op doeltreffende wijze hulp kan
worden verleend. Zij hebben gemeend
een beroep te moeten doen op de burgemeesters, in het vertrouwen dat deze
er in zullen slagen toezeggingen bs
krijgen, voor het beschikbaar stellen
van voer en in het werven van vrjjwilligers voor het eigenlijke buitenwerk.
Indien deze pogingen slagen, zullen
stellig vele vogels gered kunnen, worden, die anders aan honger en koude
ten prooi zullen vallen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost
worden veraonden. De data, waarop
de correspondentie uiterlijk ter post
moet zijn bezorgd, staan achter de
naam van het schip vermeld.
Indonesië: m.s. „Oranje", 4 Jan.
m.s. „Tabinta", 6 Jan.
Ned. N. Guinea: m.s. „Oranje", 4 Jan.
s.s. „Peleus", 11 Jan.
Ned. jAntillen: s.s. „Waterman", SIDec.
m.s. „Norinda", 11 Jan.
Suriname: m.s. „Schie", 3 Jan.
m.s. „Bonaire", 12 Jan.
Unie van 'Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Arundel Castle", 31 Dec.
m.s. „Jagersfontein", 11 Jan.
Canada: m.s. „Westerdam", 6 Jan.
s.s. „Bijndam", 12 Jan.
Argentinië: s.s. „Cordoba", 31 Dec.
m-s. „Paraguay Star", 3 Jan.
s.s. „Presidente Peren", 8 Jan.
Brazilië: m.s. „Paraguay Star", 3 Jan.
s.s. „Presidente Peron", 8 Jan.
m.s. „Aldabi", 12 Jan. •
Australië: s.s. „Waterman", 31 Dec.
via Engeland, 8 Jan.
Nw. Zeeland: s.s. „Waterman", 31 Dec.
vi^ Engeland, 8 Jan.
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata. van postpakketten geven de
postkantoren.

H.W. L.W. H.W. L.W.

Strand
berijdbaar
Jan. 8.53 16.— 21.24 4.30 13.—19.30
Jan. 9.55 17.— 22.32 5.30 12.—20.30
jg^ 22 •
Jan. 11.10 18.— 23.52 ^
Jan.-.- 7.- 12.25 19'.30 4.—10.30
Jan. 1.04 8.- 13.31 20.30 5. 11.30

7 Jan. 2.04 9.- 14.26 21.'30 6.

D

PEDICURE

MANICURE
Schoonheidsspecialiste

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort,
Aangeb. pracht ben. huis,
bev. 5 gr. kam., badk., keuk.,
kelder, c.v., tuin. Omg. Beethovenstr. Gevr. behoorlijk
huis te Zandvoort. Br. onder
no. 10103 bureau Zandv. Crt.
SPOED! WONINGRUn,
Amsterdam -Zandvoort.
Aangeb. in nieuw Z., Ie bov.
huis, 4 k., keuk., war., zolder,
ƒ 7,45 p.w. Gevr. vrije woning
te Zandvoort, Br. Leideritz,
Trompenburgerstraat 93-1,
Amsterdam-Z.
Te koop gevraagd

Herbouwplicht
Herbouwplicht

Maandag a.s. begint
da originele Amsterdamse

Uitverkoop

net jarenlange ervaring

b«

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

'ANDERHOOG'
Dr Gerkestr. 21 f Tel. 2812
(Vat voor feest of party?
Alles verhuren wij!!
laswerk, porcelein, bestekeen tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Grote Krocht 5-7 - Telefoon 2974

Let op onze Sensatie-aanbiedingen

STADSSCHOUWBURG

Wala-corsetterie

HAARLEM

Br. no. 10102 bur. Zandv.Crt.

PETERS-SMIT

Zaterdag l en
Zondag 2 Jan., 8 uur
BOTTEBD, TONEEL
WEL TE RUSTEN
Woensdag 5 Jan., 8 uur
NEDEBL, COMEDIE
HART TEGEN HART

Grote Houtstraat 110 te Haarlem

Ter overname aang'eboden
herbouwplicht klein woonhuis te Zandvoort. Brieven Pr.:/1,_ tot /4^-(a.i.).
aan Prof. Dr A. Querido, Verkoop op speeldag en
2 dag. ervoor van 10*3 u.
Laan v. Oud Poelgeest l,
Te), na. 12 u. Coupons
Oegstgeest.
geldig.
Te koop hoge ENG. KINDERWAGEN in pr. st., ƒ 65.
Br. no. 10101 bur. Zandv.Ort. VERHUUR ZONDER
Aangeb. OUD HOUT, o.a.
CHAUFFEUR
ramen.
RHEE, telefoon
Gevr. goede KtNDERWA- K ARAGE
2500—39669. 39435, Koe=
GEN en sterk WANDEL- diefslaan
21. Heemstede
WAGENTJE. Kinderhuis
Groot Kijkduin, Dr Smitstr.7
OPSLAGRUIMTE
te huur gevraagd.
Donanda, Haltestraat 58.

wenst U een voorspoedig
en een gelukkig 1955
Ook in het nieuwe jaar zaf MEVROUW
PETERS-SMIT, corsetspecialisté met 20
jaar lange ervaring, U gaarne met
vakkundige adviezen van dienst zijn.

Uëtt&ue

Voor vlot en
leuk jurkje

„DE SOM"
Was- en droogmachine
verhuur
Haarlemmerstr. 43, tel. 3199

Perzisch tapijthuis
Speciaalzaak

Mevr. de Nijs

Coupeuse
Emmaweg 8, telefoon 3095

Speciaal coupe s
en coiffures
*

Winkelgalerij
Thorbeckestiaat 13
De nieuwste vinding
Alleen, het betere genre.
Inkoop en ruiling van ma- op het gebied van
chinale en perzische tapijten. PERMANENT WAVE

Neemt op uw
BRUILOFTEN
een goede, ..

TEL 10605

Ook voor het komende jaar is

Maison Gerrits
•-

Dames en 'Herenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718

ACCOROEONIST
met conferencier.'

Electr. NAAIMACHINES"
te huur, ƒ 5,- p.w. T. C.
Inl. Postbus 18, Zandvoort.' v. d. Schelde, 'Haltestraat 7.

,

Donanda heeft
wat IJ graag geeft

STICHTING CULTURELE KRING 'T HELM

12.30
13.30

8 Jan. 3.03 10.— 15.22 22.30 7.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Het bijzondere filmwerk:

DREÏGROSCHENOPER
(Driestuiversopera)
Uitgebreid voorprogramma. Toegang boven 18 jaar
Kaarten & ƒ 1,50 (b.i.) vanaf 12 uur a.h. theater op
de dag der voorstelling.

,x

(eerste Zandvoortse
Kunstnijverheidshuis)

Uw adres voor GESCHENKEN;1 want r

Theater Monopole 8.30 u.

Watergetijden
2
3
4
5
6

M. C. VAN BORKUM

Haltestraat 58 — Telefoon 3410

J. KERKMAN

Het duveltje van Jantje Komeis
Het jongetje Jan Komeis wiens vader een speelgoedwinkel heeft (ik kan
vanuit mijn. raam in de etalage kijken
waar al die wonderlijke zaken die je
alleen in een speelgoedwinkel aantreft
staan uitgestald). Dat jongetje Jan nu,
heeft mij een zwart vierkant doosje
gestuurd met een briefje er bij:
Beste mijnheer tegenover ons. Ik heb
gehoord dat U erg verkouden bent en
daarom thuis moet blijven. Ik heb aan
vader gevraagd of ik U mijn zwarte
doosje mocht sturen om U gezelschap
te houden tot U weer beter bent. Bij
vindt 't goed en hier is het doosje van
Jan, ik hoop U heeft er pret van. Dag
meneer, prettig Nieuwjaar!
Jan Komeis.
Ik, pakte het voorwerp, dat in een
bruin stuk papier gewikkeld was een
beetje verbaasd uit en zette het voor
mij op tafel. Die Jan toch, dacht ik.
het is verdraaid aardig, maar wat moet
ik met Sit vreemde kistje aanvangen?
Ik draaide het aan alle kanten om,
maar kon niet ontdekken waar het
voor diende. Ik wilde het juist weer
neerzetten toen mijn oog viel op een
stukje^Mlt papier dat uit een der randen stak. Ik trok het er voorzichtig
uit en las tot mijn verwondering het
volgende:
Druk op de knop
i>an zie je mijn kop.
£>e kop van een heer
aie zit aan een veer.
Ik dans en ik zing niet,
fk lach en ik spring niet,
Jïehalve aan die veer.
Druk je me neer en kom ik weer op
Bij een druk op de knop!
Nu begon ik het te begrijpen. Jan
Konjeïs had mti z'n duveltje in 't doosje gestuurd om mijn eenzaamheid te
verdHjven.
Ikf betastte het doosje nu weer aan

alle zijden en vond aan een der wanden een klein glimmend knopje, even
zwart als het doosje zelf. Ik zette het
doosje een eindje van me af, want je
kunt nooit weten welke kant zo'n
duveltje uitspringt en drukte op de
knop. Er gebeurde niets. Ik had het
zeker niet stevig genoeg gedaan en
drukte weer. Het doosje sprong een
eindje op en even hield ik mijn adem
in. Het kwam door het geluid van ean
stemmetje dat riep: „Ik sta op mijn
kop. Zo kan1 ik niet op." Het kwam uit
het doosje!
Ik keek naar het kistje alsof het
ieder ogenblik zou gaan leven!
Maar tenslotte verzamelde ik weer
al mijn moed, draaide het doosje om
en drukte flink op de knop. Het dekseltje sprong open en met een vaartje
schoot de houten kop van 't duveltje
omhoog en bleef zo ongeveer voor mijn
neus heen en weer wiegen. Het had
het eöhte gezicht van een duveltje
met een muts vol puntten op zijn kop.
Hrj leek echter op alle duveltjes in
doosjes en ik begreep niet hoe ik me
ooit verbeeld kon hebben dat hij zoeven had gesproken. Ik liet hem nog
een tijdje heen en weer zwaaien op
zijn stalen hals en drukte hem toen
weer in het doosje waarvan het dekseltje automatisch dicht sloeg.
Buiten was het inmiddels donker geworden, ik sloot de gordynten en ging
een stukje eten.
's Avonds kwam een vriend op ibezoek en ik liet hem natuurlijk het
doosje van Jan Komeis zien.
„Prachtig," riep nüjn vriend, „laat
ik het ook eens proberen" en hu drukte op de knop. Maar er gebeurde niets,
„'t Ja," zei ik met een slim lachje,
„dat moet je weten!", en ik draaide
het doosje iom.
Mijn vriend drukte nogmaals, maar
tot mijn grote verbazing bleef het ook

Café OOMSTEE

Burg. Beeckmanstr. 36 (N.) Iedere Vrijdag gekookte of
Radio-reparateur
gebakken mosselen.
en electr. apparaten. Even* Tot 1.30 uur geopend.
tueel in één dag gereed.

nu gesloten. Ik pakte het doosje van
de tafel en begon er aan te schudden.
Maar het duveltje liet zich niet eien.
„Ik begrijp er niets van," sprak ik,
„vanmiddag werkte het nog goed" en
ik plaatste het weerspannige duveltje
op de schoorsteen. Op hetzelfde ogenblik dat ik dit gezegd had, klonk er
een scherpe tik. „Kijk, krjk," riep mrjn
vrind en tot ons beider verbazing ging
het dekseltje heel langzaam open en
verscheen het duveltje. Maar niet zoals vanmiddag schoot het met een
vaartje de lucht in. Zijn kop kwam
slechts langzaam een eindje omhoog
e» viel een ogenblik later met een
smak in het doosje terug, terwijl het
dekseltje neerklapte. Maar de kop van
het duveltje deed mij met m'n ogen
knipperen. Zijn gezicht dat vanmiddag
nog fris en monter mijn kamer had
ingezien, leek nu wel vermoeid en zrjri
ogen waren bijna geheel dicht.
„Kom, kom," zei m$jn vriend, toen
ik hem vertelde van de verandering
in het gelaat van het duveltje, „dat
heb je natuurlijk verkeerd gezien. Laten we 'het nog eens proberen!"
Maar hoe we ook op de knop drukten of het kistje neerzetten', het duveltje kwam niet meer te voorschijn
en het doosje bleef gesloten.
Lange tijd na het vertrek van onijn
vriend bleef ik nog naar het doosje
staren. Want ik kon maar niet geloven
wat ik gezien had.
Het was net geweest of het duveltje
sliep!
Het was inmiddels al laat geworden en ik besloot naar toed te gaan.
Het doosje van Jan Komeis zette ik
op de schoorsteen en ik kroop In bed.
Ik begon net zo'n beetje te sluimeren
toen ik werd opgeschrikt door een hels
lawaai in mrjn kamer. Het leek wel of
er iemand heel hard om de tafel heen
rende. Ik sprong mrjn bed uit en

knipte het licht op en zag nog juist
hoe mijn poes met een dikke staart
onder de kast wegkroop. Dat was
vreemd. Er was niets aanwezig waarvan ze zou kunnen schrikken, muizen
waren hier niet. Ik keek nog met een
half oog naar het zwarte doosje van
Jan Komeis en sliep weldra weer in
na het licht uitgedaan te hebbten*.
Eie nacht droomde ik dat alle duveltj es in 't doosje naar buiten kwamen en een lied zongen op de ver jaardag van Jan Komeis, die van vreugde
in a'n handen klapte!
Ik^werd wakker van de eerste zonnestralen die mijn kamer foinnenglipten
eru trok de gordijnen open.
Maar toen hadden jullie me eens
moeten zien kijken, jongens en meisjes!
De hele kamer lag overhoop! De
stoelen stonden, schots en scheef, het
tafelkleed lag als een bal midden op
het 'houten blad. Bij de kachel was
van de houtwol die ik er de vorige dag
had neergelegd om haar aan te maken geen spoor meer te toekennen.
Maar het ergste ontdekte ik een ogenblik later, nadat ik de tooel enigszins
had opgeruimd. Set deurtje van de
klok stond opsn. en toen ik het wilde
sluiten, ontdekte ik dat de veer verdwenen was!
Ik wist de eerste ogenblikken niet
wat te denken en ging in mijn stoel
voor het venster zitten. Vannacht
moest er een vreemde bezoeker in mijn
kamer zijn geweest, die een hoop houtwol en de veer uit mijn klok had meegenomen. Ik schudde mijn hoofd en
zag door het raam hoe de vader van
Jan Komeis druk bezig was in1 zijn
speelgoedwinkel.
Dit bracht me op het idee het doosje
van Jan weer eens te proberen. Ik
pakte het van de schoorsteen en drukte op de knop. Met het lawaai van een
vuurpijl schoot het duveltje in wijde
kringen omhoog, bijna tot aan het
plafond en wat ik toen zag deed het
kistje bijna uit mijn handen vallen.
Het duveltje zat aan de veer uit mijn
klok en op de bodem van zijn verblijf -

Dokters- en Zustersdienst
Vanaf Zaterdags 12 uur t.m. Maan»
dagmorgen 8 uur raadplege men bij
noodgevallen:
DOKTOREN;
Zaterdag l Januari
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
weg 34, telefoon 2813
Zondag 2 Januari
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZUSTER:
Zaterdag l Januari
Zr S. M. de Wilde, Zeestraat 67,
telefoon 2720.
Zondag 2 Januari
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
en
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk, Kerkplein
smsc.
Vrijdag 31 December
'
7.30 uur: Ds B. H. Oldeman.
Zaterdag l Januari
10.30 uur: Nieuwe Consistorie: Ontmoetingssamenkomst.
Zondag 2 Januari
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman. Bediening H. Avondmaal.
's Avonds geen, dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Vrijdag 31 December
7 uur: Oudejaarsdienst. Dr A. van
Biemen.
Zondag 2 Januari
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Amsterdam.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Vrijdag 31 December
7.45 uur: Ds A. de Ruiter.
Zondag 2 Januari
10 uur: Ds A. de Buiter. Voorbereiding H.A.
5 uur: Ds B. Duvenage, Geref. pred.
te Z.Afrika.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zon* en feestdagen 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof.
In de week 'H.H. Missen 's morgens
7 uur en 7.45 uur. 's Avonds 7.30 u.
Lof.
Ned. Chr. Gemeensonapsbond
Dinsdag 4 Januari '~ , ' ' "*
8 u. n.m. Samenkomst in On» Huis.
Zondag- 2 Jan. 9.45 uur: Badiotoespraak (op 402 m) door de heer Dr J.
P. van Praag van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: Nieuwjaarsbrief.

'BEL voor
TROUWRIJDEN
en TAXI

2600

Billijke prijzen

SCHROEDER, HOGEWEG 50
Dag en nacht

plaats lagen overal stukjes houtwol verspreid. Het leek net of er iemand
van gegeten had! Nu moest ik wel geloven dat het duveltje van Jan Komeis
een eigenaardig heerschap was. "Want
wie anders zou van de houtwol snoepen en de veer uit mijn klok halen om
er op te gaan zitten en mijn besluitjjn.
stond vast.
^j-.
Ik heb die middag het duveltje in1 't.'
doosje aan Jan teruggebracht. Toen"
Jan Komeis mij zag/ rende lüj de
speelgoedwinkel van zijn vader binnen
en riep: „Gelukkig nieuwjaar mün-^
heer! Sent U weer helemaal beter'?"''
„Nog niet helemaal, Jan," zei ik een
'beetje schor, „maar ik mag weer op
straat en kom je duveltje terugbrengen<."
„O, dat is fijn," zei Jan en pakte het
doosje1 voorzichtig van inij aan. „Hy
is wel leuk hè". Jan Komeis keek even
om zich heen of er nog iemand anders
in de winkel stond en fluisterde mij
toen in 't oor: „Hu kan echt praten
en eten als een mens meneer, maar
vader wil me niet geloven." HU drukte
op de knopeen h*t duveltje sprong
naar buiten.
„B'en je aardig geweest voor meneer?" vroeg Jan Komeis. Het duveltje
zei niets en schudde maar heen, en
weer op de stalen veer uit mijn klok.
,H\i wil nooit spreken, meneer, wanneer er anderen bij zijn," sprak Jaïi
teleurgesteld.
Ik heb hem maar niet verteld wat
ztjn duveltje in 't doosje had uitgehaald. Het zou Jan Komeis maar be^
droefd hebben gemaakt dat •zijn houten poppetje zo'n duvel was. Want de
jongens van wie de vader een speelgoedwinkel bezit, weten veel' meer van
die wonderlijke zaken af dan jö of ik,
geloof dat maar l
FP.

Familieberichten

WINTERTIJD

Heden is ons plotseling ontvallen, nog geheel onverwachts,
mijn geliefde Man, Zoon, Zwager en Oom
HENDRIK ANTON NÜBERG
in de"ouderdom, van 62 jaar.
M. E. Nuberg-Dumoulin
en verdere familie
Zandvoort, 25 December 1954
Hugo de Grootstraat 15
De teraardebestelling heeft
plaats gehad Woensdag 29 Deoember op de Algemene Begraaf plaats te Zandvoort.

FOTO- en FILMTIJD!
Houdt de gezellige momenten vast voor later door een FLITS» of FILMOPNAME
bij kunstlicht. Nog voor de Kerstdagen kunt U in het bezit zijn van een foto* of
filmcamera. DE NIEUWSTE EUMIG 8 mm PROJECTOR met een verrassende
lichtsterkte a ƒ 307,—. Vraagt vrijblijvend demonstratie.

FOTO CAMERA'S vanaf ƒ 16,50. Wij leveren ook op erediet»
systeem. GLASPARELSCHERMEN
..............
vanaf ƒ 30,De zaak voor uitsluitend FO<OÏ en Filmartikelen.
tj3XlI

Foto-Kino HAMBURG

QO

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

;o ab
Getrouwd :
NICHOLAS FREELINO

en
CORNELIA TERMES
Brighton, 23 December 1954
Engeland

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Maandagmorgen 9 uur

rw

beginnen wij met de

BALANS-

Autorijschool K. OFFENBERG

00',

- l

Telefoon 20085, Haarlem
Hierbij geven wij met groot leedwezen kennis van het geheel onverwacht overlijden op 25 December van de Heer
H. A. NTJBERG

Wij verliezen in 'hem een bekwame medewerker en een trouwe vriend.
-.8:
Directie L. J. Rinkel N.V.

Beperkt vuil storten
Bloemendaal heeft van Ged. Staten
van Noord-Holland toestemming gekregen allerhande vuil te gaan
storten
in de duinen aan de kop van1 de Zeeweg. Tegen dit verzoek van Bloemendaal om op de aangegeven plaats een
vuüstortplaats te mogen inrichten, waren bezwaren gemaakt door de gemeente Zandvoort, het bestuur van
het Strandschap Zandvoort en het bestuur van de Stichting Het Nationale
Park „De Rennemer duinen".
Deze bezwaren waren gebaseerd op
de overweging, dat inrichting van
zulk een stortplaats direct bij het
strand, de recreatieoorden en. kampeergelegenheden, de volksgezondheid
in gevaar zou brengen.
In verband hiermede hebben G.S.
een aantal beperkende (gezondheidstoepalingen) aan de vergunning verbonden die de exploitatie van de stortplaats vrijwel te niet doet. De vergunning geldt slechts voor twee jaar.

Meer dan 12.000
Naar wij vernemen is het inwonertal
van onze gestadig groeiende badplaats
in deze (laatste) week (van 1954) de
12.000 zielen gepasseerd.

Burgerlijke Stand
van 23-29 December 1954
Geboren: James, z.v. J. Zwaag en A.
Mobach; Bonald, z.v. W. H. J. Vermeulen. en J. J. van Weele; Marja, d.v.
C. Zwaag en M. C. de Boer; Jeannette,
d.v. T. Paap en E. B. M. J. Dettlo|f;
Petronella, d.v. L. Draijer en M. J.'VP.
Duker; Josephina Johanna Maria, d.v.
J. Spierieus en H. A. Kromhout.
Ondertrouwd: H. E. Weber en E.
Schaap; L. J. Rinkel en M. Heijink.
Getrouwd: J. H. Duenk en P. Wedman.
Overleden: K. Kerkman, oud 84 jr,
w>ed. van C. Koper; H. A. Nuberg,
oud 62 jaar, echtgen. van M. E. Dumoulin.
DAMNIETJWS

De kleine nederlaag, vorige week tegen
de Ie klasse damvereniging „Het Oosten" geleden, was j.l. Woensdagavond
kennelijk een stimulans in de goede
richting. De 6e en laatste ronde van
dit jaar in de voorlopige damcompetitie bracht de volglende uitslagen:
C. Dravjer .Jr.-Weber Jr.
1-1
• G. ter'Wolbeek Sr.-J. Termes
0-2
A. Hoekema-T. Kerkman
0-2
W. de Goede-P.'Versteege
2-0
J. Schuiten-L. v. d. Werff
, 2-0
C. Draijer Sr.-S. Weber Sr.
0-2

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. hield K.J.C. „Zandvoort"
zijn ledenvergadering. Besloten werd
om voor iedere maand vier prijzen, uit
J;e loven. De Ie prijswinnaar is dan
tevens kampioen van de maand.
Na de vergadering werd er om vier
prijzen gespeeld. De uitslag was:
1. P. Schijff, 2. A. Pool,- 3. A. Weber,
4. P. Geuzebröek.
HANDBAL
Programma voor a.s. Zondag:
Dames:
Heemstede-Zandv.mieeuwen 10.30 u.
Heren:
IJmond 2-Zandvjneeuwen 2 10.30 u.
De dames moeben a.s. Zondag tegen
Heemstede spelen 'en. worden in staat
geacht beslag op de punten te leggen.
Ook het 2s herenteam heeft een
goede kans de volle winst binnen te
halen.
De wedstrijd voor het Ie elftal welke
voor a.s. Zondag was vastgesteld, is
afgelast.

Economie
in 1954

OUDEJAARSAVOND!
Wij brengen U muziek en gezelligheid.
PHD^IPS RADIO: BI-AMPLI, volmaakte weergave, twee aparte versterkers eit luidsprekers voor hoge en lage
tonen gescheiden, in de prijs van
ƒ 598,- of ƒ 34,35 p.m.
ƒ 468,- of ƒ 26,50 p.m.
PHELJPS RADIO vanaf ƒ 98,tot ƒ 3160,—. In iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.
PBmLD?S TELEVISIE: U ziet
vreemde landen in Uw huiskamer. Zie het op z'n best met
PHILIPS, ü bent uit en toch
thuis!
PHILD7S platenspelers en
wisselaars.
PHILD7S Hoogtezon BIOSOL. Vanaf ƒ 198,—, incl. twee
brillsn. Profiteer nu nog van een tijdelijke reductie ad.
ƒ 15,—. U kunt de apparaten ook in huurkoop aanschaf fen. De eerste betaling is dan ƒ 20,25 minus ƒ 15,—,
zodat U ad. ƒ 5,25 gedurende een maand kunt zonnen,
daarna betaalt U 18 x ƒ 11,90.
Wij leveren en repareren alle merken radiotoestellen en
huish. apparaten, zoals wasmachines, ijskasten, fornuizen. e.d.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige wijze de betaling
met U.
RADIO •- TELEVISIE = ELECTRA

. H.

Erkend Philips
Het afgelopen jaar was in' economisch Service Dealer
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534
opzicht voor ons land een jaar van
grote activiteit. De productie in de industrie is tot een nimmer'bereikt niveau gestegen. De productiviteit heeft
het vooroorlogse peilfreeds^ ver achter
zich gelaten. Er is rrieer dan volledige
Een Ned'erl. geluidsfilm voor Jong en Oud
werkgelegenheid. De^uitvoer blijft zich
gunstig ontwikkelend 'Niefftegehstaiande
Zaterdag l-Jan. - 2 en 4 uur
de toeneming van de invoer door de
grote binnenlandse economische activiteit, blijft de betalingsbalans een
overschot aanwijzen.. Dit laatste is voor
een gezonde ontwikkeling van zeer
. . . .een bijzonder kind... en dat is ie!
grote betekenis.
%l
De Industriële productie was in de
Kaartverkoop op de dag der voorstelling
eerste 10 maanden van 1954- 7,7 pet hov.a. 11 uur aan de zaal.
ger 'dan in de overeenkomstige periode
Toegangsprijzen: ƒ 0,50, ƒ 0,75, ƒ 1,00
van 1953. Tot deze verhoging van de
productie droegen alle industrietakken
bij. Met name moeten worden genoemd de nibberindustrie (toeneming
11,6 pet), de metaalindustrie (toeneming 10,5 pet), de papierindustrie
(toeneming 9 pet). '

DIK TROM

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

WEEK-AGENDA

GRAMOFOONPLATEN
U kunt thans bi) ons alle gewenste platen rustig uitzoeken en 'beluisteren.
Bijzondere aanvragen Ininncn binnen 24 uur geleverd worden.
FRIDOR PLATENSPELER, met 10 platen naar keuze, te betalen in 12
termijnen a ƒ 12,75, aonder vooruitbetaling.
PLATENSPELERS en WISSELAARS

F. H. Penaat

Binnen korte tijd komt de voorjaarscollectie
binnen, daarom moeten wij ruimte maken. _.
Wij hebben EEN SERIE COURANTE ARTIKELEN
waar nog maar enkele stuks van zijn. Deze gaan'
weg VER BENEDEN DE NORMALE PRIJS.
Verder bieden wij U een serie artikelen welke iets
vuil of verkleurd zijn of kleine weeffoutjes hebben,
zoals b.v.:
OVERHEMDEN
DEMIE'S
COSTUUMS ....
COLBERTS

ƒ 4,95
ƒ 39,ƒ 29,ƒ 24,50

REGENJASSEN
CANADIANS ..
PANTALONS ..
FIELD JACKS

ƒ 19,—
ƒ 24,50
ƒ 9,50
ƒ 13 ,-

Kledingbedrijf „SUCCES"
Kerkstraat 20 - Telefoon 3136

Maandag 3 Januari
van

Opruiming
restanten

van 'kwaliteitsschoenen

BROSSOIS

GroteKrocht
Telefoon 2106

V R IJ D A G

9inT
.m
m

31 December
slechts één dag
'JfA

IV

in Zomerlust Zandvoort

De werkgelegenheid ;
De werkgelegenheid heeft zich in het
afgelopen jaar verder zeer bevredigend
ontwikkeld. Dit blijkt uit de zeer lage
werkloosheidscijfers. Het aantal werklozen ligt niet onbelangrijk beneden.
het aantal, dat voor een normale roulering van arbeidskrachten noodzakelijk is, welk aantal veelal gesteld wordt
op 2 a 3% van de totale beroepsbevolking. Indien de seizoensinvloeden
buiten beschouwing" worden gelaten,
bedroeg de werkloosheid in November
j.l. 57.800 man, tegenover 90.700 in November van het vorige jaar. Een en
Monopole
ander heeft tot resultaat, dat er in het
Zaterdagmiddag l Jan. 2.30 uur: film algemeen gesproken eten, tekort aan
arbeidskrachten bestaat. Als gevolg
„Great Guns".
van de situatie van volledige werkgeZaterdag l Jan. "8 uur: film
legenheid stijgt de personeelsbezetting
„The Snows of Kilimanjaro".
Zondagmiddag 2 Jan. 2.30 uur: film in de industrie slechts langzaam.
„Gjreat Guns".
Zondag 2 Jan. 8 uur: film'„The Snows Spreiding van de handel
De spreiding van de Nederlandse hanof 'Kilimanjaro".
" '~
del geeft in 1954 in vergelijking niet
Maandag
3 Jan. 8 uur: idem.
1
1954, het volgende beeld te zien. Het
Dinsdag 4 Jan. 8 uur: film „Tpnight
l
aandeel van Europa in de Nederlandse
we sing".
"~
invosr is vrij stabiel evenals dat van
Woensdag- 5 Jan. 8 uur: idem.
Donderdag: 6 Jan. 8.30 uur: film „Drei- Oceanië en Afrika. Het aandeel van de
groschenoper", onder ausp. Culturele Verenigde Staten heeft de tendens toe
te nemen. Opvallend is de vrij aanKring 't Helm.
zienlrjke daling van het aandeel van
Azië en daartegenover een sterke strjAndere attracties en
ging van het aandeel van Zuid- 'en.
nuttigheden
Midden-Amerika in de Nederlandse
Zaterdagmiddag l Jan. 2 en 4 uur:
invoer.
Geluidsfilm „Dik Trom" in ZomerBij de uitvoer kunnen de volgende
lust.
verschuivingen worden geconstateerd:
Stijging van het aandeel van. Europa,
Stadsschouwburg, Haarlem
Midden- en Zuid-Amerika en Oceanië
van NoordZaterdag l Jan. 8 uur: Rotberd. Toneel (Australië). Het aandeel
Amerika en dat van1 Azië daalde met
met „Wel te rusten".
resp. 1,1% en 1,6%. In beide gevallen
Zondag 2 Jan. 8 uur: idem.
Woensdag 5 Jan, 8 uur: Ned. Comedie toetekende deze daling ook een absolute achteruitgang.
met „Hart tegen ïiart".

RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Kostverlorenstraat 7
Telefoon 2534

Wr'.

Wol, Zijde, Fluweel en Katoen
overgebleven van onze Franse
en Engelse stoffen
O

.-.-.w

extra Reductie

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen by deelnemers (winkeliers) aan het Kennemer Pinancierings-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

THEATER „MONOPOLE"

MEDEDELING
Door deze deelt ondergetekende mede dat hu zijn
aaak de Pa. T. M. HARDER, 'huish. art. en Petroleum, met ingang van l Januari 1955 heeft overgedragen aan

Dir. Gebr. Koper = Stationsplein = Telefoon 2550

M. van Lammeren

Vanaf ZATERDAG l tot en met
MAANDAG 3 JANUARI - 8 uur (3 dagen)
Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner
en Hildegard Neff in de Technicolor:

Hij dankt zijn geachte clientèle voor het genoten
vertrouwen en beveelt zijn opvolger beleefd bij U
aan.
T. M. HARDER,
Herenstraat 2 en 3, Telef. 2192

THE SNOWS OF
KILIMANJARO
U volgt hem op de voet en leeft mee met zijn
kwellend zoeken naar zielerust
Hij voert
U door de Parijse bistro's, de slagvelden van
een verscheurd Spanje en de luxe van de
Rdvièra.
Toegang 18 jaar
DINSDAG 4 en WOENSDAG 5 JANUARI - 8 uur
David Wayne, Ezio Pinza en Rpberta Peters
in de 20th Century Fox Technicolor:

TONIGHT WE SING

In aansluiting op bovenstaande deelt ondergetekende mede, dat hij de zaak in huish. art. en Petroleum heeft overgenomen van de Pa. T. M. HAR-,
DER. Hij hioopt hetzelfde vertrouwen waardig te
blijven en beveelc zich beleefd bü U aan.
. .

M. VAN LAMMEREN
Herenstraat 2 en 3,- Telef. 2192

Vraagt onze gemakkelijke betalingsvoprwaarden voor uw WONINGINRICHTINGj!

Balledux en Zonen

Een uitzonderlijke muziek en een grootse
zangfilm.
Toegang alle leeftijden
ZATERDAG l en ZONDAG 2 JANUARI - 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. De koningen van de
lach: Stan Laurel en Oliver Hardy in

GREAT
GUNS
Toegang alle leeftijden
PONDERDAG 6 JANUARI
gereserveerd voor de Cult. Kring „'t Helm"

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Achterweg l Telefoon 2135

•w
no 8 ~\
t>19 '
al

STOOMWASSERIJ „HOLLANDIA" - ZANDVOORT
Blijft steeds de beste voor een goede wasverzoxging

Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar
'f,

gewenst aan clientèle, vrienden en bekenden

Fjjnstrijkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. c. WEENINK

*toen.'

de,
Sport

de f •

Seizoen
Opruiming

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEITWEN"

Wegens de slechte weers- en terreinomstandighed'en. werden alle voor j.l.
Zondag 26 December vastgestelde wedstrrjden afgelast.
*
Uitwedstrijd tegren T.Y.B.B.
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt &.s. Zondag 2 Januari de uitwedstrrjd tegen T.Y.B.B. te Haarlem.
Het terrein is gelegen aan de Schalkwijkerweg. Oorspronkelijk was deze
ontmoeting vastgesteld voor Zondag 9
Januari, maar op verzoek van T.Y.B.B.
vindt deze wedstrijd een week eerder
plaats.
Vanzelfsprekend is deze krachtmeting tegen zrjn oude rivaal voor Zandvoortmeeuwen van veel belang. Het
elftal zit in de kopgroep en de achterstand op de leider Blauw Zwart bedraagt slechts drie punten. Om in de
running te blijven moet Zandvoortmeeuwen ervoor zorgen dat de punten
mee naar huis worden genomen. De
thuiswedstrijd tegen T.Y.B.B. die in
Sept. werd gespeeld, werd door Zandvoortmeeuwen met 2-1 gewonnen. We
verwachten ook nu een gunstig resultaat.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt Zondagmiddag thuis tegen Velsen 2. Ondanks
de nederlaag tegen. H.P.C. 3 twee weken geleden, zijn de reserves nog niet
geheel uitgeschakeld voor de bovenste
plaats. De leider, D.E.M. 2, verloor n.l.
.ook, zodat de achterstand vier punten
bedraagt. We verwachten dat het 2e
elftal Zondag alles op alles zal zetten
om te winnen.
Programma voor a.s. Zondag:

T.Y.BJB. 1-Zandvoortm. l
2.30 u.
Zandvoortm. 2-Velsen 2
2.30 u.
Zandvoortm. 3-V.S.V. 5
9.45 u.
Zandvoortm. 4-V.S.V. 6
9.45 u.
Zandv-m. 6-Geel Wit 3 uitgesteld
Heemstede 3-Zandvoortm.-7
12 u.
V.S.V. b-Zandv.m. jun. a
9.45 u.
'•'Hillegom b-Zandv.m. jun. b 9.45 u.
Schoten b-Zandv.m. jun. c
9.45 u.
Voor Zaterdagmiddag l Januari zijn
geen wedstrijden vastgesteld.
R3E.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Programma Zondag 2 Januari:
T.Z.B. I-Nieuw Vennep l
2.30 uur
T.Z.B. 2-E.H.S. 3
12 uur
Terrasvogels 4-T.Z.B. 3
2.30 uur
KORFBAL

J.l. Zondagochtend had een vriendschappelijke ontmoeting plaats tussen
combinaties van de Zandvoortse Korfbalclub en Nieuw Flora uit Haarlem.
De Haarlemmers wonnen met 3-0, nadat de rust met een 2-0 voorsprong
was ingegaan.
Voor a.s. Zondag is vastgesteld Z.K.
C. 2 tegen Oosthoek 4. Aanvang 10 u.,
terrein aan de Van Lennepweg.
Het eerste twaalftal trekt naar
Haarlem voor een ontmoeting tegen
Oosthoek 2. De wedstrijd vangt aan
om 2 uur op het terrein van het Noorder Sportpark.

bij K O R T
begint Maandag 3 Januari
om 9 uur

HUISHOUDGOED
Prima katoenen
THEEDOEKEN

PARTIJ
WASHANDJES

Halflinnen
THEEDOEKEN
1,38 - 1,28 0,98
Planellen
STOFDOEKEN
0,38 0,28
Halflinnen
GRIJZE DOEKEN 0,78
Badstof
KEUKENDOEKEN 0,98
GROTE
•
BADDOEKEN
l

I

iets besch.
vanaf

FLANELLEN
LAKENS
iets besch

150x230
170x230

- __

0,78 vanaf

0,98

0,Ztï

Grote party
GEBORDUURDE
LAKENS 11,95 voor

DAMES
0,98 Prima
CAMISOLES ribtricot met vorm
1,78
5,48 Tricot DAMES

ONTBIJTLAKENS

wit met gekl. rand
GEKLEURDE
ONTBIJTLAKENS

_

Z,Z8
_

'1,^8

Interlock DAMES
DIRECTOIRS

ook grote maten .. 1,98

JONGENS
BORSTROKKEN

- -«
1,18

JONGENS
..5,68 Jaeger
BORSTROKKEN
.. 6,78 met korte "mouw .. 1,4

8

ONZE KWALITEIT LAKENS
voor bijzonder voordelige prijzen
Prima GRASLINNEN XAKENS

_ _0

150x235 5,7O
180x235 6.98
1,68

GRASLINNEN LAKENS

PULLOVERS

ronde hals

__ l
1,781 Interlock

Bupassende SLOPEN

1,38 Tricot DAMES

5,98 DAMES SLIPS
fant. weefsel

DAMAST
_ _0
XAFELLAKENS . . 7,98

halve prijs
Wollen HEREN en
DAMES SHAWLS

10% KORTING

CAMISOLES

met fant. rand
Halflinnen

Restanten
Nylons

DaxnesOndergoed

.. 150x235

2 x cordon

6,98
7,98

180x235
Bijpassende SLOPEN
Mooie GEBORDUURDE LAKENS
150x235
180 x 235

Zuiver wollen
DAMES
CAMISOLES
met fant.

6,98
8,48

4,48

Wollen DAMES
PULLOVERS

_

korte mouw

6,98

HerenOndèxgoed

Interlock KORTE
HEREN ,
2,98 | PANTALONS 1,48
Jaeger HEREN
BORSTROKKEN

1,28

o oo l

| busteyorm
Pracht partij
zuiver wollen
DAMES CAMISOLES, ronde hals,
grote maat, rose
en wit
Büp. WOLLEN
DIRECTOHtS

2,98

zware kwal. .. 3,28
Lange interlock
5,98 HEREN

PANTALONS

Prima interlock
5,48 SINGLETS

met boordje
Pijne katoenen
fant. DAMES

TROPEX
SINGLETS

HEMDJES

met bustevorm , ..

Alle Dames pullovers
en vesten
10 procent KORTING

4,88

„De Wolbaal"

2,68

Haltestraat 12 — Telef. 2099

1,98
1,98

2,68 Bijp. PANTALONS

RESTANTENBUSTEHOUDERS
1/2 PRIJS

2,28

. ._
5,48

Interlock HEREN
PANTALONS 2,28 2,18

Afd. handbal.

Nog voor het einde van het jaar is
het bestuur erin geslaagd jeugdploegen samen te stellen. Deze ploegen
(l jongens en 2 meisjes) zullen deelnemen aan 'het zaalhandbaltournooi, dat
op 8 Januari a-s. in het Zanderinstituut te Haarlem begint.

1,98

-.. nu

2,98

Effen OVERGORDIJNSTOF

120 cm breed

nu

2,48

Damast OVERGORDIJNSTOF

zeer mooie kwal., 5,50 p.m. nu

3,98

ZIJDEN RIBSTOF

moderne kleuren

nu

3,48

Zuiver
Wollen dekens

(w.o. alle goede merken)
•
•
•
•
•
•

Restanten
wasechte kleedjes
2,15 voor 1,48 2,45 Ivoor 1,78
5,25 voor 2,78

Afd. volleybal.

Door het geluk spel (2-2) van M.H.B.
S. sn A.V.C., staan de O.S.S.-dames'
met deze ploegen met hetzelfde aantal punten bovenaan. Spanning volop.
Ook de heren zetten hun opmars
naar de top voort. Hun overwinning
op A.W. (3-1) bezorgde hen een hogere plaats op de ranglijst (4e).
Woensdag j.l. vonden zowel voor
dames als heren vriendschappelijke
wedstrijden plaats tegen V.CH. uit
Haarlem.

nu

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

GEWAT. DEKENS
PLATOS
TAFELKLEDEN
MEUBELSTOFFEN
MATRASSEN
BIJVULLEN en
OVERTREKKEN van
MATRASSEN

om $uur begint onze

balans-opruiming
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

prima - prima

12,78

Fa J, v, d, BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

WONING TEXTIEL
Frisse CRETONNE
120 cm breed
Mod. CRETONNE
Indanthren

Maandag 3 Januari

Zwanendons
HEREN
PYAMA'S

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

Ook al zijn de Kerstvacanties van de
scholen nog niet geëindigd, toch zullen
alle lessen op Maandag 3 Januari vanaf 4.30 uur weer beginnen in de gymnasüeklokaal van de Wilhelminaschool.
Voor de jeugd is het een aangename
afwisseling van hun vacantie, bovendien zal op de Ie j'ongensles in liet
nieuwe jaar de vlagdrager worden geinstalleerd.
Door de gymnastiekcommissie werd
langdurig van gedachten gewisseld
over de uit te voeren, nummers op de
uitvoering van 23 April a.s. en de verdere propaganda, die voor de lichameIrjke opvoeding in het komende jaar
zal worden gemaakt.
De Nederlandse turnkampioenschappen voor dames, die op 9 Januari in
Leiden plaatsvinden, zullen door een
aantal veelbelovende krachten worden
bijgewoond.

BITTER ZOET
Mtjn buurvrouw zingt met galmende
uithalen: „Uren dagen maanden jaren" en dat - betekent dat het jaar ten
einde loopt of liever: vliedt,, dat past
beter bij de sfeer. Want sfeer krijgen
we genoeg in deze ttfd. Kijk maar eens
in de krant.
Smterklaasdag — bloemendag zegt
de bloemenhand'elaar.
Smterklaasdag — sigarendag zegt
de sigarenman.
Kerstfeest — wildfeest izegt de
poelier.
Kersttijd — smultyd zegt de banketbakker.
Met Kerstmis een paar nieuwe nylons, zegt de toousenwinkelier.
En zo maar door. Maar wat is nou
Oudsjaarsavond? Oliebollen en uren
dagen maandten. jaren volgens mij en
anders niet. Men probeert er wel van
alles bij te slepen, maar het slaat toch
niet bijster in.
Een enkele zakenman1, zekere Bécker
probeert nog: „Aan iedere stekker een
adio van Bécker", maar het pakt niet
meer.
Oudejaar klinkt alleen maar als oud
n moe en droevig.
Er is een heleboel fout gelopen dit
aar, we hebben van alles verkeerd
egaan en op Oudejaarsavond moeten.
ve ons daarop bezinnen.
Dat is lang niet altijd lollig. Ik ken
emand die
elke oudejaarsavond net
lezier van1 zijn familie zit te vergallen
oor met een lang gezicht alle borreljes te verwensen die hij in het af geopen jaar te veel dronk. Hij weigert
elfs vruchtenfoowl.
„Toe, drink dan tenminste één
glaasje wijn", dringt men aan, als de
dok twaalf slaat, „alleen iom op het
deuwe jaar te klinken!"
Wat doet hij dan? Hij neemt een
glaasje «n nog- één1 en nog één en het
•olgend Oudjaar zit hij weer te griepen. (Zie boven).
Een nieuw jaar — een nieuw gezicht, of nieuwe voeten of nieuwe tanden. Ja, dat zou wel leuk "zijn. Al was
het alleen maar een nieuwe neus
Ivoor mij).
Maar dat gaat niet. We zeilen met
ons hele ouwe hebben en houden 1955
m. Nog even dik, nog even dom, nog
even lui als altijd.
We veranderen niet door dat nieuwe
aar, nee, we worden alleen herinnerd
aan al onze fouten en tekortkomingen.
Mijn buurvrouw wacht' soms een
hele tijd tussen de maanden en de
aren. Dat is vermoedelijk omdat ze
op dat ogenblik iets moet pakkteni uit
een kastje of 'omdat ze de koffie opschenkt.
Ruik ik goed? Ja, ze bakt oliebollen.
Zo is liet goed: Oliebollen en uren
dagen maanden jaren. Dat is Oudejaarsavond.
Zoet en bitter tegelijk.
_
NEEL.

Gem. WOLLEN EFFEN
DEKENS, 150 x 200

14,18

PRIMA DEKENS in mooie
patronen en kleuren, 150 x 200 21,48
GROTE 2 PERS., 190 -x 235

32,48

PARTIJ ZUIVER WOLLEN
DEKENS, bfiz. mooie kwaliteit

150/200

39,78

10°/o

i6o/2io

45,78

KORTING

190/230

61,78

J. Th. Kort
ZANDVOORT
Telefoon 2666

Taxi nodig?
Belt U 2332
Garage De Tol
Grote Krocht 18

Ex 1ste chauffeur Kasteel de
Wiersse te Vorden en Huize
Belmonte te Wageningen.
Met oud en nieuw

Appel

BEIGNETS
FLAPPEN
BOLLEN ~"

OLIEBOLLEN
CAKE
TULBAND

Grote sortering
KOEKJES, ZOUTJES, enz.
Brood- en Banketbakkerij

Fa A. v.d.Mije & Zn
Schoolplein 4 — Telefoon 2467

VISITEKAARTJES
morgen, Oudejaarsdag (tot 4 uur) door U besteld, worden
nog dezelfde dag gedrukt en afgeleverd
GERTENBACHS DRUKKERIJ Achterweg l, telefoon 2135

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

