VOEDINGSVOORNEMENS
in 1963
Als u hoort tot degenen, die een nieuw jaar met nieuwe moed en goode voornemens
willen beginnen, komen wij enige suggesties brengen op het gebied van de voeding.
Misschien kunt u een of meel' van onders'taande regels in uw plannenlijstje een
plaats geven — of houdt u er zich al aan?
Wanneer u na de feestdagen op de weeg- alle beschikbare soorten gebruik te maschaal gaat staan en ziet dat de wijzer ken en ze met evenveel zorg toe te bereiwel wat erg ver dooi slaat, neem u dan den.
*
voor om minder vetten en zoetigheid te
gaan eten en niet te bezuinigen op (kar- En lest best: gebruik de maaltijden niet
ne)melk, vlees, vis en eieren, groente en om klachten en standjes te spuien. Maak
ze vooral gezellig!
fruit.
#
Wanneer u een kleuter thuis hebt, die niet
wil eten, geef hem dan kleinere porties en
maak u niet bezorgd wanneer hij eens
naar uw smaak wat erg weinig eet. U\vs
ogen zijn vast veel groter dan zijn maag.
Als een kind aan de maaltijden geen trek
heeft, komt dat in vele gevallen doordat
hij „tussendoor" te veel heeft gegeten.
*
Zorg ervoor, dat geen van de gezinsleden
Er wordt hulp geboden. Hulp aan mensen die zijn getroffen door vorst, sneeuw en •
zonder ontbijt - en zo nodig ook zonder
ijs en die zijn geïsoleerd van de buitenwereld. Met schop en houweel, ijsbreker en
gezellig en voldoende lunchpakket of
bulldozer, tracht men het verbroken contact te herstellen. De land- en waterwegen
broodlrommeltje — de deur uit gaat.
*
weer begaanbaar te maken voor het transport van levensmiddelen, brandstof en kleWanneer u aan het ontbijt alleen zoete bed'mg. Dit is de eerste hulp, maar direct volgt de hulp aan het dier en in het bijsonder
-3
leggingen op de boterham geeft en thee Telefoonverkeer met Indonesië
aan de vogels.
of koffie drinkt, stap dan eens over op nog niet hersteld
De reizigers in lucht en wind vinden geen landingsplaats, geen beschuthartig beleg: kaas, pindakaas, ei of vlecs- In tegenstelling tot eerdere berichten,
waren en geef bij voorkeur melk in een of waarin werd gesproken over hervatting
ting en geen voedsel meer. Duizenden zijn reeds omgekomen en duizenden wacht
andere vorm (melkdrank, pap of yoghurt). van het post-, telegraaf- 'en telefoonvereenzelfde lot. Daarom moet hulp worden geboden. Hulp van de mens aan het dier.
*
keer met Indonesië, deelt PTT meôe, dat
Bij onderstaande adressen kan men voedsel brengen en i meewerken aan bereiding
Wanneer u een dochter van 14, 15 jaar haar uit inmiddels ontvangen nadere meen transport naar de voederplaatsen.
hebt, die een goede eetlust heeft en aan de dedelingen is gebleken, dat deze hervatlijn wil doen, laat het haar dan niet zot?-' ting uitsluitend het post- en telegraafverMevr. Van Keulen, Van Lennepweg 53/6; mevr. Ballast, Koningstraat 95; de heer
ken in een beperking van de maaltijden, kecr betreft, doch nog niet van toepassing
Bier, Brederedostraat 19; mevr. Kraan, Zandvoortselaan 52; mej. Schous, Zandvoortin minder eten en drinken van het ge- is op de telefoonverbindingen.
selaan 283; mej. Boterhoven de Haan, Zandvoortselaan 325.
wone voedsel dus, maar in meer lichaamsbeweging.
*
Beschouw vitaminepreparaten niet als een
senen en ook van bloedingen binnen de
en handen ruw?
noodzakelijk bestanddeel van het dagelijks
schedel, zoals deze zich kunnen ontwikkemenu. Zorg, dat de voeding ook zonder die
len na schedelletsels, is de „echoencefalopreparaten goed is: voldoende gevarieerd
grafie" een thans onmisbare aanwinst geen samengesteld uit normale levensmiddebleken.
len kan hij dat zeker zijn.
i
experimentele centra beperkt is gebleven.
Alleen vitamine D moet u de kinderen
De Zweed Leksell stelde in 1955i vast, De verwachting is, dat binnen enkele jaapart geven. V weet het: R in de maand,
dat bij zenden van ultrageluid door de ren de prijs dermate zal zijn gedaald, dat
dan levertraan óf een vitamine D-prepaHulpmiddel bij geneeskunde
schedel van mensen naast de echo van de grotere ziekenhuizen tot aanschaffing
raat óf hoogtezon. Niet alle tegelijk.
de schedel aan de andere zijde óók echo's ervan zullen kunnen overgaan. De ultrage*
uit de hersenen worden teruggekaatst en luidsapparatuur zal dan, evenals het röntWanneer uw kinderen nog niet aan snoep Geluidstrillingen kunnen door het menselijk gehoor worden waargenomen binnen een konden worden opgevangen. Bij zuiver zij- genapparaat, tot de routineuitrusting van
verslaafd zijn, neem u dan voor, ze er ook frequentiebereik van 100—16000 trillingen per seconde. Alle geluidstrillingen met delings inzenden tekende zich uit het; mid- de ziekenhuizen gaan behoren.
niet aan te wennen. Willen ze iets tus- een frequentie die hierboven valt, zijn niet voor het gehoor waarneembaar en heten den van de schedel een zeer duidelijke echo
sendoor, geef ze dan bijvoorbeeld wat
af. Het is nog niet zeker waar deze. vanrauw fruit, rauwe groente, rozijnen of derhalve ultrasone trillingen. Ultrageluidstrillingen verspreiden zich minder sterk daan komt. Zoals bekend kan men de .grote
dan
die
van
het
normale
geluid.
Zij
kunnen
dientengevolge
als,
een
vrijwel
evenwijdinootjes (als ze zich er niet meer in kunhersenen verdelen in twee helften^' die
nen verslikken). 'Als zoetigheid zijn koek ge bundel worden uitgezonden.
ieder aan een kant van de schedel gelegen
en biscuitjes *bij een beker thee, melk of
zijn. Ze worden gedeeltelijk gescheiden
vruchtesap te verkiezen boven zuurtjes en
door een straf vlies, de zogenaamde falx.
Om
de
trillingen
op
te
wekken,
wordt
gedium)
voor
ultrageluid
een
voor
deze
stof
dergelijke kleverige lekkernijen.
De
hersenen bevatten met vocht gevulde
kenmerkende
„akoestisch
impedantie".
In
bruik
gemaakt
van
het
zogenaamde
piëzo*
Zorg, dat de maaltijden niet alleen -tut elektrisch effect van bepaalde kristallen. twee media met een verschillende impe- holten, de hersenkamers, die zich. zowel
slappe, zachte kost bestaan zoals stamp- Hieronder wordt het vermogen van deze dantie gedraagt het ultrageluid zich an- zijdelings als in het midden bevinden. Verpot en pap en zorg dat er iedere dag iets kristallen verstaan om, in een bepaald ders. Worden ultrasone trillingen door moedelijk is nu zowel de falx als een i in de
hards 'te kauwen is ook voor de volwasse- elektrisch , veld gebracht, mechanische meerdere verschillende stoffen tegelijk ge- middellijn gelegen hersenkamer voor de
zonden, dan treedt steeds aan het grens- echo in het midden van de schedel; (de
nen; werk voor de tanden en kiezen, ook trillingen uit te zenden.
' '
) Zoals geluidstrillingen zich, wat betreft vlak van twee verschillende stoffen een middenecho) aansprakelijk.
werk voor de darmen.
hun voortplantingssnelheid en hun absorp- weerkaatsing (echo) van het ultrageluid Ontwikkelt zich in een van de hersen*
Neem u voor om 's winters net zo veel tie, in bijvoorbeeld water en lucht ver- op. De hoeveelheid teruggekaatste energie helften een gezwel of treedt daar een'bloeverse groente te eten als 's zomers, van schillend gedragen, zo heeft elke stof (me- is afhankelijk van de grootte van het ver- ding op, dan worden deze (in het midden
schil van impedantie van die stoffen. In- gelegen) delen door druk naar de andere
dien nu gebruik wordt gemaakt van een zijde van de schedel verplaatst, en daarzender die tevens als ontvanger functio- mee ook de middenecho. Uit de mate ^en
neert, kan niet alleen de intensiteit van de de richting van de verplaatsing kan men
echo worden geregistreerd, maar ook de de plaats van het gezwel bepalen. Tot dusafstand van het vlak waar deze echo op- verre was deze verplaatsing slechts zichttreedt ten opzichte van de zender worden baar te maken met behulp van kostbare,
bepaald.
niet ongevaarlijke en ingewikkelde röntHiervoor is nodig dat het tijdsverloop genonderzoeken waarbij de contrast getussen het uitzenden en ontvangen van vende stoffen in de bloedvaten van de her„Wat is dat?"
een „stootje" geluidstrillingen wordt gere- senen werden gebracht of de hersenkamers
gistreerd. Op dezelfde wijze zou men door met lucht moesten worden gevuld. De
te roepen met behulp van een stopwatch echo-encefalografie is nu in staat deze vervroeg het kind
de diepte van een echoput kunnen meten. plaatsing sneller en onpijnlijk vast te stelDeze afstand kan op een kathodestraal- len. Een normaal echo-encefalografie zal
„Geld",
veelal een contrast onderzoek overbodig
buis zichtbaar worden
gemaakt.
i
In de landbouw' en de industrie wordt maken. Toch kan het echo-onderzoek nog
zei de vader
van deze methode al geruime tijd gebruik niet de gedetailleerder gegevens van het
gemaakt om bijvoorbeeld de dikte van de contrast onderzoek geheel vervangen. De
„Nee", zei het kind, „'t is '
speklaag van varkens te meten; barsten wanden van de naast de mediaanlijn' geleeen boekje".
in stalen buizen zichtbaar te maken en de gen hersenkamers leveren minder duidedikte van verflagen op schepen te contro- lijke echo's op. Registratie hiervan op
„'t Is een depositoboekje",
leren. Al naar de aard van het onderzoek diverse plaatsen van het hoofd, waarbij de
zei de vader. „Daar doe ik
zal hierbij de toegepaste frequentie van zender-ontvanger de hele schedel aftast,
mijn geldindatikwil sparen".
het ultrageluid variëren. Bij de onderzee- zal wellicht het luchtonderzoek kunnen
„Maar ik zie 't helemaal niet.
bootbestrijding is hetzelfde principe als vervangen. Thans is dit nog niet zover. i
Is 't weggelopen ?"
Nu
heeft
de
echo-encefalografie'
nog
asdic bekend.
„Welnee, 't ligt rustig in
Ben deel van de uitgestraalde energie haar grootste waarde voor het zeer snel
De Twentsche Bank om alwordt geabsorbeerd. Is deze absorptie van opsporen van hersenbloedingen na schemaar aan te groeien. Rente
voldoende intensiteit, dan kan hiermee le- delletsels. Deze aandoening namelijk verheet dat".
vend weefsel worden beschadigd, zelfs ver- loopt dikwijls zo snel dodelijk, dat er voor
nietigd. Sinds enige jaren wordt dit op het contrastonderzoek van de hersenvaten
„Oh, waar zijn mijn kleurverschillende plaatsen in de wereld toege- geen tijd meer is. De echo-encefalografie
krijtjes ?"
past om o.a. gezwellen dood te stralen. kan binnen enkele minuten de aanwezigHierbij is het mogelijk een bundel ultra- heid en de plaats van de bloeding vastAlt U geld wilt span» - in i eilig
geluid evenwijdig te maken, ja zelfs te stellen, zodat een spoedoperatie nog lévenbewartn-necmdaneendeptsitobockji
reddend
werk
kan
werken.
''
concentreren, een gelukkige bijkomstigvan Di Twentsche Bank. V kunt
66k per gin storten tn • tot 25.000
heid.
In Canada en Schotland is men er dit
gulden - ontvangt U per jaar
Naast de destructieve toepassing van ui- jaar in geslaagd bij toepassing van ultra3 1 /4 procent rente.
natuurlijk een oliehaard gestookt met
trasone trillingen is de laatste jaren voor- geluid elders in het lichaam ultrasone
al de toepassing bij het opsporen van doorsneefoto's van de buik te vervaardigen
ziekten in de geneeskunde in de belang- waardoor gezwellen van de lever, tweestelling gekomen. . Hierbij moet de hoe- lingzwangerschappen, enz. snel, ongevaarveelheid gebruikte energie natuurlijk aan- lijk en onpijnlijk konden worden vastgezienlijk geringer zijn om beschadiging van steld. Hierbij wordt een zender-ontvanger
gezond weefsel te ivoorkomen. Tot dusver toegepast die als radarapparaat rond het
zijn de practisch meest bruikbare resulta- lichaam draait en dit aftast. De verkreSCHOON • ZUINIG
ten geboekt bij de opsporing van aandoe- gen echo's van ingewanden e.d. worden als
ningen binnen de schedel.
op een televisiescherm zichtbaar gemaakt
185 kantoren in Nederland
Nederlandse onderzoekers spelen bij de- en dit wordt dan gefotografeerd. Helaas
ESSO OLIE- EN GASHANDEL
ze ontwikkeling een vooraanstaande rol. is de benodigde apparatuur nog zo kostVAN LENNEPWEG 5 • ZANDVOORT - TELEFOON 3576
Voor het opsporen van gezwellen in de her- baaf, dat toepassing ervan nog tot enkele
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Heden nam God tot Zich m.ljn. lieve^
man en onze zorgzame ya<Jer, behuwd-, pleegvader en grootvader
ENGEL LOOS
in de ouderdom van 84 jaar,
Zandvoort:
A. Loos-Paap
Canada Stoney-Creelc:
3. Weber-Loos
A. Weber
Yvonne
Maarten
Zandvoort:
S. Paap
Canada Chatliein: A. v.d. Berg-Paap
J. v.d. Berg
en kinderen
Zandvoort, 2 januari 1963
Oosterstraat 9
De teraardebestelling zal plaats hebben maandag 7 januari a.s. te 2 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

" A
Bestrijding Hondsdolheid
Het zal op grond van de Hondsdolheidsbeschikkingen II en III met ingang van 15
februari 1963 verboden zijn een hond buitenshuis — zelfs in een tuin — te laten
lopen, tenzij door een geldig Rijks-entingsbewjjs met daarbij behorende penning kan
worden aangetoond, dat het dier tenminste
30 dagen tevoren tegen hondsdolheid is ingeënt.
Van gemeentewege wordt de gelegenheid
geopend honden te laten inenten tegen een
door het Rijk vastgestelde tarief van ƒ 2,—
per hond. '
Voorts dient het in het algemeen dringend aanbeveling ook de katten te laten
inenten. Het tarief voor katten is ƒ l, —
per kat.
Op maandag, 7 januari a.s. des avonds
wordt een begin gemaakt met de inenting
van honden. Een ieder die het betrokken
aanmeldingsformulier ingevuld terug heeft
gezonden, ontvangt één dezer dagen een
oproep.
Teneinde de wachttijd op de entposten
zoveel mogelijk te beperken, dient aan de
Dankbetuiging
op de "oproepkaart vermelde tijd nauwVoor de vele blijken van belangstelling keurig de hand te worden gehouden.
De inenting van katten zal geschieden
tijdens mijn ziekte en bij de thuiskomst
ondervonden, zeg ik hiermee allen har- zo spoedig mogelijk na die van de honden.
telijk dank.
,
De Burgemeester van Zandvoort
Mevr. Koper
*
VAN FENEMA
Melkhandel
Swaluëstraat 3
Ik wens mijn geachte clientèle van
harte een gelukkig en voorspoedig 19GS
Beauty Parlour

ANS
NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, Zandvoort
De agent van „Het Vrije Volk"

„De Radiogids"
wenst zijn geachte clientèle 'ien gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar.

Ver. voor het Welzijn der Dieren
HUIDVERZORGING
VAN MENS EN DIER
Over dit onderwerp spreken op
WOENSDAG 9 JANUARI a.s.
des avonds 8 uur
in het Gemeenschapshuis, alhier
Mevr. H. C. de Rijcke-Spleet, Zandvoort en
Dr. Jacoba W. Hagedoorn, dierenarts te
Heemstede.
Gratis toegankelijk voor leden van de vereniging. Introductie is toegestaan.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

Burgerlijke Stand

28 december 1962 — 3 januari 1963
i Geboren: Janneke Willempje, dv. E.
Schijff en van J. Tangenberg.
'
Ondertrouwd: Franz^Carl Kemp en Agatha Petronella Bol; Petrus Cornelus Laarman en Anna Geertrui Johanna Wille.
Gehuwd: Simon Petrus Maria Blaauwhof en Elisabeth Wilhelmina Maria Sanders.
Overleden: Gijsbert Tit, oud 84 jaar, gehuwd geweest met G. M. Otte; Machiel
Jacobus Antonius Groenewegen, oud 79
jaar, gehuwd geweest met G. Kluijtenberg;
Engel Loos, oud 84 jaar, gehuwd met A.
Paap.
Overleden buiten de gemeente: Johnnnes
Mattheus Hoekmeijer, oud 44 jaar, gehuwd
met J. Faber; Jan Fokke de Nijs, oud 70
jaar, gehuwd met M. M. J. A. Serlijn; Teunis Molleman, oud 87 jaar, gehuwd met
G. S. D. van Dijk.
Geboren buiten de gemeente: Paulina
Christina, dv. J. G. van Menen en van A.
S. M. Emmerich.

Sportkalender

Voor 1963 zijn in Zandvoort, volgens mededelingen van de N.S.F., de volgende sportmanifestaties vastgesteld:
1-2 juni: sportwagenwedstrijden Nederl.
Autorenvereniging;
14-16 juni: nationaal clameskampioenschappen golf;
23 juni: Grote Prijs van Nederland
(K.N.A.C.);
l september: Internationale autowedstrijden N.A.V.;
Brand en brandjes
6-8 september: jeugdkampioenschappen
Donderdagmiddag werd de brandweer ge(jongens en meisjes) golf;
alaifmeerd voor een fel uitslaande brand,
in -de bovenverdieping van perceel Zand- 13 oktober: traditierit oude automobielen
Utrecht-Zandvoort, door het P.A.C..
voortselaan 142.
De brandweer was spoedig ter plaatse
en na een half uur was men het vuur meester. De brandweer kon echter niet voorko- Filmmiddag Voor Anker
men dat de bovenverdieping van het per- Vrijdag 11 januari organiseert het bestuur
ceel geheel uitbrandde. De bewoners von- van de bejaardensociëteit „Voor Anker1'
den een onderdak bij de buren.
Inboedel en huis waren tegen brandscha- voor leden en andere belangstellenden een
filmvoorstelling in Zomerlust. De voorstelde Verzekerd.
*
ling wordt verzorgd door de Ned. ReisverDe-brandweer was woensdagavond — even eniging met films over Zwitserland en Itavoordat men de wacht betrok bij de kerst- lië.
boomverbranding op het strand — uitgerukt voor een begin van brand, ontstaan
in 9e'vloer van perceel Oranjestraat 19 rd. Met en zonder leesbril
Bij' riet aanmaken van de kachel was het Nieuwe boeken openbare bibliotheek
vloerhout gaan branden.
Romans
*
Daum - Uit de suiker in de tabak.
Tijdens de kerstbomen verbranding brand- De la Roche - De erfgenaam van Jalna.
de een keuken in perceel Mr. Troelstrastraat 40 gedeeltelijk uit. De bewoners Sachse - De grote muiterij op de Bounty.
namen, zelf de blussingswerkzaamheden Schrader - Een arts nam de vlucht.
terohand en slaagden er in het vuur te Scott - Mary mijn vrouw.
blussen.
Prokosch - A ballad of love.
*
Vrijdagnacht rukte de brandweer uit voor Saint-Lô - Une liaison.
de" bestrijding van een schoorsteenbrand Ontwiïckelingslectuur
in perceel Zandvoórtselaan 340.
Attema - De Koran, zijn ontstaan en zijn
0
inhoud. 1962.
Ongewijzigd aantal
Van Baaren - Bezielende beelden, inleiding
Ook'in de laatste maand van het afgelopen
tot de beeldende kunst der primitieve
j"aar"'is'ih he't" aantal "in 'uitvoering zijnde
woningen — .nl. 75 — geen wijziging ge- volken. 1962.
Van Baaren - Dans en religie, vormen van
komen.
religieuze dans in heden en verleden. '62.
Kirch - Medische vraagbaak voor iederGeslaagden
een. 1962.
Twee leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade slaagden in Haarlem voor het A- Stoeckicht - Jonge dieren.
diploma. Het waren de heren P. Janssen Van Rheenen - Meer kennis van uw hond.
en,R. Kattouw.
Schroevers - Op zoek naar de Dordogne.
l
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ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •>

LEFFERTS W ij II6IV GR

APOTHEEK:
Regisseur in Krommenie
5 t.m. 11 januari:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 Dey,regisseur van toneelvereniging „Op
hoop van zegen", de heer J. G. Bisenberger
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- is
door de toneelvereniging „Nieuw Leven"
af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
in 'Krommenie aangezocht als regisseur
Alleen voor spoedgevallen.
voor het stuk „Tien kleine negertjes".
Zondag 6 januari
Dierenarts dr. J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

Draag
de zo ELEGANTE

Nieuwste Volkswagens

gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impala"

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

H. K. van Es
Arts

AFWEZIG
tot maandag 14 jan.
De praktijk wordt waargenomen door de overige
Zandvoortse artsen.
WONINGRUIL
Aangeb. zonn. 4 kamerflat. Churchill-laan 84, Amsterdam-Z., tel. 020-712940.
Gcvr. te Bentveld: zelfst.
HULP i.d. HUISH. 2 a 3
maal per week 's morgens
of 's middags. Tel. na 7 u.
02500-43768.
Heer vraagt KAMER met
voll. verz. en huis. verk., is
is in bez. v. eigen meub.,
in rustig gezin of alleenw.
dame. Br. nr. 101 Z. Crt.
Jongeman, 23 j., b.b.h.h.
zoekt VOLL. PENSION m.
of z. huis. verk. Br. onder
nr. 102 bur. Z. Crt.
Te ''huur: PAKHUISJES,
5 x 6 m, kantoor- of werkruimte. Haarlemmerstr. 13,
telefoon 2569.
Te koop: prima HETE
LUCHTKACHEL m. pijp.
ƒ 30. v. Lennepweg 99huis.
V E R L O R E N 24-12-'62:
bruine dubb. FIETSTAS.
Teg. bel. ter. bez. Zandvoortselaan 24, tel. 3339.
FLAT TE KOOP, Noordboulevard, 3 kam. lift. c.v.
fant. uitzicht. In ruil voor
buurhuis in Zandvoort. Br.
nr. 103 bur. Zandv. Crt.
TE KOOP l p. hockeyschaatsen m. schoen, merk
C.C.M. mt. 44-45, z.g.a.n.
m. leren beschermers, prijs
ƒ 45,-. Tel. 2314.
FLAT te koop gevr. (geen
coöperatie). Tel. 2318, Brederodestraat 25.
A.s. kleuterleidster (18 jr.)
b.z.a. voor babyzit, telef.
2851.
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JEHOVA'S GETUIGEN
Troinov—Popov, USSR 1968
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4,
in het Gemeenschap'shuis, zaal 4, ingang c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-cs", Pb8Willemstraat.
c6, 6. Lfl-c4, e7-e6, 7. 0-0, Lf8-e7, 8. Lcle3, ^0-0, 9. Lc4-b3, a7-a6, 10. f2-f4 (Het
door Wit gekozen systeem heeft een
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 6 januari, 9.45 uur,'402 m: radio- agressieve strekking; 't is nu reeds moeitoespraak door de heer L. van Gelder. On- lijk voor .Zwart om zich tegen de witte
derwerp: „Vorming voor jonge mensen". plannen effectief te verweren. Zwart had

c

A. G. Slinger

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenf.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Hogeweg 58, tel. 4166 Schildersbedrijf
Geopend: van 9-17 uur
P. J. DANNENBURG
Zaterdag van 9-12 <iur
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
REPARATIES
Tel. 2457 b.g.g. 2584
KUNSTGEBITTEN
A'dam tel. 020-741450
Sneller, beter en
goed- Vraagt vrijblijvend
offerte
koper;
Schutte-Kuipers, Koning- Binnenwerk, buitenstraat 38; Vondellaan la werk, muurwerk

Vriendelijk MEISJE
ter assistentie van de verkoop!

„De Wolbaai"

Haltestraat 12, telefoon 2099

Ter opleiding voor onze handbreimachines vragen wij

Hoog loon. Zaterdags vrij. Reiskosten worden vergoed.
Aanmelden Varitex, Zijlweg 103-105, Haarlem, telefoon 02500-17199 en 15099.

The Coca - Cola Export Corporation
Depot Zandvoort, vraagt

hulpkrachten

voor het'lossen en laden van wagens, in de avonduren.
Aanm.: Haarlemmerstraat ISachter, Zandvoort.
ONDERGOED VAN DE BOVENSTE PLANK

voor vader
en zoon
Voor \ader
RIB-EDELDONS
Helder wit, elastisch
en warm,
na talloze wasbeurten
Shirt 3.95
SMn met mouw 5.25
Sportbroek 3.95
3/4 Broek 6.20
Lange broek 6.90
Voor \qdefyen zoon

BLOEMENKUIS
A. H. v. d. MEIJ

verstandiger gedaan 9. ...Pa5, 10. f4, b6 of
9. ...Pd4:, 10. Ld4:, b5!, 11. Pb5:, La6!
te spelen. In combinatie met z'n 9e zet
voert de centrumstoot, die hij nu gaat uitvoeren, slechts tot moeilijkheden op de koningsvleugel), 10. ...d6-d5, 11. e4-e5, Pf6d7, 12. Ddl-h5!, Tf8-e8? (Met de bedoeling om de witte bedreiging van h7 na
Tfl-f3-h3 met Pf8 op" te vangen, maar nu
profiteert Wit met een fantastische combinatie van de verzwakking van punt f7).
Zie diagram.

b

Laat uw kostbare auto
niet buiten staan. Voor
j 30,— p.m. kunt u een
NIEUWE
GARAGE
huren bij hotel De Schelp,
Opticien
Zandvoort, tel. 4781.

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Haltestraat 65, telef. 2060

a

voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 2".,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr.
68/1, tel. 020-89988.
en het. leed is geleden!

van

C. J. PAAP

Film voor ZVM-jeugd

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Na.de „spanning" van de afgelopen f eestZondag 6 januari
10.30 uur: Eerw. heer J. de Vries te dagen wil ik u dit keer wat lichte kost
voorschotelen.
Heemstede.
Wanneer het in eindspelen soms tot pat
Jeugdkapel in het'Jeugdhuis:
komt,
zijn in de regel al zo'n 50 a 60 zet10.30 uur: de heer N. H. van Wijk.
tenA gespeeld. Het is, theoretisch gezien,
natuurlijk mogelijk, dat de patstelling
NED. PROTESTANTENBOND
snejler wordt bereikt. In zijn Prisma
Brugstraat 15
Schaakboek I geeft Hans Bouwmeester
Zondag 6 januari
het-, volgende voorbeeld:
10.30 uur: ds. H. Luikinga (d.g.) uit 1. d4, d6, 2. Dd2, e5, 3. c4, e4, 4. Df4, f5,
Beverwijk.
5. 1J3, Le7, 6. Dh2, Le6, 7. Ta3, c5, 8. Tg3,
Da5+, 9. Pbd2, Lh4, 10. f3, Lb3, 11. d5,
e3, 12. c4, f4 Pat! Twaalf zetten dus. Maar
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
het,, kan nog sneller! In een Leningrader
Zondag 6 januari
schaakbulletin uit 1955 las ik, dat de be10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Viering roemde probleemcomponist Loyd een patH. Avondmaal.
stelling in 10 zetten bereikte: 1. e3, a5,
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Viering 2. Dh5, Ta6, 3. Da5:, h5, 4. Dc7:, Th6,
H. Avondmaal en Nabetrachting.
5. h4, f6, 6. Dd7:+, Kf7, 7. Db7:, Dd3,
8. Db8:, Dh7, 9. Dc8:, Kg6, 10. De6 Pat!
En
'in datzelfde bulletin wordt de methode,
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
waarmee de Engelsman Edelstein het ook
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
in i O zetten presteerde, gegeven:
19.30 uur: Avonddienst.
1. h4, e5, 2. c4, d5, 3. Db3, dc4:, 4. e4, cb3:,
5. ab3:, Dh4:, 6. Ta4, Dhl:, 7. g4, Lg4:,
8. Pf3, Lf3:, 9. Pa3, La3:, 10. Tb4, Lb4:
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Patï
Dinsdag 8 januari
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", En na dit uitstapje naar 't rijk der schaakZuiderstraat 3.
fantasie terug naar het partijspel. Een
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
vlot partijtje:
j

GEMAKSSCHOENEN

SCHILDERSBEDRIJF
„WEIKO"

Schildersbedrijf

Zaterdag 12 januari a.s. geeft de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen voor de
jeugdige leden van de vereniging in restaurant Zomerlust een filmvoorstelling.

vee...

PREDIKBEURTEN

Te koop'or. Can. ijshockeySCHAATSEN z.g.a.n ƒ 35.
Koninginneweg 6.

d

e

f

g

h

13. Pc3xd5!, e6xd5, 14. Dh5xf7+ü (De verbluffende pointe; het vervolg moet Wit
haarfijn hebben doorgerekend). 14. ...Kg8
xf7 (14. ...KhS, 15. Pe6 etc.) 15. Lb3xd5 + ,
Kf7-g6 (15. ...KfS, 16. Pe6+, Kf7, 17.
Pd8:+ etc.) 16. f4-f5+, Kg6-h5, 17. Ld5f3+, Kh5-h4, 18. g2-g3+, Kh4-h3,19. Lf3g2+, Kh3-g4, 20. Tfl-f4+ en Zwart gaf
op. Na 20. ...KhS, 21. Lf3+, Kh6 is het
mat een feit: 22. Th4.>
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Elkeidag verse bloemen
Wij biede'n .ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot te'-redenheid. Zie onze etalage

'BERMUDA

Extra soepel Jijnrib. hagelwit en
'ijzersterk. Met
J-s!uitmg en
venvisselbaar
elastiek in de band
Maten O tfm 7.
Shirts oj slips per
stuk van Ï.45 tot 3.45.
KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE L^rCOLLECTIE BIJ:

Verplichting nakomen

„De Veenendaalse"
Haltestraat 55, telefoon 2839

staande auto terecht kwam. Beide wagens
werden beschadigd.
De politieambtenaren, die naar de plaats
van het ongeval waren gedirigeerd, parkeerden de politie-auto op de uiterste zijde van de rijbaan ter hoogte van perceel
no. 141. Een uit de richting Bentveld naderende auto remde bij het zien van het
ongeval en begon eveneens te schuiven. De
wagen maakte een halve slag en kwam
met de achterzijde tegen de voorzijde van
de geparkeerde politieauto terecht. Ook deze wagens werden beschadigd.

De hoofdinspecteur van politie wijst de inwoners van Zandvoort op de verplichting
(volgens artikel 20 van de Algemene Politieverordening) de trottoirs voor hun wo-,
ningen en erven sneeuwvrij te' maken. Tot'
dusverre is aan deze verplichting lang niet
in alle gevallen voldaan, waardoor vooral
voor de oudere voetgangers ^ee'teHgevaarlijke situatie is ontstaan.
Een ieder wordt nog eens op zijn verantwoordelijkheden gewezen. De politie zal Minder sparen
met ingang van heden nog nauwlettend
gaan toezien op het nakomen van de wet- Aan het postkantoor te Zandvoort is voor
telijke verplichting. Door de Dienst van de Rijkspostspaarbank ingelegd een bePublieke Werken wordt intussen al het drag van ƒ 88.010,36 en terugbetaald
mogelijke gedaan om het rijverkeer gaan- ƒ 122.405,67.
de te houden.
Ook wordt er een beroep gedaan op de
gemeenschapszin van de inwoners om een
bijdrage te leveren t.b.v. de gladheidsbe- Zandvoortse Schaakclub
strijding door het strooien van pekel, as.
en zand.
" " De vorige.-, week werd de laatste ronde van
de wisselbekercompetitie gespeeld. In de
vier groepen werden resp. winnaar: LindeVerkeersongevallen
— „-.e man met een score van 77,27%; BronkDonderdagmiddag had op de Zandvoortse- horst met 61,34%; iBais met 80% en Hoeklaan omstreeks kwart over drie een aanrijding plaats tussen twee auto's. Een van meijer met 91,67%. Hoekmeijer is dus voor
de wagens stond aan de rechterzijde van een jaar in het bezit van de wisselbeker
de rijweg. Bij de nadering van deze wagen gekomen.
remde de bestuurder van de tweede auto
Deze week wordt gestart met de compeiets af, waardoor deze op het spiegelgladde wegdek ging schuiven en tegen de stil- titie voor het clubkampioenschap 1963.

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

RADIO EN TELEVISIE gsssr
W% WTVrXV VtWr mYVT
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

VVWTVCltV*

T irpTTP

STOFZUIGERS'

.

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

Prima rietmatten

Stadsschouwburg
te Haarlem

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

Zaterdag 5 jan., 8 uur
Toneelgroep Ensemble
Naar het u lijkt
Zondag 6 jan,, 8 uur
Toneelgroep Ensemble
Een maand
op het land
Maandag 7 jan., 8 uur
Toneelgroep Studio
Jeugdproces
Dinsdag 8 jan., 8 uur
Nederlands
Danstheater
Woensdag 9 jan., 8 uur
Toneelgroep Theater
We zullen wel zien
Nu> Rotterdanis Toneel
Donderdag 10 jan., 8 u.
De leugenaar
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Pracht collectie

warm waterzakken
Alleen garantie-kwaliteit.
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman

VtZOMBK
IHHOISMET.,

BLOEHEN
Blo exnenmagazijn
„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Café OOMSTEE

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS
„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

A. v. d. Mije-Walet

Het van ouds bekende adres:

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Meubilaire veiling

Voor pianoreparaties
Van Kessel

Telefoon 2653

Belangrijke

Dr. Schaepmaristraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en voop donderdag 10 januari
gelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607. 's morgens 10 uur in het Veilinggebouw
HEEMS graanhandel, An„De Witte Zwaan"
51-56, Haarlem
Hedenavond nog kijken thoniestraat
Wij bezorgen maandag,
Dorpsplein 2
OCCASION T. V.'s vanaf donderdag en zaterdag in
w.o. blanke huiskamer-ameubl., slaapkaƒ 75,-. Half jaar garantie. Zandvoort.
mer-ameubl., bankstellen, linnenkasten, losBlijvende service. Gem. bese clubs, dressoirs, tafels, stoelen, boekentaling-. Ook verhuur van
kast, schilderijen, textiel, naaimachine, diT.V.'s. J. Kerkman, Burg.
vanbedden, bedstellen, aquarium met visBeeckmanstr. 36, tel. 4307.
sen, porselein, glaswerk, gasfornuis, naarden, kachels, oliekachel en vele andere
goederen, die verder zijn ie bezichtigen
op WOENSDAG 9 JANUARI van 2-8 uur
Oed. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Inlichtingen dagelijks Veilinggebouw De
WIST U
dat 20% korting op alle Uitsluitend techn. praktijk Witte Zwaan, telefoon 2164.
stoomgoadexen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Oranjestraat 7, telef. 2327

I H JLflÉ JLl IkJ JLV televisietoestellen
Ziet onze showroom
Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Autoverhuur Zandvoort

Pedicure
en Manicure

vakkundige en sneue

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
GESTIKTE DEKENS, l - persoons ƒ 16,50
GESTIKTE DEKENS, 2 persoons ƒ 22.50

100 % zuiver wollen Aa Bé

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd'.', antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Ririko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
3043, 3044 Politie
VWO Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau VreemdelingenverJceer, kiosk Raadhuisplein

DIDAS, VAN WIJK
EN ZAALBERG DEKENS
Beddenmagazijn

W. H. KEMPER

HALTESTRAAT 21, TELEFOON 2119 '

Uw Perzisch tapijt stuk?
Laat het repareren door ervaren reparatrice
M„
Unco Tollensstr. 31, tel. 4823, Zvt
mevr. flUOC v/h cheffin fa. Perez A'dam

ELKE WEÉKDEGRUYTER

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken KAPSTER komt bij u aan
MOSSELEN.
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Zeestraat 62, telefoon 2263 Bel 020-122851.

f 129.Tevens alle andere merken:
ERRES, HOOVER, RUTON, AEG,
ELECTROLUX enz.

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

OM GOED TE BEGINNEN
KOFFIE RECLAME!

ZWEMMER

Rijksgedip'omeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

KOFFIE
HALVE PRIJS !

DE TWEEDE 25O grom
Centrale rerwarxning-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Bij WINTERSPORT een

Polaroid zonnebril
vanaf ƒ 16,50

Bij aankoop van f 4.- de Gruytermerk-artikelen w.o. 250 gram koffie

PAK

2 ROLLEN

Bij aankoop van

Zoals altijd het

een pakje erwtensoep

FESTIVAL

Srillenspecialist Jj O O 1VÏ R N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

BESCHUIT

super

SNOEPJE

GELDERSE
ROOKWORST

VAN DE WEEK
bij f4.- boodschappen
voor slechts 15 cent
DEZE AANBIEDINGEN

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

GOEDKOPER!

GOEDKOPER!

ZIJN GELDIG VAN
2 T/M 8 JANUARI 1963
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ZANOVOORTSE COURANT

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 SS 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
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Leven in de 20e eeuw
Hachelijke balans tussen het opene en het beslotene
In maart 1955 hield de Amerikaan Robert Oppenheimer, een geleerde die een belangrïïïTaandeel had in de ontwikkeling van de kernenergie tijdens de oorlogsjaren, een
rede" voor de universiteit van Colombia. „Een rede, heeft iemand eens gezegd, die de
tijd niet zozeer raakt als wel begeleidt". Wellicht is dit de oorzaak dat de woorden
van de atoomgeleerde Oppenheimer — acht jaar later — nog altijd actueel zijn.
De laatste fase van zijn betoog, dat de lezer hieronder aantreft, kan tevens als
een samenvatting worden beschouwd van zijn visie op een veranderde en veranderende wereld en samenleving.
In een belangrijk opzicht is onze
wereld een nieuwe wereld, waarin de eenheid van kennis, de aard van de menselijke gemeenschap, de orde van de samenleving en gedachtenwereld, ja zelfs de begrippen van samenleving en cultuur veranderd zijn en nooit meer zo als vroeger
zuilen worden. Wat nieuw is, is niet nieuw
omdat het er nooit geweest is, maar omdat
het van kwaliteit veranderd is. Het nieuwe
is: het overwicht van het nieuwe, de veranderde schaal en draagwijdte van de verandering zelf, zodat de wereld veranderd,
terwijl we er op lopen, zodat de jaren van
een mensenleven niet een kleine herziening, groei of verandering markeren van
wat hij als kind heeft geleerd, maar een
grote omwenteling.
Het nieuwe is, dat in één generatie onze
kennis van het physische alle vroegere kennis daaromtrent verzwelgt, omverwerpt
en aanvult. De technieken, waarin en
waardoor wij leven, vermenigvuldigen en
vertakken zich, zodat de-hele wereld door
communicatie wordt samengehouden, terwijl hier en daar blokken worden gevormd
door de geweldige indikkingen van politieke tirannie. De letterlijke globale kwaliteit van de wereld is nieuw: onze kennis
van en sympathie voor verre en onderscheiden volken, onze verbondenheid met
hen in practische zin en ook in de zin van
broederlijke saamhorigheid. Het nieuwe
in de wereld is het massale karakter van
het verval en ondermijnd-zijn van het gezag, zowel in geloofszaken, als in rituele
en wereldlijke aangelegenheden. Toch is
dit de wereld waarin wij zijn komen te
leven. De moeilijkheden, die zich hier voordoen, komen juist voort uit een groeiend
begrip, een groeiende kennis, een groeiendo macht. De .verandering aanvatten, waardoor wij op drift zijn geraakt, is nutteloos
en in een diepe zin geloof ik, dat dat slecht
is. Wij moeten de verandering erkennen
en weten wat onze bronnen zijn.
Het valt niet te loochenen dat dit even
onvermijdelijk en toenemend en open, als
onvermijdelijk en toenemend een electische wereld is.
Wij weten te veel om één mens nog in
staat te doen zijn veel te weten, we leven
te uiteenlopend, om als één te kunnen leven. Onze geschiedenis en traditie — de
aangewezen middelen om het leven te interpreteren — binden ons enerzijds en
scheiden ons anderzijds. Onze kennis
scheidt ons evenzeer als zij ons verbindt;
onze systemen ontbinden ons evenzeer als
zij ons binden; onze kunst brengt ons tot
elkaar en plaatst ons terzijde. De eenzaamheid van de kunstenaar, de wanhoop van
de geleerde — omdat niemand zich langer
de moeite wil geven om te leren wat hij
te onderwijzen heeft — de beperktheid
van de wetenschapsman, dit zijn geen onnatuurlijke kentekenen in deze grote tijd
van verandering.
Want wat er vandaag van ons gevraagd
wordt, is niet gemakkelijk. De openheid
van deze wereld ontleend zijn karakter aan
de onherroepelijkheid van de kennis; wat
eens is ontdekt, maakt deel uit van het
menselijk leven. Wij kunnen onze ogen
niet sluiten voor een ontdekking; wij kunnen onze oren niet dichtstoppen, opdat de
stemmen van vreemde en verre volken ons,
niet zullen bereiken De grote cultuur van
het Oosten kan niet van ons afgehouden
worden door onneembare zeeën en een gebrekkige verstandhouding, die gebaseerd is
op onwetendheid en onbekendheid. Noch
onze integriteit als mensen van de wetenschap, noch onze menselijkheid gedoogt
dat. In deze open wereld mag iedereen proberen te leren wat er te leren is.
Dit is geen nieuw probleem. Er is altijd
meer te weten geweest dan één mens weten kon. Er zijn altijd gevoelswegen geweest, veel gevoelswegen, die niet eenzelfde hart konden ontroeren; er zijn altijd
diep gekoesterde geloofsovertuigingen geweest, die niet tot eenheid konden worden
samengebracht. Toch heeft de verscheidenheid, de veelzijdigheid en de rijkdom nog
nooit eerder zo duidelijk de hiërarchische
orde en de vereenvoudiging getart, nog
nooit eerder hebben wij complementaire en
wederzijds onverenigbare leefwijzen zo
moeten begrijpen en moeten erkennen, dat
alleen een keuze daartussen tot vrijheid
leiden kon, nog nooit eerder heeft de zuiverheid van het intieme, van het kleine gedetailleerde, van de ware kunst, de integriteit van de handswerkman en het behoud
van het vertrouwde, van de humor en van
de schoonheid een massiever contrast gevormd met de wijdheid van het leven, de
grootheid van de aardbol, de verschillen
tussen volken en leefwijzen en de alles omhullende duisternis.
Dit is een wereld, waarin ieder van ons,
zijn beperkingen kennende en zich bewust
van de gevaren die de oppervlakkigheid en
de vrees voor vermoeidheid met zich brengen, zich zal moeten vastklampen aan wat
hem nabij is, aan wat hij weet, aan wat hij
kan, aan zijn vrienden en zijn traditips en
moeten liefhebben om niet te worden opgelost in een algemene verwarring, onwetendheid en liefdeloosheid. Het is tegelijkertijd een wereld, waarin niemand van
ons hiëratische voorschriften of algemene
sanctie kan vinden voor welke vorm van

onwetendheid, ongevoeligheid of onverschilligheid dan ook.
Wanneer een vriend ons een nieuwe ontdekking vertelt, begrijpen we hem misschien niet en kunnen we misschien niet
luisteren zonder ons eigen werk, dat ons
nader is, in gevaar te brengen, maar in
geen boek of canon kunnen wij gronden
vinden — en daar moeten wij ook niet
naar zoeken — om onze onwetendheid te
heiligen. Als iemand ons zegt, dat hij het
anders ziet dan wij, of dat hij mooi vindt
wat wij lelijk vinden, kunnen we zo in de
war en vermoeid raken, dat wij de kamer
uit moeten; maar dat is onze zwakte, onze
fout. Als wij met het onaflatende gevoel
moeten leven, dat de wereld en de mensen
groter zijn dan wij en teveel voor ons, laten wij dit dan de maat laten worden van
het streven naar de deugd van dit te weten en geen ontsnapping zoeken. Laten wij
toch vooral niet beweren, dat de grenzen
van onze capaciteit corresponderen met de
een of andere speciale wijsheid in onze

keuze van leven, of studie, of schoonheid.
Deze balans, deze voortdurende hachelijke onmogelijke balans tussen het onbeperkt opene en het beslotene, deze tijd —
onze twintigste eeuw — is lang op komst
geweest, maar hij is gekomen. Dit is, geloof ik, voor ons en onze kinderen, de enige
manier. Dit geldt voor alle mensen. Voor
de kunstenaar en de geleerde is er een
apart probleem, maar ook een aparte hoop,
want op hun weliswaar totaal verschillende manieren, in hun levens, die weliswaar
meer en meer uiteenlopen, is er toch nog
steeds een voelbare band, een voelbare
overeenkomst. Zowel de man van de wetenschap als de man van de kunst leeft altijd
aan de rand van het mysterie en wordt er
door omringd, beiden hebben, scheppenderwijs, steeds te maken gehad met het harmoniëren van het nieuwe met wat ons
vertrouwd is, met de balans tussen nieuwheid en synthese, met de strijd om een gedeeltelijke orde te scheppen in een totale
chaos. Zij kunnen, in hun werk en in hun
leven zichzelf helpen, elkaar helpen en
iedereen helpen. Zij kunnen de paden maken, de dorpen van kunst en wetenschap
verbinden, met elkaar zowel als met de
wijde wereld, de vele, gevarieerde en kostbare banden van een ware, wereldomvattende eenheid.
Het is niet makkelijk om zo te leven.
Wij zullen het zwaar hebben om onze geest
open en diep te houden en ons te behoeden
voor een oppervlakkig gedachtenleven, om
ons gevoel voor schoonheid levend te nouden en in staat te blijven schoonheid te
brengen en die te ontdekken op plaatsen,
die ver van ons verwijderd zijn en ons
vreemd en onvertrouwd aandoen. Wij allen, zonder uitzondering, zullen ervoor
moeten strijden om deze tuintjes in onze
dorpen te behouden, de veelvuldige, verwarde, grillige paden open te houden en die
tuintjes bloeiend te houden in een grote,
wijde woelige wereld.

Verslag Strandschap

en
De vissen vragen geen hulp, voor hen is reeds gezorgd. Een enkele open plek in het
ijs geeft het leven onder water voldoende kansen. De voorraad voedsel op de bodem
is onbeperkt. Maar voor de dieren in de „vrije natuur" boven de waterlijn is de leeftoclit schaars en onvindbaar.
Vooral de vogels zijn de dupe van de aanhoudende vorst en ijstijd. Daar moet iets
aan gedaan worden.
U kunt helpen door u op te geven bij onderstaande adressen.
Mevr. Van Keu"en, Van Lennepweg 5S'/6; mevr. Ballast, Koningstraat 95; de heer
Bier, Brederodestraat 79; mevr. Kraan, Zandvoortselaan 52; mej. Schous, Zandvoortselaan 283; mej. Botertioven de Haan, Zandvoortselaan 325.

EXPERIMENT MET SNELBOOT
wordt in 1963 voortgezet

3.

Het bestuur van het Strandschap Zandvoort, waarin de gemeentebesturen van Am- 4.
sterdam, Haarlem en Zandvoort zijn vertegenwoordigd, heeft verslag uitgebracht van
de strandactiviteiten in het zomerseizoen van 1962.
5.
ïn het verslag wordt melding gemaakt van
de door de politie beproefde snelboot. Blijkens het politierapport kon zij door met
deze boot te patrouilleren, de baders en
zwemmers beletten zich ver in zee te begeven en deze bij opkomende vloed tijdig
van , de bank naar het strand brengen,
alsmede bij oostelijke wind afdrijvende
ballen — waar veelal onverantwoordelijk
achteraan wordt gezwommen — en afdrijvende luchtbedden, tijdig achterhalen. Hoeveel' verdrinkingsgevallen daardoor werden voorkomen, is niet te zeggen. Mede
dank zij deze boot, waardoor het mogelijk
was zich met grote snelheid te verplaatsen,
konden op 24 juli een meisje, op 13 augustus een jongen en op 14 augustus drie jongens en een vrouw, voor een waarschijnlijke verdrinkingsdood worden behoed.
Voorbereidingen worden getroffen het
experiment in de komende zomer voort te
zetten. Daarna zal worden overwogen of
tot aanschaffing van dit nieuwe type reddingsmiddel behoort te worden overgegaan.
De vraag is namelijk gerezen in hoeverre
de snelboot (de Zandvoortse Reddingsbrigade publiceerde een vernietigend rapport
red. Z. Crt) ook bruikbaar is als de zee
niet rustig is. De tot dusver in gebruik
zijnde vletten zijn meer stabiel en derhalve
meer zeewaardig. Intussen zal een overzicht worden samengesteld van de op het
Zandvoortse strand aanwezige reddingsmiddelen, de. situering daarvan en de communicatiemiddelen waarover men kan beschikken.
Het strandseizoen 1962 kenmerkte zich
door overwegend slecht weer en temperaturen beneden normaal. Dientengevolge
was het aantal baders en zwemmers veel
lager dan voorgaande jaren. Doordat de
wind steeds uit andere richtingen waaide
vergde de daardoor gevaarlijke zee de
nauwlettende aandacht van de strandpolitie en de vrijwilligers van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Eén verdrinkingsgeval
is te betreuren. De Zandvoortse Reddingsbrigade verrichtte zes reddingen.
In de politiepost Rotonde werden 2500
verdwaalde kinderen binnengebracht; ook
de Zandvoortse Reddingsbrigade heeft zich
over een groot aantal kinderen ontfermd;
het politiepersonael verleende 600 maal
eerste hulp bij ongelukken. Dit seizoen
kwamen praktisch geen kwallen in zee
voor, zodat geen hulp hoefde worden geboden tegen de gevolgen van kwallenbeten.
Het bestuur van het Strandschap bracht
de korpschef van gemeentepolitie en het
bestuur der Zandvoortse Reddingsbrigade
wederom dank voor hetgeen door het politiepersoneel, resp. de vrijwilligers der brigade met grote toewijding is verricht in
het belang van de bezoekers van het strand
en de baders en zwemmers in zee.
De 130 borden welke vanwege het
Strandschap op en nabij het strand worden
geplaatst ter waarschuwing voor het publiek voor gevaren alsmede voor bekendmaking van de voornaamste ordemaatregelen, werden door nieuwe vervangen. In
verband met de invloed van het zeeklimaat
werden de borden in alluminium uitgevoerd. Dit verlengd de levensduur en beperkt het onderhoud.
De gemeenteraden van Amsterdam,
Haarlem en Zandvoort betuigden hun instemming met de in het verslag van 1961
vermelde beschikbaarstelling van een bedrag van ƒ 7.420,— aan de Zandvoortse

chef Ie afdeling provinciale griffie van
Noord-Holland, namens de minister van
binnenlandse zaken.
Dr. D. L. Kedde, inspecteur voor de hygiëne van het milieu te Leiden, namens
de minister van sociale zaken.
Mr. J. C. van den Berg, secretaris van
Amsterdam, namens de gemeente Amsterdam.
Mr. H. E. Phaff,' secretaris van Haarlem, namens' de' gemeente Haarlem. "* r
J. L. C. Lindeman, wethouder, namens
de gemeente Zandvoort.
<
A. Kerkman, wethouder, namens de gemeente Zandvoort.

Laatste verantwoording
„Kerstactie"
(voorheen „Stille armen")
Z.Z. f 2,50; Bond v.C.h. f 50,-; H.W.v.B.S.S. f 10,-; fa. M.K. f 25,-; R.C. f 10,-; Cor.
N.V. f 100,-; N.H.T. f 5,-; Mp.Zv.D f 100,-:
J.v.S. f 25,-; Mr. H.U.v.T.v.V. f 25,; L. J.
R.N.V. f 50,-; E.K. f 5,-; G.W.P. f 100,-;
M.Th.J. f 50,-; A.H. f 5,-; C.S.d.R.d.V. f 10;
"

H. f 5,-; A.V.D. f 10,-; K.H. f 2,-; Ken. G.
& C.C. f 25,-; A.K. f 12,50; C.S.-T. f 25,-;
A.J.V.N.V. f 50,-; C.C. Exp. Corp. f 250,-;
7.
Jhr.D.G.v.A.v.W. f 100,-; N.V.H. & Exp.
Mij. f 100,-; C.J.Z.-V. f 10,-; N.W.B, f 25,-;
A.H.P. f 5,-; fam. H.L. f 10,-; J.A.K. f 50,-.
Plaatsvervangende leden:
Totaal f 1287,-; eindtotaal f 2044,50.
1. Mr. J. I. van Doorninck, hoofdadmini- Het comité „Kerstactie" dank ieder, die
strateur, chef 2e afdeling ter provincale het ons mogelijk maakte in vele gezinnen
griffie van Noord-Holland, namens' de wat onbezorgde kerstvreugde te brengen.
minister van binnenlandse zaken. '
2. M. J. N. Schuursma, pharmaceutisch Burgerlijke Stand
inspecteur van de volksgezondheid te
4 januari — 10 januari 1963
's-Gravenhage, namens de minister van
sociale zaken.
Geboren: Steven, zv. S. Water en van M.
3. Mr. P. J. P. Hoogenboom, chef afdeling C. C. Blokker.
algemene
zaken
gemeentesccretarie
Amsterdam, namens de gemeente Am- Ondertrouwd: Martinus Florentinus Vossen en Elisabeth Maria Vosse; Dirk Bogert
sterdam.
en Berendina Ark; Pieter Willem Zeger4. Mr. J. N. Meijsing, hoofdadministrateur man
en Maria Hubertina Oortgijsen. .
ter gemeentesecretarie van Haarlem, namens de gemeente Haarlem.
Overleden: Willem van den Heuvel, oud
5. Mevrouw C. Stemler-Tjaden, wethouder, 75 jaar, gehuwd met M. C. Boeree; Elisabeth Maria Johanna Kuijken, oud 61 jaar,
" namens de gemeente Zandvoort.
6. W. van der Werff, lid van de gemeente- gehuwd geweest met F. W. G. Bischot; CaMaria Buis, 76 jaar, gehuwd geraad, namens de gemeente Zandvoort. tharina
weest met P. J. Berkhout; Alida Sophia
Zomerdijk, 82 jaar, gehuwd geweest met
Bakhuis Rozeboom.
Geboren buiten de gemeente: Barbara
Wilhelmina, dv. S. A. de Jager en van W.
F. M. Rupke; Constantinus Wilhelmus,
zv. K. A. Visser en van A. C. Spreeuw; Fetra Manuella, dv. D. van Ligten en van I.
C. Priester; Esther, dv. J. Kroon en van A.
Duivenvoorden.
gaan minderShoog

Reddingsbrigade voor de aanschaffing van
reddingsmateriaal. Hiervan kon mededeling worden gedaan ter gelegenheid van
de viering van het 40-jarig bestaan van
deze vereniging.
In verband met zijn vertrek uit de dienst
van de gemeente Haarlem, nam de heer J.
W. A. Stalpers, oud-administrateur ter gemeentesecretarie van Haarlem, ontslag als
plaatsvervangend lid van het bestuur van
het Strandschap. De gemeenteraad van
Haarlem voorzag in deze vacature door de
benoeming van mr. J. N. Meijsing, hoofdadministrateur ter gemeentesecretarie van
Haarlem.
De heer Stalpers werd bij zijn afscheid
als hoofdambtenaar ter secretarie van
Haarlem door de voorzitter dank gezegd
voor hetgeen hij sinds 1952 als plaatsvervangend lid van 't Strandschap heeft verricht.
Op het eind van het verslagjaar was de
samenstelling van het bestuur als volgt:
1. Mr. H. M. van Fenema, burgemeester
van Zandvoort, voorzitter.
2. Mr. M. van Manen, hoofdadministrateur,

6.

Golven van hoogconjunctuur

In de maand december nam de geregistreerde arbeidsreserve van mannen toe van
28.788 tot 43.834. De bezetting van aanvullende werkgelegenheidsobjecten steeg met
rond 1000 en bedroeg 2429, zodat het aantal werkloze mannen met ongeveer 14.000
steeg tot 41.405.
Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve daalde in
december met 3000 en bedroeg aan het einde van de maand 30.000.
Met bovengenoemd cijfer is het jaargemiddelde van de geregistreerde arbeidsreserve
van mannen gekomen op 28.500, hetgeen
ongeveer 3000 lager is dan het overeenkomstige cijfer over 1961.
De stijging van de registreerde arbeidsreserve in de decembermaand werd veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen:
1. Een deel van de seizoenstijging van
de werkloosheid, welke anders in december optreedt, heeft zich dit jaar onder invloed van de bijzondere weersomstandigheden reeds in november voorgedaan;
2. Door het invallen van de vorst in de
tweede helft van de maand werden vele
arbeiders in de vorstverletregeling opgenomen, van wie een aantal anders in de geregistreerde arbeidsreserve zouden zijn ter echtgekomen;
3. De geleidelijke nivellering van de seizoenfluctuaties in de werkgelegenheid, met
name in de landbouw.
De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve in de decembermaand deed
zich voor het grootste deel voor in de beroepsgroepen landbouw, bouw, losse arbeiders en overig verkeer en moet aan seizoenoorzaken worden toegeschreven.
De werkzaamheden in de landbouw zelf
liepen geheel ten einde. Voorts werden de
campagnes in de suikerfabrieken, in de
aardappelmeelfabrieken en in de dorsbedrijven, waar eveneens veel landarbeiders
werkzaam waren, grotendeels beëindigd.

Watergetijden

jan.

13
14
15
16
17
In de bouwnijverheid liep de werkgele- 18
19

genheid onder invloed van het winterseizoen eveneens belangrijk terug. Wat de
beroepsgroep „overige verkeer" betreft
nam de werkgelegenheid bij de vervoersbedrijven onder invloed van het seizoen
eveneens af.
Het aantal ingeschreven gerepatrieerden
nam met ongeveer 100 toe en bedroeg aan
het einde van de decembermaand 900 mannen.
De daling van het aantal openstaande
aanvragen is voor een deel seizoenmatig
van aard, terwijl voorts bij het indienen
van aanvragen om personeel door het bedrijfsleven hier en daar van enige terughoudendheid sprake is.
Als gevolg van het beëindigen der seizoenwerkzaamheden nam de seizoenwerk-
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Samengesteld door P. van der Mije KCzn

loosheid toe, terwijl ook de structuurwerkloosheid om deze reden is toegenomen. De
wrijvingsw rkloosheid is gestegen daar het
bedrijfsleven in december in verband met
de feestdagen in trager tempo personeel
aanneemt. Het aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten bleef practisch ongewijzigd.
Het jaargemiddelde van de werkloosheid
van vrouwen bedroeg in 1962 rond 5000,
hetgeen bijna 1000 hoger ligt dan in 1961.
De vraag naar vrouwelijk personeel nam
als gevolg van het einde der feestdagen
iets af.

In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
Werkloze mannen
(waarvan op soc. werkv. objecten)
Bezetting A.W

1962
november december
27.343
41.405
8.125
8.196
1.445
2.429

Geregistreerde arbeidsreserve mannen
Werkloze vrouwen
(waarvan op soc. werkv. objecten)
Openstaande aanvragen mannen
Openstaande aanvragen vrouwen

28.788
5.234
731
75.212
34.529

43.834
5.221
624
69.272
33.758

de eieren en slachtkippen konden geen
goede prijzen meer maken.

" boeren
in de knel
Het Nederlandse agrarische apparaat vormt op het eerste oog een schitterend geheel.
Op ruim 2 miljoen hectare Nederlandse cultuurgrond werken nu pl.m. 150.000 boeren
en 85.000 landarbeiders. Jaarlijks wordt voor ongeveer zeven miljard gulden geproduceerd. De jaarlijkse export aan agrarische produkten bedraagt ongeveer 4,8 miljard gulden. Toch verkeren duizenden Nederlandse boeren in financiële moeilijkheden. De strubbelingen doen zich vooral voor in hot zogenaamde gemengd bedrijf. Tijdens de protestvergadering van duizenden boeren in Den Haag werd duidelijk gesteld: de agrarische bevolking heeft geen schijn van kans te delen in de welvaart.
Minister Marijnen (landbouw) heeft onder-l
steuningsmaatregelen aangekondigd. Op —
naar do landbouworganisaties hopen —
ruimu basis zullen voorschotten worden
verstrekt. Miljoenen zijn daarvoor goreserveerd. Maar men betwijfelt of het wel voldocnde is. De oorzaken van de huidige
moeilijkheden liggen grotendeels in het
buitenland. Overschotten op de wereldmarkt hebben gezorgd voor een agrarische
stormloop op de grenzen. Nederland dat
tweederde van de agrarische produktie exporteert, heeft van deze exportslag dubbel
te lijden.
Juist het gemengde landbouwbedrijf is
vrijwel geheel op de export afgestemd. Dit
is een gevolg van de na-oorlogse ontwikkeling. Vlak na de oorlog kon men nog maar
weinig heil vinden in de produktie van rogge, haver en aardappelen. De kleine bedrijfjes — veelal niet groter dan zeven
hectaren — schakelden over op het fokken
van kippen en varkens. Veevoer werd geimporteerd. De Nederlandse landbouw
kreeg voor een groot deel het karakter van
een veredelingsbedrijf. Dit werd dpor „de
regering krachtig gestimuleerd. De situatie op de wereldmarkt gaf daartoe alle
aanleiding. Overal heerste schaarste, zodat
de prijzen hoog lagen.
,
Deze verhoudingen konden echter zo
niet blijven. In de jaren vijftig kwam tenslotte de overvloed. Daarvan begint men
nu de last te ondervinden, ook al doordat
men juist in de overgang naar een Europees landbouwslelsel zit. Aanvankelijk
konden de prijsdalingen op de wereldmarkt
geen invloed hebben op de Nederlandse
gemengde bedrijven. Nederland importeerde ook vrijwel al het voedergraan, dat nodig was en zolang de prijzen van clit
voer sterker daalden dan die van de uiteindelijke produkten, was er nog geen vuiltje aan de lucht. De prijzen van eieren bleven hoog, de export van varkensvlees kon
tegen redelijke prijzen gehandhaafd blijven.
De spanningen knapten voor het eerst
in de zuivelsector. Maatregelen om door
prijsbeheersing de overproduktie af .te
remmen mislukten. De boer, die door de
lage prijzen met vier koeien niet aan zijn

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop ae correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Statendam", 13 januari;
ms „Gorredijk", 16 januari.
Argentinië:
ms „Albireo", 13 januari;
ms „Zaanland", 16 januari;
ms „Gap Frio", 17 januari.

Men neemt aan, dat de huidige moeilijkheden voor. wat betreft de vlees- en eierprijzen, van tijdelijke ,aard zullen zijn. Dit
voorjaar zijn grote — te grote — aantallen kalveren en jong vee aangeboden. Het
aanbod was zo groot, doordat er door de
slechte zomer een tekort aan wintervoer
dreigde te ontstaan. De slechte eierprijzen
en de lage opbrengsten van slachtkippen
ontstonden door een onverwachte scherpe
concurrentie van Amerika en Canada. Men
beschouwd dit als een bijverschijnsel van
het tot stand komen van de Europese Economische Gemeenschap.

Rheumatische

ASPRO

Tot planten en bomen
thans door Nederlandse deskundigen aangelegd.
Zaad groeit uit tot planten en bomen.
Het moestuinprojekt betekent voeding.
Elk miljoen dat door het Nederlandse volk
wordt' bijeengebracht opent de. mogelijkheid voor miljoenen om aan de dreigingvan honger en ondervoeding te ontkomen.
Een dreiging die voor ontelbaren de dood
betekent: voor babies in het eerste levensjaar, voor kleuters die in hun groei worden belemmerd, voor volwassenen, waarvan de gemiddelde leeftijd ligt tussen de
35 en 45 jaar.
Elk miljoen 'kan miljoenen helpen. Help
mee de verborgen honger in Afrika te bestrijden door de produktie van goed, van
gezond voedsel. Help in West-Afrika planten. Plant met uw hart, doe het vandaag
nog. Voor de wereld van morgen.

Jaarlijkse opruiming
'4
Woninginrichting i
*
Stationsplein
Zeer aantrekkelijke koopjes

Folklore op toneel
Morgenavond geeft de folklore vereniging
„De Wurff" in restaurant Zomerlust een
uitvoering van de toneclschets „Beelden
uit uw kinderjaren" en een impressie van
„Verhuren in vroeger tijden".

''

Gouden school

Australië: ms „Tourcoing", 14 januari.
Brazilië:
ms „Albireo", 13 januari.
Canada:
ss „Statendam", 13 januari;
ms „Leamitra", 14 januari;
ms „Gorredijk", 16 januari.

Ongevallen op de weg
Woensdagochtend vond op de Noorderduinwcg een aanrijding plaats tussen een
taxi en een motorbakfiets. De motorbakfiets werd zwaar, de taxi licht beschadigd.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impala"
Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

WONINGRUIL
Aangeb. zonn. 3-kamerflat
te Amersfoort, douchecel,
Bruijnzeelkeuk., flinke zolder en fietsberging. Huur
ƒ 70 p.m. incl. centrifuge
Voor het van kracht komen van de en wasmach. Gevr. woning
E.E.G.-regels voor voedergranen (met ho- te Zandv. Br. nr. 9803 Z.C.
ge heffingen op uit derde landen uitge- WONINGRUIL in het cenvoerde granen) schakelde de Amerikaanse trum vrij ben.w. huisk. 2
en Canadese telers over van voedergranen slp.k enz. voor groter minstens 3 slaapk. Br. ond. nr.
op de produktie van slachtkuikens. Dankzij 309 bur. Zandv. Courant.
een groot
wetenschappelijk
apparaat
Te huur: GEMEUMB. eerslaagde men aan de overzijde van de Oce- ste etage 3 kam. m. vrije
aan er in slachtkuikens van goede kwali- keuken. Br. ond. nr. 310
teit te produceren tegen matige prijzen. bur. Zandv. Courant.

opbrengst kwam, nam er een koe bij. Het
extra werk en de hogere kosten voor de
voeding konden hem niet deren. De melkplas nam toe en ook de botervoorraden.
De verhoudingen zijn dit jaar nog moeilijker. geworden door een sterke daling
van de prijzen voor rund- en varkensvlees. Daarmee overstroomde men de Franse en
Dit heeft een dubbele invloed, doordat de de Duitse markt, met het gevolg, dat de
garantieprijs voor melk is afgestemd op Nederlandse exporteurs in de knel kwade vleesprijzen. Tenslotte viel ook de derde
steunpilaar voor het gemengde bedrijf weg
Frankrijk en Duitsland schrokken er
niet voor terug de E.E.G.-regels een beentje te lichten. Nederland bleef echter
steeds keurig in het Europese gareel. Het
g-emengde bedrijf moest daarvoor betalen.
Overigens was, dit al vóór het totstandkomen van de E.E.G. voorspeld: het Nederlandse gemengde bedrijf zou de eerste jaren een moeilijke aanpassingstijd doormaken. De kleine boeren vrezen nu, dat zij,
door gebrek aan financiële ruggesteun, deze aanpassingstijd niet zullen overleven.
Men vraagt zich af of de regeringssteun
in deze verhonding wel voldoende is.

Daartoe opgeroepen door de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties hebben de welvarende landen zich
in een wereldomvattende strijd tegen de
honger aaneengesloten in de „freedomfrom-hunger campaign".
Nederland droeg door middel van Novib's anti-honger-actie in deze internationale campagne vier miljoen gulden bij. De
heüt daarvan werd bijeengebracht in de
10 x 10 actie van de Nederlandse jeugd.
Dit geld maakt het de Novib mogelijk
een wezenlijke bijdrage te leveren in de
strijd tegen de honger. Honger naar
brood en honger naar kennis. De kennis
van een juiste voedselbereiding, van moderne landbouwmethoden, van vitamineen eiwitrijke gewassen die de gebrekkige
en eenzijdige maaltijden tot een evenwichtige voeding kunnen maken.
In West-Afrika, waar de gezondheidstoestand van kinderen en volwassenen slecht
is door eenzijdige voeding,- is in Sierra
Leone en Dahomey door Nederlandse experts een begin gemaakt met een typisch
Nederlands plan, dat de naam kreeg- van
„moestuinprojekt". Een plan dat do produktio van vitamine- en eiwitrijke gewassen wil verhogen, dat de huisvrouwen wil
leren deze gewassen te planten en te bereiden.
De noodzakelijke gebouwen waarin aan
Afrikaanse mannen en vrouwen onderwijs zal worden gegeven in het kweken
van hoogwaardige voedingsprodukten én
de juiste bereiding daarvan, zijn reeds bcschikbaar. De eerste proeftuinen Worden

D

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Karel Doormanschool — voor
de oorlog bekend onder de alfabetische benaming „school C" — organiseert de
oudercommissie een middag voor de leerHngen van de school. De middag wordt
verzorgd door het gezelschap Carla Flink.
De onderwijskrachten zullen op uitnodiging van de • oudcrcommissie deelnemen
aan een diner dat hen in Zomerlust wordt
aangeboden.

Op dezelfde morgen reden op de Hogeweg
Chili:
twee auto's tegen elkaar. Bij het voorrang
geven nabij de Oranjestraat gleed één der
ms „Hermes", 16 januari.
auto's te ver door, waardoor een aanrijding
Ned. Antillen:
niet meer was te voorkomen. Beide wa- begin van brand
gens werden beschadigd.
ms „Hormes", 16 januari.
Woensdagavond ontstond een begin van
West Nieuw Guinea:
brand in een meubelzaak aan het Stationsplein; oorzaak was een defect oliekacheltje,
ms „Karimata", 16 januari (alleen HolWoensdagnacht — omstreeks l uur — dat in een toilet was geplaatst. Het vuur
landia en omgeving).
reed ten gevolge van het gladde wegdek was bij aankomst van de brandweer reeds
een auto, bestuurd door A.T.v.B. uit Aer- geblust. De schade bleek gering.
Nieuw-Zeeland:
denhout, op de hoek van de Boulevard Barms „Papanui", 14 januari;
naart en Parallelweg tegen een lichtmast.
De auto werd zwaar beschadigd, de mast Politie op vrouwenbeuzs
ms „Remuera", 16 januari.
werd ontzet. De bestuurder liep geen letSuriname:
sel op, zijn echtgenote werd licht aan het Naar wij vernemen zal de verkeerspolitie
gelaat gewond.
'
ms „Marathon", 16 januari.
te Haarlem in .verband met het grote succes op de beurs voor de vrouw in 1962 ook
Republiek van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:
in 1963 met een grote stand verlegenwoordigd zijn.
'
ms „Edinburgh Castle", 13 januari;
Woensdagavond
kwam
een
63-jarige
Zoals bekend wordt deze beurs nu gehoums „Oostkerk", 16 januari.
vrouw uit Haarlem op de rijweg van de den van 14 t.m. 22 februari a.s.
Met speciale apparaten zullen de bezoeInlichtingen betreffende de verzendings- Zandvoortselaan te vallen. Zij brak haar
linker enkel en moest per ziekenauto naar
data van postpakketten geven de postkan- een Haarlems ziekenhuis worden overge- kers opnieuw getest worden op het gebied
van de kennis der verkeersregels en van
toren.
bracht.
de reactiesnelheid.

Een aankomend
VERKOOPSTER gevraagd.
NOOY TEXTIEL
Grote Krocht 20.

Te koop:
splinternieuwe
Philips STOFZUIGER, winkelprijs ƒ 120,-, voor ƒ 85,..
H. Heijermansweg 15.

HULP gevr. l x p.w., liefst
donderd. v. 9-3 u. Mevr. de
la Court, Tollensstraat -17.

Gevr.: goede WERKSTER
van 9-1 u., loon ƒ 2,25 p.y
•Brederodestr. 100, tel.

Te koop: goed onderhouden
STRANDBEDRIJF. Br. nr.
305 bur. Z. Crt.

Gevr. nette WERKSTR,
l of 2 dg p.w. Telefoon
Bentveld: 02500-43423.

Te koop gevraagd LEEGSTAAND HUIS, ook met
verbouwing.
Telefoon 020-31001.

l febr. te huur aang. zonn
GEMEUB. KAMERS, gr|
balcon, vr. keuk. en toilet
Br. nr. 306 bur. Z. Crt.

Te koop: LANGE LEREN
JAS ( mt 52. Na 7 u.: Hulsmanstraat l, telef. 4605.
Te koop: solide grenen
voordeurkozijn met deur,
bovenlicht, hardst, dorpel,
scharn. slot en glas. Geh.
compl. Bill. prijs. Haarlemmerstraat 16.
MOET WEG! keurig Eng.
huisk. am. + dressoir ƒ 25Stolbergweg 2, tel. 4354.

Te koop: BANKSTEL met
tafel, eetK., slaapk. boekenkastje m. ing. bureautje,
gashaard en div. lampen.
Dame zoekt v. perm. ZIT- Telefoon 4556.
SLAAPK., gestoff. of gemeub., m. keuk. of gebr. v. Aangeb net KOSTHUIS.
Br. nr. 307 bur. Z. Crt.
keuk. Br. nr. 301 Z. Crt.

Gevr. van 15 juli—15 aug.
vrije WOONRUIMTE met
douche v. gez. v. 5 pers.
Prijsopg. mevrouw Koop'man, Deurlostr. 56-111, telefoon 020-716046, A'dam.

Gevr. 'n FLINK MEISJE
v.d. huish. Vergoeding ƒ 15
per dag. Br. nr. 308 Z. Crt.

Laat uw kostbare auto
niet buiten staan. Voor
j 30,— p.m. kunt u een
Lerares geeft ENGELS en N I E U W E
GARAGE
FRANS (bijles). Br. nr. huren bij hotel De Schelp,
302 bur. Z. Crt.
Zandvoort, tel. 4781.
Dame, veel vr. tijd hebb.,
zoekt v.d. mid.uren TYPEWERK of adm. werkz.h.
op kantoor evt. winkel. Br. Alle soorten. Boon, Haarlemmorstraat 19.
303 bur. Z. Crt.

Schaatsen slll

inkrimping radiotelefoonverkeer
Amsterdaxn-Hollandia

Voor korte of langere tijd
gevr. WERKSTER. Meere].
hulp aanw. Br. of pers]
aanm. mevr. Borssum Buisi
man,
Westerduinweg 4
Bentveld, tel. 02500-42961.'
ENGELSE LES gevr. voor
meisje. Br. m. prijsopg. nr.
304 bur. Zandv. Courant.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10Bel 020-122851.

FAMILIE
DRUKWERK
als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
rouwcirculaires

Gertenbaehs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Op verzoek van de telefoondienst op WesDe burgemeester is op woensdag 16 janutelijk Nieuw-Guinea is de radiotelefoonver- ari verhinderd spreekuur te houden.
binding Amsterdam-Hollandia
voortaan
nog slechts geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag. Tot op lieden was het verkeer
van maandag tot en met vrijdag.1
De openstellingstijden blijven ongewijDOKTERS-, ZUSTERS- en
zigd t.w. van 9 tot 13.30 uur.

APOTIiEEKDIENST

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort DOKTOREN.
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181
de eerste ronde voor het clubkampioenschap. No. l werd L. van Norden, 2e TeWIJKZUSTER:
rol; 3e. Krielen; 4e. Massop.
E. Rcitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

ruw of schraal? PUROL

Mensen en zaken
Anders en beter
Er waren dingen in het oude jaar, die je
-nu het nieuwe jaar is aangebroken en al
weer een dag of wat oud is- het liefst zou
verdoezelen. Want je nam een kloek besluit: het zou anders worden. Anders en
beter.
Toen het 's nachts twaalf uur was, kon
je er niet onder uit, je was een beetje oiitroerd, ofschoon je de hele avond mm of
meer ironische opmerkingen, tussen twee
oliebollen door, maakte over üie seiisationele oudejaarsviering.
Ja, de mensen zijn soms minder stoeidan zij zich voor doen!
Nee, we moesten maar liever niet aan
het oude meer denken, dat had afgedaan,
het was voorbij. En ergens is het opluchtend als je opeens een moment tieit,
waarin je kan breken met het verloden. Ja
we gaan het anders en beter doen. Wij deden het niet zo best in het oude jaar en wij
beloofden elkaar beterschap. In het nieuwe
jaar zullen wij van heel andere dingen vervuld zijn dan onszelf. Als wij in het oudu
jaar nare, nurkse en zwartgallige mensen
waren, zullen wij in dit jaar toonbeelden
van frisse opgewektheid en aanstekelijk
optimisme zijn!
Ouders en kinderen die vorig jaar geen
snars van eikaars denkbeeld snapten, zullen zich nu uitputten in herhaalde verzokeringen dat ze elkaar zo goed aanvoelen.
Als wij in het oude jaar niet zo fraai over
onze medemens dachten dan is dat
sedert l januari enorm, veranderd. Wij staken ze immers de hand toe en wij toasten
met hen?
Het merkwaardige is dat het, ons allemaal zo gemakkelijk afging. Voor enkele
uren was het leven ongecompliceerd, probleemloos en ademde alles vrede en rust.
En de volgende dag ging het al wat minder goed en de daarop volgende dag was
er 's avonds opeens een heftige, woordenwisseling, die culmineerde in drie dagen
bokkend zwijgen tegen elkaar. En wat wij
niet voor mogelijk hadden gehouden is de
nacht van „oud op nieuw", gebeurd: wij
begonnen weer met kritiek op anderen te
uiten en vergaten dat wij zelf allerminst
vlekkeloos waren. En mensen, die wij luttele dagen geleden „een voorspoedig 1963"
hadden gewenst, misgunden wij hun suc„cesvolle zaken. En de man waarmee wij
het glas klonken, kwalificeerden wij thans
als een mens, die je uit de weg moest
gaan, want er deugde niets van, hem.
Mischien is dit een wat hard beeld van
onze menselijke zwakheid.
•
Maar'ziet u eigenlijk dat het nieuwe jaar
in bijna niets van het oude verschilt?
Alleen het laatste cijfer is anders.
Als wij het nieuwe jaar wezenlijk anders
en beter willen beginnen, dan eist dit een
keiharde en ingrijpende aanpak van onze
gebreken.
i
Laten wij dat maar doen! ,
MOMUS.

APOTHEEK:
32 t.m. 18 januari:
Zandvoort&e Apotheek
Haltestraal 8, telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 13 januari
Dierenarts J. Be;jers, Raamsingel zü,
Haarlem, telefoon 02500-13164

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 13 januari
1030 uur: mej. ds. W. H. Buijs, vicaris.
19 uur: ds^ R. Bijl, jcugddienst in het
jeugdhuis. ' •
JeugdKapel in het Jeugdhuis:
10 30 uur: mevr. A, C. Riiks-Tishauser.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 13 januari
3030 uur: prof. dr. C. W. Jlüiinich (e.l.)
te Amsterdam.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.) uit
Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag: 13 januari
10 uur: ds. P. J. O. de Brui me.
39 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Cat. Z. 1.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Kiocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 15 januari
15 uur: samenkomst in huize „PnicT'.
Suiderstraat 3.
Sp:\ C.c hoer H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
V/jllemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 13 januari, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer L. van der Wal.
Onderwerp: „Gewone mensen".

Elke fijnproever prefereert :

LEFFERTS

ZEESTRAAT 44
KERKSTRAAT 9

611

TELEFOON 2254 f
TELEFOON 2150 -

i

FAMILIEBERICHTEN
Zaterdag 26 januari hopen onze geliefde ouders
G. MOLENAAR
en
C. W. MOLENAAR-KERKHOVEN
hun 30-jarig huwelijk te herdenken.
Nog veel geluk is de wens van hun
dankbare kinderen
Laura en Malcolm
Niek
Zandvoort, 12 januari 1903
Gonst. Huygensstraat 8
Dankbetuiging:
Daar het ons onmogelijk is allen persoonlijk te danken voor de vele bewijzen van
belangstelling, ondervonden bij de herdenking van ons 40-jarig huwelijk, betuigen
wij u op deze wijze hiervoor onze hartelijke
dank.
H. Bakkenhoven
J. Bakkenhoven-de Weerd
Zandvoort, 11 januari 1963
Schelpenplein 16.
Voor uw hartelijke blijken van medeleven
en deelneming met het overlijden van onze
lieve man en zorgzame vader
JAN FOKKE DE NIJS
betuigen wij u onze oprechte dank. In het
bijzonder dokter Van Es en ds. de Ru
voor hun goede zorgen en troostvolle
woorden.
M. de Nijs-Serliin
en kinderen
Zandvoort, januari 1963
Helmersstraat 15
Hiermede willen wij onze grote erkentelijkheid betuigen aan alle Zandvoortse ingezetenen, die door hun gulle financiële bijdrage voor ons Sint Nicolaas- en Kerstfeest, hun medeleven met onze kinderen
hebben getoond.
Directrice „Groot Kijkduin"

GOEDERENSNELVERVOEFt
van en naar:
Amsterdam - Den Haag •
Rotterdam - Haarlem Bussum - Hilversum Utrecht - Zeist.

GAINE's, met rits
ƒ10,98
Zwaardere uitvoering met rits ƒ13,98
Zonder rits
ƒ 7,98
Lang model, met sluiting .. ƒ19,98
Lang model, met sluiting,
Nylon uitgevoerd
ƒ22,98
B.H.'s
Nylon kant met en z. beugel ƒ 3,98
Voorgevormd met kantgarn. ƒ 2,98
Voorgevormd met maagband ƒ 3,98
Popclni en satijn m. maagband/ 2,98
Nylon lang model, met beugel ƒ 8,98

Mevr. Vos
Kostverloreiistraat 49 - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.
„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

„TECHNISCH WERK"

Het Nederlandsche Roode Kruis, al'd. Zandvoort
VRAAGT AANMELDING VAN DAMES, die na het
volgen van een cursus, bereid zijn invaliden en langdurig bedlegerigen leiding te geven bij het vei richten
van Welfare-werk. Aanmelding gaarne bij Zr. S. M.
de Wilde, Zeestraat 67, alhier, telefoon 2720.

V.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"

J H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk
RIJLES

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

AUTORIJSCHOOL
*V \'RT "E?
L W £•

Folklore vereniging ,,De Wurf"
Oud-Zandvoortse gezelligheid

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

UITVOERING
A.s. zaterdag 12 januari, 8 uur, Zomerlust

Beelden uit uw kinderjaren
Voor twee gulden een
volledige voetverzorging

NA AFLOOP DANSEN Lot 2 uur
Kaarten a ƒ 2,- bel. inb. Dorsman, Kerkstraat 12

Med.Burg. gedipl.
pedicure
Beeckmanstraat 22 - Telefoon 4594
Heeft uw kind het koud?
NOTTEN heeft voor hen
een voordelig vestje

Bij deze winterse kou

in alle uitvoeringen voor binnen en buiten.

zéér speciale aanbiedingen
met echte koopjes 11 l
Bollen SPORTWOL in hartveroverendetyC"
kleuren... sensationeel voordelig, p. bol J. 3
Prachtige kwaliteit WOL in_;tr kleurengamma van de mode van* nu, per
1QO gram slechts
BOUCLE WOL 100 gram
FLANELLEN LAKENS l pers. 150/220...
2 pers. 170/220
Grote maten
FLANELLEN NACHTHEMDEN
Extra maten in zware kwaliteit C
DAMES PYAMA'S in fïanel ".
KINDER PYAMA'S reeöÉFvanaf
In thee-, bad- en keukendoeken
zéér speciale aanbiedingen!
Zie onze etalage!.'

_A
t»ï

1,25

GERUITE TEDDY GEVOERDE JASJES
Met deze kou

een paar extra Nylons

voor te schaatsen.

N
OTTEN
HALTESTRAAT 59

1.95
4,85
5,95
7,50
6,95
3,95

„BE WOLBAAL"

HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

Contantzegels en Voorzorgzegels nemen wij aan

MED. GEDIPLOMEERD

PEDICURE

Dinsdag 15 januari

Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgens afspr.
Steunzolen naar gipsaf druk

begint de

Draag
de zo ELEGANTE

SPECIAftl!ZA,»K>VDOH-iHERENMDDE'«rt HERENKLEDING

:

KEKKSTR.20

• TEL:3136

GEMAKSSCHOENEN
van

en het leed is geleden!

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

Het van ouds bekende adres:

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN O P E L S EN
VOLKSWAGENS

Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

View inbouw - Verbouwingen
Burger- en otidcrtioud.twerken
Brerierodestraat 68 - Telefoon 2421
'veritnlaats: Haltestraat 44

Barometers
Thermometers

Mevr. B. SNELLENS-LOURENS

Dikke beren sokken

echte koopjes

Centrale verwarming-Oliestook

gelegen nabij het station. 'Bovenged. met aparte opgang wordt ontruimd opgeleverd. Bevat: 3 kamers,
keuken, w.c., gang, balcons. Ben. perm. verhuurd. Enig
meub. aanw. Prijs: ƒ 20.000,—.
Ink. mak. S. ATTEMA & Zn., Hogeweg 66, tel. 2715.

Zandvoort: KI. Krocht 3, tel. 2655

Dat kan: ƒ 1,25
CREPE MOUSSE NYLONS
ƒ 2,98

Begint a.s. zaterdag met

Te koop

Heeft u stof in huis?
Wij overtrekken alle soor'tótt stoelen en bankstellen
bij u thuis. Tel. 020-129808.

Brillenspeciahst

L O OMr.Mopticien
AN

HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

WILGELAAN 109
Zwanenburg

kwaliteit

en ook NU de goedkoopste
l kilo fijne HAND APPELS (extra)

50 et

>/ 2 kilo WIT LOF

44 et

Groot pak DIEPVRIES SPINAZIE 75 en 98 et
8 MANDARIJNEN (zoet)
100 et
7 SINAASAPPELEN zonder pit
95 et
l kilo MOESAPPELS
45 et
l kilo STOOFPEREN
40 et
l kilo COXS D'ORANGE
45 et
300 gram CHAMPIGNONS
39 et
l kilo EXTRA GOLDEN DELICIOUS
90 et
l kilo HANDGOUDREINETTEN
85 et
(Surinaamse GR APE FRUIT (groot) p. st. 30 et
l kilo BANANEN
95 et
5 extra NAVEL SINAASAPPELEN
100 et
V. kilo VOORGEBAKKEN PATAT
60 et
DIEPVRIES ANDIJVIE
67 en 87 et

Enorme prijsverlaging Diepvries

Kolen convectorsoliehaarden
Ook-grote capaciteit
Bijverwarmingen — Haardbrandolie

W. Schouten T^on 2525

Schildersbedrijf

Uw Perzisch tapijt stuk?

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Laat het repareren door ervaren reparatrice
u
Unoa Tollensstr. 31, tel. 4823, Zvt
Mevr. ïlUOCv/h cheffin fa. Perez A'dam
SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

Wij moeten plaats maken, want we hebben ruimte nodig, dus we gaan niet alleen opruimen, maar radicaal opruimen.
We gaan u een aantal artikelen noemen, die we voor halve of nog mindere
prijzen aanbieden. U weet natuurlijk dat het restanten zijn, zodat de voorraad lachprijsartikelen maar beperkt is. Dus op is op, en heeft degene die snel
komt de meeste keus.
,
Maak dat u er bij bent, want dit komt maar eenmaal.

Restanten

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT

Restanten

S

Pedicure
enVoet-Manicure
en handmassage

Restanten

Zuiver wollen pantalons nu voor f 4,95
Terlenka pantalons nu voor. . . f 4,95
Zuiver wollen rokken nu voor . f 4,95
Terlenka plissé rokken nu voor f 9,25
Wollen vesten nu voor
f 3,95
Wollen pullovers nu voor . . . . f 3,50
Uiteraard verkopen wij onze restanten voor deze prijzen zolang de voorraad strekt.

Tevens krijgt u op onze normale artikelen 10% korting

„WEIBtO"

voor goed schilderwerk.
Vraagt viijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vicrwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988

Steunzolen naar maat

A. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen
u

FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

*CV ANTENNES plaatsen,
'vc'i plaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kprkman, Burg. Beeckmanstraat 36, telef. 4307.

Achterweg l
Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

Van Kassei
KERKSTRAAT 4

TELEFOON 339Z

Ged. Oude Gracht 114
Haarleni - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

DEKENS
Partij aanbieding, 100% wol 150x200 van 34,75 nu 29,75
Didas 100% wol, extra lang 150x220 van 39,75 nu 34,75
Didas 80% wol
150x200 van 29,75 nu 25,90
Van Wijk 100% wol
150x200 van 39,75 nu 34,75
Leidse deken, 100% wol ... 150x200 van 39,75 nu 34,75
Zaalberg, 100% wol
150x200 van 39,75 nu 34,75
Deken rondom veloursband 100 % wol
150x200 van 47,— nu 37,—
Gemengd wol, 51% wol ... 150x200 van 24,75 nu 21,75
Gemengd wol, 40% wol ... 150x200 van 19,75 nu 16,50
Partij aanbieding geblokte en donkere dekens
150x200 nu 12,75
Polyester deken,
l pers. nu 31,75; 2-pers. nu 43,50
Gestikte deken, moderne dessins,
l pers. nu 22,50; 2 pers. nu 25,75

MATRASSEN
Keurkapokmatiiis 80x190
van ƒ 64,75 nu ƒ
Keurkapokmatras met Eai-a Lita damast 80x190
van ƒ 83,75 nu
Binnenveringmatras 80x190 ... van ƒ 47,50 nu ƒ
Binnenveringmatras ,Cleco' 80x190 van 52,50 nu
Polyethermatras, bekleed met meubelstof
(voor bankbed) van ƒ 98,— nu ƒ
Binnenveringmatras, bekleed met meubelstof,
(voor bankbed) van ƒ 112,50 nu ƒ
Polyelhermatras, 9 cm hoog, 80x190
(geen schuimplastic) slechts ƒ

55,75
73.75
41,50
47,—
79,50
89,50
45,75

LEDIKANTEN
Auping Cleopalra 80x190 ... . van f 55,- nu ƒ 49,50
Etagcbed, 2 x 80x190
van ƒ 90,— nu ƒ 72,—
1-pors. stalen slaapkamer, best. uit ledikant met voetbord, stoel, tafel en nachtkastje, compl. slechts 79,75
2-pers. stalen slaapkamer, chroom met suède bekleding, best. uit 2-pers. ledikant met voetbord, 2 stoelen, tafel en nachtkastje ... van ƒ 248,— nu ƒ 198,—
Wollen kleedje, 47x80
nu 6,95
Wollen kleedje, 60x110
nu 12,95
O Tufton-, nylon- en Leacrilklecdjes 10% korting
Nylon sprei met volants, iets smoezelig, enkele
stuks, 2-persoon
nu 49,50
Chenille sprei, l persoons
nu 15,90
Chenille sprei, 2 persoons
nu 19,75
VERDER NOG VELE KOOPJES
Deze opruiming begint 15 januari

Beddenmagazijn
W. H. KEMPER
HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

WASMACHINES en EUBCTRO-RADÏO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst tn overleg

Geen opruiming
en toch opruiming

Voor uw
BRIL

Gedurende de opruimingstijd verschijnen
er dagelijks koopjes in onze etalage Gi'ote
Opticien
Krocht, die zeer en zeer voordelig zijn.
Wacht niet te lang, anders zijn anderen u
voor; neem geregeld kijkjes in onze etalage.
Poststr. 12, telefoon 4395
OOK VOOR SPECIALE KOOPJES:
Leverancier alle ziekenf.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

NÖOY

'UHDVOOIITJUlWziX
_ ICftGEN AAN ZES

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Verkoop van speciale aanbiedingen:
Schildersbedrijf
a.s. woensdag!
P. J. DANNENBURG
Dinsdags de gehele dag gesloten.
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
GEMEENTE ZANDVOORT
/j.indvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A.'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Seizoenvergunningen

Binnenwerk, buitertwerk, muurwerk

Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen voor het badseizoen 1963 ge- Reparatie Inrichting
gadigden — uitsluitend inwoners der gevan kunstgebitten
meente Zandvoort — op voor:
1. een vergunning voor het venten of het
Hogeweg 58, tel. 4166
aanbieden van diensten;
Geopend: van 9-17 uur
a. op het strand;
Zaterdag van 9-12 uur
b. in het dorp;
2. een vergunning voor het innemen van
standplaatsen o.a. voor de verkoop van
haring, ijs enz.;
3. een vergunning tot het exploiteren van
één of meer van na te noemen parkeerterreinen:
a. het parkeerterreintje aan de Brederodestraat tegenover de percelen genummerd 150 t.m. 170;
b. het parkeerterrein bij de watertoren;
c. het parkeerterrein op het Zwarte
veld;
d. het De Favaugeplein, voorzover bestemd tot parkeren;
veZOMEB
e. de parkeerstrook langs de Boulevard IHHOISMET....
de Favauge en de Boulevard Barnaart (zeezijde) van de strandafgang BLOEHEN SN PLINTEN VAN,
naar Bad Termes tot aan de strandBlo emenmagazijn
afgang ter hoogte van de Van Galen„Noord"
straat;
f. de parkeerstrook langs de Boulevard
M. SCHNIEDEWIND
Barnaart (zeezijde) van de strand- Vondellaan hk v.d. Moolenafgang ter hoogte van de Van Galen- straat — Telefoon 4320
straat tot restaurant „Riche";
Uw adres voor bruids- en
g. de parkeerstrook langs de Boulevard grafwerk.
Barnaart (landzijde) tussen het trekAangesloten bij de
kerskamp „De Branding" en het
P.E.N.-huisje tegenover restaurant Nederlandse Bloemendienst
„Riche".
Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk
l februari 1963 ten raadhuize te hebben
WIST U
ingediend. Aanvraagfromulieren zijn al- dat 20% korting op alle
daar verkrijgbaar. Aanvragen, die na bostoomgoaderen
venvermelde datum binnenkomen of die
permanent
wordt gegeniet op de daarvoor bestemde formulieren
ven, indien u deze brengt
zijn gesteld, worden niet in behandeling
en haalt in ons filiaal
genomen.
Nadere inlichtingen kunnen ter secretaKERKSTRAAT 26
rie, afdeling algemene zaken (raadhuis,
Chemische wasserij
kamer 4) worden verkregen.
en ververij
Zandvoort, 10 januari 1963
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De burgemeester, Van Fenema
Telefoon 2653
De secretaris, W. Bosman

Schoonheidsverzorging
Drie dingen zijn slechts noodzakelijk om
zeker te zijn van een gave en aantrekkelijke huid!! Eén, twee a drie wekelijks
bezoek aan uw schoonheidsspecialiste
voor een gezichtsmassage — een verstandige keuze van preparaten — en
het juiste begrip omtrent het gebruik
hiervan.
Salon voor Schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

ANS
NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, Zandvoort
Grote massage ƒ 7; kleine massage ƒ 5.
Manicuren ƒ 2,25. Acnébehandeling ƒ 3.

Het Wonder van Zandvoort

greet kuntz-zonjee

feURGeR]

bij Slagerij

Telefoon 20085, Haarlem

BURGER

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

KOUD?

[slagerijen!

NAT10NAA1 <n INTERNATIONAAL 86KROOND

biefstuk 1,88

heerlijke
zachte

250 gr.

WEEKENDREKLAME

Wij verwarmen uw huis

100 gram HAM
100 gr. HAMWORST

ELECTR. KACHEL
ELECTR. RADIATOREN
ELECTR. KUSSEN
ELECTR. BEDKRUIK
PHILIPS HOOGTEZON
PHILIPS INFRAPHIL
BADKAMERVERWARMING
Philips VENTILATORKACHEL ...

l pak
MOKKA WAFELS

ƒ 12,95
39,80
„ 16,50
32,50
„ 54,—
37,50
, 29,50
„ 69,50

gram
79 ct ""250
WEEKENDWORSTJE

39 ct

750 gram
RIBLAPPEN, klein randje

3,65

2 PAKJES
KWALITEITS MARGARINE
750 gram ROSBIEF
LENDE - STAARTSTUK

70 ct
49 ct
4,45

500 gram KALFSLAPPEN ƒ 2,69.

KOOPJESDAGEN
gram BIEFSTUK
ƒ 1,68
maandag en dinsdag ( 250
3 slavinken ƒ 0,99 - 3 fricandellen ƒ 0,99
gram BIEFSTUK TARTAAR... ƒ 0,99
woensdag ( 250
300 gram HACHÉ-VLEES
ƒ 0,99

Firma Schuilenburg

500 gr. heerlijk gekruid GEHAKT ƒ 1,25
100 gram PORK
ƒ 0,19
500 gram VERSE WORST
ƒ 1,49

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Zie ook onze showroom Kerkplein 11

HALTESTRAAT 3

Seizoen-OPRUIMING bij KORT i
met ongekend LAGE PRIJZEN
DAMES ONDERGOED
Fantasie damescamisole
vanaf
1,48
Bijpassende slip ... 0,88
Interlock camisole
vanaf
i,78
Bijpassende
directoire
1,38

VELE RESTANTEN!!

HEREN ONDERGOED
Interlock
borstrok k.m
2,38
Lange pantalon ... 2,78
Heren slips v.a.... 1.48

RESTANTEN
NYLONANKLETS

FLANELLEN PYAMA's
VOOR HEREN

ZWANENDONS
DAMES PYAMA's
Gebloemd jasje en
effen broek
9.68

Gestreept flanel... 7,98
Effen
zwanendons
.. 8,48

een persoons
twee persoons

FLANEL LAKENS:

5,78
6,78

Gebloemd zwanendons
nachthemd
9.68

p-ekleurdgeklemd.

een pers 6 28 en
' '
twee pers

6 98
'
77Q

ALLE STUKGOEDEREN WORDEN OPGERUIMD MET 25% KORTING

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveëlheid.

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Voltreffers

Autorijschool K. OFFENBERG

A. G. Slinger

J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

PRIMA GRASLINNEN

MOOI GEBORDUURD

LAKENS

LAKENS

SLOPEN

150x250 5.98
180x250 7.48
1,78

SLOPEN

150x250 6.98
180x250 8,28
2.68

NYLON Damesonderjurken
vanaf 4,98

ONZE BEKENDE
PAPLOZE KWALITEIT

PAPLOOS MET RAND
2 X CORDON

LAKENS

LAKENS

150x240 6.38
180x240 7,68
1.88

SLOPEN

SLOPEN

150x240 6.88
180x240 8.28
2.38

Gebloemde katoenen
Damespyama's 4,98

schoonheidsspecialiste
frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling
volgens afspraak

Alle niet afgeprijsde
DUSTERS
en PEIGNOIRS
met 10% korting

Alle niet afgeprijsde
BONNETERIE
voor dames, heren en
kinderen: 10% korting

ALLE DAMESROKKEN
nu met
10% korting
Restanten wollen
'
SHAWLS vanaf 98 C t

PARTIJ STEP-INS
Prima
vanaf

OQ
Cï,J

RESTANTEN B.H.'s
EXTRA VOORDELIG

(Fa. J. Schaap)

Opruimingsprijzen

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijEdy centrifuge
ƒ 115,— dag gekookte of gebakken
Plastic emmers vanaf
ƒ 0,95 MOSSELEN.
Plastic kop en schotels
ƒ 0,39 Zeestraat 62, telefoon 2263
Plastic ronde afwasbakken vanaf ƒ 1,15
Plastic botervloot vanaf
ƒ 0,55 Voor moderne MORSVRIJE
Plastic ronde wasmanden vanaf... ƒ 2,75 KOOIEN, pluimvee- en voPlastic pedaal emmers vanaf
ƒ 5,50 gelvoeders en aanverwante
Plastic papiermanden vanaf
ƒ 0,90 artikelen, bel 02500-11607.
Plastic teilen, ovaal, vanaf
ƒ 4,05 HEEMS graanhandel, AnPlastic petroleumkannen, vanaf.... ƒ 3,75 thoniestraat 54-56, Haarlem
Houten kachelrekjes
ƒ 3,95 Wij bezorgen maandag,
Tornado droogrekken
ƒ 4,40 donderdag en zaterdag in
Tornado haardrogers
ƒ 24,50 Zandvoort.
Tornado mixers
ƒ 27,00
Emallie kolenbak
ƒ 4,50
Rollen tochtband 10 meter
ƒ 2,75
Wij geven Contantzegels
SWALUSSTRAAT 9 - TELEFOON 2418

BADHANDDOEKEN 1,78

Restanten NYLONS
vanaf 98 ct
KEUKENBADDOEKEN

THEEDOEKEN

vanaf
1.38
Partij PANLAPPEN
vanaf
24 ct

prima drogend
0,94
Halfiinnen
1,48
Witte handdoeken ... 1,14

PARTIJ LUIERS iets besch. 94 en 98 ct

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko'', Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortae
Courant, Achterweg l
?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding

Prachtige partij
prima

en hoger

WASHANDJES 32 ct

Restanten SCHORTEN
vanaf 2,98
WIT TAFELGOED
mooie kwaliteiten
met kleine foutjes
TAFELLAKEN v.a. 5.78
SERVETTEN
1,04

ONTBIJTLAKENS
Gekleurd vanaf
5,78
Tuintafelkleedjes v.a. 1,98

SCHIPPERSLAKENS
een pers.

8,68

twee pers.

9,68

EN NOG TALLOZE ANDERE VOORDELIGE AANBIEDINGEN
BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2080

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en graftverk
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot te'•redenheid. Zie onze etalage

Dinsdag 15 jan.
begint hiervan
de verkoop

Zie onze
etalages
UW SPECIAALZAAK!
GROTE KROCHT 30—36, ZANDVOORT TELEFOON 2666

DINSDAG 15 JANUARI 1962

Opgericht In 1900

63e jaargang no.4 — Verschijnt dinsdags en yrljdaga

ZAND VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT
N'

*

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS ÖRiJKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Oontinu-arbeiders ondervraagd

VERVELEND, HEEL VERVELEND
werken op zondag
De vraag hoe men denkt over zondagsarbeid }s onlangs aan een aantal continu-arbeiders voorgelegd door de Stichting Onderzoek Ploegenarbeid. Hierin zijn het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Roomskatholieke Economische Hogeschool
te Tilburg en het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk verenigd. De Contactgroep Opvoering- Produktivitejt- te Den Haag heeft dit rapport, dat
door een sociologisch team onder leiding van mej. drs. M. A. Thung werd uitgebracht, gepubliceerd.
Voor een studie over de ploegenarbeid was
reeds in 1958 een onderzoek onder 205 arbeiders ingesteld.
't Deelrapport over de zondagsarbeid is nu
onder de titel „Werken op zondag" apart
verschenen om de sociale aspecten en argumenten beter tot hun recht te laten
komen. Als gevolg van de dynamische ontwikkeling van de vijfdaagse werkweek is
het vraagstuk van de vrije zondag wat op
de achtergrond geraakt en heeft het tevens
andere accenten gekregen.
Van de 159 ondervraagde arbeiders uit
de continubedrijven (waarin de zondag
dus in het normale werkrooster is opgenomen en waar de werknemers ongeveer éénmaal per maand een vrije zondag hebben)
hadden er slechts 38 hoegenaamd geen bezwaar tegen werken op zondag. De overigen (ruim 75%) antwoordden allen met
„vervelend" of „heel vervelend". De 46 in
semi-continubedrijven werkzame arbeiders
(één zondag of vaker vrij per drie weken)
koesterden op één uitzondering na grote
bezwaren tegen zondagsarbeid. Dat deze
laatste groep zelfs feller was in zijn afwijkende houding, kan worden toegeschreven aan het feit ,dat werken op zondag
hun meer afschrikt juist omdat het minder
in het normale werkpartoon is opgenomen.
Vrijwel alle ondervraagden misten als
zij 's zondags in de fabriek waren, de typische sfeer van deze dag. Die sfeer be"stond voor hen.o.a. uit 't zondagse „goed'-',
lekker eten en drinken, uitslapen, kerkgang, stilte op straat, wandelen en bezoek
aan de grootouders. De zondag werd om
de sfeer meer gewaardeerd dan om de specifieke bestedingsmogelijkheden. Bij de
opsomming van hetgeen men op zondag
deed, kwam men dikwijls niet veel verder
dan: radio luisteren, krant lezen en koffie
drinken. De zevende dag had voor de meeste geënquêteerden de betekenis van „gezinsdag".
Voor 26% van de continu- en 15% van
de semi-continuarbeiders was het verder
een dag van vermakelijkheden. Als een
mogelijkheid om familie en kennissen te
zien, gebruikte men de zondag ternauwernood, zo leert het rapport.
Opmerkelijk was het verschil in vermelding van de kerkgang als element van de
zondagsbesteding: 19% van de continu-arbeiders en 52% van de semi's waren geregelde kerkgangers. Dit grote verschil heeft
ongetwijfeld hiermee te maken dat de zeer
orthodox gelovigen de geregelde zondagsarbeid mijden. Hoewel de echte religieuze
bezwaren veel minder worden genoemd
dan men wellicht zou verwachten, stuit
men toch nog op volstrekt onvermoede situaties.
Bén ondervraagde arbeider was van zijn
bedrijf overgeplaatst naar een zusteronderneming waar hij minder zondagsarbeid
zou behoeven te verrichten. Hij had deze
werkkring met wisselende diensten aanvaard om de goede verdiensten, die hij
als vader van vier kinderen niet meer
kon missen. Maar het af en toe werken
op zondag bezwaarde hem toch. Zozeer
zelfs, dat zowel zijn echtgenote als hij
(resp. gereformeerd en hervormd) nauweiijks aan het avondmaal durfde aan te
zitten. Zelfs een gesprek met hun prediKant had hen hierbij niet kunnen helpen.
Dit zondagsbesef, dat dus grotendeels
van puur „wereldse" aard is, kan overigens slechts blijven bestaan bij de" gratie
van het weekritme zoals wij dit "n
nen. In West-Duitsland werkte in 1957 een
zesde deel van de beroepsbevolking op
zondag. Stelt men deze beroepsbevolking
voor dat jaar op 47%, dan was het dus
nog geen 8% die van het bestaande ritme
afweek.
In ons land ligt het percentage zondagswerkers veel lager en is de zondagwetgeving zo streng (winkelsluiting etc.), dat
men voorlopig niet bang behoeft te zijn
dat dit weekritme verloren zal gaan. Maar
het argument, dat het juist de zondag is
die een specifieke, sociale waarde vertegenwoordigt, zal in de nabije toekomsjb
aan kracht verliezen als de zaterdag algemeen een vrije dag is geworden.
Vele bezwaren tegen werken op zondag
komen voort uit de onmogelijkheid van de
mensen om hun wijze van besteding van

deze dag over te plaatsen naar een vrije
dag in de week. Wandelen, een dagje vlssen, bezoek aan een museum kan men
eventueel verplaatsen naar een weekdag.
Maar zodra men dit alles in gezelschap
van zijn schoolgaande kinderen wil doen,
is het al onverplaatsbaar geworden. Uiteraard geldt dit voor zijn bezoek aan kerk
en sportveld al bij voorbaat.
Het merendeel van de ondervraagden
bracht de zondag door op een wijze die
op een vrije weekdag niet mogelijk was.
Los van de vraag of een en ander wel of
geen schadelijke invloed heeft op het gezin als de vader wél moet werken, is hiermee het antwoord „heel vervelend" op de
vraag hoe men hiertegenover stond, afdoende gemotiveerd.
Een merkwaardige positie bij dit alles
neemt de vrouw in. Vele vrouwen bekennen dat zij alleen niet in staat zijn iets
van de zondag te maken. (Je weet niet
wat je moet doen, omdat je man weg is).
Sommigen deden uit verveling dan maar
wat huishoudelijk werk, zoals tegen half
elf de was opzetten van „vervelendheid"
of „naaien, stoppen strijken om de tijd te
doden". Anderen lieten het in de week zo
gehate aardappelschillen wachten tot zondag. Er was slechts één vrouw die doelbewust haar werk verplaatste. Zij werkte op
de aondag dat haar man niet thuis kon
zijn, eveneens hard in het huishouden,
maar met de bedoeling volkomen voor
haar -man beschikbaar te zijn als hij in de
week z'n vrije dag had. Zij lijkt ons de ge-

lukkigste en in elk geval de verstandigste van al deze vrouwen. Nog een reactie
op de gedwongen afwezigheid van de echtgenoot: „Je gaat er dood aan".
En de man zelf? Die slaat er zich wel
doorheen als hij eerst maar goed aan het
werk is. „Als je eenmaal op het werk bent,
merk je het niet meer" en „je moet je kop
bij het werk houden, je hebt het te druk
om iets te missen". Een minderheid zegt
niet goed aan de gang te kunnen komen
en „voortdurend op de Klok te kijken". Bovendien wordt op zondag wel eens andersoortig werk gedaan, zoals schoonmaakdiensten, wat weer tot andere wrijvingen
aanleiding geeft.
De continuarbeider noemt verder als
groot bezwaar, dat hij zich anders voelt
dan de anderen om zich heen. Hij heeft
vrij als een ander werkt en hij werkt als
een ander vrij heeft. Beide situaties kunnen schaamte veroorzaken. Op zondag
roepen de buren ,J£ijk, hij moet naar sijn
werk" en op zijn weekse vrije dag hoort
hij: „Man, hoef jij niet te werken?" Het
rapport noemt dit verschijnsel „misschien
wel het belangrijkste probleem van de zondagsarbeid.
Van bedrijfs- en kerkelijke zijde zal de
hulp moeten komen om de mensen zich
te laten aanpassen bij dit verschil met de
omgeving. Het rapport denkt zelfs dat er
cursussen aan te pas moeten komen voor
de vrouwen van continuarbeiders voor de
wijze waarop zij de vrije weekdag van
haar man moet inrichten.
Om de verminderde kerkgang op de
„werkzondag" tegen te gaan, zouden de
protestantse kerken moeten streven naar
een grotere differentiatie van de begintijden der diensten. De bewezen geringere
teruggang in kerkbezoek bij katholieken
dan bij protestanten is waarschijnlijk het
gevolg van de veel kleinere keuzemogelijkheden van de laatsten.
Dit uiterst informatieve maar soms in
wat stijfjes Nederlands gestelde rapport
bepleit ten slotte beperking van de zondagsarbeid in ploegendienst. Terecht; het
rapport heeft immers zelf duidelijk aangetoond dat de Nederlandse continuarbeider werken op zondag als een vloek bèschouwt. Al is dit dan niet op theologische gronden.

Radio de dupe

Schoolopleiding van invloed
op tv bezit
Als gevolg van de sterke toeneming van het aantal televisietoestellen liep de radiobeluistering sinds eind 1960 aanmerkelijk terug. Toen luisterde 's avonds nog bijna
een derde deel der bevolking naar de radio, thans niet meer dan een kwart.
Dit zijn de eerste conclusies uit een door groepen der bevolking door. Het tv-bezit
het-, Centraal Bureau voor de Statistiek loopt binnen de verschillende maatschapuitgebracht rapport, dat een aantal voor- pelijke groeperingen procentsgewijze niet
lopige uitkomsten bevat van een onder- sterk meer uiteen. Achter blijven nog: de
zoek naar televisiekijken en radiobeluiste- landarbeiders en boeren, in het algemeen
ring, dat in november 1962 werd gehouden. het agrarisch platteland (ca. 33%), de geIn de afgelopen twee jaren is het aan- reformeerden (ca. 26%), hoewel de toetal televisietoestellen met 62% toegeno- neming sinds 1960 relatief groot is gemen. Als gevolg hiervan kan thans bijna weest, de laagste inkomenscategorie (ca.
de helft van alle Nederlanders (van 12 36%); ook hier heeft ten opzichte van
jaar en ouder) thuis naar de televisie kij- 1960 een sterke stijging plaatsgevonden.
ken. .Twee jaar geleden was dit minder
De cijfers tonen een samenhang tussen
dan een derde. Zeventig procent van de televisiebezit en inkomen: tv-bezit neemt
bevolking, die thuis een televisietoestel nog steeds toe met de inkomensgrootte
heeft, i kijkt 's avonds kortere of langere van de hoofdkostwinner. Een uitzondering
tijd.naar Nederlandse of buitenlandse pro- echter vormen thans de inkomens van
gramma's.
f 7000,- tot ƒ 12.000,-. Nadere analyse zal
Het rapport komt voorts tot de belang- moeten uitmaken of deze onregelmatigrijke conclusie, dat het kijkgedrag gedu- heid door financiële dan wel door andere
rende de eerste vier jaar dat men zijn tv- omstandigheden wordt veroorzaakt.
toestel heeft, niet verandert. Pas na het Bij personen die alleen lager onderwijs
vierde jaar zet men zijn toestel minder hebben gevolgd is het tv-bezit sterker toevaak aan. De gemiddelde kijktijd van de genomen dan bij anderen. Momenteel is
mensen die werkelijk kijken blijft echter
gelijk, ongeacht of men zijn toestel kort
of reeds lang bezit. Deze gemiddelde kijktijd is overigens sinds 1960 tien minuten
langer geworden.
Per avond maakt gemiddeld 70% van
de bevolking van de gelegenheid gebruik
om naar de televisie te kijken en blijft
dan gemiddeld twee uur en tien minuten
zitten. Dit beeld vindt het CBS globaal ge- Vogelliefhebbers, die brood of ander voer
nomen in alle niet-agrarische sociale mi- beschikbaar hebben voor de vogels in nood,
jeus terug. De leidinggevenden en welge- kunnen dit aan die ANWB-wegenwachten
stelden echte^ vertonen nog steeds een dui- geven, die op het scherm van hun gele
delijk afwijkend patroon: zij zetten hun motor of op de voorruit van hun wegentoestel minder vaak aan en kijken boven- wacht-auto een letter B. hebben aangebracht.
dien korter.
a
De grootste verschillen in het kijkgedrag Met deze letter B geeft de patrouillevindt het CBS tussen de leeftijdsgroepen: rende wegenwacht te kennen, dat hij voor
het „percentage kijkers, zowel als de ge- de vogels in de plassen of sloten langs zijn
middelde kijktijd zijn hoger naarmate men; route „broodnodig" brood en ander eten
ouder is. Speciaal bij bejaarden is het kij* nodig heeft.
ken in de afgelopen twee jaar merkbaar
Voert de wegenwacht deze letter niet,
toegenomen; dit geldt ook voor hun kijk- dan betekent dit, dat er géén verzamelplaatsen van vogels langs zijn route voortijd.,.
De televisie dringt snel in vrijwel alle komen of dat hij voldoende voorzien is van

i
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Waarom niet *

STOELEMAN IN BAAIEN BROEK
Toiletjuffrouw onder kapje
Zaterdag j.l. gaf de • Folklorevereniging „lye Wurf" haar jaarlijkse toneeluitvoering in
Zomerlust. Opgevoerd werden „Beelden uit mijn kinderjaren", en „Verhuren in vroeger tijden".
De voorzitter, de heer J. Gebe, mocht een
volle zaal verwelkomen. Spr. prees de
moed van de aanwezigen, die de kou getrotseerd hadden. Ook verheugde hij er
zich over dat men de verleiding van het
„kassie-kijken" weerstaan had. „Maar hier
zie je dan ook iets, wat je voor de televisie niet ziet", stelde spr. tevreden vast.
Ook wij geloven dat het televisieprogramma op de zaterdagavonden geen grote concurrent is. De beer op de fiets, het
quizhokje, de zangjuffrouw, en de vrolijke meneer gaan op de duur ook vervelen.
De ons geboden Wurfavond leerde ons
hoeveel er in Zandvoort verdwenen is.
In de eerste plaats de klederdrachten.
Vorig jaar stelde de heer Gebe voor
om weer klederdracht te gaan dragen.
Niet in de eerste plaats voor de toerist,
maar voor Zandvoort zelf opdat het dorp
niet alles zou verliezen.
De reacties uit de zaal gaven weinig hoop.
Maar waarom zou men het niet voor de
tourist doen? De stoeleman in een baaien
broek en de toiletjuffrouw onder een
kapje ?
Ten tweede het autochtone karakter.
Van vissersdorp tot badplaats: een grote verandering. De ommekeer werd teweeg gebracht door de bouw van Groot
Badhuis en de aanleg van de straatweg...
„de Zandvoorters waren er als de kippen
bij om iets te verdienen aan hun beminde
zomergasten. Zo zeer zelfs, dat er volgens sociologen geen Nederlandse badplaats is, waar juist de vissersbevolking
zo prompt zich aanpaste aan de vreemdelingenindustrie", zo lezen we in het boekje
Oud-Zandvoort.
De grote armoede verdween, maar tevens dat wat Zandvoort typeerde. Leefde
men vroeger direct van de zee, men leeft
televisiebezit bij de niet-meer-schoolgaanden in vrijwel gelijke mate verbreid over
de diverse onderwijs-niveaus; slechts bij
hen die ten minste middelbaar onderwijs
genoten, ligt het tv-bezit duidelijk lager.
Uit de enquête van het CBS is gebleken
dat het aanschaffen van een televisietoestel niet slechts in de eerste tijd tot ingrijpende vermindering van de radio-beluistering leidt maar dat zelfs bij hen
die hun tv-toestel langer dan vier jaar bezitten geen enkel herstel van de radiobeluistering in de avonduren intreedt. Noch
in aantal luisteraars, noch in luistertijd.
- Het onderzoek bevestigd dan ook nadrukkelijk de uit een vorig onderzoek bekende conclusie, dat de radio voor hen, die
thuis óók naar de televisie kunnen kijken,
's avonds slechts een ondergeschikte rol
speelt. (Deze enquête van het CBS is een
voortzetting van het onderzoek van 1960,
waarover werd gerapporteerd in „Radio,
televisie en vrijetijdsbesteding".
Het onderzoek heeft voorts geleerd dat
het aantal televisietoestellen (dat op l november 1962 rond de 1.234.000 bedroeg)
vooral te vinden is in de huizen van hen
die niet tot een kerkgenootschap behoren.
Maakt men binnen de kerkgenootschappen
een verdeling in „kerksen" en „onkerksen" dan neemt men hetzelfde verschijnsel
waar: onder de onkerksen is 56% tv-bezitter en onder de kerksen 41%.

nu indirect van de zee. Dat maakt een
groot verschil.
Binnen twee generaties verdween tevens
het dialect met haar sappige en rake idiomen. Men ging „keurig" spreken. „Ik
mien" werd „ik meen", „zeumer" werd
„zomer", „maaid" werd „meid", „boite"
werd „buiten" enz.
Hoeveel Zandvoortse gebruiken nog bv.
de woorden „een knoistje", „berom", „stikkend".
Wie hoort nog het zingen aan het eind
van de zin?
Het is zo-goed-als verdwenen, het komt
nooit „berom". Toch trekken de Wurfavonden veel publiek. Hoe komt dat? We
hebben het al meermalen gezegd: de herinnering uit een jeugd — een dierbaar stuk
verleden voor een ieder. En dat verleden
herleeft op zo'n avond.
Het levend maken van wat feitelijk
dood is, het zichtbaar maken van een collectieve herinnering — dat is de grote
verdienste van mevr. Jongsma-Schuiten.
Het werd nergens huilerig, de situaties waren reëel en de dialogen waren „uit het
leven gegrepen". Een wat afgezaagd gezegde, maar het geldt hier als een eompliment.
„Wij gaan door, als jullie maar komen",
zei de auteur tegen de zaal. De mensen komen wel, als De Wurf maar doorgaat.
De Wurfmensen gaven goed spel zonder zich te forceren en de volksdansers
gooiden de beentjes met veel enthousiasme
van de vloer.

Gladheid contra verkeer
In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam
een personenwagen, komende uit de richting Haarlem, op de Zandvoortselaan wegens de gladheid van het wegdek op de zuidelijke zijde van de rijbaan terecht. De wagen reed daarbij een lichtmast omver en
ontvelde een boom.
De slip eindigde in een salto. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De wagen
werd zwaar beschadigd.
*
Zaterdagmiddag vond omstreeks half twee
op de Vondellaan een aanrijding tussen
twee auto's plaats. Beide voertuigen werden beschadigd.
*
Twee uur later werd op de Hogeweg een
geparkeerde auto door een tengevolge van
de gladheid slippende wagen aangereden.
De schade was gering.
*
Om vier uur volgde op de Kostverlorenstraat een botsing tussen een tankauto en
een personenauto. Ook hier was de schade
gering.
*
Zondagmiddag vond omstreeks l uur een
aanrijding plaats tussen twee auto's op de
Zeestraat. Een auto slipte door de gladheid en kwam daarna met de linkervoorzijde tegen een andere wagen terecht.

Ongevallen op ijs
Op de ijsbaan van Zandvoortmeeuwen deden zich het afgelopen weekeinde twee
ongevallen voor. Twee schaatsliefhebbers
moesten zich wegens een armbreuk onder
doktersbehandeling stellen.

Ongeluk met slee
HUIDenHANDEN

Wegenwacht helpt vogels
brood en voer.
Deze hulp van de ANWB-wegenwacht
aan de vogels zal uiteraard buiten de steden plaatsvinden, omdat binnen de bebouwde kommen genoeg hulp kan worden
geboden. ' '
De ANWB heeft voorts aangeboden zijn
kantoren in het gehele land als distributiepunten te laten fungeren, voor de verspreiding van de boekjes „Wintervoedering van
vogels" welke wordt uitgegeven door de'
Nederlandse Vereniging tot bescherming
van vogels.
Vanaf heden zal dit boekje, dat waardevolle gegevens bevat, aan alle kantoren
van de ANWB te verkrijgen zijn.

Een 12-jarige jongen, die de afgang naast
de rotonde als glijbaan gebruikte, kwam op
zijn slede tegen een betonnen paal terecht.
Met ernstige verwondingen aan het gelaat
werd de knaap naar het Grote Gasthuis in
Haarlem c-vergebracht.

Jaarvergadering ZVH
De Zandvoortse Handelsvereniging belegt
a.s. donderdag 17 januari in hotel Keur
aan de Zeestraat de jaarvergadering 1963.

Zandvoortse Damclub
In een spannende ontmoeting tussen de
tientallen van Zandvoort en IJmuiden
(Sportief 2) won Zandvoort met 11-9.
Het zag er bepaald niet naar uit na de
nederlaag van Draijer Jr., die door tijdnood werd overrompeld.
Na de voordelige 10-8 stand kwam de
climax. Hoekema moest remise behalen
en slaagde hierin.
De stand voor Zandvoort in de clubcompetitie luidt thans 6 punten uit 3 gespeelde wedstrijden.

„Wim. Gertenbach" scholieren

FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter en mijn zusje
ESTHER
J. Kroon
A. Kroon-Duivenvoorden
Jaap
Zandvoort, 4 januari 1963
Haltestraat 55
Na een langdurig, smartelijk lijden
is heden van ons heengegaan mijn
innig geliefde man en onze zorgzame vader
JAN ERNST iMTONIDES
Makelaar
in de ouderdom van 48 jaar.
Gesang 300 A
P. Antonides-van Beek,
Ria
'"''
Ernst
• Bianca
Paultje
Zandvoort, 12 januari 1963
Hogeweg 7
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 17 januari a.s. te
10 uur op de begraafplaats „Zorgvlied" aan de Amsteldijk, Amsterdam-Zuid.
Vertrek Hogeweg 7 tegen 9 uur.
:\

I,C:

Na een langdurig, smartelijk lijden
werd heden van ons weggenomen
onze lieve zoon, broer en zwager
JASf ERMST iNTOWIDKS
in de ouderdom van 48 jaar.
Jesaja 55 : 8
Zandvoort:
A. Antonides Sr.
M. Antonides-Onkenhout
Oss:
J. C. van Pelt
W. van Pelt-Antonides
Zandvoort:
S. A. Antonides
A. L. Antonides-Huisman
Amsterdam:
A. Antonides Jr.
E. Antonides-v.d. Bil
Terborg (Gld.) :
Ds. C. F. J. Antonides
B. Antonides-Kroeskamp
Amsterdam:
L. P Antonides
C. Antonides-Griffioen
Vlissingen:
Ir. L. J. Antonides
T. Antonides-v.d. Spek

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flmterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waamng, Kostverlorenstraat 68.
'
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinho", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, G?. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Diukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie

Melden wedstrijden op de schaats
Begunstigd door fraai winterweer vonden j(lc vrijdag op de „Zandvoortmeeuwenijsbaan" schaatswedstrijden plaats voor de
leerlingen van de openbare ulo „Wim Gertenbach". Ongeveer 300 leerlingen Rebben
tussen start en finish hun bestje obeentje
voorgezet. Er is dan ook slag geleverd om
de eerste plaats te bereiken.
Onder aanmoedigende kreten van Jeugdige en oudere supporters — een groot
aantal ouders en familieleden van de scholieren gaven van hun belangstelling blijk
— schoten de ulo-pupillen over het ijs.
Vooral bij de jongens uit de hoogste klassen werd sterk gereden en was er sprake van een goede rijstijl. De wedstrijden
hadden een vlot verloop en eindigden om
plm. l uur.
De uitslagen zien er als volgt uit:
Meisjes 12, 13, 14 jaar: 1. Joke Draijer;
2. Loeteke Havinga; 3. Eng. Wardenier.'
t
Meisjes 15 jaar en ouder: 1. Glynn Dubbelt; 2. Carla Koper; 3. Mieke van Loenen; 4. Marjan Kraaijenoord; 5. Nel van
Dongen.
Jongens 12 en 13 jaar: 1. Gijs Molanus; 2.
Wim Schouten; 3, Ted Reyenga; 4. Hans
Schreuder.

0:

Speciale woensdag-aanbieding

200 gram GAIffifTTES
5 KLEÖfe CAlfES
5 KRENTENBpLLEJN
B.z.a.: NETTE TOILET- COBI BEEK-MEiSNER
En alleen in de •winkel:
JUFFROUW v.h. strand.
Gediplomeerd
'l
"
4 GESORTEERDE SLAGROOOMGEBAKJES
Br. nr. 402 bur. Z. Crt.
schoonheidsspecialiste
Ter overn.: 2 stel gev. cre- W. DraljeVstr. 3, tel. 3412
tonnen GORDIJNEN met Behandeling volgens afspr.
kap, DIVANBED m. anti- De salon voor de betere
Zeestraat 48, telefoon 2684
hernia matras.
schoonheidsverzorging
Telefoon 2949.
en lichaamsmassage
Landelijk avondblad vraagt
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
Café OOMSTEE
ADVERTENTIES IN DE
Iedere donderdag en vrijZANDVOORTSE COURANT.
dag gekookte of gebakken
Hebt U , een goed^eg,- schrijf het meteen
MOSSELEN.
op, voor het U weénjontgaat!
Zeestraat 62, telefoon 2263

Vermageringskuur >

ƒ 0,70
ƒ 0,70
ƒ 0,50
ƒ 1,00

Sta veren's Bakkerij

actieve
agent

voor Zandvoort. Br. ond.
nr. 401 bur. Zandv. Crt.
Gevr. WERKSTER voor 3
maanden, 2 of 3 ochtenden
p.w. loon ƒ 2,— per uur.
Thorbeckestraat 33.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van Opeis en
Volkswagen met roldak.
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Jongens 14 en 15 jaar: 1. Ton v. Holten;
2. Herman Minden; 3. Rens Dubbelt;
Stadsschouwburg
4. Ron Cats.
te Haarlem
Jongens 16 jaar en ouder: 1. Joop Riemersma; 2. Hans Tump; 3. Jan van
Zaterdag 19 jan., 8 uur
Akooy; 4. Hans Visser.
Hoofdstad Operette
In einer kleinen
Konditorei
Avondrit MCZ
Zaterdag^ 19 januari a.s. organiseert de Zondag 20 jan., 8 uur
motorclub „Zandvoort" een avondrit van
Hoofdstad Operette
25 km lengte. De volgende ritten zijn vastIn einer kleinen
gesteld op 16 februari, 10 maart, 20 april,
Konditorei
11 mei, 15 juni, 21 september, 6 oktober,
10 november, l en 26 december.
Pr.: ƒ 2,60 tot ƒ 6,60
De uitslag van de laatst gehouden rit
(a.i.) Coupons geldig
luidt als volgt: 1. H. van Eijk, MAC Haar- met toeslag.
lem", 37 str. p.; 2. J. J. Prent, MC „Zand- Vrijdag 25 januari, 8 u.
voort". 56 str.p.; 3. A. Prins, AC „WaterToneelgroep Theater
land", 66 str.p.; 4. H. Dornseiffen, MAC, Koningin Elizabeth
„Haarlem", 74 str.p.; en 5. M. Storchart,
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
MAC Haarlem, 82 str.p.
Coup geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.
Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn delen na de tweede wedstrijd Voor moderne MORSVRIJE
twee dameskoppels de eerste plaats: het KOOIEN, pluimvee- en vokoppel Brossois-Fabel met 112,97% en gelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
Berrier-Hagen met 112,83%.
HEEMS graanhandel, AnIn i de B-lijn heeft eveneens een dames- thoniestraat 54-56, Haarlem
koppel (Van der Pol Wakker) de leiding, Wij bezorgen maandag,
n.l. met 110,60%. Dit koppel wordt ge- donderdag en zaterdag in
volgd door het team Heidoorn-Vader met Zandvoort.
107,74%.
Voor een oprecht geluid:
Het tzo juist gepromoveerde koppel de Zandvoortse Courant
Brossois-Spiers heeft in de C-lijn een forse Ons blad wil:
Actueel nieuws geven
start gemaakt en staat op de eerste plaats C van
velerlei aard;
met 118,12%. Op de tweede plaats volgt 9 Zijn kritische en stiroulerende taak eerlijk
fam. Kerkman met 115,94%.
vervullen;
In de D-lijn bezet de fam. Van Straaten • Een
tikje spot en hu-met 108,75% de eerste plaats. De tweede
mor niet vergeten
plaats wordt ingenomen door het damesZandvoortse Courant
koppel .Plugge-Zürcher met 104,57%
Achterweg l - Telef. sus

Ik <zie bei
Zondagavond hebben tante Agaat en ik
weer eens lekker ouderwets televisie-avond
beleefd. TJ hebt wel eens gehoord van
mijnheer Friedhoff, die eens moet hebben
gezegd: „Wat u hier ziet, komt er niet".
Hij doelde toen op een maquette van een
deel van de wederopbouw van Zandvoort.
En dat was wel juist gezien van hem, geloof ik. Maar wat we zondagavond j.l. zagen, kwam er wel.
In Zandvoort kunnen ze altijd nog zeggen: „Wat hier komt, ziet u niet". Dat is
natuurlijk een belangrijk verschil met de
opvatting van de zo juist vertrokken super-visor van de bouwnijverheid in ons
dorp, dat voelt u wel met uw klompen.
Maar in ieder geval — wat is dat afdwalen toch een afschuwelijke eigenschap van
me — hadden wij het over de t.v. van
zondagavond.
Wij, tante en ik, hadden net veel plezier
beleefd aan de belevenissen van onze
vriend Higgins, toen mijnheer Pierre Janasen op het beeldscherm verscheen met een
spiegel en een stoel. Mijnheer Janssen
weet bijna nooit raad met z'n lange
lichaam, maar wat hij zegt is niettemin
verduiveld raak. Zo zei hij — sprekend
over "de schilderkunst — dat sommige
schilders de „meesters van het niets" waren geweest. Wat ze niet schilderden, was
vaak het mooiste wat ze ooit- hadden gemaakt. Dat is knap en het is tevens kunst.
Dus hier was 't: wat u niet ziet, is er wel.
(Ik houd wel van die woordspelinkjes).
Toen trad er een Amerikaan op in een
danstent in Amsterdam. En dat was een
programma, waarbij tante Agaat zich opwond. „Gut", zei ze op een gegeven moment, „ze slepen ook maar iedereen, die
idioot doet, voor de televisie!"
Die Amerikaan heette Harold Nicholas
en hij werd aangekondigd door een merk-

Bent u geschrokken van uw
gewicht na de feestdagen?
Dan is het nu de tijd voor
het volgen van mijn modernste

waardige, blonde dame, die een veel te
korte jurk aan had (Dat wilde ik nog
maar even zeggen). Nicholas wrong zich
in allerlei bochten en kronkels en maakte
daarbij zoveel herrie, dat het hem begeleidende orkestje er soms nog door overstemd werd. Overigens was die club orkestleden ook wat, hoor! U had eens moeten letten op de kopstudie van die intelligente drummer. U zag duidelijk, dat hier
in dat hoofd veel meer schuilde, dan u
zag. Maar 't kwam niet uit de verf, begrijpt u wel. Intussen propageerde de heer
Nicholas de Maddison, een soort dans, die
het midden houdt tussen de twist en het
wakker maken van een slapend been. Hij
liet enkele jongelui uit de zaal op de vloer
komen en die gaven een demonstratie van
onbenulligheid, zoals tante en ik nog nooit
gezien hadden. Een van de vrouwelijke
slachtoffers stond maar met haar armpje
te werken, totdat Harold wanhopig uitriep:
„Maar mejuffrouw, u bent aan 't twisten!" Op zo'n manier kan je nooit iemand
de maddison leren. Even later kwam er
nog een blonde dame, die van de gelegenheid gebruik maakte Harold Nicholas haar
pas voor de spiegel ingestudeerde ogenhcupworp-gevolgd-door-wimper-houdgreep
te demonstreren. De cameraman werd er
beroerd van en redde de huiskamerkijkers
en kijksters van een ineenstorting. Tante
Agaat blies minachtend door haar lippen
een beetje stoom af. Maar tussep dit alles door kwam er een man uit Leeuwarden geloof ik, een pleidooi houden voor een
vissenreddingsgordel. Hij kwam vier keer
in ih.et beeld en dat heeft — bij mijn weten f- een debutant nog nooit gepresteerd.^
Hij bleef de kijkende menigte de hele
avond lastig vallen met zijn visie op het
in leven houden van de visstand. Je moet
er een autoband voor nemen met een aqua-
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riumklem of zo iets. Dan spuit je zuurstof
in de wakken, maar de kunst is om lucht
in de banden te krijgen. Daarvoor werden
de garagehouders ingeschakeld. Tante
Agaat had net een dergelijke opmerking
gemaakt, toen er iemand had gezegd dat
het allemaal wel mooi en aardig was om
de vissen in leven te houden onder het
ijs, maar dat ze toch een paar maanden
later door die meneer uit Leeuwarden en
Enige tijd geleden bereikten de .politie klachten over de behandeling van kinderen opzijn vrienden uit het water werden geslagenomen in kinderpension „Sonnevanck" aan de Hogeweg alhier.
gen, want meneer Jansma was een hengèlDoor de recherche werd een ".uitgebreid onderzoek ingesteld dat resulteerde in het
sportlief hebber.
opmaken van een proces-verbaal tegen de 49-jarige directrice A. J. S.-M. en de bij
„Ja, dat is zo", antwoordde de heer Janshaar inwonende 44-jarige Amsterdammer F. A. J. H. Zij worden er van verdacht
ma onbeschaamd, „maar ik zou beslist
kinderen voor allerlei kleine vergrijpen zodanig te. hebben gestraft dat van misnanniet willen zeggen dat ik de vissen als
deling moet worden•gesproTten.'tBij1 dé off i eier^-vétn-Justitie bij 'de 'Arrbndissements
mijn vijanden beschouw!" Commentaar t
rechtbank te Haarlem, aan wie.^Se jprocessen-verba'al zijn toegezonden,, berust, de
moeten we hier achterwege laten.
beslissing of een .vervolging zalj'worden ingesteld.
., «
"
, „. '
Iedereen scheen wat te willen zeggen
over die autobanden-idee en daarom kwam
Op grond van het bepaalde in'-'d.e rAlge- ondergebracht, de zgn. vakantiekinderen.
Jansma zo vaak terug, maar jammer gemene Politieverordening ,van Zarfdyoort is Het aantal laatstgenoemde kinderen was
noeg verzuimde men de vissen zelf aan 't
door Burgemeester, en wethouders* per l vaak zo" groot dat bij herhaling te weinig
woord te laten, ofschoon de heer Jansma
september 1960 aan,mevr* S.-M. een ver- leidsters waren belast met de verzorging,
gunning
verleend tot exploitatie^van het gelet op de richtlijnen die hiervoor In de
afscheid nam met: „Blub, blub, blub, ik
kinderpension. Teneinde een'-.behoorlijke vergunning zijn opgenomen.
dank u!"
verzorging en verpleging van dé'«opgeno- Tevens zijn Burgemeester en Wethouders
En toen kwam ons aller Willem O. Duys
vaak
men kinderen te' waarborgen zijri'.laan de- vanrjoordeel dat in de, zomermaanden
met Godfried Bomans op de buis. Een
meer'kinderen worden opgenomenldan in
ze vergunning voorwaarden verbonden."
Gebleken is dat een' aantal der,/gestelde verband .met de yerzorgingsmogeJijkheden
triest beeld, te zien hoe mijnheer Willem
'
' " , ' . voorwaarden nieti werd nageleefd! 'Zo" werd "verantwoord was."
O. met tergende nauwgezetheid van nïiDe inwonende F. A'. J. H. kwam, in strijd
onvoldoende voldaa'rf aan de meldings- en
nuut tot minuut naar de ondergang gediregistratieplicht terwijl meerdere malen met de gestelde voorwaarden, 's avonds en
rigeerd werd door de zelfingenomen Bokinderen van vreemde nationaliteit in het temachts geregeld op de slaapzalen waar
pension verbleven zonder dat hiervoor ver- hij(eb,epaalde ontoelaatbare tuchtmaatregemans (Maar die man kan 't hebben!)
lén toepaste terwijl hij tevens tegenover
gunning was verleend.
Willem O. vroeg t in het begin of GodMet het oog op de gezondheid van de de kinderen liederlijke taal gebruikte. De
fried nogal eens schrijvers in levende lijve
kinderen is voorgeschreven dat de leid- directrice liet dit toe hoewel alleen het
ontmoette. Tante Agaat had Godfried
sters, alvorens in dienst te worden geno- personeel gedurende die tijd op de slaapmen, een gezondheidsverklaring aan de di- zalen mocht komen.
graag horen zeggen, dat hij tot nu toe alAl deze feiten hebben Burgemeester en
rectrice moeten -tonen. Deze voorwaarde
leen maar dode schrijvers had ontmoet.
is niet nageleefd terwijl • toch vrij veel Wethouders, geheel onafhankelijk van de
En toen Duys met een verheerlijkt gezicht
meisjes gedurende enige tijd als leidster te nemen beslissing van de Officier en
nog een glas wijn had getapt, vroeg hij
een eventuele rechterlijke uitspraak, aanin het pension optraden.
Ook aan de eis dat althans een .bepaald leiding" gegeven de verleende vergunning
langs z'n neus weg of het noodzakelijk
gedeelte van de leidsters in het bezit van tot het houden van een kinderpension met
was dat een kunstenaar in armoede moest
het 'diploma kiriderverzorging moet zijn, ingang van l februari 1963 in te trekken.
leven om tot grote prestaties te komen.
werd piet voldaan.
Godfried geloofde dat niet. Ik ben ook van
Bovenstaand officieel persbericht bereikDe als^ leidsters aangestelden waren meerendeels' niet alleen ongediplomeerd maar, te ons even voor het afdrukken van dit
mening dat de prestaties van een dergelijk
nummer.
— Red. Z.Crt.
ook van zeer jeugdige leeftijd zodat in1
kunstenaarschap weinig bijdragen tot het , sommige
gevallen aan hun ervarenheid
ge- ;
T
levensonderhoud van melkboeren, kruidetwijfeld moet worden. Desondanks warett
niers en cameramensen. Want je ziet een- ,- zij vaak met een verantwoordelijke taak
, • -,<_"- i1''-'
ten opzichte' van de pensionkinderen be- K.J.C. v.Noord" ' .'
voudig geen armoedige kunstenaars meer.
last.
(
De stand in de competitie van januari
Tenminste tante en ik zien ze niet. GodIn het pension., waren kinderen .opgenofried ook niet.
j
men die er gedurende het gehele jaar ver- luidt als volgt: 1. J. Paap jr. 9984''p.T
BARTJE
bleven terwijl daarnaast in het zomersei- 2. mevr. Hoogendijk 9947 p.; 3. A. Schaap
zoen vele kinderen voor korte tijd werden 9708 p.; 4. mevr. v.d. Heijden 9624 p.

Na onderzoek van recherche
vergunning kinderpension Sonnevanck
ingetrokken.
"•4
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VOORZICHTIG
met onze kust
Onder deze kop publiceerde de redaktie van de Nieuwe Rotterdamse Courant in
het nummer van 16 januari j.l. een ingezonden brief van de heer B. J. Zeegers uit
Amsterdam — kleinzoon van de mede-oprichter en bouwer van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort, ir. Kuinders — over het stichten van wandelpieren langs de Noordzeekust.
Wij achten dit schrijven van groot belang voor de opnievorming over dit onderwerp,
en laten het hier onverkort volgen.
Nederland staat voor iets nieuws: de bouw
van pieren of zoals ze met de zondagse
naam worden genoemd: wandelhoofden
aan zijn Noordzeekust.
Om de vraag te beantwoorden, of deze
ontwikkeling moet worden toegejuicht
dient men te weten waar zij komen.
Tegen Schevemngen was nauwelijks bezwaar, dat was nu eenmaal traditie, bovendien is het strand er vrij smal. Ook
Vlissingen is genoemd en niemand zal de
Zeeuwse havenplaats een wandelhoofd
misgunnen.
Maar moeten wij ons niet goed bedenken, voordat Zandvoort en misschien
straks ook andere badplaatsen dit element
gaan invoeren? Ik wil hier enkele van de
belangrijkste bezwaren noemen.
1) Terwijl gedurende de laatste driekwart eeuw elders en wel voornamelijk
waar een breedzandstrand ontbrak, kunstwerken in zee in de mode waren, heeft
Zandvoort zich ontwikkelt en tot buiten
onze grenzen bemind gemaakt met een
strandleven in eigen stijl. Zandvoort beleeft thans een hausse als nooit te voren,
hetgeen wel bewijst dat het vreemde element dat een pier is geen noodzaak vormt.
2) Nederland heeft aan zijn kust iets
te bewaren van uitzonderlijke waarde.
Hier in tegenstelling tot overal elders in
het land is het beeld nog onveranderd. Natuurlijk zijn de badplaatsen niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden. Maar zij
hebben het grote geluk dat hetgeen hun
wezenskenmerk is: de zee en het strand
niet gemakkelijk door mensenhand kan
worden veranderd. Wat overal elders voor
geliefde natuurterreinen niet dan met de
--gTootbte-rnoeito bereikt ian v/orden: het
gaaf en „natuur" houden van de mooie
landelijke plekjes, dat hebben de badplaatsen zo maar voor niets. Legt dit hun
dan niet de verplichting op om dit kostelijks voor aantasting te behoeden?
3) Onze kust is een rustpunt. Wij beseffen het misschien niet, maar hebben er
daarom niet minder behoefte aan. Louter
door het aan-zee-zijn, al is het er nog zo
druk, ons met de eenvoudige strandgenoenoegens vermakende, ondergaan wij onbewust de goede inwerking van te staan tegenover oneindigheid waarin slechts natuur, wijdte, ruimte.
Ook al laat wie er in kuilen speelt en
graaft of balt, pootjebaadt en zwemt, de
blik maar zelaen rusten over die wijdheid, zij werkt op hem in. Een pier, en dit
zal t voor de moderne bouwsels met vermaakseilanden en torens nog meer gelden
dan voor de meer pretentieloze constructies van vroeger, neemt dit alles van de
mensen af.
Zij zullen aan het strand niet meer zo
gelukkig zijn, zo kinderlijk tevreden. De
pier zal onrustiger maken, de mensen
dwingen hun eenvoudige vermaken op te
geven, door het tourniquet te gaan.
4) Onjuist is het te beweren dat zij die

ons strand opzoeken om nu eens bevrijd
te zijn van bouwsels en alles wat de mensenhand verraadt dan maar enkele kilometers verder moeten gaan. Niet alleen dat
men inderdaad kilometers naar noord of
zuid zich van de moderne wandelpieren zal
moeten verwijderen om zich aan 't strand
weer alleen tegenover de zee te weten, de
„grote massa", gewend om in 't centrum
van de badplaats neer te strijken, zal dit ook

blijven doen, zij zal zich de kosten van de
pier kunnen noch willen veroorloven en
hun zal slechts een gedevalueerd strand
resten.
5) wat een pier voor onze kust betekent, mag niet uitsluitend afgemeten
worden naar de zomermaanden. Steeds
meer gaat ook buiten het seizoen de
stadsmens naar de kust. In het najaar,
winter en vroege voorjaar trekt de zee de
mensen uit de grote steden. Zij komen er
niet om aan zee i.p.v. in hun stamcafé
hun kopje koffie te drinken, maar om
een uurtje langs het strand te wandelen,
zand onder de voeten te hebben, om aan
het in die maanden zo verrukkelijk lege,
zuivere strand te herstellen van het gejaagde leven. De loutere aanwezigheid al
van een pier zal dit eerlijke genieten kapot
maken.
Onze badplaatsen kunnen, in zoverre zij
mee willen doen in de wedstrijd van elkaar
overtreffen in het bieden van amusement
en vertier, zich achter de zeereep uitleven
in alles wat de vindingrijke mens maar
kan bedenken. Zij dienen echter onze
prachtige Hollandse kust ongerept te laten. Deze is immers het bezit van het hele
land en hier dient een te zakelijke gemeentelijke overheid een halt toegeroepen
te worden.
Het betreft hier een nationale zaak,
waarmee het gehele Nederlandse volk zich
dient bezig te houden.

De kinderen van Eduard

Opvoering van blijspel
door „Op Hoop van zegen"
Dinsdag en woensdag j.l. heeft de amateurtoneelvereniging „Op hoop van zegen" in
Monopole opgevoerd „De kinderen van Eduard", een blijspel van de Fransman
Mare. Gilbert Sauvajon.

kunnen*

Een schrijfster, Denise, heeft drie kinde- Engels edelman (David Niven of MacMilren van om en nabij de twintig jaar. Aan len bijv.)
Jaap Bos was een prachtige, gekke piade wand hangt het portret van Eduard,
haar echtgenoot. De kinderen kennen hem nist, die wis en waarachtig uit Polen
alleen uit de verhalen van Mollinot, een kwam.
huisvriend. Verhalen die uit de duim ge- Bij een Frans avonturier, tja, dan denzogen zijn, want Eduard bestaat niet, al- ken we aan Eddy Constantine en aan de De winterbloemen bloeien toch. Zij het op de bevroren ruiten van de huizen, de fathariï.-» staat in generlei bfeUekking tot De- drie Mus-ketters. Wirtf" van- der Moolcn
mse. 'Zij is n.l. nooit getrouwd geweest. haalde dat niet, wat echter aan de grime brieken en de openbare gebouwen. In hun grillige en onverwachte vormen herinneren
kon liggen. De geplakte haartjes hadden
Maar, dan komen de moeilijkheden.
Haar oudste twee kinderen willen gaan niets Frans, laat staan iets avontuurlijks. zij ons aan de andere bloemen. Onder sneeuw en ijslaag en onder de oppervlakte
Jan Bos als Mollinot, de vriend des hui- van de bodem wachten zij op de lente en de zomer. En zij kunnen wachten, want
trouwen met twee Douchemins — uit een
familie die rijk geworden is in de sardien- zes, had de ondankbare rol om in dit blij- aan voedsel, zelfs in de bevroren grond, is geen gebrek .Maar anders is het gesteld
tjes. Bij een huwelijk komen officiële pa- spel de serieuze te spelen. Hij bracht het
pieren te pas, papieren die moeten duiden er sympathiek af.
met de dieren. Vooral de gevleugelden onder hen dreigen de dupe te worden van de
Riek Spierieus-Kromhout als Jane, de
op het bestaan van een wettige vader.
stienge
winter.
Daarom biecht ze haar kinderen op, dat meid, was vermakelijk maar iets te agreszij de vruchten zijn van kortstondige lief- sief. Jo Bisenberger-Kromhout was De- Met beltulp van vliegtuigen, wegenwachttransporten en andere middelen tracht men
desbetrekkingen met mannen, die ze ont- nise. Een fijne rol weliswaar, maar die
vluchtte omdat ze niet wilde trouwen. Ze even fijn tot leven kwam.
do vogels te hulp te komen. Ook in Zandvoort is hulp nodig. Er is brood nodig en
Adri Bisenberger, Elly Bos en Rudi Bi- ander voedsel.
had haar vrijheid veel te lief. Haar kindesenberger als de kinderen van Denise waren accepteren het nogal nuchter.
Denise laat de drie vaders overkomen. ren wat toneelschuw in het begin, waarMet een van hen wil ze nu gaan trouwen door ze soms te zacht en te ongearticu- Bij onderstaande adressen kunt u zich opgeven om mee te helpen aan inzameling en
om haar kinderen een wettige vader te be- leerd spraken. In de loop van het stuk bereiding van voedsel en transport naar de voederplaatsen.
zorgen. De vaders — een Engels edelman, herstelden ze zich.
Riek van Koningsbruggen, Ellen Schip- Mevr. Van Keulen, Van Lennepioeg 53/6; mevr. Ballast, Koningstraat 95; de heer
een musicus en een avonturier — verschijnen ten tonele en worden geconfron- per-Harting en Bas Groeneweg waren de Sier, Brederodestraat 79; mevr. Kraan. Zandvoortselaan 52; mej. Schous, Zandvoortburgerlijke Douchemins, die zo leden onteerd met hun kinderen.
De vaders mogen beslissen, maar ze blij- der hun burgerlijkheid.
selaan 283; mej. Boterhoven de de Haan, Zandvoortselaan 325.
ven om Denise twisten. De kinderen komen
ook niet tot een beslissing, ieder kiest de
eigen vader. Dan staat Denise voor de
keus, doch zij kan niet kiezen, ze wil niet Begroeting van nieuwe inwoners
leefgewoonten van het huidige Zandvoort
kiezen. Alles blijft dus bij het oude.
en het nabije verleden. Het verdwijnend
Eduard wordt van zolder gehaald, even
dialect, het natuurbezit etc. Dit lijkt ons
voor de brave Douchemins arriveren voor
onontbeerlijk
voor het aanmoedigen van
een bezoek. De ontknoping? Mevrouw
een
begin van interesse, buiten eigen woonDouchemin vertelt snikkend dat haar kinhuis of geriefelijk flat, in de nieuwe omderen niet kunnen trouwen, omdat haar
geving.
kinderen geen wettige vader hebben. MeBij deze opmerkingen willen wij het laneer Douchemin stierf een dag voor het
ten. De bijeenkomst van de nieuwe ingetiuwelijk. Waarna opluchting en onhandig
door sleur en eenzijdige presentatie
zetenen van j.l. maandag was een getrougemikte zoenen.
we copie van voorgaande bijeenkomsten.
Perfect georganiseerd en perfect afgeDe auteur is er slechts zo nu en dan in gewerkt. Daaraan ontbreekt het niet en het
slaagd om de dialoog wat vuurwerk mee J.l. maandag heeft het gemeentebestuur in de raadzaal van het gemeentehuis de zou onbillijk zijn daar geen melding van
te geven. Vuurwerk overigens dat meer nieuwe inwoners van Zandvoort ontvangen, op de traditionele begroetingssamen- te maken.
met rotjes en gillende keukenmeiden van komst. De aanwezigen werden verwelkomd door burgemeester mr. H. M. van Fenedoen heeft, dan met vuurpijlen en veelma die, na het succes van de begroetingsavonden te hebben gememoreerd, een kort
kleurige sterren..
Een klucht of een blijspel moet het ech- overzicht gaf van de historische ontwikkeling van Zandvoort.
ter vooral hebben van dwaze situaties en
Uitvoering „Wint Hildering
verrassende, onvoorziene wendingen. Wat
de schrijver dan ook aan geest ontbrak, Aan de hand van een aantal kaarten gaf voort. Uitvoeriger en veelzijdige!- dan op De toneelvereniging 'Wim Hildering' geeft
compenseerde hij door met een vlotte zig- de eerste burger een langdurige uiteenzet- de begroetingsavonden mogelijk en weneen opvoering van het blijzag-gang de armoede te overspelen, en de ting van toekomstplannen en wensen die selijk is. Wij kunnen ons nauwelijks voor- morgenavond
spel van Henk Bakker en W. van der
toeschouwers voor verveling te behoeden. hij voor Zandvoort koesterde. Het boule- stellen dat de aanwezigen verrast opkijken Heijden
„Nicodemus en z'n schaduw". De
De uitvoering, die een gelukkige vaart vardcentrum-met torenhotel, waar volgens bij mededelingen over het boulevardcen- voorstelling
vindt plaats in Zomerlust.
had, geeft aanleiding tot enkele opmer- spreker in maart mee zal worden begon- trum en de bouw van een pier.
dingen.
nen, de pier, waarvan de vergunning van
Wij willen niet beweren dat er geen aanDe schrijfster bewoond een groot, oud het rijk wordt tegemoet gezien en de aan- dacht
aan moet worden besteed — „het Zin van het leven
landhuis. De deuren, de ramen, het be- voerwegen rond Zandvoort. De zuidelijke hoort" nu eenmaal bij Zandvoort — maar
randweg,
de
noordelijke
randweg
en
een
hang en de lamp in de huiskamer suggehet accent en dit bij herhaling, moet er De afdeling Zandvoort van de Ned. Chr.
reerden dat wel goed. Maar de moderne weg langs de kust van Den Helder tot niet op komen te liggen. De charme van Vrouwenbond belegt op vrijdag 25 januari
meubels, de trapleuning uit het jaar 1984 Hoek van Holland en verder. Na de pauze dergelijke bijeenkomsten wordt hierdoor a.s. een bijeenkomst in het jeugdhuis achlarmoniecrden er niet mee. Een slag men- werden enige filmpjes vertoond en speel- verdrongen. Verdrongen voor avondvullen- ter de Hervormde kerk. Ds. J. A. Peters
sen bovendien, zoals de schrijver ze ons de de heer F. W. Kuyper enige composi- de uiteenzettingen van wensen en verlan- uit Den Haag zal spreken over „De zin van
voorstelt, zit niet op zulke gevoelloze, kou- ties van Brahms en Chopin.
die het leven en wonen van de nieu- het leven".
Naar aanleiding van de bijeenkomst het gens,
de stoelen. De schrijfster is een impulsief
vve
inwoners
slechts zijdelings raken en
en grillig vrouwmens. Een dergelijk ka- volgende. Wij hebben destijds het initiatief beïnvloeden. Al kunnen wij ons heel goed
rakter drukt haar stempel op 't hele huis; van de begroetingsavonden in deze kolom- voorstellen dat het menigeen met schrik Burgerlijke Stand
zoiets uit zich dus ook in de dingen om men met instemming begroet en wij vin- zal vervullen. Wij menen dat met ueze
11—17 januari 1963
laar heen. En waar waren de boekenplan- den het nog altijd een goed idee. Maar een aanpak het doel van de begroetingsavonGeboren: Eric Lconardus, z.v. C. van
ken, of de slordig rondslingerende boeken idee in praktijk brengen en bij herhaling den wordt gemist en verkeert in een proen tijdschriften? Het is nuttig zulke din- fris en levendig houden, is een andere pagandabijeenkomst voor een idee, een vi- der Vliet en L. A. Goebert.
gen vooraf goed na te gaan. Grimeurs en zaak.
Ondertrouwd: Robert de Jong en Ingrid
sie, of hoe men het ook wil noemen.
decorbouwers moeten bij hun werk uit- Wanneer wij de reeks begroetings-cereVisser.
Het
doel,
als
van
zoiets
gesproken
mag
gaan van de kaï-akters, de sfeer. Ze moe- moniën, sinds de start in 1956 overzien,
Gehuwd: Roberto Giuseppe Maria Dri en
ten de aanwijzingen van de schrijver dur- kunnen wij niet aan de indruk ontkomen worden over informele contacten, van een Korandina
Nes.
ven negeren. Daar zit ook een stuk ian- dat de sleur en de matheid de overhand presentatie van de gemeente, die aanOverleden: Cecilia Bernardina Padt, oud
krijgen. Niet alleen wat de keuze en de spreekt. Daar is meer voor nodig dan eintasie en creativiteit in.
De toeschouwer in de zaal honrt spre- volgorde van het programma betreft dat deloos voortborduren — en dat nog niet 62 jaar, gehuwd met A. J. de Vreng; Sijtje
ken van een Engelse Lord, een Poolse pia- wordt aangeboden, maar ook hetgeen er eens — op een overbekend patroon. Een Keur, oud 68 jaar, gehuwd geweest met
nist en een Frans avonturier. De man of over Zandvoort te berde wordt gebracht vindingrijke en inventieve aanpak, die L. A. Albers; Jan Ernst Antonides, oud 48
platgetreden paden schuwt en zich oriën- jaar, gehuwd met P. van Beek.
de vrouw in de zaal maakt zich een voor- deelt in deze „malaise".
De meeste debutanten zijn reeds lang mid- teert op meerdere aspecten van Zandvoort.
stelling van deze mensen.
Geboren buiten de gemeente: Roy, z.v.
Leen Paap beantwoordde niet aan dat dels pers en andere publiciteits-media uit- Niet alleen de toekomst kan de nieuwe W. M. Bijl en A. M. van Beersum; Jan
beeld. Hij was een deftige Haagse ambte- voerig ingelicht over de stand van zaken be- inwoners van Zandvoort interesseren, maar Hendrik, z.v. J. H. van der Eijken en A.
naar, wat beslist niet hetzelfde is als een treffende de toekomst-projecten van Zand- ook en vooral de confrontatie met de Koper.

Goed idee wordt bedreigd

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Maasdam", 20 januari;
ss „Kerkedijk", 23 januari.
Argentinië:
ms „Lago Lacar", 24 januari.
Australië:
ms „Riederstein", 20 januari;
ms „Sinaloa", 23 januari.
Brits Oost-Afrika:
ms „La Bourdonnais", 22 januari.
Canada:
ss „Maasdam", 20 januari;
ms „Prins Willem V", 22 januari;
ss „Kerkedijk", 23 januari.
Chili:
ms „Köln", 24 januari.
Indonesië:
ms „Dortmund", 24 januari. (
Ned. Antillen:
ms „Palamedes", 22 januari.
Suriname:
ms „Oranjestad", 23 januari.
Republiek van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:
ms „Stirling Castle", 20 januari;
ms „Simonskerk", 23 januari.
Watergetyden

jan.
20

HW
11.26

LW

HW

6.30 24.06

LW

strand
berijdbaar

19.30 15.30-22.00

21 0.06
8.00 12.35 20.30
4.00-10.30
22 1.11 9.00 13.22 21.00 5.00-11.30
6.00-12.00
23 2.02 10.00 14.14 22.00
24 2.43 10.30 14.57 23.00 6.30-13.00
25 3.27 11.30 15.39 23.30 7.30-13.30
8.00-14.00
26 4.08 12.00 16.20 24.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

H. Drost hoofdduintoeziener
De heer H. Drost, duintoeziener in dienst
van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
is met ingang van l januari j.l. bevorderd
tot hoofdduintoeziener in het district Zandvoort. Dit district omvat de gemeenten
Velsen, Bloemendaal, Noordwijk en Zandvoort. De heer Drost, een van de drie duintoezieners die ons land telt, is reeds 22 jaar
in deze functie werkzaam.

Opera in miniatuur
A.s. donderdag 24 januari geeft Bert Brugmans marionettentheater in het Gemeensschapshuis een uitvoering van de opera
„Porgy en Bess" van de componist George
Gershwin. De uitvoering staat onder auspiciën van de culturele kring „'t Helm"

Mensen en zaken

Wens-sprookje.
Zo beleefde Zan,dvoort zondag j,I, dan weer
eens een top'dag, die — zelfs in deze hete
zomer —, als *uitzonderlijk warm mag worden gekenschetst. Het weerbericht van
, . ', >
gevederde soortgenoten
. i j!
y
zaterdag loog er niet om:
Droog, zonnig en warm weer. Matige
Nederland is vanuit de lucht één grijze vlakte. De huizen glijden als kleine miniawind tussen zuid en oost. In de ochtend snel stijgende temperatuur tot
tuurtjes onder ons door, terwijl de Beaver zijn weg zoekt naar de Biesbos. Ben" eenkookhitte. Tegen 10 uur 's avonds
zame schaatser in het stille, bevroren landschap stopt on blijft verbaasd omhoog Uitreiking wisselbaker
enige verkoeling door overdrijvende
kijken. Buiten is het tien graden onder nul. In de cockpit van het eenmotorige
wolkensluiers. Verdere vooruitzichten:
Voorkom
Dinsdagavond j.l. werd in het gymnastiekwarm tot zeer warm.
verkennmgvlieg-tuigje, dat toch goed is voor zes personen of, zoals in ons geval, lokaal van de Wilhelminaschool tijdens de
Bericht voor weggebruikers: In de
een flinke lading brood, zorgt de blazende verwarming voor een behaaglijke tempe- damesles van O.S.S. de Burgemeester van
middag bestaat gevaar van het vastFenema-wisselbeker
door
de
burgemeester
ratuur. Het is een bijzondere vlucht. Deze metalen vogel — kort na de tweede oor- aan de winnares 1962 uitgereikt.
kleven van auto's in het vloeibare asfalt.
log gebouwd —, zal de gevederde soortgenoten te hulp schieten.
^ Na een inleiding van voorzitter Brink,
waarin hij wees op de stijging van het
De toch al overvolle badplaats kreeg van
turnpeil door de splitsing van de lessen,
de vroege morgen af tot ongeveer elf uur
en de viering van het 60-jarig bestaan,
Tienduizenden vogels verkeren in erbar- maar de tweede keer schijne^ ze Jte^
een onophoudelijke stroom dagjesmensen
mehjke omstandigheden in de dichtgevro- ,wat ons brullende dier wil'. Ze kr|oelen waarbij plannen bestaan om, behalve het
te „verwerken", 98 extra treinen en ongeren Biesbos en de Zuidhollandse en Zeeuw- dopr elkaar om het felbegeerde. Yp'§3s.el te optreden van de eigen leden, ook buitenveer 120 extra busdiensten werden in het
se stromen. Het zijn vooral ganzen en bemachtigen. Zak na zak verdwijnt "door landse ploegen te laten deelnemen, reikte
topzware schema ingelast en talloze fietzwanen, hier neergestreken na een verr-a,,J;ieïJ luik. We keren pas terug als de laat- de burgemeester na een toespraak de besers, motorrijders en autopedbestuurders
,_.^ hoge
,. _. Noorden.
,»_....... TIeder
^.-.- gte kruimel verdwenen is.
ker uit aan mej. I. Brink.
vlucht, vanuit. het
maakten van de Zandvoortselaan een hekjaar ontvluchten deze dieren de barre kou- De militaire vliegers vinden dit prachtig De leider, de heer Ebing, besloot de korRillerig? Onprettig?
senketel, waarin de politie handenwrinde van het winterse Scandinavië of Oos toerk. Ze zijn enthousiast. Ze weten, dat te plechtigheid niet enige woorden van
gend rondliep en niets beters kon doen
Pruisen. Maar ditmaal vinden S«ij op
Eronder hun hulp de vogels verloren zou- dank.
dan
het wegdek nat spuiten met ijswater.
Vlug:
hun vei trouwde plekken dezelfde bizarre den zijn. De luchtmachtleiding werkt
Hiermee moest echter na een kwartier
omstandigheden. Het vriest boven Neder- graag mee. Zolang er vorst is zullen ook
worden opgehouden, omdat de enorme
land al dagen. De plassen én rivieren zijn de' vliegers blijven droppen. Het brood
stoomontwikkeling het uitzicht der autohanden
dichtgcvioren. Voedsel kunnen de vogels wordt bijeen gebracht door het Comité
en scooterbestuurders belemmerde, hetruw of schraal
Wintervoedering Vogels. Het is goed hoe
haast niet vinden.
g'een een ontoelaatbare factor van verAlle hulp is nodig om de tienduizenden Nederland meeleeft met deze actie.
keersveiligheid wa's. In het dorp trachtte
dieren van een wisse dood te redden. De
iedereen zo snel mogelijk naar het strand
Koninklijke Luchtmacht is graag bereid , 3
te komen, want de trillende hitte tussen de
die hulp te bieden. Al enkele dagen vliehuizen was tegen acht uur 's morgens
gen de toestellen van het vliegveld Ypen- De Mens moet werHen
voor de opvoering van de arbeidsprodukti- reeds ondragelijk. Politieauto's met geluidburg — en van de vliegbasis Leeuwarden
viteit.
versterkers zochten zich moeizaam een
— naar de plaatsen,, w,aar„ de vogels zich
weg tussen de naar de zee spoedende
Het moet niet uitsluitend als een ^
hebben verzameld.>• Vanaf "Ypenburg opevan de overheid beschouwd worden, om menigte. De bemanning van deze voertuireert het 334-squadron',*"de transporteenitsv-s.3?.
deze arbeidsonlust te overwinnen. Het is gen verzochten de inwoners bij herhaling
heid-van,de-luchtmacht. Het squadron beeen taak voor allen, die in het bedrijf Jei- deuren en vensters te openen, om daardoor
schikt over Pipcrs, Beavers, de grotere
ding geven, in overheidsdienst en waar dan nog wat lucht-doorstroming te krijgen.
Fokker Friendships en helicoptors. De Piook. Voor 't overwinnen van dit probleem Het nuttig effect werd ook hier spoedig
pers zijn niet zo geschikt voor het drop-,
zijn
leiders nodig; personen met een juist teniet gedaan, aangezien de hete lucht in
pen van voedsel, de helicopters ook nfeï.'
werd vermaterialiseerd
geestelijk
niveau, voorzien van een hoge de huizen drong en vandaar dubbel verAnders is het met de Beavers. Deze van
moraliteit.
Een verantwoorde innerlijke m- warmd weer naar buiten kwam. Aan het
oorsprong Canadese vliegtuigen behoi-en
strand werd de situatie van uur tot uur
stelling
mag
niet ontbreken.
tot de meest veelzijdige machines, die de
Toen aan de Engelse volksprediker onoverzichtelijker. Om elf uur kon niet
menselijk leven zou men in twee perioden kunnen indelen. Van de geboorte tot
luchfmacht op het ogenblik ter .beschikCharles Spurgeon werd gevraagd: „Wan- meer aan de vraag van het publiek naar
king heeft. Achter m het toestel bevindt de volwassenheid, 'waarin tastend de wereld wordt tegemoetgetreden en men gelei- neer
moet ik beginnen met de opvoeding koude dranken worden voldaan. Er was
zich een luik in de bodem. Voor verken- delijk zijn persoonlijkheid zoekt te ontplooien en de z.g. produktieve periode. Al te van mijn
kinderen?", luidde 't antwoord: geen ijs meer voor de koelkasten en zelfs
mngsvluchten kan daar een fototoestel jonge mensen bewegen zich, wanneer zij in een bedrijf komen, veelal nog in een „vijf en twintig
jaar vóór hun geboorte!" de gebruikelijke gevechten, die doorgaans
worden „gemonteerd. Ditmaal is^ het een
op minder warme topdagen worden geleZal
er
verbetering
komen op het terrein verd om het bezit van stoelen, bleven achideale ^afwerpgelegenheid »voor het
voed-speelgoedwereldje,
zodat
men
bij
hen
niet
al
te
veel
nadruk
moet
leggen
op
produkl
van de arbeid, dan dienen vóór alles in terwege, omdat men niet meer de fut tot
sel.
"1
l
;;'
; i
de eerste plaats de leidinggevenden te 'n dergelijke fysieke activiteit kon opbrenVlieger adjudant Brkelens tikt ons op de
worden gevormd, zichzelf op te voeden gen.
schouder. Gewoon praten is onmogelijk
Wij zagen Stoeleman en z'n vrouw
en geestelijk te richten, zodat zij in de Jans in diepe slaap gedompeld achter hun
doordat onze oren bekneld zijn tussen de
dat
men
tegenover
de
maatschappij,
waarMaar
hoe
men
de
zaak
ook
wil
stellen:
eerste plaats zelf goed in en tegenover buffet liggen. Zij kreunden in hun koortkoptelefoons. Hij wijst over de forse neus
van' het ' vliegtuig naar beneden. Zojuist de mens moet werken. De ernst van de in men leeft plichten heeft te vervullen. het werk staan. Als goede leiders moeten sige slaap, omdat de planken van hun tent
Deze
maatschappijheeft
recht
op
de
bijzij in staat zijn het beste in hun mensen afschuwelijk heet waren.
hebben we de zwarte, langgerekte Moer.-j «zegswij:ize: wie niet werkt, zal ook niet
dijkbruggen achter ons gelaten. De, .witte eten. 'Het is een economische noodzaak, drage van een ieder om de instandhouding naar voren te brengen.
Degenen, die nog een stoel hadden beder
samenleving
te
verzekeren.
Daarna
uitgestrektheid van de Biesbosch, bndêrMaterialisme is bij leiding geven -aan machtigd, gebruikten deze als zonwerend
het stelt men zich op zijn rechten; iedereen die mensen
broken door vaalbrume rietvelden en de .dat wij op de een of andere, wijze in
contrabande. Zij, die met leiding scherm en lagen derhalve op het zand
zwarte vlekken van gladbevroren water, pioduktieproces meespelen, omdat0 wij daarover nadenkt zal dat beamen.
geven aan mensen in het bedrijfsleven zijn (waarover een badhanddoek) onder de
Drs.
Bos
wijst
eff-op,
dat
wij
hier
niet
spreidt zich voor ons uit. Erkelens duwt moeten leven.
hebben een zware taak. Zij moeten stoel. Het gedrang in zee was verschrikke~rTS>r
te doen hebben met een uitsluitend Neder- belast
de stuurknuppel naar beneden. Hij
o.m. de juiste verhouding vinden tegen- lijk. AI deze mensenlichamen beperkten de
schreeuwt tegen zijn assistent, die bij het ., In Jjet uiterst interessante boekwerkje landse zaak. Geenszins. Amerikaanse scri- over het werken. Het werken als zodanig lauwe, lusteloze branding tot een miniluik 'bekneld zit tussen een tiental grofe van drs. G., Bos troffen wij deze passages benten hebben daarop ook gewezen. Onder moet de plaats krijgen, die het in ons ge- mum, zodat de zee weinig of geen verfriszakken met fijngesneden brood, krenten- aan in het hoofdstuk: Leiding geven in hen waren er die zich afvroegen waaraan hele levensverband toekomst. Heti is zeker sing bracht. Een geheel uitzonderlijke aanbollen en complete harde broodjes, dat hij ii bedrijf. Maar onmiddellijk vervolgt de deze lusteloosheid té wijten was. Een an- geen vreemd element, maar 't behoort tot blik boden de rijkspolitiemannen te paard.
zich gereed moet houden. Het enige arit- schrijver met de opmerking, dat als dit dere schrijver stelt het zeer scherp. Hij het leven van een mens. In het bijzonder Zij waren gestoken in witte kaftans, terzegt: De meeste mensen zijn aktief voor wijst drs. Bos er op, dat wij vanuit' ons wijl hun paarden zonnebrillen droegen.
woord dat te bemerken, is, is een uitgestrekte duim, die achter een van de zak- heö enige motief zou zijn, dat ons tot wer- persoonlijke doeleinden, maar zodra het geestelijk leven aan onze arbeid inhoud Kinderen raakten, in tegenstelling tot vele
ken omhoog komt. .
~
keh voert, ons leven toch wel heel arm zou gaat om het algemeen welzijn zijn zij pas- geven. Wij mogen zeker van onze arbeid andere zondagen — deze keer niet zoek,
. Cirkelend kruipt de Beaver naar bene- zijn, terwijl van werkelijke binding met sief. In plaats .van «ach in te spannen la- niet verwachten, dat deze zonder meeipln- aangezien zij zich nagenoeg niet verplaatsden. De zwanen, aalscholvers en ganzen het werk m dat geval geen sprake 'zal ten zij veel vóór wat'het is. Hun lusteloos- houd geeft aan ons leven. Velen liegen ten. En steeds stond de zon maar onbarmheid baant de weg voor baasspelers en de nog altijd met de arbeid overhoop. Zij kun- hartig te schijnen op dit tafereel van tot
zijn vanuit de lucht moeilijk te ontdekkèn. Het zijn slechts kleine, kleurloze stip- zijn. Scherp geformuleerd gaat de schrij- baasspeler rekt de traagheid van de ove- nen de zin van hun leven niet in de arbeid het uiterste geprikkelde mensen, die geen
r
pen in deze koude dodenwereld in een van ver' voort, dat een grote mate van ar- rigen.
ontdekken; en waarom ? Omdat zij geen raad meer wisten met de heersende omandere Amerikaanse schrijver ziet geestelijke
de meest onherbergzame gebieden van onn-l-pvjidsonlust, zo men wil arbeidsschuwheid, in Een
achtergrond meer in hun leven standigheden. Om half een 's middags kon
de Amerikaanse Justeloosheid „onze 5e hebben. Geestelijk
land. Hoe lager we komen des te meer be- moet -worden vastgelegd. Spant men zich
gesproken wonen zij m niemand zich meer in ongeklede toestand
colonne", de allerergste vijand, die men een parterrewoning".
merken we 'de snelheid van de Beaver, die
Zij kunnen daarom aan het strand ophouden. Het zand was
met een honderd mijl (160 km) per uur, voldoende ih? Maar al te velen zijn van zich bedenken kan, omdat deze de inner- vanuit een geestelijke achtergrond de ar- zo heet, dat de aanraking met het onbevoortraast. Maar de getrainde ogen van oordeel, dat menig jongere maar al te dik- hjke geestkracht en geestelijke weerbaar- beid geen inhoud meer geven en daarom dekte lichaam een helse kwelling was.
heid volkomen wegvreet. Deze apathie, liggen zij met het werken overhoop, maar Personen, die geen plaats meer hadden op
de vlieger bemerken iedere afwiseling in wijls onmiddellijk „iets wil zijnV. .V.V
lusteloosheid, onverschilligheid, onaan- evenzeer met hun leven. Het dieptepunt het natte zand en in de branding, gingen
het glinsterende ijs op. Hij wijst opnieuw.
Er wordt een prettige job geamBje'erd; doenlijkheid, dit gemis aan fut, aan rugge- —
Een ogenblik is een vlucht witte zwanen
aldus drs. B. — inzake het probleem zich dus weer aankleden. Maar deze enerte zien. De dieren zitten ineengedoken op' %èn regen van extraatjes, men informeert graat en karakter, die zich van de zaken van de arbeid is niet van economische gieverspilling, die evenwel noodzakelijk
onmiddellijk
naar
de
vakantieregeling,
het
niets
aantrekken
,en
zich
alleen
maar
het ijs. Ze reageren-;nauwelijks op het- geaard, maar wel van geestelijke aard. Met was om de verbrandingsdood te ontgaan,
brul van de metalen vogel. Erkelens trekt overwerk én de snipperdagen. Vergeet bepalen tot de materiële dingen en de hogere lonen is dat niet op te lossen.
bezorgde menigeen een bezwijming. Zij
men
daarbij
niet
al
te
veel,
dat
men
eerst
eigen
belangen.
Deze
„5e
colonne"
is
een
de Beaver in een scherpe draai opzij. Onwerden weggehaald door in asbestpakken
Zeer
typerend
is
de
visie
van
de
schrijvan
de
grootste
problemen
van
deze
tijd,
iets
moet
worden
om
het
te
kunnen
zijn!
ze magen trekken zich samen. Een nieuver op de mens. De mens is — volgens eklede brandweerlieden. De uittocht kon
we kreet naar de assistent en een nieuw Volkomen nuchter bekeken, is het toch zo, dat niet wordt opgelost door een minister hem
— te veel op de achtergrond geraakt. eerst tegen 10 uur 's avonds plaatsvinden.
teken met de duim. Nog lager vliegen
Mechanisatie en rationalisatie hebben Toen was het asfalt van de Zandvoortbewe, opnieuw op de zwanen af. Als we bijdaarbij een belangrijke rol gespeeld.. Vóór- laan en de Zeeweg weer enigszins berijdna boven, de vogels zijn, geeft de adjudant
dat de machine de plaats van de mens in baar, ofschoon de uiterste voorzichtigheid
een schreeuw. JDe assistent .houdt een zak
menig opzicht had overgenomen, stond geboden was, doordat verschillende plekbrood boven het luik. Kruimels, opgestuwd
de mens als werker in het centrum. Hij ken nog volkomen vloeibaar waren.
door de windstroom uit het geopende luik,
De nacht, die nauwelijks verkoeling
was het, die produceerde. De machine ver- bracht,
dwarrelen door de cockpit, kruipen in onze
spreidde haar sluiers over Zandvaardigde, half- of( vol-automatisch, een
neusgaten en brengen ons aan het hoesvoort, dat uitgeput in een hazeslaapje viel. beter
produkt,
een
massa-artikel;
de
mens
ten. Maar het brood valt midden tussen de
voelde wel dat hij naar achteren werd geMOMUS.
zwanen. De motor brult als adjudant Erdrongen. Wat volgde daarop? De mens
kèlens het toestel steil omhobgt trekt. Als
behoefde zich slechts te bekwamen in het
we opnieuw draaien, zien.- we de zwanen
bedienen van de machine. Die éne functie,
aan hun maaltijd.
welke de machine (nog) niet vervulde,
'Verder speurt Beaver. We. .volgen de
moest hij waarnemen. De techniek, voort- Ongeval op de weg
grillige krommingen van" de" Waal. Stuggebracht door het menselijk vernuft en
ge aken kruipen door het drijfijs. Bij Zaltbekwame vaklieden, hadden in alles voor- Donderdagmorgen vond ter hoogte van de
bommel wijst Erkelens opnieuw. Zijn
zien. De werker moest slechts gehoorzascherpe ogen hebben de kleine stipjes aan
men. Het gehele produktieproces werd voormalige ménage op de Zandvoortselaan
de oever van de riv.ier ontdekt. Als we ladoor anderen georganiseerd; op de werk- een verkeersongeval plaats, waarbij drie
ger vliegen, zien we dat zich hier duizenbonnen stonden het materiaal, de grond- voertuigen waren betrokken.
den en duizenden eenden en meerkoeten
stoffen, gereedschappen en machines ver- Door de gladheid van het wegdek slipte
hebben verzameld. Hier en daar zitten
meld, welke de werker moest gebruiken.
ook groepen grotere vogels, zoals zwaHij was de ontbrekende ' schakel, maar een bus van de NZHVM, die richting
nen en ganzen. Telkens opnieuw duiken
meer ook niet. Daarmede ging een stuk Zandvoort reed. Deze raakte een lijkw<e met de Beaver naar beneden, scheren
mensenwaarde
verloren. De mens werd al- wagen, die met gevolg uit Zandvoort
over de rand tussen water en land, teileen als werker, d.w.z. als leverancier van kwam. Een achter de bus rijdende vrachtwijl het stof opnieuw door het toestel
arbeidskracht beschouwd, niet als volledig auto botste daarna frontaal tegen de lijkdwarrelt. De vogels vliegen de eerste
mens. Men kan die arbeidskracht kopen
maal", dat we "overvliegen", "geschrokken op,
op de „arbeidsmarkt" en het hing van de auto. Laatstgenoemde wagen werd aan de
conjunctuur af, of men er veel of weinig voorzijde zwaar beschadigd. De stoet kon
voor moest betalen.
na een kort oponthoud zijn weg vervolgen.
Een tweede verscriijnsel was, dat de be- Bus en vrachtauto werden licht beschadrijven groter werden. De typische "eige- digd. Persoonlijke ongevallen deden zich
naar-werkgever kende tevoren ieder van
zijn werknemers en hij wist ook van al- niet voor.
Woninginrichting
len nog wel het een en ander af. Hij had
een persoonlijke verhouding met hen. De
Stationsplein
bedrijven werden echter omvangrijker en Schaatswedstrijden
Zeer aantrekkelijke koopjes
er kwamen niet enkele tientallen maar De uitslagen van de op woensdag 16 januhonderden — ja, somtijds duizenden,' wergehouden Schaatswedstrijden van leerken. De band met de leiders werd van een ari
lingen van de Chr. Ulo op de baan van het
persoonlijke een zakelijke. De werker vijverpark,
luiden als volgt:
werd een nummer. De eigenaar-werkgever
maakte plaats voor de direkteur van de Meisjes, korte baan, plm. 80 meter.
K.-J.C. Zandvoort
naamloze vennootschap. Daar achter
12—13 jaar: 1. Margriet Allebes 14.3 sec.
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
troonden de commissarissen en weer 'daar 2. Ineke de Boer 14.7 sec.; 3. Tineke Akertweede ronde voor het clubkampioenschap.
achter,
meer
of
minder
onbekenden,
de
sloot
14,8 sec.
No. 1. L. van Nor'de,; 2. W. Massop; 3.- C.
aandeelhouders. De werker was in de mas14—15
1. Gerrie Egas 13,1 sec.;
Terol; 3. J. Nijs. _ '
' "
.T
••
sa opgenomen. Hij werd niet meer beoor- 2. Elly v.d.jaar:
Mije 13,8 sec.; 3. Marion Terpdeeld naar zijn menselijke waarde, doch stra 14,2 sec.
naar zijn bruikbaarheid voor het bedrijf.
Zandvoortse Schaakclub *
16 jaar en ouder: 1. Daniëlle Kleijn 16,2
Hij werd getaxeerd en gewaardeerd als
Na de tweede ronde van de competitie
sec.; 2. Ingrid Troost 16,3 sec.; 3. Dory
„economische
factor",
als
produktiemiddel,
om het clubkampioenschap worden de eerwaarvan men gebruik maakt, zolang het Keuning 19,1 sec..
ste tien plaatsen ingenomen door: Nielsen,
efficiënt is.
Jongens, lange baan, pl.m. JtOO meter: Gerritsma, Luijkx, Steiner Sr., Steiner Jr.,
De waarde van de mens werd helaas verMerkelbach, Hogen-Esch, Termes, Linde12—13 jaar: 1. Engel Stobbelaar 1.03.2;
materialiseerd.
r
man en Vos.
2. Gerard Hartman 1.06.2; Eric Reen 1.08.0
M.S.
Het aantal deelnemers is 39.
SCHOON • ZUINIG • WARM
14 en 15 jaar: 1. Kees Kuijper 51.8;
2. Donald Waslander 1.06.0; 3. Bob Goll
1.09.3.
16 jaar en ouder: 1. Wim Loos 50.3;
ESSO OLIE- EN GASHANDEL
2. Gerard Allebes 50.6; 3. Arend Koster
„.' VAN IENNEPWEG S - .ZANDVOORT - TEUFOON 3576
> Hoestdrank in table+vorm.95ct
52.4.

Metalen
vogels
helpen
!
l
•-1.1,:,'.:. «; 'l '

' "

'.

"h o. - ' ' "ï"'

VerkondASPRO

Waarde van de individu
i

BEHAAGLIJKE WARMTE
voor

mensen

Jaarlijkse opruiming

natuurlijk een oliehaard gestookt met

PETROLEUM

Brtmchïleften

Fa. A. KERKMAN & Zn.

^proever prefereert! LEFFERTS wijnen en gedistilleerd
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT >

Gevr.: DRUMSTEL of gedeelte ervan. Br. nr. 504
bur. i Zandv. Courant.

Het spreekuur van de Burgemeester zal in
plaats van woensdag 23 worden gehouden
op vrijdag 25 januari, des morgens van
10-12 uur.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

FAMILIEBERICHTEN

Aan zet...

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord ...'62
en Chevr. „Impala"
Enkiye weken geleden heb ik bij de bespre- Schachmaty Bulletin zonder commentaar Haarl.str.2,
tel. 3652 en 4200
aan de tekstzet wordt, voorbijgegaan, geloof ik, dat deze zet een vraagteken verdient. Beter was m.i. 16. Tdfl, b.v. 16. ...
Tfd8, 17. Dc3, Db6, 18. Pe5: - het is hoogst
twijfelachtig of Zwart voor zijn twee pionnen voldoende compensatie heeft. Na de
tekstzet verloopt de zwarte aktie vlot)
16. ...Le7xf6, 17. Tdl-fl, Tf8-d8, 18. Dd3c3 (Op 18. Dg3 volgt verrassend 18. ...Le2
19. -Le2:, Da2: etc., of , 19. Tf6:, Lc4:)
18....Da5-b6, 19. Dc3-b3, Ta8-b8, 20. h2-h3.
(Om Zwart nog de d-lijn te betwisten,
maar het is al te laat; de zwarte loper zal
de strijd nu op de andere vleugel beslissen)
20. ...Lg4-d7, 21. Lc4xf7+, Kg8-h8, 22. c2c4 (Het zal de lezer weinig moeite kosten
na te gaan, waar andefe zetten op falen).
22. ...a7-a6, 23. Pb5-a3, Db6-a5, 24. Db3c2 (Of 24. ...Dc3, Lg5+, 25. Kc2, La4+, 26.
b3, Td2 + ) 24. ...Ld7-a4! en Wit gaf op. Zowel na 25. b3, Lb3:, 26. ab3:, Da3:-t- als na
25. Df2, Lg5+, 26. Kbl, Td2 is het spel uit.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, WHKARKER - Dr. DüNHAUPT (Corr. kam- helminastraat 28, Haarlem.
pioenschap van West-Duitsland)
I. e2ie4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4,
c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3. d7-d6,
6. Lcl-g5, e7-e6, 7. Ddl-d2, Lf8-e7, 8. 0-0-0,
0-0, 9. f2-f4, Pc6xd4, 10. Dd2xd4, h7-h6,
II. Lg5-h4, Dd8-a5, 12. Lfl-c4, e6-e5, 13.
prolongeert echte koopjes!
f4xe5Ï d6xe5, 14. Dd4-d3 zie diagram
GAINES met rits
van mt. 68 t.m. 80 ƒ10,98
GAINES, zwaardere uitvoering,
met rits, van mt. 68 tm. 80 ƒ 13,98
Lang model met sluiting ---- ƒ 19,98
Heupgordol )wit broche) ---- ƒ 16,50
Lang model met sluiting
nylon uitgevoerd . .' ........ ƒ 22,98
B.H.'s
Nylonkant met en z. beugel . . ƒ 3,98
Voorgevormd met kantgarn. ƒ 2,98
t
Voorgevormd met maagband ƒ 3,98
Popel in en satijn m.'maagband ƒ 2,98
Nylon, lang model m. beugel ƒ 8,98

kinglyan een correspondentiepartij de loftrompe^.op het correspondentieschaak gestoken en daarbij o.m. gezegd, dat correspondentiepartijen zich bijzonder goed lenen 7om openingsnieuwtjes te beproeven.
In onderstaande partij zien we zo'n nieuwtje: een pionoffer om open lijnen tegen de
witter 0-0-0 te verkrijgen. De algemene regel, /dat het openen van een aanvalslijn
tegeq" de vijandelijke koning wel een pion
waar'd .is, blijkt ook hier op te gaan, al
helpt* Wit met z'n 16e zijn tegenstander
wel een handje.'
Hoewel de partij reeds in 1961 in het
tijdschrift Fernschach is gepubliceerd en
niet zo recent meer is, wil ik haar u gaarne voorschotelen, omdat, het pionoffer i.c.
wel ééns onderwerp van diepgaande analysesj'zou kunnen worden na de publicatie
van 'de partij in het theoretische tijdschrift Schachmaty Bulletin.

Heden overleed, na een smartelijk,
doch moedig gedragen lijden, mijn
lieve man, vader, schoonvader, broer,
zwager, schoonzoon en oom
AREND PAAP
in de leeftijd van 63 jaar.
Uit aller naam,
W. C. Paap-de Wiel
Zandvoort, 18 januari 1963
Zeestraat 33
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort. Gelegenheid tot bezoek aldaar
van 3-4 uur en van 7-7.30 uur nam.
De crematie zal plaats hebben dinsdag 22 jan. a.s. te Driehuis-Westerveld na aankomst van trein 12.59 u.
station Driehuis-zuid.

Daar het mij onmogelijk is allen persoonlijk te danken voor de geweldige belangstelling tijdens m'n verblijf in het ziekenhuis en bij m'n thuiskomst, zeg ik hiermee allen heel hartelijk dank.
Mej. J. C. van Duivenboden
Haltestraat 45

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
J. P. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kostverlorenstraat, telefoon 2499
WIJKZUSTBR:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
d
19 t.m. 25 januari:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 (Tot hier is alles bekend; de thans ontstaMevr. ,Yos
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- ne stelling geldt als goed voor Wit, o.m.
wegens de mogelijkheid 14. ...Lg4, 15. Lf6,
af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Kostverlorenstraat 49 -' Telef. 4492
Lf6:, 16. Tdfl, Tac8, 17. Tf6:!, gf6:, 18. Pd
Alleen voor spoedgevallen.
Dinsdags de gehele dag gesloten.
5) 14.- ...b7-b5!?, 15. Pc3xb5 (Op 15. Lb5:
geeft-'de zwartspeler 15. ... Le6 aan; de
complicaties na 16. Lc4, Lc'4:, 17. Dc4:,
Zondag 20 januari
Tfc8 schijnen dan wel kansrijk voor Zwart.
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust- Van 'het veilige 15. Lb3 behoeft Wit zeker VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
geen'voordeel te verwachten; in de partij
- ADVERTENTIES IN DE
Moran-Dünhaupt bleken na '15'. ...Lb7. 16.
ZANDVOORTSE,1 COURANT.
Lf6:, Lf6:, 17. Tdfl, TabS, 18. Pd5 de kansen volkomen gelijk) 15. ...Lc8-g4, 16. Lh4 Hebt U een goed idee,' schrijf het meteen
xf6 (Hoewel zowel in Fernschach als in op, voor het U weer ontgaat!

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 20 januari
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het jeugdhuis:
10.30 uur: mej. A. Brokmeier.

Nationaal voedselcongres
v

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 20 januari
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
Haarlem.

Enige conclusies
uit

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

Onlangs werd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een Nationaal Voedselcongres gehouden, dat werd bijgewoond door ruim 600 deelnemers. De
boeiende inleidingen van deskundigen werden gevolgd door levendige discussies en
gaven aanleiding tot het aanvaarden van een tiental conclusies, die de basis zullen
vormen voor een advies, uit te brengen in het Wereld Voedselcongres dat van 4-18
juni 1963 in Washington zal worden gehouden. Wij laten hier de in'Amsterdam genomen .conclusies volgen.

Zondag 20 januari
10 uur: dr. O. Jager van Haarlem-Noord.
19 uur: dr. O. Jager.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Het tot ontwikkeling brengen van de ontwikkelingsgebieden en. de daarmee samenhangende voedselprodruktie en voeding
van de bevolking, is een zeer gecompliPAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
ceerd,, probleem, en kan alleen door een
samenspel van deskundigen op velerlei geZondags .H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
bied op den duur tot stand worden ge19.30 uur: Avonddienst.
,
bracht.

De mensheid in de ontwikkelde gebieden
bezit reeds voor een belangrijk deel de benodigde kennis, bekwaamheid en middelen
om het wereldvoedselprobleem tot een opDinsdag 22 januari
lossing te brengen.
15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
Hij dient zich echter:, bewust te zijn, dat
Zuiderstraat 3.
op velerlei gebied met namepvan de natte
Spr. Zr. B. Helmhout.
tropen en de droge gebieden, deze kennis
nog uitbreiding behoeft. Het is daartoe
dringend gewenst aandacht te besteden
aan de research en daartoe de mogelijkJEHOVA'S GETUIGEN
heden te verschaffen om deze, zowel in de
ontwikkelde landen als in de ontwikkeBijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 lingsgebieden uit te voeren.
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
N
Willemstraat.
De ontwikkelde gebieden zullen dienen te
begrijpen, dat de hulp aan de ontwikkelingsgebieden geen liefdadigheid is, maar
HUMANISTISCH VERBOND
oen harde plicht en economische noodZondag 20 januari, 9.45 uur, 402 m, radio- zaak, waartoe allen de nodige offers moetoespraak door de heer G. Stuiveling. On- ten brengen.
derwerp: „Uit humanistisch oogpunt".
De tot nu toe ter beschikking komende
bedragen zijn onvoldoende om de vereiste
plannen voor de komende 40 jaar uit te
voeren, i Een doelmatige ontwikkeling van
ontwikkelingsgebieden is echter noodzakeHjk voor het bereiken van politieke rust en
Met en zonder leesbril
voor de bevordering van de wereldvrede.
j
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
De realiseerbaarheid van economische en
Rombi - Proces om vader.
a'gragrische ' ontwikkelingsplannen vraagt
Steiger - Portret van ik.
moed en beleid van alle betrokken parTsjechof - Het verhaal van een onbekende. tijen. De mens — zowel in de ontwikkclingsgèbieden als in de hulpverlenende lanTurnbull, - De nachtegaal.
den — moet voor de plannen worden geRamati - Rebel against the light.
wonnen.
Verdeun - Brumaire.
'i
é
' "*
'
Cottrell - Verdwenen steden. 1962.
Het wprdt
een cwedloop jl met de tijd, wil
Onnen - Gids voor Parijs en omstreken. '62 men de verhoging van de voedselproduktie
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

WONINGRUIL
Overveen, Julianalaan, CV.
Zandvoort, Plat of kleiner
huis.,"Br. ond. nr. 506 bur.
Zandv1"'cburant.
Te huur gevr. v.d. maand
juli VRIJ HUISJE of parterre bev. l huisk. en 3
slpk. Niet in Noord. Aanb.
liefst per tel. mevr. J. Boskamp, Piet Mondriaanstr.
15-11, Amsterdam, telefoon
020-137123.
Heer vraagt net KOSTHUIS. Br. nr. 501 bur. v.d.
Zandvoortse Courant.
Te huur in centr. v.h. dorp
flink WINKELHUIS met
woning v. ongev. l'/a jaar.
Br. nr. 505 bur. Z. Crt.
GOED TEHUIS gez. voor
lieve beslist niet valse
HERDER (ingeënt). Liefst
bij kinderen. A. Groen, Tarallelweg 13.
Wie heeft voor ons (verloofd paar) 2 KAMERS en
keuk. (liefst ongem.) Br.
nr. 502 bur. Z. Crt.
Laat uw kostbare auto
niet buiten staan. Voor
j 30,— p.m. kunt u een
NIEUWE
GARAGE
huren bij hotel De Schelp,
Zandvoort, tel. 4781.
Mevr. Lansing, Oosterduinweg 254, Aerdenhout, telefoon
02500-43538 zoekt
WERKSTER voor l hele of
2 halve dagen per week.
W E R K S T E R gevraagd,
l ocht. p.w. Julianaweg 29,
Zandvoort>
WERKSTER gevr. voor
dinsd.-, woensd.-, donderd.ochtend van half 10 tot
half 12. Tel. 4556 tussen
10 en 12 uur.
De Zeestraat Apotheek
vraagt een BEZORGERMAGAZIJNBEDIENDE.
Salaris ƒ 70 tot ƒ 110 bruto per week.
HEEFT U TELEFOON?
Voor het werven van abonnees voor een vooraanstaand week- en maandblad
bieden wij een aantrekkelij&e bijverdienste.
Voor inlichtingen belt u
020-243082 of schrijft u
aan N.V. .Uitgeversmij. Bonaventura^- af d. verkoop Postbus 1116, Amsterdam.
16-jarige scholier b.z.a. v.
ZATERDAGMIDDAGWERK v.a. plm. 13.30 u.
Telefoon 3524.
Voor leerling U.T.S. HULP
gevraagd bij WISKUNDEVAKKEN. Br. 503 Z. Crt.

Te koop beige kort BONTMANTELTJE, Toscanslam.
Haarlemmerstraat 48 ben.,
telefoon 4523.

•

Hoge eisen dienen te worden gesteld, zowel wat betreft de deskundigheid als karakter, instelling en aanpassing aan de
sociologische verhoudingen en sociale omstandigheden in het ontwikkelingsgebied,
aan de uit te zenden krachten.
Een korte opleiding voor de hun wachtende taak, waarbij ze worden voorgelicht
over land en volk, religie, cultuur, gewoomten en taal, is dringend-jgewensti
• ||
Het is gewenst hierbij g'ebruik te maken
van de bestaande nationale instituten met
ervaring in de ontwikkelingsgebieden en
te trachten de uitgezonden krachten in
blijvend verband te bundelen teneinde, de
ervaring te behouden en te kunnen'^blijven
doorgeven.

Steunzolen naar maat

A. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

C.BUITENWERK
J. PAAP

BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

voor pianostemmen
Van Kessel
Ced. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Café OOMSTEE

veZOMEK
IN HOIS MCT....

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN.
Zeestraat 62, telefoon 2263

BLOEMEN t/v PLRNTENvAN
Blo emenmagazijn
„Noord"

M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
gr afwerk.
Nieuw, zeer praktisch model
Aangesloten bij de
Thans slechts ƒ 129,—
Nederlandse Bloemendienst
Vraagt demonstratie
Drogisterij-Parfumerie

HANAUhoogtezon!

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

SCHILDERSBEDRIJF
„WEIKO"

voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
en het leed is geleden! A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. BeuninGR. HOUTSTRAAT 29. HAARLEM
genstr. 68/1, tel. 020-89988.

PRESBURG

Stichting Culturele Kring 't HELM
Secretariaat: Brederodestraat
donder-,
dag'|:

24

januari

47, telefoon 3255

Het Ned. Marionettentheater
o.l.v. Bert Brugman
met de wereldberoemde
neger-opera

PORGY and BESS

van George Gershwin.
In het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.15 uur.
Toegangsprijs ƒ 2,— (Scholieren ƒ l,—)

Dirk van den Broek's Supermarkt N.V.
Kerkstraat 19, Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

flink MEISJE
voor de afdeling groenten en fruit.
Goed loon, prettige werkkring.
Sollicitaties aan bovenstaand adres.
(Tel. 3643)

Te koop: in pr. st. zijnde
OLIEKACHEL, merk Pod.
Smit, Burg.
Engetoertsstraat 7.
-1

Aangeb. DRESSOIR, theemeubel en 2 armstoelen.
Zeestraat
61.
sneller laten lopen dan; de bevolkingstoename,
't 4.'
t
Ter overn.: KINDERBOX.
De ontwikkelingsplannein zullen rekening Van Lennepweg 53/8.
dienen te houden met de bestaande culturele en sociologische verhoudingen, met de
, J. PLOEGMAN
beschikbare natuurlijke, hulpbronnen, met
de bestaande landbouwpéttronen en met het
Alle verzekeringen
ontwikkelingsniveau va^ de bevolking.
Ze dienen in de eerste^ plaats gericht te
FINANCIERINGEN
zijn op een redelijke voorziening van het
HYPOTHEKEN
eigen land en eerst daarna met een moge- Stationsplein 15, tel. 4562
lijke export rekening houden.
De planning dient dusdanig te zijn, dat
reeds op korte termijn een — zij het ook
bescheiden — succes Iwaarneembaar is.
Hierdoor zal het vertrouwden in de^plannen worden versterkt en de medewerking
der bevolking worden vergemakkelijkt.
i /•
Men zal van meet af aan de regeringen in
de ontwikkelingsgebieden duidelijk moeten
maken, dat ook de ontwikkelde landen niet
alle problemen op korte termijn kunnen
oplossen.
|.
_,
Gewaakt dient te worden tegen het o'pdringen van hulp, die niet de volle instemming heeft van de betrokken regering. Ze
is tot mislukken gedoemd.

Schildersbedrijf

Pedicure
enVoetManicure
en handmassage

WINKELIERS,
Maakt reclame
"'' door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

J

Balans-

t. «u RUIMI
WAAG
bij

Op alle afdelingen extra koopjes!
Koopjes! Koopjes!
i
HALTESTRAAT 40, TELEFOON 2087

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES en BLECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wi] leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg
RIJLES

V.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"
DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

WILGELAAN 109
Zwanenburg

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

Het van ouds bekende adres:

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

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

BIJ de Amsterdammer

Weer grote prijsverlaging
in groenten en fruit

0,35
'/, kilo TOMATEN
0,55
V~ kilo VERSE ANDIJVIE, prachtig
0,50
i/l kilo SPRUITEN
0,40
V." kilo WITLOF
0,50
2'kilo STOOFPEREN
0,45
l kilo MOESAPPELEN
l kilo COXS ORANGE
0,45, 0,75, 1,10,1,25
0,85
l kilo BANANEN
1,00
8 stuks MANDARIJNEN
l kilo STERAPPELEN
0,35
0,85
l kilo HAND GOUDREINETTEN
0,90
l kilo GOLDEN DELICIOUS (extra)
0,50
l kilo pracht HANDAPPELEN
0,40
l kilo STOOFPEREN (vuurrood)
0,90
6 stuks Spaanse SINAASAPPELEN
0,60
V» kilo VOORGEBAKKEN PATAT

DIEPVRIES:
500
500
700
500
650

gram
gram
gram
gram
gram

SPERCIEBONEN
ANDIJVIE
ANDIJVIE
SPINAZIE
SPINAZIE

0,90
0,67
0,87
0,98
0,75

BALANS OPRUIMING
DEKENS
Partij aanbieding, 100% wol 150x200 van 34,75 nu 29,75
Didas 100% wol, extra lang 150x220 van 39,75 nu 34,75
Didas 80% wol
150x200 van 29,75 nu 25,90
Van Wijk 100% wol
150x200 van 39,75 nu 34,75
Leidse deken, 100% wol ... 150x200 van 39,75 nu 34.75
Zaalberg, WO % wol
150x200 van 39,75 nu 34,75
Deken rondom veloursband 100 % wol
150x200 van 47,— nu 37,—
Gemengd wol, 51% wol ... 150x200 van 24,75 nu 21,75
Gemengd wol, 4 0 % wol ... 150x200 van 19,75 nu 16,50
Partij aanbieding geblokte en donkere dekens
150x200 nu 12,75
Polyester deken,—:.;! pers. nu 31,75; 2-pers. nu43,50
Gestikte deken, moderne dessins,
l pers. nu 22,50; 2 pers. nu 25,75

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Wollen mutsen en hoedjes
voor halve prijzen

„DE W O L B A A L "

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

HALTESTRAAT 12a — TELEFOON 2099

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

„Tollens", Tol-

?231

Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.

2135

Gertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg l

Zandvoortse

?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdehngnnverkeer, kiosk Raadhuisplein

Schoenhandel
OEDERENSNEL VER VOER
van en naar:
Amsterdam - Den Haag Rotterdam - Haarlem Bussum - Hilversum Utrecht - Zeist.

vraagt

VERKOOPSTER

ZANDVOORT:
Kleine Krocht 3
Telefoon 2655

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
>jandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt orijblijvend
offerte

Maandag 21 januari om 9 uur
begint onze sensationele Amsterdamse

Binnenwerk, buitenwerlc, muurwerk

o.a.
\

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoedaren
permanent wordt gegeven. indien u deze brengt
en i haa't in ons filiaal

MATRASSEN
Keurkapokmatras 80x190
van ƒ 64,75 nu ƒ
Keurkapokmatras met Bara Lita damast 80x190
- "
van ƒ 83,75 nu
Binnenveringmatras 80x190 ... van ƒ 47,50 nu ƒ
Binnenveringmatras ,Cleco' 80x190 van 52,50 nu
Polyethermatras, bekleed met meubelstof
(voor bankbed) van ƒ 98,— nu ƒ
Binnenveringmatras, bekleed met meubelstof,
(voor bankbed) van ƒ 112,50 nu ƒ

Speelgoed

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a

Belangrijke

3598 Volksruagenrijschool
lensstraat 13.

GEOPEND VAN 9 TOT 5 UUR

SNELBREIWOL in een mooie crêpedraad,
100 gram van 3,25
nu 1,95
BOUCLÉWOI-. per 100 gram
nu 1,68
LANGE INTERLOCK HEREN PANTALONS
nu 2,95
INTERLOCK HERENHEMDEN
met korte mouw
nu 2,95
WERKSOKKEN, zéér sterk
nu 1,75
FLANEL per meter vanaf
1,38
HUISHOUD/KAPSTERS DUSTERS
van 10,95
nu 7.65
KINDERPYAMA'S
nu vanaf... 3.95
THEEDOEKEN
nu 0,98, 0.79
WASHANDJES, 4 stuks voor
0,90
BADDOEKEN
1,75, 0.98
l pers. FLANELLEN LAKEN
nu 4,85

BALANS OPRUIMING
Restanten

Ziet onze showroom

Koopjes - Koopjes - Koopjes

Gaat u een huis kopen of wilt u uw bestaan, de
hypotheek verhogen of omzetten, laat u dan
eerst door ons voorlichten over de mogelijkheden
die er zijn. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Belt of schrijft u even naar:
HYPOTHEKENBUREAU C. HOOGEWOONINK
Mr. Troelstrastraat 42, Zandvoort, tel. 02507-4403

Sterk verlaagde prijzen

2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.

Voor iedere klant
10 Jaffa's van 175 voor

Burg. Engelbertsstraat 64, tol. 2914

„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Fa. v.d. Veld-Schuiten
KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

55,75
73,75
41,50
47,—

staande schemerlamp

Cent ''SCHEMERLAMPJES SPOTGOEDKOOP

Nachtkastïampjes f 2,50

enz. enz.

KERKSTRAAT 26

ZIET

ONZE

ETALAGE!!!

Chemische wasserij
en ververij

79,50
Telffoon 2653

89,50

LEDIKANTEN

GROTE KROCHT 5—7

Hedenavond nog kijken

Auping Cleopatra 80x190
van ƒ 55,— nu ƒ 49,50
Etagebed, 2 x 80x190
van ƒ 90,— nu ƒ 72,—
1-pers. stalen slaapkamer, best. uit ledikant met voetbord, stoel, tafel en nachtkastje, compl. slechts 79,75
2-pers. stalen slaapkamer, chroom met suède bekleding, best. uit 2-pers. ledikant met voetbord, 2 stoelen, tafel en nachtkastje ... van ƒ 248,— nu ƒ 198,—
Wollen kleedje, 47x80
nu 6,95
Wollen kleedje, 60x110
nu 12,95
• Tuf ton-, nylon- en Leacrilkleedjes 10% korting
Nylon sprei met volants, iets smoezelig, enkele
stuks, 2-persoon
nu 49,50
Chenille sprei, l persoons
nu 15,90
Chenille sprei, 2 persoons
nu 19,75
VERDER NOG VELE KOOPJES

Beddenmagazijn
W. H. KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraal 51-56, Haarlem
Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

U

.

kunt
het

.Vif iiiahouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
v.'oikplants: Haltestraat 44

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgedipiomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Opticien

afsehreeuwen...
wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen onder de 'aandacht
van het publiek wilt brengen. Daarvoor staat de
Zandvoortse
Courant te
uwer
beschikking.
Dit
nieuwsblad

wordt,

A. G. Slinger

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

[OUR66R1

Prima rietmatten

BURGER

j slagerijen j

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tol. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelhetd.

Zandvoortse Courant

„TECHNISCH WERK"

Achterweg l

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
100 gram BERLINER

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Z9ct

ZO et

250 gram
WEEKENDWORSTJE

Biefstuk

mals
als boter

1,88

750 gram ROSBIEF-LENDEl 750 gram de allerbeste
STAARTSTUK
4.45 | MAGERE RUNDLAPPEN
750 gram KALFSLAPPEN
3,98

3,98

2 PAKJES
KWALITEITS MARGARINE

49 ct

EEN TUBE
MAYONAISE

gewone belangstelling en...

* NATIONAAL eri INTERNATIONAAL B6KROOND

750 gr. Varkenskarbonade 3,25
250 gr.

niet gelezen maar „gespeld"
van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan

Centrale verwarming-Oliestook

(gebi

bij Slagerij

dat het plaatselijk en regionaal nieuws
brengt,

de resultaten bewijzen dat.
Stook voor uw reclame-

Voltreffers

Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier allo ziekenf.

door

plannen uw licht eons on
bij de

J H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Voor uw

toch
niet

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Go

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

45 ct

KOOPJESDAGEN

maandag en dinsdag

250 gram BIEFSTUK
ƒ 1,68
3 slavinKen ƒ 0,99 - 3 fricandellen ƒ 0,99

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage

WOENSDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHfiVLEES
0,99
500 gr. heerlijk gekruid
GEHAKT
1,25

500 gr. magere RUNDLAPPEN 2,25
100 gram gekookte WORST
0,27
100 gram BLOEDWORST
0,18

HALTESTRAAT 3

ï
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Grond gaat open

Hildering" speelde vlot

Nicodemus en z'n schaduw
Klucht van één uit het dozijn
Voor een goed bezette zaal in Zomerlust voerde de amateurtoneelvereniging „Wim
Hildering" zaterdag j.l. een toneelstuk op, genaamd „Nicodemus en z'n schaduw"
van J. W. van der Heiden en Henk Bakker
In de toneelliteratuur onderscheiden we
drie soorten van spelen, de tragedie, het
blijspel en de klucht. De tragedie toont
ons de mens in zijn grootheid, en schildert ons meestal de groei, de val en de
ondergang van de hoofdpersoon. Denken
en doen gaan samen of maken kortsluiting. Als wij ons de toneelliteratuur voorstellen als een menselijk lichaam, neemt
de tragedie de hoogste plaats in: het
hoofd.
Het blijspel toont ons de mens in zijn
menselijke kleinheid. Vanaf een hoogte
kijkt de schrijver neer op zijn mensen,
lachend of vol medelijden. Het blijspel is
een traan en een lach. Het goede blijspel is
spiritueel, ook in de komische scènes. De
komedie woont op de middenverdieping:
het hart.
De klucht bewoont het sousterrein: onder de navel. Historisch sluit onze klucht
aan bij de Middeleeuwse boerde, die grof
was, plat en onkies, en spelend onder de
lagere kringen van de 15e eeuwse maatschappij. De zeden waren ruw, omdat de
mensen het waren. De boerden waren
schilderijen van een realiteit, ongekunsteld en eerlijk. Men leest ze nog met genoegen naast een schilderij van Brueghel.
Het is van tijden bekend dat ze veranderen. Na drie eeuwen moralisten ontkennen we heden ten dage (nog steeds)
een bestaan onder de gordel. (Hoewel na de
laatste wereldoorlog de schaamschotten
dreigen te bezwijken onder het naakte geweld van moderne, exhibitionistische geschriften).
-Maar de kluchtfa'urlkanleii ontwerpen,
gecensureerd door de drie eeuwen, produkten die „vrij van smetten" zijn. De
volkse figuren die ze binnensmokkelen,
zijn allemaal dezelfde: lollige, geinige (en
meestal Amsterdamse) broeken. Figuren
die niets meer te maken hebben met de
mensen uit de middeleeuwse boerde, waarvan men kan zeggen dat ze in ieder geval reëel waren.
Toch slagen de meeste hedendaagse
kluchten er net als de boerden in om laagbij-de-gronds te zijn, plat. Maar plat als
synoniem van onbenullig, onbeduidend.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33«
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

Nicodemus werd overspoeld door situaties die hij zelf had geschapen, en hij had
moeite zich er uit te worstelen. Kees
Bruijnzeel die voor Nicodemus speeiae,
had af en toe moeite met die moeite.
Alie Bol, die ook de regie had, was ds
Xantlppige vrouw van Nicodemus. Ze zou
iedere man van een huwelijk afschrikken. Gelukkig dat ze aan het eind getemd
werd, zodat Alie Bol haar stem niet langer hoefde te forceren.
Henny Hildering als de zwager van Nicodemus, bracht de mensen dikwijls aan
het lachen. Niet in de laatste plaats omdat
hij zo aanstekelijk kon lachen (wat op 't
toneel een moeilijk karwei is).
Rini Bense was de mooi-geschouderde
dochter van Nicodemus. Geen wonder dat
Jan Donker, in zijn functie als kantoorbediende van Nicodemus, zijn tijd aan de
dochter van zijn baas goed en graag besteedde.
Topsy Langereis liep als Nicodemus'
schoonzuster rond met een knaap van een
migraine, waarmee ze haar omgeving tiranniseerde.
Joke Paap was Toos, die dienstbode,
die niet ongevoelig was voor mooie mannepraatjes.
Peter Kok, die de jongste bediende
speelde, liep wat onwennig rond in een
korte broek (Het is ons niet duidelijk
waarom de jongste bediende een korte
broek moet dragen).
Martin Langereis fungeerde als hypnotiseur. ,Ko Reurts was de impressario die
alles verklaarde.
De avond besloot met een bal.

Naar wij vernemen hoeft het college van
b. en w., in verband met de voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw van een
boulevard-centrum aan de kop van de
Zeestraat, het contract met de directie van
het etablissement „Obcrbayern" opgezegd.
Eveneens ia dit het geval met de contracten en vergunningen van restaurant „Garni" ,de scooterbaan en andere amusementsgelegenheden. De gebouwen en installaties moeten op 3 april a.s. verdwenen zijn. Verwacht wordt dat de grondwerkzaamheden, de aanleg van riolen en
straten, alsmede de bouw van een hotel,
ruim anderhalf a twee jaar in beslag zullen nemen.
*
Bij de misère van de vijftien jaar braak
liggende grond aan de Noordboulevard,
veroorzaakt door het ontwerpen, aanvaarden en afspringen van onwezenlijke en
niet te verwezenlijken projecten, voegt
zich nu die van onbegaanbare en afgesloten toegangswegen. Toegangswegen, die
vooral in de zomermaande.n een onmisbare functie vervullen in het toeristenverkeer van en naar het strand.
De onlangs in ons blad afgedrukte tekening van een man die zich kruipende en
tastende een weg baande door opgebroken
straten en bouwputten, krijgt dus binnenkort afschrikwekkende actualiteit. Of er
in dit stadium voor de direct betrokkenen
— strandpachters e.a. — nog mogelijkheden zijn hun belangen veilig te stellen,
betwijfelen wij. De tijd daarvoor lijkt ons
nu wel bijzonder kort.
Verkeersongeval
Maandagmiddag vond op de hoek van de
Koninginneweg en de Grote Krocht omstreeks 3 uur een verkeersongeval plaats
waarbij drie auto's waren betrokken.
Een vrachtauto van de Dienst van publieke werken slipte door de gladheid van
het wegdek en raakte een geparkeerde
auto, die tegen een andere geparkeerde
auto botste. De twee auto's werden zwaar
beschadigd, de vrachtauto kreeg geen
schade. Persoonlijke ongevallen deden zich
niet voor.

Aantal ongehuwde jonge moeders
verdubbelde in afgelopen tien jaar
Van de zijde van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde
Moeder en haar kind (FIOM) is onlangs gewezen op een stijging van het aantal
minderjarige ongehuwde moeders. Het aantal onwettige geboorten in de leeftijdsgroep van 13 tot 16 jaar bleek in de afgelopen 10 jaar zelfs meer dan verdubbeld te
zijn. Per 100.000 ongehuwde Nederlandse vrouwen nam het aantal onwettige geboorten sinds 1950 toe met 25.
Volgens mededelingen van de zijde van gepaard gaande met een kwijnend gezag
de FIOM, zijn dit betrekkelijk geringe ge- der ouders;
tallen, ook wanneer een vergelijking met
een veel vrijer verkeer tussen jongens
verschillende andere landen wordt ge- en meisjes dan vroeger het geval was.
maakt. Ondanks deze betrekkelijk gerinTenslotte vermelden we — om een inge getallen is de tendens tot toeneming druk te geven van de omvang van onwetechter onmiskenbaar. Van 1930 tot en met tige geboorten in Nederland, vergeleken
1940 daalde de onwettige geboorten van met die in een aantal andere landen —
3245 tot 2553, of van 1,8% tot 1,38%. AIS onderstaande cijfers, die betrekking hebmen vervolgens de oorlogsperiode en de ben op 't buitenechtelijk vruchtbaarheidsnawerking hiervan buiten beschouwing cijfer. Dit buitenechtelijk vruchtbaarheidslaat, dan ziet men van 1948 met een cij- cijfer werd voor de periode van omstreeks
fer van 4211 (1,7%) opnieuw een terug- 1950, berekend door het aantal onwettival tot en met het jaar 1958 (2918 ofge geboorten te betrekken op het aantal
1,24%). Sindsdien waren de aantallen:
vrouwen, dat moeder zou kunnen worden
van onwettige kinderen. In de regel niet1959
3326 onw. geb.(1,37%)
gehuwde
vrouwen tussen 15 en 50 of tus1960 3214 onw. geb.(1,35%)
sen 15 en 45 jaar. Per duizend ongehuwde
1961 3518 onw. geb.(1,43%)
vrouwen was dit cijfer in:
Hoewel het zijn nut heeft om het getal,
3,3
A
van 3518 ongehuwde moeders te plaat- Nederland
4,7
sen tegen de achtergrond van het totaal Ierland
5,9
aantal geboorten in dat jaar, 1961, name- Italië
6,4
lijk 247.009, moet toch wel rekening wor- Zwitserland
8,6
den gehouden met de factor abortus, Noorwegen
Schotland
9,6
waarvan de omvang onbekend is.
9,8
Analyseert men de afgelopen tien jaar Engeland en Wales
18,5
naar de leeftijd van „zeer jeugdige onge- Denemarken
15,8
huwde moeders en zet men vervolgens de Frankrijk
14,7
jaren 1951, 1956 en 1961 naast elkaar, West-Duitsland
Zweden
19,9
dan verkrijgt met het volgende beeld:
Oostenrijk
25,5
1951 1956 1961
34
t/m 14 jaar
9
10
t/m 15 jaar
107
39
43
255
t/m 16 jaar
107
126

Actie van o.u.l.o.-leerlingen

Totaal 155

In 1960

Slechts 36,4 pet Nederlanders
aan het werk

Van alle Nederlanders werkte in 1960 slechts 36,4%. Dit betekent een belangrijke
daling ten opzichte van 1947, toen dit percentage nog 40,2 bedroeg. Weliswaar steeg
het aantal z.g. actieven van 3,9 tot 4,2 miljoen (een toeneming van 8%), maar de
„Nicodemus en z'n schaduw" bezat in alle
opzichten laatstgenoemde kenmerken. Het stijging van de totale bevolking was in die periode veel groter, namelijk 19%.
kwetste de zeden niet, het raakte nergens
Je realiteit, het hekelde niet — wat in een Voor deze ontwikkeling voert het Centraal in 1960 was 42% van de beroepsbevolking
klucht wel mogelijk is —, het was niet ori- Bureau voor de Statistiek verschillende
werkzaam in de industrie tegen 35% in
gineel, kortom een echte vaderlandse oorzaken aan. Zo steeg het aandeel van
1947;
klucht van één uit het dozijn.
de beneden-14-jarigen en boven-es-jarigen het aantal bedrijfshoofden daalde in die
Het was opgebouwd uit de volgende ele- in onze bevolking. Daarnaast volgt een
13 jaar van 720.000 tot 644.000 en het
mensen: de dubbelganger, timide man- veel groter deel van de 14 tot 19-jarigen
aantal in een gezinsbedrijf meewerkende
netje getrouwd met helleveeg, een lollige nog dagonderwijs terwijl het werken van
vrouwen en kinderen van 403.000 tot
broek ,een practical joker die de hulp in- bejaarden in procenten is gehalveerd (van
198.000;
roept van een volkse geinfiguur, genaamd 20,3 tot 10,3%).
het aantal arbeiders steeg van 1,9 miljoen
Hein Pot (spreek uit: Haan Pôtj).
tot 2,1 miljoen;
Andere conclusies, die uit de resultaten
Dat er evenwel nog gelachen werd, Is van de volkstelling van 1960 kunnen wor- hét aantal employé's nam sterker toe, en
dus niet de verdienste van het stuk maar den getrokken zijn:
wel van 780.000 tot 1,2 miljoen.
van de uitvoerenden, die ongestraft zo het aantal werkende vrouwen daalde van
gek mogelijk, konden doen en die deze
944.000 tot 928.000;
kans grepen. Er werd vlot gespeeld. Br het aantal in de landbouw werkzame
zat gang in tot het einde toe.
vrouwen daalde zelfs van 169.000 tot
Dragon Petrovitch als „Haan" Pot von41.000;
den wij er wel uitsteken. Hij gaf het bes- daarentegen vervulden in 1960 419.000
te spel, d.w.z. hij deed het gekst (waar
vrouwen een beambtefunctie tegen
zijn rol ook wel toe meewerkte).
slechts 246.000 in 1947;
Henny Petrovitch als zijn vrouw was in landbouw en visserij waren in 1960
goed op dreef, maar haar Amsterdams
KNAC doet beroep
nog slechts 447.000 mensen werkzaam
was af en toe té Amsterdams.
tegen 728.000 in 1947;

179

396 Enige leerlingen

van de openbare uloschool „Wim Gertenbach", organiseren
een avond waarvan de baten geheel ten
goede komen aan de actie „Open het dorp"
Deze avond zal gehouden worden op 2 februari a.s. om 20 uur in Zomerlust. Het
entree bedraagt ƒ 1,50.
Spontaan hebben verschillende Zandvoortse verenigingen hun medewerking
toegezegd. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen wordt tijdens de avond
een verloting gehouden. Medewerking
werd verkregen van de Zandvoortse winkeliers welke prijzen voor de verloting
beschikbaar stelden.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij C. v.d. Vorm, Cort van der Lindenstraat 36, Zandvoort, P. Krot, Julianaweg 18, Zandvoort, J. E. Tates, Langelaan 16, Bentveld.

Deze stijging is aanmerkelijk groter dan
die van het desbetreffende aantal ongehuwde vrouwen in die leeftijdsgroep.
Men kan zeggen, dat het verschijnsel
voorkomt in vrijwel alle lagen der maatschappij.
Hoewel men zich in medische kringen
afvraagt of wellicht fysieke elementen" —
een vroegere rijpheid — mede invloed zouden kunnen hebben, spelen de volgende
factoren waarschijnlijk een grote rol:
Er is minder controle door de ouders;
via toerisme, kamperen, enz., zijn de
kinderen — ook al omdat ze over meer
geld dan vroeger beschikken — mobieler
geworden, wat de controle niet in de hand
werkt;
veel ouders zien tegen seksuele voorlichting van hun kinderen op als tegen
een berg, spelen elkaar deze rol net zolang toe tot er tenslotte helemaal niets
gebeurt, en vervallen niet zelden in de filosofie van: de kinderen moeten maar zelf
hun weg in de wereld vinden;
het losser worden van de gezinsband, Uitslag puzzelrit MCZ
In een periode waarin de verkeersorganisaties automobilisten en motorrijders verzoeken alleen bij uitzondering van hun
voertuigen gebruik te maken ,hield de Motorclub „Zandvoort" zaterdagavond een
korte puzzelrit over een traject van ongevecr 25 km. Het aantal deelnemers was
niet groot. 20 auto's verschenen aan de
start. De motorrijders lieten — zeer verop automobilisten
standig — verstek gaan. De uitslag luidt:
1. Th. van der Putten, MC „Zandvoort",
23 straf p.; 2. G. den Hartog, MC Haarkomen, hetgeen de kansen op botsingen lem, 32 straf p.; 3. L. van der Rest, MC
tussen auto's en (brom)fietsers vergroot. Haarlem, 37 straf p.; 4. B. van Gelder,
De KNAC doet daarom een beroep op MC Zandvoort, 65 strafp.; 5. H. de Graaf,
alle automobilisten om in de bebouwde MC Haarlem, 95 str.p. en 6. W. Smits,
kommen en op buitenwegen waar nog MC Haarlemmermeer, 102 strafp.
sneeuw langs de kant ligt, hun wagen'niet
op de smalle berijdbare strook te parkeren.
Men zal dan vaak iets verder moeten lopen Zandvoortse Damclub
vanaf een punt waar wel uiterst rechts Met de overtuigende cijfers 19-1 heeft
kan worden geparkeerd, maar dit ongerief Zandvoort de match Zandvoort—Sporis minder groot dan de moeilijkheden, die tief-jcugd gewonnen. De jeugdige IJmuimen het overige verkeer bezorgt. Doordat denaren waren door ijzige kou en over
de sneeuw bevroren is, kan men trouwens gladde wegen naar Zandvoort gekomen,
op veel plaatsen zijn auto zonder risico Alhoewel er vele fraaie
partijfragvoor vastlopen ook op de sneeuw parkeren. inenten te zien waren, kwamen zij nog
veel te kort aan techniek en ervaring.
Op 23 januari vindt de ontmoeting Zandvoort-Het Oosten plaats.
Filmmiddag voor kinderen
Op woensdag 30 januari wordt' door de
Zandvoortse Bestuurdersbond in ZomerBij brand- en snijwonden, Pqnlijkc
lust een filmmiddag voor de kinderen van
kloven, Ru-we handen, Schrale huid.
de leden georganiseerd.

Niet in hét midden parkeren

Resultaten betere wegverlichting
In Amerika wordt — evenals in Europa —
een niet aflatende strijd gevoerd tegen
de verkeersonveiligheid ,die daar vooral
op de grote autowegen verontrustende
vormen heeft aangenomen. Bij de aanleg
van de Northwest Expressway, een grote
autoweg bij Chicago, is een proef genomen
met een veel betere verlichting dan op andere autowegen. Zonder twijfel is het mede daaraan te danken dat de Northwest
Expressway na een jaar in gebruik te
zijn geweest een veiligheidsrecord boekte:
op andere grote autowegen vonden drie
keer zoveel ongelukken plaats.
De Northwest Expressway, die- over de

gehele lengte voortdurend verlicht is,
heeft ,, speciale verlichtingsinstallaties in
tunnels en onderdoorgangen. Dag en nacht
branden hier rijen fluorescerende lampen.
Omdat overdag een veel sterkere verlichting nodig is, ten einde het contrast voor
de autobestuurder bij het binnenkomen en
verlaten der tunnels zo gering mogelijk
te maken, zijn eenheden van drie lampen
geconstrueerd door General Electric USA.
,ït
-.1x1
Daarvan branden overdag twee lampen,
terwijl 's nachts — wanneer de contrastwerking veel minder groot is — met één
lamp kan worden volstaan.

Sinds de sneeuw het verkeer moeilijkheden
in de weg ging leggen, parkeren veel automobilisten, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen, hun wagen niet aan de
uiterste rechterkant van de weg, maar
vanwege de sneeuwhopen meer naar het
midden.
De t KNAC-Wegen-informatiedienst heeft van de politie en ook van busondernemingen ' het verzoek gekregen om
te wijzen op de gevaren en de hinder, die
deze wijze van parkeren met zich brengen.
In het bijzonder op tte binnenwegen in
Noord-Holland en Friesland lopen de bussen van de openbare vervoerbedrijven ernstige vertragingen1 op, doordat geparkeerde auto's de rijbaan blokkeren. Het gebeurt herhaaldelijk, dat de buschauffeurs
de huizen langs moeten gaan, om de elgenaars van de betreffende auto's op te sporen. Ook het r particuliere autoverkeer ondervindt uiterafard hinder van 'het parkeren midden op de rijbaan. Bovendien
wordt het langzame verkeer gedwongen
nóg meer naar het midden van de weg te

P*HR@Lin huis!

FAMILIEBERICHTEN

Stadsschouwburg
'We' Haarlem

Tot onze diepe droefheid is heden
van1 ons heengegaan onze lieve moedei', ' behuwd-,
groot- en overgrootmoédei1
JANSJE PAAP
Weduwe van C. Visser
in de ouderdom van 84 jaar.
Uit aller naam:
A. Kerkman-Vtsser
Zandvoort, 20 januari 1963
Vondellaan l
De teraardebestellirig zal plaats hebben donderdag 24 januari a.s. te
2 uur n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn heeft na de derde wedstrijd
van de derde competitie het dameskoppel
Brossois-Fabel de leiding met 171,30%.
Het koppel Fabel-Stor volgt met 166,44%.
In de B-hjn is het verschil tussen de
„topfiguren" iets groter: het koppel Heldoorn-Vader staat met 170,84% bovenaan
en 't dameskoppel Bos-Sneiders volgt met
162,50%.
Het koppel Brossois-Spiers staat in de
C-hjn op de eerste plaats met 179,69%,
gevolgd door het koppel Peen-Reijer met
168,39%.
In de D-lijn ontlopen de krachten elkaar
niet veel. De fam. Van Straaten heeft de
leiding met 159,94%, op de voet gevolgd
door het dameskoppel Huijsman-van
Praag met 158,42%.
De uitslagen van de viei-tallenwedstrijden luiden:
Zandvoort 2-Damiate
6-0
R.K. Haarlem 1-Zandvoort l
2-4
Zandvoort 3-HBC 5
6-3
Bloemendaal 2 Zandvoort 2
1-5
Damiate 5-Zandvoort 3
0-6
Dieptepunt in woningbouw
In 1962 zijn in Nederland in totaal 78.300
nieuwe huizen voor bewoning gereed gekomen — meer dan 4000 minder dan in
1961 (82.687). Dit cijfer betekent, dat vorig jaar m ons land een dieptepunt in de
woningbouw is bereikt dat lager ligt dan
enig ander jaarproduktiecijfer sedert 1956.
In 1956 werd 68.284 woningen gebouwd,
in 1957 waren dat er 88.397. In 1958 werden 89.011 huizen gebouwd en in 1959
83.632. De produktie steeg iets in 1960 (tot
83.815) en daalde vervolgens in 1961 tot
bovenvermelde 82.687.
Het produktiecijfer voor 1962 werd bereikt nadat december — waarschijnlijk
door het slechte weer en de vele vrije dagen — een sterk verlaagde produktie had
laten zien: 7300, tegen 7885 in de laatste
maand van 1961.
Deze cijfers ontlenen wij aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zaterdag 26,' jan., - 8 uur
Toneelgroep Theater (

r//.<•
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, geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
rouwcirculaires

HYPOTHEKEN

5 KRENTENBOLLEN

En alleen in de winkel:

ƒ 0,50
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(Het ruilen van deze loper vergroot Wits
overwicht op de witte velden; de overblijvende zwarte loper op g7 — een blik op
het diagram zal een ieder begrijpelijk maken, dat dit een „slechte" loper is — zal
gezien de pionnenformatie een blijvende
figurantenrol spelen) 19. ...Ld7xa4 (Op
19. ...Lf5 geeft O'Kelly in het toernooi-

weer eens ;na
onaangename lucht, dan zult wel zo verstandig zijn de inhoud weg te gooien,
waarna u glazen, ringen en deksels goed
schoonmaakt met heet sodawater. Ruikt
de weckgroente goed, kook hem dan toch
in ieder geval 15 minuten goed door.
Gegiste vruchten of vruchtesappen kunnen zeker nog gebruikt worden; ze zijn
niet schadelijk, maar niet iedereen zal de
smaak ervan waarderen; aan kinderen
kunt u ze beter niet geven.
Stappen we van de inmaak af naar de
peulvruchten en grutterswaren. Het is te
hopen, dat u geen aangestoken bonen, erwten of rijst aantreft en dat de bloem, havermout of griesmeel geen kluitjes of spinseltjes vertoon. Is dit wel het geval, dan
kunt u de produkten nakijken, resp. uitzeven en het goede deel spoedig gebruiken. Vindt u het een onsmakelijk idee, dat
er kevers," larven of motten in uw voorraad
rondgewandeld hebben, dan zult u de voorraad waarschijnlijk liever wegdoen.
Muf geworden bloem e.d. kunt u het
beste wegdoen — u bederft er alles mee
waarin 'Üu hem verwerkt.
Muffe thee kan nog wel eens opgeknapt
worden door hem uitgespreid in een lauwe
TELEFOONNUMMERS oven te verwarmen of buiten te luchten
EN ADRESSEN
(hetgeen de weersomstandigheden wel niet
42212 (02600) Garage Flinterman, Zand- toe zullen laten). Hij verliest dan wel veel
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- van zijn aroma.
en RENAULT-service-dealer.
Ziet u „gangen" in een voorraad bloem
2071 Horlogebedrijf O. Waamng, Kostverlorenstraat 68.
of griesmeel, dan zal hij .met mijten be3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- zet zijn. Ruikt de voorraad wee-zoetig,
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat verbrand hem dan maar zo gauw mogelijk,
en Stationsplein.
tenzij u de bloem of het meel nog zachtjes
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,in een droge pan of oven wilt drogen.
kachels, wasmachines enz.
Hebt u ergens in de voorraad ongewen3598 Volkswagenrijschool „Tollens'', Tolste gasten aangetroffen, maak dan niet allensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17. leen die een of twee „besmette" voorraad2135 Crërtenbachs Drukkerij, Zandvoortse bussen schoon, maar de hele bewaarplaats.
Courant, Achterweg l
De kevertjes, spinnetjes en andere bezoe?100 Politie (alleen noodgevallen)
kers kunnen u anders nog wel eens onaan2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
gename verrassingen bezorgen.

Belangrijke

Zondag 27 jan., 8 uur
Toneelgroep Theater
Koningin Elizabeth
Maandag 28 jan., 8 uur
ifed. Comedie
1
Gijsbrecht
van Aemstel
Pr.: ƒ,1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup'' geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
. Tel. na 12 u.

als:,.

bulletin aan 20. d6, Td8, 21.. Pd5,'Le4:,
22. dc7: etc.) 20. Pc3xa4, Ta8-d8, 21. Kcl- Café OOMSTEE
bl, Ph5-f6, 22. Pe4xf6, Dh4xf6, 23. Pa4-c3, Iedere donderdag en vrijgekookte of gebakken
*
Td8-d7, 24. Pc3-e4, *lDf6-g6, j/25. Dd2-c2, dag
MOSSELEN.
Gertenbachs Drukkerij
Tf8-d8, 26. Tdl-d2, Lg7-f8, '27. Tel-dl, Zeestraat 62, telefoon 2263
Kh8-g7, 28,^ g2-g4!, Kg7-h8J'• ('De- stelling
Achterweg l - Telef. 2135
openen is fataal voor Zwart: '28. "...fg3: AUTOVERHUUR
Te
koop KUNSTSCHAATe.p., 29. Tg2,'Kh8, 30. Tg3:, Df5, 31. Tdgl
„ZANDVOORT"
SBN, verstelbaar van mt
etc.) 29. h3-h4, Lf8-e7, 30. W-hö, Dg6-g7, Verhuur van Opeis en
35-45, ƒ 15,— Duindoorn31. Dc2-a4 "(Zwart is vo'komenj machte- Volkswagen met roldak.
laan 24, tëléf. 2500-42712.
loos; Wit kan' op zijn gemak "zijn acties
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580, b.g.g. 3283
voorbereiden. Vanzelfsprekend streeft Wit
Advertentiebureau MAJVASTA Heiloo, Havercamplaan 7, tel. 02200-31317. Specialisten in de toeristischenaar g4-g5, maar onder omstandigheden
Voor moderne MORSVRIJE
en horecasector, zorgt — ".onder enige prijsverhoging
(wanneer b.v. Zwart g5 radicaal wil ver- KOOIEN,
pluimvee- en vo— VOOR EEN GOED GESTELDE
vakantie-adverhinderen door Lg5 te spelen) is ook d5-d6 gelvoeders en aanverwante
tentie in Nederlandse en/of Westduitse dagbladen. Ineen sterke mogelijkheid) 31. ,...Dg7-h6, 32. artikelen, bel 02500-11607.
lichtmg-en worden gaarne verstrekt door ons bijkantoor :Burg. Engelbertsstraat 9zw. Na 18 u.: tel. 3294.
Kbl-cl, Le7-d6, 33. Tdl-hl, rJTd7-g7, 34'. HEEMS graanhandel, An54-56, Haarlem
Da4-c6 (Met 34. g5 kon Wit de kwaliteit thoniestraat
Wij bezorgen maandag,
winnen, maar hij wil z'n. tegenstander niet donderdag en zaterdag in
de minste tegenkans geven) 34. ...TgV-gö, Zandvoort.
35. Td2-g2, Tg8-g5 (Tegen het nu werKeWoningbureau 't Centrum
lijk zeer sterk dreigende g5 weet Zwart — vraagt
Gaat u een huis kopen of. wilt u uw bestaande
huizen, twee-, driereeds in tijdnood — niet beters te vinden en vier-kamerflats. Ook v.
hypotheek verhogen of omzetten, laat u dan
eerst door ons voorlichten over de mogelijkheden
dan dit wanhoopsoffer. He,t vervolg langere tijd en vraagt 2
die' er zijn. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijspreekt voor zichzelf) 36. Pe4xg5, Dh6xg5, of 3 kamerflat te koop. C.
blijvend. Belt of schrijft u even naar:
Stuurman. Burg. Engel37. Tg2-e2, h7-h6, 38. Dc6-a4, Kg8-g7, 39. bertsstr.
l, tel. 3284, Zandj
HYPOTHEKENBUREAU C. HOOGEWOONINK
Da4-c2, TdS-eS, 40. Dc2-e4, Te8-e7, 41. voort.
Mri Troelstrastraat 42, Zandvoort, tel. 02507-4403
Kcl-c2, Te7-f7, 42. De4-g6+!, Dg5xg6, 43.
h5xg6, Kg7xg6, 44. Te2-h2, Ld6-f8, 45.KCZd3, Lf8-g7, 46. Kd3-e4. Hier werd de partij
afgebroken en later door Zwart zonder
Speciale woensdag-aanbieding
verder spelen gewonnen gegeven.
2 ONS CROQUANTJES
ƒ 0,70
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil6 WENER PUNTEN
ƒ 0,70
helminastraat 28, Haarlem.

Overspannen markt verwacht

Kijk uw voorraad
Het is goed om geregeld inspectie te hou- \
den in de keukenkast. Na de feestdagen,
als de provisiekast niet zo vol meer is, is
hiervoor bijvoorbeeld een geschikte tijd.
Neemt u eens een potlood mee, dan kunt u
op alle blikjes nog even het jaartal !Ko2
zetten. U weet dan dat u die het eerst op
dient te maken.
Blikken die bol staan en blijven staan
als u er een tik op hebt gegeven, moet u
beslist wegdoen en blikjes met roestplekken kunt u het beste gauw opgebruiken,
opdat de roest niet verder doordringt.
Ziet u op zelf „geweckte" vruchten of
vruchtensap of zelfgemaakte jam schimmel dan kunt u de produkten nog gobruiken, mits u voor de smaak de schimmel
ruim verwijderd hebt; voorzichtig zodat u
de schimmel niet kapot stoot. Desgewenst
kunt u deze produkten even opkoken voor
het gebruik. U moet ze natuurlijk wel snel
opgebruiken en niet in de provisiekast blijven bewaren. Dit geldt ook voor de groente-,,weck" v/aarvan het kooknat troebel is.
Merkt u bij het openen van de glazen een

DRUKWERK

Koningin Elizabeth

Aangeb.: Alladin PETROLEUMKACHEL, Te bevr.:
na 7 uur 's avonds Vinkenstraat 12.
Het Hoogovenschaaktoernooi, dat momenteel in Beverwijk wordt gespeeld, wordt
van jaar tot jaar een belangrijker schaakmanifestatie; de deelnemers komen van
heinde en ver om dit zo gezellige toernooi
niet te missen. De hoofdgroep is dit jaar
wel bijzonder sterk bezet: van de 18 spelers voeren maar liefst 12 de titel grootmee^ter, waaronder de Russen Bronstein
en Ayerbach en de wereldkampioen in het
cori es'pondentieschaak, O'Kelly. Van deze
laatste volgt hier een goede positionele
prestatie. In een weinig spectaculaire,
maar zeer sterk gespeelde partij bewijst
de Belg zijn grootmeesterschap.
O'KELLY (België)-GEREBEN (Israël)
Beverwijk 1963
1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pblc3, Lf8-g7, 4. e2-e4, d7-d6, 5. f2-f3, O-p,
6. 'Lcl-e3, e7-e5, 7. d4-d5, Pf6-h5, 8. Ddid2, f7-f5, 9. e4xf5, g6xf5, 10. 0-0-0, Pb8d7, 11. Lfl-d3, Pd7-c5, 12. Ld3-c2, a7-a5?
(Hiermee berooft Zwart zich van elke
kans om ooit nog iets tegen de witte rochadestelling te kunnen ondernemen; beter was 12. ...a6 om b5 te laten volgen,
aldus de witspeler. In het vervolg stuurt
Wit op g2-g4 aan om veld e4 in handen
te krijgen en/of een koningsaanval te beginnen) 13, Pgl-e2, KgS-hS, 14. h2-li3!,
f5-f4 (Geeft veld e4 vrijwillig prijs, maar
op *andere zetten had Wit met g4 voortgezet) 15. Le3xc5!, d6xc5, 16. Pc3-e4, b7-b6,
17. ;Pe2-c3, Lc8-d7, 18. Thl-el, Dd8-h4, 19.
Lc2-a4! Zie diagram.

FAMILIE

In een EEG-rapport wordt de verwachting
uitgesproken, dat de automobielindustrie
der gemeenschap in 1965 met een ernstige
crisis geconfronteerd zal worden, die ten
gevolge zal hebben, dat jaarlijks 1.150.000
tot 1.650.000 geproduceerde eenheden onverkocht zullen blijven.
<
Volgens het document kan de expansie
der EEG sinds ds tweede wereldoorlog ver
geleken worden met die der VS na de
eerste wereldoorlog. De daling van de verkopen, die zich daar omstreeks 1928-1929
manifesteerde, zou zich rond 1965 in Europa kunnen voordoen. Die daling deed zich
in de VS voor toen de autodichtheid daar
180 wagens per 1000 inwoners bedroeg. Dit
peil zal in de zes EEG-landen over twee
jaar bereikt worden.
Verwacht wordt, dat de Europese autoproduktie zal stijgen van 6.500.000 tot
7.000.000 in 1965, terwijl er voor de export
slechts 5,3 miljoen eenheden nodig zullen
zijn (3.980.000 voor de binnenlandse markt
en 1.360.000 voor de export).

ƒ l,-

Man Staveren's
Bakkerij
4
Zeestraat? ,48, telefoon 2684
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WEGENS ENORM SUCCES VERVOLGEN WIJ ONZE

MET DIVERSE KOOPJES!

Zief ook onze showroom, Kerkplein 11

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7
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SNOEPJE
VAN DE WEEK
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bij f 4,- De Gruytermerk-artikelen.
Elke week met 'n leuke verrassing !
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ZAND VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Gemeente spreekt veto uit
over pachtvoorstellen exploitant „Dennendal"
In mei van het vorige jaar hebben burgemeester en wethouders de exploitanten van
het caravankamp Dennendal gevraagd onder welke omstandigheden zij bereid waren de huur van het terrein na l januari van dit jaar voort te zetten. Het antwoord
was: onder de oude condities. Hetgeen een huur betekent van ƒ 3260,— per jaar.
Het gemeentebestuur vond dit bedrag onaanvaardbaar, hetgeen voor de exploitanten aanleiding was hun bod tot ƒ 9000,—
te verhogen.
Toen ook dit aanbod door de gemeente
van de hand was gewezen stelden exploitanten een huur van f 15.000,— voor. De
gemeente achtte ook dit bedrag te laag en
vroeg de exploitanten of dit hun laatste
bod was.
Op 29 september 1962 deelden de exploitanten mede, dat zij hun bod van ƒ 15.000,handhaafden en voegden daaraan toe, dat
bij een hogere pacht „krankzinnig" hoge
kampgelden moesten worden gevraagd, zodat er dan van sociaal toerisme geen sprake meer zou zijn.
Deze opvatting werd door de gemeente
niet gedeeld. Blijkens een rapport van de
gemeente-ontvanger zou n.l. ingeval van
een gemeentelijke exploitatie en met handhaving van de oude — vrij lage — tarieven een netto-opbrengst voor de gemeente
te verwachten zijn van ƒ 30.000,- per jaar.
Bij een verhoging van de tarieven tot
het gemiddelde van de — volgens de AN
WB — op andere caravanterreinen gebruikelijke bedragen zou zelfs een jaarlijkse
netto-opbrengst van ƒ 64.100,— te verwachten zijn.
Op voorstel van het college van b. en w.
besloot de raad tijdens de besloten zitting
op 2 oktober j.l. het lopende contract met
de exploitanten per l januari 1963 te beeindigen en het gemeentebestuur te machtigen voorbereidingen te treffen voor een
gemeentelijke exploitatie.
Het gemeentebestuur vindt dat zij haar
verplichtingen als contractpartner op „redelijke, elegante en voorbeeldige" wijze is
nagekomen. En dat zij de exploitanten alle
kansen hebben gegeven.
De exploitanten hebben zich nu met een
rekest tot de raad gericht, maar b. en w.
voelen er niets voor nogmaals over contractverlenging te onderhandelen.
*
Wij kunnen de onderhandelingstechniek
van het gemeentebestuur t.a.v. de exploitanten van het caravankamp „Dennendal",
die zij zelf „redelijk, elegant en voorbeeldig" noemt, niet bewonderen. Laat het aanbod van de exploitanten bij het begin van
de onderhandelingen voor de gemeente —
o.i. terecht — onaanvaardbaar zijn geweest, uit het verdere verloop blijkt, dat
zij wel degelijk een „financiële veer" wilden laten vallen. Onbe'grijpelijk is echter
de starre en weinig zakelijke houding die
het gemeentebestuur nadien heeft aangenomen.
Zij heeft de exploitanten tegen zichzelf laten opbieden, zonder - zoals uit bovenstaand
stuk blijkt - zelf met een redelijk voorstel ter tafel te komen. De gemeente heeft
zich gedurende de onderhandelingen tot
een simpel „neen" beperkt en niet duidelijk
weten te maken waarom zij zich hiertoe
heeft bepaald.
Was het om na afloop van het tienjarig
contract de particuliere exploitatie te beeindigen — op het afbreken van de onderhandelingen is geen openbare inschrijving
gevolgd — en de exploitatie van 't kamp
zelf ter hand te nemen? Zo ja, dan had
het gemeentebestuur dit ronduit kunnen
zeggen. Al blijft daarmee Tiet feit bestaan
van het zonder meer aan de kant zetten
van particulieren, die het kamp hebben
opgezet en er een bloeiend bedrijf van
hebben gemaakt. Een bedrijf dat de gemeente, na een bedenkelijke methode van
onderhandelen, als een rijpe appel in de
schoot valt. — Red. Zandv. Courant.
*
Door het vertrek van mej. E. de Ringh de
Vries, die op 4 september 1962 de gemeentedienst heeft verlaten, dient alsnog te worden overgegaan tot de benoeming van een
leerkracht in vaste dienst aan de Karel
Doormanschool.

In overleg met het Rijksschooltoezicht
dragen b. en w. de benoeming voor van mevrouw M. B. M. Huijer-van Rijnberk, tijdelijk onderwijzeres aan genoemde school.
*
De leges worden in hoofdzaak geïnd op
de afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand
der gemeentesecretarie. De opbrengst uit
dezen hoofde beliep in het jaar 1961 een
bedrag van rond ƒ 22.000,—.
De verantwoording" van deze leges ter
secretarie geschiedt al jaren door middel
van het plakken van legeszegels. Behalve
dat dit systeem ietwat verouderd is,
schrijft het college, is het bovendien uit
een oogpunt van controle der legesgelden
niet geheel „waterdicht".
Daarnaast wordt voor de bewaring van
de dagelijkse ontvangsten gebruik gemaakt van een open geldbak. B. en w.
achten een dergelijke geldberging niet verantwoord.
Zij zijn daarom van oordeel, dat tot aanschaffing van een legesmachine dient te
worden overgegaan, waardoor de geopperde bezwaren worden ondervangen.
Een legesmachine is in feite een kasregister, welk apparaat door kleine wijzigmgen aan de legesverantwoording is aangepast. De kosten van aankoop bedragen
ƒ 2350,—.

Het bestuur van de stichting Filmcentrum
te Hilversum, heeft zich tot de raad gewend om het Filmcentrum in het genot
van een subsidie te stellen.
Uit de door adressant overgelegde stukken blijkt, dat genoemde stichting een officieel orgaan is van de Oecumenische
Raad van Kerken in Nederland. Voorts,
dat de gelden worden aangewend voor de
aankoop van films ten dienste van jeugdwerk en volksontwikkeling, alsmede voor
de filmvormingsarbeid.
Een tweetal in Zandvoort gevestigde
verenigingen/instellingen maken gebruik
van de diensten van de stichting. In verband hiermede heeft het bestuur verzocht
het subsidie op tweemaal ƒ 100,- = ƒ 200,vast te stellen.
De commissie van bijstand voor de financiën c.a. is van oordeel, dat nu de
stichting Filmcentrum nog niet door de
gemeenten wordt gesubsidieerd — bhjkbaar meent 't bestuur thans ook subsidieaanvragen bij de gemeentebesturen te moeten indienen — de bijdrage voorshands beperkt dient te blijven tot ƒ 50,— per aangesloten vereniging/instelling of in totaal
tot een bedrag van ƒ 100,—.
Conform het bovenstaande verzoekt het
college de raad hiertoe te besluiten.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort
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De directeur van de stichting Recreatie,
welke stichting de nationale campagne
„Opgeruimd staat netjes" organiseert,
heeft zich, in verband met de voorbereiding van het derde campagnejaar, tot het
college van b. en w. gewend met het verzoek om een bijdrage uit de gemeentekas
in de door de stichting te maken kosten
aan de organisatie van deze campagne
verbonden.
Reeds tweemaal heeft de raad zich verenigd met een voorstel een dergelijke subsidie toe te kennen.
In overeenstemming met het advies van
de commissie voor de financiën c.a. stelt
het college voor aan deze stichting voor 't
genoemde doel een jaarlijks subsidie toe
te kennen van ƒ 0,04 per inwoner.

Kerken willen bijdrage leveren
aan campagnes voor hulp aan de ontwikkelingsgebieden
Hoe staan öe kerken tegenover de onderliggende oorzaken van arrnoedet ondervoeding, honger en endemische ziekten? Het ontstaan van nieuwe staten in de vroeger
koloniaal beheerde gebieden stelt de Kerken in deze landen"voor nieuwe taken en geeft
hun de gelegenheid in wereldwijde verbondenheid en nationale solidariteit te arbeiden
en hun bijdragen te leveren aan de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkeling van hun landen.
De leden Kerken van de Wereldraad van Kerken hebben hen daarin de laatste
jaren bijgestaan met goederen, geld, werkers, beurzen, werkkampen, literatuur, geneeskundige diensten etc., evenals het Vaticaan en ongeveer 15 christelijke wereldfederaties.

Moeder: „Kolen en petroleum zijn niet meer te krijgen, het gas is uitgevallen, het zout
is op en het drinkwater is zo zout geworden, dat het niet meer is te drinken."

projekten in het kader van anti-honger- menwerking te steunen en er aan deel te
actie uitvoeren. Die weg wordt duidelijk nemen maar hun plicht gaat zelfs nog verontraden door de Wereldraad van Kerken. der: een bijzonder bewijs van hun liefde
Naast de administratieve commissies van tot de evenmens te geven door het organide afdeling interkerkelijke Hulp en Dien- seren van een specifieke actie. Deze plicht
sten a3nRefugi'ésheeft«bv. de assemblee in werd reeds m verschillende landen verNew Delhi met-name medewerking aan de staan".
De anti-honger-actie van de Fao, begonnen bruik te bevorderen op het algemeen ter- anti-honger-actie van de Fao aanbevolen. Van gezaghebbende zijde, zowel in de
in juli 1960 voor een periode van vijf jaren rein van, landbouw en voedselvoorziening. Uit de uitspraken van de Paus volgt o.a. Wereldraad van Kerken als in de r.k. Kerk,
opent een nieuwe gelegenheid voor de Ker- Dit houdt in activiteiten op het gebied van dat de r.k. Kerk een zelfde standpunt in- wordt betoogd dat Kerken en christenen
ken om deze wereldwijde actie te steunen, menselijke voeding, plantaardige en dier- neemt. De Kerken willen dus graag aan de uit de drang van hun geloof in de voorste
uitgevoerd in een programma van informa- lijke produktie, visserij, bosbouw, boeren- anti-honger-actie deelnemen. Dan zijn er gelederen behoren te staan om acute mentie, opvoeding, onderzoekingswerk en na- organisaties, landbouwvoorlichting, alsme- bepaalde organisatorische spelregels hier- selijke nood te lenigen en door doeltreftionale acties.
de projekten die een betere' verdeling, ver- boven omschreven.
fende sociaal-economische ontwikkelingsEr zijn drie manieren waarop de Kerken koop en gebruik van voedsel en andere
Belangrijker dan • dat is natuurlijk de acties te steunen. Zij worden aangespoord
deze campagne kunnen ondersteunen:
landbouwprodukten beogen.
geest die de deelname aan nationale acties daartoe in nationale en internationale acIndien niet-gouvernementele organisa- in het kader van het Fao-programma be- ties mede te werken, zonder eigen speci1. Door een bijdrage aan het tot stand ko- ties aan de anti-honger-actie willen deel- heerst. Samen projekten uitzoeken en aan- fieke acties te verwaarlozen.
men of door samenwerking met de natio- nemen, biedt de Fao de volgende werkwij- bevelen, samen het publiek voorlichten en
Deze standpunten liggen volstrekt in de
nale anti-honger-actiecomités, die reeds in
oproepen tot steun, vraagt een actief sa- lijn van wat Novib vóór en gedurende de
vele landen opgericht zijn.
mengaan met een nationaal anti-honger- internationale anti-honger-actie nastreeft.
1. De N.G.O. kan fondsen ter beschikking actiecomité, vraagt in ieder geval georga- Samenwerking en streven naar doeltref2. De Kerken kunnen een campagne be- stellen van de directeur-generaal van de niseerd overleg. In dat overleg zal duidelijk fendheid van de acties vloeien daarbij voort
ginnen van informatie en opvoeding (aller- Fao, a zonder enige specifieke bestemming, moeten vaststaan, dat er vele terreinen van uit het geloofsbeginsel.
eerst op velerlei wijze door de nieuwe Ker- b voor een specifiek doel, c met bepaling inter- en interkerkelijke hulp zijn, die buiVoor de gelovige christenen is het geen
ken in de nieuwe landen) en daardoor de dat het geld voor een bepaald gebied of op ten de anti-honger-actie liggen en door het keuze tussen twee verschillende concurreeen
bepaald
terrein
van
aanwending
geverantwoordelijkheid van de Kerken in de
nationale actiecomité moeten worden ge- rende acties, maar een roeping mee te doen
meer ontwikkelde landen door hulp aan de bruikt moet worden.
respecteerd.
aan beide.
gebieden die in acute nood verkeren of een 2. De N.G.O. kan op eigen initiatief een
Omgekeerd zullen de Kerken (en niet
Uit een opinie-onderzoek dat kort gelesnelle'sociale verandering doormaken, ver- projekt uitvoeren binnen de criteria van de alleen maar de specifieke actie-groepen den in Nederland werd gehouden valt af
sterken.
anti-honger-actie. Daartoe kunnen de nati- in de Kerken) zich moeten beraden op hun te leiden, dat die gedachte bij een groot
onale anti-hongeractle-comité's een spe- steun aan de anti-honger-actie als onder- deel der christenen in ons land leeft.
3. De Kerken helpen door mee te werken ciaal
instellen om deze pro- deel van en voorbeeld van internationale
in de anti-honger-actie. De Fao heeft een jektenprojektiecomité
actie ter ondersteuning van de
te beoordelen. (In Nederland hebben particuliere
speciaal programma voor samenwerking de Novib
en het Nationale Fao-comité dit gouvernementele en intergouvernementele
geproduceerd. Om projecten in deze actie comité gezamenlijk
activiteiten.
ingesteld; het is met de
te kunnen inbrengen moet het de bedoeIndien namelijk de Kerken niet alle ac- AGENDA
van concentratie op het moesling zijn om direkt de produktie en het ge- aanbeveling
tuinprojekt in Afrika gekomen). Ook het tie aan regeringen en -intergouvernemen- voor de openbare vergadering van de raad
hoofdbureau van de Fao in Rome is bereid tele organen willen overlaten, en evenmin
te adviseren inzake zulke projekten, Dat- alle niet-gouvernementele hulp kerkelijk der gemeente Zandvoort op dinsdag 29 jazelfde geldt voor vertegenwoordigers van zouden willen maken zullen zij uit hoofde nuari te 20 uur.
van hun roeping hun leden en de samende Fao op het terrein zelve.
leving in het algemeen duidelijk moeten 1. Jaarrede burgemeester.
3. De N.GO.'s kunnen de diensten van de maken wat de betekenis van die „niet-gou- 2. Notulen.
Fao gebruiken voor a de opzet en admi- vernementele" kanalen in het algemeen is. 3. Ingekomen stukken.
nistratie van eigen projekten die door Fao Het artikel van Grond, Houtart en Thoen 4. Benoemingen, ontslagen enz.
zijn goedgekeurd, en b het toezicht op en in het „Katholiek Archief" van 30-3-62 nr. 5. Subsidie „Opgeruimd staat netjes".
de evaluatie van locale projekten. Voor dit 13 wijdt uit over de gevaren van de „te 6. Legesmachine.
soort samenwerking zijn speciale overeen- uitsluitend gouvernementele hulp", en 7. Subsidie Stichting Filmcentrum.
Het aantal verdrinkingsongevallen in ons waterrijk landje is ontstellend groot. Ge- komsten nodig tussen de N.G.O. en het spreekt daarna over de beginselen van een 8. Wijziging verordening vergoeding godsactie van de Kerk — als grondhouding:
middeld verdrinken er vier jongens of meisjes per week in de leeftijd tussen O en 16 hoofdbureau van Fao.
dienstonderwijs.
een culturele actie, volksopvoeding. Het 9. Aanvrage art. 50 kleuteronderwijswet
jaar. Vanzelfsprekend stijgt het aantal tijdens de zomermaanden, hetgeen niet wégDe samenwerking van de Kerken met spreekt ook over nationale en internatio(verwarmingsinstallatie r.k. kleuterneemt, dat ook tijdens de winterse maanden nog tal van verdrinkingsongevallen Fao
en de nationale anti-honger-actiecomi- nale coördinatie tussen de Kaholieke orgaschool).
te betreuren zijn.
tê's open mogelijkheden van gemeen- nisaties onderling en met de internationale 10. Aanvrage art. 50 kleuteronderwijswet
schappelijke oproepen aan het publiek, een organisaties.
(meubilair enz. christelijke kleutergebruikmaken van de adviezen van Fao,
Ten aanzien hiervan zegt het stuk „Een
school Van Lennepweg).
In 1962 bedroeg het aantal jeugdige
In totaal 219 kinderen, 180 jongens en het doen van voorstellen aan nationale coördinatie moet ook worden geschapen 11. Pre-advies adres E. H. van Breemen en
slachtoffers in de maand januari 10; febru- 39 meisjes. Van dit aantal kwamen 5 om actiecomité's en is een hulp aan de Kerken met de profane organen". Dan worden de
echtgenote.
ari 7; maart 14; april 12; mei 17; juni 33; het leven (3 j., 2 m.) door een auto die in om hun maatschappelijke verantwoorde- internationale organisaties, en met name 12. Voorzieningen aan het caravankamp
juli 37; augustus 33; september 18;' okto- het water terecht kwam. In zwembaden lijkheid voor landbouwkundige en dorps- de Fao, Who, Ho en Unesco, genoemd en
„Dennendal".
ber 15; november 8 en december 15.
kwamen twee kinderen om, l jongen en l ontwikkeling te vervullen. Door de Wereld- gezegd: „Het lijkt dus noodzakelijk, dat 13. Voorschot gemeentelijke vergoedingen
meisje. In zee verdronken 11 kinderen, 8 raad van Kerken is derhalve een specifiek de Katholieken zonder bijgedachten met
1963 voor de kosten van instandhouIngedeeld naar leeftijden bedroeg het jongens en drie meisjes. Door het ijs zak- beroep gedaan op de Kerken en oecumeni- deze organen samenwerken. Het voorbeeld
ding en van vakonderwijs.
aantal van O—l jaar 3 (2 jongens, l meis- ten en verdronken 18 kinderen, 16 jongens sche organen om samen te werken met de wordt trouwens gegeven door de Heilige 14. Overeenkomst met Steenkolen-Hanje); van l—2 jaar 15 (10 j., 5 m.); van en 2 meisjes. Op andere wijze — tijdens nationale actiecomité's (of die te helpen op- Stoel en ook door een actie van Duitse R.K.
delsvereniging n.v. (parkeerterrein en
2—3 jaar 32 (24 j., 8 m.); van 3—4 jaar het spel in de nabijheid van waterput, ka- richten), zowel voor wat betreft de voor- bisschoppen, die 100.000 dollar opbracht
benzinestation Boulevard Barnaart).
35 (31 j., 4 m.); van 4—5 jaar 23 (19 j., naal, rivier etc. — 183 kinderen, 152 jon- lichting van en het appèl op het publiek voor de door de Fao georganiseerde cam- 15. Speelgelegenheid tussen Van Lennep4 m.); van 5—6 jaar 12 (8 j., 4 m.); van gens en 31 meisjes.
als voor de bestemming der gelden. Even- pagne tegen de honger.
weg en A. J. van der Moplenstraat.
6—7 jaar 25 (22 j., 3 m.); van 7—8 jaar
Uit het bovenstaande blijkt dat nog vele als dit geldt voor seculaire N.G.O.'s is het
En als conclusie wordt gesteld: „De hulp 16. Voorschotten gemeentelijke vergoedin11 (9 j., 2 m.); van 8—9 jaar 10 (9 j., duizenden de zwemkunst niet meester zijn. niet gerechtvaardigd om projekten te be- aan de ontwikkelingslanden is een plicht
gen 1963 exploitatie bijzondere kleuterlm.); van 9—1U jaar 9 (jongens); van 10— Eén van de oorzaken is het gebrek aan ginnen onder de vlag van anti-honger-actie van de christenen in de moderne wereld.
scholen.
11 jaar 6 (jongens); van 11—12 jaar 10 zwembaden in ons land. In Nederland buiten de Fao om.
De Kerk heeft een leer, die zij recent in 17. Ontruimingsprocedure
caravankamp
(jongens); van 12—13 jaar 8 (7 j., l m.); staan ongeveer 200 zwembaden op het ur- De Kerken en interkerkelijke organen de encycliek „Mater et Magistra" nader
„Dennendal"
van 13—14 jaar 8 (5 j., 3 m.); van 14—15 gentieprogramma. Misschien dat er dit jaar kunnen zich buiten de anti-honger-actie heeft uiteengezet".
18. Gemeenschappelijke regeling woonwajaar 3 (2 j., l m.); van 15—16 jaar 9 (7 J., tien gereed en in gebruik zullen worden houden. Dan kunnen zij ook niet onder die
„De christenen hebben de plicht, alle nagenkamp
2 m.).
genomen.
vlag geld inzamelen, laat staan legitiem tionale en internationale vormen van sa- 19. Rondvraag.

Slachtoffers van het water

„Start" van gemeentelijke exploitatie

Mensen en zaken

Burgerlijke Stand

B. en w.
vragen f 80.000
11
,

,

\ -

voor outillage caravankamp „Dennendal"

18 januari - 24 januari 1963
Geboren: Erna, dv. B. J. Koper en S. B.
E. van den Eijnde.
rf Ondertrouwd: JNTicolaas Balk, en Engelina
Cornelia vanj Staveren; Thomas, Jan Loos
.en EllsabetflW Wilhfelrnina Cornelia i van
,Veen.
J
j t ;|
,,, j
4
Gehuwd: Pieter' Willem Zegerman en
Maria Hubertina Oortgijsen; Petrus Cornelis Laarman en Anna Geertrui Johanna
Wille.
Overleden: Jansje Paap, oud 84 jaar, gehuwd geweest met C. Visser; Hendricus
Gerardus Theodorus Ruhe, oud 73 jaar, gehuwd geweest met A. M. de Lugt.
Overleden buiten de gemeente: Wilhelmina Knoop, oud 62 jaar, gehuwd geweest
met J. P. A. Brandt; Johannes Adrianus
van Gennep, oud 57 jaar gehuwd geweest
met N. H. de Vries.' "
Geboren buiten de1 gemeente: Esther, dv.
J. Kroon en van A. Duivenvoorden; Yvonne
dv. A. ter Wolbeek en van L. Versloot.

In de „besloten" raadsvergadering van 2 .De aanleiding van dit advies is gelegen
okt. j.l. besloot de raad op voorstel van in de omstandigheid, dat de heer en meB. en W. de exploitatie van het caravan- vrouw van Breemen niet hebben voldaan
kamp „Dennendal" in eigen hand te nemen. aan hun verplichting het terrein na ,het
Eén van de consequenties van deze be- eindigen van de huur resp. erfpacht op l
slissing is, dat dit kamp in een dergelijke januari j.l. wederom ter beschikking van
staat zal moeten worden gebracht, dat het de gemeente te stellen.
— en dit geldt vooral voor de sanitaire
outillage — aan hoge eisen voldoet.
Zoals uit het aan de gemeente uitgebrachte rapport van de directeur van pu- Enquête speedboot
,
*
blieke werken blijkt, moeten daartoe aan
dit kamp dringend enige voorzieningen ge- Op verzoek van het bestuur van 't Strandsqhap Zandvoort en van de Koninklijke
troffen worden.
het Redden van
De volgende gebreken zijn aan de ac- Nederlandse Bond tot
drenkelingen, heeft. Ilet bestuur yan de
commodatie geconstateerd.
Mede door het stijgende aantal bezoe- Contactcommissie voor de k9s$Brtgades
kers is de sanitaire inrichting van het (CCK) besloten een enquête in„J;e stel- Watergetijden
len naar de bruikbaarheid van een speedkamp niet meer toereikend.
Een" goede douchegelegenheid ontbreekt boot als waarschuwings- en reddingsmidstrand
HW LW HW LW
en de open wasgelegenheid is niet aanlok- del.
berijdbaar
jan.
kelijk, vooral niet bij slecht weer.
'n\-,, Tevens zal -een onderzoek worden inge- 27 4.47 12.30 16.59
8.30-15.00
Een ten einverlichting is niet aanwezig sleld naar het gebruik van polyester vleten de verlichting van de toiletgebouwen ten en houten vletten voor het strandred- 28 5.28 1.00 17.43 13.30 109.30-15.30
.00-16.30
29
6.12
1.30 18.29 14.00
dingswerk.
dient nodig verbeterd te worden.
30
6.58
2.30 19.16 15.00 11.00-17.00
De terreinafscheiding is uiterst summier
31 7.44
3.00 -20.06 15.30 11.30-18.00
en ten ene male onvoldoende.
febr.
De rioolwaterpomp van het kamp vol- Bevorderd
l 8.33
4.00 21.03 16.30 12.30-19.00
doet niet geheel, zodat zich af en toe ver- De heer M. J. Methorst ,chef van de poli- 2
9.32
5.00 22.10 17.30 13.30-20.00
stoppingen voordoen.
tie-administratie, is onlangs tot hoofdcomSamengesteld door P. van der Mije KCzn
In het rapport van de directeur van pu- mies bevorderd.
bheke werken en in de daarbij gevoegde
begroting zijn de voor de verbetering van
het kamp uit te voeren werken en de daarvoor benodigde gelden omschreven. De totale kosten worden begroot op ƒ 79.696,—.
B. en W. stellen de raad voor tot de uitvoering van de hiervoor bedoelde werken
te' besluiten en daarvoor een krediet van
ƒ 80.000,— (afgerond) beschikbaar te stellen, nader te regelen bij suppletoire begüöting.
#
op jaarvergadering ZHV
Het college van B. en W. heeft de raad een
rechtskundig advies van Mr. F. M. Oberman doen toekomen, waarin deze raadsman van de gemeente met betrekking tot Tijdens de onlangs gehouden jaarverga- breiding en vernieuwing van het programhet kampeerwagenterrein aan de Van Len- dering yan de Zandvoortse Handelsvereni- ma dringend gewenst.
nepweg het volgende adviseert:
Tijdens zijn openingstoespraak wees" de
1. tot het voeren van een rechtsgeding tot ging, heeft voorzitter H. Hildering zich onontruiming van het destijds aan' de,heer tevreden getoond over het evenementen- voorzitter o.a. op i de, voorgenomen bouw
en mevrouw van Breemen verhuurde on- programma van de stichting „Touring van het boulevard-centrum, die de middenroerend goed;
Zandvoort" voor het a.s. zomerseizoen. stand dwingt tot grotere aktiviteit, om het
2. tot het voeren van een rechtsgeding tot „Het bevat weinig nieuws en is een herha- hoofd te bieden aan de te verwachten conontruiming van het destijds aan de heer
en mevrouw van Breemen in erfpacht ling van de programma's uit voorgaande currentie. Uit een _ later op de avond geuitgegeven onroerend goed.
jaren", zei de voorzitter. Hij achtte uit- voerde discussie over dit onderwerp bleek,
dat in middenstandskringen ongerustheid
heerst over de voorbereidende werkzaamheden aan de kop yan de Zeestraat.
Men verwacht dat een deel van de omliggende bedrijven] en de strandpachters
il m
die hier hun bedrijf hebben gevestigd, ernstig zullen "worden/gedupeerd. Het bestuur
kon échter geen nadere mededeling doen
over eventueel te .treffen maatregelen, de
overlast voor bedrijven en bezoekers, zoConcurrentie van Japan op vliegtuigmarkt
veel mogelijk te tèeperken.
De jaarsversl^ge.^.vAn „'penningmeester
en secretaris wtÉïcteH goedgekeurd. Op de
Japan heeft na de oorlog een nieuwe industriële revolutie doorgemaakt. Gesteund vergadering werden mededelingen gedaan
door Amerikaanse dollars, gestimuleerd doorjde markten van de Westerse landen en over plannen een nieuwe seizoenverlichting
aandacht aan renog extra geruggesteund door zeer lagëljfyjBdüktiekosten konden de industrieën in aan te brengen, waarbij
1
het land van de Rijzende Zon hun produlitie ^opvoeren en hun produkten verbeteren. clame voor diverse bedrijven zal worden
'
De vruchten van de Japanse nijverheid veroverden de wereldmarkt. Goedkope ar- besteed.
beidskrachten maakten lage prijzen mogelijk,^waardoor het Japanse produkt ^kwijls
in het exportland goedkoper was dan de produkten van dat land zelf.
oj .B./

KRITIEK OP TZ-PROGRAMMA

't Zit in de lucht

Bescherm u tegen

Rillerig? Onprettig?
Vlug:

ASPRO
Nieuw bestuur VVD

en handen ruw?

!

Snuif en wrijr

Het is moeilijk te bepa'le'nt'wat goede en
ivat slechte t.v.-programma's zijn. Wat de
een bijzonder geslaagd vjndt, wordt door
de ander als een volslagen mislukking beschouwd en wat de een boeiend vindt,
ivordt door een ander saai gevonden. Maar
n het algemeen kan men wel stellen
dat er afschuwelijk veel op de beeldbuis aan elkaar wordt gepraat. Iedereen
.vordt maar voor de televisie gesleept en
of men wat te zeggen heeft, schijnt er niet
meer op aan te komen. De kijkkast moet
:en slotte ook nog een keer geluid geven!
Er is de laatste jaren — door talrijke
verenigingsmensen wordt dit ondervonden
— een merkbare achteruitgang te bespeu•en in het vergaderingbezoek. Verschillende besturen houden bewust rekening met
bepaalde t.v.-uitzendingen en zelfs in kerkelijke kringen wordt hier en daar schuchter gezegd, wanneer men gelovigen voor 't
een of ander geestelijk evenement oproept:
,Het t.v.-programma is dan wel ten einde"
of: „er is die en die avond niets bijzonders"
Het merkwaardige is, dal dit nooit met de
radio het geval is geweest. Niemand zal
om een radiouitzending een club in de steek
.aten, ofschoon het moet worden ,gezegd
dat menig radioprogramma met kop en
schouders • boven soortgelijke t.v.-uitzendingen uitsteekt.
•
' (

In de laatst gehouden vergadering van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democrtie afd.
Zandvoort werd het bestuur als volgt samen gesteld:
G. N. Kruisheer, Leeuwerikenstraajt 14,
voorzitter.
Mevr. E. Tates-Schenkel, Langelaan 16,
Bentveld, secretaresse.
J. R. Oostenrijk, de Favaugeplein 37 hs.,
penningmeester.
Mevr. M. S. Hugenholtz-van Reineck Leyssius, Duindoornlaan 11, Bentveld ven -C.
Schouten, Wilhelminaweg 4, leden. i» ~- ('
Wederom werd door de vergudering ter
sprake gebracht het onbehagen ontstaan
rondom de kwestie Visser—v.d. Putte.
Br komen talloze sprekers en spreeksters
Het bestuur deelde mede, hef Hoof dbestuur hiervan reeds geruime tijd geleden op het scherm, waarvan men na afloop
op de hoogte te hebben gebracht.
zegt dat ze gerust thuis hadden kunnen
blijven. En waarom moeten wij in vrede'sFeestavond uitgesteld
naam iemand iets „zien zeggen" ? Sommige
De door de leerlingen van de O.U.L.O. mensen hebben zo'n verschrikkelijke mi„Wim Gertenbach" georganseerde''! f eestavond op zaterdag 2 februari a.s. in Zo- miek of spreektrant, dat er in de huiskamerlust, gaat wegens de slechte weersom- mer doorlopend grapjes op zo'n optreden
standigheden niet door.
worden gemaakt, waardoor dus de aanDe avond, waarvan de opbrengst ten
goede zou komen aan de actie „Open het dacht met bepaald gaande wordt gehouden.
dorp", is tot een nader vast te stellen da- En ze praten maar: in onbelangrijke voortum uitgesteld.
'•
drachten, lezingen, toneelstukken, zoget
leten culturele commentaren, intervieuws
Politie op de schaats
en persoonsverheerlijking. Iedereen, die op
Op het ondergespoten voetbalterrein van iet een of ander gebied wat gedaan heeft
Zandvoortmeeuwen werden woensda'goch- een prijs behaald of een schaatswedstrijd
tend door de gemeentepolitie onderlinge
schaatswedstrijden gehouden. De volgende fewonnen) wordt in de gelegenheid geafstanden werden verreden: 60 meter, 500 steld zijn „hebben en houwen" voor de t.v.
meter en een z.g. handicaprace. Het" aanaan den volke kenbaar te maken. Opeens
tal deelnemers bedroeg 15.
De eerste vijf prijswinnaars waren: l. J. weet driekwart van de samenleving wat
H. Wijn ja; 2. A. Barmentlo; 3. B. ten Pie- de leefgewoonten van zo'n mens zijn, waai
rik; 4. J. Popkema en 5. R. Dijkstra.
De prijzen werden uitgereikt door de hij geboren is, waarom z'n ouders nooit rijk
heer J. D. van Maris, hoofdinspecteur van zijn geworden en waardoor hij — ondanks
politie.
dat — zo'n prachtige carrière kon maken.
*
. '. ' •

Het overbekende voorbeeld is te vinden in len besteld en heeft een nieuwe bestelling
de film- en fotobranche. Japanse camaraX aangekondigd. Voor de Nederlandse Fokis het minder prettig, want
belichtingsmeters en vooral lenzen zijn kerfabrieken
deze luchtvaartmaatschappij, die vluchten
niet miljoenen uitgevoerd naar Europa en verzorgt op het Japanse binnenlandse net,
de Verenigde Staten. Daarna volgde het heeft eerder al veertien Friendships gespeelgoed. Maar ook de produkten van de kocht, maar zal verdere bestellingen nu Tussen kloosters «n moskeeën
laten.
zware industrie veroverden de markten. w,el-achterwege
, De nieuwe verkoopmaatschappij ver- Voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.
Door Amerika opgeleide ingenieurs vorm- wacht veel opdrachten uit de naburige Zandvoort, werd op dinsdagmiddag 22 jaden de ,kern van een herboren zware in- Aziatische landen en Züid-Amerika. Mark- nuari "j.l. in het Gemeenschapshuis door
Wina Born een lezing over „Vroudustrie, die nu zelfs in staat is op bestel- ten, welke ook door „Fokker"'worden ,,be- mevr.
Indonesië en de Philippijnen heb- wenleven tussen kloosters en moskeeën'
ling een complete kernreactor te leveren. speeld".
ben al van hun belangstelling laten blij- gehouden. Déze met' kleurendia's geïllusOp één terrein bleef Japan nog buiten ken voor de Japanse YS-11 ,die veel ge-treerde lezing, gaf een goede kijk op het
het internationale, spel van vraag en aan- lijkt , op de Friendshlp. Het Japanse vlieg- leven van de nog in afzondering en primibod: de luchtvaart. Maar men is hard Op tuig heeft evenals het Nederlandse pro- tief levende vrouwen in Macedonië.
weg daarin verandering te brengen. De zes dukt twee Engelse Turboprops, turbinegrootste Japanse vliegtuigfabrieken ^hgb^
motoren met propellors. De YS-11 moet
ben zich aaneengesloten voor de bouw1 van zestig passagiers kunnen 'vervoeren. De Bijeenkomst „Voor Anker"
een goedkoop tweemotorig verkeersvlieg- aanschaffingskosten worden voorlopig getuig, het eerste, dat sinds twinig jaren door schat op 3,5 miljoen gulden, relatief laag, Op vrijdag l februari wordt in „Zomerlust"
Japan zal worden geleverd. Het initiatief maar talrijke nodige instrumenten zijn dan door de bejaardensociëteit „Voor Anker"
is uitgegaan van het Japanse minsterie ook ni|t -„inclusief".
middag gegeven voor alle bejaarden
voor de buitenlandse handel. Het departe- De Japanse fabrieken rekenen er op, dat een
in Zandvoort. Deze middag wordt verment gaf in 1956 opdracht voor het ont- als de levering over anderhalf jaar op gang zorgd
de wereldreizigsters Jos en
werp van een tweemotorig vliegtuig voor komt, tot 1970 ongeveer 150 van deze Robby, door
die de middag zullen vullen met
de civiele luchtvaart, dat in staat zou zijn gloednieuwe vliegtuigen zullen worden ver- zang, guitaarspel
en dia's, die ze tijdens
te concurreren met de produkten van ande- kocht. ,
hun tochten hebben vervaardigd.
re landen. Een jaar later verenigden zich
de Mitsubishi fabrieken (in dé oorlog vervaardigers van vermaarde jagers en bommenwerpers), Kawakasi co., de Fuji-fabrieken, Shin Meiwa Industry Co., Japan
Aircraft Manufacturing co., en Showa in
de „TADA", de Transport Aircraft Devel
opment Association (gezelschap voor de
ontwikkeling van een transpprtvliegtuigODeze organisatie zorgde voor het opstellen van de plannen, het bestuderen van de
markt, het kontakt met mogelijke opkwam in poppenspel tot leven
drachtgevers en het beproeven vangst
eerste vliegtuigmodel.
De situatie oordeelde men gunstig. Tweemotorige snelle vliegtuigen — zoals de Ne- Donderdag j.l. stelde 't Helm, xje^Z^ndvoorters in de gelegenheid om Porgy and Bess
derlandse Fokker-Friendship — , kwamen te zien, uitgevoerd door het Ne'aêrlands Marionnettentheater p.l.v. Bert Brugman.
in trek, doordat de luchtvaartmaatschappijen er economisch mee kunnen werken
en de toestellen wat betreft de 'indingsplaatsen niet veeleisend zijn. In 1954 werd Zes-en-twintig jaar oud componeerde Ge- dat we op de bodem zien van de mense— na het voorbereidend werk van TADA orge Gershwin de Rhapsody in blue. De in- lijke ziel.
— de NIHON Aeroplane Manfacturing Co. vloed van de negermuziek was al duidelijk
opgericht. Het aandelenkapitaal was 4 mil„Summertime, when the evening is easy,
jard 860 miljoen yen, waarvan de Japanse merkbaar. Steeds verbetener probeerde
regering meer dan de helft voor eigen re- Gershwin een brug_ te slaan tussen sym- Summertime, when the cotton is high." een
kening nam en de zes fabrieken de rest
onvergetelijke song, warm, eenvoudig en
konden opnemen. Eind augustus van dit fonische muziek en de jazz. En twee jaren rijk als de aarde zelf. In een hoekje van
jaar maakte het prototype van de Ys-11, voor ztjn dood — op zijn zeven-en-dertigzoals het ontworpen vliegtuig werd aange- ste jaar — schreef hij de muziek voor Por- die aarde, in Catfish Row, leven ze —
duid, de eerste bevredigende proefvlucht.
cynische, dandyachtige handelaar in verdoDe eerste opdrachten zijn inmiddels bin- gy and Bess, naar een novelle van Du Bose
nen. All Nippon Airways heeft 20 toestel- Heyward. Wij kunnen ons nu het wantrou- •vende middelen, Sport in' life — de dronkaard en moordenaar, Crown — de zinne( wen en de tegenzin van het première-Pulijk Bess — en Porgy, de kreupele bedelaar
bliek uit 1935 niet meer voorstellen.
Het is een epos geworden. Oud als een met de bronzen stem.
Uw verkoudheid van neus,
Griekse
tragedie, nieuw als de roman van Het heeft weinig zin hun geschiedenis te
keel of borst wee met
volgend jaar, Spel van liefde, haat, dood, vertellen. Wie kent haar niet? Wie kent
, angst moed en geloof, zo lijdeloos niet het lied, waarin Porgy zingt van zijn

Gershwins Porgy and Bess

De' praters

Woensdagmiddag nam een politieteam deel
De meest knullige toneelstukjes, die het
aan een krachtmeting op het ijs in Spaarn- n schoolverband goed zouden doen _(laatst:
dam, waaraan ook werd deelgenomen door
2x0=0!!) worden aan volwassen mensen
Haarlem, Heemstede en Velsen.
De uitslag luidde: 1. Haarlem. 2. Velsen; aangeboden en direct daarop wordt men
3. Heemstede; 4. Zandvoort.
'
weer geconfronteerd met een „kunstenaar"
die niets beters weet te doen dan het pleStrikken gevonden
gen van verwaterd cynisme en grofheden.
Woensdagochtend deelde een vaandrig van Een andere keer laat men kinderen van
de Kon. Landmacht aan de politie mede, tussen de 12 en 16 jaar allerlei uitspraken
dat hij met een aantal miltairen een hoeveelheid wildstrikken had opgetrokken doen, waarover volwassenen diep zouden
langs de duinzijde van de Boulevard' Bar- moeten nadenken, alvorens er iets steeknaart. In een van de strikken zat een' haas,
die door de politie in beslag werd genomen. houdends van te zeggen. Zo kon het gebeuDe politie stelt een onderzoek in naar de ren dat men 'n jochie van amper 10 voor
identiteit van de zetter van de strikken. de camera's laat zeggen: „Nee hoor, kini
Tentoonstelling in postmuseüm deren wil ik niet, die hangen maar om je
heen." Normaal zou zo'n jongen een draai
Tot en met 14 februari is in het Postmu- om z'n oren krijgen als hij iets heel eigen(
seum, Zeestraat 82, Den Haag, een kleine
expositie ingericht van postzegelontwer- wijs ter berde bracht. (Bij wijze van sprepen met de beeltenis van koningin Wilhel- ken dan, want je moet tegenwoordig zo
mina.
Op deze tentoonstelling- zijn o.m. te zien de voorzichtig zijn met de pedagogie en de
zegels van 't 10-jarig koninginnetje met han- kinderpsychologie! Maar voor de t.v. heet
gend haar; het omstreden ontwerp van de het een documentaire.
onafhankelijkheid in 1913 en verschille'nde
andere ontwerpen die gedurende meer dan
En zo blijven we nog maar wat dooreen halve eeuw gemaakt zijn door bekende
kunstenaars als Willem van Konijnenburg, praten en zagen en zeuren.
Jan Veth, mevr. E. Reitsma-Valenga, Fokko Mees, Pijke Koch, Sem Hartz. Eén der
Gaat u er maar eens op letten van de
meest markante is wel het ontwerp voor
MOMUS
een koninginnezegel in oorlogstijd (1944) week!
door de onlangs overleden prof. J. B. Romein in Engeland vervaardigd, waarbi;
de kunstenaar met nadruk de „Moeder van
het Verzet" heeft uitgebeeld.
liefde. Hij juicht: „Bess, you is my.woman
now."
Bess, meegelokt door Sport in' life, laat
Porgy alleen achter. Maar Porgy, vastbe
sloten om haar terug te halen van New
York, kruipt op zijn bokkewagen: „I'm on
my way."
Het marionnettentheater van Bert Brug
man heeft terecht een volle zaal getrokken
De poppen waren bijzonder raak'Mn,. hun
typering. Ernst Frowein heeft ze" uit' het
hout gehaald. De mooie kostuums kwamen
uit handen van Frieda Brugmaji-Frowcin
en Karin Witteveen. Prachtig waren de décors van Fokke Duetz. Het was een gaaf
geheel, gevoelig tot in de details. • * j
Een geslaagde avond.
' ,7

Kijkers en luisteraars

, 1963

•~. ;

Op l januari 1963 waren er bij de) Dienst
Luister- en kijkgelden 1.275.159 r televisietoestellen aangegeven tegen 1.258,241 op
l december j.l. (t.m. 21 januari 1.301.585).
Er waren op l januari 1963 2.605.082 geregistreerde radiotoestellen tegen 2:605.172
op l december j.l.
4 '
Het aantal aansluitingen op de {Draadomroep bedroeg: op l januari 467.584 tegen
468.238 op l december j.l.
' '•

Zandvoort aan Zee

f.

. PAMILIEBERICHTEN

OPRUIMIN6

;

l
' , J ui
Met vreugde geven wij U kennis' van |de geboorte van onze zoon
•
PETER
Peter Lucassen
Petra Lucassen-van Kemenade

„Uyt den Bosch", Spanjaardslaan 7
Haarlem, 23 januari 1963
Verloofd:
TINEKE VAN SLUISDAM
en
LEO HULDY
Zandvoort, 27 januari 1963

Heden overleed plotseling in volle
overgave aan Gods H. Wil, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, onze
lieve vader, behuwd-vader en grootvader
Andries Antonins Hoppenbrouwer
in de leeftijd van 71 jaar.
A. A. Hoppenbrouwer
H. J. Hoppenbrouwer-Manders
José
André
Hans
Zandvoort, 22 januari 1963
Huize Sterre der Zee, Hogeweg 82
De H. Uitvaartdienst heeft plaats op
zaterdag 26 januari a.s. des voormiddags om 9 uur in de Parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar.
De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van de R.K. Kerk.
, Enige en algemene kennisgeving

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 '

•»V«MA«* AM
Wijnen BH

Elke fijnproever prefereert

•f,

Draag

„Draka" Polyethermatras 80x190 ....,
100% wollen dekens 150x200
80 % wollen dekens 150x200
50% wollen dekens 150x200 ...,'
Gemengd wollen dekens 150x200
Binnenveringmatras 80x190
....'
Wollen slaapkamerkleedjes
Verder vele koopjes!!

'de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

PRESBURG
en -het. leed is geleden!

slechts 45,75
NU 29,75
NU 25,90
NU 21,75
NU 12,75
NU 41,50
NU 6,95

W. H. KEMPER

GR.HOUTSTFCAAT29,HAARLEM

Café OOMSTEE
Iedere' donderdag en vrijdag-r gekookte of gebakken
MOSSELEN.
Zeestraat 62, telefoon 2263

HATESTRAAT 21 - TELEFOON 2119

Laat uw kostbare auto
niet buiten staan. Voor
T 30,— p.m. kunt u een
NIEUWE
GARAGE
huren bij hotel De Schelp,
Zandvoort, tel. 4781.

Barometers
Thermometers
in alle uitvoeringen voor'binnen en buiten.

Voor pianoreparaties
.Van Kessel

Bnllenspecialist L O O IVI R N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Pëdicure
enVoet-Manicure
en handmassage

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"

DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMG.EVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

Steunzolen naar maat

A. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeké & Co

SCHILDERSBEDRIJF
„W E l K O"

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraal 44

voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
DOKTOREN:
Tel. 020-62030; v. BeuninC. P. M. Robbers, Koninginneweg 34, genstr.
68/1, tel. 020-89988.
telefoon 2813
TV r ANTENNES plaatsen,
WIJKZUSTER:
vernieuwen,
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tri. 4294 verplaatsen,
repareren, verhuren, enz.
APOTHEEK:
J. Kerkman, Burg. Beeck26 januari t.m. l februari:
mahstraat 36, telef. 4307.
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
F. PLOEGMAN
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alle verzekeringen
Alleen voor spoedgevallen.
'FINANCIERINGEN
' HYPOTHEKEN
Zondag 27 januari
Dierenarts C. Verhagen, A. Verwey- Stationsplein 15, tel. 4562
laan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070 KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 27 januari
10.30 uur: ds. W. M. van Asperen, pred.
te Haarlem.
19 uur: ds. L. D. van Dijl, jeugddienst in
het jeugdhuis.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Met en zonder leesbril

De jaarvergadering van de Kennemer
Turnkring werd vastgesteld op zaterdag 9
maart a.s. in hotel Royal te IJmuiden. Behalve de jaarverslagen van secretaris en
penningmeester zal tevens bekend gemaakt
worden of de wisselprijs (de Pauw) in
handen blijft van de B.G.VG. Turnlust of
naar een andere vereniging overgaat.
, Het oefenkorps van de Kennemer Turnkring zal begin februari worden voortgeNED. PROTESTANTENBOND
zet. In de leiding is wijziging gebracht. De
Brugstraat 15
heer W. A. Bode is vervangen voor de heer
W. de Mooij en mevr. Missaar (rythmische
Zondag 27 januari
10.30 uur: ds. A. van Biemen (n.h.) uit gymnastiek) bij de dames en meisjes en
de-heer H. Mok bij de heren en jongens.
Bentveld.
De selectiewedstrijden voor meisjes die
deel
wensen te nemen aan de Nederlandse
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
turnkampioenschappen, zal zondag a.s. in
Zondag 27 januari
Beverwijk plaats vinden. Ook van O.S.S.
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Cat. Z. 2. zullen vijf meisjes deelnemen.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H.' Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 29 januari
15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuls, zaal 4, ingang
Willemstraat.
t
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 27 januari, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer J. de Tempe. Onderwerp: „Vrije wil en menselijke verantwoordelijkheid".

K.J.C. Zandvoort

Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Cassola - Mara.
Snyers - Jessica.
Uris - Dreigende heuvels.
Van der Wal - Waarheid wint.
Updike - Rabbit, run.
Yourcenar - Denier du rêve.
Ontwikkeling slectuur
Alberts - Namen noemen, herinneringen
aan N«deilands-Indië.
Amesz - Wonen met planten.
Djilas - Gesprekken met Stalin. 1962.
Hatch - Prins Bernhard, zijn plaats en
functie in de moderne monarchie. 1962.
Ullmann - Israël, het avontuur van een
jonge staat. 1962.
De Vries - Meesters ,en vrienden, literaire
leerlaren. 1962.

Zeepost

Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
3e .ronde voor het clubkampioenschap. De Verenigde Staten van Amerika:
ss „Westerdam", 30 januari.
uitslag luidt als volgt: 1. L. van Norde;
Argentinië: ms „Alnati", 29 januari.
2. G. Meijer; 3. W. Massop; 4. J. Paap.
Australië: ms „Nürnberg", 30 januari.
Brazilië: ms „Talita", 28 januari.
Brits Oost-Afrika: ms „Indus", 27 januari.
Zandvoortse Schaakclub
Chili: ts „Werrastein", 31 januari.
Nax de derde,.2onde in de competitie om Ned. Antillen: ss „Baarn", 30 januari.
het^ clubkampioenschap worden de eerste Nieuw Zeeland:
ms „Kirribilli", 28 januari,
tien plaatsen ingenomen door: Gerritsma,
Nie'lsen, Luykx, Lindeman, v.d. Brom, De
ms „Port Melbourne", 30 januari.
Jong, Weller, Steiner, Hogen Esch en Ter- Suriname: ms „Chiron", 30 januari.
Republiek van Z.-Afrika
en Z.W.-Afrika:
mes.
ms „Windsor" Castle1', 27 januari,
De" vorige week werden de groepsmedailms „Jagersfontein", 30 januari.
les van de bekercompetitie uitgereikt aan
Lindeman, Bronkhorst, Bais en Hoek- Inlichtingen betreffende de verzendingsmeijer, terwijl laatstgenoemde ook de wis- data van postpakketten geven de postkanselbeker voor een jaar in zijn bezit kreeg. toren.

2 persoonö^ITANTELBED F L A T te koop of te huur
te koop gevr. Br. nr. 706 gevraagd door particulier,
bur. Z.' Crt. '
ev. metJgarage. Br. ond. nr
709 bur. Zandv. Courant.
Gevr. FLINKE HULP voor
donderdagmid. geen buiten- MAKELAAR v.d. BROEK
werk. Mevr. Oortwijn, Wei- Brederodestraat 25 is wemarweg 8.
gens ziekte gesloten.
HYPOTHEEK-AANVRAChristmann, Teunis- GEN tijdelijk s.v.p. schrifNieuwste Volkswagens Mevr.
bloemlaan 26, Bentveld, telijk.
gr. nieuwe V.W. 1500 zoekt HULP in de huish.
ma., 'Wo. en vrij. van MED. GEDIPLOMEERD
Ook Opeis Rekord...'62 voor
9-1 u. Tel. 02500-40916.
PËDICURE
en Chevr. „Impala"
Mevr. v.d. Vorm, Cort v.d. Manicure - Massage
Haart.str.2, tel. 3652 en 4200
Lindenstr. 36 zoekt HULP
voor l hele of 2 halve da- Mevi. v. d. Bos-Kooyman
gen per week.
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
J. F. ZWERVER
Gevr. JONG MEISJE als Behandeling volgens afspr.
Arts
hulp bij 3 kinderen en lich- Steunzolen naar gipsafdruk
te huish. bezigh. Nadere
Geen praktijk
inl. mevr. v.d. Veen, Kostv*ari 28 januari
verlorenstraat 91. Telefoon Schildersbedrijf
3555 na' 19' uur.
tot 4 februari
Gevr.
MEISJE v. d.
De andere Zandvoortse huish. NET
BUITENWERK
in gezin met 3 kl.
huisartsen nemen de prak- kinderen.
BINNENWERK
MeVr;
Kooijman,
tijk waar.
Inzetten van ruiten.
Brederodestr. 10, tel. 2088.
Burg. Beeckmanstraat 33
Aangeb. HUIS (Ie etage)
Webers Schoonmaakbedrijf
te A'dam voor een te vraagt een WERKSTER Telefoon: 4755
Zandvoort erkend woning- v.d ochtenduren en gevr.
zoekende. Br. nr. 702 Z.Crt een MANN. HULP voor
Gevr. v.d. mnd aug. HUIS dagelijks. Tel. 4090.
m. 3 slaapk. v. gez. van 6 MONTEUR komt aan huis
pers. Tel. 020-724357.
v. prijsopg. Alle rep. aan
luxe, trucks-, diesel- en
Gevr. mnd aug. v. echtp. benzinemotoren.
Tel. 3994.
m. 2 kind. GEM. KAMERS
m. vr. keuk., omg. station. Jonge vrouw zoekt aangeBr. nr. 704 bur. Z. Crt.
naam THUISWERK. Br. nr
Te huur gevr. van half april 701 bur. Z. Crt.
tot half juli 2 SLAAPK., NAAISTER b.z.a. bij u aan
ZITK., en keuk. v. 3 pers. huis. Br. nr.-<#05 bur. Z.Crt.
m. 3 kind. Mevr. Bolle,
Bosboom Toussaintstr. 56-1
Amsterdam.
Volgens medisch adv. zoekt
rustig besch. echtp. m. 2
kind., man studerend, BEWONING in Zandv., onverschillig wat. Zolder is even
welkom als 2 kamers. Bepaalde kosten geen bezw.
Br. nr. 703 bur. Z. Crt.
Dat kunt ook U
zeggen na een
Wie heeft voor arm gezin
advertentie in de
een KINDERLEDIKANT?
Br. nr. 708 bur. Z. Crt.
BLOEMENHUIS
ZANDVOORTSE
A. H. v. d. MEIJ
KOOPJES! Philips radio
COURANT
m. FM 80% f 125; Philips Haltestraat 65, telef. 2060
radio m. FM 80% ƒ 85;
Achterweg l
Accordeon Paolo Soprani Elke dag verse bloemen
120 b., pianoklavier 4 reg.,
Wij bieden ze u in vele
Uw advertentie immers
nieuwprijs ƒ 1200, nu ƒ475,
variëteiten!
koopje, m. koffer; Heinkel Grote keuze in kamerplanten
bereikt alle groepen
scooter met electr. starter, Het speciaal-adres voor uw
van
^0% f 600. v.d. Berg, Burg.
bruids- en grafwerk
Beeckmanstraat 38, na 18
Zandvoorts bevolking !
Bediening^prijs en kwaliuur. Zandvoort aan Zee.
teit, stemt ied'er tot "teTe koop: l paar originele vredenheid. Zie onze etalage
Canadese SCHAATSEN m.
witte schoen mt 35-36, en
KUNSTSCHAATSEN m. 40
m. witte schoenen. Zr. Dina
GOEDERENSNELVERVOER
Brondersstr. 14, tel. 4712.
van en naar:
Aangeb. marine blauw
Amsterdam - Den Haag WANDELWAGENTJE
•Rotterdam - Haarlem met kapje.
Bussum - Hilversum Dr. J. P. Thijsseweg 7, teleUtrecht - Zeist
foon 4004.
Zandvoort: Kl. Krocht 3, tel. 2655
HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR tot 90% op woonhuizen, woon-winkelhuizen,
en bedrijfspanden. Inl. C.
Hoogewoonink, Mr. TroelHet moderne snelverkeer
strastr. 42, Zandvoort.Kant.
stelt hoge eisen
9-12 en 6.30-7.30 uur. Telefoon 02507-4403.
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een'
gediplomeerd instructeur.
R O T A N W I E G te koop,
compleet, ƒ 25.
Haltestraat 77 achterom.

C. J. PAAP

AUTORIJSCHOOL

2-pers. goed KAPOKBEDSTEL te koop gevr. Br. nr.
707 bur. Z. Crt.
Te koop gevraagd: 3 of 4KAMERFLAT. Tel. na 19
uur 4185.
ZEER BINNENKORT verschijnt de, „Regina-Post",
onze eenmalige doch bijzonder interessante geillustreerde krant met ALLES
wat u weten wilt over een
een heerlijke 7-daagse vakantie, aan boord van het
prachtige hotelschip REGINA. Een onvergetelijke
Rijnreis die bovendien bijzonder voordelig is. Wanneer u NU aanvraagt wordt
de 'Regina-Post' u GRATIS
toegezonden door de N.V.
RIJNLAND, Molenstr. 61,
Den Haag. Ook uw reisbureau heeft straks een
exemplaar voor u!

Met genoegen delen wij U mede, dat wij met ingang vangheden de
vertegenwoordiging van ons merk voor de gemeenten BL&EMENDAAL, HAARLEM, HEEMSTEDE en ZANDVOORT, naast
HARDEBELT'S AUTOMOBIELBEDRIJF, RIJKSSTRAATWEG 249, HAARLEM, hebben toevertrouwd aan

N.V. AMSTERDAMSCHE RIJTUIGMAATSCHAPPIJ
Houtplein 21 - Haarlem - Tel. 02500-22020/12138

GROEI

RENAULT NEDERLAND N.V, ,
WIBAUTSTRAAT 224 - AMSTERDAM

RENAULT <•""

ZWEMMER

Rijksgedipi omeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

't Zeegat uit

KUSTVAART
biedt een vrij en vast bestaan
Belangstellenden worden hierby uitgenodigd —
minderjarigen liefst met hun ouders — om op

WOENSDAG 30 JANUARI a.s.

aanvang 7.30 uur 's avonds op het

Gewestelijk Arbeidsbureau, Zeestr. 28,
ZANDVOORT

een voorlichtings- en filmavond bij te wonen,
waar Kapietein Postma inlichtingen zal geven
en eventueel vragen zal beantwoorden over de
kleine-1 Handelsvaart (Kustvaart) en de scholen
van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de
Scheepvaart.
De kustvaart heeft plaats voor:

LICHTMATROZEN
MATROZEN O/GAGE en
MATROZEN
Met lagere schoolopleiding kunnen deze jongelui
het brengen tot stuurman en/of kapitein.
Ook is er plaats voor:
leerling-machinisten (opleiding liefst lagere
.technische school, afd. machine bankwerken)
Deze jongelui kunnen promotie maken tot eerste
machinist via de rangen van ass. machinist en
tweede machinist.
Bovengenoemde L.T.S.-ers kunnen, indien ze wal
praktijk hebben gehad, eventueel direct geplaatst
worden als ass.-machinist.
Verder is er plaatsingsmogelijkheid voor:
tweede machinisten en koks
De koks moeten liefst ook kunnen broodbakken.
Inlichtingen omtrent plaatsing," opleidingen' en
promotiekansen kan men verkrijgen bij:
a. Het Koninklijk Zeemanscollege, A-Kerkhof
32a, Groningen, telefoon 05900-27343-27344.
b. Alle Arbeidsbureaus.
c. De Koopvaardijstichting, A-Kerkhof 32b, Groningen, tel. 05900-29389-27344.

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

RADIO EN TELEVISIE sssssf
<Jj%

«V f\.Tf*\

"•"•IkT HTFVr

V*tTTC*'ÏÏ"T*

T ITFÏTP --~"'

STOFZUIGERS

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

Jm

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek

Vakkundige en snelle

J.V U

M iV

i^^
(
Burg, Engelbertsstraat 64, tel. 2914

televisietoestellen

Ziet onze showroom

Waarom waareen bondsspaarbank?

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Omdat een bondsspaarbank een spaarbank is in de ware zin van het woord.
Een bondsspaarbank is niet op winst uit. Neemt geen enkel risico bij het
beleggen van de spaargelden. Het

enig doel is het sparen

bevorderen.

Daarbij houdt een bondsspaarbank uitsluitend het belang van de spaarders
in het oog. Er zijn 260 van deze bondsspaarbanken in ons land die alle
hetzelfde doel nastreven. Gezamenlijk beheren zij ruim 3% miljard gulden.
3.375.000 spaarders stellen hun vertrouwen in een bondsspaarbank.

Igebr'*

bij-embleem kenmerkt de ware spaarbank: de bondsspaarbank, een schild

bij Slagerij

en waarborg voor Uw spaargeld.

__j^s].ageryenj
^^^^^O-^^T^^^S^ -5£

NATIONAAL <i> INTÉI-JNATIONAA.L BEKROOND

750 gr. Varkenskarbonade 3,25
WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
100 gr. Cervelaatworst

Z9ct

250 gr.

fijne
zachte

*7(\ ~«f
JLW VI

250 gram
WEEKENDWORSTJE

Biefstuk 1,88

T*(\
o-r- K-AT
T?eT ATDOTTTVT
o QQ l| 750 gram deNDLAPPEN
allerbeste 3,88
750 gr.
KALFSLAPPEN
3,98
MAGBRB RU
750 gram ROSBIEF-LENDE- STAARTSTUK
4.45
'n Blik WITTE PERZIKEN
Eerste soort

88 ct

2 PAKJES KWALITEITSMARGARINE

49 ct

Voor de liefhebbers Ie kwaliteit LAMSVLEES voor aantrekkelijke prijzen.

m r> 3 «^o^

maandag

KOOPJESDAGEN
25
° Sram BIEFSTUK ................. ƒ 1,68
3 siavinken f 0,99 . 3 fricandeiien ƒ 0,99
WOENSDAG

«« dinsdag
,H„^r,„
en

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHEVLEES
0,99
500 gr. VERSE WORST 1,49
100 gram PORK

500 gr. heerlijk GEHAKT 1,25
500 gr. magere RUNDLAPPEN 2,25
100 gr. BREDE LEVERWORST 0,25
0,19

NUTSSPAARBANK

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hoge weg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uut

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

WIST U

Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

i

KERKSTRAAT 26
Chemische' wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653 \

VOORTZETTING VAN DE

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

met weer vele bijzondere
BADHANDDOEKEN
vanaf 1,78
WASHANDJES vanaf 32 ct
KEUKENDOEKEN v.a. 1.38

RESTANTEN
HUISHOUDGOEDEREN

KOOPJES'!

Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden OuwetzegeLs aangenomen

Uw horloge
yertolt

wie u bent
Htl Uian van t»s horbgt
It mier dan ylltm «en
uurwerk liopui.
D» horhstr/Juwtlltr gt»H
U iteazt tn ttn rakkundlg adtlm.

Fa. Lansdorp
Kerkstraat 33

Zijn de koude dagen voorbij ?
Wij hopen het.
De fa. Nooy treft reeds maatregelen voor
het voorjaar.
Zie onze ETALAGE GROTE KROCHT.
Een speciale
ETALAGE
Zie de enorme keuze!
Nog enkele restanten in VESTEN
en PULLOVERS tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

PRACHT PARTIJ
LAKENS EN SLOPEN

MASKERS

waaronder onze bekende
„PAPLOZB" kwaliteit

RESTANTEN
TAFELGOEDEREN

veZOMEK
tNHOISMET....

FLANNELLEN PYAMA'S

FLANEL LAKENS

voor heren:

van een bekend merk, ecru en
gekleurd.
Eén- en tweepersoons C "yjj
vanaf Uj l O
SCHIPPERSLAKENS
vanaf 8,58

BLOEMEN ™PLRNT£N VAN

Alle OUSTERS, PEIGNOIRS en ROKKEN 10% korting
RESTANTEN

ROCK AND ROLL-KOUSEN

dames-, heren- en
kinder-ondergoederen

Alle maten

KINDER MAILLOTS
10% KORTING

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling
volgens afspraak

Alle STUKGOEDEREN met 25% korting

gestreept 7.98
effen 8.48
9,68
9,68

„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Het van ouds bekende adres:

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

dat 20% korting op alle
stoomgo*dexen •
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.

98 ct

Restanten NYLONS
98 ct
Restanten wollen SHAWLS en
HANDSCHOENEN
extra goedkoop

VESTEN en PULLOVERS, alle soorten 10% korting

Blo emenmagazijn
„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v,d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst
Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

Voor uw
BRIL

UW SPECIAALZAAK!

zijn een beproefd middel voor huidverzorging, omdat zij vele weldadige eigenschappen gecombineerd bevatten.
Door de tijdelijke afsluiting van de gezichtshuid werken zij als een stoombad.
De intensiteit van de bloedsomloop
wordt sterk verhoogd, de werking van
alle huidklieren wordt aangezet, waardoor een grondige reiniging van de huid
plaatsvindt.
Massage in combinatie met maskers is
derhalve de aangewezen weg om een
soepele, elastische huid te verkrijgen.
Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen bij
Salon voor schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

WILGELAAN 109
Zwanenburg

De Amsterdammer

Altijd en ook nu weer
de goedkoopste

»/, kilo TOMATEN
0,35
i/.> kilo WITLOF
0,50
V" kilo SPRUITEN
0,50
i/." kilo RODE KOOL/SAVOYE KOOL 0,30
t/:, kilo WINTERWORTELEN 0,30
J/., kilo UIEN
0,30
V» kilo KOOLRAAP
0,22
KROP SLA, per stuk
0,22
10 PERS-SINAASAPPELEN
1,25
5 EXTRA JAFFA'S
1,10
6 prima Valencia SINAASAPPELEN 1,00
3 GR APE FRUITS, Surinaamse
0,90
8 MANDARIJNEN (heerlijk)'
l,—
l kilo GOLDEN DELICIOUS (extra) 0,98
l kilo COX D'ORANGE
0,75
2i/2 kilo beste AARDAPPELEN
0,49
l kilo MOESAPPELEN
0,60
l kilo STOOFPEREN (vuurood) 0,40
l kilo GOUDREINETTEN (moes) ... 0,85

Voor-iedere klant l blik
witte bonen of spinazie
»/. kilo PATAT (voorgebakken) 0,60
Vj kilo VERSE ANDIJVIE
0,55
GEOPEND VAN 9 TOT 5 UUR

Centrale verwarxrdng-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J H. BLASB, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
•INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52. tel. 4267, Zandvoort

ANS NANNINGA

Kostverlorenstr. 64, tel. 2179, Zandvoort
JURKJES - ROKJES

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzelceringen

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogébedrijf G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verOpticien
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
Poststr. 12, telefoon 4395 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
Leverancier alle ziekenf.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
Prima rietmatten
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
voor afschutting en tegen 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
stuiven; franco. Rietmatten
1
fabriek C. A. Rijnbeek. Hil- ? 00 Politie (alleen noodgevallen)
legom, tel. 02520-5116. OoK 2000 Brandmelding
genegen de rietmatten vak- 3043, 3044 Politie
kundig te plaatsen. Prima 2345 Gemeente-secretarie
Vreemdeltngenvertuingrond bij elke hoeveel- 2262 Informatiebureau
/
keer, Kiosk Raadhuisplein
held.

A. G. Slinger

GROTE KROCHT 30—36, ZANDVOORT TELEFOON 2666

ZANDVOORT

SPAARTEGOED f94.000.000,AANTAL SPAARDERS 108.000
IN 1962 AAN SPAARDERS VERGOEDE RENTE f 2.700.000,-

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

HALTESTRAAT 3

voor dames
Nachthemd

Het

Delana wollen
Bretelbroekjes f2,78
Leuke Draion KLEUTERVESTJES
Meisjes- en jongens BLOUSES
NON-IRONSTOF per meter
vuilafstotend, kreukherstellend ƒ 2,90

Alles voor zeer
lage prijzen
WOLLEN ROKJES mt 50 t.m. 75......3,90
WOLLEN KLEUTERTRUITJES ,
WOLLEN RUITEN JASJES
JONGENS VESTJES met Rhovyl
WOLLEN DELANA VESTEN tot 16 jaar

Alles eerste klas
kwaliteit
WEEKENDERS j 3,90 enz. enz.

NQTTEN

HALWsTRAAT 59

DINSDAG 29 JANUARI l

63e jaargang no. 8 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8.—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

(de voorzitter en één lid) zitting heeft een
vertegenwoordiger van de ten behoeve van
het maatschappelijk werk onder de woonwagenbewoners werkzame particuliere organlsaties.
werd Zuidwest Nederland getroffen door stormvloed
Er zal een geregeld overleg zijn tussen
van woonwagenkamp in Haarlemmermeer
de organen van het rechtspersoonlijkheid
bezittend lichaam en de hiervoor bedoelde Zondagmorgen, l februari 1953, kreeg Nederland bij stukjes en beetjes enig idee
In de raadsvergadering van 29 mei van het vorig jaar werd besloten medewerking commissie, die tevens bevoegd is voorstel- van de ontzaglijke ramp, welke zich die nacht langs zijn kusten had voltrokken.
te verlenen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke regeling1 tot stichting len aan het algemeen en het dagelijks be- Het zou nog dagen duren voor men die ramp in volle omvang kon overzien. Men
en exploitatie van een streekwoonwagenkamp binnen de gemeente Haarlemmermeer stuur te doen.
Overeenkomstig de adviezen van de com- hoorde wel de noodkreten, maar men wist niet op hoeveel plaatsen die kreten reeds
missies van bijstand voor algemene zaken, in het water waren gesmoord!
Nadat ook de raden van de andere deel- zich daarop bevindende opstallen beschik- voor de financiën en voor sociale zaken
nemende gemeenten (Aalsmeer, Benne- baar, welke grond door de deelnemende c.a. stellen b. en w. voor de gemeenschapDe sporen van de februariramp 1953 zijn daar werd uit een gezin van tien personen
broek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlem- gemeente wordt aangewezen als regionale pelijke regeling vast te stellen.
vrijwel uitgewist. Alle aandacht concen- één meisje gered. Mensen, die zich uren,
merliede c.a„ Haarlemmermeer en Heem- standplaats voor woonwagens, bedoeld in
stede) een dergelijk principe-besluit had- art. 31 van de wet op de Woonwagens en In de vergadering van 19 december 1961 treert zich op het geweldige Deltaplan, dat uren achtereen krampachtig hadden vastgestaag zijn voltooiing nadert.
geklemd, lieten los en zonken weg in
den genomen, zond het gemeentebestuur Woonschepen.
besloot de raad voor de uitbreiding van de
Het is ook al weer tien jaar geleden, dat de golven. Mensen, die hun toevlucht hadvan Haarlemmermeer deze gemeenten een De taak van het lichaam wordt uitge- .parkeerstrook, gelegen aan de zeezijde van
ontwerp-gemeenschappelijke regeling toe voerd door een algemeen bestuur, waarvan de Boulevard Barnaart ten noorden van die ijskoude stormnacht de noodklokken den gezocht in boten, op vlotten, op dijken,
voor de stichting en exploitatie van een door de colleges van burgemeester en wét- Riche-bad, een krediet van ƒ 135.000 te klepten en de sirenes huilden, gejaagde vonden geen redding.
En op de dijken vochten mannen met
regionaal woonwagenkamp, met verzoek houders van elk der deelnemende gemeen- verlenen, op voorwaarde, dat met een ben- mensen op de deuren bonkten: „Vlucht,
het water komt!"
het water. Hartbrekend was deze strijd,
eventuele opmerkingen omtrent deze ont- ten een lid wordt aangewezen.
zinemaatschappij een overeenkomst zou
werp-regeling aan het gemeentebestuur De dagelijkse leiding berust bij een da- worden getroffen ten aanzien van de be- Door meer dan vierhonderd gaten In de slechts hier en daar met succes bekroond.
De ellende van deze dagen is niet in
van Haarlemmermeer te laten weten. De gelijks bestuur bestaande uit drie leden. taling van de rente en aflossing van de dijken, die soms over een lengte van 20
door de gemeentebesturen gemaakte op- De vertegenwoordigers van Haarlem en aanlegkosten en van een bijdrage in de on- kilometer werden weggesleurd, stortte zich woorden te vatten. De schade laat zich in
merkingen hebben aanleiding gegeven tot Haarlemmermeer in het algemeen bestuur derhoudskosten. Daartegenover zouden de Noordzee op „het land der zee ontrukt". cijfers vaststellen. Die werd geschat op 875
wijziging of aanvulling van enige artikelen maken in elk geval deel uit van het dage- aan deze maatschappij bepaalde facllitei- Zij, die nog konden vluchten, trachtten miljoen gulden, waarin niet begrepen een
van het ontwerp.
lijks bestuur. Het derde lid wordt door het ten verleend kunnen worden b.v. 't recht zich te redden op de daken, op de dijken produktiederving, welke tussen de 200 en
Het gewijzigde en aangevulde ontwerp algemeen bestuur uit de overige vertegen- op genoemd parkeerterrein of elders in de Ze zagen de nacht wijken voor de dag. Ze 300 miljoen gulden werd begroot.
zagen één golvende watervlakte, opge- Meer dan 130.000 bunder cultuurgrond
bevat de volgende bepalingen:
woordigers gekozen.
gemeente een benzineverkoopplaats te jaagd door de wind. En voor velen ging de werd door het water overspoeld, meer dan
Het in te stellen rechtspersoonlijkheid
Voorzitter van zowel het algemeen be- stichten.
dag weer over in de nacht, zonder dat red- 20.000 hectare was voorlopig onbruikbaar.
bezittende lichaam draagt de naam Woon- stuur als van het dagelijkse bestuur is de
Met de Steenkolen-Handelsvereniging
Twintigduizend koeien, elfduizend varkens,
wagencentrum Zuid-Kennemerland en is vertegenwoordiger van Haarlemmermeer. n.v. te Utrecht heeft het college — in be- ding daagde.
Want men had in Nederland nog geen duizend paarden dreven als kadavers rond.
gevestigd te Haarlemmermeer.
De begroting van het lichaam wordt ginsel — een dergelijke overenkomst geIn Oude Tonge verloren meer dan 300
door het algemeen bestuur vastgesteld en troffen. In grote trekken behelst deze idee van de werkelijke omvang van de
ramp. Men besefte nauwelijks, dat St. Phi- mensen het leven, in Nieuwerkerk 270, in
Het lichaam heeft ten doel:
door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. overeenkomst het volgende:
lipsland er eenvoudig niet meer was. dat Stavenisse 160. Meer dan honderdduizend
1. te voorzien in de behoefte aan een aan Tegen de ontwerpbegroting, die vóór l mei
de eisen van ruimte en gerief behoor- van het aan het begrotingsjaar vooraf- 1. de gemeente verleent aan de n.v. het oeree-Overflakkee nog slechts een stuk mensen moesten worden geëvacueerd en
recht tot het exploiteren van de in de duin was aan de Westkant, dat het groot- veelal van al het nodige voorzien.
lijk beantwoordende openbare stand- gaande jaar aan elk der deelnemende geaanhef bedoelde uitbreiding van 't par- ste deel van Tholen weer door de zee was
Aan granen ging 36.000 ton verloren,
plaats voor woonwagens binnen het meenten wordt toegezonden, kunnen de
keerterrein en tot het stichten en exploi- teruggenomen, want van daar kwamen aan aardappelen en suikerbieten meer dan
gebied van de deelnemende gemeen- colleges van burgemeester en wethouders
teren van een benzineverkooppunt op geen hulpkreten meer.
800.000 ton.
ten;
bij het algemeen bestuur bezwaren indieeen terrein aan de landzijde van de Bou- Meer dan achttienhonderd mensen kwa- De overheidsuitgaven voor herstel wernen.
2. zoveel mogelijk door en in samenlevard Barnaart;
men bij deze ramp om het leven. Op Tho- den voor het jaar 1953 op 400 miljoen gulDe boekhouding wordt gevoerd door de
werking met het particulier initiatief
len zag een huisvader zijn vrouw en twaalf den geraamd.
centrale
boekhouding
der
gemeente
Haar2.
dit
recht
geldt
voor
de
periode
van
l
te doen voorzien in de verzorging van
kinderen voor zijn ogen verdrinken, en
De oorzaak van deze ramp was een
1 lernmermeer, terwijl alle inkomsten en bemei
1963
tot
l
mei
1983;
de maatschappelijke en culturele be storm, die in de nacht van 31 januari op
talingen
via
de
centrale
kas
van
die
ge3.
voor
dit
recht
betaalt
de
n.v.
aan
de
langen van de bewoners van 't kamp.
l februari over Engeland, België en Negemeente jaarlijks ƒ 10.443, — (zijnde
derland trok. Deze storm duurde ongeDe gemeente Haarlemmermeer stelt -,
de
regeling
voortvloeiende
kosten
de
20-jarige
annuïteit
van
de
aanleg* *"i
woon lang, bijna 24 uren. Het was een
onder nader met het lichaam overeen tec.
n gedragen door de deelnemende
kosten van het parkeerterrein);
Woordv/österstorm, die -h^t v/a ter in de
- hemen vcor-.vs.ardcs~ • de grond,- mot- do; ijgjjji
r
~
naar iato van hel~aaiilai iu4. voorts betaalt de n.v. aan de gemeente
Noordzee zo hoog opstuwde, dat het water
l januari van elk jaar. ,'
terug de kosten van het afgraven en/of
van 3,10 m (Vlissingen) tot 4,20 m (Diniddzakelijke uitgaven voor maatschapophogen van het terrein bestemd voor
telsas) boven het normale peil kwam te
a.èjfjkê-.'zorg, in overleg met de voorzitter
het benzineverkooppunt, alsmede de
staan. Het is vooral de ongewoon lange
ÖEtdiens'', gemachtigde gedaan door het bekosten van het daarvoor noodzakelijke
duur van dit hoogwater geweest, die de te
stuurJCyan een der deelnemende gemeenten
omleggen van wandel- en fietspaden en
zwakke dijken heeft ondermijnd.
Tot op heden heeft het gemeentebestuur ten'' behoeve van woonwagenbewoners, die
het verplaatsen van hekken.
Ook Texel werd beschadigd, de Eeneen motivering t.a.v. de beëindiging van op doorreis zijn van of naar een woonwadrachtspolder liep onder. Schielands Hoge
de particuliere exploitatie van het caravan- genkamp, komen voor rekening van het
B. en w. menen, dat het overeengekoZeedijk liep gevaar, maar bleef behouden.
kamp fOennenaal' achterwege gelaten. Men lichaam.
mene voor de gemeente alleszins aanOok de Westkappelse Zeewering weerkan zich niet voorstellen dat de gemeente ,'Alle uitkeringen, lasten en kosten vervaardbaar is.
stond het watergeweld. Bij Zandvoort, Kat
tot deze stap heeft besloten, nadat de ex- bonden aan de toepassing van de ArmenZij voegen hier nog aan toe dat de rijkswijk, Noordwijk, Scheveningen en 's-Graploitanten niet boven een bepaald bedrag wet en van de diverse sociale voorzieningsgoedkeuring voor de aanleg van het parvezande sloegen stukken van de duinreep
voor de huur van het kamp wilden gaan. regelingen welke door de deelnemende geaf.
De gemeente had in dat geval een open- méenten worden genoten resp. krachtens keerterrein op 7 december j.l. reeds werd
Het waren de Zuidhollandse en Zeeuwbare inschrijving kunnen houden, waarbij wettelijk voorschrift worden gedragen met verleend. Met de uitvoering kan dus thans
se eilanden en de Westkust van. Brabant,
eventuele gegadigden in de gelegenheid betrekking tot het kamp en zijn bewoners — zodra de weersgesteldheid dit tenminste toelaat — worden begonnen. Aangezien
die de zwaarste klappen kregen.
waren geweest, een voor de gemeente ac- worden geacht te zijn ontvangen resp. beGeheel Nederland was diep onder de
ceptabele huurprijs te ^bieden. Nu dit taald ten behoeve dan wel ten laste van de rijksgoedkeuring drie maanden geldig
is moet uiterlijk 7 maart met het werk
indruk van deze ramp.
niet is gebeurd, kan het niet anders, of het lichaam.
Hartverwarmend was de spontaneïteit,
de gemeente heeft het caravankamp in Dé in de beide voorgaande alinea's bedoel- een aanvang worden gemaakt.
B. en w. vragen de raad te besluiten tot
waarmee men niet alleen in Nederland,
eigen beheer willen nemen.
de; uitgaven en inkomsten worden bij de het aangaan van een overeenkomst met de
maar ook in 't buitenland reageerde. NimIn het raadsvoorstel het request van de afrekening van de verschuldigde vergoeSteenkolenhandelsvereniging n.v.
mer zullen de Amerikaanse piloten worden
particuliere exploitanten van het kamp af ding per inwoner verrekend.
vergeten, die in helikopters het reddingste wijzen (Z.Crt. 25-l-'6S), wordt door het ^Tenslotte is nog bepaald, dat er een rewerk verrichtten, noch de vele buitenlandcollege van b. en w. de aandacht gevestigd gionale coördinatiecommissie, zal zijn,
se helpers, die de bewoners bijstonden.
op de gunstige opbrengsten van het kamp. waarin naast 2 vertegenwoordigers van
Het Rampenfonds ontving in totaal ruim
Bij de huidige tarieven een opbrengst van 't" rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam
Hoestdrank in tabletvorm.95ct
133 miljoen gulden, waarvan 39 miljoen
ƒ 30.000 en bij een verhoging van f 64.000
uit het buitenland kwam.
per jaar. Deze baten worden in een kriHet meest opvallend is de wijze, waarop
tische beschouwing in het Haarlems
de bevolking der getroffen gebieden zich
Dagblad van j.l. donderdag, als hét moheeft hersteld.
tief van de gemeente beschouwd, het kamp
Niemand kan het leed van die velen peizelf te gaan exploiteren. Men kan zich
„Haha" zei de zoon.
len, maar men ging niet bij de pakken
deze beweegreden heel goed indenken en
„Nee, serieus", zei de vader,
neerzitten. Wie thans de eens getroffen
het zal niet gemakkelijk vallen van het te„daar stop ik m'n spaargeld
streken bezoekt, moet zoeken naar de Htgendeel te overtuigen.
't Scheelde niet veel...
in. De moderne manier,
tekens van de stormramp.
Toch is dit o.i. niet het hoofdmotief van
weet je".
„Luctor et Emorgo", Ik worstel en kom
het streven van liet gemeentebestuur het
boven. Die spreuk uit het Zeeuwse wapen
caravankamp in eigen beheer te nemen. Een paar weken geleden maakte mijn goe- (De gevel van het huis van de verre ach„Wat betekent dat dan geldt zeker voor hen, die deze worsteling
Dit moet worden gezocht in de voorberei- de vriend Momus in onze krant een grapje terneef van tante Agaat, bedoel ik) En
Deposito-boekje?"
een zogenaamde „topdag" in januari zondag was er een meneer uit Amsterdam,
moesten
doorstaan
ding van de aanleg van een pier en bij- over
en hij noemde dat een wenssprookje, om- die met z'n auto het strand opkwam en
„Dat 't van De Twentsche
Maar op l februari 1963 zullen toch albehorende objecten — hotels e.d. — aan dat 't zo koud was. Ik geloof wel dat hij per se naar Engeland wilde oversteken om
Bank is. Krijg ik 3^ procent
lereerst de gedachten vertoeven bij de veer velen mee zal hebben verwarmd toen 't z'n schoonmoeder in Liverpool te bezoeken,
de kop van de Van Lennepweg.
rente van. Niet gek".
len, wier levens in deze verschrikkelijke
Van dit project en de in de nabijheid bitter nodig was, maar hij kon niet weten Hij was verbaasd dat hem dit niet werd
dat
tien
dagen
later
die
topdag
er
in
wertoegestaan.
Hij
vertelde
dat
hij
deze
winter
„Oh. Zou d'r genoeg rente
dagen werden opgeëist.
gelegen en ontworpen amusementsgelegen- kelijkheid was! Moet u even luisteren: Er al diverse keren op de Gouwzee had doorvoor zijn voor een... eh...
heden etc., worden van de zijde van het ge- zijn vreemde dingen aan 't gebeuren aan gebracht en dat hij nu naar Liverpool wilwerphengel?"
meentebestuur grote revenuen verwacht. onze kust. Een ijsvloer van enkele honder- de. De politie, die de handen vol had,
De gemeente nu wil zich kennelijk verze- den meters breedte ligt op de plaats, waar maakte hem duidelijk dat het niet om de
„Wil jij eens vlug aan je
de witgekuifde golven zich op het schoonmoeder ging, maar om liet onbeSpel in kerk
keren van de in de omtrek gelegen anders
huiswerk beginnen?"
strand werpen en hun overmoed bekopen trouwbare ijs. En ik ontmoette Stoeleman,
Vrijdag 8 februari a.s. zal in de Roomsobjecten. Objecten, die in de toekomst een met hun ondergang op de banken. Iede jen die spijt had dat-ie z'n tent niet even gauw
Katholieke Kerk een opvoering worden geaantrekkelijk „achterland" voor de te wil dit unieke schouwspel zien en dat leb- kon opzetten. 50.000 mensen hebben ZandAls U gil J wilt sparen - en veilig
geven van het toneelspel „Roof en geloof'-"
bewaren • neem dan een depositoboekje
stichten pier kunnen vormen. Het afbre- ben ze dan speciaal zondag j.l. gedaan, voort bezocht en de bussen van de NZHV
toen Zandvoort een dagje beleefde, dat er M reden zomerdienst! Honderden automovan De Twentsche Bank. U kunt
uit het Engels vertaald door Guillaume v.d.
ken van de onderhandelingen met de par-'mocht
zijn. Weliswaar niet met smeltend bilisten moesten aan de grens van Bloo66k per giro storten en - tot 25.000
Graft. Het stuk zal opgevoerd worden door
ticuliere exploitanten en het in eigen be- asfalt of zand, waarin je een spiegelei kon mendaal en Zandvoort vernomen dat ze
gulden - ontvangt U per jaar
1
jongeren uit alle kerkelijke richtingen in
heer nemen van het kamp, -moet dan ook bakken, maar een dag, die weer eens — becer hun wasjeu konden achterlaten in
3
/
t
procent
rente.
Zandvoort.
als een teken aan de wand worden be- meer dan in augustus het geval was — hè: Bentveldse om de tocht naar de ijsvelte zien gaf. Ik las den te voet voort te zetten
De regie is in handen van Rob van
schouwd. Als een teken voor hen die hun verkeersopstoppingen
dezer dagen dat een Amerikaans profesDe Spoorwegen „legde talrijke extra
Toornburg. De decors en verlichting zulbedrijven hebben gevestigd aan zee- en sor gezegd heeft dat de kernexplosies in de treinen in" ('t lijken wel maatjesharinlen worden verzorgd door'de verschillende
böulevardzijde. Wanneer deze exploitanten dampkring verantwoordelijk moeten wor- gen!) Het strand krioelde van de dagjesjeugdverenigingen en jeugdclubs.
— en zij niet alleen — zicJfitbepalen tot den geacht voor ons huidige klimaat. De lieden, die de structuur van Zandvoort
is dit jaar veel zuidelijker doorgedron- gaan ombuigen. Waarom hebben we hier
\
een afwachtende en passieve houding, dan kou
gen. En dat moet ik ook toegeven, dat is geen wintersportexpert T^Waarom wel een
Ledenvergadering
PvdA
wacht hf.n in 'de 'toojeomst eenselfde lot.
waar. Tante Agaat heeft een verre ach- pierplan, gebaseerd^^!)^ kwakkelzomers ?
terneef in Maassluis en daar was het ook En waarom geenVböbsleëbaan over de duin
De plaatselijke afdeling van de Partij van
koud geweest. Voor het eerst sedert 189^ toppen via de zwinnen < in de richting van
de Arbeid houdt a.s. vrijdagavond een
185 kantoren in Nederland
hadden ze daar een bevroren kraan. Ec i Liverpool? Waarbtnf we'l\steenklompen van
huishoudelijke bijeenkomst in Ons Gewerd meteen een gedenksteen in z'n gevel hotels en geen SkCi] liltïgschans ? >
ruw of schraal? PU ROL.
bouw.
gemetseld toen de loodgieter geweest was.
ïf c^llï-^lBARTJE
Hedenavond in de Raad

TIEN JAAR GELEDEN

Voorstel gemeenschappelijke regeling

Teken aan de wand

Bronctn letten

„Wat is dat?"
vroeg de zoon
„Da's m'n
oude kous"
zei de vader

paniek tijde**

Huid-handen-lippen

DE
TWENTSCHE
i BANK

s,.

FAMILIEBERICHTEN

j,
Gl

•tin
Met. blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter en mijn zusje
INGE MYRTLE
A. Zonneveld-Hordijk
S. Zonneveld L
Paul
t/
Zandvoort, 28 januari 1963.
Kostverlorenstraat 131
Tijdelijk: ,,Uyt den Bosch", Spanjaardslaan 7, Haarlem.

1,90
«1.25
• 1,20
l,—
0,75
0,45
0,40
0,85
0,75
0,75
0,60

TONG
ZEEWOLF
FILET

• KABELJAUW MOTEN
SCHELVIS
SCHAR"

WIJTING
SCHELVIS KUITJES ..

KABELJAUW KUIT
LEVER
SCHOL

Vishandel Duivenvoorden

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Speciale woensdag-aiinbiedïng

Staver*en's Bakkerij

Haltestraat 49, telefoon 2261

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De. Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswatjenrijscltool „Tollens", Tollensstraat 13.
7231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gcrtcnbaclis Drukkerij, Zandvoort.ie
Courant, Achterweg l
?100 Politie (alleen noodgevallen)
2COO Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelmi/f-nverkeer, kiosk Raadhuisplein

sois-Spiers met 232,98% en Raspoort- de C-lijn promoveerde het dameskoppel
SJ9uwerman met 219,63% en degradeerden Plugèjï-Zürcher met 220,54% en fam. vai^
In de 'derde competitie van de Zandvót?
roortse de' fam. Paardebek met 182,80% en mevr. Straaten met 207,86%.
Bridgeclub is het koppel Fabel-Stor als Notterman-de Zwarte met 182,74%. Naar
eerste geëindigd in de--A-lijn met 'een percentage van 230,33i/a %. Het dameskoppel
Brossois-Pabel kwam met 224,54% op de
tweede plaats. De koppels Klewiet-Klomp,
183,11%, en mevr. SpoeJder-Jongbloed,
5 KRENTENBOLLEN
.*;"
'. ƒ 0,50
167,83%, degradeerden naar de B-lijn.
200 gram ELIENTJES
ƒ 0,70
De opengevallen plaatsen worden inget
en
nomen door de B-kampioenen HeidoornVader met 233,34% en het dameskoppol
5 heerlijke CRÈME-SOEZEN voor slechts
ƒ 1,10
Bos-Sneiders met 211,31%. In dezelfde lijn
degradeerden fam. De Jong met 183,33% en
het dameskoppel Stor-Weller met 177,97%.
,
'
Zeestraat 48, telefoon 2684
In de C-lijn promoveerden de koppels Bros-

Zandyoortse Bridgeclub

EET NU VIS!

droom wensen
voor

-F-^-^C
't Zeegat uit

biedt een vrij en vast bestaan

-j^

droom prijzen

Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd —
minderjarigen liefst met hun ouders — om'op

WOENSDAG 30 JANUARI a.s.
aanvang 7.30 uur 's avonds op het

Gewestelijk Arbeidsbureau, Zeestr. 28,
ZANDVGQRT
j
een voorlichtings- en filmavond bij te wonen,
waar Kapietein Postma inlichtingen zal geven
en eventueel vragen zal beantwoorden over de
kleine Handelsvaart (Kustvaart) en de scholen
van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de
Scheepvaart.
De kustvaart heeft plaats voor:

LICHTMATROZEN
MS.TROZEN O/GAGE en
MATROZEN
J.
Met lagere schoolopleiding kunnen deze jongelui
het brengen tot stuurman en/of Kapitein.
Ook is er plaats voor:
'
leerling-machinisten (opleiding liefst lagere
technische school, afd. machine bankwerkèn)
Deze jongelui kunnen promotie maken tot eerste
machinist via de rangen van ass. machinist l en
tweede machinist.
,
Bovengenoemde L.T.S.-ers kunnen, indien ze wal
praktijk hebben gehad, eventueel direct geplaatst
worden als asf.-machinist,
l
Verder is er plaatsingsmogelijkheid voor:
|
tweede machinisten en koks
j
De koks moeten liefst ook kunnen broodbakken.
Inlichtingen omtrent plaatsing, opleidingen' en
promotiekansen kan men verkrijgen bij:
a. Het Koninklijk Zeemanscollege, A-Kerkhof
32a, Groningen, telefoon 05900-27343-27344.
b. Alle Arbeidsbureaus.
c. De Koopvaardijstichting, A-Kerkhof 3213, Groningen, tel. 05900-29389-27344.
Gevr. voor perman, bewoning HUIS of FLAT te
Zandvoort, huurprijs tot
ƒ 175,- p.m. incl. verwarming event. met ruiling
van 5 kam. woning aan de
Overtoom te Amsterdam.
Br. ond. nr. 805 bur. Zandv.
ZOEKT U • VAKANTIE- Courant.
GASTEN? Adverteert dan
in het Nederl. vakantieblad
„Holland - Ihr Ferienland".
Verschijnt
in Duitsland, wij maken een leuk jurkje
Oostenrijk en Zwitserland voor u. Mevr. C. C. M.
op 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 17/5Stoete, De Ruijterstr. 10/1
enz. EURO-VERLAG, Post- Tel. 2239.
bus 5185, Amsterdam. Tel.
(ook 's avonds) 020-735146. Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrljWONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort dag gekookte of gebakken
'
Aangeb.: vrij bovenhuis, MOSSELEN.
5 km., badk., a.d. Midden- Zeestraat 62, telefoon 2263
weg. Huur ƒ 136 p.m. Telefoon 020-58477.
AUTOVERHUUR

D

Heeft u stof?

FLINKE JONGEN gevr,, - „ZAND VOORT"
voor krantenwijk op zatefdagmiddag. Aanm.: Zuster Verhuur van Opeis en
Volkswagen met roldak.
Dina Brondersstraat 3.
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580, b.g.g. 3283
K A P S T E R b.z.a., liefst
omg. Zandvoort. Br. nr.
Voor moderne MORSVRIJË
802 bur. Zand v. Courant.
KOOIEN, pluimvee- en voFlinke WERKSTER gevr. gelvoeders en aanverwante
Loon ƒ 2,50 p.u. Br. nr. artikelen, bel 02500-11607.
801 bur. Z. Crt.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Gevr. KINDERLEDIKANT Wij bezorgen maandag,
in goede st. Tel. 4680 of donderdag en zaterdag in
br. nr. 803 Z. Crt.
Sandvoort.
TE KOOP: WOONHUIS
a.d. Kostverlorenstr. v/aarStadsschouwburg
van bcnedenhuis verhuurd
te Haarlem
a ƒ 57,95 p.m. en hot bohuis leeg komt. Dit boven,
huis bev. 4 kam., serre balZaterdag 2 febr., 8 uur
kon, keuken en bergplaats.
Niemo Rotterd. Toneel
Inl. mak. J. Boogaard Jr.,
Regentesseweg 7, tel. 2210.
Medea
en Damesorkest
STRANDTENT te koop gevraagd. Br. nr. 804 Z.Crt.
Zondag 3 febr., 8 uur
Spoed! Gevr. voor tijdelijk
Toneelgroep Studio

flinke werkster

Loon ƒ 2,25 p.u. Brederodestraat 87, tel. 2428.

Cobi Begk-Meisner
Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon voor gelaatsverzorging', lichaamsmassage, vcrmagering, gegarandeerde blijvende onth'aring, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

Een geboren
leugenaar
Ma. 4 en di. 5 febr. 8 u.
Ab. B. en Ab. C.
Nederlandse Comedie
> De lankmoedige
i-1
.
minnaar
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Nog even geduld en dan....
dan brengt De Gruyter U
droomwensen die werkelijkheid
worden !
Tastbare heerlijke werkelijkheid
- franco thuis !
Want met de spaarzegels van
De Gruyter koopt U voortaan
al die droomwensen, voor
droomprijzen !
(
Prijzen om op slag klaarwakker
van te worden....
Spaar die zegels van De Gruyter.
Spaar ze en ontdek straks
hoe dromen waar worden
BIJ DE GRUYTER!
é

t

Gelderse

SPAAR

DIE DROMEN WAAR
"in een f wee drie"!
U hebt recht op de'aankoop van een
spaarzegel a 10 et.:
1. bij elke gulden boodschappen
r
bij De Gruyter
2. bij elke 3 -pakjes margarine
3. bij elke 250 gram koffie of
5<K>gram Oploskoffie
Koop elke spaar'zegel van De Gruyter die
U kunt bemachtigen. Des te eerder bent U
uit de droom en in de prettige werkelijkheid l

bij aankoop van f 4,De Gruytermerk-artikelen
POTJE a 50 GRAM

ROOK

l WORST|
i

l

KOOL 75

wft

PICCALILLY
extra

Katfetongen 250gram
meikof Pm,r 175
(g root verpakking)
PdStllleS
Geldig van 30 jan. t/m 5 febr.

:

500 gram melk „t puur 295

•_

(grootverpakklng)

250 gram melk oc puur 195
fflrootverpakklng)

"

"~

~

'

Een grote ONTBIJTKOEK-52
KONINGSKOEKM, c A_78

po, / t »

pot:-

MOKKA FILTER

P vacuüm verpakt

|_üi.
I BOEREN- f

PICCALILLY

EIERCAKEJES

GOUD
REPEN

5 stuks _

49

2

elk 4e kussentje

PAKJES

CHOCOLADE
HAGEL 4
4SAMEN

f}

ELK 3e PAKJE

GRIES
PUDDING
GRATIS

SHAMPOO

GRATIS
Bij aankoop van
een pot haarcrème
een plastic

HAARBORSTEL

GRATIS

Geldig van 30 jan. t/m 5 febr.
Celdlg van 30 |an. t/m 5 febr.

Luister naar het interessante. De
Gruyter-programma „Met De

Gruyter de wereld rond"
op .Radio Luxemburg (208 m.}
Aanstaande zondag 3 februari
(van..12.45-l 3.00 uur)

GRUYTER

BETERE
WAAR
0PJTIEN

PROCENT

alleen GRUYTER
DE
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„Dennendal" in de raad

en waarin spr. een berekening had ge- Postzegels Anti-hongeractie
maakt over wat er moest gebeuren. Bij
handhaving van de bestaande tarieven zou Het ligt in het voornemen van PTT om
de bruto-opbrengst van het kamp ongeveer op 21 maart a.s. in het kader van de antiƒ 50.000,— bedragen. De heer Van Bree- honger-actie der Verenigde Naties een semen verhoogde zijn bod tot ƒ 9000,— en rie van twee speciale postzegels, t.w. 12
maakte er zelfs ƒ 15.000,— van, toen hij en 30 cent, zonder toeslag uit te geven.
hoorde dat de gemeente in overweging
Voor zover thans bekend zullen ongeveer
nam de exploitatie zelf ter hand te nemen. 100 postadministraties over de gehele weWethouder LINDEMAN (kvp) zei ge-reld door uitgifte van één of meer speciale
frappeerd te zijn dat er — nadat deze postzegels aan deze actie deelnemen.
kwestie zo uitputtend is behandeld in de
commissie en in de Raad — er thans toch
nog twee negatieve stemmen zijn. Er is Ongevallen op de weg
gebleken dat de pacht over 10 jaar minder Zondagmiddag vond oms*reeks 4 uur op
heeft bedragen dan de kosten, die de ge- het verkeersplein van de Brederodestraat
terechtwijzing aan het Haarlems Dagblad, meente
gemaakt heeft. Overigens wilde hij een aanrijding plaats tussen twee auto's.
dat een volkomen onjuiste en tendentieuze niet beweren
dat het kamp slecht was, De wagens werden beschadigd.
voorlichting over deze kwestie had ge- maar de sanitaire
waren on*
geven. Natuurlijk heeft het college geen voldoende. De heervoorzieningen
Van Breemen weigerde Zondagavond reed een taxi, bestuurd door
enkele bedoeling a priori in deze kwestie echter eind 1958 begin
1959 medewerking
uit Zandvoort, door de gladheid
gehad.
geven aan verbetering. Er is geen open- E.v.d.M.
Het college heeft contact opgenomen te
tegen de prikkeldraadafrastering op de
bare
inschrijving
gehouden
omdat
men
met de heer Van Breemen en hem geBarnaart. Acht betonnen paaldat zich met de voortzetting van Boulevard
vraagd of hij bereid was de exploitatie — vreesde
tjes sneuvelden. De auto werd aan de linde
particuliere
exploitatie
opnieuw
moeina afloop van het contract op 31 decem- lijkheden zouden voordoen. De heer Van kerkant zwaar beschadigd.
*
ber 1962 — voort te zetten en zo ja, onder Breemen
heeft echter het voorrecht en de
welke condities. Dat er geen openbare in- kans gekregen
Zondagavond slipte een autobus van de
enkele
malen
een
r>od
te
schrijving is gehouden, kwam dus doordat doen. Er is gezegd dat de heer Van Bree- NZHVM tengevolge van de gladheid op de
het college bewust de heer Van Breemen
in het begin zo weinig verdiensten uit Grote Krocht. Een hek van huize „Sterre
de voorkeur, een kans, heeft willen geven. men
het kamp haalde, maar men verzuimde er der Zee" werd beschadigd.
Toen kwam de heer Van Breemen met het bij
te zeggen dat dit de laatste jaren toch
bod van ƒ 3260,—, hetgeen voor b. en w.
zeker niet meer het geval was.
teleurstellend was, omdat hiermede in fei- zeer
heer BREURE (groep-Breure) merk- Gift van ruim f 10.000
te de redelijkheid geweld werd aangedaan. te De
nog
de heer Van Breemen het De plaatselijke afdeling van de Ned. Bond
Spr. zei vervolgens dat hij persoonlijk voor kamp inopdedateerste
toch maar „ge- van Horecabedrijven heeft j.l. maandag
het particuliere ondernemen is en dat hij rund" heeft. Als hij jaren
dan zo slecht ge- een bedrag van ƒ 10.435,— voor verschil— na dit bod — de heer Van Breemen had daan heeft, heeft hij het
't toch gedaan onder lende charitatieve doeleinden beschikbaar
geadviseerd een onderhoud met het college auspiciën van de gemeente.
Er zijn overi- gesteld. Een bedrag van ƒ 1000,— werd
aan te vragen.
gunstige rapporten van de ANWB overgemaakt aan het Koningin WilhelmiDe heer Van Breemen verhoogde toen gens
nafonds, het fonds Goois kinderziekenhuis,
enkele malen zijn bod, tot hij uiteindelijk uitgebracht.
VOORZITTER antwoordde, dat hij niet Rheumafonds Max Tailleur en aan het
ƒ 15.000,— bood. Ook dit bod was voor de had
dat de exploitatie fout was, Fonds naastenliefde Zandvoort, alsmede
gemeente onaanvaardbaar. Er is dus wel maar gezegd
niet voor de volle 100% aan de eisen een bedrag van ƒ 6435,— aan de actie
degelijk kans gegeven aan de heer Van voldeed.
„Open het dorp".
Breemen, maar het is niet de schuld van
KERKMAN (pvda) zei in '61
de gemeente dat hij die verspeeld heeft. hetWethouder
kamp
bezocht
te
hebben.
Toen
waren
Hier was een contract voor 10 jaar. Tegen vier van de acht toiletten onbruikbaar door Gemeentedienst verlaten
de tijd, dat dit contact afliep heeft de vervuiling. Ook hij zei niet te hebben beheer Van Breemen niets gedaan en ge- weerd dat het kamp slecht was, maar er Woensdagmiddag is ten kantore van de
dacht: dit gaat wel goed zo. In het con- zijn wel degelijk fouten gemaakt, die Dienst van Publieke Werken afscheid genomen van de heer C. Diependaal, die wetract was overigens geen enkele clausule, nopen
tot voorzichtigheid ten aanzien van gens het bereiken van de pensioengerechwaaruit de heer Van Breemen het recht particuliere
exploitatie.
tigde leeftijd de gemeentedienst verlaat.
tot verlenging zou kunnen afleiden. Dat
Hij gaf hierna een opsomming van de
De wethouder van publieke werken, de
de aanstaande bouw van de pier bij deze gebreken
en
kwam
tot
de
slotsom
dat
de
heer J. L. C. Lindeman, schetste de verkwestie is betrokken door enkele persor- situatie „slecht" was.
diensten van de heer Diependaal; zijn
ganen, raakt kant noch wal, zei spr,
bracht het voorstel van werkzaamheden als tuinman vonden vooral
Hij toonde zich over de berichtgeving deVOORZITTER
heer
Breure
hierna
eerst
in
stemming:
in de Buurtschap Bentveld bijzonder geover deze zaak zeer ontstemd.
met 3 jaar van het pachteon- waardeerd.
Spr. merkte t.a.v. de exploitatie nog op, Verlenging
tract en een pachtsom van ƒ 15.000 per
Ook de heer M. Deutekom, directeur van
dat 't kamp voor een deel goed was, maar jaar.
Het werd verworpen met 3-10 stern- P.W., zwaaide de scheidende veel lof toe
ook fouten vertoonde.
men.
(Voor:
de
heren
Breure,
Van
der
Hij gaf vervolgens een chronologisch Werff en Petrovitch). Het voorstel -va.n en liet zijn woorden vergezeld gaan van
electrisch scheerapparaat namens de
overzicht van de geschiedenis van 't kamp, het
(adres van de heer Van Bree- een
dienst en electrische koffiemolen namens
met alle investeringen, die er sedert 1953 men college
voor
kennisgeving
aannemen)
werd
pprsoneel. Mevrouw Diependaal kreeg
voor zijn gedaan. Do ciiploitatio was 3chhoofdelijke stemming aangenomeii. .het
een bloemstuk aangeboden.
ter zodanig, dat dit kamp de gemeente een zónder
De
heren
Breure
en
Van
der
Werff
verNamens de plaatselijke afdeling van de
verliespost opbracht. Het was duidelijk, zochten aantekening van hun tegenstem.
Algemene Bond van Ambtenaren voerde
dat de pachtsom — in het licht van de
Hierna
voteerde
de
raad
een
krediet
van
de heer J. G. Bisenberger het woord en nanoodzakelijke investeringen — beduidend
80.000 voor het aanbrengen van nood- mens
de Personeelsvereniging voor gehoger moest worden. Zo lag de kwestie en ƒzakelijke
voorzieningen
aan
het
kamp.
meenteambtenaren, de heer A. J. van der
het laatste bod van de heer Van Breemen
Reijden. Zij boden de heer Diependaal
(ƒ 15.000,—) was voor het college onaaneen geschenk aan.
vaardbaar". Gezien echter deze gang van
Als laatste voerde mevr. Stemler-Tjaden,
zaken, plus de mening van het het colleals vertegenwoordigster van de buurtverge dat genoemde verliespost moest wéggewerkt worden, kwam het college lang- Het voorstel tot het voeren van een rechts- eniging „Bentveld" het woord. Haar waarzamerhand tot de conclusie dat het beter geding tegen de heer en mevrouw Van derende woorden gingen vergezeld van een
was het kamp in eigen beheer te nemen. Breemen, wegens het niet nakomen van de geschenk onder couvert.
Maar dat heeft niets te maken met de ter- verplichting het kamp na beëindiging van
reinen in de naaste omgeving van de pier, het lopende contract op l januari 1963, te
want de gemeente hééft die grond al, al- ontruimen, werd zonder hoofdelijke stem- GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
ming aangenomen. De heren Breure en
dus spr.
voox Douwe Egberts, Van Nelle en
Wethouder KERKMAN (pvda) releveer- Van der Werff waren tegen.
Niemeyer koffie en thee
de nog de bespreking, welke plaats vond
Telefoon 21001-12547, Haarlem
Vervolg pag. 2
tussen de heer Van Breem en het college

Geen verlenging van pachtcontract
Verzoekschrift werd verworpen
De gemeenteraad zette zich dinsdagavond j.l. onder voorzitterschap van mr. H. M.
van Fenema aan een „lijvige" agenda (18 punten) waarbij de kwestie, welke was
gerezen rond het door de heer en mevrouw v. Breemen beheerde caravankamp „Dennendal" wel de hoofdschotel vormde. De publieke tribune was geheel bezet en ook
van de zijde van de pers was uitzonderlijke belangstelling te bemerken. Ofschoon de
traditie wil, dat de burgemeester, voor de eerste vergadering van ieder jaar zijn z.g.
nieuwjaarsrede houdt, zag mr. Van Fenema hier ditmaal van af en beperkte zich
tot een releveren van drie punten uit zijn nieuwjaarsrede van vorig jaar, n.l. wegen
en verkeer, het Intergemeentelijk contact (Zuid-Kennemerland), volkshuisvesting e^
bouwbeleid. Hij deed de suggestie zijn jaarlijks verslag te vervangen door een tweejaarlijks overzicht.
Zijn inleiding werd beantwoord door de, nestor van de raad, de heer C. Slegers.
Toen voorzitter punt 11 van de agenda,
luidende „Pre-advies adres E. H. van Breemen en echtgenote" aan de orde stelde,
ging men er eens recht voor zitten. Het
was duidelijk, dat de tegenstanders van
het raadsvoorstel (het rekest voor kennisgeving aannemen) over deze kwestie nog
wel wat wilden zeggen! Zoals men weet,
stelden b. en w. voor: het rekest, waarin
de fam. Van Breemen verzocht het door
b. en w. opgezegde contract te verlengen,
te verwerpen en de exploitatie van „Dennendal" zelf ten uitvoer te gaan leggen.
De heer BREURE (groep-Breure) had
kritiek op de door het college gevolgde gedragslijn. In het raadsvoorstel wordt o.m.
gezegd, aldus spr., dat de gemeente haar
verplichtingen pp redelijke, elegante en
voorbeeldige wijze is nagekomen. De eerste twee kwalificaties achtte spr. niet juist
en de laatste in zoverre, wanneer men
uitgaat van de gedachte op welke wijze
iets onredelijk en onelegant kan worden
opgelost! Spr. gaf als zijn mening te kennen dat de heer Van Breemen door de gemeente „aan de dijk was gezet". Genoemde exploitant heeft in de eerste tijd van
zijn thans tienjarig beheer met. de grootste moeilijkheden te kampen gehad. Spr.
kreeg een -„Russisch" gevoel:, het wégdrukken van het particulier initiatief door
te grote overheidsbemoeiing. Wanneer de
gemeente nog een stap verder gaat, kan
zij evengoed straks de strandpachters de
pacht ontzeggen. „De heer Schouten (gemeente-ontvanger) heeft al Touring Zandvoort, het kampeerterrein „De Branding"
en straks misschien ook „Dennendal"

Uit de llaad
Onbevredigend
De mededelingen van het college van B. en
W. in de raadsvergadering van j.l. dinsdag
inzake de kwestie rond Tiet caravankamp
„Dennendal", hebben geen nieuwe gezichtspunten geopend. Zij waren grotendeels
gebaseerd op het betreffende raadsvoorstel en een venijnige aanval van de voorzitter op publicaties in liet Haarlems dagblad. Beslist onbevredigend waren de tegenstrijdigheden in de toelichting van het
college, over de achtergrond van deze affaire.
Wethouder Lindeman deelde mee dat de
gemeente wel degelijk een voortzetting van
de particuliere exploitatie had overwogen
door middel van een openbare inschrijving,
maar in de loop van de onderhandelingen
tot de slotsom was gekomen', dat bij eventuele gemeentelijke investeringen, deselfde
moeilijkheden waren te verwachten als
met de vroegere exploitanten. Tevoren had
hij — evenals de voorzitter van de raad —
verklaard, voorstander te zijn van partïculiere exploitatie van dergelijke,.objecten
en voor zo min mogelijk overheidsbemoeiing in deze sector.
Tegenstrijdig en bepaald verwarrend
waren de mededelingen van achter de collegetafel t.a.v. de exploitatie van het caravankamp. De voorzitter deelde mee dat de
exploitatie van het kamp voor een deel
goed was geweest, maar er kleefde ook
fouten aan.
In gelijkluidende zin liet wethouder Lindeman zich uit. Later deelden de voorzitter en de wethouder mee niet te hebben
gesproken van een slecht beheer, maar van
een kamp dat niet voor de volle 100% aan
de eisen voldeed.Ook wethouder Kerkman
zei, dat hij niet had beweerd dat het kamp
in slechte staat verkeerde. Direct hierop
aansluitende las hij een opsomming voor
van de gebreken en tekortkomingen van
het caravankamp. Zijn conclusie was
„slecht". De gunstige rapporten die door
de ANWB over dit kamp zijn uitgebracht
werden door het college van B. en W. niet
gehanteerd.
De discussie - in de gemeenteraad liet
eveneens een onbevredigende indruk na.
Het request van de particuliere exploitanten werd slechts door enkele raadsleden
aangeroerd. De meeste raadsleden toonden
geen behoefte aan de debatten deel te nemen en bepaalden zich tot een stilzwijgen.
Aan het slot van de behandeling liet het
college een nota circuleren onder de raadsleden, waarin de schade werd berekend
die de gemeente door de particuliere exploitatie van „Dennendal" had geleden.
Men kan zich een dergelijke schadeberekening ook voor andere bedrijven, die een
pachtovereenkomst met de gemeente heb-

Jammer, dat er nooit eens een lagere ambtenaar voor deze snabbeltjes in aanmerking komt!" aldus de heer Breure!"
VOORZITTER onderbrak spr. met de
woorden: „Het gaat in dit voorstel niet om
de aanstelling van de heer Schouten als
caravan-beheerder, mijnheer Breure!"
De heer Breure verzocht tenslotte de
fam. Van Breemen nog 3 jaar het beheer
over „Dennendal" te laten voeren, tegen
een pachtsom van ƒ 15.000,— 's jaars om
daarna een algemene inschrijving te doen
houden.
De heer VAN DER WERFF (prot.-chr.)
viel de heer Breure bij en zei dat de heer
Van Breemen zeer moeilijke jaren heeft
gehad in het begin en nu het „een best
zaakje" is geworden, naar men zegt, moet
de exploitant, die met z'n vrouw nagenoeg
dag en nacht heeft gezwoegd, „inrukken".
De heer Van Breemen heeft als zijn laatste bod de oorspronkelijke pachtprijs willen vervijfvoudigen, maar de gemeente
ging er niet' op in en weigerde zelfs haar
prijs te noemen. Deze wijze van benaderen
vond spr. niet juist en hij vroeg zich af
of de gevraagde 3 jaren de gemeente nu
werkelijk zo zwaar liggen. Hij ondersteunde het voorstel van de heer Breure.
-De -h<?<?i- HOSKl (wd) wees op het, feit
dat .deze zaak van alle kanten was bezien. Men kan niet te voorzichtig zijn ten
aanzien, van de eisen, die aan een dergelijk
druk bezocht kamp worden gesteld. Hij
was voorstander van eigen beheer door de
gemeente.
De heer SLEGERS (kvp) zei dat hij in
de besloten zitting van oktober j.l. nog geprobeerd had de pachtsom op ƒ 25.000,—
te stellen en dit de heer Van Breemen voor
te stellen en het contract met 3 jaren te
verlengen. Maar dit lukte niet. Dat de heer
Van Breemen in eerste instantie een bedrag had genoemd van ƒ 3260,— per jaar,
terwijl hij kon weten dat — gezien de
steeds stijgende investeringen t.b.v. noodzakelijke verbeteringen — een veel hogere som gerechtvaardigd was, vond spr.
niet sympathiek. Hij meende zelfs dat dit
gebaar de zaak van de heer Van Breemen niet goed had gedaan. De heren Breure en v.d. Werff spelen op het sentiment,
aldus spr., maar de gemeente staat straks
voor de nuchtere werkelijkheid van een in- Burgemeester liet jaarrede achterwege
vestering van ƒ 80.000,—. Er ontbrak dus
wel het een en ander, wat noodzakelijk
verbeterd moet worden. Het was spr. overtuiging dat de heer Van Breemen z'n eigen
glazen -had ingegooid, door te verzuimen
zelf een Initiatief in deze zin te ontwikkelen.
De heer PETROVITCH (Alg. Zandv.
Belang) meende dat hier een precedent
wordt geschapen als de gemeente „zo maar
hebben nauwelijks enige zin"
kan ingrijpen" wanneer haar dit wenselijk
voorkomt. Hier had zij toch wel meer
acht kunnen slaan op de pioniersarbeid van
het echtpaar Van Breemen. Waar gaan we Aan het begin van de eerste zitting van de gemeenteraad in 1963 deelde burgenaar toe op deze wijze? vroeg spr. zich af. meester mr. H. M. van Fenema mee, dit jaar te hebben afgezien van het uitspreVOORZITTER, hierna het woord ne- ken van zijn traditionele jaarrede.
mend begon zijn betoog met een scherpe In zijn jaarrede van vorig jaar had hij zich afgevraagd, of enerzijds ons versnelde
levenstempo, anderzijds de fatale vertraging, welke bij de uitvoering van vrijwel elk
ben, voorstellen. Een berekening die dan lokaal overheidsbesluit optreedt, geen aanleiding zouden zijn het jaarlijks verslag te
de doorslag moet geven voor een andere vervangen door een tweejaarlijks overzicht.
dan particuliere exploitatie.
Ook het afgelopen jaar heeft naar zijn belanghebbende gemeenten van mening
Kant noch wal
mening
— in het kader van de ontwikke- dat de zuidelijke snelverbinding, volgens
Tijdens de discussie rond het caravankamp „Dennendal" zei de voorzitter, 'dat ling van de gemeente — geen specta- het tracé-De Ranitz, thans onverwijld op
de in enkele persorganen geuite bewering, culaire gebeurtenissen opgeleverd, terwijl het streekplan voor Zuid-Kennemerland
moet worden geplaatst, om zo snel mogedat de voorgenomen aanleg van een wandelpier in deze affaire een belangrijke rol prognoses over slechts één jaar nauwelijks lijk met de voorbereiding van de aanleg te
speelt, „kant noch wal raakt". Hij citeer- enige zin hebben.
kunnen beginnen. In afwachting van de
de in dit verband — zonder de naam van
totstandkoming van deze snelweg dient de
het orgaan te noemen — dat de gemeente
„Projecten, waarvan men de uitvoering Zandvoortselaan in ieder geval op 12 m
zich wil verzekeren van de in de omtrek
van de te stichten pier gelegen terreinen. in één a twee jaren zou mogen verwachten, breedte te worden gebracht".
Hij antwoordde hierop, dat de gemeente vergen een veelvoud van die tijd, alleen al
deze gronden reeds bezit.
Het intergemeentelijk contact vatte mr.
Hierbij willen wij aantekenen, dat in de aan voorbereiding en ambtelijk overleg". Van Fenema als volgt samen:
kantnotitie in ons nummer van j.l. dinsdag
Wel meende de burgemeester er goed
niet werd gesproken over „terreinen",
„Via gemeenschappelijke regelingen tusmaar objecten. En verder loerd hierin op- aan te doen drie onderwerpen ,die hij in 'sen de gemeenten in Zuid-Kennemerland,
zijn
rede
van
vorig
jaar
had
aangeroerd,
gemerkt:
„Het afbreken van de onderhandelingen nog eens onder de aandacht van de raads- waarvan er thans enkele op stapel staan,
met de particuliere exploitanten en het in leden te brengen. Deze onderwerpen — we- ligt de weg open naar de vorming van een
eigen beheer nemen van het kamp, moet
nieuwe gewestelijke of districtsbestuursdan ook als een teken aan de wand worden gen en verkeer, intergemeentelijk contact, vorm, welke de min of meer uitgeholde
beschouwd. Als een teken voor hen die volkshuisvesting en bouwbeleid — hebben,
hun bedrijven hebben gevestigd aan zee- zei mr. Van Fenema, hun actualiteit vol- gemeentelijke autonomie een nieuwe, reen boulevardzijde. Wanneer deze exploi- ledig behouden. Over het eerste onderwerp gionale inhoud zou kunnen geven.
tanten — en zij niet alleen — zich bepaDe tijd begint rijp te worden voor bunlen tot een afwachtende en passieve hou- zei hij het volgende:
deling van gemeentelijke bestuurskracht,
ding, dan wacht hen in de toekomst een„Met betrekking tot 't punt wegen en welke tot aanzienlijke besparingen en verzelfde lot".
Er toerd j.l. dinsdag niet duidelijk ge- verkeer zij thans met grote nadruk her- hoogde efficiency zal leiden. Men denke
maakt dat het bovenstaande „kant noch haald, dat met de grootste voortvarendheid b.v. aan gewestelijke politie, gewestelijke
wal". Integendeel. Door het uitblijven van de achterstand ten aanzien van de verbin- brandweer, gewestelijke sociale zorg en geeen verklaring van de zijde van het gemeentebestuur, is er reden te meer voor dingen met de kust dient te worden opge- westelijke planologie; deze laatste zou de
•waakzaamheid.
heven. Ik blijf met de besturen der vijf Provinciale Planologische Dienst bevrijden

„Prognoses over slechts één jaar

van de torenhoge last der plan-controle.
Wetswijziging zal voor deze ontwikkeling noodzakelijk zijn.
Het aanvankelijk «og horizontale, geestelijke contact, dat zich in de groeiende
oecumenische gedachte ontwikkelt, belooft
zich in de komende jaren ook in verticale
zin te verdiepen.
Het succes van deze nieuwe impuls,
waarbij het Concilie van Rome een hoogst
belangrijke rol vervult, zal voor het behoud van onze geestelijke vrijheid van beslissende betekenis zijn".
Onder de slogan „Het volgende miljoen
sneller en beter", afkomstig van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting
en stedebouw, vroeg mr. Van Fenema aandacht voor 't vraagstuk van volkshuisvesting en bouwbeleid. Ter nadere bestudering zal de raad binnenkort een publicatie
worden aangeboden.
„Aandacht verdienen daarin de opmerkingen ten aanzien van de industriële woningfabricage, de bezwaren tegen inschakeling
van do provincie bij de verdeling van het
bouwvolume en tegen de éénjaarlijkse toewijzing van dit volume, waardoor versnippering ontstaat en samenwerking tussen
de gemeenten wordt bemoeilijkt".
De burgemeester besloot zijn inleiding
met het vermelden van mutaties die in het
afgelopen jaar in de gemeenteraad plaatsvonden.

Watergetijden
HW

LW

HW

LW

strand
berijdbaar
3 10.43.
6.00 23.29 18.30 14.30—21.30
4 12.09 7.30 —.-r- 20.00 16.00—23.30
5
0.54 9.00 13.23 21.30
5.00—11.30
6
1.59 10.00 14.20 22.00
6.00—12.00
7
2.53 11.00 15.08 23.00
7.00—13.00
8
3.39 11.30 15.51 24.00
7.30—14.00
9
4.19 12.00 16.30 24.30
8.30—14.30
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
febr.

Mensen en zaken

Met slee tegen boom
Zondagmiddag kwam een jongen tijdens
het sleeën bij de dennenaanplant .aan de
~
De chaotische samenleving
Vondellaan tegen een boom terecht. Met
een verwonding aan zijn rechterbovenbeen Het bizarre van» de gereld, waarin wij lewerd hij naar het St. Elisabeths Gasthuis ven, is de onoverzichtelijke- en voor velen
neem 'ASPRO'
in Haarlem overgebracht.
helaas* min of meer uitzichtloze strijd tot
met veel hamerstukken
'Aspro' bevat alles
zelfhandhaving,
<•
om u snel van uw
Wanneer er sprake is van zelfhandhaEen hoofdagent van politie uit Amsterpijn af te helpen.
dan denkt men onmiddellijk aan
Ingekomen stukken
t.b.v. de Christelijke kleuterschool aan de
dam kwam zondagavond op het strand ten ving,
Veilig en verantwoord.
van
Lennepweg.
val, waarbij hij zijn linkerenkel brak. Hij strijd, aan verzet. Het zichzelf zijn is de
1. 5e suppletoire begroting dienstjaar Het voorstel tot het aangaan van een oververschjjningsis na verbonden te zijn naar het Wilhelmi- natuurlijkste menselijke
1963 — akkoord.
eenkomst met de SteenkolenhandelsverNeem
na Gasthuis in Amsterdam overgebracht. vorm. De persoonlijkheid van een mens
2. Rapport verificatiebureau kasopneming eniging N.V. te Utrecht n.a.v. de uitbreiis datgene, wat hem doet denken en han3e kwartaal 1962 dienst publieke werding van het parkeerterrein aan de zeeken, woning- en grondbedrijf — ak- zijde van de Boulevard Barnaart ontmoetdelen op de manier, welke hem die bepaalWandelen
en
puzzelen
koord.
te geen verzet van de Raad.
de mens doet zijn. En er is een vreemde
3. Voorlopig vastgestelde rekening l jaZaterdag 2 en zondag 3 februari als. wordt drang in de mens om die persoonlijkheid
nuari t/m 30 juni 1961 van de Kring
de derde tocht gehouden van de winterse- te laten gelden, tot ontplooiing te laten
5
Noord-Holland 6 van de B.B. — Voo Voor de aanleg van een speelgelegenheia
rie van de Haarlemse wandelsportvereni2 ASPRO
kennisbevmg aangenomen.
ging „Jan Passtoors". Deze tocht kan ook komen en te verdedigen tegen de aanvaltussen de van Lennepweg, en de A. J. van
als
puzzeltocht gelopen worden. Voor, hen len, die de persoonlijkheid bedreigen.
4,~ Verslag strandschap Zandvooit over der Moolenstraat werd een krediet bedie niet willen puzzelen is een gewoon par1962 — Voor kennisgeving aangeno schikbaar gesteld van ƒ 11.000,—.
In het naaste verleden hebben wij geco.urs uitgezet. De afstanden zijn 10 en 15 zien hoe de ene mens de ander kan beletmen.
km.
Zaterdag
alleen
10
km.
5. Voorstel burgemeester en wethouder
Start vanuit het Kadervormingscentrum ten zijn persoonlijkheid te ontwikkelen en
dd. 16 januari 1963 tot vaststelling van De raad ging accoord met de vaststelling
aan het Houtmanpad te Haarlem-Noord. tot uiting te laten komen.
een straatnaam in plan-Saxenrodc te van een gemeenschappelijke regeling tus- Vernielingen op N.S.-station
Zaterdag tussen 14 en 14.30 uur, zondags
De laatste oorlog was niet alleen een
Bentveld — akkoord.
sen de gemeenten Zandvoort, Aalsmeer, In de nacht van zaterdag op zondag zijn tussen 11 en 12.30 uur. Zij die aan de puz*
Bennebroek, 'Bloemendaal, Haarlemmer- op het N.S. station verscheidene installa- zeltocht deelnemen starten zondags- om strijd om economische of politieke machtsTot onderwijzeres in vaste dienst (m.l.v. l ineer en Heemstede ten aanzien van de ties vernield. O.a. werden de wijzers van 11.30 uur.
handhaving, er was hier ook strijd om de
""
februari 1963) aan de Karel Doorman totstandkoming van een woonwagenkamp, de stationsklok afgebroken en zijn enige
Alle gewenste inlichtingen bij"
het
semenselijke persoonlijkheid en de menseschool werd benoemd mevr. M. B. M. Huij dat te Haarlemmermeer zal worden ge- aanwijzingsborden verdwenen. De politie cretariaat van „Jan Passtoors1,'., Gen. lijke waardigheid. En wij hebben gezien
er-van Rijnberk.
sticht.
stelt een onderzoek in.
Spoorlaan 33, Aerdenhout, tel. 41927.
hoe ver het kan komen; wanneer de ene
*
Tot leden van de gemeentelijke instelling
mens de ander niet meer eerbiedigt in datvoor maatschappelijk hulpbetoon werden
gene, wat hem mens doet zijn: in zijn webenoemd: J. D. van Maris, J. H. Steetsop de steeds terugkerende wateroverlast reld- en levensbeschouwing, in zijn godskamp en B. Bosman.
aan de Koningstraat in de omgeving van dienstbeleving en in zijn verhouding tot
*
het Zwarteveld. Nu is er ook al sprake van anderen. De mens kon zijn menselijkheid
De stichting „Recreatie" die de nationale
een slechte gasvoorzienning. Spr. meende
campagne „Opgeruimd staat netjes" ordat het niveau ter plaatse veel te laag niet handhaven! Zijn persoonlijkheid werd
ganiseert, zag zich in het genot gesteld
was.
'i
overhoop gelopen door de massale druk
van een subsidie van ƒ 0,04'per inwoner.
Wethouder LINDEMAN zei dat met het van buitenaf. De mens werd gedwongen
In volgende vergadering: bespreking pierplan
De heer Breure (groep Breure) vroeg of
invallen
van
de
dooi
wateroverlast
misde mogelijkheid bestond op de attributen
schien niet te voorkomen was en weth. dingen te doen, die niet strookten met zijn
die hiervoor geëigend zijn, de genoemde
STEMLER-TJADEN
voegde'er aan persoonlijke opvattingen, hem werd opgetekst te schilderen, eventueel ook in het De heren PETROVITCH (a.z.b.) en SLE- v.d. WERFF (prot.-chr.) vroeg inlichtin- toe, dat er inderdaad (vvd)
een stagnering In de legd te doen wat anderen hem als juist
GERS (kvp) informeerden naar de werk- gen over de geruchten, die er gaan met gastoevoer plaats vindt.
Duits.
Hier en daar heeft voorhielden.
VOORZITTER: „Hoe luidt de tekst dan wijze, die was toegepast bij de sneeuwmi- betrekking tot het opzeggen van strand- de gemeente butagas beschikbaar
En het recht van kritiek onthield men
in het Duits?"
„ f sère, die Zandvoort momenteel doormaakt. pachters-contracten in de nabijheid van de nadat zij de kwestie met de heergesteld,
Cense hem.
Er was geen vrije meningsuiting, die
Heer BREURE: „Dat weet u wel, mijn- Eerstgenoemde was van oordeel dat de Zeestraat.
had
besproken.
De
omstandigheden'
zijn
reinigingsdienst slecht gefunctioneerd had. VOORZITTER antwoordde dat er ko- in dit deel van de gemeente uitzonderlijk de basis is voor onderling begrip en onheer de voorzitter!"
De heer HOSE (vvd) was van mening De heer Slegers beval het gebruik van mende maand een extra raadsvergadering ongunstig, temeer daar de vorst .momen- derlinge samenwerking. En hiertegen komt
vroeg of laat de menselijke persoonlijkheid
dat men bij deze aktie de jeugd moest in- chloorcalcium aan.
zal plaats vinden, waarin vertegenwoordi't Wethouder LINDEMAN (kvp) ant- gers van de Kon. Mij. voor Havenwerken teel pl.m. 80 cm in de grond zit.
in verzet.
schakelen.
*
woordde dat de dienst van publieke wer- ter zake dienende mededelingen zullen Om 10 uur sloot de voorzitter de verga- De oorlog ging voorbij en de vrijheid om
te denken en te handelen op de eigen maHet krediet van ƒ 2350,— voor de aan- ken wel onder bijzonder ongunstige om- doen.
dering.
schaffing van een legesmachine werd toe- standigheden moet werken gedurende deze
De heer SOK (wd) vestigde de aandacht
H.W. nier van ieder mens, werd hersteld. De
mens kon weer vrij ademhalen en leven in
gestaan, maar niet voordat enkele leden winter. Het feit dat er na de sneeuwval
een sfeer, waarin hij de kans kreeg zijn
er hun mening over ten beste hadden ge- strenge vorst optrad, gevolgd door lichte
dooi,
waarna
er
weer
vorst
optrad,
heeft
persoonlijkheid verder te ontwikkelen.
geven.
En nu is er iets anders, wat hem beeen
dikke
ijslaag
op
het
wegdek
veroorDe heer PETROVITCH (Alg. Zandv. Bel.)
Voorjaarsprogramma A. G-. Woodbrokers
dreigt. Hij voelt intuïtief, dat hij nog
vond aan dit voorstel een „wrange bij- zaakt. Spr. wilde gaarne lof toezwaaien
steeds in een strijd gewikkeld is, dat hij
smaak" zitten. Kort geleden is een voor- aan de mensen van deze dienst, die dag en
nog „in de verdediging" is. Ofschoon de
stel tot aanschaffing van een stencilma- nacht hebben klaargestaan om het ergste
kansen tot prachtige gemeenschappelijke
ongerief op te heffen. Met chloorcalcium
chine t.b.v de politie afgewezen.
*
handelingen nu groter dan ooit zijn, voelt
schijnen de resutaten elders inderdaad behij zich „in de clinch" met de samenleving,
Wethouder KERKMAN (P.v.d.A.) ant- ter te zijn, ofschoon men voorzichtig dient
die hem bijzonder chaotisch voorkomt.
woordde dat het bezigen van zegels door te zijn om dit middel niet te veel aan de
Ergens heeft hij het wantrouwen van
de dienst van publieke werken en het Huis- schoenen te laten zitten. Spr.- adviseerde
met
bindend
element
vroeger niet geheel en al losgelaten. In.
vestingsbureau, alsmede de politie niet goed voeten vegen, alvorens ergens • binnen
'>
feite voelt hij zich nog net zo bedreigt als
zulke grote vormen aannam, dat daarvoor te gaan!
in de oorlog. En weer maakt hij zich op
Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) vroeg
een aparte machine nodig was.
Wat de wrange bijsmaak van de heer of de gemeente bereid is de mensen van Het voorjaarsprogramma van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bent- tot verzet en hij kijkt in twijfel om zich
Petrovitch betreft, adviseerde spr. „er publieke werken een extra uitkering (kou- veld bevat op het eerste gezicht een aantal uiteenlopende onderwerpen: toneel, be- heen. Want zijn bedreiger is nauwelijks
herkenbaar.
maar een lichte sherry overheen te drin- detoeslag) te verstrekken.
. Wethouder LINDEMAN (kvp) zei dat drijfsleven, verkiezingen, luisteren naar muziek en religie. Maar de onderwerpen,
ken!"
MOMUS
*
het gemeentebestuur hier zeer welwillend hebben één ding gemeen: de comnjunicatie. Het verstaan van politiek, toneel en mutegenover
staat,
maar
dat
men
even
het
ziek
etc.,
individueel
en
gezamenlijk.
Het
is
dit
bindend
element
dat
in
verscheidenHet voorstel tot verstrekking van een subsidie aan de Stichting Filmcentrum te yerdere verloop van deze strenge winter heid van onderworpen een belangrijke,1 zo niet de belangrijkste, rol speelt. De' curHilversum (ƒ 100,- over 1963) werd aan- wil afwachten.
]
De heer v. d. MOOLEN (pvda) vroeg hoe sussen verdienen dan ook een ruime belangstelling.
genomen.
*
•-~• het stond met z'n suggestie, die hij bij de De indeling is als volgt:
De vergoeding voor het geven van gods- 'vorige raadsvergadering had gedaan inzaGat dichten
dienstonderwijs aan de openbare lagere ke een e.v. „doorbraak" naar zee in het
beginnen te naderen. De verschillende par- Dagelijks ondervinden de bewoners van
scholen werd van ƒ 5,— per werkelijk ge- gedeelte VISSER van het boulevardcen- 23-24 februari:
trumplan Bouwes-Visser.
tijen in ons land hebben afgelopen maan- Zandvoort Noord, leveranciers e.a., het ongeven les verhoogd tot ƒ 7,50.
Tragiek
bij
Sartre
en
Camus
*
De heer SLEGERS (kvp) steunde' deze
den hard gewerkt om hun doeleinden zo
Medewerking werd goedgekeurd aan het suggestie. „Anders wordt het een Berlijn- In een weekeinde vorig jaar over het tra- scherp mogelijk te formuleren en de mid- gemak ontstaan door de aanleg van een
verzoek tot wijziging van de gasverwar- se muur!" zei hij.
'-'
gisch bewustzijn, kwam de wens naar vo- delen om deze te verwezenlijken aan te nieuwe riolering en de verbreding van de
mingsinstallatie aan de St. Agatha-kleu- VOORZITTER wilde hier nog niet di- ren dit onderwerp toe te spitsen op mo- wijzen.
Verlengde Haltestraat.
terschool in een oliestook-verwarmings- rect mededeling over doen, maar hij gaf derne toneelliteratuur. Wat is de tragiek
Nu komt het er op aan, te onderkennen
Een ongemak dat wat de tijdsduur bede
verzekering
dat
dit
plan-amendement
apparaat.
van Sartre en Camus? Er zal niet alleen wat in de programma's voor de toekomst treft, nog is vergroot door de stagnatie van
*
niet vergeten was!
een inleiding over dit onderwerp gehouden van ons volk (en die van andere volken!)
Idem aan een verzoek tot de aanschaffing De heer BREURE informeerde naar de jvorden, maar er wordt bovendien een frag- als van fundamenteel belang kan , worden de werkzaamheden door vorst en ijs. Voetvan meubilair en ontwikkelingsmateriaal stand van zaken met de pier en de heer ment gespeeld uit een stuk van Camus, beschouwd en wat niet. Ook komt het er gangers en fietsers redden zich nog wel
door leden van een groep van de Neder- op aan, te zien, w&ar de partijen onder- door de improvisorische doorgang.maar
landse Amateur Toneel Unie. Daarna wil ling en met reden hun scheidslijnen trek- voor motorvoertuigen is de weg onbegaanmen in een tweede inleiding de tragiek in ken en waar ze dat niet doen, of zelfs waar
baar. De bestuurders van auto's en vrachthet werk van ideze existentialistische ze dat doen, maar zonder reden... .
In een weekeindeconferentie willen de wagens kunnen, zij het met enige tijdverschrijvers confronteren met de visie van
het Christendom op het menselijk bestaan. Woodbrookers een kritische vergelijking lies, via de Sophiaweg Zandvoort Noord
Sprekers: drs. J. C. M. van der Sluijs, maken van dat wat de partijen ons volk bereiken en verlaten.
aanbieden.
,
dr. B. Klein Wassink (gevr.).
De A.G. stelt zich voor, daarbij look de Maar dit tijdverlies kan fatale gevolgen
Deelname is beperkt, omdat een aantal
plaatsen wordt gereserveerd voor leden wetenschap der politiek als nuchter ven zui- hebben bij het onverhoopt! uitbreken van
verend element te betrekken.
van de NATU.
brand in dit gedeelte van de gemeente.
Leiding: dr. A. van Biemen, mej. dra. A. 1. Wat willen de vier grootste politieke Kostbare minuten kunnen verloren gaan
A. in 't Veld, mej. B. Muller, J. J. de Wit.
partijen en welke rangorde hanteren zij voordat de brandweer de plaats van bedaarbij? - door vertegenwoordigers uit stemming heeft bereikt. Daarom is het o.i.
de K.V.P., A.R., V.V.D., Pv.d.A.
2. Kritische vergelijking der visies - al- zaak een tijdelijke voorziening te treffen
Moeilijkheden in het contact met elkaar
gemeen gesprek.
'"
en het gat in de Verlengde Haltestraat te
Leiding J. J. de Wit.
Communicatie in het bedrijf
dichten. De toepassing van het bekende
spreekwoord van de put en het kalf, moet
Moeilijkheden in het contact met elkaar
hier geen kans krijgen.
zijn er op tal van punten in de samenleving. 6-7 april en 15-16 juni:
Het bedrijfsleven kent hier eigen proble- Religieus denken en christelijk geloven
men, die niet zelden een nadelige invloed
op de productiviteit en op de bedrijfssfeer Er zijn talloze mensen, die wel religieuze Burgerlijke Stand
uitoefenen. Uitgaande van een film en van belevingen hebben, maar door allerlei, oor25 januari — 31 januari 1963
enkele concrete situaties wil men zich in zaken niet tot de een of andere vorm van
het probleem verdiepen en gezamenlijk christelijk geloven kunnen komen, hoewel
Geboren: "Jeannette Aukje Carolina dv.,
naar oplossingen zoeken.
zij in zichzelf dikwijls de wens' daartoe
L. J. Crouwel en van A. B. Voorthuijsen;
Een cursus bestemd voor leden van oh- voelen opkomen.
>\.
dernemingsraden en voorts voor elkeen die
De Woodbrookers menen, dat het alles- Sandra, dv., J. Diependaal en van H. Jongin de communicatieproblemen in een be- zins de moeite loont zich met deze_i men- kind; Hendrik, zv., H. Demper en van M.
drijf is geïnteresseerd.
sen op deze problematiek te bezinnen. Zij
',
Wat is communicatie ? - dr. A. van Bie- hebben daartoe opgezet een tweetal week- A. de Goede.
m; De film „Produktie 5118"; Bespreking eindcursussen, waarin ze een poging wilOndertrouwd: Dirk Ferdinand Uittenvan de film in groepen; Hervertoning van len doen de aard van de religieuze bele- bogaard en Grietje Pietje van Duijn; Piede film; Vormen van communicatie in het ving mede aan de hand van fragmenten ter Ferdinand Willem de Jong en Johanna
bedrijf - moeilijkheden en mogelijkheden. uit de moderne literatuur te doorgronden.
Rollenspel - gespreksgroepen - samenvat- Vervolgens willen zij de verworven .inzich- Maria Spits; Hermanus Henricus Sinnige
ting door dr. A. van Biemen. Leiding: dr. ten confronteren met het godsdienstig1 ge- en Jacoba Gesien Jantina de Groot.
A. van Biemen.
loven op grond van de bijbel.
, .,
Gehuwd: Dirk Bogert en Berendina van
Opzet: 6-7 april:
Ark; Franz Carl Kemp en Agatha Petro1. Religieus beleven - zelfonderzoek.
2. Kernpunten van modern religieus' besef nella Bol, Kobert de Jong en Ingrid Visser.
- samenvatting en doorlichting van de Overleden: Dieuwertje Kooijman, oud
20-21 april:
gevonden inzichten, geïllustreerd , met
86 jaar, gehuwd geweest met D. Rezelman;
De kunst van het luisteren naar muziek
moderne literatuur.
Confrontatie met het' godsdienstig ge- Johanna Petronella Veling, oud 80 jaar,
Wat hoor ik als ik muziek beluister? Wat 3. loven
op grond van de bijbel.
gehuwd geweest met F. C. Blazer; Maria
voor taal spreekt de muziek? Hoe krijg ik 4. Algemeen
gesprek.
Helena van Beek, oud 91 jaar, gehuwd gevat op wat er in een compositie gebeurt?
Deze en aanverwante vragen willen de 15-16 juni:
weest met Th. Veennings; Catharina TimWoodbrookers behandelen. Enige kennis Vormgeving van modern religieus besef mer, oud 92 jaar, gehuwd geweest met F.
en godsdienstig geloven.
van muziek is geen beletsel. De A.G. stelt
zich echter in op deelnemers die van mu- Leiding-Mr. A. van Biemen, mej. dra. A. W. Jacobs; Christina Hendrika Kruijmel,
A.
in 't Veld, mej. B. Muller, J. J. de Wit. oud 87 jaar, gehuwd geweest met C. (S.
ziek houden, maar er weinig of niets van
weten.
Kruijmel.
De taal van de muziek. Vormen in de De administratie van de Arbeiders Ge- Overleden buiten de gemeente: Arend
muziek - fuga en canon. Werken met the- meenschap der Woodbrookers waar alle Paap, oud 63 jaar, gehuwd met W. c£ de
inlichtingen (o.a. meer programmaboekma's. Leiding dr. A. van Biemen.
jes) kunnen worden gevraagd, is gevestigd Wid; Andries Antonius Hoppenbrouwer,
SCHOON • ZUINIG • WARM
te Bentveld, Bentveldweg 3, tel. 41301.
oud 72 jaar, ongehuwd.
Geboren buiten de gemeente: Geurt Jan,
27-28 april:
Fa. A. KERKMAN ét Zn.
zv., G. Beekhuizen en van G. C. van der
De
komende
verkiezingen
ESSO OLIE- EN GASHANDEL
Wolde; Marfltje Jacoba, dv., W. J. Keur
VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT • TELEFOON 3576
De verkiezingen voor de Tweede Kamer
en van J. Paap.
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Elke fijnproever prefereert:
FAMILIEBERICHTEN
Langs deze1'weg dank ik alle ambtenaren
en bewoners uit Bentveld voor de vele belangstelling-bij mijn afscheid van de Gemeentedienst..
C. Diependaal
Zandvoort, 30 januari 1963
Hobbemastraat 16
Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve man en zorgzame vader,, behuwd- en grootvader
WILHELM MUMM
in de ouderdom van 79 jaar.
Zandvoort, 31 januari 1963
Hogeweg 53rood
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Niet met elkaar te vergelijken

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekorcl...'62
De mens is vindingrijk. De regelingen t.a.v. de bestrijding van de'1 uitwassen van het
en Chevr. „Impala"
cadeaustelsel, de uitverkopen enz., zijn daarvan de typerende voorbeelden. Hij weet
Kans voor reduktiewinkels in Nederland anders dan in VS

HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR tot 90% op woonhuizen, woon-winkelhuizen,
en bedrijfspanden. Inl. C.
Hoogewoonink, Mr. Troelstrastr. 42, Zandvoort.Kant.
9-12 en 6.30-7.30 uur. Telefoon 02507-4403.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

H. H. automobilisten

BLOEMENHUIS
Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200
Heeft u haast? Monteur
in ƒ dflj wettelijke voorzieningen op deze gebieden altijd weer nieuwe mazen te ontdekA. H. v. d. MEIJ
komt aan huis voor prijsken.,i Met ^spitsvondige methoden wordt daar doorheen gekropen'.- | i
opgave. Na 18 uur. Zater- Haltestraat 65, telef. 2060
De'-wetgever wordt dan voor nieuwe feiten en problemen gesteld 'en krijgt er weer WONINGRUIL
dag de gehele dag. Billijke
A'dam aangeb. huis: 4 krs, prijzen. Tel. 3994.
Elke dag verse bloemen
eeri'wèrkterrein bij.
'
i
badk.,
tuin,
tuinhuis,
Tuyll
;
100
Wij bieden ze u in vele
van
Serooskerkenweg.
PIANOLES
gevr.
voor
jon!> f J
variëteiten!
Gevr.: iets dcrg. te Zand- gen van 9 jr. Piano aanZandvoort: G. Mumm-Huter
In de,,V«renigde Staten van Amerika wordt ren te doen gebruikelijk. Men schat zelfs, voort. Br. nr. 901 Z. Crt.
wezig. Br. 905 bur. Z.Crt. Grote keuze in kamei planten
Het speciaal-adres voor uw
alle electrische artikelen met kortinIsraël, Jerusalem:
een' bijzondere concurrentiestrijd gevoerd; dat
bruids- en grafiverk
gen
van
30
tot
40%
worden
verkocht.
De
Te
huur
gevr.
voor
juli
of
Gevr.
voor
direct
NET
W. Krause-Mumm ,
waarbij'het merkartikel een uitermate be- winst op elk artikel was bijkans te ver- aug. HUIS of KAMERS m. MEISJE voor winkel, Br.
Bediening,
prijs en kwaliH. Krause
angrijjke rol speelt. Daar werd een nieuwe waarlozen in de reduktiewinkel, maar het keuk. v. gez. v. 6 pers. Br. nr. 903 taur. Z. Crl.
teit, stemt ieder tot teZandvoort: C. Mumm
ging
om
de
omzet.
Daarin
lag
en
ligt
de
m.
prijsopg.
aan
N.
Huner,
distribütieschakel
geïntroduceerd,
de
z.g.
vredenheid. Zie onze etalage
B. J. Mumm-Siewertsen
Baffinstraat 12-11, A'dam. L O O D G I E T E R vraagt
disoounthouses, reductiewinkels. Bij de bestaansgrond voor deze winkels.
Australië N.8.W., Padstow:
AVONDWERK. Br. nr. 904
Aanvankelijk
had
het
kopend
publiek
jeoord'éling van een en ander dient men wat argwanend gestaan tegenover deze Gevr. GARAGE omg. Pa- bur. Zandv. Courant.
Th. Mulder-Mumm
C. J. Mulder
wel te1'bedenken, dat ruim tachtig procent winkels. Het sprak natuurlijk vanzelf, dat rallelweg. Telefoon 4535.
Te koop: moderne Braun
en kleinkinderen
van d]3 consumptiegoederen, welke in de de reduktiewinkels liun succes vonden in GA EENS VAREN OP DE RADIO-PICKUP
COMBIduurzame
verbruiksartikele'n,
waarop
geVerenigde
Staten
worden
verbruikt,
tot
de
RIJN. Over een prachtige NATIE (stereo). Tel. 2510.
De crematie zal plaats hebben dinswoonlijk
hoge
winstmarges
werden
beGed. Oude Gracht 114
dag 5 februari a.s. te Driehuis-Wesmerkartikelen behoort. De fabrikanten van rekend. Meer dan eens bezocht ik derge- 7-daagsc tocht met een
passagiersschip leest Te koop z.g.a.n.: WASHaarlem - Tel. 21036
terveld na aankomst van trein 13.59
deze 'artikelen hebben voor deze merkarti- lijke winkels. Het was er wat rommelig, fraai
MACHINE
met
wringer,
u ALLES in de „REGINAuur station Driehuis-Zuid.
Uitsluitend techn. praktijk
{'eleri*1vaste prijzen genoteerd, zoals men service was verre, aan thuisbezorgen werd POST". Deze met vele fo- ƒ 125,-. Tel. 4628.
dat elders op de wereld ook ziet. Het blijkt niet gedacht. De opkomst van deze distri- to's geïllustreerde krant
had een min of meer revolu- wordt u direct na verschij- MEISJE biedt zich aan als
nu, dat tal van fabrikanten hun vastgestel- butiecentra
tionair
karakter.
WIST U
toegezonden, wanneer als BABYSIT. Telef. 2830.
OFFICIËLE MEPEDELINGEN,
de 'prijzen hebben laten varen. Men 'mag
De eigenaar van de roduktiewinkel heeft nen
dat 20% korting op alle
u
aanvraagt
bij
de
N/V.
GEMEENTE ZANDVOORT
stoomgoederen
het vreemd vinden, maar we kunnen rus- voldoende kanalen om z'n goederen te pak- RIJNLAND, Molenstr. 61,
permanent wordt gege:ig . aannemen, dat daarvoor wel redenen ken te krijgen. Hij richt zich bijv. tot de Den Haag. Ook uw reisBekendmaking
ven, indien u deze brengt
waren: i aan te voeren. Men zou toch zonder groothandel, maar heeft daarnaast na- bureau heeft straks een
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van meer hebben aangenomen, dat de handela- tuurlijk bijzondere „bevriende" relaties, exemplaar voor u!
en haalt in ons filiaal
die
hij
kan
inschakelen.
Onder
die
relaties
Zandvoort maakt bekend, dat met ingang
KERKSTRAAT 26
vallen
ook
middenstanders.
Maar
hij
kan
ren'
Aiè'zich
niet
zouden
houden
aan
de
Te
koop
gevr.:
FLAT
OF
van maandag 4 februari 1963 gedurende
Chemische wasserij
vier weken op de gemeentesecretarie voor vastgestelde prijzen voor merkartikelen er zelfs toe overgaan een „gewone zaak" HUIS. Mevr. Buhre, Borsen ververij
een ieder ter inzage ligt het ontwerp van van de> verkoop van deze artikelen zouden in het leven te roepen om via dat kanaal senburg 50, telef. 02964een partiële herziening „Nieuw Unicum" worden 'uitgesloten. In de praktijk bleek zijn eigen artikelen te betrekken, die via 16461 Amstelveen.
de reduktiewinkels verkocht worden. Bij
-KE1JSER
van het uitbreidingsplan in onderdelen der
echter, dat het verkopen van merkartike- dit alles dient nooit vergeten te worden, Echtpaar op leeft, zoekt v.
Telefoon 2653
gemeente Zandvoort.
a.s. VRIJ HUISJE of
Gedurende
bovenstaande termijn'van vier len'onder de vastgestelde prijs dergelijke dat tal van fabrikanten in merkartikelen juni
j
zitk.,
slaapk.
en
vr.
keuk.
weken kan een ieder 'schriftelijk bezwaren afmetingen ging aannemen, dat de strijd ginds de reduktiewinkels als goede klan- op begane grond. J. H.
tegen het ontwerp bij de
gemeenteraad van daartegen wel als uitgesloten beschouwd ten beschouwen.
Schildersbedrijf
Tenslotte ontvangt de fabrikant de door Capelle, Parmentierlaan 27,
Zandvoort indienen. ' 1 J
Amstelveen.
moest_
worden
en
in
ieder
geval
buitenhem
gevraagde
nettoprijs,
onverschillig
Zandvoort, 30 januari 1963
aan wie hij zijn produkten verkoopt. De
Het Hoofd van het Gemeentebestuur sporig kostbaar zou zijn.
grootste kortingen vindt men in de auto- Te koop: z.g.a.n. G ASBUITENWERK
Zo
is
het
bekend,
dat
een
der
grote
voorvoornoemd, Van Fenema.
en televisiebranche. Typerend was onge- HAARD, Harteveld, ZeeBINNENWERK
aanstaande fabrikanten in de Verenigde twijfeld de door een autohandelaar ge- straat 65.
U
Inzetten van ruiten.
Staten,
die
de
vastgestelde
merkartikelenmaakte
reclame,
die
aankondigde,
dat
hi;
Lief
tehuis
gezocht
voor
Bestrijding hondsdolheid
Burg. Beeckmanstraat 33
duizend
dollar
gaf
op
alles
was
rijdt
en
muisgrijs
POESJE
en
zw.
De burgemeester van Zandvoort brengt ter prijzen wenste te handhaven, een afzonder- over vier wielen beschikte.
Telefoon: 4755
wit KATERTJE. Zr. Dina
openbare kennis dat aan een ieder, die het ijk controle-apparaat in het leven had geEn
wat
de
televisie-industrie
betrof
dient
Brondersstraat
18.
betrokken aanmeldingsformulier ingevuld roepen en daarvoor een drietal detective- te worden opgemerkt, dat van die zijde
Hedenavond nog kijken
terug heeft gezonden, een oproep is toege- bureaus had ingeschakeld. Tenslotte bleek, wel een poging werd gedaan om de reduk- Wie .heeft of maakt voor
OCCASION T. V.'s vanaf
zonden tot het laten enten van katten te- dat in Manhattan, het bekende gedeelte tiewinkels te lijf te gaan door de handels- mij eeni SCHUURTJE afm.
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
gen hondsdolheid. Deze entigen hebben
±
3
x
2
ni.
Br.
m.
prijsopg.
marge
van
25—30%
tot
15—20%
te
verBlijvende service. Gem. bereeds ten dele plaats gevonden. Zij, die van New York, meer dan 70% van de win- lagen. Het resultaat was echter teleurstel- ond. nr. 902 bur. Zandv.
taling. Ook verhuur van
geen oproep ontvingen kunnen hun kat keliers zich niet aan de vastgestelde prij- lend. De strijd zette zich onverminderd
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
hedenavond tussen 8 en 9.30 uur nog ter zen hield. Ook deze fabrikant heeft ten- voort.
ZOEKT U VAKANTIEBeeckmanstr. 36, tel. 4307.
inenting aanbieden in het GemeenschapsGASTEN?
Adverteert
dan
slptte het hopeloze van zijn strijd ingezien.
huis, Schoolplein 1.
De vraagt dringt zich naar voren: en in het Nederl. vakantieblad wanneer U de goede hoeVan 9.30 tot 10 uur bestaat tevens nog .Maande reduktiewinkels voeren niet al- wat staat ons te wachten in eigen land? „Holland - Ihr Ferienland".
gelegenheid tot het laten inenten van leen ^een strijd tegen de merkartikelen-fa- Nauwelijks enkele jaren geleden werd in Verschijnt in Duitsland, danigheden van uw artihonden tegen voormelde ziekte.
brikanten,t_zij treden daarnaast_pp_als fel- middenstandskringen.^wel eens opgemeöet Oostenrijk en Zwitserland keleu onder de aandacht
De burgemeester van Zandvoort, ié concurrenten van de grote warenhuizen. dat het met de opkomst van het zelfbedie- op 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 17/5 van het publiek wilt brenDe ijskast, die in het warenhuis 460 dollar ningsbedrijf in ons land wel niet zo'n vaart enz. EURO-VERLAG, PostVan Fenema.
kostte, betrok men enige straten verder in zou lopen. Kijken wij thans om ons heen bus 5185, Amsterdam. Tel. gen. Daarvoor staat de
de reduktiewinkel voor ongeveer 350 dol- dan heeft het zelfbedieningsbedrijf in ons (ook 's avonds) 020-735146. Zandvoortse' iCourant te
Openbare bekendmaking -•
lar.
Een broodrooster van 43,9 dollar in het land een uitzonderlijke vlucht genomen
uwer
beschikking. Dit
De direkteur van de dienst van publieke warenhuis
kocht men langs die weg voor Dat valt niet te ontkennen. Zij, die er op Prima rietmatten
nieuwsblad wordt, door
werken maakt bekend dat gedurende de 29, dollar. Redukties
van
15
tot
30%
wawijzen dat de zelfbedieningszaken in Neen
periode van l februari 1963 tot en met 28
dat het plaatselijk en retegen
derland toch niet te vergelijken zijn met voor,| af schutting
februari 1963 het huisvuil wordt opgehaald
stuiven;,
,franco.
Rietmatten
gionaal nieuws
brengt,
die in de V.S., kan dit worden geantwoord
van 7.30 tot 17.15 uur.
dat zou ook niet mogelijk zijn. Een soort- fabriek C.'A. Rijnbeek. Hil- niet gelezen maar „gelegom, tel. 02520-5116. Ook speld"
gelijk betoog kan men houden voor de re- genegen
van a tot z.
rietmatten vakIN HUIS MET....
duktiewinkels. Al te dikwijls wordt verge> kundig tede plaatsen.
Prima In die sfeer genieten ook BLOEMEN'™ PLRNTENvAN
DOKTERS-, ZUSTERS- en
". Zandvoort
ten, dat de „markt" in ons land niet te ver tuingrond bij elke hoeveeluw
advertenties
méér
dan
APOTHEEKDIENST .
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de gelijken is met de Amerikaanse markt; hei heid.
gewone belangstelling en...
Blo emenmagazijn
gebruik van duurzame consumptie-artike
4e ronde voor het clubkampioenschap.
len is hier zeer beperkt, vergeleken bij de
de resultaten bewijzen dat.
„Noord"
No.
l
Verd
L.
van
Norde;
2.
W.
Massop;
DOKTOREN:
Amerikaanse mogelijkheden. Zo zal hè
Steek voor uw reclame3: G. Meijer; 4. Boekhout.
M.
SCHNIEDEWIND
ontstaan van reduktiewinkels hier zeker
IQu
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
plannen uw licht eens ou Vondellaan hk v.d. Moolen"l!'i
beperkt worden door het min of meer ont
straat — Telefoon 4320
bij de
breken
van
grote
en
snelle
omzetten.
WIJKZUSTER:
Zandvoortse Schaakclub
Uw adres voor bruids- en
'i
n
Daarbij mag niet uit het oog worden
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720 Na de-'4e ronde van de competitie om het verloren, dat de fabrikant menigmaal de
grafwerk.
Draag
Zandvoortse
Courant
clubkampioenschap worden de eerste 10 kleinhandelsprijs vastlegt, al zijn er nei
Aangesloten bij de
de
zo
ELEGANTE
APOTHEEK:
Achterweg l
plaatsen ingenomen door: Nielsen, Gerrits- gingen om hier tegenin te gaan.
Nederlandse Bloemendlenst
2 t.m.yS februari:
t
In ons land is de afstand tussen fabri- GEMAKSSCHOENEN
ma, " de Jong, Luijkx, Steiner, Kolkman,
- Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel., 3073 Lindeman, v.d. Brom, de Bruin en \ van kant en kleinhandelaar gering. In de Ver- van
RIJLES
enigde
Staten ligt dit geheel anders. AfwijAvond-nacht-zondagsdienst zaterdags, van- Keule.
zing van leveranties aan kleinhandelaren
V.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"
af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
t)
in ons land ligt veel eenvoudiger. Ook
DE HOGESCHOOL
VOOR AUTORIJKUNST VOOR
Alleen voor spoedgevallen.
c
daardoor is de kans voor de reduktiewin- en het leed is geleden!
.~t2ili.HAARLEM en OMGEVING
Tafetennisclub „Shot"
kel
hier
bepaald
aanbeperkingen
gebonden.
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
Zondag 3 februari:
M.S.
een^rustperode van 4 weken is de 2e
', ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedae Na
helft
"
van
de
tafeltenniscompetitie
afd.
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.' IKennemerland weer begonnen. „SHOT"
dat in de eerste helft veel tegenslag
heeft gehad door ziekte is weer met frisse
PARMA—VAN DEN BERG
moed gestart en de vooruitzichten wijzen
PREDIKBEURTEN
1. e4, c5, 2. Pf3, d6, 3. d4„ cd4:, 4. Pd4:,
er op dat „Shot" aanmerkelijk beter voor
Pf6, 5. Pc3, e6, 6. f4, Le7, 7. Ld3 (De
de dag^zal komen.
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zwarte opstelling, de z.g. Scheveninger
r
'Afd.
Senioren:
•
<
Zondag 3 februari:
'
variant, geldt niet als geheel bevredigend.
8-2
'Shot
'2-Johez
'
'
10.30 uur: ds.'-C. de Ru.
l
In deze partij beproeft de witspeler het
Shot-Meemskerk
'
'
5-5
Kapel Woodbrookers, Bentveld:
spelen van Ld3 i.p.v. het vroeger georuiV.T.C. 6-Shot 2
'
5-5
10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
1
O 'i
kelijke Le2; de zet Ld3 begint overigens
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
Afd. junioren
10.30 uur: de heer R. G. Wijers.
de laatste tijd in allerlei varianten van de
A.T.Ti93-Shot 4
2-3
'H.R.G.-Shot 2
3-2 Uit de overvloed van partijen, in het zo- de hand heeft) 15. h5, TadS, 16. Th4, De6 Siciliaan burgerrecht te verkrijgen. De beNED. PROTESTANTENBOND
Shot-ÜÜT.T.
5-0 juist beëindigde Hpogoventournooi ge- (Niet 16. ...Tdl:-)-, 17. Tdl:, Dg2: wegens, ^doeling ia-duidelijk: na e4-e5 krijgt de loBrugstraat 15
Shot 3-Oranje Zwart
2-3 speeld, valt moeilijk een keus te maken. 18. Pg5) 17. hg6:, hg6:, 18. Pg5, Da2:., 19? 'per een fraaie diagonaal naar h7. Hoezeer
•shot BI-G.T.T.C.
0-5 Er zijn zoveel bijzonder fraaie partijen Kf2, f5?? (Na deze blunder is de partij Zwart op zijn tellen moet passen, bewijst
Zondag 3 feb'ruari:
Togidö"2-Shot
3
5-0
10.30 uur: ds. C. P. Hoekema (d.g.) uit Shot'91-A.T.T. 5
1-4 gespeeld, maar ik kan ze hier helaas niet uit. Geboden was 19. ...Pa5, b.v. 20. Xd8:v deze partij). 7. ...0-0, 8. 0-0, a6, 9. Khl,
'• Haarlem.
allemaal behandelen. Daarom volgen hier,- Td8:, 21.
Lb7:, Pb7:, 22. Df3, f6 en 11Wft Dc7, 10. De2, Pc6, 11. Pc6:!, bc6:!, 12 e5!.
Het Huis in de Duinen:
;^Ul
onder slechts twee partijen, waarin de be- heeft no'g^moeilijkheden te overwinnen).'^ Pd5, 13. ed6:, Ld6:, 14. Ld2, a5, 15. Pe4!,
19.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.)
K J . , „Noord".,
slissing met tactische middelen wordt gePf4: (In het tournooibulletm schrijft de
De stand in de' competitie van de maand forceerd.
Zie diagram
- ' ' jeugdige
witspeler, dat op 15. ...Lf4: zeer
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
januari, luidt als volgt: 1. A. Schaap,
sterk 16. Pf6+, Pf6:, 17. Lf4:, Dd7, 18.
Zondag 3 februari:
19839aip.;
2..
J.
Keesman
19524
p.;
3.
J.
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijnè.
Le5, Pd5, 19. c4 zou zijn gevolgd) 16.
TAN—PIRC
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijnè. Cat. Z. 3 Padpvjzn. 19470 p.; 4. Mevr. Hoogendijk
Tf4:!? (De witspeler voorziet deze zet
1
19291' V-'
1. e4, d6, 2. d4, Pf6, 3. Pc3, g6, 4. f4, Lg7,
slechts van een uitroepteken, maar het is
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
5. Pf3, 0-0, 6. Ld3, c5, 7. dc5:, dc5:, 8. De2
m.i. toch wel de vraag, of het offer objecZondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
(De door Zwart gekozen opening, die
tief gezien geheel correct is. Maar het ofMet en zonder leesbril
19.30 uur: Avonddienst.
Pirc-verdediging, is nooit bijzonder popufer is in ieder geval kansrijk en zoals zo
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
lair geworden. Zelfs' de ongebruikelijke
vaak zal in het vervolg de verdediger misRomdns
«'
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
manier, waarop Wit zich in deze partij
tasten) 16. .. .Lf4:, 17. Pf6 + , gf6:,
Dinsdag 5 februari
White,- Het geheim van zuster Ann.
opstelt, blijkt zeer gevaarlijk voor Zwart
18. Dg4+, Lg5 ? (Nu is het uit. Beter was
15 uur: samenkomst in huize „Pniëi" Wiemer - De man bij het vuur.
te zijn). 8. ...Pc6, 9. e5, Pd5, 10. Pd5:,
Zuiderstraat 3.
18. ...KhS, 19. Lf4:, f5, 20. Dh4, „met comWiesêl - De dageraad.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den Haag Wolf-Catz - Onderstroom.
Dd5:, 11. Le4, Dd7 (Noodzakelijk om Le3
plicaties, doch beter spel voor wit", aldus
West''- Daughter of Silence.
met b6'te kunnen beantwoorden, maar het
de witspeler. Het is m.i. niet zo duidelijk,
JEHOVA'S,' GETUIGEN
is
duidelijk,
dat
de
dame
op
d7
niet
goed
of
Wits aanvalskansen inderdaad de geofOntwikkelingslectuur
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
ïerde kwaliteit compenseren). 19. Lg5:,
in-het'Gemeenschapshuis, zaal 4. ingang Borjsel,'- Ken uw recht; wat iedereen van staat. De zwarte openingszet is eigenlijk
WUlemslraat.
als mislukt). 12. Le3, b6, 13. h4!, Lb7, 14.
recht en wet moet weten. 1962.
fg5:, 20. Dg5:+, Kh8, 21. Dh6 (Dreigt mat
Gast-in Haarlemmermeer. 1962.
Tadl, Dd4 (De witspeler merkt in 't tourop h7 én op f8; dat Tf8 ook instond, had
HUMANISTISCH VERBOND
Lückenhaus - Mao Tse Tung. 1961.
nooi-bulletin op, dat na 14. ...Dc7 de wit- 20. Tal!! en Zwart gaf op. N,avfj20. j...Dal:, Zwart niet gezien). Zwart g-af op.
Zondag 3 februari, 9.45 uur, 402 m: radio Rienstra - Kind,.school en gezin. 1£[62.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak,
toespraak- door de heer J. P. Praag. On Svennêrholm - Eet goed, blijf vitaal.11962. te aanval met 15. h.5 snel doorslaat, om- 21. Dc4 is het mat een feit.
dat Wit dan de manoeuvre De2-f2-h4 bij
derwerp: „De humanist en het huwelijk". Woudstra - Geluid bij uw films. 1962.
Wilhelmintstraat 28, Haarlem.
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Van Kessel

; PAAP

kunt

het
toch
niet
afschreeuwen...
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WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS
• g

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE! RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

Waarom naareen bondsspaarbank?
Omdat een bondsspaarbank een spaarbank is in de ware zin van het woord.
Een bondsspaarbank is niet op winst uit. Neemt geen enkel risico bij het
beleggen van de spaargelden. Het enig doel is het sparen bevorderen.
Daarbij houdt een bondsspaarbank uitsluitend het belang van de spaarders
in het oog. Er zijn 260 van deze bondsspaarbanken in ons land die alle

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Vakkundige en snelle
REPARATI.BB
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

DE LAATSTE WEEK
Profiteer van de
uiterst lage prijzen

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen

NOTTEN

FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

Haltestraat 59

,. Textielgoederen

hetzelfde doel nastreven. Gezamenlijk beheren zij ruim 3% miljard gulden.
3.375.000 spaarders stellen hun vertrouwen in een bondsspaarbank. Het
bij-embleem kenmerkt de ware spaarbank: de bondsspaarbank, een schild
en waarborg voor Uw spaargeld.

U T S S P A A R B A N K ZANDVOORT

Voltreffers

BURGER

bij Slagerij

BURGER

SPAARTEGOED f94.000.000,AANTAL SPAARDERS 108.000
IN 1962 AAN SPAARDERS VERGOEDE RENTE f 2.700.000,-

pbr'*

slagerijen

NATIONAAL «n INTERNATIONAAL B6KROONO

750 gr. Varkenskarbonade

3,25

WEEKENDREKLAME

Voor uw
Opticien

A. G. Slinger

Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenf.

Decafrost
(in spuitbus)

ontdooit autoruiten
in enkele seconden!
Bus ƒ 3,50. '
Drogisterij-Parfumerie

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraal 44

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12, telefoon 2099

Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

daar slaagt U!
Kostverlorertstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

WILGELAAN 109
Zwanenburg

De Amsterdammer
i/., Wlo SPRUITEN
0,70
l'kilo BANANEN
0,89
10 ZOETE MANDARIJNEN
1,25
10 VALBNCIA SINAASAPPELEN... "1,45
i/., kilo WIT LOF ..0,50
100 gram CHAMPIGNONS
0,39
2 KROP SLA
0,35
V, kilo TOMATEN
0,35
2 "kilo STOOFPEREN
0,50
l kilo MOESAPPELEN
0,45 en 0,60
l kg HANDAPPELEN (Bonno Louise) 0,75
l kilo extra HANDGOUREINETTEN 0,98
l kilo COKS D'ORANGE
0,75
l kilo HEERLIJKE HANDAPPELS 0,50

ONS SUCCES:

OOK NU ! !

Zeeuwse
Extra: Jaffa
klei aardappelen
Sinaasappelen
10 kilo 1,96
10 voor
1,48
1/2 kilo PATAT (voorgebakken)

ZAKJE ZOUTE PINDA'S
(Duyvis)

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgedipiomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Barometers
Thermometers

in alle uitvoeringen voor binnen en buiten.

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthonieslraat 54-56, Haarlem
Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

2 PAKJES KWALITEITS- Af\ -.A.
MARGARINE
1ÏJ Cl

KOOPJESDAGEN
~,~~~j~~

~~ Ji_„j-,-

< 250 gram BIEFSTUK

ƒ 1,68

maandag en dinsdag j 3 sia%inken f 0,99 - 3 fricandeiien / 0,99
WOENSDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHÉVLEES
0,99
500 gr. heerlijk GEHAKT
1,25

500 gr. magere RUNDLAPPEN 2,25
100 gram SAKS
0,25
100 gr. BOTERHAMWORST... 0,27

HALTESTRAAT 3

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

Brillenspecialist L O O IVE R. N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortxe
Courant, Achterweg l
?rOO Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding'
3043, 3044 Politie - L
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelinge.nverkeer, kiosk Raadhuisplein

Wat 'n attrakttecl
De Modeshow (5 « per dag en
overdag gratis), een prachtige
show "Goed Handwerk" met
geheel nieuwe Inzendingen,
damesstoHen, klnderkledlng.
moderne fceukenultrustlng,
woninginrichting, Verkeerspolltle, Kremer's
KoHle- en theetuin en
verder alles wat Uw
hartje begeert)

Een onafhankelijk
blad:

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBUBG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
«Sandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

4,45

VOOR DE LIEFHEBBERS: EERSTE KWALITEIT LAMSVLEES

0,60

Geopend van 9 tot 5 uur.

Vlug, netjes en
goed,
als Dazmenburg
het doet

70 et

750 gr. ROSBIEF, LENDE,
750 gram de allerbeste magere
RUNDERLAPPEN
3,98
STAARTSTUK
750 gram KALFSLAPPEN
3,98
250 gram BIEFSTUK
1,88

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

Ook nu de grootste sortering bij

> TEL-.3136

250 gram
WEEKENDWORSTJE

Het van ouds bekende adres:

Café OOMSTEE

KERKSTR.20

79 ct

Enorme aanbieding:
500 gr. Ossestaart 1,25

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

Schildersbedrijf
„WEIKO"

VOOR

Wij bieden u een enorme keuze in
allerlei soorten B RE I WOL in de
nieuwste kleuren!.'

„NTJR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Oranjestraat 7. telef. 2327

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN.
Zeestraat 62, telefoon 2263

SNELBREIWOL in een mooie crèpe
draad, 100 gram, nu
1,95
een prachtige grote BADDOEK,
nu
1,75, 2,25
WASHANDJES, 4 voor
0,90
No-iron OVERHEMDEN nu
6,95
HEREN P YAM A'S, nu
9,95

Nylons 2 paar voor f 2,50

P. J. Bouwman

voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

Wij kunnen u deze week
nog aanbieden

100 gram HAM
100 gr. GEK. WORST

De
Zandvoortse

Coulant
•
9
•
•

Verschijnt 2 x per week
Dus actueel
Objectief-kritisch
Vaste medewerkers

VOORVERKOOP
ZANDVOORTSE COURANT - ACHTERWEG l

Wordt gelezen "door het grootste deel van het Zandvoortse
publiek.

WAARDEBON

Ook door U?

Als tegemoetkoming In Uw reiskosten naar Haarlem bieden wij U deze
redukllebon aan. Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres:

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

*Courant
De Zandvoortse
Telefoon 2135

Zandvoortse Courant, Achterweg 1.
ontvangt U een toegangsbewijs van f 1,50 voor f 1 •«**.' Deze
reduktie van { 0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS VOOR DE VROUW.

50 ct

14 t/m 22 febr - Krelagehuis . Leidsevaart • Haarlem

50 ct

63e jaargang no. 10 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 5 FEBRUARI 1963

, Opgerighlt jln .1900.. ,\*."\. " , p T
j •~» !*"• •***

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 ot p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per Jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

r

oorliefde mooi rood werd gebruikt en dat
oud niet heeft ontbroken. Daar moet dan
rel bij gezegd worden dat de hulp tegen
weer een wind die sommige gapers nu nog
maar krijgen, zich beperkt tot een wankel
jzerdraadje om ze niet van hun stoeltje te
Judo demonstraties en wedstrijden in Monopole
aten waaien, en dat zon en regen ze soms
;ot op het naakte hout hebben verarmd.
De gapers staan merkwaardig genoeg
worden uitgestoken
niet op de Monumentenlijst. Voorzover zij J.l. zondag vonden in theater Monopole de jaarlijkse openbare judowedstrijden en
niet naar Amerika zijn verdwenen, zetten — demonstraties plaats van de Sport — en judoschool „Wim Buchel". Aan deze
enige gapers, van hun steunijzers gelicht, wedstrijden waren tevens de kampioenschappen judo van Zandvoort verbonden voor
in de winkel van de drogist een gekooid leerlingen van genoemde school.
Om bij voorbaat alle misvatting buiten de deur te zetten, hier wil niet gezegd zijn
dat een gaper per se een Amsterdammer hoeft te zijn. In Heer Hugowaard, Hele- bestaan voort. Een Haarlems drogist houdt
De judo-manifestatie in Monopole viel samen met het eerste lustrum van de sporter een indrukwekkende verzameling van
naveen, Slikkerveer of laten wij zeggen Uithuizermeeden, wordt niet minder gegapt fraaie
school in Zandvoort.
historische exemplaren op na.
dan in de hoofdstad. Zelfs de Rotterdammer, die dag en nacht boven en onder de
Het zit er niet in dat het voor onze generatie een verlies zal zijn als de gapors
grond werkt, gaapt wel eens.
Gapers, met of zonder hand voor de mond, zijn er overal. Daarvan komen er ainnen misschien niet te lange tijd geheel Ter gelegenheid hiervan werden de heer en :aar in ontvangst mocht nemen. De extrahet stadsbeeld verdwenen zullen zijn. mevrouw Buchel toegesproken door de prijs voor de beste stijl werd gewonnen
steeds meer bij. Van de gapers die pas echte gaper zijn als zij er ook nog hun uit
De enkele drogist die dit curieuze uithang- heer Methorst. Hij bracht hen dank voor door de 15-jarige P. Auberlen.
tong bij uitsteken, blijven er steeds minder over.
teken nog boven zijn winkelruit heeft han- hun activiteiten' op sportgebied in ZandDe gaper die boven de winkelruit van de drogist eeuwenlang het symbool is ge- gen houdt eenzaam een traditie in ere, voort. Zowel voor de jeugd als voor oudeweest voor diens betekenis als cruydmeester, gaat de een na de ander verdwijnen. maar van de duizend voorbijgangers die ren. In het bijzonder wees hij op de lessen
zijn winkel passeren, zullen er van de heer Buchel aan gemeente en re- Brand in garage
Nog maar enkele rekken een bestaan dat onafwendbaar de vermolming tegemoet dagelijks
maar enkelen zijn dié eens even naar de servepolitie.
gaat. Onverbiddelijk worden zij de vergetelheid in gedreven, waarin hun de barok- gaper opzien.
Namens de leerlingen van de school Maandagochtend werd de brandweer omke draaimolenpaarden en de niet minder barokke popen van het pierement al zijn
De gaper schijnt ten dode opgeschreven overhandigde hij mevr. Buchel bloemen en streeks kwart voor tien gealarmeerd voor
want hij past niet meer in het rumoer van haar man een weegschaal en een chrono- brand in de Rinkogarage aan de Oranjevoorgegaan.
onze efficiënte wereld. Mogelijk zijn wij meter. Als vertegenwoordiger van de re- straat.
Hollanders nu minder „droog en koud" dan serve-gemeentepolitie overhandigde hij
Bij aankomst met de nevelspuit sloegen
Het is intussen een hoogst onzekere zaak de drogist nu juist een gaper moest zijn, in de dagen van Van Lennep; een snaaks eveneens enige geschenken. In zijn dank- roet-zwarte wolken de brandweer tegemet die gapers, want niemand zal u kun- In de volksmond was een „gapaert" ook en lachebekkend volk zijn wij nog steeds woord wees de heer Buchel op de z.i. grote moet. Maar het viel nogal mee. De brandnen vertellen waar hun ontstaan ligt, hoe iemand die met open mond anderen stond niet, maar in ieder geval hebben wij de behoefte aan een permanent gebouw voor weer slaagde erin het vuur, dat in een olieoud zij zijn en wat nu eigenlijk hun functie aan te gapen, maar men hoeft de kop van „Narrentroniën" niet meer nodig om ons de sportbeoefening in Zandvoort.
installatie woedde, met enkele stralen te
is geweest. De zeventiende-eeuwer W. J. zo'n gaper maar aan te kijken om dadelijk aan het lachen te maken.
Aan de felicitatie ging een ontmoeting blussen.
Hofdijk meende te weten, dat de gaper al te zien dat dit niet de nieuwsgierige ogen
Overal weten wij er tegenwoordig wat van de sportschool „De Lange" „Wagein de 13e eeuw voorkwam en dat dit sym- van een aangaper zijn. De veelal ver- op, dat wat ons uit de traditie een beetje naar" en „Buchel" vooraf. Deze krachtme- Bijeenkomst gemeenteraad
bool de "vroegere, fantastisch uitgedoste schrikte blik van de gapers geeft meer dierbaar is geworden, door vervlakking te ting werd door „De Lange" met 67 punten
knecht" is gaan vervangen, „die de waren voedsel aan nog weer een andere uitleg vervangen. Een aantal drogisten heeft er gewonnen. „Wagenaar" werd tweede en Dinsdag 5 maart a.s. komt de gemeentezijns meesters 'luidruchtig aanprees". Ja- dat de geopende mond op het trekken van ook wat op gevonden met de gapers. Voor „Buchel" derde met resp. 47 en 15 punten. raad in openbare vergadering bijeen.
cob van Lennep en Jan ter Gouw zochten kiezen wijst. Er gaat namelijk ook een het oude symbool dat de gaper eeuwenlang Bij de wedstrijden om de kampioenschaphet ontstaan in onze landaard want „De verhaal dat de drogist vroeger op de mark is geweest, hebben zij een nieuwe vorm pen van Zandvoort werden de volgende Blijspel in studie
vreemdelingen beweren dat de Hollanders kopers naar zijn kraam lokte door een gevonden. Al is het ook in gebogen lijnen, deelnemers als eersten geklasseerd:
te droog en te koud zijn om te kunnen meestal als nar toegetakelde grapjas. Als deze drogisten hebben de gaperkop ver8 jaar: P. Stiekel; 9 jaar A. Heeze- De toneelvereniging „Op hoop van zegen"
lachen. De vreemdelingen huldigen de stel- slotstuk moest deze voor het verzamelde vlakt tot een spel van niets dan cirkeltjes. mans; 10 jaar: J. Reumerman; 11 jaar: heeft in studie genomen het blijspel Hobregel, daT lachen een behoefte is voor de publiek met wijd open mond doen also Dit nieuwe symbool is bedoeld om op de J. Janse; 12 jaar: R. Minden; 13 jaar: P. son's Choice (De dochters van Hobson)
menselijke natuur. Daarom hebben de Hol- hem een kies werd getrokken. Er word winkelruit te plakken en het is afgedrukt Bruining; 14 jaar W. van der Heijde; 15 van Harold Brighouse.
landers van afstand tot afstand in hun ook verteld dat koning Darius voor de op de zakjes waarin u de engelse drop jaar: P. Auberlen; 16 en 17 jaar: H. van
Het ligt in de bedoeling half april een
straten Narrentroniën opgesteld, opdat het geopende mond van de gaper model heef meekrijgt. Het embleem is helemaal niet der Wouden en senioren: P. Wiesenhaan. opvoering van dit blijspel te geven.
aanschouwen daarvan tot lachen wekken gestaan, omdat hij eens met wijd open onaardig bedacht, maar het is niet waar- Allen ontvingen een beker, terwijl Wiesenmocht". Een andere lezing zegt weer, dat mond naar zijn geliefde gestaard zou heb schijnlijk dat dit simpele lijnenspel het haan tevens de grote wlsselbeker voor een Vier woningen in januari
er in de veertiende' eeuw een om zijn krui- ben. Als dit de oorsprong zou zijn, dan evenals de gaper een paar eeuwen zal uitden wereldvermaard man geleefd moet hebben de snijders van de gapers wel nee houden. Wij zullen het ermee moeten doen
In januari j.l. kwamen, 'ondanks de vorsthebben die Gaper heette.
weinig beeldend vermogen gehad, wan en wij zullen er geen hoestbonbon minder
periode, vier woningen gereed. Het aantal
Een rustpunt in al die onzekerheid rond verliefdheid is wel het laatste dat uit hun om kopen, maar dat de weinige gapers die GROOTHANDEL JAC. v. d. L A A N in uitvoering zijnde woningen daalde tot
voor Douwe Egberts, Van Nelle en
dit merkwaardige uithangteken is, dat de ogen valt te lezen. Het Darius-verhaal lijk er nog over zijn hun tong er tegen uitNiemeyer koffie en thee
steken mag men ze echt niet kwalijk
gaper sinds de laatste twee eeuwen al- erg weinig aanvaardbaar.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
thans, het symbool van de drogist is. OorAan de uitgestoken tong verbindt men
Feestavond Geel-Blauw
spronkelijk moet het echter de apotheker de veronderstelling dat het de patiënt i
geweest zijn, die zijn gevel met zo'n ga- die voor de chirurgijn de tong uitsteek
De supportersvereniging „Geel-Blauw" orpende mannenkop versierde en de gaper om zich medicijn te laten voorschrijven
ganiseert zaterdag 16 februari a.s. in Zomoet zogezegd van de apotheker aan de Daar tegenover staat weer een andere vermerlust de jaarlijkse feestavond.
drogist zijn overgegaan of door.de drogist onderstelling dat het de grapjas van de
als symbool in b*:zit zijn genomen.
markt is die nijdig de tong uitsteekt tegen
Sparen in Zandvooxt
• Hoewel de kruidenbereiders al vijfhon- het publiek dat niet kopen wil.
derd jaar vóór Christus optreden en hierIn de maand januari werd in het postkanVoor de stelling dat de tooi van de gain de eerste drogisten kunnen worden ge- per terugwijst naar de in de kruistocht betoor te Zandvoort ƒ 104.000,— ingelegd
zien, is er ook plaats voor de theorie dat vochten Saracenen en naar het Oosten Kort geleden publiceerden we een statistiek van het aantal verdrinkingsongevallen en uitbetaald ƒ 102.000,—.
deze kruidenbereiders de eerste apothekers vanwaar de drogist zijn produkten betrok, van kinderen in ons land.
waren. Dit te meer omdat zij geneeskraeh- lijkt veel te zeggen. De moriaan en de mu- Thans zijn door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen De „B" van Brood
tige kruiden maakten die als medicijn zelman kwamen veel voor. De tulband was
Door de aanvankelijl invallende dooi is
dienden.
een geliefd hoofddeksel. Daarentegen was het totaal aantal verdrinkingsongevallen over 1962 bekend gemaakt.
blijkbaar bij velen de idee gerezen, dat de
In één gilde verenigd, begonnen de apo- het ook vaak de Jielm of de slaapmuts. De
thekers zich in 1644 van de drogisten vrij helm zou in de kruistochten-theorie nog Verheugend was de sterke daling van de resp. 256, 174, 205 en 298 auto's te water. noodtoestand van de vogels wel geëindigd
te maken. Een wet van 1865 ordonneerde passen, maar de slaapmuts zal men er toch ongevallen: van 634 tot 534. Of dit blijvend
Het gemiddeld aantal verdronken per- zou zijn. Dit is echter geenszins het geval.
dat apotheker en drogist gescheiden moes- moeilijk in kwijt kunnen. Het is heel jam- is valt niet te voorspellen. De weersom- sonen bedroeg per 100.000 inwoners 4i/.,- De ANWB-wegenwacht constateert vooral
ten zijn, zodat een afzonderlijke drogiste- mer dat er van de gapers zo weinig histo- standigheden waren van dien aard, dat Dit is vergeleken met 1961, 5,33, een laag veel dode vogels lang de wegen. Het is
naast de honger thans vooral de uitputrij-stand ontstond. Er wordt verteld dat rische gegevens zijn en er blijkbaar niets van een slechte zomer gesproken kon wor- cijfer.
ting die de vogels van allerlei pluimage
de apotheker zich wegens" zijn grotere van hun makers bekend is. Het zijn naam- den. Maar ook 1961 liet een slechte zomer
geestelijke bagage boven de drogist ver- loze kunstenaars gebleven. Begenadigde zien. In zee verdronken in 1961 28 per- Over de vier kwartalen van 1962 zijn de parten speelt. Met klem verzoekt de
heven achtte'en zich te deftig voelde om kunstenaars waren zij allemaal bepaald sonen tegen 22 in 1962.
volgende cijfers van verdrinkingsongeval- ANWB dan ook om, zoals in de voorgaande weken, brood, vogelzaad en vet te blijmet de verkoper van drogerijen op één niet, maar misschien zijn juist die primiEr reden vorig jaar in de vier kwartalen len gepubliceerd.
ven geven aan die wegenwachten, die op
lijn te worden gesteld.
tief gesneden koppen wel de aardigste. Er
het gele windscherm van hun gele motor
Vanouds heeft het beroep van drogist naar hangt in Amsterdam een gaper die verjongens
meisjes
vrouwen.
in
auto's
totaal
of op de voorruit van hun auto de letter
het schijnt, gevoel voor rariteiten zoals de vaarlijk scheel kijkt. Zijn afwijking heeft
„B"
voeren. Hiermee geven de wegenwachgaper er een is, meegebracht. Mogelijk lag iets vertederends.
22
Ie
kwartaal
38
9
94
16
ten aan, dat zij brood en ander in aandit in de aard van 't bedrijf, waarin naast
Naast die blozende vlezige mannenkop-t-12a
+3a
merking komend voedsel verspreiden oninheemse kruiden als het gezegende distel, pen, barstend van gezondheid, zijn er ook
56
63
10
154
18
der de hongerende vogels langs de route.
de monnikskap en de edele laurier, handel ziekelijke bleekzuchtige tronies. Er zijn 2e kwartaal
•
+6a
werd gedreven in kruiden die uit Azië, gapers die het portret van een edelman of
76
18
68
8
178
Afrika, Voor-Indië en Egypte moesten ko- een morenkoning zouden kunnen zijn en 3e kwartaal
Zeepost
+7a
men. Hoe het zij, de drogist had de behoef- er zijn armoedige burgermannetjes en zie- 4e kwartaal
35
49
108
15
Met de volgende schepen kan zeepost worte zijn winkel te stofferen met vreemde lige moriaantjes onder. De ene gaper is
+2a
+12a
den verzonden. De data, waarop de corzaken zoals opgezet gedierte, te weten rijk uitgedost met sieraden en zit goed in
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
zaagvissen, alligators of ook wel apen. Bo- de kleren, bij de andere speelt de ontbeTotaal
189
41
218
29
534
57
bezorgd, staan achter de naam van het
ven de toonbank waaraan de joostjespoep ring om zijn ingevallen kaken en hij
+3a
+2a
+42a
+10a
schip vermeld.
of de foelieboter om kinderborstjes mee in draagt een sober buisje.
Verenigde Staten van Amerika:
te wrijven werd verkocht, • slingerde zich
Om de gaper te helpen de tijd te trot- a betekent in auto's
ss „Soestdijk" 6 februari;
een ijzeren slang waaraan, de papieren seren, zullen zij vaak overschilderd zijn,
zakken hingen om er het venkelzaad, het zodat van de oorspronkelijke kleuren ook Uit bovenstaande cijfers blijkt nog eens Nederlandse bevolking (terecht)) gealar- Argentinië:
ms „Montferland" 5 februari;
*aren en zeegras en het wild kattenkruid al niets met zekerheid valt te zeggen. Er duidelijk, dat het met de zwemkunst in meerd. Maar de meer dan 500 slachtoffers
ms „Gap San Antonio" 6 februari;
in te pakken. De aartsvader van de drogist van uitgaande dat dit overschilderen met Nederland slecht gesteld is. Het wordt zo van het water, brengen tot op heden vrijwas de „crudener", een zwervende met zorg en reverentie is gebeurd,'zou van en- langzamerhand tijd dat het een verplicht wel geen reacties te weeg. Helaas, moeten Brazilië:
ms „Eemland" 6 februari;
wondermiddelen
leurende marskramer, kele nog aanwezige gave exemplaren af vak bij het onderwijs gaat uitmaken. De wij daaraan toevoegen.
Brits-Oost-Afrika:
van wiens flierefluitende aard misschien te leiden zijn, dat er oorspronkelijk met slachtoffers van de hondsdolheid hebben de
ms „Pierre Loti" 5 februari;
wat in de drogist is achter gebleven.
ss „Africa" 7 februari;
Ofschoon de gaper ook in Zuid-DuitsCanada:
land en in Frankrijk voorkwam, moet het
ss „Soestdijk" 6 februari;
toch wel een typisch Nederlandse verschijChili:
ning geweest zijn, die vooral in Amsterlast van, misschien wel omdat-ie zo zacht
ms „Weimar" 7 februari;
dam werd aangetroffen. Van die Amsteris. Maar dat is niet helemaal aantoonbaar. Ned. Antillen:
damse gapers zijn er nog zeventien aan
Vandaag wil ik alleen maar duidelijk mams „Oranje Nassau" 5 februari;
de gevels over, waarvan de oudste ongeken, dat we er onderdoor gaan, wat onze Suriname:
veer tweehonderd jaar moet zijn. Onder
geestelijke gesteltenis betreft, als dit winms „Kreon" 6 februari;
die zeventien die «r in Amsterdam nog
tertje op deze manier blijft doorkwakke- Rep van Z.- Afrika en Z.-W.- Afrika:
maar zijn te vinden, zijn er twee die met
U merkt dit 't beste aan uzelf
len.
Op
het
ogenblik
dat
ik
dit
schrijf,
is
ms „Ommenkerk" 6 februari.
,
alle waardering voor de vlijt, niets van de
er een dwaas, die in een commentaar op Inlichtingen betreffende de verzendingshistorie na vertellen. Zij dragen niet het
het
weeroverzicht
heeft
geschreven
dat
data van postpakketten geven de postkanstof der eeuwen, hun ogen hebben nooit
ik kan me niet aan de indruk dit is de koudste winter sedert mensen- het in Oost-Duitsland belangrijk zachter is toren.
op onze voorvaderen neergezien noch heb- Vrienden,
onttrekken
dat
deze
winter
ons
allemaal
heugenis!"
Persoon'ljk
vind
ik
dat
woord
geworden.
Daar
vriest
het
geen
32
graden
ben zij ooit de tong tegen hen uitgestoken. een beetje dwars gaat zitten. Zo tot half mensenheugenis ook zo mooi. Alsof er er- meer, maar 27. Dat geeft de burger moed,
Zij zijn vriendelijk bedoelde voortbrengsels januari glimlachten vrij om de populair- gens nog een dier op de een of andere zou ik zeggen. Het blijft de vraag of wij,
van deze tijd en missen de charme van het wetenschappelijke uiteenzettingen in de boerderij leeft, dat zich een bepaalde win- zoals we hieKf allemaal zo knusjes op deze Schaatswedstrijden op de vijver
antieke. De gegrepenheid van een Hilver- kranten betreffende vroegere winters en ter herinnert. Dat is natuurlijk onzin, planeet met elkaar omgaan, wel beseffen A.s zaterdagmiddag, 9 februari, vinden op
sums drogist om met de guts uit blokken wij zeiden tegen elkaar: 't Gaat binnenkort maar je wordt er kriebelig van. Sedert wat er precies aan de hand is.
de vijver bij café de „Vijverhut" schaatshout het leven te schenken aan nieuwe weer
wedstrijden plaats om het kampioenschap
gewoon
Hollands,
kwakkelen
en
bergmensenheugenis
de
koudste
winter.
Dat
beEr
is
nu
al
een
Amerikaans
atoomgegapers is hartverwarmend; het zijn echter op-berg-af„ zoals ieder jaar. En dat duurt tekent dat, als er keien van geheugenspe- leerde opgestaan, die met profetische allu- van Zandvoort.
beelden zonder historie evenals die twee tot maart en dan is 't afgelopen. Dan be- cialisten waren, er misschien nog wel een re nog veel meer narigheid op klimatoDe wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Amsterdamse gapers die van andere hand ginnen we aan de kwakkelzomer.
winter in de historie aanwezig was, die nog logisch gebied heeft voorspeld.
Er wordt gereden in 3 klassen, t.w.
zijn.
Maar
't
is
nou
wel
eventjes
anders.
Deze
in
iemands
geheugen
leefde.
Maar
als
dat
In
het
vervolg
zullen
—
door
de
kernexklasse A, van 14 t/m 17 jaar (jongens en
Op de vraag wat de wijd geopende mond
zet door, gemeen door. En nu heb- waar zou zijn, hebben wij aan de cijfers plosies in de dampkring en daarbuiten — meisjes, 2 ronden); klasse B, van 18 t/m
of de uitgestoken tong te betekenen had, winter
ben
wij
er
tabak
van.
We
worden
't
beu
van
deze
winter
niks.
Als
er
ergens
sedert
de
vorstgrenzen
verder
naar
het
zuiden
is ook al weer geen stellig antwoord te en we zijn er echt niet meer op gebrand het bestaan van de mensheid nog een kou- worden verlegd. Het is niet onmogelijk dat 39 jaar, (dames en heren, 4 ronden); klasse
C, van 40 jaar en ouder, (dames en heren,
geven. Een uitleg wil dat de open mond
artikelen te lezen in de kran- dere winter geweest is, dan vind ik dat ge- het morgenochtend reeds in de Sahara of 4 ronden).
op het innemen van pilletjes wijst, maar sensationele
ten
met
vette
koppen,
zoals:
„Er
komt
schrijf
over
de
koudste
van
dit
jaar
(en
in
Oeganda
sneeuwt.
,
een andere veronderstelling zegt dat men nog meer kou" of „De vorst neemt dan nog wel met een vraagteken) on- U merkt het trouwens aan uzelf. Uw ge- Er wordt op tijd gere.den.
eeuwen geleden van" '^.gapaert" sprak als toe". En hoe vindt u deze: „1962-1963 verantwoordelijk, om niet te zeggen mis- laat is aan de gekste veranderingen onder- Aanmelden in de Vijvërhut op vrijdag van
men iemand op het oog had die zat te ga- koudste
16.00-18.00 uur en op zaterdag van 10.00sedert mensenheugenis ?"
leidend en in hoge mate gevaarlijk. Be- hevig. U moet uzelf eens in de spiegel zien, 12.00
uur.
pen of te geeuwen. Daarmee is dan echter Notabene,winter
met
een
vraagteken
er
achter,
lachelijk:
Zo
lang
mensen
het
zich
kunnen
als
u
binnenkomt,
na
drie
kwartier
bij
een
nog altijd niet verklaard waarom het uit- alsof de sukkels van ons willen weten hoe. herinneren, gaat deze winter (als grimmig- bushalte to. hebben gestaan. U zou schrik- De prijzem zijn: kunstvoorwerpen en
hangteken van de apotheker en later van wij er over denken. Ja, wat bedoelen ze in aard) vrij uit, maar bij gebreke van een ken. Zo zijn er meer voorbeelden. Mijn medailles. K,
de kranten eigenlijk met die vraagtekens? menselijke geheugenis, passend op de oer- tenen lagen vanochtend los in m'n schoo(Zij die nog prijzen ter beschikking wilTwijfelen ze aan hun eigen druksels? Of tijden, kan deze zogeheten koudste winter nen, maar ik had er geen erg in. Gek blijft len stellen, worden verzocht deze a.s. vrijwillen ze de abonnees uit hun tent te lok- wel een voorbeeld zijn van gemoedelijkheid het echter wel, vind ik.
dag en zaterdag in de Vijverhut af te geken. Denken ze dat we nou onmiddellijk en zachtheid.
Dag, vrienden. U kent de aloude slogan: ven).
in de pen klimmen en de redaktie schrij- Waarmee niet gezegd is dat dit zachte lam Voor mijn part warm water!
Inschrijvers, uitsluitend ingezetenen van
ven: „Mijnheer de redakteur, inderdaad, ons niet de keel uithangt. We hebben er
BARTJE Zandvoort.
Gapers staan niet op de monumentenlijst

Lustrum van sportschool

DE LAATSTE TONGEN

Verdrinkingsóngevallen in 1962

De

Handen en Li ppen
ruw?

maaki

dz

FAMILIEBERICHTEN

Met en zonder leesbril

Heden ging na een smartelijk lijden
zacht en kalm van ons heen, mijn
lieve moeder en oma
MARINA ELENBAAS
weduwe van Johannus Adrianus
Gerardus Janssen
in de ouderdom van 85 jaar.
M. Janssen
N. Stoffel
Zandvoort, 2 februari 1963
Thorbeckestraat 3
Condoleance-adres: Marisstraat 40
De overledene is opgebaard in één
der Rouwkamers, Zijlweg 63, Haarlem. Bezoeken van 2-3.30 en des
avonds van 7.30-8 uur.
De crematie zal plaatsvinden donderdag' 7 februari in het crematorium
te Velsen, na aankomst van trein
11.59 uur, halte Driehuis-Zuid.
Vertrek van Rouwkamer Zijlweg 63
tegen ll'.SO uur.

Zandvoortse Damclüb

Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
De Balzac - Van dolle drieste, dwaze dames.
^
Ferguson - Onmogelijke mensen.
Namgalies - Afrikaanse kerstverhalen.
Vos - De man zonder vloeren.
Wilson - A drift in Soho.
Oplette - Le fin de Chérie.
Ontwikkelinyslectuur
Engel - De zee. 1961.
Hameeteman - Modelspoorwegbouw, techniek en scenery. 1961.
Johnson - Mexico. 1962.
Lagendijk - Doelmatige administratie. '61.
Prodan - De kunst van China. 1962.
Russell - Heeft de mens een toekomst? '62.

„Zandvoort", dat goed .van start ging in
de clubcompetitie, zal niet naar de "Ie klasse promoveren. Achtereenvolgens werd
verloren van Het Oosten (Haarlem) en>'
St. Bavo (Heemstede). Ziekte en uitvallers
waren mede de oorzaak van de uitslag tegen het overigens goed spelende Oosten,
(8-12) en tegen Bavo 2, wel, Bavo w&s
sterker! (eveneens 8-12). Deze 2 clubs zullen nu tegen elkaar uitkomen voor promotie naar de Ie klasse. Wellicht vindt deze
eindstrijd in Zandvoort plaats.

Speciale woensdag-aanbieding
5 KRENTENBOLLEN'"',.'".

i.d£.. ....•:

ƒ 0,50

200 gram ZANDKOEKJES ..'.../*-v',
;
6 GEMBERGEBAKJÉS
En alleen in de winkel:
l GESORTEERDE SLAGROOMGEBAKJ^ES

ƒ 0,70
ƒ 0,75
...,

ƒ 1,00

Van Sta ver en's Bakkerij
Zeestraat 48, telefoon 2684

K.J.C. „Noord"

De eindstand van de eerste competitie van
de maand januari luidt: 1. A. Schaap
24804 p.; 2. J. Paap jr. 24151 p.; 3. mevr.
Hoogendijk 23746 p.; 4. J. Keesman 23525.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flmterma.n, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horloyebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
2135 G-ertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie

Zandvoortse Bridgeclub
In de eerste wedstrijd van de vierde competitie is het koppel Van Dartelen-Polak
in de A-lijn op de eerste plaats geëindigd
met 59,72%. Het koppel Berrier-Wanna
werd tweede met 58,83%.
In de B-lijn nam het gepromoveerde
koppel Raspoort-Sjouwerman de leiding
met 61,98%, gevolgd door Schutte-van der
Wijden met 57,74%.
In de C-lijn neemt het dameskoppel StorWeller met 55,36% de eerste plaats in; de
tweede en derde plaats werd met 54,17%
ingenomen door het koppel Mulder-SmidNotterman en de fam. Kerkman.
Het dameskoppel Huijsman-van Praag
werd in de D-lijn eerste met 55,56%. Twee
en drie werden de fam. Paardebek en het
dameskoppel Baay-den Belder met 52,08%.
De uitslagen van de viertallenwedstrijden luiden:
Zandvoort 1-HBC 2
0-6
Zandvoort 2-1940 2
0-6
Zandvoort 3-Boekenroode 6
0-6

Postzegelvereniging „Zandvoort e.o."

Secretaris: A. H. Strengers
Dr. de Visserstraat 9, tel. 02507-3635
Door omstandigheden werd de bijeenkomst
van 4 januari uitgesteld tot 11 januari. De
volgende bijeenkomsten vinden nu plaats
op 8 februari, 22 februari enz.

8 FEBRUARI a.s. zaï een FORUM
vragen op het gebied van het postzegelwezen beantwoorden. Vooral wordt een beroep gedaan op onze jeugdleden, die op
deze forumavond wel iets kunnen opsteken
en vrij kunnen vragen. Ook niet leden zijn
op deze forumavond welkom in „MEIJERSHOF", Burgem. Engelbertsstraat 70.

droom wensen
voor

droom prijzen
Nog even geduld!
De grote dag nadert.
De dag waarop De Gruyter
U binnenvoert in 'n ongekend
droomparadijs met wensdromen
die werkelijkheid worden!
U zult Uw ogen niet geloven:
zoveel wensdromen ineens
binnen Uw bereik!
Spaar vast. Verzamel zoveel
spaarzegels van De Gruyter
als U maar kunt bemachtigen!
Straks bent U blij; straks als
dromen waar worden:
BIJ DE GRUYTER.

SPAAR
DIE DROMEN WAAR
"in een twee drie"!
V hebt recht op de aankoop van een
spaarzegel d 10 et.:
1. bij elke gulden boodschappen
bij De Gruyter
2. bij elke 3.pakjes margarine
3. bij elke 250 gram koffie of
50 gram Oploskoffie
Koop elke spaarsegel van De Gruyter die
U kunt bemachtigen. Des te eerder bent U
uit de droom en in de prettige werkelijkheid l

Winter soepreclame
(erwtensoep,
bruine bonensoep van 68 et.
preisoep van
58 et.)

„Onthoud" de datum 8 februari
Het bestuur
Gevr. ASS. BOEKHOUDER
Artone Gramophone, Kruisstraat 8-10, Haarlem, telef.
02500-17476.

Elk 3 zafc/e

SOÏP6RATIS

PILSENER BIER pu,
PILSENER BIER «e*
SUPER PILSENER ;
OUD BRUIN pui

47
35
47
42

Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsmassage, vermagering, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Gevr. HOOFDBOEKHOU- Verhuur van Opeis en
DER. Artone Gramophone, Volkswagen met roldak.
Kruisstraat S-10, Haarlem.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Telef. 02500-17476.
Dr. Schaepmanstraat l
Oudere dame vr. BERG- Gevr. JONGSTE BEDIENSTOK ter overname. Tele- DE, (mnl./vrl.), Artone
Gramophone,
Kruisstraat
foon 3281.
8-10, Haarlem, tel. 02500Welke TIMMERMAN kan 17476.
voor mij maken, afneembare, glasheldere, plastic Voor moderne MORSVRIJE
TOCHTRAMEN. Br. ond. KOOIEN, pluimvee- en vonr. 1002 bur. Zandv. Crt. gelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
Gevr. gestoff. of gemeub. HEEMS graanhandel, AnKAMERS m. keuk. of ge- thoniestraat 54-56, Haarlem
brui k van keuken. Br. ond. Wij bezorgen maandag,
nr. 1003 bur. Zandv. Crt. donderdag en zaterdag in
Zandvoort.
Stadsschouwburg
te Haarlem
Zondag 10 febr., 8 uur •
Toneelgroep Studio
Een slok aarde
Woensd. 13 febr., 8.30 u.
Toneelgroep Centrum
De meiden
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Aangeb. te A'dam VRIJ
HUIS, bev. 4 k., badk., keuk.,
enz. Gevr. WOONRUIMTE
te Zandvoort (evt. koop).
Tel. 020-132168 of br. nr.
1004 bur. Zandvoortse Crt.
Aangeb. te A'dam goed
onderh
BENEDENHUIS,
bev. 3 k.,, badk., keuken en
tuin. Gevr. woning te Zandvoort. Tel. 020-12.75.89.

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg1 l, telef. 2135

RUSTTAFELTJE DEK JE
Mie

pak 500 gr.

91

Bami-groenten pak 55
Nasi Goreng
speciaal buk
210-110
Nasi Goreng blik
159
Sambal Oelek pot 50
Ketjap fles
90
Nasi kruiden doos
55

LEVERPASTEI O C
Fijnste 200 gram

Macaroni 250 gram pak 39

Tomatenketchup
tube

68

WASMIDDEL

fes 135

. S •l'VvJ.

""iiV ?ÏW1:U "•',

* a^"

f "•' \ >. '

O V

LE VERPASTEI >IQ
Fijnste 100 gram

^T w

kü

Gehaktballen
4 stuks, gebraden

GRATIS
Rody van 75 et., Bloemenzeep van 38 et.,
Goudstreepzeep van.
34-55 et.
Goudstreepzeep
van 96 et.

Cobi Beek-Meisner
Gevr. ASS. ACCOUNTANT
Artone Gramophone Kruisstraat 8-10, Haarlem. Tel.
02500-17476.
Te koop van Ie eig. wegens
aansch.grotere: RENAULT
ONDINE '61, metaalgrijs,
schuifdak, 4 nw. banden,
nw. accu m. garantie. Uitstekende st. Tel. na 19 uur:
4185.

DAT IS VOORDELIG!
Elk 3e stuk
TOILETZEEP

%

105

-x<

- ,' J

vans

Zure augurkjes
pot 105-75
Zilveruitjes pot 79-55

Hondendiner
blik

56

Poezendiner
blik

49

Vlees voor de'hond
blik 59

KANDIJKOEK

MAYONAISE
',v. :^.

van 78 et.

GOEDKOPER

_

--^/v"

'°

\

* Elke, 2e,'tube ~'*
van ,59 et. SV

Luister naar het interessante De
Gruyter-programma „Met De
Gruyter de wereld- rond"
op Radio Luxemburg (208 m.)
Aanstaande zondag 10 februari
(van 12.45 - 13.00 uur)
. ,

Altijd De Gruyter's
Snoepje van de Week
voor slechts 15 et., bij f 4 , De Gruytermerk-artikelen. Elke
week met 'n leuke verrassing.

Geldig van 6 f/m 12 februari 1963

Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting, óók bij de week reclames!

DE GRUYTER

'WAAR
0|-|T,EN
PROCENT

alleen

DE
GRUYTER

i- .....

Opgericht in 1900

63e jaargang no. 11 — Verschijnt dinsdags,en vrijdags

VRIJDAG 8 FEBRUARI 1963

ZANDYODRTSECOURANT
voor ZANDVÓORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Moet dat go langs onze kust f

Bebouwing en luchtvervuiling
vormen bedreiging voor recreatiegebieden
De bekende architect J. J. P. Oud heeft onlangs een kritisch geluid laten horen
t.a.v. de industriële en havenplannen van de gemeente Rotterdam, in de omgeving
van "de Noordzeekust. In zijn beschouwing, gepubliceerd in „De Groene", komt de bêzorgdheid van de architect tot uiting over de bedreiging van de recreatiegebieden
aan zee.
^ .
Deze bedreiging is van geheel andere aard, dan de plannen die men ten opzichte
van Zandvoort koestert. Zij hebben echter één ding gemeen: de aanslag op de
schaarse openluchtrecreatie die ons nog rest. Het is daarom van belang kennis te
nemen van het artikel van architect Oud. Wij laten het hier onverkort volgen.
Enige jaren geleden schreef ik in „De
Groene" een artikel tegen het z.g. „Kennemer plan", leider de vroegere burgemeester van Bergen, dr. W. Huygens
(„Waar de blanke top der duinen...") Dit
plan hield in, dat er tal van hoge woongebouwen langs onze kust gebouwd zouden, worden in de omgeving van Alkmaar.
De bedoeling van dr. Huygens om een aantal gemeenten gezamenlijk zo'n plan te
laten voorbereiden was toe te juichen,
maar het idee om onze kust nog eens extra te bevolken met een aantal — een zeer
groot aantal — permanente bewoners, leek
me funest.We zijn een klein land, veel recreatieruimte langs de kust hebben we al
niet — wat er is krijgen we als Hollanders bovendien zelf haast niet meer ter
beschikking! — en om deze beperkte voorraad aan licht en lucht nog eens opzettelijk te gaan inperken, kon ik niet „vooruitstrevend" vinden.
De duinen „blank" te houden, is tegenwoordlg een vrome wens, dat weten we
wel, maar er is toch nog bij uitstek gelegenheid om welbewust en dwars tegen
de dure hoogbouw-hobby's in, eens wat
aantrekkelijker laagbouw neer te planten.
Tot genoegen van een — inderdaad beperkt — aantal inwoners, maar tot genoegen ook van die ontelbaar vele, „sociaaltôerisife'n", die dan "een landelijke' omgeving hebben behouden, en die bovendien
niet gestoord worden door de eindeloos
vele auto's, die de hoogbouw dag-in, daguit met zich zal meebrengen. Iets waar
men gaarne overheen praat, doch waardoor elk idee van recreatie aan deze bevoorrechte streken blijvend ontnomen zal
worden.
Enige maanden geleden roerde mijn
zoon, ir. H. E. Oud, in het „Algemeen
Dagblad" de kwestie Oostvoorne aan. Men
kan weten, dat het de bedoeling van Rotterdam is om op den duur het badstrandvan-Oostvoorne te veranderen in een
strandbad-Oostvoorne. Zo wordt 't wel niet
geponeerd en ik wil aannemen, dat het
niet zo bedoeld is ook, maar het eindresultaat zal zo zijn. Men wil de „Maasvlakte"
vóór de kust droogleggen, er industrie vestigen en „ter beschutting" van het bestaande Oostvoorne, als scheiding, een
binnenmeer scheppen. Met de bij ons heersende westenwinden behoeft men niet te
vragen wat daarvan terecht zal komen:
wolken van stof en rook zullen er over
heen waaien! En er blijft een vertroebelde
luchtlaag. Het „Algemeen Dagblad" —
menselijk bewogen — belegde een forum
van voor- en tegenstanders van het plan
en zoals elk behoorlijk forum als regel
een goede en slechte kant aan de zaak
weet te ontdekken, zo werd het uiterst
penibele vraagstuk tot een wetenschappelijk probleem voor de huiskamer, waarbij
voor verontwaardiging als vanzelf geen
plaats meer was! Op het ogenblik is het
vogeleiland „De Beer" ook opnieuw in discussie: in een geheimzinnige sfeer. Maar
men behoeft zich niet lang af te vragen,
wat er mee gebeuren zal. „De Beer" heeft
afgedaan! De nieuw op te richten Stichting Rijnmond heeft uiteindelijk feitelijk
ook maar één doel: halen wat er te halen
is
voor de commercie! Met verder de
beste bedoelingen! De dreigende plannen
van de staalmensen in de omgeving van
Rozenburg beloven voor de recreatielievenden ook niets goeds. Terwijl ik daarbij nog niet eens denk aan de „achterlijken", die nog recreatie in „de stilte" willen, maar gewoon aan de duizenden, die
gezamenlijk lucht en water zoeken om
zich wat bij te spijkeren van de stof en
stank, waarin ze dagelijks in de stad leven.
Is dit alles nodig? Als we onze redderdes-vaderlands-van-het-ogenblik, onze allround inspirator Luning Prak mogen geloven: „Ja". Volgens mij — en volgens
bevoegderen dan ik ben — „neen".
Hoezeer het overigens gewenst is hior
iets aan te doen, moge men zich realiseren door een ogenblik te gaan zitten in het
aardige restaurant, dat in Wijk aan Zee

gebouwd is op een bunker en dat het „Hoge Duin" heet. Kilometers ver ziet en ondergaat men de verpestende gele en
groene walm, die de Hoogovens in Velsen

Rotterdam is voor mij een heel dierbare
stad: ik gun het 't allerbeste. Maar dat betekent niet, dat ik mijn ziel en mijn zaligheid zou willen ophangen aan Rotterdam
en dat ik zou wensen, dat ons aller leven
de clruk zal ondergaan van een stad, die
van energie bezeten is en die rusteloos zijn
heil in werken en nog eens werken zoekt.
Ten koste soms van veel, dat anders en
op ander gebied beter kon zijn.
Onze kust is groot en — als geheel —
lang. Waarom zou er niet plaats zijn voor
nog een Europoort? Er wordt al lang over
een „Eemshaven" gesproken en niet door
de eerste de beste. Prof Nanninga (Delft),
die zijn sporen op dit gebied wel verdiend
heeft, heeft er een plan voor ontwikkeld,
dat men kan vinden in de brochure, die de
volijverige oude heer Gelder uit Groningen eraan gewijd heeft. Er zijn moeilijkheden, ook met Duitsland, maar ze worden niet vergeten in de brochure en onoploosbaar zijn ze niet. Men zit er dicht bij
het Roergebied, verbindingen zijn er te

„Waar de blanke top ...
vanu:.t het westen langs de kust naar het
binnenland laten waaien. Moet dit zo langs
onze gehele kust worden? Wat men in
Petten precies van plan is, komt een normaal mens niet te weten, maar ook daarin zullen wel de nodige narigheden voor
ons zitten. Op den duur althans.
Veel van deze activiteiten gaan thans
draaien om Rotterdam en om zijn ambitie.

maken, het aardgas is vlakbij. Arbeiders
trekken nu weg, uit Groningen, maar ze
zullen wel blijven als de omstandigheden
verbeteren op grond van nieuwe mogelijkheden en van de daarmede samenhangende aantrekkelijkheden. Wegen naar het
westen zijn vlot tot stand te brengen en
het is beter, dat men van oost naar west
trekt voor recreatie, dan dat allen zich in

Heterogeen en beweeglijk
Kenmerken van de middenstand
Middenstander zijn is eigenlijk al een heel oud beroep. Al vele eeuwen lang zijn er
winkeliers en ambachtslieden geweest. Op schilderijen en ouderwetse gravures
zien we die neringdoenden en vaklieden uit vroeger tijden afgebeeld. De gildepenningen getuigen van de tradities die elk ambacht toen had.
Dit schrijft mr. D. Kluiver, adviseur van het voorlichtingsbureau voor de Middenstand in een brochure getiteld: De Nederlandse Middenstand.
Maar — hoe oud het beroep van middenstander dan ook moge zijn, het neemt niet
weg, dat een tweeal kenmerken aan het
middenstandswezen inherent gebleven is,
namelijk:
a. de heterogeniteit van de Middenstand;
b. de grote beweeglijkheid in deze groep.
Over beide kenmerken een enkel woord.
Wij moeten vaststellen dat de heterogeniteit in de middenstand sociologisch geziAT
een nadeel is: de middenstand vormt namelijk als zodanig geen éénheid, want de
ondernemers ,in de verschillende branches
hebben verschillende opleidingen gehad,
zij hebben verschillende vakkenis en vaak
ook een verschillende levensstijl.
De nadruk valt in deze groep dus volkomen verschillend. Hst is duidelijk dat
dit voor de middenstand als geheel een
nadeel is, want gelijkgerichte belangen
ontbreken veelal. Zelfs in dezelfde branche
zal die eenheid nog wel eens zoek zijn, omdat — dat geldt dan met name voor de
kleinere steden en dorpen — men daar
in feite dikwijls primair elkanders concurrent is, omdat de kring van de cliëntèle er beperkt blijft. In de grote stad is
dat natuurlijk anders.
Aan de andere kant echter moet de
klemtoon worden gelegd op het feit dat
aan deze heterogeniteit uit economische
overwegingen- juist grote waarde moet
worden toegekend. De grote verschillen in
bedrtjfstype en branches maken het namelijk mogelijk, dat de bevolking, van

welke inkomensklasse ook, middenstandsbedrijvcn ontmoet die op ieders sociale
status zijn ingesteld: naast zeer luxueuze
winkels vindt men de heel eenvoudige bedrijfjes waardoor aan ieders behoefte kan
worden voldaan. Men zou kunnen stellen
dat deze positieve waardering van de heterogeniteit misschien zelfs wel beslissend
is voor zijn permanent -bestaansrecht.
De algemene binding tussen middenstanders berust voor een groot gedeelte
op de gemeenschappelijke strijd om het
zijn van de middenstandsgroep als zodanig, dus het voortbestaan van de Middenstand in zijn totaliteit. Men vindt elkaar waar het betreft bijv. verbetering
van de Middenstandswetgeving en van de
fiscale wetgeving o.m. ten behoeve van
reserveringen voor zakelijke doeleinden,
hetgeen bijvoorbeeld door verlaging van
de Inkomstenbelasting en door niet te rigoureus drukkende andere lasten tot
stand kan komen, alsook op het uitgebreide terrein van de voorlichting. Voorlichting is in deze tijd van nieuwe systemen
en snelle veranderingen voor elk bedrijf
een noodzakelijk element geworden.
Daarom is ook de voorlichting over het
onderwerp „assurantie" bij de middenstander een gewild onderwerp op de agenda van vergaderingen en contactavonden:
dit soort voorlichting is immers voor hem
en zijn zaak van direct belang! Hier ligt
een ruime taak ook voor het A.V.M, omdat weliswaar de meeste middenstanders
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Hollandse

het westen vestigen om er permanent te
hopen op een recreatie, die daar dan al
lang niet meer te vinden zal zijn. Trouwens, heeft de jonge dr. Drees er indertijd al 'niet een lans voor gebroken — ik
had het er in „De Groene" al eens over —
om meer te decentraliseren van de regering uit, en om uitbreiding naar het
oosten te zoeken?
Het is een probleem, dat al heel spoedig
nadere bestudering vereist. Mede ook in
verband met het aardgas. We kunnen nog
veel van onze kust behouden voor recreatie als we willen (een minister voor recreatie, zoals de ANWB wil, zou héél wenselijk zijn). Wordt er niet tijdig paal en
perk gesteld aan „Nederland wordt wakker!!", de hartekreet van ons aller Luning
Prak, waarin de kustrecreatie maar schamel uit de doeken komt, dan zitten we
in een ondoorzichtig waas van luchtverpesting en van luchtvertroebeling, die als
de hel van Manchester aandoen zal. Wie
daar wel «ens doorreed met een trein, die
kent dat. Zo neen, dan ga hij eens dichter
bij, naar Saarbrücken b.v.!
Last, not least: industrie in onze streken
behoort principieel thuis in het oosten van
het land, niet in het westen, van waaruit
de wind voortdurend de vuile gassen over
ons land verspreidt. Een Eemshaven met
industrie in het "noordoosten ligt ook daarvoor treffend goed. De luchtbezwangering
verwijdert zich over zee of over matig bevolkt gebied.
v
.Het is altijd zo,- dat weinig energiekere
meer uitrichten dar. veel onverschilliger!.
We eren die weinigen en ik zou ze in Rotterdam niet graag missen. Maar .het besef
moet er komen, dat niet Rotterdam alleen
Holland vertegenwoordigt of verzorgt. Hoe
dierbaar het ons ook moge zijn.
Een tweede Europoort is nodig.
Vooral voor onze „leefbaarheid", zoals
dit tegenwoordig heet.
,
volkomen overtuigd zijn van de noodzaak
om zoveel mogelijk risico's te vermijden
door middel van goed verzorgde verzekeringen, doch zij daarover tevens juiste
voorlichting en. zorgvuldige deskundige
adviezen wensen.
Een tweede typerend kenmerk van de
Middenstand is de grote beweeglijkheid.
Er is bij deze groep géén stilstand, want
we zien hoe bepaalde bedrijven als
„soort" geleidelijk aan verdwijnen omdat
andere tijden nu eenmaal andere eisen
stellen, terwijl omgekeerd er weer nieuwe
soorten bedrijven ontstaan.
(Vervolg pag. 2)

Rijmspreuk.

Bijna 15.000 inwoners
Het bevolkingscijfer der gemeente Zandvoort per 31 december 1962 werd voorlopig vastgesteld op 14.692, t.w. 6.955 mannen en 7.737 vrouwen.
Vergeleken bij l januari 1962 betekent
die een toename van 138 personen (93
mannen en 45 vrouwen). Het geboorteoverschot in 1962 bedroeg 100 personen en
het vestigings-overschot 38 personen.
Bij een in oktober 1962 gehouden telling
bleek, dat de bevolking van Zandvoort op
een totaal aantal van 14.543 personen naar
het kerkgenootschap als volgt was samengesteld:
Ned. Hervormd 5.308 (36.5%), RoomsKatholiek 3.504 (24%), Gereformeerd 570
(4%), Luthers 374 (2.6%), Remonstrants
93 (0.6%), Doopsgezind 186 (1.3%), overige kerkgenootschappen 328 (2.3%), geen
kerkgenootschap 4.180 (28.7%).

J. Hollenberg t
Op 81-jarige leeftijd is j.l. dinsdag de heer
J. E. Hollenberg overleden. De heer Hollenberg genoot in Zandvoort en ver daarbuiten in de eerste veertig jaar van deze
eeuw grote bekendheid als bad-exploitant.
Hij heeft tal van jaren deel uitgemaakt
van het bestuur van O.S.S. en de vroegere muziekkapel „Zandvoort".
Burgerlijke Stand
l februari — 7 februari 1962
Geboren: Kees, zv. N. Koper en van J.
T. van 't Hof.
Ondertrouwd: Jan Hendrik Kuiper en
Maria Christina Molenaar; Hans Willem
Molenaar en Anna Geertruida Paap; Hans
Josef Haury en Catharina Maria Twisk.
Gehuwd: Nicolaas Balk en Engelina
Cornelia van Staveren.
Overleden: Wilhelm Mumm, oud 79 jaar,
gehuwd met G. Huter; Geertruida Elizabeth Kelderman, oud 92 jaar, gehuwd geweest met W. Kaptijn; Willem Molenaar,
oud 82 jaar, gehuwd geweest met A.
Zwemmer; Rinck Smits, oud 79 jaar, gehuwd met A. Schols; Adrianus Gijsbertus
Kruup, oud 75 jaar; Jan Evert Hollenberg,
oud 81 jaar, gehuwd met C. J. H. Wilts.
Overleden buiten de gemeente: Arie Koper, oud 80 jaar, gehuwd met J. v. d. Mije;
Marina Elenbaas, oud 85 jaar, gehuwd geweest met J. A. G. Janssen.
Geboren buiten de gemeente: Inge Myrtle, dv. S. Zonneveld en van A. Hordijk;
Raymond, zv. N. Davids en van G. Meulebeek.

Invoering maximum-snelheid
heeft een gunstige invloed op verkeersveiligheid
In het eerste kwartaal van dit Jaar start het Verbond voor Veilig Verkeer zijn kernthema-acties met een pleidooi tot de weggebruiker om zich te houden aan de maximumsnelheidsbepalingen.
.
De invoering van de maximum-snelheid
binnen de bebouwde kom heeft inderdaad
een gunstige invloed op de verkeersveiligheid gehad. De cijfers wijzen uit, dat sedert oktober 1957, toen deze bepalingen
van kracht werden, het aantal verkeersdoden in de steden en dorpen relatief is gedaald. In Den Haag bijvoorbeeld vielen
vóór dio datum gemiddeld 70 verkeersdoden per jaar, thans bedraagt het gemiddeld 50. Op de rijksweg welke door de gcmeente Wassenaar loopt, kwamen in de
eerste tien maanden van 1957 11 personen
in het verkeer om, in de overeenkomstige
periode van 1958 slechts 6; ook voor het
gewondental kon een procentuele daling
worden geconstateerd.
Doordat de gemiddelde snelheid van het
verkeer binnen de bebouwde kom als gevolg van de maximum-snelheidsbepalingen
is gedaald, worden veel ongevallen voorkomen, en zijn, omdat de kracht van de
botsing door de lagere snelheid geringer is,
de gevolgen van botsingen minder ernstig.

Ook enkele typen van ongevallen komen
thans minder voor dan vroeger: auto's
slaan bij kruisingen minder over de kop, er
rijden minder auto's tegen trams, enz. En
omdat de snelheid binnen de bebouwde
kommen genivelleerd is, behoren (riskante) inhaalmanoeuvres tot de uitzonderingen, waardoor tal van ongelukken voorkomen worden.
In tegenstelling tot wat velen indertijd
meenden, heeft de invoering van de maximum-snelheid de vlotheid van de verkeersafwikkeling niet nadelig beïnvloed. Integendeel zelfs. Het optreden van stagnaties bij verkeerslichten — waarvan er
steeds meer komen — wordt voorkomen,
doordat het verkeer homogener geworden
is. Ook hebben de maximum-snelheidsbepalingen de invoering van de anderhalf
jaar geleden van kracht geworden voetgangersregeling gemakkelijker, beter passend in het algemene verkcersbeeld, gemaakt.
GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
Het is om al deze redenen dat het VerZwanenberg's groenten/vleesconserven
bond voor Veilig Verkeer de weggebruiker
Vraagt onze voordelige fl. knakworst
met klem oproept: Houd u aan de maxiTelefoon 21001-12547, Haarlem
mum snelheid.

(Vervolg van pagina 1)

Heterogeen en beweeglijk
Van de soort bedrijven die in de loop der
jaren steeds meer in aantal afnemen omdat zij minder of in het geheel geen afzetniogehjkheid
meer hebben voor
hun produkten of werk, kunnen als typerend voorbeeld worden genoemd de
hoefsmedenjen omdat, als gevolg van de
voortschrijdende mechanisatie in de landbouw, de tractor geleidelijk aan het paard
heeft vervangen; vooits klompenmakerijen, borstelwinkels, garen- en bandzaken en de stalhouderijen van welke er
thans hier te lande nog maar negen zijn
overgebleven.
Als gevolg van de dynamiek die onze
westerse samenleving kenmerkt en waarmede de beweeglijkheid in de rniddenstandsbedrijven zo nauw samenhangt,
kunnen we echter ook wijzen op een totaal nieuw sooit bedrijven, dat zijn intrede heeft gedaan, zoals bijv. radio- eti
televisie-zaken, patates-frites winkels —
wist u dat in Nedeiland naar schatting
dagelijks bijna een half miljoen zakjes
met deze populair geworden lekkernij
wordt verkocht? —, bromfietszaken e.a.
En nog andere soorten bedrijven zullen
ongetwijfeld volgen naarmate wetenschap
en techniek nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen te zien geven. Van stilstand
is stellig géén sprake!
Bij deze notities over de Middenstand
hier te lande mogen ook over de Middenstandsbeweging enige mededelingen niet
ontbreken:
De eerste landelijke bond van middenstanders is geweest de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, bij verkorting
K.N.M.B. geheten. De oprichting vond „60.
jaren geleden plaats, in 1902, en de bond
heette toen nog „Nederlandse Bond van
Verenigingen van de Handeldrijvende Middenstand". Enkele jaren later werd ook
het ambacht er bij betrokken. In 1924
kreeg de organisatie de naam „Nederlandse Middenstandsbond" waaraan in
1927, bij het 25-jarig bestaan, H.M. de Koningin het predikaat „Koninklijke" verleende.
In de K.N.M.B. zijn alle levensovertuigingen vertegenwoordigd en gedurende
dertien jaren, tot 1915, was deze bond de
enige landelijke organisatie van de middenstanders. In dat jaar werd opgerichf
de Nederlandse Rooms Katholieke Middenstandsbond, in 1918 gevolgd door de
oprichting van de Nederlandse Christelijke Middenstandsbond.

het midden- en kleinbedrijf een ernstig
probleem vormt, want in de tegenwoordige tijdsomstandigheden met hun ingewikkelde verhoudingen en systemen is de lagere school, als enige basis, nu eenmaal
niet meer toereikend.
Prof. dr. G. Kuiper mei kt in dit verband op in „Middenstand en Maatschappij", het gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de Koninklijke Nederlandse Middenslandsbond, dat dit een aanduiding is voor de
maatschappelijke positie van de middenstander. Deze vertoont veelal nog hetzelfde patroon van een halve eeuw geleden, toen verdere opleiding voor de meeste branches, detailhandel of ambachtelijk,
ongebiuikelijk en ook niet nodig was; de
jongeman leerde het vak wel van z'ri vader of baas — en daarvoor was een lagere schoolopleiding toen voldoende.
Het stemt tot voldoening dat bij de tegenwoordige jongere middenstandsgeneratie het met het ontwikkelingspeil anders
is gesteld. iBen groot deel van ons volk
heeft allengs voortgezet onderwijs genoten
en daarop maken vele jongere middenstanders geen uitzondering. Bovendien is
er de opleiding voor het middenstandsdiploma en die voor de vakdiploma's, terwijl ook door middel van speciaal middenstandsonderwijs — o.a. de Detailhandelvakscholen — de jonge middenstander beter wordt toegerust voor de strijd om het
bestaan die hem m een afzienbare toekomst wacht zodra hij de zaak van zijn
ouders gaat overnemen.
Problematiek steeds ingewikkelder

stelling van het grootkapitaal voor de detailomzet toeneemt.' De steeds in aantal
toenemende supermarkets zijn hiervan een
zeer sprekend bewijs! Tegenover deze ontwikkeling worden van middenstandszijde
o.m. inkoopcombinaties opgericht die in
vele gevallen inderdaad al tot krachtige
en effectief werkende organisaties zijn
uitgegroeid. En ook is er het idee van de
middenstandswarenhuizen, evenzeer bedoeld als een element in de strijd om het
doen voortbestaan van de zelfstandige
ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.
Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere problemen die de aandacht van de middenstander van vandaag opeisen zoals de
vraag: „speciaalzaak of niet", „doorgaan
met bezorging of niet", „inkrimping of
uitbreiding van het service-apparaat, zoals het toestaan van het omruilen van goederen, termijnbetaling, e.d. En dan voorts
de kwesties met betrekking tot de „koopavond" en eventuele zaterdagmiddagsluiting, de zorgen omtrent de personeelsbezctting, de noodzaak van modernisering
van het bedrijf, de winkelcentra, het verkrijgen van bedrijfsruimte voor detail- en
ambachtszaken in nieuw gebouwde of nog
te bouwen wijken, enz. Ook de van overheidswege voorgeschreven administratieve
verplichting geven de ondernemer van
vandaag vaak nogal eens moeite en zorgen.
Aan de andere kant moet echter eveneens worden geconstateerd dat zijn tegenwoordige moeilijke positie toch ook wel
eens het gevolg blijkt te zijn van een te
lang vasthouden aan oude of verouderde
opvattingen en methodes, dan wel van de
op de huidige tijdsomstandigheden niet
meer afgestemde schoolopleiding, alsook
van het te weinig aandacht schenken aan
de moderne technische hulpmiddelen, terwijl ook de omstandigheid dat de ondernemer geen opvolger heeft vaak nog een
extra bedreiging vormt voor het voorioustaan van de zaak: de kinderen hebben
van jongsaf het sloven en ploeteren van
vader en moeder in de zaak meegemaakt:
steeds maar weer in de weer, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, weinig vakantie en soms heel middelmatige inkomsten. Die jonge mensen geven verreweg
de voorkeur aan een baantje op kantoor
of in de fabriek waar tenminste, zo redeneren ze, geregelde werktijden zijn, sociale regelingen, vakantie en vaste verdiensten.

Verkoudheid

Mevrouw C. Stemler-Tjadén/ " wethouder
van bedrijven, sociale en culturele zaken,
|zal op 12 en 19 februari a.s.'geen spreekuur houden.

Rillerig? Onprettig? Vlug:

Onder de aandacht van belanghebbenden
wordt gebracht, dat op 13 februari a.s. gelegenheid zal worden gegeven kinderen
geboren in het 2e halfjaar 1961 voor de 4e
maal te laten inenten tegen kinderverlamming.
De inenting zal geschieden in het consultatiebureau aan de Poststraat des middags van kwart vóór 3 tot 4 uur.
Men verzuime niet het oranje-boekje
mede te nemen.

ASPRO
met ingang van 1962 een wettelijke regeling tot stand is gekomen waarbij is bepaald dat wanneer de vrouw van de ondernemer in het bedrijf van haar man normaal meewerkt, het fiscaal belastbaar inkomen met een bedrag van ƒ 750 mag
worden verminderd, terwijl in bepaalde
gevallen deze vermindering tot ƒ 2QOO,kan bedragen. Ook deze maatregel is het
gevolg van het streven om voor het midden- en kleinbedrijf een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen.

Rond de wereld
De leden van de bejaardensociëteit „Voor
Anker" hebben met belangstelling de
avonturen gevolgd van de beide wereldreizigsters, Jos de Lange-Wendel en Robby v.d. Wal, tijdens een bijeenkomst op
vrijdag l februari in restaurant „Zomerlust". Zij illustreerden hun belevenissen in
62 verschillende landen met door hen zelf
opgenomen filmpjes.
De bijeenkomst werd o.a. bijgewoond
Tenslotte nog enkele aantekeningen omdoor de leden van- het bestuur van de betrent het Middenstandsdiploma.
jaardenclub uit Bloemendaal.
ledere middenstandsbond heeft ten, behoeve van de opleiding voor het midden- Film in Monopole
standsdiploma een eigen instituut in het
leven geroepen: het Instituut voor Mid- Donderdag 14 februari vindt in theater
denstandsontwikkeling (I.M.O.) van de Monopole een filmvoorstelling- plaats van
K.N.M.B., de Centrale voor Katholiek „Roverssymfonie" onder auspiciën van de
Handelsonderwijs van de N.R.K.M. en de culturele kring- ",t Helm". In het voorCentrale voor Christelijk Handelsonderwijs programma worden twee korte films ver- •
van de C.M.B., die tezamen vormen de toond van de mime-speler Marcel Marceau.
„Stichting Middenstandsexamen Algemene Handelskennis" aan welke de organisa- 21e eeuw van Haarlem
tie van de middenstandsexamens is opgeHet gemeentebestuur van Haarlem heeft
dragen.
Het examen voor het behalen van dit besloten op de aanstaande Voorjaarsbeura
diploma wordt ieder jaar gehouden en voor de Vrouw, die van 14-22 februari a.s.
wordt eerst schriftelijk en daarna monde- in het Krelagehuis te Haarlem zal worling afgenomen. Het schriftelijke gedeel- den gehouden in een aparte zaal een voorte omvat: boekhouden, rekenen, Neder- lichtingsstand in te richten over het structuurplan van de stad Haarlem. Deze inlandse taal en handelscorrespondentie.
Het mondeling gedeelte: bedrijf secono- formatiestand is bedoeld als voorloper op
mie, de organisatie van de handel en het de grote tentoonstelling in de Visserijhal.
Op de voorjaarsbeurs te Haarlem zal
handelsverkeer, alsmede rechts- en wetsdan, al aandacht worden gevraagd voor het
kennis.
Zowel bij het schriftelijk als bij' het onderwerp „Haarlem in de 21e eeuw!"
De heer Happé, wethouder, heeft zich
mondeling gedeelte is een rijksgecommitteerde namens de minister van Econo- bereid verklaard op de openingsdag van de
beurs een toelichting te geven over doel
mische Zaken aanwezig.
Er is geen leeftijdsgrens gesteld. Het van deze expositie en de grote betekenis
examen had voor de eerste maal plaats van het structuurplan voor iedere ingezein 1938. Vanaf dat jaar tot 1962 zijn in tene van Kennemrland.
totaal meer dan een half miljoen kandidaten geëxamineerd! Ieder jaar nemen on-geveer 20.000 kandidaten aan het examen
deel.
Eén van de in 1962 geëxamineerde kande kracht van een verkoudheid
didaten heeft het 300.000e middenstands••• bij Vader. Moederen Kind. mmm
diploma in ontvangst genomen!
Tot dusver is het Middenstandsdiploma
behaald door ongeveer 63.000 dames en
245.000 mannelijke middenstanders.
Meer over gapers
Onder de kop „De laatste tongen worden
uitgestoken", werd in het nummer van
j.l. dinsdag een beschouwing over de gaKoudste maand
per, het kwijnend en verdwijnend symJanuari is bij de koudste maanden ge- bool boven de winkelruit van de drogist,
komen. Over een periode van 250 jaar zijn afgedrukt.
alleen de januarimaanden van 1823, 1838
Deze was ontleend aan een uitgave van
en 1940 kouder geworden.
Het aantal vorstdagen in 1940 bedroeg Corvey papiergroothandel N.V., „A. Noin De Bilt 31, dit jaar 30. Het aantal ijs- nymus Amsterdamse Gapers". Wie zich
dagen in 1940 22, 1942 22, 1942 20, dit jaar
19. De gemiddelde maximumtemperatuur in het verschijnsel gaper wil verdiepen,
die in De Bilt ruim min twee graden onder wordt in de uitgave o.m. verwezen naar
nul bleef, was de laatste honderd jaar niet artikelen van H. W. Alings in „Ons Amzo laag geweest.
sterdam", 1962, no. 5 en 6, en een bijdrage van O. W. Boers in „Amstelodamum",
november 1961.
bij het dorsen, hetgeen in Groningen zelfs
tot een daling in deze beroepsgroep leid- Dansen in school
de. De daling van het aantal openstaande Dinsdagavond 12 februari a.s. zal de Dansaanvragen is, evenals zulks ten aanzien groep „Robinson" een instuifavond nouvan de stijging van het aanbod het geval den in de W. H. Suringarschool aan de
is, voor een belangrijk deel beïnvloed door Herenstraat.
het winterweer.
Deze avond is bestemd voor belangs'telAls gevolg van de weersomstandigheden lenden in de leeftijd van 10-15 jaar. Het
in januari steeg de seizoenwerkloosheid dansprogramma staat onder leiding van
sterk. Ook de stijging van het aantal min- mevr. J. M. Brakel-Notterman. Er is geder geschikten en van de structuurwerk- legenheid zich als lid op te geven.
loosheid moet hieraan worden toegeschre- De Internationale Dansgroep „Terpsiven. De wrijvingswerkloosheid daalde door choré" welke onder leiding van de heer
het stagneren van dé bemiddeling als ge- J. A. Brakel staat, is met diverse organivolg van het feit, dat het bedrijfsleven on- saties overeengekomen afdelingen te stichder deze weersomstandigheden minder ten in Haarlem, Halfweg en Amsterdam.
Dit zal definitief ingaan op l september
personeel vraagt.
1963.
Het aanbod van , vrouwelijke arbeidsVerder kan men alle inlichtingen over
krachten steeg enigszins als gevolg^ van de dansgroepen krijgen bij het sekretahet seizoen, terwijl de openstaande aan- riaat: Parallelweg lla.
vragen met ruim 400 toenam. Deze toeneming is de resultante van een vrij ster- K.J.C. Zandvoort
ke stijging van de vraag naar huishoude- Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
lijk personeel, kantoorbedienden, horeca- 5e ronde voor het clubkampioenschap. No.
personeel en textielarbeidsters en een da- I werd L. van Norde; 2. C. Terol; 3. P.
ling van de vraag naar kapsters en naai- Schijff en 4. G. Meijer.
sters.

Over de moeilijkheden waarvoor de hedendaagse middenstander geplaatst wordt
het volgende.
De middenstander heeft het in deze dynamische tijd waarin het evolutieproces
op economisch gebied vooral na de tweede
wereldoorlog zich in een enorm snel tempo verder ontwikkelt, veelal niet gemakkelijk om zijn positie te handhaven. Het
betreden -van nieuwe paden en heroriëntering zijn nodig: geworden. De problematiek wordt steeds ingewikkelder. Het is
Gunstig klimaat scheppen
de eeuw van de massa-produktie, de masEen ander moeilijk punt is de belasting.
sa-distributie en de massa-consumptie.
Nieuwe verkooptechnieken, zoals zelf- De meeste middenstandsbedrijven zijn
bediening, doen hun intrede teneinde meer eenmansbedrijven waar het bedrijfslnkoklanten te trekken en te binden want men tevens het privé-inkomen is. De midde toegenomen welvaart heeft mede geleid denstander zou een., gedeelte van zijn intot een stijging van de koopkracht met komen moeten kunnen reserveren voor indaarbij een zich wijzigend bestedingspa- vesteringr. Door de sterke progressie in
Hechte samenwerking troon. En in dit verband moet de midden- ons belastingstelsel ^ordt hij echter te
stander er rekening mee houden dat naar zwaar belast tengevolge waarvan hij niet
De samenwerking tussen de op
mene basis geschoeide K.N.M.B. waarin de mate waarin deze koopkrachtver- kan reserveren voor de komende jaren.
iedere middenstander welkom is met vol- meerdering plaats heeft, óók de belang- In dit verband is het verheugend dat
ledige eerbiediging van zijn persoonlijke
levensbeschouwing, en de beide confessionele zusterorganisaties is steeds hecht gebleven. Alle drie werken zij samen in de
Commissie van Overleg die voor deze samenwerking in het leven is geroepen. Dit
gezamenlijk optrekken bij de behartiging
van middenstandsbelangen is van bijzondere waarde gebleken met name in het
in bedrijvigheid
contact met de overheid, de industrie en
de landbouw, alsook bij het optreden met
betrekking tot voorgenomen wettelijke
maatregelen, e.d. Teneinde deze onderlin^ In januari nam de geregistreerde arbeidsreserve van mannen toe van 43.837 tot
ge samenwerking nog te accentueren 53.381. De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjecten daalde met 13 en
neemt elk van de drie bonden bij toerbeurt gedurende een vol jaar het voor- kwam op 2.416, zodat het aantal werkloze mannen met 9557 steeg.
Het voor het normaal seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsrezitterschap en het secretariaat waar.
Een vierde overkoepelende midden- serve steeg met 6.000 en bedroeg- aan het einde van januari 36.000. Deze stijgingTs
standsorganisatie, het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen, hetj een gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden in deze maand. Onder deze
N.V.M., wordt door de genoemde drie bon- abnormale omstandigheden kon niet worden vastgesteld of en in hoeverre de tenden niet in deze samenwerking betrokken. dens tot lichte verruiming van de arbeidsmarkt, welke in de vorige maanden kon
De Middenstandsbonden hebben in de
loop der jaren het initiatief genomen tot worden waargenomen, zich in januari heeft voortgezet.
de oprichting van allerlei instellingen ten
dienste van de Middenstand zoals o.m. het
reeds eerder genoemde Economisch Insti- De bedrijvigheid werd vooral in de voor beidskrachten naar Duitsland, eveneens
tuut voor de Middenstand (E.I.M.), het het weer gevoelige bedrijfstakken ongun- tengevolge van de weersomstandigheden.
Algemeen Waarborgfonds voor de Midden- stig beïnvloed.
Het aanbod in de beroepsgroep metaal
stand, de Nederlandse Middenstandsbank, Hoewel degenen die door de vorst nam voornamelijk toe doordat het werk
hun
werkzaamheden
hebben
moeten
stahet Centraal orgaan ter bevordering van
van o.m. classificeerders en constructiede bouw van Middenstandsbedrijfspanden ken, niet in de geregistreerde arbeidsreser- werkers stil kwam te liggen.
ve
zijn
opgenomen,
kwam
toch
een
vrij
(het C.O.M.) alsmede de Detam, bednjfsDe eerder genoemde kleine zelfstandivereniging tot uitvoering van de Ziekte- groot aantal arbeidskrachten door het uit- gen, die in verband met hun uitkering
blijven
van
nieuwe
werkgelegenheid
zonwet, de Wachtgeld- en Werkloosheidsverder werk. Daarnaast moest een groot aan- moesten worden ingeschreven, worden in
zekering en de Kinderbijslagwet.
hoofdzaak aangetroffen in de beroepsgroeEn tenslotte moet nog worden vermeld tal kleine zelfstandigen, zoals venters, pen handel, losse arbeiders en scheepvaart.
marktkooplieden
en
schippers,
worden
indat de georganiseerde middenstand mede
heeft bijgedragen tot de totstandkoming geschreven om in aanmerking- te komen Het aanbod in de beroepsgroep landvan een aantal middenstandswetten waar- ingevolge" de Sociale Voorzieningsregeling. bouw steeg met een naar verhouding gevan in de eerste plaats de Vestigingswet Aan de andere kant stagneerde de bemid- ring aantal.
Kleinbedrijf 1937 (Over deze wet zijn on- deling. Door genoemde oorzaken liep de
langs in ons blad enige artikelen gepu- werkloosheid in de afgelopen maand be- In enkele provincies werden landarbeilangrijk sterker op dan onder meer nor- ders geplaatst bij 't aardappelsorteren en
bliceerd).
Bij een onderzoek naar de maatschap- male omstandigheden waarschijnlijk het
pelijke positie van de Middenstander dat geval zou zijn geweest.
door het Economisch Instituut voor de De toeneming deed zich vooral voor in In cijfers ziet de situatie er als volgt uit:
Middenstand dienaangaande werd ingc- de beroepsgroepen bouw, losse arbeiders
steld, is gebleken dat bijna 80% van de en handel, terwijl ook het aantal werkloze
Werkloze mannen
middenstanders hier te lande niet meer. minder geschikten vrij sterk toenam.
(waarv. op soc. werkv. obj.)
dan een lagere schoolopleiding heeft geBezetting A.W
Het aanbod van bouwvakarbeiders is voor
noten.
Het is duidelijk dat dit momenteel voor leen deel toegenomen als gevolg van het
Geregistreerde arbeidsres. mannen..
gereedkomen van objecten en het nog niet
op gang komen 'van nieuwe projecten vanWerkloze vrouwen
wege het winterweer. Het aanbod werd
(waarv. op soc. werkv. obj.)
handen
ruw of schraal
'mede enigszins beïnvloed door het terugOpenstaande aanvragen mannen
lopen van de pendel van Nederlandse arOpenstaande aanvragen vrouwen
H AM EA-GELEIESÜH3

Winter gooit met roet

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Voorkom

Watergetijden
dec. 1962

jan. 1963

43.837

50.965
8.271
2.416
53.381

5.204
721
69.276
33.757

5.249
578
66.969
34.197

41.408
8.301
2.429

febr.

berijdbaar
HW LW HW L.W
, strand
10 4.56 0.30 17.05 13.00
9.00—15.00
II 5'31 1.00 17.40
13.30
9.30—15.30
12 6.05 1.30 18.17
14.00
10.00—16.00
13 6.39 2.00 18.51
14.3D 10.30—16.30
14 7.11
2.30 19.27
15.00
11.00—17.30
15 7^48 3.30 20.05 15.30
11.30—18.00
16 8.26 4.00 20.48 16.30
12.30—18.30
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
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Elke fijnproever prefereert

FAMILIEBERICHTEN
Tot;, onze grote droefheid ging op
5 februari na een kort ziekbed nog
onverwacht van ons heen mijn geliefde man, onze lieve onvergetelijke
vader, behuwd- en grootvader, onze
beste broer, zwager en oom
JAN EVERT HOLLENBERG

op da leeftijd van 81 jaar.
C. J. H. Hollenberg-Wilts
Haarlem:
C. M. E. Blonk-Hollenberg
W. Blonk
Amsterdam:
J. Hollenberg
A. H. Hollenberg-Stommel
Jantje
Carlos
Zandvoort, 5 februari 1963
Nieuwstraat 10
Correspondentie-adres:
Prof. v.d. Waalsstraat 45, Haarlem
De teraardebestelling heeft op vrijdag 8 februari op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaats gehad.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
i
;
•

DOKTOREN:

' i

,t

H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058
WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382
«
APOTHEEK:
9 t.m. 15 februari:
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 10 februari
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 februari
10.30 uur: ds. F. E. van der Zee, pred.
te Heemstede.
19 uur: ds. J. -W. van Kooten, pred. te
Amsterdam», ileugddienst-in Jiet«>Jeugdhuis.
10.30 uur: Jeugdkapel in het jeugdhuis,
spr. de heer H. Vis.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 10 februari
10.30 uur: prof. dr. C. J. Bleeker (n.h.)
uit Amsterdam.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes (e.l.)
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 10 februari
10 uur: dr. P. J. Richel van Heemstede.
19 uur: dr. P. J. Richel.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 12 februari
15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. Helmhout.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 10 februari, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer W. A. van Opijnen. Onderwerp: „Wat doen we er tegen".
'

MASSAGE!

Wist u dat reeds in de oude tijden de
massage gebruikelijk was? Zelfs bij de
onbeschaafde volksstammen in Afrika
en Amerika, waar zij bij gebrek aan
betere hulpmiddelen gold aïs het middel
tegen alle kwalen. Dat was niet zo verwonderlijk. Massage heeft inderdaad
een zeer heilzame invloed op de lichamelijke constitutie. De huid wordt n.l.
bevrijd van dode huidcellen. Het overwinnen van ziektestoffen wordt bevorderd. Bloed en lymphcirculatie worden
aangezet. Door de betere circulatie
worden verstoppingen in de uitvoergangen der klieren opgeheven; de huid
wordt dus gereinigd. De stofwisseling
der spieren wordt beter en wat zeer
belangrijk is: de huid is door regelmatige massage beter uitgerust tegen
rimpelvorming.
Massage kan rimpels voorkomen
of verzachten
Salon voor schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

ANS NANNINGA

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179
Grote massage ƒ 7; klein 'masage ƒ 5;
Manicuren ƒ 2,25

Toneelwedstrijd Natu

D

Nieuwste Volkswagens
gr.
nieuwe V.W. 1500
*••
De toneelvereniging „Op hoop van ze- won tevens het eerste Landjuweel. Ook Ook Opeis Rekord...'62
gen"" zal ook dit jaar deelnemen aan de deze vereniging heeft zich nog niet ge- en Chevr. „tmpala"

Speciale aanbieding!
Beeldige franse wollen gebreide UGUX-PlèCBS
met gevoerde rok in alle maten en diverse
kleuren^ voor de exceptionele lage prijs van

f 29,75

t,

traditionele toneelwedstrijd, die wordt georganiseerd door de Nederlandse Amateur
Toneel ''Unie, afdeling Zuid-Kennemerland.
De inzet is de kristallen Vrije Volk-bokaal, die vijfmaal in andere handen is
overgegaan: PALVU uit IJmuiden, De
Ramplaanspelers uit Overveen, Nieuw Leven 'uit Haarlem, Op hoop van zegen uit
Zandvoort en de Haarlemse Toneel Club.
„Op hoop van zegen" eindigde als eerste met „Kleine kinderen worden groot",
en b'ezette vervolgens een tweede, vierde,
vijfde' en zesde plaats.
Er staat „Op hoop van zegen" een zware strijd te wachten! Het blijspel „Hobson's dochters" in vier bedrijven door tiarold Brighouse moet het opnemen tegen
„De boomgaard", dat door PALVU, en
„Bomen sterven staande", dat door de
Haarlemse
geheelonthouderstoneelvereniging „Nieuw Leven" op de planken zal
worden gebracht.
De'Kennemer Kunstkring uit t Haarlem
start op 12 febr. in de Stadsschouwburg
als eerste met de opvoering van „Bushalte", een toneelstuk in drie bedrijven
door' William Inge. Het is de tweede keer,
dat deze vereniging aan de wedstrijd deelneemt. De Hillegomse toneelvereniging
„Ons Genoegen" debuteert met een opvoering van „De rode pullover", een toneelspel 'in drie bedrijven door Hans Keuls.
Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan brengt op vrijdag 8 maart de Haarlemse
toneelvereniging
V(riendschap)
Z(ij)' O(ns) D(oel) in de Stadsschouwburg op de planken de thriller „Verdachte
ontkent", in drie bedrijven door Ph.
Cloack. Negen jaar geleden nam VZOD
ook aan de Natu-wedstrijd deel.
De toneelvereniging Jan van Dommelen
uit Santpoort heeft niet ingeschreven. Deze vereniging moet als winnares van het
provinciaal Landjuweel in mei a.s. de
kleuren van Noordholland verdedigen. De
Haarlemse Toneel Club won enige jaren
geleden de vijfde Natu-toneelwedstrijd en

meld.
Hoe het ook zij, de strijd zal hevig zijn
en de jury zal voor een zware taak worden gesteld. Deze bestaat uit de heren P.
Molier, provinciaal toneeladviseur, W. H.
Harmsen, voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Natu, P. Bremer en Th.
Ruygrok, leraar aan het Coornhertlyceum
to Haarlem.

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

Dr J. REURINK
Arts

afwezig tot 25 febr.
Waarn.: Dr. W. E. Ulrici,
Aerdenhout en de Heemsteedse doktoren.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aangeb.: vrij bovenhuis,
Extra toelagen
5 km., badk., a.d. MiddenHet gemeentebestuur heeft besloten aan weg. Huur ƒ 136 p.m. Teleeen deel van het personeel een koudetoe- foon 020-58477.
slag van zestig gulden te verlenen.
WONINGRUIL
AmsterVoorts werd besloten een ontberingstoe- dam. Aang. Ben. huis 4 k.
lage van ƒ 120,— toe te kennen aan het badk., tuin, schuur. Tuyll
personeel, dat sinds de vorstperiode onaf- v. Seroos Kerkenw. Gevr.
te Zandvoort. Br.
gebroken in de buitendienst werkzaam is. woning
ond. nr. 1105

Ebbingeweg

Te huur: ZOMERHUISJE.
Br. nr. 1104 bur. Z. Crt.
In het z.g. plan-Saxenrode in Bentveld is
door het gemeentebestuur aan een in noor- P E N S I O N te koop gedelijke richting lopende zijtak van de vraagd. Br. nr 1101 Z. Crt.
Bentveldsweg de naam „Ebbingeweg" geTe koop gevr. HERENgeven.
FIETS. Tel. 4408.

Gegund
Het gemeentebestuur > heeft de sanering
van de riolering m de 'Bramen-, Duindoorn
en Duinrooslaan voor een bedrag van
ƒ 10.900,— gegund aan de firma G. van
Duijn te Katwijk aan zee.

Sparen in Zandvoort
De inleggingen bij het kantoor van de
Nutsspaarbank te Zandvoort bedroegen
ƒ 370.341 en de terugbetalingen ƒ 300.209,
zoda het spaarsaldo ƒ 70.132 beliep.
Het totale inleggerstegoed steeg hiermede tot een bedrag van ƒ 4.875.428.
In de afgelopen maand werden in Zandvoort 71 nieuwe spaarders ingeschreven,
waardoor het aantal spaarders een totaal
bereikte van 4.518.

GEMEENTE ZANDVOORT
''Ten behoeve van de openbare u.l.o.school „Wim Gertenbach", Zandvoortselaan 19a te Zandvoort, wordt
gevraagd een

ECHTPAAR

schoolschoonmaker
aan te stellen als concierge- schoolschoonmaakster
Salaris volgens de gemeentelijke bezoldigingsregelingen.
Op het terrein van de school is een nieuwe moderne
woning aanwezig. Alle inlichtingen worden gegeven
door het hoofd van de school, de heer C. M. J. Sinke,
telef. 02507-3782 of 4039
Sollicitaties te richten aan Burgemeester en wethouders van Zandvoort, vóór 20 februari a.s.

Flinke winkeljuffrouw gevraagd
BOEKHANDEL LORENZ

Haltestraat 15.

H U I S te koop gevraagd,
vrije vestiging. Br. nr.
1102 bur. Z. Crt.
Speciale weekreclame:
STRAALKACHELS ƒ 9.95
fa. Schuilenburg, ' Grote
Krocht 5-7, tel. 2974.
Te koop: BRUIDSJAPON,
wit, mt. 38, m. toebeh.
Telefoon 3771.
Te koop: grote Perfection
OLIEKACHEL, 15.000 k.
cal., compl. m. thermost,
spaarbrander, 200 l tank +
kraan -)- bok. Prijs ƒ 450.
Ook gesch. v. zaak. Aang.
POTTEBAKKERSOVEN,
niot gebr., ƒ 175. Elfring,
Dr. C. A. Gerkestraat 99,
telefoon 2294.
Te koop KINDERWAGEN
z.g.a.n. Ook als wieg te
gebruiken. Swaluëstraat 29

Parkeerschijven van ANWB

Modehuis ,De Waag'

HALTESTRAAT 40
Telefoon 2087
Steeds een stap voor!

Aang. blank eiken HUISKAMERAMEUBLEMENT
en vloerkleed 2,50x3,40. H.
de Muinck, Van Lennepweg 53/7.

voor de kort-parkeerders

deer slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

[Wilt u badgasten!

In verband met de vele
aanvragen starten wij weer
met onze succesvolle advertenties in de

'Rheinische Post etc.
Sigarenmagazijn Ladener,
Grote Krocht 25, tel. 2900.
Gevr. HOOFDBOEKHOUDER. Artone Gramophone,
Kruisstraat 8-10, Haarlem.
Telef. 02500-17476.
Lerares "(Frans, Engels)
geeft BIJLES. Br. nr. 1103
bur. Z. Crt.

W A N N E E R U VAN
V A R E N H O U D T en
plaatsen als Keulen, Rüdesheim en Düsseldorf wilt
bezoeken, zal onze uitgave
„REGINA-POST u alles
vertellen over een onvergetehjke 7-daagse reis met
een comfortabel modern
passagiersschip. De „Regina-Post" wordt u op aanvrage gaarne toegezonden
door de N.V. RIJNLAND,
Molenstraat 61, Den Haag.
Ook uw reisbureau heeft
een exemplaar voor u.

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen

Wij vragen voor direkt net
FINANCIERINGEN
MEISJE v.oor" de winkel.
HYPOTHEKEN
Brood- en b'anketbakkerij Stationsplein 15, tel. 4562
A. v. d. Mije en Zn. SchoolGevr. ASS. ACCOUNTANT
plein 4, telef. 2467.
Artone Gramophone Kruis8-10, Haarlem. Tel.
Gevr. JONGSTE BEDIEN- straat
DE, (mnl./vrl.), Artone 02500-17476.
Gramophone,
Kruisstraat Philips radio ƒ 85,-, Philips
8-10, Haarlem, tel. 02500- platenwisselaar ƒ 60,- 30
17476.
mod. platen ƒ 35,- Heinkel
scooter i.pr.st., elektrische
Gevr. in nieuwe bungalow starter, 1956 prijs billijk,
in- of extern: HULP in de v. d. Berg, Burg. Beeckhuish. Niet onder 18 jaar. manstr. 38. tel. 4868.
Goed loon. Huiselijk verkeer. Geen kleine kinderen.
Br. ond. nr. 1106 of telef.
02507-2312.
TE KOOP GEVRAAGD.
Aangeb. HUURHUIS te
Gevr. ASS. BOEKHOUDER A'dam. Br. nr. 1107 bur.
Artone Gramophone, Kruis- Zandv. Courant.
straat 8-10, Haarlem, telef.
02500-17476. ' J

Te koop z.g.a.n. HERENMOTORLAARZEN mt. 43
44. ƒ 20,— Kostverlorenstraat 70. Tel. 3883.
De ANWB zal aan het gemeentebestuur van Enschede, op verzoek van deze ge-- KAPSTER komt bij u aan
permanent v.a. ƒ 10,-.
meente, onmiddellijk 20.000 parkeerschijven gratis beschikbaar stellen, zodra het huis,
Bel 020-122851.
model door de minister van Verkeer en Waterstaat is vastgesteld. De gemeente EnSchildersbedrijf
schede heeft hiermede gebruik gemaakt van het aanbod, dat de ANWB reeds in
1959 aan 23 grote gemeenten heeft gedaan, n.l. om gratis parkeerschijven beschikBUITENWERK
baar te stellen aan die gemeenten, die een proef willen nemen met het systeem van
BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
beperkte parkeerduur, gecontroleerd met behulp van de parkeerschijf.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755
De gemeente Enschede is de eerste "ge- dacht wordt aan 24-uurs schijf met één Voor moderne MORSVRIJE
meente in Nederland die tot het gebruik wijzer, die de begintijd van het parkeren KOOIEN, pluimvee- en vovan de parkeerschijf overgaat. Zodra de aangeeft. Dit maakt het mogelijk de par- gelvoeders en aanverwante
bel 02500-11607.
wijziging van het wegenverkeersreglement keerschijf m alle gemeenten toe te passen, artikelen,
HEEMS .rgraanhandel, AnA. AKERSLOOT
inzake het gebruik van parkeermeters en ongeacht de plaatselijk geldende maxi- thoniestraat 54-56, Haarlem
Handel in lompen
parkeerschijven van kracht wordt, zal op mum-parkeerduur. Echter heeft de ANWB Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
en metalen
twee plaatsen in de binnenstad van En- tegen het voorgestelde model nog wel be- Zandvoort.
LOMPEN 28 et; KRANschede een parkeerverbod met beperkte zwaren, daar het moeilijk te controleren is.
HYPOTHEKEN BESCHIK- TEN en CARTON 3 c p.kg
duur worden ingesteld, dat met behulp van
In
dit verband blijft de ANWB BAAR tot 90% op woon- Goysers en haarden. Wij
de hoogste waarde.
de schijf zal worden gecontroleerd.
de voorkeur geven aan de z.g. verbeterde huizen, woon-winkelhuizen, geven
Pakhuis: Schelpenplein 7,
en
bedrijfspanden.
Inl.
C.
Op 8 juni 1959 heeft de ANWB 23 grote Franse schijf, welke niet alleen het beginMr. Troel- Telef 2845.
gemeenten, waaronder Amsterdam, Rot- en eindtijdstip van parkeren aangeeft, doch Hoogewoonink,
strastr. 42, Zandvoort.Kant.
terdam en Den Haag verzocht niet over te bovendien door heldere kleuren gemakke- 9-12 en 6.30-7.30 uur. TeZAKEN, BEDRIJVEN;
lefoon 02507-4403.
aan- en verkoop. C. Hoo- IH HOIS MET....
gaan tot het gebruik van parkeermeters — lijk leesbaar is.
gewoonink,
Mr.
Trocl- BLOEMEN™ PUNTEN VA*
welke voor de automobilist immers in feite
Daar in de grote centra dringend bestrastraat 42, Zandvoort,
Blo emenirtagazijn
een textra belasting vormt — dan nadat hoefte is aan meer parkeergelegenheid
telefoon 4403.
„Noord"
eerst, een proef is genomen met de par- voor de kort-parkeerder, acht de ANWB
M. SCHNIEDEWIND
keerschijf. De ANWB heeft zich toen te- het in elk geval van groot belang dat op
Voet- en handmassage
Vondellaan hk v.d. MoolenSteunzolen naar maat
vens bereid verklaard de benodigde schij- korte termijn tot het gebruik van parkeerstraat — Telefoon 4320
ven aan alle gemeenten gratis beschikbaar schijven zal worden overgegaan.
A. M. v. d. Mije-Walet
Uw adres voor bruids- en
Ged. Oude Gracht 114
te stellen.
Medisch gediplomeerd
grafwerk.
Haarlem - Tel. 21036
Haarlemmerstraat 46
Parkeerschijven worden thans in meer
Aangesloten bij de
Telefoon 3989
Uitsluitend techn. praktijk Nederlandse Bloemendienst
dan 100 Europese steden met succes toe- Zeepost
gepast o.a. in Parijs, Rome, Wenen, LauVerenigde Staten van Amerika:
sanne en Kassei. Het voordeel van de par- ss „Noordam" 13 februari;
keerschijf, ten opzichte van de parkeer- Argentinië:
meter is, dat dit controlemiddel de ge- ss ;,Flettero" 11 februari;
ms „Cap San Lorenzo" 12 februari;
meente en de weggebruiker geen geld kost,
ms „Algorab" 13 februari;
terwijl tevens ervaring kan worden opgems „Cap San Augustin" 14 februari;
daan met het reserveren van ruimte voor Australië:
Inhoud 3 kg. Bij ons slechts
'
de kort-parkeerder op alle gewenste plaat- ss „Patonga" 10 februari;
ms „Oranje" 13 februari;
met l jaar garantie
sen in de stad.
Brazilië:
ms „Cheetah" 11 februari;
Daar de desbetreffende wijziging van
ms „Algorab" 13 februari;
Laat u tijdig inschrijven - Levering op korte termijn.
het , Wegenverkeersreglement binnenkort Brits-Oost-Af
rika:
zal worden doorgevoerd heeft de ANWB
ms ,,Kouang-Si" 13 februari;
zich thans opnieuw tot de eerder genoem- Canada:
ms
de 23 gemeenten gewend en zijn aanbod Chili: „Leabeth" 13 februari;
herhaald.
ts „Havelstein" 14 februari;
Het model van de parkeerschijf zal, naar Indonesië:
ms „Braunschweig" 14 februari;
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
verwachting van de ANWB, thans spoedig Ned. Antillen:
door' 'de minister worden vastgesteld. Ge- ms „Ulysses" 12 februari;

C. L PAAP

;n

PENSION

Pedicure
en Manicure

voor pianostemmen
Van Kessel

CENTRIFUGE

f 88,50

VJ

il

l

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS
• g

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOBSTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

Aan* -zei ...

Autoverhuur Zandvoort
V E R H U U R VAN O P E L S EN
VOLKSWAGENS

O'KELLY - DONNER
Orthodox Damegambiet
1. c2-c4, Pg8-f6, 2. Pbl-c3, e7-e6, 3. Pgl-f3,
d7-d5, 4. d2-d4, Lf8-e7, 5. Lcl-g5, 0-0, 6. e2e3, b7-b6, 7. c4xd5, Pf6xd5, 8. Lg5xe7, Dd
8xe7, 9, Pc3xd5, e6xd5, (awart heeft de z.g.
Tartakower-variant gekozen, die, wanneer
Wit eenmaal Pf3 heeft gespeeld, heel goed
Draag
speelbaar is. Wanneer het paard echter
de zo ELEGANTE
nog op gl staat.is de opstelling Lfl-e2-f3
en Pgl-e2 zeer sterk) 10. Lfl-d3, c7-c5!
(Sterker dan 10. ...Le6, 11. 0-0,c5; Wit kan
dan met 11. dc5:, bc5:, 12. eü, d4, 13. Pd2 van
van de zwarte „hangende" pionnen profi
teren. Deze hangende pionnen vormen 't
grote probleem van de onderhavige variant;
en het. leed is geleden!
zijn ze zwak of sterk?) 11. d4xc5, b6xc5,
GR^OUTSf RAAT29,HAARLEM
12. Ddl-c2 ( ? ) (Ziet er sterk uit, maar is
het niet; 12. 0-0 was geboden) 12. ...g7-g6,
13. Tal-cl, Pb8-a6!, 14. a2-a3 (Niet prettig
maar er dreigde Pb4; het aannemen van
het pionoffer door 14. La6:, La6:, 15. Dc5:,
Df6 kwam natuurlijk met in aanmerking)
14. ...o5-c4! (Geeft weliswaar veld d4 vrij,
maar Zwart krijgt d3 in zijn bezit en dit
laatste weegt zwaarder) 15. Ld3-e2, Lc8f5, 16. Dc2-c3, Pa6-c5, 17. Pf3-d4 (17. 0-0, Opticien
Tb8, 18, Pd4, Dd7, 19. Pf5:, Df5:, was ook
voordelig voor Zwart, maar na de tekstzet
komt Wit er niet meer aan te pas, daar de Poststr. 12, telefoon 4395
rochade voorgoed onmogelijk wordt) 17.
...Pc5-d3, 18. Le2xd3, Lf5xd3 (Let wel, Leverancier alle ziekenf.
dat Ld3 in dit geval geen „slechte" loper
is, want al zal deze loper geen zet meer
doen, hij zorgt op zijn vooruitgeschoven
WIST U
post voor de zege) 19. Pd4-c6, De7dat 20% korting op alle
e4, 20. Dc3-e5, Tf8-e8, 21. De5xe4, d5xe4,
stoomgo«daren
22. Tcl-c3, a7-a5, 23. a3-a4, Ta8-a6, 24.
permanent wordt gegePc6-d4,Ta6-b6. 25. Pd4-b5 (Wit heeft
ven, indien u deze brengt
steeds weinig keus) 25. ...Te8-e5!, 26. Tc3en haalt in ons filiaal
a3, h7-h5! (Zwart gaat met Tf5 en Tbf6
op f2 drukken en wil niet door g4 lastig
KERKSTRAAT 26
gevallen worden) 27. Ii2-h4, Te5-f5, 28.
Chemische wasserij
g2-g3, Kg8-g2, 29.Thl-h2, Kg7-f6 (Wit kan
en ververij
toch niets ondernemen; Zwart brengt dus
eventueel
v z'n koning dichterbij om hem
via d5-c5-b4 te laten ingrijpen) 30. KelTelefoon 2653
d2, Kf6-e5, 31. b2-b3 (M.i. had Wit in zijn
passieve houding moeten volharden: Th2g2-h2. Op de damevleugel komt Zwart dan
niet verder. Mogelijk had hij het dan vroeg Vlug, netjes en
of laat met g6-g5 moeten proberen) 31.
goed,
...Tb6-f6, 32. Kd2-el, Ke5-d5, 33,Pb5-d4
(Na 33. bc4:-f, Kc4: is Wit ook verloren, als Dannenburg
b.v. 34. Tal, Kb4, 25. Pd4, Tc5 eüc.)
het doet
Zie diagram
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
1
üandvoort
l
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
•Vraagt vrijblijvend
offerte

GEMAKSSCHOENEN

PRESBURG

Voor uw'
BRIL

A. G. Slinger

KESJSER

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, telef. 4307.

Schildersbedrijf
„W E l K O"
voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 2"-,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

't!

Haltestraat 65, telef. 2060

Fa. v.d. Veld-Schuiten

Elke dag verse bloemen

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flmterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
7

? .00 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie

Secretariaat: Brederodestraat 47, telefoon 3255
donderdag

14

DeEenRoverssymfonie
meesterlijke fijn-humo-

ristische film van Friedrich
Feher.
februari
Interessant voorprogramma
In theater MONOPOLE. Aanvang 8.15 u.
Alle leeftijden.
Plaatsbespr. a.d. zaal è. 10 et, tel. 2550
zo, vn l—3 en do. van 7—8 uur.
Prijzen der plaatsen volgens de normale
bioscooptarieven.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Set speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot te'•redenheid. Zie onze etalage
MED.

GEDIPLOMEERD

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tumgrond bij elke hoeveelheld.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

bij Slagerij

URGi

[slagerijen)
NATIONAAl «n INT6RNATIONAAL SeKROOND

750 gr. Varkenskarbonade

3,25

WEEKENDREKLAME
250 gram
70 et
79 et± i WEEKENDWORSTJE
Enorme aanbieding:
500 gr. Ossestaart 1,25

100 gram HAM
100 gr. HAUSMACHER

r*f\

750 gram de allerbeste magere
l 750 gr. ROSBIEF, LENDE,
RUNDERLAPPEN
3,98 | STAARTSTUK
4,45
750 gram KALFSLAPPEN
'3,98
250 giam BIEFSTUK
1,88
l pot
PICCALILY

2 PAKJES KWALITEITSMARGARINE

28 et

VOOR DE LIEFHEBBERS: EERSTE KWALITEIT LAMSVLEES

KOOPJESDAGEN
25
° gram BIEFSTUK .................. ƒ 1,68
maandag en dinsdag
3 s]avinken f 0,99 - 3 tncandeiien ƒ 0,99
WOENSDAG
~.-.•*~,!-»., «„ **~~*-,„

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHÉ VLEES ...... 0,99
500 gr. heerlijk GEHAKT ...... 1,25

500 gr. magere RUN0LAPPEN 2,25
100 gram PORK
0,19
100 gr. Haagse LEVERWORST 0,25

HALTESTRAAT 3

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

WAARSCHUWING!
Wanneer u zich een uurwerk aanschaft, koopt
u dat toch zeker in de vakzaak? Bij de

Firma
H. Lansdorp
Gedipl. horlogemaker
KERKSTRAAT 33, telefoon 2359
heeft u GARANTIE op ALLE DAAR GEKOCHTE UURWERKEN en kunt u zeker zijn,
waar voor uw geld te ontvangen!
RIJLES

V.W.

RIJSCHOOL „TOLLENS"

DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met, EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein, Zandvoort

WILGENLAAN 109
Zwanenburg

Wat een sortering bij
„DE A M S T E R D A M M E R '
10 NAVEL

V» kilo ... DC-** Pr. BANANEN
WIT LOF OOCl Heel kilo
6 JAFFA'S
voor

95 ct

COX'S ORANGE
kilo

QQ r**

SINAASAPPELEN */ *f Cl
HAND GOUDREINETTTEN
per kilo

Cfi f,4- 1 10 MANDARIJNEN
DUCl voor

PATAT
i/., kilo

40 ct

per kilo
STOOFPEREN

10 kilo
-g QC
ZEEUWSE KLEI-AARDAPPELEN Aj<7O

75 ct

1,25

2 KROP
SLA

GOLDEN DELICIOUS
kilo

98 ct

SOEPGROENTE^C _4,
100 gram
ftO Cl
LET OP UW PORTEMONNAIE

Geopend van 9 tot 5 uur

Storende
Lichtreflexen
vooikomt u door ontspiegelde brilleglazen.
Het resultaat is verbluffend!
Brillenspecialist Jj O O 3VÏ A N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

STOPPEN
of
DOORRIJDEN,..?
UITNODIGING
De Haarlemse Verkeerspolitie
nodigt U uit om in zijn stand
Uw kennis op verkeersgebied
te verrijken en mee te doen
aan het verkeersspel met kans
op leuke prijzen.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgedip'omeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

PEDICURE
Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgens afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

igebr'S

Centrale verwarming-Oliestook

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Het van ouds bekende adres:

KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Stichting Culturele Kring 't HELM

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Voltreffers

BURGER

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

SCHILDERSBEDRIJF

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING

Ziet onze shovrroon

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Deze week een goede winstpartij van de
winnaar van liet Hoogoventournooi 1963,
onze landgenoot Donner.

33. ...c4-c3! (Natuurlijk; deze vrijpion is
wel de kwaliteit waard) 34. Pd4xf5 Tf6x
f5, 35. Ta3-al, Kd5-c5, 36. Tal-dl, Tf5-d5
37. f2-f4, e4xf3 e.p., 38. Th2-f2, Ld3-e2 en
Wit gaf op. Het pionneneindspel na 39.
Td5:+, Kd5:, 40. Te2: (wat anders?), fe2:,
41. Ke2:, Ke4 is volkomen verloren voor
Wit.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelrhinastraat 66, Haarlem.

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
RBPARATJBB
aan alle radio- en
televisietoestellen

Hei Beursgebouw l» heerlijk verwarmd l

21 e Haarlemse

/

VOORJAARSBEURS
1 4 t/m

22 febr. - Krelagehuis - Leidsevaart - Haarlem

Dagelijks geopend van 10-5 uur en des avonds van 7-11 uur. Donderdag 1 4 t-n zondag l 7 l^bruai
open van 1 - 5 uur en des avonds van 7-1 1 uur. Entree vol w. ( 1 ,50 i n cl. bel.; kind. 1 1 4 j l 0.75 'nel. b<

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

VOORVERKOOP
ZANDVOORTSE COURANT, ACHTERWEG l

WAARDEBON
Als tegemoetkoming In Uw reiskosten naar Haarlem bieden wij U deze
reduktlebon aan. Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres:

ZANDVOORTSE
COURANT

Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

Achterweg l

ontvangt U een toegangsbewijs van f 1.50 voor f !••-« Deze
raduktie van f 0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS VOOR DE VROUW

50 ct

14 t/m 22 febr - Krelagehuis - Leidsevaart • Haarlem

50 et

63e jaargang no. 12 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 12 FEBRUARI 1963

Opgericht in .1900 _

ZANBVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

Sandevoerde geeft blijspel

ï

Lekenspel in r.k.kerk
Het zal velen nog een beetje onwezenlijk hebben aangedaan, een podium te zien in
de parochiekerk van St. Agatha, een podium recht voor het altaar, dat schuil ging
achter een stemmig paars gordijn. Op deze met zeer sobere middelen verkregen toneelruimte speelde zich vrijdagavond j.l. 8 februari iets bijzonders af. Jongeren van verschillende kerkelijke richtingen voerden daar een lekenspel op, getiteld „Roof en Geloof", een geestelijk toneelspel van Charles Williams (vertaling:
Guillaume van der Graf t).
Deze „oecumenische première" had een
verheugende belangstelling en ofschoon
wij een kerkgebouw niet zouden w'illen
aanbevelen als plaats bij uitstek voor toneelspelen, moeten wij eerlijk bekennen
dat het geheel toch wel indruk maakte.
Kapelaan J. Duin hield een korte inleiding op het spel, waarin een zestal jongeren van Zandvoort de eeuwenoude strijd
tussen Hel en Hemel, Trots en overgave
uitbeeldden. Inzet: de Mens, die heen en
weer geslingerd wordt tussen zijn hoogmoed en de volkomen onderwerping aan
Gods plan met die mens. Enerzijds geinspireerd door de Genade en het Geloof,
anderzijds getrokken naar zijn ondergang,
door een duistere samenwerking van Trots
en Hel.
En terwijl Trots de Mens in haar netten verstrikt en als het ware zijn innerlijk afsluit voor de Genade, strijdt Genade met Hel. De abrupte, maar schijnbare nederlaag van de Mens wordt volkomen, wanneer Genade, overmeesterd en
in het water wordt geworpen en Geloof
aan de waarneming onttrokken wordt
doordat Hel en Trots haar in een zak
stoppen. De speelse genade echter weet te
ontkomen en begint onweerstaanbaar optimistisch de half door Trots ingepalmde
Mens weer te beïnvloeden. Daar tussendoor laat de Engel Gabriel zich steeds zien
als de afgezant van de Hemel, nu eens
fronsend om ,de tot, verliezen- gedoemde
overmoed van Hel en Trots, dan weer corrigerend de afdwalingen van de Mens, die
geloven wil en zich zo moeilijk voor Gods
Aanschijn buigt.
Uiteindelijk wint het Geloof, geholpen
door Genade. Hel verlaat 't toneel en zelfs
Trots aarzelt. Maar zij moet zwichten,
wanneer Hel haar roept. „Kom maar mee,
wij hebben weer verloren".
Geloof en Genade treden even terug om
de Mens alleen te laten met zijn gedachten. Dit is goed. De mens zal altijd, zo lang
hij leeft, deze strijd te voeren hebben.

Goed en kwaad zullen altijd om de voorrang in hem blijven vechten. En — zoals
altijd — zal het Geloof zegevieren in een
machtige verbintenis met de Genade en zal
de twijfelachtige Mens tot nadenken worden gestemd.
H.W.

De toneelvereniging ,a3andevoerde" geeft
op zaterdag 6 april a.ssln „Zomerlust" een
opvoering yan het blijspel: „Daar moet je
een vrouw voor zijn", van Terence Dudley. Na de uitvoering ! er een bal, waaraan hel muziekgezelsc ap „Ed Williams"
medewerking zal verld en.
Jaarvergadering Geel-Blauw
De supportersvereniging, Geel Blauw komt
maandag 25 februari ih hotel Keur in jaarvergadering bijeen.
Bij de bestuursverkiezing treden af de
heren A. R. Bisenberger, secretaris, A. Koper en W. Zwemmer,, commissarissen. Zij
stellen zich herkiesbaar.

IN DE BEPERKING
toont zich de meester
In de beperking toont zich de meester, is een oud-Nederlandse zegswijze, die op
tal vanggebieden ook vandaag nog opgeld doet. In het gezin, m het beroep, in het
café (dat vooral!), op het ijs en in de sneeuw, in de liefde en — niet in de laatse
plaats — in het verkeer. Namelijk daar, waar het er om gaat de snelheid te beperken. „Aanpassen", noemde vroeger een bekend staatsman dat. De snelheid aan\r
passen aan de omstandigheden. Aan die (wisselende) omstandigheden van vandaag
en morgen.

Puzzelrit MCZ

Want het zijn juist die omstandigheden, de bebouwing, maar ook bijvoorbeeld —
die belangrijk zijn bij de overweging of voor automobilisten — door de vele fieteen bepaalde snelheid nog wel veilig is. Be- sters en ook wel door de voetgangers.
grijpelijk, want in deze dagen heeft iedere Het is ook om deze reden, dat het Vervoor Veilig Verkeer bij de weggeweggebruiker recente ervaring dat bij bond
bruikers aandringt op het aanpassen van
gladheid van de weg een even te hoge snel- de snelheid aan de omstandigheden. Ook
heid fataal kan zijn.
binnen de bebouwde kom. Weliswaar heeft
de wetgever daar een maximum voorgeIn
een
westduitse
studie
zijn
enkele
inOp de Voorjaarsbeurs
van 50 km/uur voor de automoteressante cijfers gepubliceerd over onge- schreven
en 30 km/uur voor de bromfietvallen, waarbij te hoge snelheid één van bilisten
zelfs deze snelheid kan in bade factoren was. Hieruit blijkt, dat een sers, maar
gevallen te hoog zijn. Veel te hoog
niet-aangepaste snelheid in combinatie met paalde
Daarom geldt óók in de bebouwde
een te scherpe of onoverzichtelijke bocht zelfs. pas
uw snelheid aan de omstandigin 36% van deze gevallen oorzaak van een kom:
ongeluk was, gladheid van de weg in 24% heden aan!
van de stad Haarlem
en regen, sneeuw, nevel of rook in 13%.
Het belangrijkste cijfer is dat van de Anderzijds mag gezegd worden, dat sommige gemeentelijke en provinciale o\%rA.s. donderdag wordt de 21e Haarlemse van films. Hier zal o.m. een documentaire onoverzichtelijke kruisingen. Straathoeken heden
de wet wel eens té strak hanteren,
bijvoorbeeld, waarvan er in elke stad verVoorjaarsbeurs voor de vrouw officieel ge- over Holland worden gebracht.
Talloze demonstraties op huishoudelijk scheidene honderden zijn. Want juist in en daardoor het rijdende verkeer onnodig
opend door de locoburgemeester van Haargebied zullen de bezoeksters van de beurs een stad zijn de kruisingen vaak zo on- vertraging, maar vooral ook ergernis belem, de heer D. J. A. Geluk.
Een ergernis die vaak alle gevoeVóóraf zal de wethouder van openbare een duidelijk inzicht geven in de moaer- overzichtelijk, niet alleen als gevolg van zorgen.
lens van „goede wille" teniet doen. En dat
werken, de heer W. F. Happé een toelich- ne ontwikkeling van de huishouding.
is jammer. Want juist in het verkeer is
Een grote stand is speciaal gewijd aan
ting geven op de eerste inleidende expositie van het Struktuurplan op de voor- damesstoffen met de nieuwe modetinten GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN die „goede wil" nodig.
jaarbeurs onder het motto: „Haarlem in en dessins voor lente en zomer 1963.
Ook voor de overheid geldt: aanpassen.
De beurs vindt tot en met 22 februari on- Zwanenberg's groenten/vleesconserven Dus bijv. géén 50 km op die wegen waar
de 21e eeuw".
In de bestuurskamer van het Krelage- derdak in het Krelagehuis aan de Leidse- Vraagt onze voordelige fl. knakworst 70 km/uur een behoorlijke garantie voor
Telefoon 21001-12547, Haarlem
huis zal door het gemeentebestuur van vaart.
veilig verkeer biedt!
Haarlem deze eerste expositie, die vóóraf
gaat aan de grote tentoonstelling in de
Vishal, van het Struktuurplan worden ingericht.
opnieuw wordt aangedrongen op inschakeIn deze ruimte zullen ambtenaren, aan
ling van electronische breinen bij de (uitde hand van maquettes, tekeningen en fovoerige) administratie. Met deze moderne
io's, voorlichting verstrekken over „Haarhulpmiddelen wil men het monster van de
lem in de 21 eeuw".
bureaucratie wat aan de ketting leggen.
In de grote expositiezaal zal opnieuw
Een tweede, moeilijkheid in het econoeen show van goede handwerken worden
misch "bestel van de Sovjet Uniet vormt 't
ingericht.
gebrek aan investeringsmiddelen. Bij de
In het middelpunt der belangstelling zal
begroting voor 1962 werd het groeitempo
moet zichzelf overtreffen
de grote inzending staan van het Nedervan de investeringen in sommige belangands Openlucht Museum te Arnhem,waarrijke bedrijfstakken aanzienlijk afgeremd.
bij handwerken uit verschillende eeuwen
De enorme kosten voor de ruimtevaart;ullen worden geëxposeerd. Daarnaast zal
en de zeer hoge militaire uitgaven
men inzendingen aantreffen van Tessel- De Opperste Sovjet van de USSR, het hoogste orgaan van de Sovjet Unie, heeft plannen
als een zware last op de investeschade Arbeid Adelt en de Stichting Goed het economische plan voor 1963 goedgekeurd. Volgens dit plan moet de landbouw drukken
ringsmiddelen. Vorig jaar moest dit leiHandwerk. Demonstraties op het gebied
den tot allerlei bezuinigingsmaatregelen.
van 'weven, knopen en borduren zullen de in Rusland dit jaar méér produceren dan ooit tevoren. De cijfers spreken zelfs over Zo
worden de plannen voor de Wereldtenexpositie verlevendigen.
34 miljoen ton melk, 4,2 tot 4,5 miljard pocd graan (de Russische poed is onge- toonstelling van 1967 geschrapt, in juni
Ook de wachtruimte van de modeshow- veer 16 kilo), 9,5 miljoen ton vlees en gevogelte, 68,8 miljoen ton suikerbuiten en 5,3 gingen de prijzen van levensmiddelen omzaal' zal mede als expositiezaal van de
en de voor september aangekondigmiljoen ton katoen. De algemene econonomische situatie in Rusland is volgens de hoog
handwerken, gobelins enz. dienen.
de verlaging van de directe belastingen
De Haarlemse Verkeerspolitie neemt een Opperste Sovjet aanmerkelijk verbeterd. De opgaven van het in 1959 begonnen Ze- ging
niet
Ook de begrotingen voor
grote standruimte in om voorlichting te venjarenplan kunnen volgens het jaarplan zelfs worden overtroffen. In het algemeen cultuur endoor.
sport
werden drastisch ingegeven over modern verkeer en veiligheid.
krompen.
Speelborden en een droog-brommer wor- zal meer aandacht worden besteed aan de produktie van consumptiegoederen.
Voor dit jaar is meer dan 33,5 miljard
den daar o.m. geplaatst om spelenderwijs
roebel uitgetrokken voor kapitaalsinvesde kennis en de reactiesnelheid van de beAls gevolg daarvan moet de prozoekers te testen.
Achter de nuchtere cijfers van het nieuwe op de noodzaak van speciale maatregelen tenngen.
van produktiemiddelen met 8i/.,%
-jarig TZB
economische plan voor de Russische indu- voor de uitbreiding van de produktie van duktie
en die van consumptiegoederen met 6,3%
verleden jaar is de filmzaal in stne en nijverheid gaan echter toch, on- consumptiegoederen en drong hij er zelfs toenemen.
Het merendeel van de investeTer gelegenheid van het 12i/2 jarig bej- eenEvenals
eigen
paviljoen
ondergebracht.
Dit
padanks
de
stortvloed
van
optimistische
op
aan
„gebruik
te
maken
van
hetgeen
ringeri zal worden besteed aan de chestaan van de r.k. sportvereniging T.Z.B., viljoen sluit aan op de tentoonstellings- woorden, enkele donkere wolken schuil.
nuttig
is
in
de
kapitalistische
landen"
op
zal op 22 februari een feestavond worden hal, waarmede de beurs ieder jaar wordt Chroestsjov heeft daarvan zelf al meer- het gebied van bedrijfsorganisatie. Op dit mische sector. In deze nieuwe bedrijfstak
zelfs 36% meer geld worden gepompt
gehouden in hotel Bouwes. Op zondag 24
Dit filmpaviljoen is speciaal malen in verschillende redevoeringen laten punt hapert er nog wel wat aan de Rus- zal
dan vorig jaar. De Sovjet Unie wil kenfebruari a.s. zal in het Fatronaatsgehouio uitgebreid.
gebouwd
en
ingericht
voor
het
vertonen
blijken.
Zo
wees
hij
eind
vorig
jaar
nog
sische
economische
structuur.
Steeds
weer
nelijk alles op alles zetten om de prestaeen H. Mis worden gelezen.
ties van het Westen ook in de chemische
sector op zijn minst te evenaren. De proConsumentenbelangen
duktie van de chemische industrie zal met
piepers indertijd officieel voor moe ver- 17% moeten worden opgevoerd volgens 't
In het kader van de ontwikkelingsavonden
klaard. Dat verklaart veel, zoals u zult nieuwe jaarplan. Speciale aandacht krijgt
organiseert de Zandvoortse Bestuurdersbegrijpen. Nee, ik heb niet de indruk dat ook de produktie van kunstmest. Nieuwe
b'ond op vrijdag 15 februari in Ons Gede procureur-generaal hier bemoeienis kunstmestfabrieken zullen worden gebouw een bijeenkomst, waarin gesproken
mee heeft. Als u met uw tijd meegaat, bouwd in de industriële centra Sjtsjekinsk,
zal worden over het onderwerp „Consumoet u schorseneren gaan verbouwen. Die Woskresenk en in de Basjkierse republiek.
mentenbelangen".
In Grodno en Soligorsk, allebei steden, die
dingen worden nooit moe.
na de oorlog tot ontwikkeling zijn gekoMej. B.G-.: Uw brief is al wat van oudere men, zullen respectievelijk een stikstofBezeten wereld
datum,
maar
ik
wil
er
toch
op
antwoorkunstmest- en een kalichlooraatfabriek in
Maar nu heb ik er zin in
den, omdat ik mijn vrienden niet graag gebruik worden genomen.
Leden van de Nederlandse Gidsenbewein
de
kou
laat
staan.
De
natte
zomer
hebDe belofte van Chroestsjov om de Rusging, het Nederlandse Padvindstersgilde,
we te danken (gehad) aan kosmische sische bevolking meer welvaart te geven
de Nederlandse Padvinders en de Katho- In deze winter lijkt het wel alsof de men- laal. En daar zat geen trein onder. Stel ben
straling. Veel meer kan ik u er niet van zal men proberen na te komen, mits de
lieke Verkenners zullen in de komende we- sen niet meer aan hun normale bezig- u gerust: uw man komt thuis, hoe dan vertellen, althans niet in dit populair-we- ruimteprojecten en de militaire uitgaven
ken 250.000 exemplaren van de oproep heden toekomen, vrienden. Ongetwijfeld ook. Ei- waren levensmiddelen voor drie tenschappelijk orgaan. Alleen dit: op de- er niet door in het gedrang komen. Dit
u dat ook wel hebben gemerkt. Bij maanden in de trein. Waarschijnlijk viert ze natte zomer volgt zeer waarschijnlijk jaar zullen volgens de planning in Rus„Bezeten wereld" in geheel Nederland ver- zult
mij nam. deze seizoen-traagheid onrust- u het weerzien tegelijk met de komst van een strenge winter, met een zeer koude land 914.000 koelkasten en 2.200.000 wasspreiden.
barende vormen aan, want ik verwaarloos- de crocussen.
maand januari. Als het niet zo is, ben ik machines worden geproduceerd. Gerekend
In deze oproep zet Leonhard Huizinga, de mijn correspondentie, waar ik toch albereid mijn schrijfmachine aan de wilgen naar de grote bevolking zijn dit echter nog
De
heer
K.
L.
van
M.:
Nee,
ik
heb
nooit
tijd
zoveel
plezier
in
heb
gehad.
Tante
algemeen gemachtigde van het Natuurslechts druppels op een gloeiende plaat.
meer iets vernomen van de man, die in te hangen en dan word ik kapper.
Agaat
legde
echter
zo
veel
beslag
op
mijn
Noodfonds-Nederland, uiteen dat de mens tijd en werkzaamheden — ramen en deu- ons goede dorp een ondergrondse wilde De heer A.v.D.: Nee, generaal De Gaulle Opmerkelijk is het, dat Rusland blijft bij
door de eeuwen heen steeds weer aansla- ren tochtvrij maken, hout hakken, sneeuw aanleggen. Ik weet wel dat er even wat houdt niet van de Hollandse keuken. Spaar de produktie van slechts een gering aantal
auto's. Zelfs vrachtwagens zullen op
gen pleegt op zijn eigen aarde. Door een ruimen, as en zout op de stoep strooien — geharrewar was over de plaats van het u de moeite. Zijn lijfartsen beweren trou- slechts
kleine schaal worden geproduceerd.
Later is er nog een commissie sa- wens dat hij allergisch is voor havermout.
onoordeelkundig gebruik van' de bodem, dat ik helaas de brieven, die mij zo nu station.
mengesteld, die opgedoekt werd toen de Mevr. E.F.-H.; Als u zich goed herinnert, Daarentegen wordt veel meer aandacht been
dan
bereikten,
niet
meer
kon
beantstced aan de, vervaardiging van landbouwdoor het vernietigen van'"bossen en door woorden. Dat wordt nu anders, want nu man met de noorderzon was vertrokken.
de burgemeester in een der laatste machines. Dit jaar moeten 325.000 tractohet uitroeien van dieren maakt.'hij de aar- heb ik zin en tante laat me even met rust. De heer P.P.: Het feit dat u in uw vorige heeft
raadsvergaderingen
gezegd
dat
er
nog
Zwammerdam,
gemeente- geen pier-functies worden weggegeven. U ren do fabrieken verlaten. Verder zullen
de steeds meer onbewoonbaar. Leonhard Ofschoon, wie dan leeft, dan zorgt. Eerst woonplaats,
raadslid
was,
geeft
geen
enkel
recht op vraagt zich af hoe je aan zo iets kornt. ja, 97 verschillende typen landbouwwerktuiHuizinga is van mening dat deze ontwik- mijn vrienden en vriendinnen, die mij dit gebied in onze badplaats.
gen — variërend van combines voor de
schreven en snakken naar een antwoord. Tegen de tijd dat u er rijp voor zou zijn, hoe je er af komt, is misschien interessan- oogst van mais en kuilvoer tot melkinstalkeling zich steeds sneller voltrekt.
zult wel zien dat er brieven bij zijn,
ter voor u. Een congres van pierbezitten- laties — worden geproduceerd.
In het „World Wildlife Fund", dat als U
waarin situaties. worden omschreven, wel- moest u plaats maken voor een jongere. de gemeentebesturen lijkt mij wat premaNederlandse afdeling het -Natuur Nood- ke al in een tamelijk ver verleden liggen. Ja, zo gaat dat hier.
tuur. Voorlopig heeft Scheveningen de
fonds Nederland heeft, wil men op grote Maar .ik vond ze toch te belangrijk om Me j. Annie VI.: Een huwelijk met een eerste pier van Nederland. Zandvoort en
ze
zonder
meer
ter
zijde
te
leggen,
omdat
ruimtevaarder
zou
ik
u
willen
afraden.
DeVlissingen volgen mettertijd. En dan
schaal fondsen bijeenbrengen voor natuur- de problematiek van sommige argelozen
ze lui kletsen ontzettend in de ruimte en spreekt u van Vierhouten. Tja, jammer Zeepost
bescherming overal ter wereld. Een. derde boventijds is. We beginnen meteen:
wat de romantiek betreft, kunt u beter dat ze daar geen zee hebben. Een droog- Met de volgende schepen kan zecpost worzal worden berteed voor natuurbescher- Mevr. Klara de B.-v.ü.: Üllvraagt me wat! een huwelijk plegen met een flinke krui- pier lijkt me weinig aantrekkelijk.
den verzonden. De data, waarop de cordenierszoon. Die heeft in ieder geval — De heer Dirk L.?, Ik heb mijnheer Hugen- respondentie
ming in Nederland.
Ik heb het station vani.de N.S. te Heer als
uiterlijk ter post moet zijn
hij
in
de
zaak
van
z'n
vader
komt
—
Hoewel op het gebied van internationale Hugowaard opgebeld en daar vertelde
holtz opgebeld. De moeilijkheid van het bezorgd, staan achter de naam van het
een
middenstandsdiploma.
Astronauten
natuurbescherming voorlopig de nadruk men mij dat de trein van 8.43 uur nooit
circuit in Spitsbergen schuilt in de fre- schip vermeld.
ligt op het meest nijpende probleem:!, de in Den Helder is aangekomen. Een red- hebben ook de hinderlijke gewoonte dat quente sneeuwval.
om de zaak heendraaien. Niet doen, Mevr. KM.d.B.-de B: Inderdaad, het Sta- Nieuw-Zeeland:
uitroeiing van tal ,van schone diersoorten dingsploeg is wel gaan graven, -maar na zij
'ms „Oranje" 13 februari;
in alle delen ter wereld, gaan de: doelstej- drie dagen ontdekten de mannem dat ze Annie!
tionspleimziet er verschrikkelijk uit.
Suriname:
lingen van het fonds in wezen jveel ver- op een verkeerd „spoor" zaten. Ze waren De heer K.v.d.B.: De aardappelteelt in de
Dag, vrienden, allemaal!
ms „Willemstad" 13 februari;
der. Men strijdt voor een voor ons allen bezig aan het sneeuwvrij maken van de omgeving van Zandvoort laat nog steeds
Rep. van Z.-Afrika en Z.-W.-Afrika:
onontbeerlijk erfgoed: de levende natuur. uiterwaarden van het Noordhollands Ka- te wensen over. Zoals u weet zijn de duinBARTJE
ms „Oldekerk" 13 februari.
De motorclub „Zandvoort" organiseert op
zaterdag 16 februari een korte avondrit
over een afstand van ongeveer 35 km. De
start vindt om 9 uur plaats vanaf „Zomerlust".

Expositie van 21e eeuw
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Russische boer in 1963
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FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed na een kortstondige
ziekte, onze lieve en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
LEENTJE PAAP
Weduwe van V. P. Schaap
in de ouderdom van bijna 83 jaar.
Uit aller naam:
J. Schaap
Zandvoort, 11 februari 1963
Kanaalweg 15
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpsplein '11. Gelegenheid tot bezoek aldaar dinsdag van
3-4 en van 7.30-8 uur.
De teraardebestelling zal plaats
hebben woensdag 13 februari a.s. te
12.30 uur n.m. op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Gevr. in nieuwe bungalow
in- of extern: HULP in de
huish. Niet onder 18 jaar.
Goed loon. Huiselijk verkeer. Geen kleine kinderen.
Br. ond. nr. 1106 of telef.
02507-2312.
Wegens aansch. oliehaard, Gevr. HOOFDBOEKHOUArtone Gramophone,
te koop prima BECKERS DER.
Kruisstraat 8-10, Haarlem.
KOLENHAARD i.pr.st.
Telef.
02500-17476.
Tevens 2 pers. WENTELBED te koop.
Haarlemmerstraat 47.

Cobi Beek-Meisner

Gediplomeerd
Gevr. van 16/5-30/6 GEM.
schoon heidsspecialiste
KAM. m. gebr. v. keuk. v.
2 pers. Br. nr. 1201 Z. Crt. Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsWie kan l of 2 ocht. p.w. massage, vermagering, gein ons gezin komen hel- garandeerde blijvende ontpen? Fam. de Jong, Zuid- haring, infrarood Sauna,
enz.
Boulevard 59.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412
Gevr. ASS. BOEKHOUDER
Artone Gramophone, Kruis- Voor moderne MORSVRIJE
straat 8-10, Haarlem, telef. KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
02500-17476.
artikelen, bel 02500-11607.
Kleine VERKOOPRUIMTE HEEMS graanhandel, AnDankbetuiging
huur, te koop of te pach- thoniestraat 54-56, Haarlem
Voor de vele bewijzen van deelneming on- te
bezorgen maandag,
dervonden bij het overlijden van onze ge- ten gevr. Br. nr. 1203 Z.C. Wij
donderdag en zaterdag in
liefde moeder en grootmoeder
Gevr.: B I J L E S S E N IN Zandvoort.
MARINA JANSSEN-ELENBAAS
WISKUNDE. Tel. 2952.
betuigen wij onze hartelijke dank.
echtp. vr. 2 KAMERS
Stadsschouwburg
Uit aller naam: Jong
m. keuk, ongem., vestiJU. Janssen
te Haarlem
gingsverg. aanw. Br. nr.
1202 bur. Z. Crt.
Zandvoort, Marisstraat 40
Zaterdag 16 febr., 8 u.
Haagsche Comedie
Te huur gevr. voor 4 mnd:
ZOMERHUIS. Br. nr. 1204
Venus bespied
Br. nr. 1204 bur. Z.Ci't
Zondag 17 febr., 8 uur
Gevr. JONGSTE BEDIENHaagsche Comedie
DE, (mnl./vrl.), Artone
Eindsprint
Gramophone,
Kruisstraat
8-10, Haarlem, tel. 02500- Maandag 18 febr., 8 u.
In de rubriek van 2 weken geleden heb iK 17476.
Ab. A.
de partij Parma-van den Berg, gespeeld
Haagsche Comedie
in het afgelopen Hoogoventournooi, voor Te huur gevr. H U I S met
De zaak Howaxd
v. 8 pers. van
het voetlicht gebracht. De correctheid van slaapgel.h.
half juli tot l sept, nabij Dinsdag- 19 febr., 8 uur
het in de slotfase van die partij gebrachte :ee. Br. Randag, Mollaan 5
Nederlandsche Comedie
offer scheen toen nogal twijfelachtig. In- Bloemendaal, telef. 02500De lankmoedige
50166.
middels heeft O'Kelly echter de hele afminnaar
faire met een scherpzinnige analyse opgehelderd.
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. op
In de stelling, die ontstond na 1. e4, c5,
de speeld. en 2 d. erv. v.
2. Pf3, d6, 3. d4, cd4:, 4. Pd4:, Pf6, 5. Pc3, Gertenbachs Drukkerij
10-15 u. Tel. na 12 u.
e6, 6. f4, Le7, 7. Ld3, 0-0, 8 .0-0, a6, 9. Khl, Achterweg l, telef. 2135
Dc7, 10. De2, Pc6, 11. Pc6:, bc6:, 12. e5,
Pd5, 13. ed6:, Ld6:, 14. Ld2, a5, 15. Pe4,
Pf4:, zette de jeugdige Joegoslaaf met 16.
Tf4:!, Lf4:, 17. Pf6+!, gf6:, 18. Dg4+ een aan de Zandv. laan, voorgevel op zuiden, bev. 2 zitk.,
offeraanval in, die na 18. ...Lg5?, 19. Lg5: keuken, serre, kelder, w.c.; boven 4 sl.k., badk., w.c.;
voor- zij- en achtertuin met schuur. Koopsom ƒ 40.000
fg5: (meer moeilijkheden had 19. ...f5 nog vrijbl. met ruil kleine huurwoning in A'dam. Mak. J.
bezorgd; Wit speelt dan 20. Dh4, f6, 21. Boogaard jr., Regent.w. 7. tel. 2210.
Lf6:, Df7, 22. Lc3 met de dreiging Dd4, gevolgd door Tal-el-eS, aldus O'Kelly) 20.
Dg5:+, Kh8, 21. Dh6 snel succes had.
De vraag was nu, of Wit na 18. ...KhS
de correctheid van zijn offer had kunnen
bewijzen. Parma zelf gaf aan 19. Lf4:, f5,
20. Dh4 „met complicaties, doch beter spel
voor Wit". In deze rubriek heb ik. toen
uiting gegeven aan mijn twijfel omtrent de
juistheid van deze opmerking; Zwart zet
voort met 20. ...Dd8 en 21. ...La6 en
WINKELIERS,
schijnt zo zijn moeilijkheden de baas te
Maakt reclame
blijven.
•
O'Kelly heeft evenwel ontdekt, dat Wit
door middel van
na 18. ...KhS, 19. Lf4:, f5 moet voortzetten
de
met 20. Dg3!. Er volgt dan 20. ...Dd8, 21.
Lc7, Dd7, 22. Ld6!, Lb7 (de clou is, dat TfS
ZANDVOORTSE
niet kan spelen wegens Le5+), 23. Lc4, f6,
24. Lf8:, Tf8:, 25. Del! en Wit herovert
COURANT
zijn pion en zal het eindspel daarna zonder
Achterweg l
al te veel moeite winnen.
Enige tijd geleden besprak ik hier een.
eindspel van Averbach, waarin koning en.
loper het moesten opnemen tegen Koning
en drie pionnen; de loperpartij kon toen
nog net remise houden. Onlangs ontdekte
ik een studie uit 1925 van de Let Matison,
die hetzelfde thema behandelt.
Zie diagram.

Familiedrukwerk

Te koop: halve villa

f 'l

H

h'J

Gevr. ASS. ACCOUNTANT
Artone Gramophone Kruisstraat 8-10, Haarlem. Tel.
02500-17476.

Speciale woensdag-aanbieding
.
''

200 gram WASHING^HONS ,
5 KRENTENBOLLEN,,
..
,
5 CHOCOSTICKS
En alleen in\ de winkel:
fl
'
t GESORTEERDE SLAGROOMGEBAKJES

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagen met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Zeestraat 48, telefoon 2684

droom wensen
^^ voor

droom prijzen

Straks.... straks worden Uw
droomwensen vervuld! In
afwachting van de onthulling
doorgaan met spaarzegels
verzamelen. Hoe meer U er straks
klaar hebt liggen, hoe méér
droomwensen U ineens in
vervulling kunt laten gaan.
Spaar zegels en ontdek hoe
dromen waar worden bij
De Gruyter.

SPAAR
DIE DROMEN WAAR !
V hebt recht op de aankoop van.eem
ipaansegel a 10 et,:
1. bl| elk* gulden boodschappen
bij De Gruyter
2. bl| élke 3 pakfe* margarine
3. U] elke 250 gram koffie of
50 gram Oploikoffie
Koop elke *paanegel van De Gruyter die'

V kant bemachtigen. De* te_eerder bent O
uit de droom en in de prettige werkelgkheid!

Afrijd Da Gruyter'! 4
Sno«pjo van de Week

I

voor slechts 15 et. bij f 4,De Gruytermerk-artikelen. Elke
week met n leuke verrassing.

kijk ion kruiden voorraad na!
50-25 gr. busje

Paprika, busje so gr. 80
Kerrie, busje 50 gr.

^

Nootmuskaat, 100-60
Witte peper busje 80-50
Kaneel, busje so gr. 55

nu rijft met pruimen,

KAPUCIJNERS

MOKKA DESSERT
25Ogram
i elke aankoop van f. 4tDe Gruytermerk-artikelen,
w.o. 250 gr. koffie of 50 gr.
Mokka FHter.

l

busje 25 gr.

105

Kant on Klaar

mét 10<V

REUZE RUST l 62 korting l
TAFEL RUST g?,. 52
^^ .
|fe>

CAUrORNISCHI PRUIMEN EXT*A
CAUFORNISCHE PRIHMfM

gun U nu fijne
zomer groenten

250 gr. 89
250 gr. 79

pok
Vruchten-

WAFELS
van 56 A
Mokka

HACHEE, « 105
PANEERMEEL,P<*35

WAFELS

van 60 cl.

CORNEDBEEF
Luister naar her interessante
De Gruyter-programrno „Met

DOPERWTJES «eer fijn

De Gruytftr de wereld rond"

1 Itrblik 132-125

op radio Luxemburg (208 m.].
Aanstaande zondag 17 februari
van U45-13.00 uur.

DOPERWTJES fijn
1 Hr. bU TI2-1O4
DOPERWTEN middel
l Itr. bl,k 82-76
DOPERWTEN middel
'/j Br. bfik 52

o wn 13 t/n 19 f.btuorl '«

Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting, óók bij de weelcreclames!

DE GRUYTER
.
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ena?p
alleenBR
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e

f

g

h

(Wit: KhS, pionnen d4, e5, f6; Zwart: Ke8,
Lg6).
Wit speelt en wint: 1. e5-e6 (Niet 1. Kg7,
Lf7 en de witte pionnen kunnen niet meer
vooruit) 1. ...KeS-fS, 2. d4-d5, Lg6-f5, 3.
e6-e7+ (Op 3. f7? houdt Zwart remise
door 3. ...Lg6, 4. d6, Lf7:, 5. d7, Le8ü, 6.
d8D Pat!) 3. ...Kf8-f7, 4. e7-e8D-fü, Kf7x
e8, 5. Kh8-g7 etc.
Van dezelfde componist is de volgende
studie.
Wit: Ke4, PaS, pion a2; Zwart: Kd8, Lgl.
Wit speelt en houdt remise! Dit lijkt onwaarschijnlijk, daar PaS ingesloten is en
verloren moet gaan, maar het lukt toch.
Beproeft U Uw krachten er maar eens op!
De oplossing verschijnt in de rubriek van
de volgende week.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

PROCENT
UYTER

Beperking telefoondienst

Het ziet er naar uit dat de J. Termes- Op verzoek van de telefoondienst op Weswisselbeker, reeds twee jaar in bezit van telijk Nieuw-Guinea is de radio-telefoonC. Draijer, dit seizoen zijn eigendom 'zal verbinding Amsterdam-Hollandia voortaan
worden.
uitsluitend geopend op vrijdag van 09.00
Een vermelding verdient het opmerke- uur - 13.30 uur.
lijke spel van de 14-jarige Arthur de
Op 7 januari j.l. werd de verbinding
Haan. Hij staat op de 5e plaats van. de reeds beperkt tot driemaal per week.
19 man sterke ranglijst en bijna (!) topVrijdagavond j.l. sprak de heer Ehrbecker tijdens een bijeenkomst van het Huma- scorer in de clubcompetitie.
nistisch Verbond. Het onderwerp van de causerie was „Onvolwassenheid bij de volK.J.C. „Noord"
L
i.
wassene".
De stand in de competitie van de maand
februari luidt als volgt:
t
1. E. Paap 5316; 2. H. Koning 5315; 3?" M.
TELEFOONNUMMERS
Iedereen kent ze die naar lichaam volwaskomen tot sociaal besef. Met de termen Paap 5016; 4. G. Spruit 5048.
*
EN ADRESSEN
sen zijn, maar wier g-eest is achtergeblevan Künkel: van Ik-dienstig naar Geven, aldus spr.
meenschap-dienstig;
;
42212 (02500) Garage Flinterman, ZandZandvoortse Bridgeclub
?
Als voorbeeld van „onvolwassenen"
voortselaan 365, Bentveld, SAABnoemde hij o.a. de mensen die onze ge- c. Het kind moet lezen om teleurstellingen Na de tweede wedstrijd van de vierde
en RENAULiT-service-dealer.
te dragen;
|
vangenissen bevolken. De rechter die moet
competitie staat in de A-lijn het koppel 2071 Horlog~ebedrijf C. Waaning, KostverBerrier-Wanna met 118,99% op de eerste
lorenstraat, 68.
vonnissen, roept dikwijls de hulp in van
Dit koppel heeft ruim 10% voor- 3227 „Z»e Oude Tijd", antiek,'in- en vereen psychiater om te komen tot een zui- d. Van een leven dat aanvankelijk door plaats.
sprong
op
Van
Dartelen-Polak.
instincten geleid wordt, moet het kind
koop, Oranjestraat 2a.
verder oordeel over de verdachte.
In de B-lijn heeft het koppel Raspoortleren zijn instincten te beheersen, te Sjouwerman
Ook wij, die in het leven omgaan met
de leiding met 115,47%. De 2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
normaliseren, te kanaliseren. „Wij vol- koppels Agsteribbe-Schutte en mevrouw
en Stationsplein.
mensen, moeten rekening houden met hun
wassenen, kunnen geestelijke en zedelij- Spoelder-Jongbloed volgen met resp 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
„geschiedenis", opdat we hen beter be103,69% en 103,57%.
ke overwegingen laten gelden".
kachels, wasmachines enz.
grijpen. En voortdurend moeten we onsIn de C-lijn zijn de verschillen aan de 3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tolzelf de vraag stellen: in hoeverre was of e. De sexualiteit moet ingepast worden, top wel zeer klein: de fam. Kerkman belensstraat 13.
haalde 113,10% .«en het dameskoppel Bakis er in onszelf nog aanwezig aan onvolmoet harmonisch worden ingeschakeld. kenhoven-Vader "*113,09%.
?231
Boekhandel
v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
wassenheid ?
Het dameskoppel Huijsman-van Praag
Spr. ging de verschillende lijnen na Spr. lichtte met voorbeelden toe hoe men heeft in de D-lijn de leiding met 113,30% 2135 Oertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
waarlangs de mens zich ontwikkelt van onderweg kan blijven steken.
en wordt gevolgd door mevr. Notterman?"!.00
Politie
(alleen noodgevallen)
de
Zwarte
met
106,75%.
kind tot volwassene.
Hij wees er daarbij op dat aanleg en mil2000 Brandmelding
De uitslagen van de viertallenwedstrija. Van de volkomen afhankelijkheid van jeu een stagnatie kunnen veroorzaken.
3043, 3044 Politie
den zijn:
anderen moet 't kind groeien naar zelfOp het eind van de avond volgde er een
2345 Gemeente-secretarie
Haarlem
N.B.B.-Zandvoort
l
..
0-6
standigheid;
geanimeerde discussie tussen spreker en
BC 1940-Zandvoort 3
' 0-6 2262 Informatiebureau Vreemdelingenverb. het egocentrisch denkende kind moet aanwezigen.
Haarlem Noord 4-Zandvoort 3
0-6
keer, kiosk Raadhuisplein

Belangrijke

c

60

Kruidnagel, busje 2sSr. 50
laurierbladen, pak 25
Vamllestokjes,3 swblóO

Lezing Humanistisch Verbond

b

ƒ 1,00

Ifan Staveren's Bakkerij

Abonneert U op de
landvoortse Courant

Zandvoortse Damclub

a

ƒ 0,70
ƒ0,50
ƒ 0,80

Opgericht In 1000 "
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

'

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

Scheepvaart verliest terrein

De dagen van Houtman
zijn voorgoed voorbij
De dagen van Houtman, de eerste Indiëvaarder, en de Oost- en Westindische Compagnie, de grote maatschappijen, die in de Gouden Eeuw de wereld beheersten, zijn
ook figuurlijk gezien voorgoed voorbij. De Nederlandse scheepvaart — nog steeds
een heimelijk gekoesterde trots, welke op de schoolbanken wordt ingegoten — verHest steeds meer terrein. Op het ogenblik is zelfs sprake van een noodsituatie. Al is
dit dan een kenschets, welke voor de gehele wereld geldt. Onwillekeurig gaat men
vergelijkingen maken met het andere nationale „bezit", de luchtvaart, die ook in
depressieve sferen is terecht gekomen.
Bij de luchtvaart is het de komst van grote, dure straalvliegtuigen geweest, die
roet in het financiële eten gooide en vele
maatschappijen in moeilijkheden bracht.
Wat is er in de scheepvaart aan de hand?
Onlangs heeft de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Reedersverenlging,
de heer H. Harinck, in Scheveningen hierover een uitvoerige verhandeling gehouden. Het aanbod van goederen voor zeevervoer — afhankelijk van de wereldhandel — Is de laatste tien jaren toegenomen.
Volgens de statistieken tussen 1954 en
1961 zelfs 50 procent. Toch is op het
ogenblik meer dan drie procent van het
aantal schepen in de wereld opgelegd.
Daarbij komt, dat vele schepen met nauwelijks voldoende lading varen, dus ook
vrijwel geen winst opleveren.
De schepen zijn de laatste jaren aan
de lopende band van de hellingen gekomen. Sinds 1954 is het aantal met de helft
vermeerderd. Dat het goederenverkeer
ook met de helft is toegenomen zegt niet
zoveel omdat met deze cijfers geen rekening is gehouden met de af te leggen afstand. De overcapaciteit brengt extra
moeilijkheden mee door de druk op de
vrachttarieven, welke uitzonderlijk !apg
blijven, terwijl de kosten sterk stijgen. In
de uitbreiding van de laatste jaren is Nederland niet achtergebleven. Vooralsnog
is het een gelukkige omstandigheid dat 't
aantal opgelegde Nederlandse schepen in
verhouding belangrijk kleiner is dan de
opgelegde wereldvloot. Zestig procent van
de Nederlandse vloot vindt nog emplooi in
de lijnvaart, de rest in chartervaart. Veel
reders moeten, echter genoegen nemen met
een weinig winstgevende lading.
Wanneer er geen bijzondere omstandigheden zouden zijn, zouden de huidige
moeilijkheden zich vanzelf wel oplossen.
Het aanbod zou blijven toenemen en langzamerhand zou het aantal schepen weer
in evenwicht komen met de beschikbare
vracht. Er zijn echter bijzondere omstandigheden. De landen achter het Ijzeren
gordijn zijn hard bezig een eigen vloot te
bouwen. Men streeft naar een formidabele
uitbreiding en in een niet verre toekomst.
Deze uitbreiding berust niet alleen op
commerciële overwegingen, maar vooral
op het prestige van deze landen. Hetzelfde
geldt voor de vele jonge staten, die als
paddestoelen uit de grond zijn gerezen en
zich gedwongen gevoelen een eigen
scheepvaart te creëren. Dit alles gebeurt

niet een volkomen voorbijzien van 't huidige overschot aan schepen.
Nog zou dit alles geen onoverkomelijke
bezwaren met zich brengen. Wel zou het
betekenen, dat het Nederlandse aandeel in

de wereldvloot opnieuw procentueel zou
dalen. Maar de Nederlandse handelsvloot
zou toch — op den duur — op gelijke
sterkte kunnen blijven. Dat wij op de wereldranglijst verder zakken, zou onze „nationale gevoelens" kwetsen, maar de economie van onze scheepvaart niet in gevaar brengen, 't Grote probleem is echter
dat de scheepvaart ook politiek de wind
tegen heeft. Nederland is — evenals de
andere continentale Europese zeevaartlanden — een sterk voorstander van een
„vrije zee", een handelsvaart zonder reglementen en protectiemaatregelen, zonder discriminerende voorschriften en mét
vrije concurrentie. De nieuwe landen, en
ook de landen achter het Ijzeren gordijn
zijn echter sterk in het bevoordelen van
de eigen scheepvaart. Het is voor hen de
enige mogelijkheid aan de wankele economie van die jonge handel een basis te
geven. Voor de scheepvaart van de traditionele landen vormen de protectiemaatregelen — welke nu zelfs al door Ameeen ernstige
rika worden toegepast
bedreiging. Dat is de reden, waarom men
in Nederland de toekomst van de historische vaderlandse zeevaart donker inziet.

Planbureau verwacht voor 1963
stijging economische groei van ruim 4%
Tevens verwacht het bureau in de loop van het jaar een daling van de investeringen,
met uitzondering van die in de bouwsector;
Een stijging van het uitvoervolume met 7%;
Een overschot van ƒ 700 miljoen op de lopende rekening van de betalingsbalans;
Een stijging van 4% in het volume van de particuliere consumptie, dat is een half
procent minder dan de stijging in 1962;
, , ;t -^|
Een stijging van de arbeidsproduktiviteit in de bedrijven van 3%;
Een stijging van de produktie in de bedrijven van 4i/»%, waarbij het produktiepotentieel met 5% stijgt en waardoor de werkloosheid in 1963 zal stijgen tot 50.000
persenen tegen 35.000_in 1962.

_ _ _ „ . .

_

k.

Of de economische groei van 4% bereikbaar is stelt het planbureau afhankelijk
van een aantal factoren.
Daarbij is van belang dat de ontwikkeling vooralsnog tamelijk geleidelijk zou
kunnen verlopen en, anders dan b.v. in
1957, aanzienlijke verliezen door onderbezetting kunnen worden vermeden. De
desondanks verwachte stijging van de
werkloosheid heeft ook positieve kanten,
vooral omdat een zo lage werkloosheid als
in 1961 en 1962 de produktiviteit nadelig
beïnvloedt en de opwaartse druk op het
loon- en prijspeil sterk vergroot.
Onvermijdelijk blijft inmiddels, aldus 't
planbureau, dat de prijzen in 1963 verder
stijgen. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat de prijsstabilisatiepolitiek een
doorberekening van de stijgende arbeidskosten volledig zal kunnen tegengaan,
temeer omdat de winsten veelal zijn gedaald. Anderzijds kan deze politiek aan
betekenis winnen, naarmate zij tegenwicht , vermag te bieden tegen de sterke
prijsstijgingen en daarmede wellicht hogere looneisen voorkomt. Een en ander
speelt zich af bij een evenwichtig verloop
van het betalingsbalanssaldo, terwij het
relatieve peil der investeringen althans

„Hij vat het bespelen van de publieke opinie wel wat al te letterlijk op".

in 1963 nog zodanig hoog is, dat een
voortzetting van de trendmatige groei uit
dien hoofde zou zijn gewaarborgd.

Hrt
,n'i

De dw* et* zift*
Van het particuliere- en overheids-mecenaat hebben de literatoren
en de literatuur het minst geprofiteerd. Al zijn er voorbeelden beIcend van auteurs die financieel werden gesteund. Maar zij bleven
toch gering in aantal vergeleken bij schilders, musici, toneelspelera
en beeldhouwers, die zich eerder en meer in de financiële gunsten
van gefortuneerde kunstliefhebbers mochten verheugen. Bij de overgang van de
persoonlijke naar de overheidssteun zijn de materiële kansen voor de letterkundigen en hun werk er niet beter op geworden. Voor de beoefenaars van de schilderkunst, het toneel e.a. kunsten, zijn door de staat financiële regelingen getroffen,
die een permanent karakter dragen. Bij de schrijvers wordt deze steun incidenteel
verleend door middel van prijzen, het toekennen van reisbeurzen en het geven van
opdrachten.
Voor het blootleggen van de oorzaken van dit verschil in aandacht en waardering
zou een diepgaande studie — wellicht met behulp van overheidssteun — nodig zijn.
Maar één oorzaak, waarschijnlijk de voornaamste, is niet onbekend. De letterkundige is in de meeste gevallen een leek, die vanuit zijn eigen waarneming en ondervinding analyseert, kritiseert en fulmineert. En weinig geeft de goegemeente meer
ergernis dan de niet-professionele auteur, die al schrijvende hekelt en onthult. De
autonomie van de schrijver en zijn werk zijn daarom weinig aanlokkelijk voor de
kunstliefhebber die bij een schilderij, een compositie en een toneelstuk nog kan
vergeten, waaraan hij op papier wordt herinnerd. En nog minder voor een overheid
die, optredend namens het volk, rekening moet houden met weinig vooruitstrevende groeperingen, politieke partijen en andere belangen.
In de actie die de letterkundigen thans voeren voor een betere en regelmatige steun
van de zijde van de overheid, wordt het bovenstaande nauwelijks betrokken. Niet
onbegrijpelijk, want liet is de schrijvers in de eerste plaats begonnen hun materiële situatie te verbeteren. Toch menen wij dat het niet uit de aandacht mag worden gebannen, het schrijversschap zelf is er mee gemoeid.
In tal van beschouwingen, artikelen en ingezonden stukken en in een speciaal schrijversbulletin, geven de auteurs een gedetailleerde opsomming van hun materiële noden en vergelijken hun economische •status met die van kappersbedienden, politieagenten en andere nuttige beroepen en functies die door Nederlandse onderdanen
worden uitgeoefend. Dat deze vergelijking voor vele schrijvers in het nadeel uitvalt, daaraan hoeft niet te worden getwijfeld. Maar men kan zich tevens afvragen
of een verlichting in deze situatie 'door middel 'van de overheidskas, de schrijver
niet in dezelfde positie brengt als de kappersbediende in zijn verhouding tot zijn
patroon en de -politieagent tot zijn chef. M.O.W., zullen de schrijvers hun onafhankelijkheid, die de basis vormt voor hun werk, niet in gevaar brengen door permanente overheidssteun die hun ongetwijfeld een groter aandeel zal verschaffen in
de welvaart. Uit het grote aantal schrijvers dat zich achter de actie heeft gesteld, zou men mogen opmaken, dat er voor hen niets te verliezen maar alles te
winnen valt.
In een pleidooi voor meer overheidssteun aan letterkundigen haalt de schrijver Van
Galen Last in „Het Parool" van j.l. zaterdag de econoom Pen aan en schrijft:
„Als onze politici meer en beter zouden hebben gelezen, zouden zij door het kiezersvolk misschien minder vervelend gevonden worden. Toen prof. Vondeling één
woord van Ter Braak, prof. Samkalden één beeld van Du Perron in de Tweede
Kamer gebruikte, gaf dat plotseling leven in de brouwerij — prof. Zijlstra werd
boos en de parlementaire medewerkers hadden eindelijk iets om over naar de
krant te schrijven".
Maar Ter Braak en Du Perron zijn ruim twintig jaar geleden gestorven en onbereikbaar voor de ministeriële toorn. Zullen de hedendaagse schrijvers, die zo goed
hun materiële belangen weten te behartigen, een dergelijke reactie van achter de
regeringstafel riskeren? Maar wellicht doen wij de schrijvers onrecht en houden te
veel vast aan de rebellerende inplaats van de consumerende auteur. Aan Don Quichotte inplaats van Sancho Pancho. Deze waarschuwde de don immers geen dolle
dingen meer te ondernemen nu hun levensavond nabij was, een goed huis op hen
wachtte en een verzorging die niets te wensen overliet.

Een van de voorwaarden daarbij is,
dat het loonpeil niet uitgaat boven de
raming die voor 1963 werd gemaakt
(plus 7,5 pet.) en die overeenstemt met
de afspraak welke tussen de regering en
het bedrijfsleven tot stand kwam. Het
institutionele kader van de loonvorming
ondergaat thans wijziging en alle consequenties daarvan kunnen nog niet worden overzien.
GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
De impuls uitgaande van het overheidsvoor tabak, sigaren, sigaretten l
budget — van rijk en lagere overheid
en aanverwante artikelen
l
j
samen — is in 1963 groter dan in 1962, Telefoon 21001-12547, Haarlem
doch zij bevindt zich met name in vergelijking met de vorige hausseperiode
op een laag peil. Een en ander past in
de conjuncturele situatie die voor 1963 Hedenavond TZB-feest
wordt voorzien en die, niettegenstaande de In ons nummer van j.l. dinsdag werd begrotere impuls van deze kant, op een af- richt dat de jubileumavond van T.Z.B.
nemend stijgingstempo resp. daling der was vastgesteld op vrijdag 22 februari in
investeringen wijst, alsmede op enige toe- hotel Bouwes. De bijeenkomst vindt echneming van de werkloosheid. Neutrale fi- ter hedenavond in genoemd hotel plaats.
nanciering door de overheid, d.w.z. crea- Waarvan acte.
tie noch vernietiging van liquiditeiten kan
er voorts toe bijdragen dat in de liquidi- Jeugd-verkeersexamen
teitspositie van het bedrijfsleven geen al Het schriftelijke gedeelte van het jeugdte grote daling meer optreedt, zodat de in- verkeersexamen zal dit jaar op dinsdag
vesteringen uit dien hoofde niet ongunstig 12 maart a.s. worden afgenomen. Er hebworden beïnvloed. In deze gedachtengang ben zich voor dit examen reeds meer dan
past tevens een flexibele politiek ten aan- tweehonderd deelnemers gemeld.
zien van de kredietverlening door het
bankwezen aan het bedrijfsleven.
Traditionele wedstrijd
Inmiddels wil hiermede volgens 't plan- De traditionele klaverjaswedstrijd tussen
bureau niet zijn gezegd dat daarmede te- de leden van de Zandvoortse politiesportgelijk de voorwaarden zouden zijn ge- vereniging en de Zandvoortse herensociëcreëerd voor een zo gunstig mogelijke ont- teit is vastgesteld op woensdag 6 maart.
wikkeling in een verder verschiet. Ook bij
de grenzen aan de loonsverhogingen ge- Wandelpuzzeltocht MCZ
steld neemt het reële „overige inkomen" De motorclub „Zandvoort" organiseert
van 1962 op 1963 slechts weinig toe. Sa- maandag 25 februari a.s. een wandelpuzmen met de verwachte vermindering der zeltocht, waaraan ook niet-leden kunnen
spanningen op de arbeidsmarkt doet dit deelnemen. De start vindt plaats bij „Zoeen voortgezette daling der investeringen merlust".
in outillage vermoeden.
Het mag daarbij niet uitgesloten worden geacht dat de investeringen eveneens in hun totaliteit in 1964 lager zullen
zijn dan in 1963, hetgeen de bedrijvigheid
in sommige sectoren van het economisch
leven negatief zou kunnen beïnvloeden,
waardoor verliezen door onderbezetting
ontstaan. Additionele maatregelen tol
stimulering der binnenlandse bestedingen
in 1964 zouden In dat geval kunnen worden overwogen.

Redaktle en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

Watergetijden
berijdbaar

febr.
17
18
19
20
21
22
23

HW
9.15
1015
11.37
0.25
1.31
2.22
3.09

LW
4.30
5.30
7.00
8.30
9.30
10.30
11.00

HW
21.47
22.58
24.25
12.55
13.52
14.40
15.23

•il
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Badplaats in cijfers
Uit een door het gemeentebestuur gepubliceerd statistisch overzicht over 1962
blijkt, dat van de ruim 23.000 gasten die
in de afgelopen zomer een hotel- of pensionkamer huurden, er ruim 16.000 uit
Duitsland afkomstig waren. Het Nederlandse aandeel in het huren van pensionen hotelkamers was beduidend lager, namelijk: 3100.
Daarna volgden de Engelsen, de Belgen,
de Fransen en de Amerikanen met resp.
956, 677, 600 en 557. Eenzelfde volgorde
vertoont het bezoek aan de kampeerterreinen: de Duitsers aan de top met ruim
22.000, de Nederlanders op verre afstand
met ruim 12.000. De Zweden nemen hier
met ruim 700 de derde plaats in, gevolgd door de Engelsen, die deze vorm
van sociaal tourisme ook met overgave
beoefenen.
Over de kamerverhuur bij particulieren
zijn geen gegevens bekend, maar men mag
wel aannemen, dat deze de hiergenoemde
aantallen verre overtreft.
Ondanks de bar slechte zomer vervoerde
de busdienst Amsterdam-Haarlem-Zandvoort in 1962 weinig minder passagiers
dan het jaar daarvoor, n.l. 6.200.124 tegenover ruim 6.778.000 in 1961. Met de
strandexploitatie is het ook nogal meegevallen want de opbrengst van de stoelenverhuur, tentenverhuur en kaartjes
voor badinrichtingen was ruim ƒ 412.000
tegenover ƒ 438.000 in 1961.

l
j?1
Vj

U'?\

strand
LW
17.00 13.00-19.30
18.00 14.00-21.00
19.30 15.30-22.30
4.30-10.30
21.00
5.30-11.30 Feestavond ZPSV
22.00
6.30-12.30 De Zandvoortse Politie Sportvereniging
22.30
7.00-13.30 houdt de jaarlijkse feestavond op zater23.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn dag 23 februari in Zomerlust.

i

Laatste hand aan flat

TRADITIE IN NOORWEGEN

Bescherm u tegen

bleef belangrijkste gids in het dagelijks leven
In het Europese bestel is Noorwegen altijd een buitenbeentje geweest. Ver noordelijlc boven de grote handelsroutes gelegen en met een schaarse bevolking, verspreid
over een groot gebied, heeft het land lange tijd in een vrij geïsoleerde positie verkecrd. En nog geïsoleerder dan het land zelf was door de jaren heen de Noorse boer,
die over zijn omgeving heerste als een vorst.
Zo begint een altikel over het verleden en do folklore van Noorwegen in „Baanbrekend Perspectief" een uitgave van de BP'le jaargang no. ]1 en 12. Een artikel dat
een beknopt, maar boeiend overzicht geeft van dit land.

:}'

De meeste boeren hadden een heel dal voor
zichzelf alloen; in het westen van hot land
bestonden maar enkele gemeenschappen
van boerderijen, in het zuiden waren ei'
wat meer.
Van oudsher hadden de Noorse boeren
een sterk ontwikkeld onafhankehjkheidsbewustzijn. De nog steeds gehandhaafde
traditie, dat de oudste zoon de helo boerderij erft, was er steeds op gericht, versnippering van eigendommen en grond zo veel
mogelijk te voorkomen.
Het middeleeuws feodalisme, dat zich in
middeii-Europa zo krachtig manifesteerde,
heeft in Noorwegen nauwelijks voet aan
de grond gekregen. Zelfs in de latere middeleeuwen, toen de adel, de kroon en de
kerk grote stukken grond verwierven,
handhaafden de boeren hun zelfstandigheid en bleven zij in het persoonlijk bezit
van de hen omringende landenjcn. Bijg-cvolg werd de individualiteit sterker gestimuleerd dan de gelegenheid tot samenwerking. En bovendien werd elke nieuwe
ontwikkeling eerder met argwaan dan met
belangstelling tegemoetgetreden.
De aangeboren koppigheid en de vasthoudendheid aan tradities waren beslissende factoren voor de handhaving van de
nationale eenheid gedurende de 400 jaren,
dat het land staatkundig met Denemarken
verbonden was.
Allerlei omstandigheden hebben ertoe
bijgedragen, dat de traditie de belangrijkste gids in het dagelijks leven bleef. Het
hele levenspatroon was verweven met oude
regels voor alle mogelijke gelegenheden
en ook met merkwaardige overleveringen
die ter verklaring van natuurlijke verschijnselen dienden. Er heerste een zeer
sterk geloof in geesten en machten, die zowel het leven te land als ter zee beheersten, maar die zich — als men ten minste
de juiste middelen kende — wel in een bepaalde richting lieten sturen.
De langst aanbeden godin was die van
de vruchtbaarheid, die aanvankelijk het
centrale punt van het hele religieuze leven
was. Zelfs na de invoering van het Christendom werd haar macht in het geheim
en soms zelfs openlijk, nog erkend. De
beelden van de katholieke heiligen > werden
later bij zaaien en oogsten in processie
door de velden gedragen, als vroeger de
heidense idolen. Het laatste koren werd altijd geacht de belichaming te zijn van de
groeikracht, en werd verwerkt in koeken
die de vorm hadden van hennen met kuikens of varkens met biggetjes. Deze koeken, de vruchtbaarheid symboliserend,

werden meestal omstreeks Kerstmis of de
nieuwe zaaiüjd gegeten.
Ook het geloof in kwade geesten was
sterk verbreid. Zelfs vandaag de dag nog
vindt men met teer aangebrachte kruisen
(do „Stabbur") op voorraadschuren, en
andere magische figuren (de „Valknute")
op melkbussen en huishoudelijke voorwerpen, die geacht werden bescherming te
bieden tegen boze toverkracht.
Aan allerlei toevallige uiterlijkheden
van gebouwen en personen meende men
een gevaarlijke invloed te kunnen herkennen. In „Cyprianus", het boek -der toverkracht, zochten de mensen de vaakVreemde remedies om die kwalijke invloeden te
bezweren.
Heel lang is het geloof bewaard in het
bestaan van in de bergen levende reuzen,
de zogenaamde „troll". Deze reuzen zouden
geweldig- sterk zijn en in het bezit van zes
tot negen hoofden, maar tevens uiterst
dom, zodat ze zich gemakkelijk laten foppen.
Het zelfde geldt voor het ondergrondse
volkje „hangfolket", dat probeert de mensen in het bos te laten verdwalen.
Een bijzondere plaats in vele legenden
wordt ingenomen door „Huldra", een zeldzaam 'mooi meisje, dat eenzame houtvesters en jagers tracht te verlokken om haar
tot diep in de bossen te volgen. Als ze echter te dicht bij haar komen, raken ze voor
de rest van hun leven buiten hun zinnen.
De volger heeft slechts een kans om zich
te redden: haar te betrappen op het bezit
van een koeiestaart.
Een lastige figuur uit de schijnwereld
was ook „Nisse", die zich schuil hield rond
de boerderij. „Nisse", kon veel onheil aanrichten, maar was bereid daarvan af te
zien, als men in de kersttijd een royale
offermaaltijd aan hem wijdde — in sommige streken was hij minder bescheiden
en verwachtte elke donderdag een offerrande.
Door misvattingen is „Nisse" later verward met Sint-Nicolaas en het resultaat
is, dat hij de twintigste eeuw is binnengestapt als „Julenisse", een Sinterklaasachtige figuur, die vooral bij de commercie in
hoog aanzien staat.
Evenals de legende was ook de volkskunst aan speciale regels gebonden. Slechts
enkele figuren en episodes mochten worden afgebeeld.
De meest voorkomende helden stammen
niet uit de mondelinge overlevering-, maar
zijn bekend geworden door ballades en geschreven verhalen uit de na-katholieke

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

Rillerig? Onprettig?
Vlug:

ASPRO
tijd. Deze helden werden merkwaardig genoeg altijd beschouwd als historische personen, en zelfs als hun daden ongelooflijk
waren, werden zij voorgesteld als gewone
mensen zonder magische eigenschappen.
Roland en de Sultan, Holger de Deen en
Burman waren geziene figuren uit de
volkskunst. Maar ook Adam en Eva, en
stoere bijbelse figuren als Jacob en Samson genoten grote populariteit.
Anders dan in andere landen, vond in
Noorwegen het Nieuwe Testament geen
weerklank in de kunst. Een uitzondering
vormde de Openbaring, die wel sterk op
de verbeeldingskracht werkte.
De geest van de volkskunst was in het
algemeen anti-naturalistisch. Te beschrrp
ven en uit te beelden wat iedereen wist en
met eigen ogen kon zien werd als vruchteloos beschouwd. De kunstenaars lieten
zich uitstekend inspireren door onderwerpen, die voor gewone mensen geen duidelijke vorm hadden.
De stijl uit de barok-periode deed zich
sterk gelden onder de vervaardigers van
houtsnijwerk in de bloeiende vallei van het
Gudbrandsdal. De kunstenaars ontwikkelden de „Acanthus"-ornamentatie tot de
hoogste perfectie.
En via het kerk-interieur deed het oranment zijn intrede in de huiskamer.
In andere streken was het schilderen
van bloemmotieven de meest gebruikelijke
kunstuiting. De kunstwerken uit verschillende streken waren niet alleen te herkennen aan het motief, maar ook aan de stijl
van compositie.
Schilderen en houtsnijden werden nooit
door rijke boeren beoefend; de kunstenaars
waren altijd eenvoudig van komaf en zij
hadden een bijverdienste waarschijnlijk
bitter nodig.
Pas rond het midden van de vorige eeuw
werd dank zij de ontwikkeling van handel
en onderwijs het isolement van de plaatselijke gemeenschappen doorbroken, zodat
langzamerhand meer nationale eenheid in
kunst en folklore ontstond.
De term „nationale klederdracht" leidt
vaak tot misverstanden. De oorsprong van
bijna alle bekende klederdrachten kan worden teruggevonden !in de periodieke modes,
die indertijd juist internationaal waren. In
de plaatselijke klederdrachten werden allerlei stijlen vermengd, en werd het eigen
karakter bepaald door kleur, borduursel,
alsmede door de aard van het verwerkte
materiaal.
De oudste traditionele stijlen vinden we
terug in de kostuums van Hallingdal en
Setesdal. Het voornaamste kenmerk is de
hog-e rok zonder heuplijn, die gedragen
wordt met behulp van smalle schouderbanden. Deze creatie dateert waarschijnlijk uit de vroege1 middeleeuwen. Maar
de meeste andere kostuums van latere datum, met smalle heupen en wijde rokken
in allerlei variaties, hebben bijzonder .veel
gemeen met de gewaden, waarin de Europese vrouwen zich hulden vanaf de Renaisance tot de Napoleontische periode.
Merkwaardig genoeg zijn de mannen er
eerder toe overgegaan nieuwe modes te
accepteren dan de vrouwen. De meeste
kostuums voor mannen zijn variaties uit
de mode van de achttiende eeuw met nauwe broeken, fleurige vesten, manchetten,
grote zilveren knopen en brede gekleurde
banden. Maar in sommige klederdrachten
werden ook modes uit het begin van de
negentiende eeuw verwerkt. In verschillende gemeenschappen werden de kostuums tot een soort van uniform voor gelovigen, die tot eenzelfde kerkgenootschap
behoorden. De kerk was ook de aangewezen plaats om met het kostuum te pronken.
(Vervolg pag. 3)

Burgerlijke Stand

8 februari — 14 februari 1963
Ruim een jaar later dan was gepland wordt
thans de laatste hand gelegd aan :de bouw
Geboren:''Jeahette,'
dv., E. H. ''Allebes en
van een flat, bestaande uit 37 woningen,
' a•
aan de Sophiaweg. De flat is gebc*uwd voor van, C.^M. Lef f erts,.
rekening van de woningbouwvereniging 'Gehuwd: Dirk Ferdinand JCJittenbo'gaard
E.M.M. De 37 woningen bestaan uit 10 en Grietje Pietje van Duijn; Pieter Ferdiflats in 5 lagen met twee slaapkamers; nand Willem de Jong en Johanna. Maria
."
ƒ
drie flats op de begane grond met 3 slaap- Spits.
kamers en 24 maisonnettes in twee lagen
Overleden: Leentje Paap, oud 82 jaar,
met een toegangsdeur op een gallerrj. gehuwd geweest met V. P. Schaap.
„Maisonnette" is een woning bestaande
Overleden buiten de gemeente: Frits
uit twee woonlagen, die in de woonruimte
met een trap zijn verbonden, in tegenstel- Christiaan Victoriashoop, oud 62 jaar; Jan
ling met een flat, waarin de vertrekken Willem Bannink, oud 76 jaar, gehuwd met
zich op dezelfde verdieping bevinden. lede- J. Sietser.
re woning is aangesloten op de centrale
Geboren buiten de gemeente: Carla Henverwarming met twee kamers: de woon- drika Wilhelmina, dv., Th. H. Hubert en
kamer en een slaapkamer.
van A. F. J. Draijer; Bjorna Mariken, dv.,
De huurprijs voor de 2 slaapkamer-flats J. H. Wemerman en van M. W. J. C. Moubedraagt f 73,87 + ƒ 11,33 voor diversewen; Francina Elizabeth, dv., J. C. de Man
kosten + ƒ 21,70 voor verwarmingskoslen en van A. M. de Graaf; Albertus Johanof totaal ƒ 106,90. De maisonnettes komen nes Hendrikus, zv., H. Rietveld en van J.
per maand op ƒ 121,—, evenals de drie be- M. Th. Kaandorp,
nedenflats.
Voor E.M.M, zijn 17 woningen beschikbaar. Voor het rijk wordt 10% (= 4 woningen) beschikbaar gesteld en 50% dient
voor gemeentelijke voorkeurswoningen
Hoestdrank in tabletvorm.95ct
(16). De 17 woningen bestaan uit: vijf 2
slaapkamer-flats, l benedenflat en 11 maisonnettes.
De inschrijvingen moeten vóór 20 februari a.s. zijn ingediend.
Uitslagen schaatswedstrijden

Bfonchi letten

De uitslagen van de schaatswedstrijden om
het kampioenschap in Zandvoort, gehouden op 13 februari j.l. op de vijver bij de
Vijverhut, luiden als volgt:

'

Finale, 4 ronden ± 1200m.
1. en kampioen van Zandvoort:
J. Riemersma
2
2. A. Stobbelaar
2
3. H. Hooyberg
2
4. J. Koper
2

min.
min.
min.
min.

30,7
40,7
41
44,5

KLASSE A
Jongens 14-15 jaar, afstand 600 m.
1. Tonny van Holten
76,5 sec.
2. v. d. Storm
79,7 sec.
3. Peter Meyer
80 sec.
4. Cornelis Kuiper
81 sec.
5. Anton Roseboom
82 sec.
6. Peter de Jong
82,6 sec.
7. Peter Logm'ans
86" sec.
.8. Nico Lantinga
i
89,6-sec.
9. Raymond Keuning
90,9 sec.
10. Paul Barten
91,5 sec.
11. Wim Schouten
93,8 sec.
12. Johnny Landman
'
98,5 sec.

„De-po-si-to",
spelde het kind
„Da's een naam",
zei de vader
„Van een verhaal?" vroeg
het kind.
„Ja", zei de vader, „een ver.haal over geld.Je vader spaart
"'t en De Twentsche Bank
bewaart 't. En 't wordt almaar
méér ook".
"Is De-po-si-to dan een
tovenaar?"
„Ja, maar een heel gewone.
Een huis- tuin- en keukentovenaar".
„Oh, vertel dan toch maar
liever over een echte, goed ?"
All U geld wilt sparen - en veilig
bewaren - neem dan een depositoboekje
van De Tuientscbe Bank. U kunt"
66k per giro storten en - tot 25.000 ,
galden - ontvangt V per jaar

31/4 procent rente.

DE
TWENTSCHE
BANK
185 kantoren ia Ncderltnd

KLASSE B
Jongens 16-17 jaar, afstand 600 m.
70.4 sec.
1. Joop Riemersma
2. Henk Hooyberg
73,9 sec.
3. Harm Minde
74,9 sec.
4. Jimmy Scheevaas
75,9 sec.
5. Henk Paap
75,9 sec.
6. Hans Tump
77.6 sec.
7. Wim Loos
77,8 sec.
8. Herman Hoogkamer
78.7 sec.
9. Aaldert Stobbelaar
79,1 sec.
10. Henk v. Gog
79.3 sec.
11. Arend Koster
80.5 sec.
12. Hans Boon
81 sec.
13. Gerard Alebes
82 sec.
Rob Haman
82 sec.
14. Arie v. Duin
82.4 sec.
O.5. R. Belenkamp
86.6 sec.
KLASSE C
Heren 18-40 jaar, afstand 1200m.
1. Arend Stobbelaar
2 min.
2. Jan Koper
2 min.
3. Henny Boon
2 min.
4. J. v. d. Bos
2 min.
5. Albert Koning
2 min.
6. H. Hendriks
2 min.
7. Leen Brand
2 min.
8. Willem Bakkenhoven 2 min.
9. Hoogstraten
2 min.
10. A. Tump
2 min.
11. Jan van Akooy
2 min.

37.5 sec.
40,7 sec.
42.1 sec.
42.6 sec.
43.7 sec.
46 sec.
74.2 sec.
48 sec.
49,6 sec.
50 sec.
50 sec.

KLASSE D
Heren 40 en ouder, afstand 1200m.
1. Klaas de Voogd
3 min. 42 sec.
2. Hr. Schouten
3 min. 48,8 sec.
KLASSE A
Meisjes 14-17 jaar, afstand 600 m.
1. Mildred Pimentel
93 sec.
2. Gerry Egas
.
95 sec.
3. Dicky Egas
97,6 sec.
4. Willy Koelemij
304,9 sec.
KLASSE B
Dames 18 jaar en ouder, afstand 600 m.
1. Mevr. Schouten
104,7 sec. •
2. Mevr. Loos
,118,7 sec.
Aan de wedstrijd werd door 60~ personen
deelgenomen.

Draagt elkanders lasten

natuurlijk een oliehaard gestookt met

PETROLEUM
SCHOON » ZUINIG • WARM

In de week van 18 t.m. 24 februari a.s. zal
het Algemeen Sociaal Fonds ter bevordering van de Volksgezondheid „Draagt Elkanders Lasten", instelling van het Christelijk Nationaal Vakverbond, landelijk —
dus ook in Zandvoort — een openbare collecte organiseren. De gelden die worden
ingezameld zijn bestemd om gezinnen te
helpen die door ziekte in financiële moeilijkheden geraken.
Comité „Draagt Elkanders Lasten"

Fa. A. KERKAAAN ét Zn.
ESSO OLIE- EN GASHANDiL

VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576

NgËDÏSÏPO

„Wij hebben om subsidie verzocht met terugwerkende kracht vanaf
van onze orde in 1245".
- •

de oprichting

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES,, BLAÜPÜNKT
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Grote keuze DRAAGBARE RADÏOTÖESTELLEN. Wij leveren alle bekende me
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVQORT

Bekendmaking
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
maandag, 18 februari 1963, gedurende 4
weken op de gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp van een
plan tot partiële wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente
Zandvoort, voor zover betreft het gedeelte
liggende aan weerszijden van de Dr. J. P.
Thijsseweg, de Jacob Catsstraat en de Heimansstraat met de daarop van toepassing
zijnde bebouwingsvoorschriften.
Gedurende bovenstaande termijn van 4
weken kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp bij do
gemeenteraad indienen.
Zandvoort, 13 februari 1963
Het hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

FAMILIEBERICHTEN

Met droefheid in het hart, delen wij
mede dat het God heeft behaagd
ons lief broertje en zoontje
•

BASTIAAN

tot Zich te nemen, om met de Engelen Zijn lof te zingen. ".'."
Ingrid
ElHs

W. J. van Norden
J. M. M. van Norden-Lefferts
Zandvoort, 12 februari 1963
Zeestraat 44
- r,
De Engelenmis is hedenmorgen om
9 uur gehouden in de Parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort waarna de
begrafenis plaatsvond.
Heden, is plotseling tot onze grote
droefheid van ons heengegaan onze
lieve onvergetelijke vrouw, moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder
SIJTJE TEROL

Echtgenote van A. Molenaar
in de ouderdom van 78 jaar.
Zandvoort
A.
J.
B.
Bloemendaal:
A.

Molenaar
Hoogendijk-Molenaar
Hoogendijk
Brokke-Molenaar

H. Brokke

Zandvoort:

C. Paap-Molenaar
E. Paap
A. Keur-Molenaar
J. Keur
—•Fl. Molenaar- -- M. Molenaar-Die'deren
Klein- en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 14 februari 1963
Vondellaan 18
Condoleance-adres: Vondellaan 26
De teraardebestelling
zal plaats
hebben maandag 18 februari a.s. te
2 uur n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Heden is van ons heengegaan, na
een langdurige ziekte onze lieve en
zorgzame vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader, broer en zwager
JAN DIRK KORENDIJK
in de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:
C. F. D. Korendijk
Condoleantieadres:' >
Meander 881, Amstelveen
Zandvoort, 14 februari 1963
Nieuwstraat 10
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpsplein 11 te Zandvoort. Geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben -dinsdag 19 februari a.s. te 11
uur op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam.

Heden ging geheel onverwacht van
ons" heen, onze lieve schoonzuster,
tante en oud-tante
JOHANNA VAN EYK
weduwe van P. Schipper
,i
in de leeftijd van bijna 70 jaar.
Uit aller naam:
G. Koch
Zandvoort, 15 februari 1963
Haltestraat 58
De overledene is' opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11, alwaar
bezoek maandag van 3-4 uur.
De crematie zal plaats hebben dinsdag 19 februari te Velsen na aankomst van trein 13.59 halte Driehuis-Zuid.

Dankbetuiging
Daar het mij niet mogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken, betuig ik langs
deze weg mijn hartelijk dank voor de blijken van belangstelling tijdens mijn ziekte
en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis
J. J. Spiers
Zandvoort, Haltestraat 30

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES, IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.

\

,,! ",.'

LU

'III

.

l •

'..

",

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

STOFZUIGERS ,jj. jij

\\

t

in,ult voorraad j, Betaling i idesgewenst in overleg

KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

LL_

li>'"

Gevr. ASS. ACCOUNTANT
Artone Gramophone Kruisstraat 8-10, Haarlem. Tel.
02500-17476.

(Vervolg' van pag. 1) ' ' '^

Traditie in Noorwegen
De meest bekende Noorse klederdracht
is de Hardangerbunaden (bunad betekend
kostuum), die bij speciale gelegenheden
nog wordt gedragen. Het rode vest, de
zwarte rok, het witte schort en de gesteven witte hoofddoek verlenen de Hardangerbunaden een eenvoudig, maar opvallend kleureffect. Typerend voor deze
dracht is ook het borduurmotief van sterren en ruiten op riem en borst. Sinds omstreeks 1880 werd deze riem voorzien van
glazen kralen.
Identieke patronen zijn-op het schort en
de hoofddoek geborduurd; men kan ze ook
vinden in houtsneden en schilderingen uit
de -omgeving van de westelijke fjorden.
Klederdracht en plaatselijke kunst hebben
altijd nauwe banden onderhouden.
In het gebied oostelijk van de bergen,
wordt het karakter van de kostuums vooral bepaald door bloemmotieven, die ook
door de beeldende kunstenaars ter plaatse
veelal tot onderwerp zijn gekozen.
In de rijke Gudbrandsval-vallei, die in
de achttiende eeuw een grote bloeiperiode
beleefde, kunnen allerlei sporen van Europese modes voor vrouwen en mannen worden teruggevonden. De wijde rok uit de
Louis XlV-periode ziet men hier nog steeds
De vrouwen in deze streek tonen een typisehe voorkeur voor de gebloemde patronen in pasteltinten, die kenmerkend zijn
voor de late barok.
De ('oudste kledingtradities vindt men in
Setesdal, waar een volkomen afgeslotenheid van de buitenwereld, gepaard aan
sterk conservatisme; zich lang heeft gehandhaafd. De dracht van alledaagse en
zondagse kleren, zowel voor vrouwen als
mannen, is er gebonden aan strenge regels
die door de oudere generatie nog steeds
worden gehandhaafd. In de laatste 200 jaar
heeft het Setesdal-kostuum viermaal een
verandering ondergaan. De laatste keer
was tussen 1850 en '60, toen de hoge kraag
de brede manchetten en de zilvere knopen
werden aangepast aan de Napoleontische
militaire mode. De broeken in Setesdal
zijn wijd met een opmerkelijk hoge heuplijn. Zowel voor de daagse als voor de zondagse uitmohstering zijn de broeken op het
zitvlak voorzien van een leren inzet-stuk.
De vrouwen van Setesdal dragen dezeifde- kleuren - als de mannen: zwart, .wit,
groen en rood. De rode rok is uit één stuk

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181

gemaakt, en wordt gedragen met behulp
van schouderbanden en> een hoge ceintuur.
De rok voor elke dag! is wit met zwarte
randen, en dient op feestdagen als onderrok voor een zwarte*' rok, die zodoende
zwierig ruim valt. Het donkere Setesdalkostuum met zijn brede rode en groene
rand," de flonkerende -jjuwelentooi en de
zwart hoofddracht is wel het meest karakteristieke van heel Noorwegen.
Kleine variaties in de dracht gaven allerlei aanwijzingen omtrent de draagster.
Vrije meisjes hadden geen hoofddoek,
maar sierden hun haar met een rood lint.
Witte gesteven kappen werden alleen opgezet bij de kerkgang en nog enkele andere speciale gelegenheden.
Er bestaat een curieus verhaal over een
domineesvrouw, die in, een kleine gemeente aan de westelijke oorden kwam te wonen, en zich onmiddellijk geestdriftig in
het plaatselijk kostuum stak. Zij koos
daarbij een hoofddoek uit, waarvan model
en kleur haar het meest aanstonden. Het
bleek, dat zij het brandmerk voor de ongetrouwde moeder Had uitgekozen. In de
oude, geïsoleerde boerenstre"ken was de
kleding een belangrijke factor als uitdrukking van kunstzinnigheid en symbool van
welstand.
De sterke religieuze stroming in de achttiende eeuw bande alle wuftheid uit en
leidde tot
eenvoudige klederdrachten,
Zwart en grijs werden de heersende kleuren, en allerlei versieringen werden afgeschaft. En van verstrekkende betekenis
was, dat bij de boerenfamilies de standaard-mode uit de stad werd ingevoerd,
ten koste van de plaatselijke tradities.
Alleen een eenvoudige uitgave van de
zondagsdracht bleef gehandhaafd, een
soort feestuniform voor vrouwen, dat zonder aanzien van stand of leeftijd wordt
gedragen.
,
Onlangs is er een poging gedaan de oude
kostuums te reconstrueren en nieuwe te
ontwerpen voor gemeenschappen, die vroeger geen eigen klederdracht hadden. Zodoende zijn de tegenwoordig gedragen kostuums meer een uiting van lokaal patriottisme dan van verbondenheid met het
verleden. Niettemin zijn de drachten zeer
schilderachtig en is op het platte land de
eerbied, voor. de oude sebruiken blijven bestaan, ondanks de verwisseling van het
oude vertrouwde paard voor de tractor.
WONINGBOUWVERENIGING

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500

Gevr.: nette WERKSTER
v-ë-g.v- voor 2 ocht. of
midd. p.w. Mevr. Reijnders, Boul. Paulus Loot 71.
Gevr.:

WERKSTER

voor

Ook Opeis Rekorti...'G2 3 hele of 2 halve dagen.

en Chevr. „Impala"

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

H. L. HILARIDES
Tandarts

AFWEZIG
van zaterdag 16
tot dinsdag 26 febx.

R. DRENTH
Arts
16 febr. AFWEZIG

Mevr. Lavoo, Koninginncweg 32, na 6 uur.

Gevr. ASS. BOEKHOUDER
Artone Gramophone, Kruisstraat 8-10, Haarlem, telef.
02500-17476.
Gevraagd: Jong MEISJE
voor halve dagen op tlat
in gezin met één zoon van
5 jaar. Goed loon. Telefoon
4558. Patrijzenstraat 36.
Gevr. HULP v. 2 ocht. p.
w., in flat, bij 2 pers. Patrijzenstr. 38, tel. 4588.

De andere Zandvoorlsc
artsen nemen waar

Gevr. JONGSTE BEDIENDE, (mnl./vrl.), Artone
Gramophone,
Kruisstraat
WONINGRUIL
8-10, Haarlem, tel. 02500Aangeb. zonn. 3-kamerflat 17476.
te Amersfoort, douchecel,
Bruijnzcelkeuk., flinke zolder en fietsberging. Huur SCHOONMAAKSTER geƒ 70 p.m. mcl. centrifuge vraagd v.h. i schoonh. van
en wasmach. Govr. woning kant. v.d. ochtenduren van
te Zandv. Br. nr. 1304 Z.C. 6.30-11.30 u. Br. ond. nr.
1301 bur. Z. Crt.
WONINGRUIL
Am sterdam-Zandvoort Gevr. HOOFDBOEKHOUAangeb. aan gracht in DER. Artone Gramophone,
A'dam centr., 3 krs, keuk., Kruisstraat 8-10, Haarlem.
douche, kelder. Ook gesch. Telef. 02500-17476.
v. bedrijf. Br. nr 1303 Z.C.
Aang. VRIJ HUIS centr.,
6 k., keuk., douche, kl. v.
en achtertuin. Gevr.: vrij
huis met flinke -tuin in
Zandv. of omg. Br. ond. nr
1302 bur. Zandv. Crt.

Zakenman, 36 j., zoekt
DEELNAME in/OVERNAME van ZAAK of
toEDRIJF in Zandv.,
Haarlem of omgeving.
Contanten aanwezig.
Tel. Zandvoorti i3847.

2e HELFT JULI GEVR.:
voor 4 pers. 2 gem. kam.,
gebr. v. keuk., dicht bij
strand. Tel. 03404-6767 of
br. v.d. Hart, Wetlaan 8, B.z.a. energiek echtp. midZeist.
delb. leeft, voor werk op
het strand, in bezit van
KOOPRUIL
Aangeb. te Apeldoorn wo- middenst. dipl. Ev. inform.
ning b.j. 1961: Eng. k., 3 bij
sigarenwinkelier
P.
sl.k., douchecel. Gevr. huis
te Zandv. Br. 1305 Z.Crt. Kramer, Stationsplein 10.
Te koop gevr. H U I S te EEN ONVERGETELIJKE
Zandvoort voor ingeschr. VAKANTIE en beslist niet
woningzoekende. Tel. 3649. duur wordt uw 7-daagse
RIJNREIS naar o.a. KeuKleine VERKOOPRUIMTE len, Rüdesheim en Düsselte huur, te koop of te pach- dorf. Vraag om gratis toeten gevr. Br. nr. 1203 Z.C. zending van de „REGINAPOST", een uitgave waarBinnenkort leeg te aan v.: in u ALLES over deze reis
HERENHUIS, eigen grond, zult vinden. N.V. RIJNbev. ben. 2 gr. krs., keuk.; LAND,
Molenstraat 61,
boven 3 slpk., badk. keuk., Den Haag. Ook uw reisgr zolder, vrij uitzicht bureau heeft een exemZandvoortselaan. Tel. 3483. plaar voor u!

„Eendracht Maakt Macht"
Voor LEDEN komt beschikbaar de woning

Beeckmanstraat 37

huurprijs ƒ 11,80 per week.
WIJKZUSTER:
opgaven met vermelding van
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 Schriftelijke
rangnummer vóór dinsdag a.s. 7 uur. bij
de secretaris, D. van Dijk, Dr. C. A. GerkeAPOTHEEK:
straat 22.
16 t.m. 22 februari:
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- 250 gr. heerlijke roomboterallerhande 1.10
af' 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Steeds verse speculaasbrokken 250 gr. 0,65
Alleen voor spoedgevallen.
Een groot vers rozijnenbrood
0,95
Rijk gevuld krentenbrood
1,25
Zondag 17 februari
Brood- en banketbakkerij
Dierenarts dr. J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

Fa A. v. d. Mije & Zonen

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Deed u al iets voor hen?

'

Te koop: WAS K E T E L
inh. 30 liter, prijs ƒ 12,—.
Zeestraat 28 boven, na
4 uur.
Te koop: 2 prima INTERIEURMATRASSEN met
winterkant, samen ƒ 100,-.
Brcderodcstr. 107, tel. 2671
Te koop JAWA, 250 cc.,
in pr. st. Piet Leffertsstr 20
Te koop OLIEHAARD in
g. st. Adres: Oranjestr. 7r.
Te koop: ZWARE TAFEL,
met 6 stoelen, ƒ 35. Bol,
Kostverlorenstraat 66.
P.M.C. PRISMA-KIJKER,
7x50, niet gebruikt, ruilen
vooi vol boekje Albert
Heijn of ƒ 52. Tel. 3820.
Gevr. KAMERS m. keuken
of gebr. v. k. ev. tot. juli.
Br nr. 1308 bur. Zndv .Crt.
Gcvr. WERKSTER l ocht.
p.w., Julianawcg 20.

Heeit
u stof?
wij maken een leuk en vlot
jurkje voor u. Mevr. Stoete
de Ruijterstraat 10/1, tel.
2239.

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

en het leed is geleden!

m

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Grote
maatschappij
van
verzekering
vraagt voor Zandvoort een flink en actief
persoon als

Voor een serieus werker', die over veel
vrije tijd beschikt en deze tijd nuttig en
lonend wenst te besteden een goede kans
tot opleiding in een interessant beroep.
Inwerking door en samenwerking met inspecteur.
Leeftijd 23—35 jaar.
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder
nr. 1306 bureau van dit blad.

VOLAUTOMATISCHE
BROODROOSTER ƒ 39,75.
Fa. Schuilenburg, Grote
Krocht 5-7, tel. 2974.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

Zondag 17 februari

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening H. U kent ze waarschijnlijk wel uit uw naaste omgeving. Mensen, die niet voldoen aan
Doop.
de hoge eisen van onze hedendaagse maatJeugdkapel in het Jeugdhuis:
schappij en daarom niet helemaal meer
10.30 uur: de heer W. C. de Groot.
meetellen. Is het u wel eens opgevallen
NËbrpROTESTANTENBOND
hoe moeilijk zij het hebben of bekommert
Brugstraat 15
u zich niet om hen? Maar om die kinderen
Zondag 17 februari
dan, u kent ze wel, van wio de ouders on10.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.) uit
voldoende aandacht aan hun opvoeding beHaarlem.
steden. Behoeven ook zij niet uw steun en
belangstelling ?
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Voor deze volwassenen en voor deze
Zondag 17 februari
kinderen heeft de Ned. Centrale voor
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. G. Rang van Haarlem-Zuid. Practische Hulp in Groesbeek al meer dan
(Bijzondere dienst). Medewerking van 30 jaren op de bres gestaan door hen in
het kerkkoor.
haar 12 tehuizen levensvreugde en een
Het'Huis in de Duinen:
verantwoorde opvang te geven. Ook die
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
man of die vrouw, die kinderen uit uw omgeving kunnen hier geplaatst worden, inPAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
dien u, ja wij allen meehelpen om dit beZondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
langrijkc werk te steunen en uit te brei19.30 uur: Avonddienst.
den.
Allen, ongeacht welke godsdienst zij beNED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
lijden, ongeacht tot welke rang of stand
Dinsdag 19 februari
zij behoren, allen zijn welkom en worden
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", geholpen.
Zuiderstraat 3.
Gedurende de week 'van 27—28 februSpr. de heer H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.
ari en l maart wordt in Zandvoort gecollecteerd voor de 12 Groesbeekse Tehuizen.
JEHOVA'S GETUIGEN
Het plaatselijk comité Ned. Centrale P.H.
, Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat. :
K.J.C. Zandvoort

HUMANISTISCH VERBOND
17 februari, 9.45 uur, 402 m: raHebt U een goed.idee, schrijf het meteen Zondag
diotoespraak door de heer G. Stuiveling.
op, voor het U weer ontgaat!
Onderwerp: „Uit humanistisch oogpunt".

i

Weekreclame

Onze weekreklame

Schoolplein 4 - Telefoon 2467

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Woningru.il in Zandvoort
Aangeb. in, Zvt. Zuid eengezinsw. bouwj. «'57, woonk.,
keuk., 3 sl.k., douchok., gr tuin op zuiden' m! schuur.
Mogelijkheid tot bouw garage.
Gevr. groter huis met tuin (geen huurwoning).
l
Br. ondhnr. 1307 bur. Z. Crt.
" '(

Schildersbedrijf

maakt u slank
Nu ook met kaassmaak.
Slechts ƒ 2,40 per pak.
Drogisterij-Parfumerie

voor goed schilderwerk
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
bel 02500-11607.
KAPSTER komt bij u aan artikelen,
HEEMS graanhandel, Anhuis, permanent v.a. ƒ 10,-. thoniestraat
54-56, Haarlem
Bel 020-122851.
Wij bezorgen' ""' maandag,
donderdag en zaterdag in
Hedenavond nog kijken Zandvoort.
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook , verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

F. PLOEGMAN
Opticien
J.l. woensdag spoelde K.J.C. Zandvoort de
Alle
verzekeringen
6e ronde voor het clubkampioenschap. No.
FINANCIERINGEN
l werd L. van Norde; no. 2. C.' Terol;
Poststr. 12, telefoon 4395
HYPOTHEKEN
no. 3. E. de Muinck en no. 4 J. Paap.
Stationsplein 15, tel. 4562 Leverancier alle ziekenf.

A. G. Slinger

Blo emenmagazijn
„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant
Ons blad wil:

O Actueel nieuws geven
van velerlei aard:
O Zijn kritische en stimulerende taak eerlijk
vervullen;

O Een tikje spot en humor niet vergeten
Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef.

; wi

ill

Elke fijnproever prefereert:

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

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd
Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

Brederodestraat, tel. 4580,.b.g'.g. 3283

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
Fa. v.d. Veld-Schuiten

ff
r

CENTRIFUGE

Inenting jonge honden

Inhoud 3 kg. Bij ons slechts

Evenals het geval is geweest bij de thans
beëindigde entcampagne zal de minister
van landbouw en visserij binnenkort de
gelegenheid openen jonge honden te laten
enten voor ƒ 2 per dier.
In verband hiermede heeft de Hondsdolheidsbeschikking een aanpassing met betrckkmg tot de categorie jonge honden
ondergaan. Het verbod, zich met een nietmgeënte hond op straat te begeven, zal
niet meer gelden voor honden die jonger
zijn dan zes maanden. Dit betekent, dat
jonge honden uiterlijk vóór de vijfde levensmaand moeten worden ingeënt, omdat
de periode voor het verkrijgen van voldoende immuniteit op 30 dagen is te
stellen.
Zoals
bekend
mag
worden
geacht, komen jonge honden op diergeneeskundige gronden vóór hun derde
levensmaand voor deze inenting niet in
aanmerking. Jonge honden moeten dus
voortaan op een leeftijd tussen de drie en
vijf maanden worden ingeënt, wil de eigcnaar niet het risico lopen, dat zij bij het
bereiken van de zesde levensmaand nog
niet de volle immunisatieperiode achter de
rug hebben en zolang dus van de straat
moeten worden gehouden. Mede met het
oog hierop is in het belang van de categorie jonge honden, tijdens en kort voor
de entcampagne geboren, de leeftijdsgrens waarop een jonge hond zich nog oningeënt (maar wel aan de lijn) op straat
mag bevinden, van drie op zes maanden
gebracht.
Bij
een
ministeriële
wijzigingsbeschikking zijn verder alle in het buitenland afgegeven certificaten van inenting
tegen hondsdolheid bij invoer van een
hond in ons land aan het Nederlandse
Rijkscertificaat gelijkgesteld. Tot dusver
was deze regeling beperkt tot buitenlandse certificaten van de niet-Nederlandse
hondenbezitters.

met l jaar garantie

f 88,50

Laat u tijdig inschrijven - Levering op korte termijn.

WIT LOF
Vs Mc- ...

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

PATAT
i/a kilo ....

GOLDEN DELICIOUS
kilo

STOOFPEREN^ft r*+
per kilo
tU Cl

85 c t

-BANANEN
per kilo ....
VALENCIA'S
10 voor

CHAMPIGNONS
100 gram

FIJNE HANDAPPELS,
per kilo

10
JAPPA'sJ...

1,48|

Lombart

Zoete MANDARIJNEN
10 voor

75 ct

1,25

Geopend van 9 tot 5 uur

Voltreffers

bij Slagerij

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

BURGER

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
/Sandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

daar slaagt U!
Kostvierlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

VOOR

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND

750 gr. Varkenskarbonade 3,25
WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
100 gram BERLINER

*Jf\ —.A.
XvJ Cï

l 250 gram
| WEEKENDWORSTJE

RIJLES

V.W.

RIJSCHOOL „TOLLENS"

DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

Storende
Lichtreflexen
vooikomt u door ontspiegelde brilleglazen.
Het resultaat is verbluffend!
Brillenspecialist

*7t\ *•+•
XUCl

Rundvlees,
altijd lekkere jus,
voordelig
750 gr. doorr. Runderlappen
.....
f 2,78
750 gr. de allerbeste magere Runderlappen f 3,98
750 gr. Rpsbief, Staartstuk, Lende . . . f 4,45
750 gr. fijne Riplappen
.......
f 3,68
f 1,25
500 gr. Ossenstaart
750 gram KALFSLAPPEN

l pak

39 ct

MOKKAWAFELS

3,99

2 PAKJES KWALITEITSMARGARINE

KOOPJESDAGEN
i 25° £ram BIEFSTUK
maandag en dinsdag |
3 slavinken ƒ 0)g9 .
WOENSDAG
•m-.^.»^^.» «,„ j;nr.^^.n

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHÊVLEES
0,99
100 gram LTJNCHWORST
0,27

ƒ 1,68

3 fricandeiien

500 gram heerlijk gekruid
GEHAKT
100 gr. KINNEBAKHAM

ƒ 0,99

1,25
0,25

HALTESTRAAT 3

EXPOSITIE "Goed Handwerk"

L O OMr.M
AN
opticien

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE** HERENKLEDING

KERKSTR.20

•

TiL:3136

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij
Telefoon 2653

Zandvoortse Schaakclub

Voor pianoreparaties
Van Kessel
Ced. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

J H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestooh financiering mogelijk

Een waarlijk schitterende show van goede handwerken,
zowel uit vroegere eeuwen als van de hedendaagse
tijd. Inzendingen o.a. van het Openlucht Museum
Arnhem, Stichting Goed Handwerk, Arbeid
Adelt en vele anderen. Voorts boeiende
demonstratie in borduren, knopen, weven
enz. enz.
Deze show wordt in een aparte
zaal van de Voorjaarsbeurs
gehouden en Is eveneens
gratis toegankelijk.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt' U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgedipl onieerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Het Beursgebouw Is heerlijk verwarmd!

21 e Haarlemse
14 t/m 22

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

DRUKWERK
als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat

65, telef. 2060

ondertrouwcii'culaires
rouwcirculaires

febr

- Krelagehuis - L e i d s e v a a r t - Haarlem

Dagelijks geopend van 1 0 - 5 uur en des avonds v a n ' 7 - 1 1 uur. Donderdag 1 4 en zondag 17 lebru
open v»n 1 -5 uur en des avonds van 7-11 uur. Entree volw. f 1,50 r nel. bel.; kind t. 1

VOORVERKOOP
ZANDVOORTSE COURANT, ACHTERWEG I

WAARDEBON

Als tegemoetkoming in Uw reiskosten naar Haarlem bieden wij U deze
reduktlebon aan. Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres:

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage

/ \

VOORJAARSBEURS

Belangrijke
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrij} C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein

60 c t

1,96| SLA
per krop

75 ct
22 ct
98 ct
40 c t

Firma Schuilenburg

In Zandvoort zijn de afgelopen weken 506
honden en 406 katten gevaccineerd in speciaal voor dit doel ingerichte entposten.
341 honden en 108 katten werden particulier ingeënt.

Na de 6e ronde van de competitie om het
clubkampioenschap worden de eerste tien
plaatsen ingenomen door:
Gerritsma, Steiner, Nielsen, de Jong, Lindeman, de Bruin, Luijkx, Roetemeijer,
Kolkman en Vos.

10 kilo Z«euwse
KLEIAARDAPPELEN

MOES GOUDREINETTEN
per kilo

Vaccinatie honden en katten

Zowel aan de voorturncursus als aan
het oefenkorps van de Kennemer Turnkring zal door leden van O.S.S. worden
deelgenomen. De leiding is in handen van
de heer W. de Mooij en mevrouw Missaart (ritmische gymnastiek).
De 59e jaarvergadering van O.S.S. zal
worden gehouden op dinsdag 12 maart.
Periodiek aftredend zijn: mevr. E. van
Luijk-Veltkamp en mej. D. Paap, terwijl
de heer G. Brugman tussentijds aftreedt.
Op deze vergadering zal tevens een jubileum-commissie worden samengesteld,
ter voorbereiding van het 60-jarig bestaan in 1964.
De Amsterdamse Turnbond herdenkt
haar 60-jarig bestaan met een vierlandenturnwedstrijd (Joegoslavië, Italië, WestDuitsland, Benelux) op zaterdag 23 februari a.s. in het oude RAI-gebouw te
Amsterdam.

HAND GOUDREINETTTEN
per kilo

CC .M 4
OOCl

Ook' leveren wij u de volgende merken, alle uit voorraad:
RUTON, AEG, BICO, HOOVER, MIELE enz.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

•

Let op, het is weer
,DE AMSTERDAMMER"
JONATHANS f* C f*4per kilo
ODCt

Het van ouds bekende adres:
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden OuwelzegeLs aangenomen

WILGENLAAN 109
Zwanenburg

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein, Zandvoort

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIB" ANKLETS en verder alle

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

ontvangt U een toegangsbewijs van f 1,50 voor f !•-. Deze
reduktie van { 0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS VOOR DE VROUW
50ct 14 t/m 22 febr . Krelagehuis - Leidsevaart • Haarlem 50 ct

63e jaargang no. 14 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

Opgericht.10.19*00
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS "pRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
"

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

*1

Dennendal onder leiding
Gemeente-ontvanger
De leiding van het cardvankamp „Dennendal", het kamp waarvan de particuliere
exploitatie onlangs op voorstel van het gegaan op ruime schaal samenwerken
meentebestuur werd beëindigd en door de
met verkeersacties Verbond voor Veilig Verkeer
gemeente overgenomen, is in handen gelegd van de gemeente-ontvanger. Deze
heeft ook de leiding van het gemeentelijk Delegaties uit het dagelijks Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
Evenals vorig jaar zal het Verbond voor Veilig Verkeer ook in 1963 vier kwartaal- trekkerskamp „De Branding". Dit ont- ANWB en het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club hebben gelenen wij aan de herziene en aangevulde
acties organiseren. In het eerste kwartaal wordt een beroep op de weggebruiker ge- uitgave van de gemeentegids voor Zand- durende de afgelopen maanden hun besprekingen — teneinde te geraken tot een effidaan om zich te houden aan de maximum-snelheidsbepalingen, in 't tweede kwartaal voort, een officiële publicatie van het ge- ciënte vorm van samenwerking, met behoud van beider zelfstandigheid — voortgezal het rechtshouden en het voorsorteren aan de orde worden gesteld, in het derde meentebestuur.
Over de kampleiding zou in de eerstvol- zet.
kwartaal zal voorlichting worden gegeven over vakantie-onderwerpen, terwijl in het gende vergadering van de Gemeenteraad jf Deze besprekingen hebben thans vorm gekregen in een reeks van concrete resultaten.
vierde kwartaal de conditie van voertuig, weg en weggebruiker wordt behandeld. een beslissing worden genomen.
Al deze acties zullen worden gevoerd via pers, radio en televisie, en met behulp
In feite zullen nog voor het seizoen de ad- worden bezien, in hoeverre deze dienst geNieuwe chef Vervoersdienst
van raambiljetten, folders, enz. enz.
ministratieve taken van de K.N.A.C., die combineerd kan worden met de ToeristiDe directie van de NZH heeft de heer F. bij een grote organisatie als de Konin- sche Informatie-dienst van de ANWB, welvan Randwijk uit Zeist tot chef van de klijke Nederlandsche Toeristenbond meer ke inmiddels is voltooid.
Onder de titel „uw s n e l h e id op de weg" een grootscheeps opgezette voorlichtings- Vervoersdienst benoemd.
doeltreffend kunnen worden verricht, door
Gezamenlijk zal het instituut van de
De heer Van Randwijk zal zijn functie de ANWB op zich worden genomen, waar- slipscholen krachtiger worden gestimuvestigt het Verbond in de eerste maanden campagne die wellicht eind 1963 of begin
van dit jaar de aandacht op het stads- 1964 zal worden gevoerd met het oog op op l augustus aanvaarden, maar reeds op door voor de KNAC aanzienlijke besparin- leerd; de ANWB-leden zullen in het ververkeer; ook zal een pleidooi worden ge- de introductie van nieuwe verkeersregels. l mei in dienst van de NZH treden om gen zullen worden bereikt, die de speci- volg daarvan op dezelfde condities als, de
houden om de snelheid, zo nodig, naar In de loop van dit jaar zal worden gestart zich in te werken.
fieke service van de KNAC ten goede K.N.A.C.-leden gebruik kunnen maken.
De nieuw benoemde chef van de Ver- komen.
boven aan te passen teneinde filevorming met een regelmatig persbulletin met veiAls gevolg van het behoud van beider zelfvoersdienst
volgt
de
heer
Th..
Hetem
op,
lig-verkeersnieuws
uit
binnenmaar
vooren hachelijke inhaalmanoeuvres te voorHet gehele scala van algemene dienstver- standigheid spreekt het' vanzelf, dat beide
die het bedrijf deze zomer na een vijf- leningen, zoals die in meer of mindere ma- organisaties hun vrije meningsuiting met
al buitenland.
komen.
Dit jaar zal voor de eerste maal de tigjarige loopbaan met pensioen gaat ver- te zowel door de ANWB als door de K.N. betrekking tot diverse vraagstukken blijIn de kernthema-actie „uw p l a a t s op
de weg", welke in het tweede kwartaal schoolverkeerscompetitie een internatio- laten.
A.C. tot dusverre werden verricht, zal in ven behouden, al ligt het voor de hand, dat
De heer Van Randwijk, die 44 jaar is, is de toekomst voor de leden van de beide or- de reeds bestaande contacten in het kader
wordt gevoerd, zal ook voorlichting wor- naal accent krijgen: de winnende finalisden gegeven over het opstellen in zgn. ten van de wedstrijd voor leerlingen van thans in gelijke functie werkzaam bij de ganisaties door de ANWB worden ver- van de samenwerking zullen worden vervoorsorteer-(opstel)-vakken; tevens wordt het voortgezet onderwijs zullen voor een Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij. zorgd. Dit betekent, dat de kantoren van diept. De samenwerking ten aanzien van
opnieuw de aandacht gericht op het nade- deel naar Parijs worden gezonden, om in Hij kreeg een hbs- en vervolgens een mts- de K.N.A.C, in Amsterdam en Arnhem vraagstukken op het gebied van wegen en
ren van, resp. het gebruik maken van de een onder auspiciën van de Conférence opleiding in zijn geboortestad Rotterdam worden opgeheven, evenals de agentschap- verkeer, zoals die reeds bestond in het kaEuropéenne des Ministers de Transport en werkte tijdens de oorlog op de teken- pen van deze organisatie (in totaal een der van het Centraal Overleg, zal evenzebrapaden.
In juli, agustus en september zal het door „La Prêvention Routière" georgani- afdeling van de Nederlandse Seintoestel- zestal). Leden van de K.N.A.C. behouden eens worden uitgebreid.
Verbond - onder de titel „uw v a k a n t i e seerde internationale wedstrijd, de hand- lenfabriek te Hilversum.
hun gratis service zoals ze die gewend waZowel nationaal als internationaal zal
Na de bevrijding trad hij in dienst van ren, maar kunnen voortaan hiervoor bo- de thans gevonden samenwerking goede
op de weg" - voorlichting geven over ty- schoen tegen jongeren uit andere Europede
Nederlandse
Spoorwegen,
waar
hij
bepische vakantievraagstukken: de in het se landen op te nemen.
vendien terecht in de 23 vestigingen van resultaten kunnen afwerpen ten aanzien
Twee nieuwe films zal het Verbond in last werd met financieel-administratieve de ANWB in het gehele land, de grens- van de toeristische- en verkeersproblemen.
buitenland van de onze afwijkende vercontrole
op
de
reparatie
van
het
beschazijn
„filmotheek"
kunnen
opnemen:
één
keersregels, onze houding tegenover buikantoren inbegrepen.
tenlandse toeristen in het verkeer, wat in speciaal voor bromfietsers, en één ge- digde rollend materieel.
Het secretariaat van de K.N.A.C. blijft
In mei 1949 ging hij over naar de NBM, gevestigd aan de Sophiaweg 4 in den Haag
het buitenland (alcoholvrij) langs de weg richt op de jeugd. In de loop van dit jaar
kan worden gedronken, fileverkeer, 't rij- zullen de periodieke veiligheidsinspecties waar hij vele adviezen van bedrijfsecono- doch anderzijds zullen hier pok ANWB-lein enkele nieuwe gebieden — waaronder mische en organisatorische aard uitbracht. den voor hun voorlichting én het aanvra- Feest voor Geel-Blauw
den op de z.g. „Autobahnen" enz.
In het laatste kwartaal — „uw c o n- in het noordelijke deel van Noordholland Op l januari 1952 werd hij daar tot chef gen van dienstverleningen te recht kunnen. Het programma van de jaarlijkse feestvan de Exploitatie benoemd.
d i t i e op de weg" — vraagt het Ver- — mogelijk worden.
Dit houdt in, dat het huidige bijkantoor avond van de supportersvereniging „Geelbond aandacht voor de conditie van het
van de ANWB voor de Haagse binnenstad Blauw" j.l. zaterdagavond, is door de levoertuig (banden, verlichting, remmen),
aan de Parkstraat 22 kan worden opgehe- den bijzonder gewaardeerd.
van de weg (gladheid en slipgevaar) en
ven.
De uitvoering werd geleid door de confevan de weggebruiker zelf (alcoholgeDe K.N.A.C.-service zal dus t.a.v. de al- rencier
Wim van Gulden. Verder werkten
bruik).
gemene facetten geënt worden op die van mee het accordeonduo „The Harmonians",
Uit het actieprogramma blijkt voorts,
de ANWB. Het K.N.A.C.-lidmaatschap het acrobatenduo „The Williams" en het
dat het Verbond voor Veilig Verkeer
blijft zonder meer bestaan, maar de moge- dansorkest „The Heartbreakers".
werkzaamheden op internationaal terrein
lijkheden ervan worden uitgebreid, temeer
gaat ontwikkelen. De documentatie-uitwaar ook de Onderhouds- en Controlewisseling van de internationale, overkoegroter dan vestiging
dienst van de K.N.A.C. wordt samenge- Zandvoortse Bridgeclub
pelende veilig-verkeersorganisaties
„La
voegd met de Technodienst van de ANWB In de A-lijn staat na de derde wedstrijd
Prêvention Routière Internationale" —
waardoor een grotere spreiding voor de le- van de vierde competitie van de Z.B.C. het
waartoe inmiddels twee -en twintig landen
den van de K.N.A.C. verzekerd wordt.
Berrier-Wanna met 172.23% op de
behoren — zal mede op verzoek van de De toestroming van mensen naar het westen van het land is in 1961 omgeslagen in Alle ANWB-diensten en documenten, koppel
plaats.
Conférence Européenne des Ministres de een vertrekoverschot. Voor Zuid-Holland bedroeg het vertreksaldo meer dan 3000 voor zover deze dienstverlening niet gra- eerste
Genoemd koppel heeft een voorsprong
Transport (CEMT) verder worden uitge- personen. Als de huidige groeitendens zich voortzet, zal op den duur een ingrijpende tis worden verschaft, zullen de leden van
op de fam. van Dartelen-Polak.
breid. Het ligt in de bedoeling maandelijks wijziging optreden in de aantallen inwoners, die in de randstad en in het overige de K.N.A.C. tegen de ANWB ledenprijs vanIn 4.18%
de B-lijn duelleren mevr. Spoelder—
vanuit Parijs een documentatie te dislrikunnen
verkrijgen,
met
inbegrip
van
het
Jongbloed met 163.39% en de fam van
bueren over de 22 landen in Europa en westen van het land worden opgenomen. Deze bevolkingsgroei zal ten gunste van lidmaatschap van de Wegenwacht van de Raspoort-Sjouwerman
met 162.97% om de
daarbuiten die uit vier onderdelen zal be- het landelijke gebied zijn.
ANWB.
eerste plaats.
staan, te weten: veilig-verkeers-manifesDe K.N.A.C. blijft zijn eigen beleid voeIn de C-lijn hebben het dameskoppel
taties, affiches, documenten als folders,
ren, geheel autonoom zijn sporttaelangen
ven-Vader met 164.28% en de
brochures, etc. alsmede een veilig-ver- Dit staat in het jaarverslag over 1961 van zal in de komende decennia aan belang- behartigen, zijn expertise-dienst verrich- Bakkenho
Kerkman met 163.70% de leiding.
keers-bibliografie. Het Verbond zal in nau- de Rijksdienst voor het Nationale Plan. rijke wijzingen onderhevig zijn. Naast sa- ten, zijn Club-reizen verzorgen en behoudt fam.In de
D-lijn heeft het koppel mevr. Snijwe samenwerking met 't secretariaat van Nederland beleefde dat jaar een sterke nering gaat het om reconstructie.
zijn afdeling Wegen en Verkeer. Ook het
zich met 162.59% hersteld. Met
„La Prêvention Routière Internationale" bevolkingsgroei. Het aantal inwoners nam
Met een vergelijkend onderzoek van de weekblad „De Auto" zal in zijn huidige er-Paap
oen tweede plaats is er voor dit koppel
te Parijs de centrale affiche-documentatie toe met 165.000 tot rond 11.721.000. De stadscentra in ons land is in 1961 begon- vorm blijven verschijnen.
een
goede
kans om het verloren terrein
(door middel van kleurenfoto's) alsmede oorzaak moet ook gezocht worden bij de
De K.N.A.C.-Wegeninformatiedienst zal terug te winnen. Het dameskoppel Huijsde veilig-verkeerssbibliografie gaan ver- migratie: immigratie van Italianen, Spandit seizoen ongewijzigd haar inlichtingen mans-van Praag bezet met 163.90% de
zorgen.
jaarden en spijtoptanten, verminderde emiblijven verstrekken. Daarna zal nader eerste plaats in de D-lijn.
Het actieprogramma van het Verbond gratie van Nederlanders.
vermeldt méér nieuwe activiteiten: er
Op basis van de laatste gegevens is be- Verkeersongevallen
worden voorbereidingen getroffen voor cijferd, dat in 1981 ons land 14,37 miljoen Zaterdagmiddag vond omstreeks twee uur
K.J.C. „Noord"
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
inwoners zal tellen. De bevolking van Ne- op het Gasthuisplein een aanrijding tusDe
stand in de competitie van de maand
GEMEENTE ZANDVOORT
dcrland neemt sneller toe dan was ver- sen een personenauto en een bestelwagen
februari luidt als volgt: 1. H. Koning,
wacht.
Daardoor
is
het
niet
uitgesloten
10763 p.; 2. E. Paap, 10409 p.; 3. M. Paap,
Acht woningen
dat ons land aan het eind van de twintig- plaats. Beide voertuigen werden bescha- Bekendmaking
9857 p.; 4. R. Roest, 9759 p.
'Het
hoofd
van
het
gemeentebezstur
van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ste eeuw 18 tot 20 miljoen inwoners telt. digd.
*
Zandvoort maakt bekend, dat ingaande Acht woningen
hebben voor 1963 acht woningwetwoninDe woningbezetting daalde van (voor de
gea aan de gemeente Zandvoort toege- oorlog) gemiddeld 4,2 personen per woning Zondagmiddag botsten op de hoek van maandag 25 februari 1963, gedurende 4
tot nu minder dan 4. De woningbezetting de Wilhelminaweg en de Regentesseweg weken op de gemeentesecretarie voor een Zandvoortse Damclub
wezen.
is het hoogst in het zuiden, het laagst in twee auto's tegen elkaar. De materiële ieder ter inzage ligt het ontwerp van de Na een bijzonder spannend duel tussen
schade was vrij groot.
3e partiële herziening van het WederopZeeland.
de Haan en A. Hoekema, dat ruim
Ledenvergadering Zvm.
half zes had op de verbindingsweg bouwplan Zeereep-Noord, betreffende het Arth.
vier uur in beslag nam, moest de jeugdiIn het jaarverslag wordt gezegd dat het Tegen
tussen
de
Boulevard
de
Favauge
en
de
gedeelte,
gelegen
ten
noorden
van
de
Van
De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen verzorgingsniveau ten platte lande alleen Parallelweg (nabij het circuit) een aan- Galenstraat en verder begrensd door de ge De Haan opgeven en werd Hoekema
belegt maandag 4 maart a.s. een buiten- op peil kan blijven, als men zich voor de rijding plaats tussen twee auto'se, be- Parallelweg en de Boulevard de Favauge, winnaar. L. J. van der Werff moest in
Draijer jr. zijn meerdere erkennen. Ed.
gewone ledenvergadering in hotel Keur. functieverdeling van de kernen oriënteert stuurd
J. J. v. H. uit Zandvoort en met de op deze partiële herziening van Fransen
speelde een uitstekende partij en
Tijdens de bijeenkomst zal o.m. de uitbrei- op streken. Binnen die streken dienen dan J. J. t. door
W.
uit
Amsterdam.
De
schade
was
toepassing
zijnde
bebouwingsvoorschriften.
won van Draijer sr!
ding van het clubhuis worden besproken. enkele grotere dorpen goed te worden toe- gering.
Gedurende
bovenstaande
termijn
van
4
f
gerust. Voor een middenstandsapparaat
weken kan een ieder bezwaren tegen dit
dat in de dagelijkse behoeften kan voorGymnastiekvereniging O.S.S.
Niet aan de lijn
zien zijn 1700 tot 2000 inwoners nodig. Vele Op de hoek van de Kleine Krocht en Sme- ontwerp bij de gemeenteraad indienen.
Afd. volleybal
Zandvoort,
18
februari
1963
Tijdens een zondag gehouden politie-sur- plattelandskcrnen komen daar niet aan destraat reden zondagavond omstreeks 7
uitslagen van de in de afgelopen week
uur twee auto's tegen elkaar. Ook hier
Het hoofd van het gemeentebestuur, De
veillance langs het strand, zijn tien hon- toe.
gespeelde wedstrijden luiden
De functionele structuur van de steden was de schade gering.
A. Kerkman, wnd.
denbezitters geverbaliseerd, die hun dieDames: HBC 4-OSS 2
2-2
ren niet aan de lijn hielden.
O5JS 2-HBC 4
3-0
OSS 1-Topscorer
3-0
Centraal Genootschap
3-0
iedere baarddragende een nozem behoeft Heren: OSS 1-WIK *
voor kinderherstellings- en
te zijn.
Voelt u, waar de fout schuilt? Wie zegt Het programma voor a.s. woensdagavond
gesondheldskolonies
ons dat Jan Hein Donner niet voor een in de Wim Gertenbachschool luidt:
Het is u waarschijnlijk onbekend, dat
19.30 u.
nozem zou kunnen worden aangezien? Dames: OSS 1-Set Up
bovengenoemde landelijke vereniging elf
20.15 u.
Persoonlijk vind ik hem die baard aller- Heren: OSS 1-Cios
koloniehuizen exploiteert, voor het merenOSS 2-Energie 2
21 u.
beroerdst staan. Ik zei hierover iets tegen
Tante Agaat heeft een complex
deel in bosrijke streken gelegen. Vroeger
tante Agaat en die bekende me dat ze de
werden daar uitsluitend lichamelijk zwakbaard van Momus zo enig vond. „Ze hadke kinderen voor zes weken of langer verden een foto van Momus moeten inslui- Zcepost
pleegd op advies van de huisdokter. De Wat zou er gaan gebeuren, vrienden, als want hij wilde blijven werken en tevens ten", vond ze. Maar ik vond die hele foto- Met de volgende schepen kan zeepost worlaatste jaren worden er behalve de bleek- iedere werkgever in Nederland zijn „go- z'n baard laten groeien. Zijn vakbond stunt bedenkelijk. Want dit geval houdt den verzonden. De data, waarop de corneusjes ook steeds meer kinderen ver- taaard" personeel ging ontslaan? Niets! schreef een brief aan het Arbeidsbureau een afschuwelijke discriminatie in van an- respondentie uiterlijk ter post moet zijn
zorgd, die tot de nerveuze typen behoren. zult u zeggen, want die ontslagen zouden en dit zei dat het ontslag niet werd er- dere baarddragers, dan schaakmeesters.
bezorgd, staan achter de naam van het
Ook wordt steeds meer van de wintertijd niet doorgaan. Goed, maar het zou een kend. Prachtig, zult u weer zeggen. Er is Zoals ik dus reeds opmerkte: er zijn nog schip vermeld.
aardige deining veroorzaken op de ar- recht gedaan-, er is een knap stuk sociale meer typerende voorbeelden van fraaie
gebruilc gemaakt voor uitzending.
rechtvaardigheid aan de orde geweest en baarden. En die kunnen zich nu wel be- Verenigde Staten van Amerika:
De afdeling Zandvoort van dit Centraal beidsbureaus, denkt u niet ?
ss „Korendijk", 20 februari;
Ik wilde even met u praten over die de rechten van de mens hebben gezege- ledigd gevoelen omdat hun foto niet is opGenootschap, bestaat thans 50 jaar. Dit
Argentinië:
feit wil men niet ongemerkt voorbij laten baardige stoffeerder bij Vroom & Drees- vierd. Ja, dat is zo, maar er zitten een gestuurd.
ms „Amstelland", 20 februari;
gaan. De afdeling wordt in haar werk ge man. Volgens de communiqué's, die er over paar kantjes aan dit baardige incident,
Wat Momus betreft, moet ik nog zegremd door gebrek aan geld. Het gevolg dit geval zijn verstrekt, heeft de 23-jarige die mij niet bevallen. Luister maar.
gen dat tante Agaat zich ten opzichte van Australië:
ms
„Bieberstcin", 20 februari;
V. & D. had in de ontslagaanvrage ge- hem nogal aanstelt. Zó mooi vind ik die
daarvan is, dat weinig kinderen kunnen stoffeerder Daan Root de weerzin van. zijn
worden uitgezonden. Daarom zou een gel- chefs opgewekt, door zich al sedert vijt steld dat een gebaard personeelslid door baard van hem nou ook weer niet. Tante Brazilië:
delijke bijdrage, in eens of per jaar, het maanden niet meer te scheren. Nou is dat de klanten wel eens als een nozem zou echter is er helemaal kapot van. Ze vindt ms „Santa Ursula", 19 februari;
ms „Laënnec", 20 februari;
heel vreemd, dat zo'n direktie dat pas na kunnen worden beschouwd. Dit is natuur- Momus een „Einde-man".
bestuur zeer welkom zijn.
Het bestuur van de afdeling Zandvoort vijf maanden in de gaten heeft. Ik ben van lijk „baar(d)lijke nonsens" vrienden. Het
Inderdaad, dit is het einde. Die belang- Canada:
ms „Ternefjell", 19 februari;
wordt gevormd door mevr.' A. Godijn-En- mening dat iemand, die zich vijf dagen tegenovergestelde kan evenzeer waar zijn. stelling voor Momus doet me nogal
gels, Van Lennepweg 10/3 en H. van Eke- niet heeft geschoren, er ontoonbaarder uit Als er nu eens klanten waren, die tegen vreemd aan. Tante laat mij kachelhoutjes Chili:
ts „Leipzig", 21 februari;
ren, Lijsterstraat 25. Het gironummer van ziet dan een man, die dit vijf maanden V. & D. hadden gezegd: „Wat sturen jullie hakken en allerlei klusjes in haar huis
laatstgenoemde is 289352. De elf huizen niet meer heeft gedaan. Ik moet tenminste me nou een melkmuil van een stoffeerder!" dotn, maar ze bewondert Momus met z'n Ncd. Antillen:
ms „Stentor", 19 februari;
van het Genootschap zijn toegankplijk aannemen dat de baard van de stoffeer- Dan hadden ze die gladwangige stoffeer- baard.
Nw-Guinea:
voor alle kinderen van de lagere 'school, der zich tijdens zijn verblijf bij V. & D. der moeten ontslaan, omdat hij niet in de
Ik zal toch eens bij de redaktie infor- West
ms „Seine LLoyd", 20 februari, (alleen
onafhankelijk van de gezindte van de heeft kunnen ontwikkelen, anders was hij smaak viel van. de klantensehare. Maar het meren of Momus onderhand niet ontslaouders of verzorgers. Inlichtingen worden natuurlijk niet aangenomen. Dus op een vervelende is — en dat doet de deur dicht gen moet worden. Ik zou het echt ver- Hollandia);
gaarne verstrekt door het bestuur. Wij goeie dag is hij er mee begonnen en na — dat de vakbond bij het verweerschrift velend voor de krant vinden, als ze Mo- Suriname:
ms „Ladon", 20 februari;
hopen door uw hulp de uitzending krach- vijf maanden zeggen ze: „Je baard er af een foto insloot van onze nationale schaak- mus voor een nozem aanzagen!
Rep. van Z.-Afrika en Z-W-Afrika:
grootmeester, Jan Hein Donner, met de
of je bent ontslagen!"
tig te kunnen aanpakken.
ms „Giessenkerk", 20 februari.
BARTJE
De jongeman heeft het hogerop gezocht, bedoeling duidelijk te maken, dat niet
Het afdelingsbestuur

Vier kwartalen rond

Vertrek uit het westen
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Toeristenbond en automobielclub
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Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterd. 23 febr. 8,30 u.
Toneelgroep Centrum

De meiden
Zondag 24 febr., 8 uur
Nederlandse Comedie
Wat u maar wilt
Dinsdag 26 febr., 8 uur
Toneelgroep Theater
Koningin Elizebeth
Donderd 28 /eb?'., 8 u.

Nationale Ballet
o.l.v. Sonia Gaskell
Vrijdag l maart, 8 'uur
Nw Rotterdams Toneel

Medea en het
Damesorkest
Pr,: f 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Cobi Beek-Meisner

Te koop gevr. HOTEL- of
PENSIONPAND. Br. nr.
1403 bur. Z. Crt.
HUIS met 8 of meer kmrs
te koop gevr. Br. nr. 1405
bur, Z. Crt.
Te koop gevraagd: LEEG
BEDRIJFSPAND m. of z.
overname. Br. 1404 Z.Crt.
WINKEL met of zonder
pand ter overname gevr.
Br. nr. 1407 bur. Z. Crt.
STRANDBEDRIJF

te koop gevraagd..
Br. nr. 1401 Z. Crt.

WONINGRUIL voor of omstreeks de mnd aug. Aangeb. grote vrijst. villa m.
gar, in Laren N.Hs, grotdi
tuon, 6 slaapk., ziek., kin»v
derk.,!ibadk|£èn ke$L
Gevr. huisman Zandvoort
m. minst. 3 slaapk. Mevr.
Juda, van Wulfenlaan 8,
Laren N.H., tel. 02953-5191
RUIM h.huis GROTE kamers a.d. Verspronckw., 5
min. v.h. station Haarlem,
uitmuntend geschikt voor
PRAKTIJK én BEWONING ƒ 116 huur, in ruil
voor kleiner of flat. Bereid
tot koop en overn. Br. m.
uitv. inl. nr. 1411 Z. Crt.
Gevr. GEM. HUIS bev. 4
k., keuk., evt. douche, voor
juni Wursten'ï Nassaukade 163, telef. 020-184274,
Amsterdam.

WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam-Osdorp A. E. DE WILDE
Tandarts
3 gr. k., Bruynzeelkeuk.,
douche m. lavet, box en
ge*n4 sptóekuur
zolderk. Gevr. te Zandvoort 3 kamers, keuk. Br.
nr. 1410 Z. Crt.
voor ziekenfondspatiënten
ten huize van tandarts
In Zandvoort
Van der Meulen
Spoedgevallen in deze periode Tandarts Van der
te koop of te huur gevr.
Meulen, Hogewsg 76,
Br. nr. 1409 bur. Z. Crt.
's avonds 18—18.30 uur.
Nette WERKSTER gevr. B.z.a. energiek echtp,, midvoor 2 ocht. p.w. Haar- delb. leeft., voor werk op
lemmerstraat 76, tel. 2725. het strand, in bezit van
middenst.dipl.. Evt. inform.
bij
sigarenwinkelier
P.
HOTEL- OF PENSION- Kramer,
Stationsstraat 10.
BEDRIJF te koop gevr.
Br. nr. 1406 bur. Z. Crt.
Gem verwarmde .ETAGE
of FLAT v. maart, april,
MEISJE, 18 j., b.z.a. voor mei voor 4 persz gevr.
winkel of pens. Mulo-dipl. Spoed. Br. nr. 1402 Z. Crt
Br. nr. 1408 bur. Z. Crt. of tel. 2692.
*

winkelhuis

Belangrijke

GROTE LINNENKAST te
koop gev. Telefoon 2851.
Voor -perm. te huur gevr.
TELEFOONNUMMERS
.ged. v. huis of andere 'geEN ADRESSEN
'schikte ruimte voor rustig
kantoor (makelaardij) Br.
nr. 1412 bur. Z. Crt.
42212 (02500) Garage FUnterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABVoor moderne MORSVRUE
en REN^ULT-service-dealer.
KOOIEN, pluimvee- en vo- 2071 HorlogeVedrijf O. Waa-ning, Kostvergelvoeders en aanverwante
lorenstraat 68.
artikelen, bel 02500-11607. 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verHEEMS graanhandel, Ankoop, Oranjestraat 2a.
thoniestraat 54-56, Haarlem 2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
Wij bezorgen
maandag,
en Stationsplein.
donderdag en zaterdag in 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
Zandvoort.
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolAUTOVERHUUR
lensstraat 13.
Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
„ZANDVOORT" ?231
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Verhuur van Opeis en
Courant, Achterweg l
Volkswagen met roldak. yOO Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l 3043, 3044 Politie

BIJVERDIENSTE gez.
Electr.
naaimachine
aanw. Ook schrijfwerk.
Br. nr. 1413 bur. Z.Crt.
Te koop: 2 DIVANBEDDEN 90 x 190 cm.
i.pr.st. Koopje.
Haarlemmersti'aat 47.

Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsmassage, vermagering, gegarandeerde blijvende -ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

ABONNBBRT U

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

FAMILIEBERICHTEN
Heden ging van ons heen na een
kortstondige ziekte, mijn lieve man,
en zorgzame vader, behuwd-, grooten overgrootvader
FLORIS MOLENAAR
in de ouderdom van 80 jaar.
A. E. Molenaar-Mulder
C. P. Schaap-Molenaar
Jb. Schaap
Amsterdam: G. F. Molenaar
C. Molenaar-Veldman
Zandvoort: 3. Molenaar
J. Molenaar-Nievaart
A. E. Faber-Molenaar
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 19 februari 1963
Nieuwstraat 10
Condoleantie-adres: Grote Krocht 34a
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegenheid tot bezoek aldaar donderdag
van 3-4 uur n.m.
De teraardebestelling- zal plaats
hebben vrijdag 22 februari a.s. te
2 uur op de algemene begraafplaats
' te Zandvoort.

voor U óók

een snelkookpan
Droomzegels sparen
gaat vlugger dan U denkt
1) Koop een zegel bij elke gulden boodschappen
2) Koop een zegel bij elke 3 pakjes margarine
3) Koop een zegel bij elke 250 gram koffie of 50
gram Oploskoffie

flessen

merk: SEB, Frans kwaliteitsprodukt. Beproefd zwaar
aluminium.'Patent veiligheidsbeugel. Inhoud 5Vz liter,
4-6 personen. Geschikt voor gas en ëlectrisch fornuis,
zonder steel dus makkelijk hanteerbaar.
:
1 jaar onbeperkte garantie. Compleet met 3 inzetbakjes en gratis receptenboek van 200 pagina's.
Leverbaar vanaf 1 april.

RISÊTTI of ROSETÏÏ

25B

Droomprijs: 200 segels « 10 cent -i- f 17,- bijbetaling, of 370 segels (leinkelprijs minstens f 58,-)

Vanaf zaterdag kunnen oude gpaarkaarlen en oude
segels GRATIS worden ingewisseld tegen droomwenszegels en kaarten.
•WEEKRECLAME

W•i

WEEKRECLAME

2 f Bessen

.WEEKRECLAME

VERMETTO' rood en wit

$*.

Allereerst de oplossing van de eindspelstudie van Matison van de vorige week.
De stelling was: Wit: Ke4, Pa8, pion a2;
Zwart: KdS, Lgl. Wit houdt als volgt remise: "1. Kd5, Kd7, 2. a4, a5, 3. Kc4, Kc6,
4. Pc7ü, Kc7:, 5. Kb5, Lb6, 6.Ka6 en als
Zwart nu niet zijn pion a5 wil verliezen,
moet hij 6, ...Kc6 spelen, waarna Wit pat
staat! Op te merken valt nog, dat 2. a3
niet tot het gestelde doel leidt: 2. ...Lf2!,
3. a4, a5, 4. Kc-i, Kc6, 5. Pc7, Kc7:, 6. Kb5
en nu kan Zwart pion a5 met Lel dekken.
De meeste in deze rubriek besproken partijen waren partijen, gespeeld door spelers van grote klasse. Ten bewijze, dat
ook niet-meesters tot fraaie prestaties
kunnen komen, volgt hier een korte partij,
waarin de witspeler m een offeraanval
zegeviert.
BLOKKER-SNOECK HENKEMANS
Haarlem 1963
1. Pgl-f3, d7-d5, 2. d2-d4, Pg8-f6, 3. Pbld2, e7-e6, 4. e2-e3, c7-c5, 5. c2-c3, Lf8-e7,
6. Lfl-d3, Pb8-d3, Pb8-d7, 7. 0-0, 0-0 (Met
deze witte opstelling die.op het eerste gezicht een wat timide indruk maakt, heeft
in de dertiger jaren de Belg Colle grote
succesen geboekt. Zwart moet nauwkeurig tegenspelen, anders krijgt Wit —- als
in de onderhavige partij — gemakkelijk
een enorme aanval). 8. *Ddl-e2, Dd8-c7
(De eerste onnauwkeurigheid; beter was
8. ...b6 om 9.e4 met 9. ...de4:, 10. Pe4:,
Lb7 te beantwoorden) 9. e3-e4!, d5xe4,
10. Pd2xe4, Pf6xe4 (De tweede onnauwkeurigheid; weliswaar wint Zwart nu met
Pf6 een tempo, maar -Wit kan zijn dame
snel in aanvalspositie brengen en dit laatste weegt zwaarder) 11. De2xe4!, Pd7-f6,
12. De4-h4!, g7-g6 (Beter was er waarschijnlijk al niet; op h6 besliste het loperoffer snel) 13. Lcl-f4, Dc7-d8, 14. Pf3-g5!,
h7-h5 (Dit was na 15. Le5 toch noodzakelijk) 15. Lf4-e5!, Pf6-h7 (Na deze zet
is het direct uit; het na de partij gesuggereerde 15. ...Pe4 is evenwel ook niet
goed: 16. De4:, Lg5:, 17. dc5: etc. Ook 15.
...Te8 (dreigt nu wél Ph7) redt de zwarte stelling niet: 16. Dg3! en er dreigt nu
weer Pf7:, b.v. 16. ...cd*:, 17. Pf7:!, Kf7:,
18. Dg6:+, Kf8, 19. Dh6+, KgS, 20.
Lh7+!, Kf7, 21. Dg6 + , KfS, 22. LgSÜ en
het spel is uit. Een bijzonder leuke en bovendien leerzame variant!)
Zie diagram

W

GOUD
REPEN

melk - puur - melk/mokka

voor

5O

1

bier

of 3 flessen Super Pilsener

of

10
l

3 pullen
Pilsener

KOEN MMERWW

GOEDKOPER

Frili fles 57-29
Friola fles 60-25 Tomatensap fles 45
Top
fl«
24 Appelsap fles 49
Tonicfles
23 Jus d'Orange 160-79

EXTRA BELEGEN

*wir

500 GRAM
van 185 cf. NU

165

Franse mosterd pot 30 *
Franse mosterdgte 75
Mosterd
pot 25

de droomwens-fuïnstoel

• **#*#*#*#*##

n

Zeer stabiele, opvouwbare tufnsfoel van Nederlands
fabrikaat. Stalen buisconstructle (19 mm). Beukenhoyfen
armliggers. Ijzersterke kafoentijk, kleurecht oranjewit streepdessin. Zitting in 3 stalen veren opgehangen.
Ideale stoel voor tuin, picknick en camping. '*
Leverbaar vanaf l april.
-,- }

<

Choc. likeurflesjes
doos

Rumbonen doos

170

95

Droomprys: 100 segels ô W cent -f- ƒ 4,50 bgbetaling of 145 zegels, (icinJiëlprijs minstens f 19,50)
SUPER THEEZAKJES

gezond met boogtezon
merk: EMA, bekend West-Duits fabrikaat. Gecombineerde infrarood .en ulfravioletbrander. Vermogen
400 Watt. Sterke, veilige kwartsbrander. Infrarood
ook afzonderlijk te gebruiken. Groot besfralingsveld.
Lamp kan hangen en staan. 220 Volt. Inclusief snoer,
stekker, snoerschakelaar. Compleet met bril en uitvoerige gebruiksinstructie.
1 jaar garantie. Leverbaar vanaf l april.

Droomprijs: 200 segels a 10 cent -f ƒ 39,- bijbetaling, of 590 segels (ivinkelprijs minstens ƒ 98,-)

Pinda's In dop, 230 gr. 64-53
Zoute pinda'*.'
45
Borrelworst|es blik
118
Cecktallworstles "pot
99
Frankforterwomjei blik 105
Kaascrackers
45

Toost pat
Mooncrackers \
Schelvislever blik
Ansjovls-fllefs blik
Fancy-crabmeat blik

35
45

65
65

395

van de weeJcaanbiedingen kunt u profiteren
van 20 t/m -26 febr. '63
Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting/

Altijd De Gruyter's
Snoepje van de Week
voor slechts 75 et. bif f 4,~
De Gruyfennerk-artikefen. Elke
week mef 'n leuke verrassing.
, l.ufsfer naar • hef fnferessanfe
De Gruyter-progrannna «Met

De Gruyter de wereld rond"

op radio Luxemburg (203 m.).
Aanstaande zondag 24 februari"
vdn IZ4S-13.00 uur.
" Vi

óók bij de weekreclames!

DE GRUYTER

«302»

-

groot formaat 130
OP10STHEE pot
225

knébeligs

*-*-**«••-*m

16. Dh4xh5ü, Ph7xg5 (of 16. ...gh5:, 17.
Lh7: mat; of 16. ...Lg5:, 17. Lg6:ü benevens mat) 17. Dh5-h8 mat!
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

500

4s flessen

BETERE
WAAR
PROCENT

alleen BEI

GRUYTER \

Opgerict
ct In 1900
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ZANDVOORTSE COURANT

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
t>

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
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Verkeersparken voor de jeugd
maken het mogelijk theorie in praktijk te brengen
Voor het leren van de verkeersregels is er de school, voor het wennen aan het verkeer is er de straat. Dit was tot voor kort de eenvoudige stelregel als er over het
verkeersonderricht aan de jeugd werd gesproken.
Inderdaad heeft de school een belangrijke taak te verrichten wat betreft het theoretische verkeersonderwijs, maar is de straat de geëigende plaats om kinderen
met de verkeerspraktijk vertrouwd te maken?
De deskundigen zijn er geleidelijk aan van
overtuigd geraakt dat dit maar in zeer
beperkte mate het geval is. Op straat
went de jeugd aan de gevaren van het
moderne verkeer. Alleen, als er van verkeersonderricht sprake is, is het wennen
aan het juiste verkeersgedrag belangrijker. Gevaar moet worden voorkomen en
voor zover niet te voorkomen, worden vermeden. Dit vermijden kan de'jeugd worden geleerd buiten alle gevaren om. En
wel in afgesloten verkeersparken, die uitsluitend voor instructieve doeleinden zijn
ingericht en onder deskundige leiding
staan.
Eerst in een dergelijk verkeerspark
komt het in de praktijk beoefenen van
wat in het theoretische verkeersonderwijs
wordt geleerd, volledig tot zijn recht. In
samenhang met de theorie, en daardoor
voorbereid tijdens de verkeerslessen op
school, kunnen in een verkeerspark de
praktische oefeningen volgens plan en
aan de hand van een pedagogisch verantwoorde instructie-methode worden verricht. De oefentijd wordt er volledig benut, de afleiding door gebeurtenissen op
de openbare weg is er minimaal, de correctie van gemaakte fouten is er mogelijk, de moeilijkheidsgraad van de oefenstof kan er worden opgevoerd en aan de
leeftijd der leerlingen aangepast.
Wat deze verkeersparken betreft, is het
experimentele stadium vrijwel afgesloten
en van de "in andere landen opgedane ervaring kan nu in Nederland ten volle profijt worden getrokken.
In de Duitse Bondsrepubliek nam in '49
de Duitse Shell verkoop organisatie in samenwerking met de Bundesverkehrswacht
(de Duitse zusterorganisatie van het Verbond voor Veilig Verkeer), en de verkeerspolitie-instanties
de verkeersopvoeding
van de jeugd intensief ter hand.
Uit die praktijk hebben zich twee systemen als de meest nuttige ontwikkeld:
1. Mobiele jeugdverkeersscholen, die van
plaats tot plaats trekken, het instructiemateriaal meevoeren en gedurende
enige tijd op een daarvoor geschikt
terrein worden opgesteld;
2. Vaste jeugdverkeersparken, die door
gemeentelijke of andere instanties worden aangelegd en waar in de omgeving
liggende scholen permanent de gelegenheid hebben om de eigen leerlingen te
instrueren.

straat of geasfalteerd, en zo mogelijk van
een afrastering voorzien. Er moeten daar
tevens aansluitingen op het elektrische net
en de waterleiding mogelijk zijn. De eenheid wordt opgesteld aan de rand van het
oefenterrein, zodat dit voor de beide wagens bereikbaar moet zijn. De combinatie
is op B-wegen toegelaten.
Wegens weersomstandigheden is het
niet mogelijk gedurende de winterperiode
een eenheid in de openlucht op te stellen.
Wel kan dit het geval zijn in een overdekte en verwarmde ruimte, b.v. een tentoonstellings-, sport- of veilinghal. Vloer
of bodem dienen dan ook voor de opstelling geschikt te zijn. Waar een dergelijke ruimte aanwezig is verdient het aanbeveling dat de organiserende instantie
tijdig overweegt of deze voor de opstelling van een jeugdverkeersschool in de
wintertijd beschikbaar is. Indien dit mogelijk is, wordt het rendement van de
thans in exploitatie gebrachte eenheden
er door bevorderd.
De jeugdverkeersscholen zijn geopend
van maandag tot en met vrijdag tijdens
de schooluren. De leerlingen bezoeken de
school in klasverband en onder leiding
van het onderwijzend personeel. Per dag
kan aan vier groepen les worden gegeven. De lessen worden verzorgd door
de aan elke eenheid verbonden instructeurs. Zij stellen het op prijs hierin samen
te werken met het onderwijzend personeel
en zo mogelijk met de plaatselijke politie.
De in de verkeersscholen toegepaste instructiemethode is uitgewerkt door een
speciale commissie van onderwijs- en ver- „Sinds 191i5 hebben wij ons als voorbeeldige democraten en loyale West-Europeanen
keersdeskundigen. Er is hierbij rekening gedragen. In eigen land hebben wij de menselijke rechten geëerbiedigd en de vrije
gehouden met de leeftijd der kinderen
waarmee de moeilijkheidsgraad der oefe- meningsuiting in woord en geschrift hersteld; zodat de opvolger van Hitler voor de
ningen correspondeert. De methode sluit schooljeugd kon spreken over het onrecht dat men Duitsland in het verleden heeft
aan bij het theoretische verkeersonderwijs, aangedaan en de redactie van „Der Spiegel" opgesloten wegens ongewenste publizoals het op onze lagere scholen dient te caties over de Bundeswehr.
<• >
worden gegeven. Juist de toepassing van
Wij hebben ons opnieuw grote offers getroost om het westen te beschermen tegen
deze doordachte en uniforme oefenmethode maakt dat de hiervoor speciaal opge- de gevaren uit het oosten, eeuwige vriendschap gesloten met Frankrijk, trouw beleide instructeurs bij uitstek geschikt zijn loofd aan Amerika en een royaal gebaar gemaakt tegenover de Nederlanders die
om de praktische verkeerslessen te geven. in de jaren 'J/O-'-f/S tegen ons in verzet kwamen. En nog heerst daar twijfel aan onze
Deelneming van een onderwijzer of een goede bedoelingen. Een onverbeterlijk volk".
politiefunctionaris aan het onderricht is
van belang voor hun verdere bemoeiingen
met de jverkeersopvoed'ng. van de jeu^d.
Het onderricht in de Jeugd Verkeers- W. F. de Ronde
Bijeenkomst A.R.
school wordt geheel kosteloos gegeven. In de leeftijd van 71 jaar is overleden de
Een afstaan van een eenheid aan welke heer W. F. de Ronde. Hij was secretaris Maandag 25 februari a.s. belegt de A.R.
instantie ook voor andere dan instructieve van de afdeling Zandvoort van het Witte Kiesvereniging Nederland-Oranje in het
Kruis en gedurende vele jaren ouderling gemeenschapshuis een vergadering. Tijdens
doeleinden is niet mogelijk.
van de gereformeerde kerk. De heer De
Ronde, van beroep bloemist, heeft de ge- deze bijeenkomst zal het woord worden
Deze 'praktische aanvulling op het theore- meente verscheidene keren van advies ge- gevoerd door de heer Dr. J. A. H. J. A.
tisch verJceersonderric7it op de lagere scho- ,diend bij de aanleg van plantsoenen. De Bruins-Slot, lid van de Tweede Kamer.
is j.l. woensdag op de Algelen moet ook in Zandvoort een kans krij- overledene
mene begraafplaats aan de Noorderduingen. Wellicht dat de enkele jaren geleden weg ter aarde besteld.
ingestelde verkeerscommïssie, waarvan
Avond ZRB
tot op heden weinig meer werd vernomen,
Ledenvergadering
Volksonderwijs
De Zandvoortse Reddingsbrigade houdt
het initiatief voor de plaatsing van een
De
afdeling
Zandvoort
van
„Volksondera.s. zaterdagavond in hotel Keur de jaarverkeerspark kan nemen.
wijs" belegt op woensdag 27 februari a.s. lijkse feestavond. Het programma vereen algemene ledenvergadering in het Ge- meldt o.m. kienen en dansen.
meenschapshuis.
De agenda vermeldt o.m. jaarverslagen
Belangstelling voor flatwoningen penningmeesteresse en secretaris, beVerbouwing en vernieuwing
Voor de 37 flatwoningen aan de Sophia- stuursverkiezing en bespreking propagan- Personeel en kinderen van de Amsterdamse
weg, die binnenkort gereedkomen, blijkt da-avond.
Vakantiekolonie aan de Kostverlorenstraat
grote belangstelling te bestaan. Voor 16
zijn enige weken geleden overgebracht
van deze flats, beschikbaar voor de leden GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN naar andere kindertehuizen. Een ingrijpenvan de woningbouwvereniging „Eendracht
de verbouwing en vernieuwing van het inMaakt Macht", zijn meer dan 90 aanvra- Voor alle suikerwerken en zoetwaren terieur maakte dit noodzakelijk. De totale
Telefoon 21001-12547, Haarlem
gen binnen gekomen.
kosten worden op rond ƒ 300.000 geschat.

een systeem van verplaatsbare verkeersparken geïntroduceerd onder de naam
Shell Jeugd Verkeersschool.
Deze school bestaatT uit vijf complete
eenheden, waarmee op vijf verschillende
plaatsen tijdelijk een jeugdverkeerspark
kan worden opgebouwd. De eenheden zijn
in bruikleen ter beschikking gesteld van
het Verbond voor Veilig Verkeer, die de
zorg voor de exploitatie op zich heeft genomen.
Deze werkwijze bleek voor Nederland
het meest passend te zijn en ze werd gekozen na intensief overleg van beide genoemde lichamen met de overheidsinstanties die bij de verkeersaangelegenheden
betrokken zijn. Dit overleg leidde er ook
toe dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloot een speciale jaarlijkse
subsidie aan het Verbond voor Veilig Verkeer te verstrekken, waardoor het mogelijk werd personeel uitsluitend ten behoeve van de Jeugd Verkeersschool aan te
trekken.
Een mobiele eenheid van de Jeugd Verkeersschool kan in een gemeente worden
geplaatst in het kader van een door het
Verbond voor Veilig Verkeer georganiseerde tournee, welke wordt samengesteld
uit aanvragen van de geïnteresseerde gemeenten.
De hierbij betrokken instantie van de
gemeente, die voor de plaatsing van een
eenheid volgens het programma en de beschikfcare tijd in aanmerking komt, ontvangt van de Buitendienst van het Verbond voor Veilig Verkeer een in te vullen
bevestigingsformulier. Aan de hand van
deze formulieren en afhangende van het
aantal te instrueren klassen, wordt het
aantal werkdagen per gemeente berekend.
Daarna wordt het vporlopig datumschema
opgesteld en, voor zover dit wegens plaatselijke omstandigheden wenselijk is, persoonlijk overleg gepleegd met de desbetreffende instanties. Van gemeentewege
dient dan ter plaatse contact te worden
opgenomen met de hoofden der scholen,
teneinde een rooster voor het volgen der
verkeerslessen in klasverband op te stellen. De instructie wordt in principe gegeven aan de leerlingen der lagere scholen vanaf de 3e klas. Dit zijn dan de leerlingen die in meerdere of mindere mate
theoretisch
verkeersonderricht
hebben
ontvangen.
Van gemeentewege moet voor de mobiele verkeersschool een passend terrein van
plm. 30x40 m zonder kosten beschikbaar
Beide systemen zijn in de afgelopen ja- worden gesteld. Het moet in ieder geval
ren in een groot aantal landen in gebruik vlak en verhard zijn, bij voorkeur begenomen. In het algemeen zijn de mobiele verkeersscholen het meest geschikt
om het platteland en kleinere gemeenten
te bedienen, terwijl de kostbaarder aanleg van vaste verkeersparken aan de grotere gemeenten blijft voorbehouden.
Het kriterium, waar het ene en waar
het andere systeem het beste past, is niet
gemakkelijk vast te leggen. In de laatste
herdenkt veertigjarig bestaan
tijd is men juist in sommige zeer grote
steden, waar de scholen verspreid liggen,
de afstanden groot zijn en het transport Vrijdag l maart a.s. is het veertig jaar geleden dat in Zandvoort de besturen van
tijdrovend is, tot de conclusie gekomen enkele vakbonden besloten een Bestuurdersbond op te richten. Tot deze bestuurdat ook daar de mobiele scholen een betere oplossing bieden dan één of meer dersbond traden toe de Schildersgezellenbond, het Spoor- en Tramwegpersoneel, de
Bouwvakarbeidersbond en de Bakkersgezellenbond.
vaste verkeersparken.
Van de plaatselijke omstandigheden zal
het dus afhangen welk systeem het meest Het eerste bestuur werd o.m. gevormd Thans heeft de bond meer dan 800 leden.
bruikbaar is.
door de heren A. J. van der Moolen, oudDe oprichting, veertig jaar geleden, viel
Wat de beide systemen gemeen hebben wethouder, F. R. Bisenberger, penning- in de tijd van economische neergang. Aanzijn de instructiemiddelen. Ze bestaan uit meester van de Bouwarbeidersbond en P. dacht moest worden geschonken aan
trapautootjes en kinderfietsjes, speciaal Oud, voorzitter van de Schildersgezellen- werklozenzorg,
werkverschaffingsobjecvoor het doel geconstrueerd met een op bond.
ten en hulp aan stakende leden. Vooral
elkaar afgestemde vertraagde beweging,
In de beginperiode maakten tevens deel in de jaren tussen 1930 en 1940 werd er
een reeks borden met de meest voorko- van het bestuur uit de heren R. M. G. veel van het bestuur gevergd.
mende verkeerstekens, verkeerslichten en Drommel, P. Toeset, J. J. Blokker, M. Aan de woningbouw werd vooral in het
een geluidsinstallatie. De mobiele scholen van den Bosch, P. Vloedgraven, C. Paap begin van het bestaan veel aandacht bevoeren nog afzethekken en een krijtlijn- en G. van Duijn.
steed. De voorzitters van de Bestuursdersmachine met zich mee, door middel waarAanvankelijk telde de Z.B.B, een hon-bond, de heren A. J. van der Moolen en
van elke gewenste (c.q. plaatselijke) ver- derdtal leden, een aantal dat in de loop A. Molenaar, hanteerden tevens de voorkeerssituatie kan worden uitgezet. De vas- der jaren gestadig toenam. Op l mei 1942 zittershamer van de woningbouwverenite parken zijn ter aanvulling nog uitge- — toen het werk van het N.V.V. op bevel ging „Eendracht maakt Macht".
rust met een verkeerstoren, een leslokaal van de bezetter werd overgenomen door
Op initiatief van de Zandvoortse Behet N.A.F. — was dit aantal tot boven de stuurdersbond werd op 30 november 1931
In samenwerking met het Verbond voor driehonderd gestegen.
de coöperatie „Aller Belang" u.a. geVeilig Verkeer heeft Shell Nederland Ver- Na het beëindigen van de oorlog moest sticht, waarbij zich ruim 200 leden inkoopmaatschappij n.v. in 1961 in ons land de organisatie opnieuw worden opgebouwd schreven, die hun levensmiddelen uit de

Zandvoortse Bestuurders Bond

winkel aan de Grote Krocht betrokken.
De vereniging „Ons Gebouw" werd gesticht en kreeg de beschikking over een
lokaal aan de Brugstraat voor de aangesloten organisaties.
Het Bureau voor Arbeidsrecht stond
vele jaren in het middelpunt van de belengstelling; hier werden vele kwesties op
vakverenigingsgebied besproken en tot
een oplossing gebracht.
Voor de oorlog bestond nauwe samenwerking met de toenmalige SDAP door
middel van een Algemene Raad. Na de
oorlog is de band losser geworden.
Direct na de' capitulatie word het werk
hervat en bestond het bestuur uit de
heren F. de Jong, H. Halderman, A. Molenaar en A. Kerkman. Het zilveren jubileum werd niet gevierd, maar het 30-jarig
bestaan wel herdacht op 7 maart 1953.
Het huidige bestuur bestaat thans uit
de heren L. H. Cohen, voorzitter; J. Kerver, secretaris; G. Schrader, penningmeester; C. Kranzen, H. Bakker, H. Halderman, A. Kerkman, C. Kerkman en D.
Wicrsma.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan recipieert het bestuur op zaterdag
2 maart a.s. in Zomerlust. Op dinsdag
5 maart a.s. zal een feestelijke bijeenkomst in Monopole worden georganiseerd,
met medewerking van het Hilversums Radio Cabaret. Als spreker voert de heer D.
Roemers, voorzitter van het NW, het
woord.

Burgerlijke Stand
15 februari — 21 februari 1963
Geboren: Edwin, zv., R. A. Cabri en van
M. C. Bouwmeester.
Ondertrouwd: Bernhard Stouthamer en
Helga Edda Engstfeld; Frans Keur en
Grietje Knecht.
Gehuwd: Jan Hendrik Kuiper en Maria
Christina Molenaar; Hans Willem Molenaar en Anna Geertruida Paap.
Overleden: Sijtje Terol, oud 78 jaar,
gehuwd met A. Molenaar; Johanna van
Eijk, oud 69 jaar, gehuwd geweest met
P. Schipper; Jan Dirk Korendijk, oud 79
jaar, gehuwd geweest met G. J. Dunker;
Floris Molenaar, oud 80 jaar, gehuwd met
A. E. Mulder; letje Hogenkamp, oud 81
jaar, gehuwd geweest met B. F. Sloof.
Watergetijden
febr.

berijdbaar
HW LW HW LW
strand
24 3.51 12.00 16.03 24.00
8.00-14.00
25 4.31 12.30 16.45 24.30
8.30-14.30
26 5.12 0.30 17.25 13.00 9.00-15.30
27 5.53 1.30 18.10 14.00 10.00-16.00
28 6.36 2.00 18.58 14.30 10.30-17.00
maart
1 7.23 3.00 19.57 15.30 11.30-17.30
2 8.11 3.30 20.39 16.00 12.00-18.30
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
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Uit oude tijden afkomstig

TIN DAT KRAAKT
vf

Hansje in de kelder
Antiek is volgens Van Dale: „uit oude tijden afkomstig". En uit oude tijden wil dan
niet zeggen, de meutaeltjes die grootmoeder kocht om er haar huis, na de echtverbintenis met grootvader, mee in te lichten. De oortjesstoelen, de Voltairee
het krulmahonie, die aan het inteiieur van onze grootouders die knusse gezelligheid
gaven, kunnen eigenlijk nog niet tot het antiek gerekend worden. Daarvoor moeten
ze toch nog een jaar of tachtig op zolder blijven staan. Maar waarschijnlijk zullen
er nog maar weinig zolders zijn waar de wit-porceleinen olielampen en de Rotterdammertjes broederlijk naast de mahoniehouten tafel staan te wachten op de tijd
dat hun het predikaat „Antiek" verleend zal worden. Want 't zijn juist deze meubelen die de afgelopen jaren het meest in tielc zijn geweest.
Dit schrijft Lies Boissevain m „Baanbrekend Perspectief", een uitgave van de
B.P., Ie jaargang no. 11 en 12.

ven al spoedig „onder geheimzinnige omstandigheden". Ondanks hun zwichten
voor een hoger loon bleven zij in hun hart
toch trouw aan hun va'derland. Het Venetiaanse gebruik om om d.e voet een verdikt randje te maken, lieten ,zij achterwege. En zo is het voor ons in de meeste
gevallen mogelijk geworden het .Venetiaanse glas te onderscheiden van het glas
„a la fagon de V.enise", het buiten Venetië geblazen glas. Dit bijzonder mooie
glaswerk is dikwijls ook bijzonder duur
en zal dus voor menigeen onbereikbaar
zijn. Maar daarom niet getreurd! Er zijn
ook nog wel betaalbare antieke glazen.
Bijv. de roemer; oorspronkelijk een glas
bestemd voor witte wijn, gemaakt in het
Rijnland of in de Nederlanden en donker
tot heel lichtgroen van kleur. De roemers
uit 'de 18e eeuw zijn niet al te duur en
van stevige kwaliteit, ongetwijfeld een
groot voordeel bij het doorgaans zo broze,
gemakkelijk splinterende glas. Heel aardig zijn ook de gewone, eenvoudige flessen. Kleur: donkergroen of paars.. De oudste zijn enigszins bolvormig met lange
hals, of meer gedrongen met een korte
hals. Later worden ze meer cilindervormig. Een decoratief bezit is een donderglas, een heel eenvoudig soort barometer
bestaande uit aan één kant afgeplat glas
voorzien van een lange tuit. Het behoort
gevuld te zijn met water, dat in glas en
tuit op gelijke hoogte moet staan. De atmosferische druk zorgt er voor dat het
water soms in de^'tuit stijgt en zit er onweer in de lucht dan bestaat zelfs de kans
dat het naar buiten spuit. En zo bestaan
er natuurlijk nog tientallen andere leuke
„typische" glaswerken. Bij een tocht langs
de antiekhandels zal het opvallen, dat er
ook op dit gebied voor niet al te veel geld
nog wel iets te krijgen valt.
> Vervolg op pag. 3.

Bijna 60.000 verkeersongevallen
Volgens officiële cijfers hebben zich in 1962
op de Belgische wegen 59.605 verkeersongevallen voorgedaan. Deze hadden de onmiddellijket dood van §37 personen |pt gevolg. Het aantal zwaar gewonden bedraagt
8.756 en licht gewonden 29.333.
In het dodencijfer is ni«t begrepen het
aantal slachtoffers van ongevallen, dat op
de weg naar een' ziekenhuis of later is
overleden. Het werkelijke aantal personen
«Jat in het verkeer ofri het leven is gekomen, dient dan ook met ten minste 30 procent te worden verhoogd.
Stijging aantal academici
£
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft vastgesteld, dat het aantal academisch gevormden in ons land per 31 mei
1960 ruim 85.000 bedroeg, dat is ruim 70
procent meer dan in 1947,, toen het ruim
50.000 bedroeg. Dit is een belangrijke stijging, want het aantal personen van twintig jaar en ouder steeg slechts met 18-pet.
Wat het beroepsonderwijs betreft trad
een groot verschil in de generaties aan
het licht. Van de mannelijke bcroepsbevolking van 50-64 jaar had slechts elf procent de een of andere vorm "van voltooid
beroepsonderwijs achter de rug. Voor de
35 tot 49-jarigen was dit percentage 19,
voor de 25 tot 34-jarigen 28 en voor de 20
tot 24-jarigen 35.
,
Voor de vrouwelijke beroepsbevolking
gaan de cijfers in dezelfde richting.
Bij de mannen met een beroep bleek het
genoten onderwijs als volgt- te zijnwverdeeld, in percentages uitge'drukt: -.•",••
25-34 jaar: lager onde'rwijs 78,3;f'ulb 13,8;
v.h.m.o. 5,5 en hoger onderwijs 2,5.
35-49 jaar: lager onderwijs 83; ulo 9,7,
v.h.m.o. 4,5; hoger onderwijs 2,8.
50-64 jaar: lager onderwijs 88,7; ulo 6,1;
v.h.m.o. 2,9 en hoger onderwijs 2,3.
Met laatstgenoemde cijfers is voor de
eerste keer het onderwijsniveau van, onze
bevolking door het CBS vastgelegd. .

Genoemde meubelen zijn met scheepsla- zou men zeggen van wel. Maar over
dingen tegelijk naar Ameiika gezonden smaak valt tenslotte met te twisten en het
waar men het waarschijnlijk wel voor an- al over driehonderd jaar wel net zo betiek aanzag, maar waar men toch ook tot len worden als het antiek van nu.
In kleine voorwerpen is er behalve het
de ontdekking is gekomen dat men deze,
op zichzelf vriendelijke meubelen, voor- coper en tin ook nog zilver, ongetwijfeld
lopig toch alleen maar oudeiwets zal mo- veel kostbaarder in aanschaf, maar wangen noemen. Voorts heeft zicli het merk- leer de eisen niet al te hoog gesteld zijn
waardige feit voorgedaan dat jonge men- toch ook voor de liefhebber met een kleine
sen, voor wie huizen gebouwd worden die beurs nog wel bereikbaar. Uit de 19e eeuw
ruimer, zonniger en simpeler zijn dan ooit ;ijn er de thee- en mokkalepeltjes, reuktevoren en voor wie meubelen ontworpen doosjes, suikeischepjes
zijn die zoveel mogelijk aangepast zijn zijn er ook onbetaalbare curiosa. Vooraan de eisen van deze tijd, teruggrijpen werpen die alleen nog door schatrijke parnaar deze, toch wel wat sombere mte- ticulieren of musea te betalen zijn. Eén
rieurs van hun grootouders. Uit geldge- daarvan is het zogenaamde „hansje in de
brek, en aangeschaft in een tijd dat een celder". Gevuld met wijn komt uit deze
olielamp of een grand-mère op een mark- 17e eeuwse drinkschaal, door middel van
tje of in een uitdragerij niet meer dan een mechaniekje, een mannetje te voorwat de huid ook deert of ontsiert
een paar tientjes, soms maar een gulden schijn. De bedoeling hiervan was, de gashelpt PUROL
opbracht? Of uit behoefte aan een be- ten mede te delen dat de gastvrouw binpaalde romantiek, die zij in deze tech- nenkort moeder zou worden. Bijzonder
nische, geautomatiseerde
maatschappij zijn ook de „molenbrekers". Via een pijpje
niet meer zouden kunnen vinden? Wie zal moest men door blazen de wieken van
het zeggen... Een feit is dat er op het het molentje draaiende krijgen. Vervologenblik veel jongeren zijn die belangstel- gens was de grote kunst de beker wijn te
ling tonen voor het oude handwerk en m ledigen voordat de wieken weer stil stonvele gevallen voor het échte antiek. Mis- den.
schien omdat zij al vroeg vertrouwd ge- Echt zilver is altijd voorzien van een
raakt zijn met de- waarde en betekenis merk. Iets over deze merken in dit artikel
er van. Op de lagere school werd hun al te zeggen is haast ondoenlijk, de ver- De zomerverblijven aan de dr C. A. Gerke- den beantwoord, of deze woningen .alleen
iets bijgebracht van kunstgeschiedenis, zij scheidenheid is te groot. Voor degene die straat, bekend onder de naam „De Schelp" geschikt zijn voor zomerverblijf of'als perleerden al jong dat een museum geen suf van plan is zich meerdere stukken zilver
manente woongelegenheid moeten worden
gebouw is met verstofte voorwerpen, waar aan te schaffen zijn hierover uitstekende en gesticht op 't terrein van het voormabeschouwd.
lige
complex
„Zomers
Buiten",
zijn
aanje zo gauw mogelijk doorheen moet zien soekjes in de handel.
De zitting zal op dinsdag 26 februari
En dan is er natuurlijk nog het glas. leiding geworden tot een conflict tussen de
te lopen. Hoe het ook zij, het zal voor
in
Haarlem worden voortgezet. He't regemeente
en
een
exploitant.
Ingevolge
het
deze jeugd veel moeilijker zijn zich echt Het onvolprezen, antieke, handgeblazen
iets moois aan te schaffen dan dat vroe- glas, waarvan de vervaardiging in de 15e besluit van de gemeenteraad mogen quisitoir wordt gehouden door de heer mr.
ger was. Het antiek is schaars geworden eeuw in Venetië op zo'n enorm hoog peil de zomerverblijven uitsluitend worden be- J. Bredius, als verdediger treedt op de
stond, en de Doge ging zelfs zover dat hij woond van l april tot l oktober, dus niet heer mr. B. H. Cohen.
met als gevolg hoge prijzen!
Maar het is natuurlijk met nodig on- glasblazers dreigde met de doodstraf wan- gedurende de wintermaanden. Onder deze
middellijk over te gaan tot de aankoop neer zij zich in het buitenland zouden ves- voorwaarde werd destijds de toestemming
van een groot zeldzaam stuk. Ben tinnen tigen.
tot de bouw verleend.
Permanente communicatie •
bord kan, mits met zorg gekozen, al iets Enkele kunstenaars hebben zich daar
De exploitant van twintig van deze zo- In 1967 kunnen de Verenigde Staten bevan de historie van onze voorouders in niets van aangetrokken en zijn aangelokt
huis brengen. Deze borden en natuurlijk door de hoge lonen die hun geboden wer- merverblijven, de heer W. 3. M. Driessen, schikken over een dag en nacht werkend,
ook het andere eet- en drinkgerei, behoor- den toch vertrokken, maar veel tijd om is na l oktober van het vorig jaar in een de gehele wereld omspannend net van
beperkte
den vroeger tot het gebruiksgoed. Zij wer- daarvan te profiteren hebben ze meestal van de huisjes blijven wonen, zonder toe- communicatiesatellieten. t Een
den gemaakt van tin met een lood-lege- niet gehad, want de meesten hunner stier- stemming van het college van B. en W. dienst met Europa is zelfs op een vroeger
ring, zuiver tin zou te zacht zijn. Populair
Tegen hem werd door de politie proces- tijdstip mogelijk.
Voor de dienst met Europa zullen 18
heet dit „kraaktin". Het heeft deze naam
verbaal opgemaakt.
tot
20 satellieten nodig zijn en voor het
gekregen, omdat wanneer men het proJ.l. dinsdag 12 februari werd deze kwesbeert te buigen, het tin een krakend getie door het kantongerecht in Haarlem, wereldnet 35 tot 40. De beperkte dienst
met Europa zou met een kleiner aantal
luid produceert. Kraakt het niet, dan is
o.l.v. mr. L. W. M. M. Drabbe, behandeld. satellieten met tussenpozen circa tienmaal
er geknoeid met het materiaal; er is dan
Op de zitting was aanwezig de heer per dag uitgevoerd kunnen worden.' Een
teveel lood toegevoegd, lood is tenslotte
Driessen
en de getuigen de heren J. A. dergelijke dienst zou niet noodzakelijkergoedkoper dan tin, en ook in vroeger tijTendeloo van de dienst van P.W. en N. wijs een commerciële grondslag behoeven
den waren er wel vandalen die op deze
Klomp, chef van het huisvestingsbureau. te hebben.
manier water bij de wijn deden. Let daarHet kwam niet tot een uitspraak en op
om bij aankoop op het gehaltemerk; dit
kan zijn een roos, een hamer, soms het
verzoek van de kantonrechter werd de
stadswapen. De tijd waaruit deze tinnen
zitting j.l. dinsdag voortgezet in de woning
voorwerpen stammen is meestal moeilijk
van de heer Driessen. De vraag moet worvast te stellen. De bronzen gietvormen
waren zo kostbaar dat ze, evenals het beroep, soms generaties lang in de familie
Met en zonder leesbril
bleven en het kan voorkomen dat ook heNieuwe
boeken openbare bibliotheek '
den ten dage nog dezelfde gietvormen gebruikt worden.
Romans
,
. .
Een ander mooi, decoratief bezit kan
Allingham - De man die twee keer stierf
een koperen voorwerp zijn. Ook dit koper
Blake - Belager van het leven.
was gewoonlijk bestemd om in het huisBlijstra - Het planetarium van Otze r Othouden gebruikt te worden.
zinga.
•
11
Er zijn kandelaars, vijzels, oliclampjes,
Carmiggelt - Tussen twee stoelen.
Aankomende
wedstrijdzeilers
en
verder
Op
de
internationale
watersport-,
kamkoperen potten en pannen, die hun glans
Christie - Het vale paard.
verleenden aan de Middeleeuwse keukens. pcer- en caravantentoonstellmg HISWA- een ieder die geïnteresseerd is in handza- Fabricius - Dromen is ook leven.
me
zeilboten,
vinden
in
deze
'vlootschouw'
GOED
KAMP,
die
door
HISWA
en
AN
Bij de koperen ketels denken we aan een
Godden - Het huis van de familie Quinn.
ideale vergelijkingsmogelijkheid.
19e eeuws gezin, dat op koude winteravon- WB van 21 tot en met 31 maart a.s. in eenRuim
Gijsen - De kat in de boom.
.
i r
veertig
kampeerwagenbouwers
en
het
Amsterdamse
RAI-gebouw
zal
worden
den rond het vuur zat, terwijl daarboven
Maclnnes
Decision
at
Delphi.
-importeui's
zullen
tezamen
62
verschillenzo'n ketel hing waarin de warme chocola georganiseerd, zal een recordaantal van
pruttelend wachtte om de koude in de 255 exposanten een voor Europa onge- de merken caravans en vouwwagens ex- Ontwikkelingslectuur
maag te verdrijven. De tijd waaruit deze kendc verscheidenheid van tenten, cara- poseren. Het totale aantal kampeerwagens Van Deinse - Levenskunst voor jonge
voorwerpen dateren is nog moeilijker vast "ans, boten en ander vakantiemateriaal zal meer dan 165 bedragen. Hierbij zijn
mensen, conversatie, , correspondentie,
er niet minder dan 32 die nog nimmer te
te stellen dan die van het tin. Het was bij bijeenbrengen.
etc. 1962.
• '
de brons- en kopergieters niet gebruikelijk Hoewel de belangstelling voor motor- voren op enige tentoonstelling in ons land Dijk - Recht rondom huis en gezin. 1960
werden
geëxposeerd.
jachten
sterk
groeiende
is,
zullen
de
zeilhun werkstuk te voorzien van een merkGolterman - Eenheid in de chaos der kerteken. Het enige vage aanknopingspunt schepen toch in de meerderheid zijn. Vol- De Europahal zal, gezien de masthoog- ken. 1962.
\,
.
te
van
de
vele
zeiljachten,
gereserveerd
u' ,
gens
een
voorlopige
opgave
zullen
65
modat wij hierbij hebben is de vorm en de
Kirch - Medische vraagbaak voor iederworden
voor
het
watersportgedeelte
van
torboten
en
83
zeiljachten
worden
gee'xpostijl.
een. 1962.
seerd temidden van een grote verscheiden- Hiswa-Goed Kamp. De caravans zullen in
Tegenwoordig wordt er erg veel koper heid van runabouts, kano's1, roei- en vis- zowel de Westhal als in de Zuidhal een Kopp - Teilhard de Chardin. 1961.
/
en tin nagemaakt. Er komt gewoonlijk boten. Het totaal aantal vaartuigen op plaats vinden. De Noord- en de Oosthal Lederer - Een natie van schapen.
hetzelfde handwerk, misschien iets ver- Hiswa-Goed Kamp wordt geschat op ruim zullen beide geheel gevuld worden met Leih - Kaart van politiek Nederland. 1962.
Lyttleton - Ons heelal bij het begin 'der
kampeertenten.
eenvoudigd, aan te pas als aan de voor- 300.
ruimtevaart.
De ANWB zal een groot informatiewerpen uit vroeger tijden. Mits uit hetzelfde hoogwaardige materiaal vervaai'- centrum inrichten, waar de bezoekers bij Naast o.a. vele typen grote bungalow- Modern niet-godsdienstig humanisme. ~/61.
digd, zou het dezelfde waarde moeten ver- de Bondsdeskundigen objectieve aankoop- tenten en de van ouds beproefde modellen Oosterhoff - Israels profeten.
tegenwoordigen als het antiek. Maar heeft adviezen kunnen inwinnen betreffende de voor de „sportieve" kampeerders zal op Toynbee - Underdogs - verzameling „lehet die waarde wel? Heeft iets dat ge- tentoongestelde caravans, tenten en sche- de expositie een nieuw type tent worden vensverhalen van mensen, die zich mismaakt is in een tijd waarvan het beslist pen. De KVNWV (de Koninklijke Ver-geïntroduceerd, dat speciaal ontworpen is lukt voelen op seksueel en sociaal,tergeen typerend voortbrengsel is, wel be- bonden Nederlandse Watersport Vereni- voor het gebruik in het vlakke polderland. rein. 1962.
staansrecht? Aan de hoeveelheden waar- gingen) zullen hierin alle zeiljachten van Het groeiende leger watertoeristen dat te- Verenigingenboekje op het gebied van
mee het aan de markt gebracht wordt en Nederlandse wedstrijdklassen bijeenbren- vens kampeert, zal hierin beschutting jeugdvorming, volksontwikkeling etc.
1961.
kunnen vinden.
de graagste waarmee het gekocht wordt gen.

In1000+1 gevallen

Conflict rond „De Schelp"

Hiswa-Goed kamp

l

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Openbare bekendmaking
De direkteur vanj-^fdjenstyivan publieke
werken maakt bekend, dat gedurende de
periode,„y^.n. l maart 1963,„tot en mei; ,31
oktober 1963 het huisvuil van 6.45 tot
17 uur wordt opgehaald."

Mensen en zaken
Flink en flink
Nu alle ellende die kapper Flink uit Hengelo heeft aangericht, bereikt een nieuwe
Jobstijding onze gewe'sten. De veldsporten gaan niet eerder dan april weer op
gang komen.
Nu kan men moeilijk principiële bezwaren tegen het bestaan van kappers in het
algemeen hebben. Maar als er een specialist van dit gilde zich te buiten gaat aan
onzalige voorspellingen, het weer betreffende, de goe-gemeente daarmee de stuipen op het lijf jaagt en z'n oorspronkelijke
beroep van haarsnijder als een hobby gaat
beschouwen, wordt het tijd de gedragingen
van deze groep burgers meer dan normale
aandacht te schenken. Niet zo zeer uit
diepe belangstelling voor dit vak, als wel
uit een natuurlijk en ontwikkeld gevoel
van de noodzaak tot zelfbescherming.
Inderdaad de rest van ons Volk — de
rest, die geen' kapper is — dient zich- wel
te bezinnen op de vraag of de tijd'niet rijp
is een tweede Kamercommissie-adhoc in
het leven te roepen om te doen onderzoeken of het wenselijk, dan wel geoorloofd
is dat leden van de bedrijfstak coiffeurs
zich in negatieve zin occuperen met >de
ingewikkelde structuur van de klimatologische verschijnselen. Met nadruk wordt
hier gesteld: in.negatieve zin,, want het is
de heer Flink te Hengelo (nog) niet gelukt een positieve bijdrage te' leveren 'tot
vermeerdering van de levensvreugde onzer
verkleumde bevolking.
Integendeel, de man begaat thans een
nieuwe aanslag op het incasseervermogen
en het geduld van het Nederlandse volk.
Hij verstout zich in niets en niemand ontziende profeten-ijver de veldsport voor het
thans lopende seizoen op losse en zeer
koude schroeven te zetten.
Kapper Flink voorziet een vorstperiode
tot ongeveer half-maart en dan gaan er
nog zeker tien of veertien dagen mee heen
alvorens voetbal- hockey- en korfbalvelden weer groen en enigszins bespeelbaar
zijn. Kapper Flink weet blijkbaar -niet
dat hij hiermee het uitgeputte sportminnende deel van de bevolking een valse stoot
onder de gordel toedient. Voor een kapper,
die geen bokser is, mag dit een hachëlijke onderneming worden genoemd. Het is
helemaal niet flink een volk in nood z'n
laatste sprankje hoop te ontnemen.
Dan zijn de voorspellingen van de gezellige, soms er naast zijnde Enkhuizer
Almanak sympathieker. Die zegt op z'n
tijd: Het kan vriezen en het kan dooien.
En zo is het toch ook?
MOMUS

Naar de 12.000.000
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De bevolking van ons land bedroeg op l
januari 11.889.000 inwoners. De bevolking
is in het vorig jaar toegenomen met
168.000 inwoners (tegen 165.000 in 1961).
Wel was het geboorte-overschot in 1962
lager dan het vorige jaar (152.000 tegen
159.000), doch de buitenlandse migratie
bracht een aanmerkelijk hoger vestigingsoverschot: 17.000 (tegen 6.000), waarvan
13.000 uit Nieuw-Guinea.
Het aantal gesloten huwelijken (93.000)
was vrijwel gelijk aan dat in 1961 Het geboortecijfer was iets lager dan ; in 1961
(246.000 tegen 247.000).
De sterfte was 6.000 hoger (94.000 of
7.9 per 1.000 inwoners tegen 88.000 in 1961
pf 7,6 procent). De inegrepen zuigelingen*stérfte (kinderen beneden l jaar) is wederom iets gedaald (15.4 per 1.000 levend
geborenen tegen 15.5 in 1961).
. Het vertrekoverschot naar de overzeese
emigratiegebieden bedroeg in het afgelopen jaar ruim 4.000 (tegen bijna 5.000
over 1961).
Rekening houdend jnet de^gemiddelde
maandelijkse toeneming der bevolking
over de laatste jaren, kan worden verwacht
dat het inwonertal van Nederland eind
september of begin oktober 1963 de twaalf
miljoen zal overschrijden. Dit werd ontleend aan de gegevens van het Centraal
bureau voor statistiek.
,,
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19 februari bereikte ons cle droeve
tijding dat op 16 februari 1963 plotseling is overleden onze secretaris,
de heer

DE TWENTSCHE BANK

die onze vereniging 30 jaren trouw
heeft gediend. Zijn eenvoud, zijn
hulpvaardigheid en zijn. persoonlijke belangstelling voor ons werk
zullen bij ons in dankbare herinnering blijven.
Bestuur

vraagt

Afd. Zandvoort
De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad woensdag 20 februari op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

administratief personeel
met bij voorkeur diploma MULO.

Tandarts

Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directie
van het kantoor, Grote Krocht 12 te Zandvoort.

U kunt nu ook bij ons terecht voor

APOTHEEK:

Ziet onze uitgebreide sortering.

Zondag 24 februari
Dierenarts J. Beijers, ' Raamsingel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164

PREDIKBEURTEN

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

A. E. DE WILDE

wandelwagens
en poppenwagens

23 februari t.m. l maart:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord.„'62
en Chevr. „Impala"

Leeftijd tot 30 jaar.

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813
WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294

DOKTOREN:

D

kantoor Zandvoort

W. F. DE RONDE

„HET WITTE KRUIS"

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

LEFFERTS Wij 11611 GR

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7
Ziet ook onze showroom Kerkplein 11

geen spreekuur
tot 11 maart
voor ziekenfondspatiënten
ten huize van tandarts
Van der Meulen
Spoedgevallen in deze periode Tandarts Van der
Meulen,, Hogeweg 76,
's avonds 18—18.30 uur.
Voor 6 pers. gezocht v.d.
hele maand juli en half
aug. (6 wk) vrij en goed
gemeub. ' BENEDENHUIS
m. tuin, liefst o.h. zuiden.
Br. m. pnjsopg. en adres:
K. de Vries, Volkerakstr.
38, A'dam, tel. 020-712669.
Gevr. voor 2 weken in de
periode half juli tot eind
aug, nabij het strand een
WONING v(' gez. m. 6 kinderen. Br.' m. pr.opg. aan
R. Sorel, Mauritsstraat 35,
Utrecht, tel. 030-18664.
STRANDBEDRIJF

te koop gevraagd..
Br. nr. 1401 Z. Crt.

(Vervolg van pagina 2)

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 24 februari
10.30 uur: ds. W. H. Buijs.
19 uur: ds. E. Saraber jr.-, pred. te Voorschoten. Jeugddienst in de kerk.
Het Huis in de Duinen:
En dan als laatste, want alles bespreken
19.30 uur: ds. W. H. Buijs.
zou in dit korte bestek onbegonnen werk
zijn: de olielamp! Sinds het omstreeks het
midden van de 19e eeuw gebruikelijk was
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
geworden het huis te verlichten door midZondag 24 februari
del van petroleum, heeft de olielamp zijn
10.30 uur: ds. C. Soutendijk (d.g.) uit joyeuse entree gemaakt. Veelal vervaarHaarlem.
digd van opaline, d.i. een melkwit, ondoorzichtig glas, brachten zij onze grootouders licht in de duisternis. Maar zij
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
zijn er ook van porselein en aardewerk,
Zondag 24 februari
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Voor- soms versierd met lieve bloempjes. Heel
aardig zijn ook de kleine olielampjs met
bereiding H.A.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Gat. Z. 4. een gekleurd lampeglas. Bijzonder decoratief, deze lampen, en nog niet zo duur.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Weliswaar zijn zij nog niet helemaal anZondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
tiek, maar het is toch wel aardig er door
19.30 uur: Avonddienst.
deze, "voor ons primitieve verlichtingsartikeleh, aan herinnerd te worden hoe belangrijk ook in de 19e eeuw de rol van
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
de petroleum was!
Dinsdag 26 februari
Jonge mensen die zich een antiek meu15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
bel willen aanschaffen, zullen er doorZuiderstraat 3.
,
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
gaans rekening mee moeten houden dat
dit geplaatst zal worden in een modern
interieur. Maar juist het contrast tussen
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 deze twee tijdsbeelden kan aan hun huis
in het Gemeenschapshuig, zaal 4, ingang een heel bijzonder cachet geven. Een goed
Willemstraat.
geplaatste boerenkist heeft in deze omgeving de kans volledig tot zijn recht te
komen. Maar het zal niet vaak meer voorHUMANISTISCH VERBOND
komen dat men op de deel van een boerZondag 24"februari, 9.45 uur, 298 m: ra- derij nog een dergelijke kist tegenkomt,
diotoespraak" door de heer H. Bonger. On- waarvan de boer bereid is hem voor een
derwerp: „Niet met gesloten beurzen".
lage prijs te verkopen. De brood- en melkkastjes brengen in de antiekhandel een
behoorlijke prijs op. Maar wanneer men
bedenkt dat het kopen van een goed meuIn de kerk, in de kerk
bel toch ook een vrij kostbare aangelegei de dominé,
genheid is, is het misschien toch wel moKoopjes halen, koopjes Jialen
gelijk zich een echt antiek stuk aan te
bij de Fa. Nooy.
Ga maar kijken, ga maar kijken
schaffen. Bovendien is het ook nog een
nei de wafelvrouw.
zekere geldbelegging.
Niet te geloven, niet te geloven
Het is juist dit eenvoudige boerse meuzei de 'barones.
bilair, dat op het ogenblik populair aan 't
Ik zal 't pakken, ik zal 't pakken
'zei de toverheks.
worden is. Het zijn meubels vervaardigd
Eerst betalen, eerst betalen .
uit inheemse houtsoorten en van eenvouzei de kastelein.
dige makelij. Vaak zijn de Romaanse en
Dat is boffen, dat is boffen
Gothische vormen heel lang gehandhaafd.
zei de lichtmatroos.
Niet dringen, niet dringen
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de
zei de oude heer.
behoudendheid van karakter van de boeIeder op z'n beurt, ieder op z'n beurt
renbevolking. Moeilijk is het daarom vast
zei de dikke meid.
te stellen uit welke periode zij stammen.
Ja, zij allen gaan dan naar de
Maar meestal zal dit 18e, soms de 19e
Fa. Nooy en komen dan met pakken
eeuw, zijn. Behalve de kasten en kisten is
goed terug en zingen hun refrein:
nog heel aantrekkelijk de Achterhoekse
In de kerk, ens.
tafel. Een robuust meubel met een rond
Zie ook advertentie elders in dit
blad.
blad en drie schuinstaande poten.
Een ander zeer geliefde periode is de
Biedermeier, hoewel de kooprage in deze
meubelen alweer aan het tanen is. Door
de enorme vraag zijn er hiervan heel wat
nagemaakt, en slechts een heel enkele
keer
zal dat nog handwerk zijn. Wanneer
Voor
men dus gesteld is op een authentiek menbel zal men zich terdege moeten Informeren alvorens tot de koop over te gaan,
hoewel een bonafide handelaar toch zeker
geen knollen voor citroen zal verkopen.
naar
Deze stijl valt ook op door zijn eenvoud.
Onvers'ierde stoelen met even naar achteren gebogen rugstijlen. Simpele tafels met
een strak rond blad, vervaardigd van opAchterweg l, telefoon 2135
gelegde mahonie. De Biedermeier is ontstaan in een tijd van bekrompen burgerlijkheid, vandaar de naam. Bieder bete-

TIN DAT KRAAKT

familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij

kent namelijk braaf en Meier is in Duitsland zoiets als bij ons Jansen!
Bij de aankoop moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de afmetingen van vertrek en te plaatsen meubel.
Bijna niemand zal meer ruimte hebben
om zo'n enorme pompeuze kussenkast te
plaatsen. Deze kasten zullen alleen nog
tot hun recht komen in een groot grachtenhuis of een royaal buiten. Maar voor
een kleiner huis zou b.v. een 17e eeuws
Drentse kast gekocht kunnen worden. Zij
zijn "minder" duur' dan'"de kussenkasten,
eenvoudiger van stijl en meestal belangrijk kleiner. Ook de Zeeuwse kasten zijn
heel mooi, zij zijn meestal iets breder,
hebben vier of vijf deuren en twee laden.
Een ideale kast voor een huis met weinig
bergruimte.
Heel veel gevraagd, ook in het buitenland, zijn de Louis XV-meubelen. Lichter
en speelser dan de voorgaande, wordt deze
stijl ook wel rococo genoemd. Zij dankt
deze naam aan de rocaille-ornamentering.
Rocaille is afgeleid van het Franse woord
Roe (rots). En inderdaad doen deze versieringen denken aan een< grillige rotsvorm of aan de uitstulpingen van een
schelp. Heel elegant zijn de schrijfkabinetten en de commodes. Gewoonlijk zullen
deze meubels nogal prijzig zijn en pas
op, ook in deze stijl is er erg veel nagemaakt!
Maar wat u ook van plan bent aan te
schaffen, maak, alvorens ^'tot een koop
over te gaan, een tocht langs de antiekzaken, breng een bezoek aan de antiekbeurs te Delft en ga eens naar een kunstveiling. U kunt zich dan op de hoogte stellen van wat er al zo aan de markt is en
hoe de prijzen liggen. Bedenk dat er op de
gewone veilingen haast geen handelaren
meer inkopen omdat de prijs door de particulieren soms enorm opgedreven wordt.
Grote nalatenschappen komen nog maar
zelden in hun geheel ter veiling, de mooie
stukken blijven gewoonlijk in de familie!
En koopt u toch op een veiling, stel u
dan van tevoren op de hoogte of het door
u begeerde voorwerp onbeschadigd is, of
er in de meubels geen houtworm zit, of
u niet te doen hebt met een imitatie. Want
achteraf reclameren is uitgesloten.
Het is natuurlijk normaal om er bij de
aanschaf van een antiek stuk rekening
mee te houden dat het een geldbelegging
is, maar koop het niet om het ergens in
een kelder of op zolder op te slaan. Het
zijn vaak voorwerpen die met liefde en
een groot geduld vervaardigd zijn en die
bedoeld zijn om- de mens wat schoonheid
te schenken. Behandel het ook als zodanig
en beschouw het niet als een soort waardepapier dat morgen misschien iets meer
waard is dan vandaag. Het zal u misschien
iets van de „romantiek na 5 uur" kunnen
geven, waarmee onze dynamische tijd
toch niet zo dik is bezaaid.

HOTEL- OF " PENSIONBEDRIJF te koop gevr.
Br. nr. 1406 bur. Z. Crt.
Te huur gevr. door echtp.
m. 2 kind., 8 en 4 jaar,
WOONRUIMTE m. kookgel.h. v.d. mnd juli. Br. m.
prijsopg. aan: W. Kat,
Hendrik Jacobszstr. 15-111,
Amsterdam.
FERIENWOHNUNG für 4
Peisonen im August gesucht. Kathe Gellmann,
586 Iserlohn, Soenneckenstrasse 23, Deutschland.
Gevraagd v.d. maand juni
GEMEUB. HUIS of FLAT
bev. 5 kam., keuk., evt.
douche. Mirck, Amstclkakade 4, telef. 020-736147,
Aanstel dam.
Te huur gevr. v.d. mnd juli
HUISJE of PARTERRE
bev. l huisk., 2 of 3 slpk.,
keuk. en tuin v. gez. van
3 volw. en l kind. Aanb.
liefst per tel. Mevr. L. Boskamp, Piet Mondrieaanstraat 15-11, Aimleidam,
telefoon 020-137123.
Jong meisje, werkzaam m
Zandvoort zoekt KAMER.
Br. nr. 1505 bur. Z.Crt.
WINKELRUIMTE te huur
of te koop gev. Wil degene
die op adv. nr. ]203 geschreven hebben nogmaals
schrijven? De brieven zijn
weggeraakt.
HUIS met 8 of meer kmrs
te koop gevr. Br. nr. 1405
bur. Z. Crt.
Te koop gevr. door inw.
een klein of groter HUIS.
Mag ook verwaarloosd of
onbcwoonb. verklaard zijn.
Br. nr. 1502 Z. Crt.
VERLOREN, een schaats
(blokz.) gaaine terug te
bezorgen op Burgemeester
Engelbertsslr. 74 (achter).

Te koop: Etna BIJZETKOLENFORNUIS met a*fdekblad, wit em. Tel. 4046.
Te koop:
HANDNAAIMACHINE
Willem Draijerstr. 12.
Te koop: electr. RADIATOR z.g.a.n. ƒ 25,—.
Van Lennepweg 91zwart.
Onze WEEKREKLAME
STRÜJKBOUTEN ƒ 8,95
l jaar garantie.
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7
Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen wmtertarief. Prima referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.
Te koop gevr. HOTEL- of
PENSIONPAND. Br. nr.
1403 bur. Z. Crt.

A
jRT

Schildersbedrijf
„W E l K O"
voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uut

F. PLOEGWIAN
Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

HUIS TE KOOP GEVR.
aan de Thorbeckestr., met Prima rietmatten
gar. en C.V., lot ƒ 70.000,-. voor afschutting en tegen
Telef.: 3300.
stuiven; franco. Rietmatten
TV ANTENNES plaatsen,
veiplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, telef. 4307.

fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

'S
Van Kessel
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73

WERKSTER
b.z.a.
ƒ 2,25 p.u. Br. 1503 Z. Crt.
Gepensioneerd heer zoekt
ADMINISTRATIEF werk
talen, archief., en typen
bekend. Ook voor < seizoen.
Br. nr. 1507 bur. Zvt. Crt.
Gevr. voor direkt HULP
in gezin waar moeder door
ziekte afwezig is. Werkster aanwezig. Grote was
de deur uit. Br. ond. nr.
1506 bur. Zandv. Crt.
WERKSTER gevr. l of 2
dagen p.w. Mevr. F. Pimentel, Fazantenstraat 3.
WINKEL met of zonder
pand ter overname gevr.
Br. nr. 1407 bur. Z. Crt.
Gevr. in nieuwe bungalow
in- of extern: HULP in de
huish. Niet onder 18 jaar.
Goed loon. Huiselijk verkeer. Geen kleine kinderen.
Br. ond. nr. 1504 of telef.
02507-2312.
WERKSTER gevr. Mevr.
van Rooy, Wilhelmmaweg
17, tel. 4308.
Nette WERKSTER gevr.
voor l ocht. p.w. Uurloon
ƒ 2. Mw. Roselaar, Frans
Zwaanstraat 90, tel. 3764.
Gevr. WERKSTER voor 2
a 3 ocht. of midd. p.w. Mw.
Diepeveen, Mr. Troelstrastraat 31, tel. 2094.
Te koop gevraagd: LEEG
BEDRIJFSPAND m. of z.
overname. Br. 1404 Z.Crt.

Zandvoort

Dat kunt, ook U
zeggen na een
advertentie in de

Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
MED.

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

offerte

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman

Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgens afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

gevraagd voor magazijn, winkel enz., of
voor de winkel, afd. vleeswaren.

CO-OP
GROTE KROCHT 15.

1

l
4

Schilder
vr.
BINNENSCHILDERWERK ƒ 3 p.u. Verf voor
eigen rekening. Br. ond. nr
1501 bur. Z. Crt.
Te koop: GROOT VLOERKLEED ƒ 65,-. Bol, Kostverlorenstraat 66.

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"
DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

Het Huis in de Duinen
vraagt

'n werkster

voor hele of halve dagen
en een

huish. hulp
Aanm. bij de directrice.

Fa. feo Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon
Werkplaats: Haltestraat 44

2421

Voor al uw

BLOEMENHUIS|
R. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW f
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
' ADVERTENTIES IN DE '
Het speciaal-adres voor uw
ZANDVOORTSE COURANT.
bruids- en grafioerk
Bediening, prijs en kwaliHebt U een goed idee, schrijf het meteen teit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage
op, voor het U weer ontgaat!

'/l

natuurlijk naar

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7

Ook ruim gesorteerd in
Dijkstra-Verlichting
ZIET ONZE ETLAGES

T* ff mrr\ '•"•WT milT T»1! TT C1 WC"
RADIO EÏV TELEVISIE

UUIIE flIIIPS
tilll S E I V I C E

**.f*.***.**? JJA1
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT
\jP

A AJAJmJI W *k*Ud

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
_,
»» W W T w>
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

T
J u

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

vakkundige en snelle
REPARATIES

T<C F 1T W ao« alle radio- 'en
J,V £• V iX televisietoestellen

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Ziet onze showroom

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de
7e ronde voor het clubkampioenschap. De
uitslagen luiden: 1. L. van Norden 30355;
2. C. Terol 30228; 3. J. Kriele 29471; 4. P.
Wels 29330.

De Amsterdammer

Tafeltennisclub „Shot"

Winter en Zomer de goedkoopste

De uitslagen van de wedstrijden in de afgelopen week luiden:
Junioren:
Spinneweb - Shot
3-2
Shot 3-A.T.T. 4
5-0
Shot 4-T.O.G.
1-4
Spinneweb 3-Shot 3
0-5
Shot-H.B.C.
5-0
Shot 2-TYBB
0-5
D.H.C.-Shot 2
4-1
G.T.T.C.-Shot
2-3
G.T.T.C. 2-Shot 4
1-4
Shot 3-TYBB 2
5-0
Shot 4-Fusia
1-4

3 pond
JONATHANS.

3 pond GOLDEN
DELICIOUS

3 pond HAND<| <I
GOUDREINBTTEN I j l

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23ooven, telefoon. 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

International School
of Languages
Haltestraat 4, tel. 2217, Zandvoort
Nog gelegenheid tot inschrijven
voor ENGELS, SPAANS, DUITS,
STENO, TYPEN.
Onderw. Ver.

„LAURENS COSTER"
Boekhouden, middenstandscursus
STUDIO MARE NOSTRUM
TEKENEN, SCHILDEREN
VRIJE EXPRESSIE

.ffl

I
l'

10 kilo Zeeuwse
AARDAPPELEN

3 pond
BANANEN

1,25

100 gram HAM
100 gr. BOERENMETWORST

Verse KROPSLA
Per stuk

0,25

LOP
Va kilo

0,60

Een pakje
TUC

A. G. Slinger
Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenf.

WIST U ,
dat 20% korting op alle
stoomgoedezen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

WEEKENDREKLAME

•! QC
1,33
O nC
t,«.u
4 fjfl
'«DU
H QO

i u,ao

wij op

U vindt bij ons een prachtig kleurengamma in
de nieuwste wolsoorten in allerlei dikten.

Z9ct| 250gram
WEEKENDWORSTJB

31 c t

70 et

2 PAKJES KWALITEITS- AQ -.A,
MARGARINE
**& Cl

altijd lekkere jus,

voordelig

750 gr. doorregen RUNDERLAPPEN 2,78
750 gram
750 gram RIBLAPPEN
'.
3,68 STAARTSTUK
750 gram de allerbeste
LENDE
MAGERE RUNDERLAPPEN
3,98
ROSBIEF '
250 gram fijne zachte BIEPSTUK 1,88

(4,45

Volop RUNDERSTAARTEN voor de soep 500 gr. 1,25

750 gr. pracht Kalfslappen 3,99
a« <f{«c-J^r* ƒ 25° &ram BIEFSTUK
'ƒ 1,68
en dinsdag j 3 siavmken ƒ 0,99 - 3 fricandellen ƒ 0,99

woensdag
500 gr. VARKENSKARB 1,98
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99

„DE WOLBAAL"

300 gram HACHÊVLEES 0,99
100 gram BLOEDWORST 0,19
100 gram HAMWORST 0,32

HALTESTRAAT 3

HALTESTRAAT 12A, TELEFOON 2099

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

CENTRIFUGE
Inhoud 3 kg. Bij ons slechts

Autorijschool K. OFFENBERG

met .1 jaar garantie

f 88,50

Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D.' OFPENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEBJSER
Telefoon 2653

EN BEDRIJFSKLEDING

C. J. PAAP

Fa. v.d. Veld-Schuiten

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Zeepost
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Mormacscan", 24 februari;
ss „Westerdam", 27 februari.
Argentinië:
ms „Amstelland", 24 februari;
ss „Overo", 26 februari;
ms „Aludra", 28 februari.
Australië:
ms „Arcadia", 25 februari.
Brazilië:
ms „Gaasterland", 27 februari;
ms „Aludra", 28 februari.
Brits Oost-Afrika:
ms „Ferd. de Lesseps", 27 februari.
Canada: ms „Mormacscan", 24 februari;
ms „Prins Casimir", 26 februari.
Chili:
ms „Ares", 26 februari.
Ned. Antillen:
ms „Ganymedes", 26 februari.
Nieuw-Zeeland:
ms „Boribana", 25 februari;
ms „Southern Cross", 27 februari.
Suriname:
ms „Jason", 27 februari.
Zuid Afrika (rep), en Z.W.-Afrika:
ms „Pendennis Castle", 24 februari;
ms „Randfontein", 27 februari.

bieden wij u een restant
SPORTWOL in een mooie crêpedraad f
Normaal 3,25, nu 100 gram voor
l
Een prachtige SPORTWOL in grijs en f
blauw, per 100 gram
'
DRALON in zeer mooie kleuren,
f
per bol
".
l
Onze bollen B A B Y W O L houden f

Opticien

Schildersbedrijf

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg l
?\QO Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelinganverkeer, kiosk Raadhuisplein

Ondanks de
stijgende wolprijzen

NATIONAAJL en INT6FJNATIONAAL BeKROOND

750 gr. Varkenskarbonade 3,25

\
If

Voor uw
BRIL

MANUFACTUREN
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

BURGER

Rundvlees,

„NUR DIE", de werkelijk goede reclamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

Het van ouds bekende adres:

bij Slagerij

10 VALENCIA'S
Extra groot

Pedicure
en Manicure

Fa J. v. d. Bos & Zn

Voltreffers

1,59
1,96

10 JAFTVTS
Extra

Geopend
van 9 tot 5 uur

0,89

3 pond
fl QO
GOUDREINETTENUjUO

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Uitslag puzzelrit MCZ
Bel 020-122851.
De uitslag van de j.l. zaterdag door de
Motorclub
„Zandvoort" georganiseerde
puzzelrit luidt als volgt: 1. Th. v.d. Putten, M.C. Zandvoort, 153 straf p.; 2. H.
van Erjk, M.A.C. Haarlem, 192 p.; 3. J.
Voet- en handmassage
Karsten, 203 p.; 4. P. Hoogenboom, M.C.
Steunzolen naar maat
Zandvoort, 218 p.; 5. S. G. Bruijn, Den
A.
M. v. d. Mije-Walet
Haag, 247 p.
Medisch gediplomeerd
Aan de rit namen 47 auto's deel, de mo-_
Haarlemmerstraat 46
torrijders lieten verstek gaan. De lengte
Telefoon 3989
van het parcours bedroeg 35 Km.

SCHILDERSBEDRIJF

WILGELAAN 109
Zwanenburg

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

Zou de winter nu heus voorbij zijn? Wij
hopen het van ganser harte met u. Doch
voorbij of niet, de'f a. Nooy treft nu reeds
voorbereidingen voor het a.s. voorjaar.
Zie daarom haar voorjaars-etalages.

SPECIALE PRIJZEN
ALS VOORVERKOOP
op het a.s. voorjaar en de zomer
Profiteer hiervan, het geeft guldens voordeel.
In onze al te kleine ruimte voor verkoop
en opslag, moeten wij ruimte maken voor
al de duizenden artikelen, die straks uit
binnen- en buitenland bij ons binnenkomen.
De fa. Nooy wil deze aankomende weken
benutten, u te laten profiteren van speciale aanbiedingen.
Nu kopen is guldens besparen op het aanschaffen van goederen voor a.s. voorjaar
en zomer.
Ons devies:

Nu zolang de voorraad strekt direkt leverbaar

Maar bestel,spoedig om-wachten te voorkomen
Ook leveren wij u de volgende merken, alle uit voorraad:
RUTON, AEG, BICO, HOOVER, MIELE enz.

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

van

en het leed is geleden!

NOOY

ZANüVOORT AAN ZtX
•CRGËN AAN ZEE

GRjHOUTSf FtAAT 29; HAARLEM

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 51-56, Haarlem
Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et

per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Steeds twee stappen voor!
Dinsdags de gehele dag gesloten.

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Storende
Lichtreflexen
vooikomt u door ontspiegelde brilleglazen.
L O OMr.Mopticien
AN

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

BLOEHEH'-üfPUNm'VAN
Blo emenmagazijn

„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Voridellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

„TERYLENE"
betekent:

Brillenspecialist

M HUIS MET....

vitrage

Centrale verwarming-Oliestook

Het resultaat is verbluffend!

001

Nü is het tijd voor

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgedip'omeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

•
®
•
O
O

NIET STRIJKEN
KRIMPVRIJ
KREUKHERSTELLEND
DADELIJK DROOG
HANGT SOEPEL

EFFEN „TERYLENE":

MET INGEWEVEN DESSIN :

90
120
150
180
300

120 cm breed per meter 5,45
150 cm breed per meter 7,25
160 cm stores per meter 6,95

cm
cm
cm
cm
cm

breed
breed
breed
breed
breed

per
per
per
per
per

meter
meter
meter
meter
meter

2,55
3.45
4,25
4,95
8,75

Voordelige aanbieding
Katoenen Etamines

MET KANT:
90 cm breed per meter 3.25
Bijpassende val
2,45
Val vanaf
1,95

Katoenen Kant
halve prijs

DOBBY-STOF
120 cm breed
Vele kleuren
per meter 4,65

Zie onze
speciale
etalage

UW SPECIAALZAAK!

GROTE KROCHT 30-36

TELEFOON 2666

OpgericUJ: in 190D

63e jaargang no.16 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 26 FEBRUARI

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

VARIÉTÉ WERKTE VERKILLEND
Jaarlijkse feestavond ZPSV
De traditionele feestavond van de Zandvoortse Politfesportvereniging vond j.l. zaterdag onder grote belangstelling van leden en genodigden plaats in café-restaurant
„Zomerlust".
De feestavond werd o.m. bijgewoond door
wethouder J. L. C. Lindeman, namens het
gemeentebestuur en de korpschef van de
gemeentepolitie, de heer Van Maris.
De komst van de heer Van Buren, oudvoorzitter van ZPSV en momenteel met
verlof uit de Antillen, werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Aan het optreden van een variété gezelschap, o.l.v.,
conferencier de Kleyn, ging een welkomstwoord van voorzitter Methorst vooraf. H:j
zei o.a., dat na de viering van het 25-jarig
bestaan van de ZPSV in het afgelopen jaar,
deze feestavond een meer bescheiden karakter droeg. De vroege datum waarop de
avond was vastgesteld, hield verband met
de a.s. viering van het derde lustrum van
het korps reserve-politie.
Hierna was het woord aan de heer
Schultz van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem, die het gezelschap aan
de zaal voorstelde. De verwachtingen die
hij met zijn aanprijzingen van de medewerkenden opriep werden niet gehonoreerd. De prestaties van het gezelschap,
bestaande uit een pianist, een zangeres,
een duo met rijwielacrobatiek en een vallende man, werden vooral door de capriolen van laatstgenoemde gekarakteriseerd.
De uitvoering, die ver onder de-'maat bleef,
werkte verkillend op de aanwezigen die
de feeststemming dreigden kwijt te raken.
Wellicht dat .deze voorstelling, voordat de
TV het publiek met amusementsprogramma's begon te overspoelen,' nog enige indruk had gemaakt. Anno 1963 moet de
kans, dat men zich bij genoemde variétévoorstelling nog „uit en „ feestelijk" kan
voelen, maar heel gering worden geacht.
De stemming kwam weer terug na afloop
van het variété-programma toen de zaal
in een ballroom werd herschapen. O.l.v.
het orkest van Ed Willians werd tot ver

na het middernachtelijk uur gedanst. Het
bal werd afgewisseld met het optreden
van eeri drietal leden van het gemeentelijk
politiekorps, die hun kleinkunstnummers
beter en yakkundiger wisten te brengen
dan de variété-artiesten.

Zandvoortse Damclub
De stand na de eerste helft van de competitie luidt:
1. C. Draijer Jr.
2. A. Hoekema

16—29
15—23

16—22
3. P. Versteege
4. C. Draijer Sr.
15—19
5. J. Koper
15—19
15—18
6. J. Ovaa
7. A. de Haan
16—18
8. L. van der Werff
16—17
9. G. ter Wolbeek
19—16
10. Th. ter Wolbeek
14—15
11. M. Weber
16—15
12. J. van Dijk
16—14
13. J. Schuiten
12—12
14. F. van Beem
13—10
15. E. Franssen
21—10
16. P. Briedé
14- 8
17. M. J. Klatser
11— 6
18 en 19 resp. Draaisma en Halderman.

Openhartig rapport van RK. instituut

Doorbreking traditionele gedragsregels
en gedragingen
De gegevens van de kerkelijke registratie van 1960 en de eerste uitslag van de
in dat jaar gehouden volkstelling zijn aanleiding geweest voor het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut de uitkomsten eens nader onder de loep te nemen. De bevindingen zijn neergelegd in een onlangs verschenen publicatie „Kerkelijkheid en
Kerksheid in Nederland" waaraan wij het volgende ontlenen.
Het aantal roomskatholieke Nederlanders
toe.
neemt — ook relatief gesproken
Met enkele uitzonderingen geldt dat voor
alle provincies en steden. Alleen in enkele
grote steden van gemengd levensbeschouwelijke signatuur stijgt het percentage
niet of nauwelijks zodat daar sprake kan
zijn van een toenemende formele onkerkelijkheid onder de rooms-katholieken.
Dat is het geval in bijvoorbeeld de agglomeraties Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag en in Arnhem en Utrecht.
Steeds minder roomskatholieken echter

BOEK VAN UITERSTEN
geeft verslag van vreemde aardbewoners
Welke voetbalclub slaagt er in zijn tegenstander met-een nederlaag van 36-0 naar
huis te sturen? Het elftal verdient daarmee een dubbele lauwerkrans, want het
zou het wereldrecord evenaren van de Schotse vereniging „Arbroath", die in 1885
in een wedstrijd in de Schotse bekercompetitie het „geduchte" elftal van „Bon Accord" met deze cijfers overspeelde. De man bij het scoringsbord moest de doelpunten met kruisjes bijhouden./ Als de elf Nederlandse oranjemannen het ooit op
hun heupen krijgen en een ander nationaal voetbalteam met 18-0 en rood beschaamde
kaken naar de kleedkamer laten verdwijnen, dan heeft Nederland daarmee ook
een wereldrecord in handen.

achten zich gebonden aan allerlei (gedrags-) regels, die de roomse bevolkingsgroep kenmerken. Het aantal rooms-kathoheken bijvoorbeeld dat' de KVP stemt,
neemt, vooral onder de jongeren, af; de
laatste twaalf jaar ongeveer daalt het geboortecijfer in enkele overwegend roomskatholieke steden „bijzonder snel".
Het begrip kerkelijkheid wordt in het
rapport gebruikt als men het heeft over
degenen die zichzelf (bijvoorbeeld) roomskatholiek noemen, over de mensen dus die
in ieder geval formeel r.k. zijn. Bespreekt
men de uit deze geloofsovertuiging voortspruitende gedragingen .en gewoonten,
dan komen de begrippen kerksheid en onkerksheid naar voren: .Orkerksheid neemt
onder de Nederlandse rooms-katholieken
toe. Wanneer men zich-:iog: rooms-katholiek wenst te noemen bij gelegenheid van
een volkstelling, wil dat nog niet zeggen, dat men zich ook gellonden voelt aan
een aantal gedragsregels, waaraan men
zich als rooms-katholiek placht te houden.
Deze „doorbreking van , traditionele gedragsregels en gedragingen" geldt zowel
voor sociale groepen als voor regionale
eenheden, zowel op het terrein der strikt
kerkelijke gedragingen als op maatschappelijk-cultureel gebied. De pubhkatie stelt
dat „de religieuze vitaliteit voortgaande
wordt aangetast".
De samenstellers wijzen o.m. ook op de
relatief snelle teruggang van het roomskatholieke geboortecijfer: „Dit voorbeeld
wordt mede gekozen, omdat het nog eens
de aandacht kan vestigen op de ernstige
persoonlijke conflicten, die uit een bewuste beheersing van het geboorteniveau kunnen voortvloeien. Dat deze spanning eveneens voor een aantal rooms-katholieken
mede aanleiding was voor een verzwakking van hun religieuze en kerkelijke binding mag wel worden aangenomen".
In een slotopmerking wordt de vraag
aan de orde gesteld of de toenemende onkerksheid op den duur zal kunnen leiden
tot een toenemen van de formele afvalligheid.
Dit, aldus de publikatie, is ook bij Ned.
Hervormden gebeurd. Vrijwel overal in
Nederland namelijk nam het aantal hervormden vrij aanzienlijk af. Waarschijnlijk zijn het de hervormd „afvalligen", die
verantwoordelijk zijn voor de toenemende
onkerkelijkheid in Nederland. Vooral in
de grote steden is de onkerkelijkheid „tot
bedenkelijke hoogte gestegen".

Het officiële record vestigde namelijk wicht van „maar" 78 kilo in de tweede
Duitsland in 1912 door in het kader van ronde de 141V2 kilo wegende Ed tegen de
hamerde. De man, die echter het
de Olympische Spelen met 16-0 van Rus- grond
meest in de ring stond, was Abraham
land te winnen. De nationale elf van En- Hollandersky, omdat hij zo'n moeilijke
geland wonnen echter in 1951 met één naam had beter bekend als „Abe, de krandoelpunt meer van Australië. Maar dit tenjongen". Hij bokste tussen 1904 en
maar liefst dertienhonderd en negen
record is officieus, omdat het hier ging 1918
wedstrijden. Meer dan honderd per jaar
om een vriendschappelijke ontmoeting. en zo'n twee per week dus.
Tot slot enkele snelheden in de sport:
Prijsschieten was het echter wel.
snelste sprinters mogen de honderd
De Franse uitgeversmaatschappij „Gui- de
meter in krap tien seconden lopen, zij
nes Hachette" heeft een staf van ijve- kunnen toch nooit op tegen de snelheid
rige medewerkers aan het werk gezet op van de tennis- en volleybal. Volgens deshet verzamelen van dergelijke uitzonder- kundige berekeningen sloeg de Amerikaan
in 1935 de tennisbal met zo'n 210
lijke prestaties en records. Het resultaat Stoefen
kilometer per uur over het net. En een
is gebundeld in „Le Livre des Extrèmes", flinke smash, bij volleybal gaf het leer een
het „Boek van de Uitersten". De prijs van vaart van 175 km per uur.
dit boek — zo'n dertig gulden — is ook
al een "record. Wie 't werk leest, kan na
afloop niet aan de indruk ontkomen, dat
hij in een vreemde wereld leeft. Hij weet
dan wie het record pinda-duwen-met-deneus bezit en wie het langst in een mandje
op een paal heeft gezeten of het de meeste
uren achter een piano, een drumstel, of
een trekorgel heeft volgehouden.
Wens van tante Agaat
De honderd aan de sport gewijde pagina's bieden al genoeg bizarre dingen. Wist
u, dat de Amerikanen Hillman en Robertson het wereldrecord „hardlopen voor Tante Agaat heeft te kennen gegeven dat origineel zijn en daarom stelde ik voor
paren" bezitten ? Dat, lopen is geen ge- ze volgend jaar naar het carnaval in het dat ze zou gaan, zoals ze was en is.
~ moet toch wat aan!" 'kreet tante.
makkelijk karwei, want het linkerbeen donkere zuiden wil. Gerust vrienden, ik „Ik
„Natuurlijk", zei ik, „U begrijpt me vervan de een wordt aan het rechter van de ben wild van dat idee, want tante heeft
partner vastgebonden. Toch slaagden de niet zo < heel veel, wat haar opvrolijkt in keerd. Iedereen wil wat voorstellen bij een
Amerikanen er in een afstand van 100 het leven. (Ik laat mijn aanwezigheid in carnaval, iedereen kruipt in de huid van
yards (ruim 91 m) in precies elf seconden haar woning dus even buiten beschouwing, een ander, die hij niet is".
„Maak 't niet zo ingewikkeld, jongen",
af te leggen. Het zou menigen nog moei- zoals u ziet).
Tante heeft hier en daar nog wel een verzocht tante. Maar ik Meld aan en bete kosten dit zonder gebonden benen te
jieef of nicht, maar die zetten geen zoden toogde dat er maar weinig mensen te vinpresteren.
" ,
den waren, die bereid zijn zichzelf te zijn
De in Amerika en Engeland zeer popu- aan de dijk van haar vertier.
laire golfsport geeft ook alle mogelijkhe- Wij hebben deze nieuwe droomwens van bij het carnaval,
tante
zondagavond
druk
besproken.
Het
„De mens zelf is origineel!" riep ik in
den voor uitzonderlijke prestaties. De zesjarige (!) Amerikaan Joe Dobson bijvoor- resultaat was een opgetogen tante Agaat vuur geraakt, door m'n eigen ideeën. „De
beeld, slaagde er in een 104 nieter lange en een loden stuiter" in mijn hoofd. (Door mens zelf, dat is niet mis, maar om naar
„hole" — de afstand tussen twee „putjes" dit gesprelt werd onze nachtrust aanzien- het carnaval te gaan, zoals u bent, moet
u beschikken over veel moed. Want 't zijn
— in één slag te overbruggen. Hetzelfde lijk bekort).
„Wil je wel geloven", lachte tante, „dat niet de leden van de massa, maar de enpresteerde in Engeland een zekere meneer
South, maar die had tijd genoeg gehad ik zo iets nou veel liever doe, dan naar de kelingen, die opvallen. Het individu zal
uiteindelijk uit de grauwe massa zegevieom te oefenen, hij was 91 jaar. Boksen is wintersport gaan ?"
„J<i, wat een wonder", zei ik. „De win- rend naar voren treden!"
ook zo'n sport, waarin van alles mogelijk
Tante keek me onderzoekend aan en
,1 is. De wedstrijd met het grootste ter kan me nou onderhand wel gestolen
Hchaamsverschil staat op naam van de po- worden en de sport, die er aan vast zit vroeg waarom ik opeens begon te1> schelden. (Ze zette de fles, waaruit we zo nu
tige heren Bob Fitzsimmons en Ed Dunk- ook". '
Wij besteedden anderhalf uur aan het en dan een likeurtje hadden genomen,
horst. Bob was vele jaren wereldkampioen,
vandaar dat hij in 1900 ondanks zijn ge- probleem van tantes kleding. Ze wilde wat uit m'n buurt). In ieder geval wilde
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Commissie stelt vast

INDUSTRIE SCHEPT WEL LEVEN
maar dat sterft weer uit bij gebrek aan andere voorzieningen
Het Centrum voor Staatkundige Vorming heeft een omvangrijke commissie aan
het werk gezet op een studie van het Nederlandse industrialisatiebeleid. De uitkomst zal binnenkort in gedrukte vorm verschijnen, maar inmiddels zijn de conclusies al bekend geworden. Uit het twaalftal door het centrum opgestelde stellingen
blijkt nog eens duidelijk, dat industrialiseren bepaald geen zaak is van het lukraak neerzetten van fabrieken in al die plaatsen en gebieden in Nederland, welke
het tot nu toe zonder rokende schoorstenen moesten doen. Aan de andere kant
moeten de touwtjes van het beleid niet alleen in handen zijn van de centrale overheid. Het rapport zegt hierover o.m.:
„De rijksoverheid moet de maatregelen
voor de bevordering van de industrialisatie vaststellen en uitvoeren in nauw overleg met de besturen van de lagere publiekrechlelijke lichamen" en „Ten aanzièn van de begeleidende maatregelen in
het maatschappelijke en culturele vlak
zou de uitvoering in belangrijke mate zijn
over te dragen aan de provinciale besturen".
Volgens het Centrum voor Staatkundige Vorming moet het algemeen industrialisatiebeleid worden gevoerd op grond van
economische principes "en zich derhalve
dienen te richten op die streken van het
land, waar de omstandigheden voor het
op gang brengen van een in een later
stadium zichzelf versterkende industrie
aanwezig zijn". Niet de behoeften van
een bepaald gebied moeten hier, volgens
het Centrum, voorop staan, maar de economische mogelijkheden — goede wegen,
arbeidskrachten, gelegenheid voor woningbouw enz. Overigens kan, wat dit betreft,
de overheid te voren toch de helpende
hand bieden, door al bij voorbaat een
krachtige expansie te garanderen van de
te vestigen industrie, bijvoorbeeld door de
aanleg van een wegennet. Het Centrum
pleit voor de aanleg van een net van
hoofdwegen, dat de voornaamste centra
in Nederland onderling verbindt en aansluiting geeft op de verkeersverbindingen
in onze nabuurlanden.
In principe zouden de mogelijkheden
van industrialisatie dan beperkt blijven
tot de plaatsen, die aansluiting kunnen
vinden op dit verbindingsnet. De wegen
moeten als het ware de slagaders zijn,
waarlangs do economische impulsen door
ons land stromen. Bij strikte naleving
hiervan zou echter weinig van een nationaal industrialisatiebeleid terecht komen.
De commissie van het Centrum verlegt
daarom de aandacht naar verbeteringsmogelijkheden buiten een algemeen industrialisatiebeleid — gebaseerd op economische motieven — om. „Zo is er", aldus
een van de uitspraken, „behoefte aan een
bijzonder ontwikkelingsbeleid in die streken, waar zich een belangrijk tekort aan
werkgelegenheid blijft voordoen, als gevolg waarvan de leefbaarheid van de
streek in gevaar dreigt te komen". Hier
staan dus de belangen van een bepaalde
streek voorop en niet de economische
principes. Dit bijzondere beleid moet er op
zijn gericht een streek in haar totaliteit te
verbeteren. Industrialisatie is daarbij niet
alleen zaligmakend.- Andere facetten zijn:
agrarische hervormingen, schaalvergroting van het platteland en het tot ontwikkeling brengen van een recreatieve functie in die gebieden, welke daarvoor geschikt zijn.
Uitgangspunt bij dit bijzondere beleid
is niet meer het economische potentieel
van een bepaald deel van Nederland, maar
de noodzaak om de bewoners betere levensomstandigheden te bieden. Dit vereist een totaal regionaal beleid — eco-

nomisch, maatschappelijk en cultureel —
dat verder gaat dan wat elders in het land
ter begeleiding van de economische ontwikkeling gebeurt. Het Centrum pleit hier
voor de aanwijzing van een beperkt aantal kernen, die goede invloed op de
gehele streek kunnen uitoefenen. Zulke
„kerngemeenten" zijn m ons land heel
hard nodig. De afgelopen jaren hebben wel
geleerd, dat het samengaan van een nationaal industrialisatiebeleid en bijzonder
plaatselijke maatregelen zorgvuldig moeten worden uitgewerkt. Duidelijk is gebleken — bijvoorbeeld in Brabant — dat
industrialisatie alleen niet voldoende is.
Industrie schept wel leven, maar dit leven sterft weer uit als er geen andere
voorzieningen zijn. Het is goed, dat het
Centrum hierop nog eens de aandacht
Jieeft gevestigd.

Plan voor flatbouw
Bij het gemeentebestuur is een aanvraag
ingediend door de N.V. Strokenbouw uit
Loosdrecht voor het stichten van drie flatgebouwen aan de Westerduinweg in Bentveld: twee gebouwen van 25 woningen en
één van 15 woningen.
Zandvoortse Bridgeclub
De vierde competitie is geëindigd met een
overwinning in de A-lijn van het koppel
Berrier-Wanna met 224,31%.
Naar de A-lijn promoveerden mevr.
Spoelder-Jongbloed en Raspoort-Sjouwerman met resp. 222,91% en 210,47%. De
dameskoppels Keur-Schutte (187,73%) en
Bos-Sneiders
(166,66%)
degradeerden
naar de B-lijn.
Van de B-lijn naar de C-lijn degradeerden de fam. Coops en fam. Polak, die zich
met een percentage van resp. 187,67% en
172,62% niet konden handhaven.
Het dameskoppel Bakkenhoven-Vader
promoveerde met 219.04% naar de B-lijn,
evenals het koppel Peen-Reijer met
211,31%.
«
Naar de D-lijn degradeerden mevr. Jacobs-Hulskemper (178,70%) en fam.' van
Straaten met 177,86%. Hun plaatsen werden ingenomen door het dameskoppel
Huijsmans-van Praag met 222,70% en
mevr. Snijer-Paap met 218,61%.
.De uitslagen van twee viertallenwedstrijden luiden:
Zandvoort I-Spel en Vriendschap 2 5-1
Zandvoort 3-HBC 4
6-0
K.J.C. „Noord"

GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
Vooz alle suikerwerken en zoetwaren
Telefoon 21001-12547, Haarlem

ze er niet van horen. Ze wilde niet alleen
gekleed, maar ook verkleed gaan.
Ik schakelde nu ijlings over en stelde
voor dat ze als pier zou gaan.
„Dan heb ik weer niets aan!" riep tante
Agaat, die de fles nog wat verder achteruit schoof. „Een pier is een kaal en naar
beest en ik wil niet als pier!"
„Ik bedoel geen wurm, tante", zei ik
berustend, „dé pier, de Zandvoortse pier!"
„Hoe kan dat nou?" wilde tante weten,
„ik kan me toch niet als een pier of als
de pier verkleden? Wat gaat dat niet kosten?"
Ik meende me te herinneren dat er eens
iemand als Eiffeltoren naar het carnaval
ging, maar die stond drie dagen lang buiten iedere feestviering binnenshuis, omdat hij nergens in kon. Ik zei dat maar
niet, want ik ken tante's gevoeligheid
voor kou.
Tante verwierp dit idee dus, ofschoon ik
haar voorhield dat ze pier van Zandvoort
symbolisch moest uitbeelden.
„Dan kan ik beter als moccataart gaan"
zei ze grinnikend.
„Als moccalaart is niet gek", zei ik,
„maar zet er dan een heel klein piertje
van karton boven op", suggereerde ik.
„Wat moet ik toch met die pier!?"
riep tante.
„Zeker", zei ik, „wat moeten we met
die pier. Toch blijft het een carnavalsobject', hield ik vol. „Maar je moet even
gegrepen worden door de idee".
BARTJE

De stand in de competitie van de maand
februari luidt als volgt: 1. H. Koning
15589 p.; 2. E. Paap 14985 p.; 3. K. Zwemmer 14693 p.; 4. R. Roest 14441 p.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en
koop, Oranjestraat 2a.

ver-

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool
lensstraat 13.

„Tollens",

Tol-

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 GertenbacJis Drukkerij,
Courant, Achterweg l

Zandvoortse

?100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie

2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
VreemdeUngenverkeer, kiosk Raadhuisplein

l
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In zijn „Schaak verovert de wereld" merkt
Fine o.m. het volgende op: „Als we een Gevr. HULP (liefst oudere)
groot aantal schaakaanvallen ontleden, bij oud echtp. in Halfweg,
vrouw invalide is.
ontdekken we een merkwaardige paradox: waarv.
Centr. verw., eigen kamer,
in theorie zijn mogelijkheden van de ver- in- of extern. Hulp van 8
dediging vaak volkomen gelijkwaardig en tot 12 uur aanw. Br. nr.
1601 bur. Z. Crt.
toch zal in de praktijk de aanval het negen
van de tien keer winnen. De oorzaak is Webers schoonmaakbedrijf
vraagt een MANNELIJKE
grotendeels psychologisch: omdat de spe- HULP v. dagelijks of v.d.
ler liever aanvalt, verliest hij dikwijls de avonduren.
Nic. Beetsmoed wanneer hij in de verdediging wordt laan 18, tel. 4090.
Voor de ochtenduren goede
gedrongen".
Inderdaad heeft de praktijk wel bewe- BETREKKING gezocht.
Heb erv. als typiste, lelezen, dat de aanval zeer vaak doorslaat, foniste, receptioniste en verook indien objectief gezien verdediging koopster. Spreek vloeiend
goed mogelijk was. We behoeven slechts Duits, redelijk Engels en
Frans Br. 1602 Z. Crt.
aan het agressieve spel van ex-wereldkampioen Tal te denken; zijn dikwijls in- STR A.NDBEDRIJF
te koop gevraagd..
correcte offers kunnen voor hel, bord bij
Br. nr. 1401 Z. Crt.
beperkte bedenktijd niet weerlegd worLENINGEN en CHEQUES
den. En verdedigen is moeilijk; slechts voor de aanschaffing van
zeer weinig spelers zijn goed in de ver- huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
dediging.
Rijksstraatweg 35, HaarDit alles in ogenschouw genomen, is er lem. telefoon 02500-54903.
dus veel voor te zeggen om, zodra zich P. Koreman, Oosterparkstr. 7, Zandvoort. tel. 4212.
maar de mogelijkheid voordoet, op aanval
te spelen. En toch geschiedt dit vaak niet, Wie heeft in Zandvoort
van 15 tot 27 juni een GEzowel in grootmeesterkringen als in de MEUB. HUIS of FLAT te
lagere regionen. Waarom niet? Angst om huur voor 6 pers. ? Br. m.
te verliezen? Mogelijk. Maar laten we wel uitv. gegevens aan mevr.
G. van Son-Dirkse, Dorpsbedenken, dat op aanval spelen nog niet straat 76, Renswoude.
behoeft te betekenen, dat men alle scheTo huur gevr. voor juli:
pen achter zich moet verbranden. Natuur- l HUISK. + 2 of 3 slaapk.
lijk zijn zulke spelers er, maar we v. 5 pers. Br. H. J. ,VerIe Gonst. Huijgenskunnen toch wel zeggen, dit aan de hand kooij,
straat 39, Amsterdam of
van de resultaten in de praktijk, dat een tel. 020-83786.
dergelijke taktiek geen aanbeveling ver- HOTEL- OF PENSIONdient.
BEDRIJF te koop gevr.
Het beste doet men dus om gewoon een Br. nr. 1406 bur. Z. Crt.
partij op te bouwen, scherp te speuren
naar mogelijkheden om tot de aanval over
wij maken een leuk en vlot
te gaan en als men de tijd daarvoor rijp jurkje voor u. Mevr. Stoete
acht onvervaard de vijandelijke koning te de Ruijterstraat 10/1, tel.
2239.
lijf te gaan.
Hierbij kieze men bij voorkeur ope- Voor moderne MORSVR1JE
ningen, die mogelijkheden tot koningsaan- KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
val in zich dragen. Heeft men de keuze artikelen,
bel 02500-11607.
tussen een positionele en een agressieve HEEMS graanhandel, Anvoortzetting, kies eens niet de positionele, thoniestraat 51-56, Haarlem
Wij
bezorgen maandag,
maar val aan!
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.
Een voorbeeld van zo'n keus:
Na de bekende zettenreeks 1. d4, d5, 2. Te koop gevr. HOTEL- of
c4, e6, 3. Pc3, Pf6, 4. Lg5, Pbd7, 5. cd5:, PENSIONPAND. Br. nr.
ed5:, 6. e3, Le7, 7. Pf3, c6, 8. Ld3, 0-0, 9. 1403 bur. Z. Crt.

Heeft u stof?

Dc2, Te8 (zie diagram) kan Wit met goede

Stadsschouwburg

i

te Haarlem
Zaterdag 2 maart, 8 u.
Toneelgroep Ensemble
Trijntje Corneüs
Zondag 3 maart, 8 uur
Toneelgroep
Ensemble

Weer nieuwe droomwensen
2eserie
van drie

gaat zo gemakkelijk:
1) Koop een zegel a 10 et.
bij elke gulden boodschappen
2} Koop een zegel d 10 et
bij elke 3 pakjes margarine
3) Koop een zegel a 10 et.
bij elke 250 gram koffie of 50
gram Oploskoffie

10-TRANSISTOR-RADIO
Royol de Luxe. Superheterodyne.
Fraai uitgevoerd in 2 kleuren en goud. Compleet met
batterijen, oortelefoon en telescopische antenne in
etui, lederen paraatlas met draagriem.
Dit apparaat is uniek in Nederland. Het heeft een
grote gevoeligheid en een prachtige weergave in het
middengolfbereik.
l jaar schriftelijke garantie. Winkelprijs zeker f 115,-.
Leverbaar na 15 april.

Droomjtrijs: 200 zegel* -f- f 29,- bijbetaling
af -190 zegels.

6-TRANSISTOR-RADIO

Bij elke 2 pakjes Juliennesoep

ELKE 2e POT

UA M

_ 4^

champignonsoep ](J
van 68 et.

\V

b

c

d

e

f

g

2 doosjes JB A

Elk 3e pok

PUDDING GRATIS schoencremeflH
bruin,lichtbruin,zwart, kleurloos

^^

geldig van 27 Fe b r. t/m 5 mcort '63

Spaghetti 250 gr. pak 38

Hou 't varm

Beschuit rol

32

Ananasblokies groot bl.

99

lichtjes doosje 6 st. 35
Liehtglaasje + lichtje 30

IVu in huis nemen
SUPER THEEZAKJES
groot formaat 130
OPLOSTHEE pot
225

Voordelig doop
1O% korting

Altijd De Gruyter's
Snoepje van de Week

BADTOILETSPONS '•
85
HUISHOUDSPONS ' .80
ZEEM
495-3>5-315

voor slechts 15 cl. bij f-4,De Gruylermerk-arlikelen. Elke *? WZsJ)
\ JL ^
week met 'n leuke verrassing
1^')'
#•##•*#####
-_L.

KNUPGRITOL dubbele Bacon
,
189
RENSOL plastic flacon 165
KWIXOP pak
140
METAALPOETS
54
ZILVERPOETS
'
95

Luister naar het interessante De
Gruyter-progromma „Met De
Gruyter de wereld rond"
op Radio Luxemburg (208 m.)
Aanstaande zondag 3 maart
van 12.45-13.00 uur.

de eerste 3
Droomwensen

P^fiPl
Hè—BÏ*
^^

Hoogtezon
infraroodlamp
200 zegels + f39,(of 590 zegels).
Snelkookpan
200 zegels t f 17,(of 370 zegels).

NjfiiteS. Tuinstoel
/a^T

*********

**"^

100 reaels 4. f i50
(of 145 zegels).

FAMILIE
DRUKWERK
geboortekaartjes

ondcrtrouwcirculaires
rouwcirculaires

fc-

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

WEES

BIJ DE TIJD!

Fraai model keukenklok van bekende West-Duitse
klokkenfabriek. Ivoorkleur met zwarte wijzers en cijfers
Heel practisch is de ingebouwde 60 minuten eier- en
bakwekker.
Naar keuze leverbaar met 8-daags veerwerk of storingvrij electrisch uurwerk. Zelfstartend. Met secondenwijzer.
1 jaar schriftelijke garantie. Winkelprijs minstens f 47,50.
Leverbaar na 15 april.

Droomprijs: Veencerkklok 100 zegels -f- f 16,- bijbetaling af ZGOzcgelt.
Kleclrische Mok - 10O zegels + f 18,- bijbetaling
<>f 28O zegels.

Altijd 'n kassabon voor 10c/o korting, óók bij de week reclames !
dl

alleen
Cobi Beek-Meisner

HUIS met 8 of meer kmrs
te koop gevr. Br. nr. 1405
bur. Z. Crt.

WAARE

PROCENT
DE
GRUYTER

de begrotingen van de deelstaten zullen
niettemin een expansieve uitwerking beGediplomeerd
houden. De woningbouw zal groot genoeg
schoonheidsspecialiste
blijven ondanks het feit, dat de federale
AUTOVERHUUR
Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamssubsidies
aan de woningbouw ongetwijfeld
„ZANDVOORT"
massage, vermagering, gekleiner zullen zijn dan in het. afgelopen
garandeerde blijvende ontVerhuur van
Opeis en
jaar. De investeringen in vaste activa van
haring, infrarood Sauna,
Volkswagen met roldak.
WINKEL met of zonder
enz.
pand ter overname gevr.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
de ondernemingen en de voorraadbehoefW. Draijerstr. 3, telef. 3412
Er. nr. 1407 bur. Z.. Crt.
Dr. Schaepmanstraat l
ten zijn in de huidige situatie de meest onzekere elementen. Niets wijst er op, dat de
vraag in deze sectoren dit jaar aanmerketpeneming van het aantal werkende vrou- lijk zal toe- of afnemen, aldus het overwen zal over het geheel genomen maar zicht. Het is niet erg waarschijnlijk, dat
mogelijke
netto-uitvoerontwikkeling
weinig invloed op de situatie kunnen heb- de
ben. De vooruitzichten voor de toeneming belangrijk genoeg zal zijn om grote invan het aantal buitenlandse arbeidskrach- vloed op de totale produktie te hebben.
Met het oog op de onlangs door de
ten zijn onzeker. Het lijkt weinig -waarvan West-Duitsland
schijnlijk dat'de vlucht van het platteland bondsregering aangenomen maatregelen en
(thans 150.000 tot 200.000 personen per de vermindering^ van de vraagdruk in de
jaar) sterk zal toenemen. Er is reden om voornaamste economische sectoren kan
In een zojuist door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke- aan te nemen dat in de naaste toekomst een neiging tot matiging van de prljsstijling (OESO) gepubliceerd overzicht van de economische toestand in West-Duits- de neiging tot vermindering van de weke- gingen worden verwacht. Men kan echter
land wordt gezegd, dat er zich de laatste tijd in de economische toestand in West- lijkse arbeidstijd iets minder groot zal niet als zeker aannemen, dat de prijzen
dit jaar stabiel zullen blijven. Vaststellend,
Duitsland twee fundamentele wijzigingen hebben voorgedaan. In de eerste plaats is zijn.
dat de stabilisatie van kosten en prijzen
door het afnemen van de werkloosheid, de wijzigingen in de leeftijdsopbouw en de
Volgens 't overzicht is het mogelijk, dat
bevolking en het tot staan komen van de stroom van vluchtelingen uit Oost-Duitsland, het verbruik in de particuliere sector dit op het ogenblik één van de voornaamste
het aanbod van arbeidskrachten niet langer zo uitzonderlijk gunstig als in de voor- jaar iets minder snel zal toenemen dan in vraagstukken van de economische politiek
van West-Duitsland blijft, wordt m net
afgaande periode.
1962. De druk op de lonen is nog steeds
overzicht opgemerkt, dat echter met mag
groot maar vertoonde het afgelopen jaar
worden uitgesloten, dat in de loop van '63
In de tweede plaats hebben de herwaarHet is weinig waarschijnlijk dat men een neiging tot verminderen. Deze verdering van de mark en de druk, die in door andere factoren het verdwijnen van mindering zal in 1963 ongetwijfeld aan- maatregelen ter aanmoediging van de
Duitsland op de lonen werd uitgeoefend, de bovengenoemde twee bronnen van ar- houden. De Duitse begroting 1963 toontvraag nodig kunnen blijken. De onzekerkosten 'en prijzen meegesleept in een ont- beidskrachten, die samen ongeveer 250.000 aan, dat het verbruik in de overheidssec- heid omtrent de investeringen in vaste
wikkeling, die meer in overeenstemming is arbeiders per jaar in de jaren 1950-1960, tor vermoedelijk het meest dynamische activa van de ondernemingen is aanleiding
met die, welke in andere landen kan wor- hebben geleverd, zal kunnen goedmaken. onderdeel van de vraag zal blijven, maar de economische politiek een grotere soeden waargenomen. Deze nieuwe ontwikke- De werkende bevolking in Duitsland zal dat het minder krachtig zal stijgen dan in pelheid te geven.
lingen beginnen reeds hun invloed te doen in de vijf komende jaren licht moeten de eerste helft van het vorige jaar. Voorts
gevoelen op de betalingsbalans en zij -heb- schommelen, doordat het aantal jeugdige wordt er naar gestreefd een buitensporige VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ben ook een aanzienlijke invloed op de personen, die hun studie beëindigen wat stijging van de overheidsinvesteringen in
ZANDVOORTSE COURANT.
binnenlandse economische politiek in West kleiner zal zijn en dat van de gepensio- de vorm van bouwwerken te voorkomen.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
Duitsland.
neerden groter zal worden. Een nieuwe
De bondsbegroting en vermoedelijk ook op, voor het U weer ontgaat!'

Wijzigingen in economische situatie

verlovingskaartjes

+ f 17,- bijbetaling

h

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.>
Coup. geld. Voorv. op
vooruitzichten 10. 0-0, gevolgd door de z.g. de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.
minoriteitsaanval (Tbl benevens b2-b4-b5)
spelen. Maar Wit kan ook een ander plan
uitvoeren: aanval op de zwarte koning! Gevr. in nieuwe bungalow
Zie de partij Matulovic-Tomovic, Kam- in- of extern: HULP in de
huish. Niet onder 18 jaar.
pioenschap Joegoslavië 1958:
Goed loon. Huiselijk ver10. 0-0-0, Pd7-f8, 11. Lg5xf6! (Weg met die keer. Geen kleine kinderen.
verdediger!), Le7xf6, 12. h2-h3, a7-a5, 13. Br. ond. nr. 1504 of telef.
02507-2312.
g2-g4, b7-b5, 14. Tdl-gl, a5-a4, 15. g4-g5,
Lf6-e7, 16. Pf3-e5, Ta8-a6 en nu reeds bleek Te koop gevraagd: LEEG
m. of z.
de zwarte stelling stormrijp: 17. Ld3xh7+, BEDRIJFSPAND
overname. Br. 1404 Z.Crt.
PfSxh7, 18. g5-g6,! f7-f5 (Wanhoop: na 18.
fgG:, 19. Dg6: is het «veneens uit: er dreigt
zowel Dg7: mat als Df7+ benevens Pg6
mat) 19. g6xh7+, KgSxb.7, 20. Dc2-e2,
c6-c5, 21. De2-h5 + , Ta6-h6, 22. Tglxg7+
en Zwart gaf op. Hoe eenvoudig nietwaar ?
Wits aanval leidde regelrecht tot winst.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

als:

Drooilllirijs: 2OO seffel*
af 370 zegels.

.&.**< f&fS '•>\>•• ^ïSfcï:*.-.. ï.N'^%"jïi*i«*M.*j*Jiftk'iNt

Verlos ons
van de boze
a

De Luxe Hifi. Handig zakmodel, merk Rainbow.
Compleet met batterij, oortelefoon in etui en lederen
paraattas. Luidspreker en oortelefoon afzonderlijk te
gebruiken.
Schitterende geluidsweergave in het middengolfbereik.
l jaar schriftelijke garantie. Winkelprijs zeker f 70,-.
Leverbaar na 15 april.

GOEDKOPER
bij opnkoop van f 4,De Gruytermerk-artikelen

Hendrik IV
Maandag 4 maart, 8 u.
Ab. B.
Toneelgroep Theater

Droomzegels sparen

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

pgerlcht In 1900
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Redaktle en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort
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Maandag uitspraak zomerhuisjes

Samengaan van CHU en ARP
Politieke hartewens van de heer Bruins Slot
„Over een eventueel herstel van de normale relaties met de republiek Indonesië, zou
men zich in ons land moeten verheugen. Een bezoek van president Soekarno aan
Nederland moet echter, gezien de mogelijke reacties bij een deel van het Nederlandse volk, goed worden overwogen en voorzichtig worden benaderd".
Dit zei de heer J. A. H. J. S. Bruins Slot, lid van de Tweede Kamer van de Anti
Revolutionaire Partij en hoofdredakteur van het A.R.-dagblad „Trouw", tijdens
een bijeenkomst j.l. maandag in het Gemeenschapshuis.
De vergadering was georganiseerd door de
afdeling Zandvoort van de A.R.-kiesvereniging „Nederland en Oranje". Men had
aan de bijeenkomst het karakter van een
z.g.„ praatavond" gegeven. Daarvoor was
de gebruikelijke vergaderformule, lezing
en daarna het beantwoorden van vragen,
omgedraaid. Eerst werd aan de' heer
Bruins Slot een aantal vragen gesteld, die
door hem in een betoog werden samengevat en beantwoord.
Naar aanleiding van een der vragen,
noemde spreker het niet verontrustend dat
na de a.s. Kamerverkiezingen, een aantal
prominente parlementariërs van de ARP
niet in de Kamer zal terugkeren. Volgens
de heer Bruins Slot moest de oorzaak van
hun vertrek voornamelijk gezocht worden
in de persoonlijke sfeer.
Hij .vond de politieke exodus geen ernstige verzwakking van de AR-vertegenwoordiging in het parlement. De partij beschikt over voldoende capabele figuren om
de opengevallen zetels te bezetten. Hij bepleitte in dit verband een doorstroming,
waarbij de jongere generatie de oudere
bijtijds aflost. Hij achtte de gemiddelde
leeftijd van de volksvertegenwoordigers
in de Kamer nog altijd te hoog.
Sprekende over binnenlandse problemen
zei spreker, dat een grotere aandacht moet
worden besteed aan het tot stand komen
van extra gesubsidieerde huizen in (?e woningwet-sector. De minder-draagkrachti-

n dreigen steeds meer In de knel te komen. De heer Bruins Slot toonde zich een
voorstander van de hulp aan de onderontwikkelde gebieden. Hij bepleitte die
steun vooral op politieke gronden. Hij zag
er een wapen in tegen de bedreiging van
het communisme.
Wat de onderlinge verhoudingen tussen
de politieke partijen in Nederland betreft
koesterde spreker een politieke hartewens:
een samengaan van CHU en ARP. Voor
de toekomst van een politiek, gebaseerd
op een christelijk reformatorische overtuiging, moet dit van het grootste belang
worden geacht. In het verlengde daarvan
zag de heer Bruins Slot een band met het
r.k.-deel van het Nederlandse volk. Maar
vooralsnog vormde de prot.-chr. gedachte
zo'n sterke factor in het politieke leven,
om reeds nu een dergelijke samenwerking
te overwegen. Men moet bij de christelijke
partijen het oog er echter wel op gericht
houden, aldus spreker.

Voor de Haarlemse kantonrechter mr. L.
Drabbe werd j.l. maandag de behandeling
van de zaak tegen enkele huurders van de
twintig zomerhuisjes, die deel uitmaken
van het complex „De Schelp", voortgezet.
Volgens een besluit van de gemeenteraad, vervat in een gemeenteverordening,
mogen deze zomerverblijven alleen van
l april tot l oktober worden bewoond.
Verscheidene bewoners van de huisjes,
o.w. de exploitant, de heer W. Driessen,
zijn het met deze bepaling niet eens. Genoemde exploitant was na l oktober j.l.
in een der zomerhuisjes blijven wonen en
werd door de politie verbaliseerd.
In zijn requisitoir j.l. maandag zei mr.
Bredius, officier van justitie, dat de flats
geen normale huizen kunnen worden genoemd in de zin van de woonruimtewet.
In de zomer kunnen zij heel goed bewoond worden, maar in de winter bepaald niet. Hij was derhalve van mening
dat de gewraakte verordening bindend is.
De raadsman van de heer Driessen, mr. M.
B. Cohen, was 't daarmee niet eens. Volgens de verordening kunnen b. en w. elk
huis bestempelen als zomerhuisje. Op
grond daarvan achtte hij de verordening
niet verbindend.
Verder zei mr. Cohen, -dat zijn cliënt
zich kan beroepen op overmacht. Dr.
Driessen was in zijn flat blijven wonen
om daardoor beter toezicht te kunnen uitoefenen op de woningen en het aanwezige
meubilair.
Tegen vier van de vijf huurders eiste
de officier van justitie kleine geldboetes.
Voor de vijfde vroeg hij ontslag van
rechtsvervolging.
De schriftelijke uitspraak van de kantonrechter volgt a.s. maandag.

ANTI-HONGER WEEK

Notulen.
Ingekomen stukken.
Benoemingen, ontslagen enz.
Aankoop grond t.b.v. de verbreding
van de Grote Krocht.
Aanleg plantsoen enz. Sophiaweg.
Aanschaffing motorbakfiets publieke
werken.
Subsidie jeugdwerk Gereformeerde
Kerk.
Verstrekken geldlening aan de Tennisclub „Zandvoort".
Extra krediet aanschaffing ontwikkelingsmateriaal Josina van den Endenschool (o.k.o.).
Vaststelling vergoeding per lokaal en
per kleuter voor het bijzonder kleuteronderwijs over 1962.
Plaatsen schuilgelegenheden bij spoorwegovergangen.
Aanbrengen rijwieltegels op het parkeerterrein bij de watertoren.
Overname van en voorzieningen aan
kantinegebouw op kampeerwagenterrein van Lennepweg.
Rondvraag.

De Anti-Honger-Week (Freedom from
Hunger Week) zal een rustpunt zijn
waarin de stand van zaken zal worden opgemaakt van de 2i/., jaar lopende AntiHonger-Actie. Voorts luidt hij een tweede
5.
fase in, waarin opnieuw en in versterkte
6.
mate een beroep op het wereldgeweten zal
worden gedaan, om aan de nog steeds
7.
heersende honger en ondervoeding van
miljoenen medemensen een halt toe te roe8.
pen. De Anti-Honger Week zal tevens be.
langstelling wekken voor het Wereld
9.
Voedsel Congres, dat in juni van dit jaar
in Washington zal worden gehouden. Dit
congres zal ondermeer de rapporten ver10.
werken, die door de nationale voedselco'ngressen die aan dit Wereld Voedsel Congres voorafgaan, zijn opgesteld. In sep11.
tember 1962 heeft in Nederland reeds een
Nationaal Voedsel Congres plaats gevon12.
den.
13.
Gezien het bezinnings- en voorlichtlngskarakter van de Anti-Honger Week zullen ook in ons land de activiteiten voor
14.
deze week zich in het bijzonder op de
voorlichting richten. De Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
Uitbreiding Zvm-clubhuis
(Novib), uitvoerder van de Anti-HongerIn de a.s. maandag te houden ledenver- Actie in Nederland, zal op 21 maart in een
gadering van de voetbalvereniging „Zand- bijzondere bijeenkomst de Anti-Honger
voortmeeuwen", komt een bestuursvoorstel Week openen. Haar algemeen voorzitter
Z.K.H, de Prins der Nederlanden zal het
ter tafel, het clubhuis aan de Vondellaan inleidende woord spreken. De speciaal
aan de oostzijde uit te breiden over een voor de Anti-Honger-Actie vervaardigde
oppervlakte van 25x16 m. Tergelijkertyd film „Voedsel of hongersnood" (een film
wil men de tunnel doortrekken naar de van Shell Film Unit) zal in première gaan,
gang die naar de kleedkamers van het terwijl een blaasensemble van het Residentie Orkest de bijeenkomst met muziek zal
bestaande gebouw leidt. Eén van de kleed- omlijsten. Na afloop zullen aan Z.K.H, de
kamers komt te vervallen, maar er is Prins de eerste speciale Anti-Honger postruimte gemaakt voor een extra scheids- zegels worden aangeboden. In ruim 145
rechterkamer. Waar zich thans de kanti- andere landen zullen vanaf die datum in
ne bevindt zijn drie kleedkamers en een het kader van de Actie speciale postzegels
worden verkocht, in Nederland met franwasgelegenheid gepland. De huidige in- keerwaarden van 12 en 30 cent. gang tot de spelerstunnel vervalt en krijgt
Aan alle kerkgenootschappen is verzocht omstreeks 21 maart in de kerken
de bestemming van bergruimte.
Men wil het complex verwarmen door aandacht aan het hongervraagstuk te bemiddel van een oliestook-installatie. Het steden, terwijl alle publiciteitsmedia materiaal is • aangeboden betreffende de honontwerp is van de hand van de in Zand- ger en ondervoeding en de Anti-Hongervoort woonachtige architect, de heer J. M. Actie.
Voor de bijeenkomst van 21 maart zijn
Bantjes.

Onlangs kregen wij een politieke prent onder ogen die was vervaardigd na het uiteenvallen van de Volkerenbond in de jaren dertig. De tekening stelde een man voor, „mr. Europa", die een legpuzzel voltooide van een landkaart, waarop de grenzen van de staten
na do eerste wereldoorlog stonden aangegeven. Het onderschrift lutdde: „ledere keer hoop je op een andere uitkomst, maar de situatie blijft ongewijeigd".
Die pr^ent sou op de huidige situatie in ons werelddeel kunnen slaan.
Misschien minder kervend getekend, minder smartelijk, maar de teleurstelling zou
men er ook nu uit kunnen proeven. De teleurstelling bij het falen een nieuwe economische en staatkundige conceptie ingang te doen vinden en het terugvallen van de
Europese landen in oude'en levensgevaarlijke isolementen.
Het heeft weinig sin dit alles te schuiven op de forse rug van de Franse president,
generaal De Gaulle, seker één van de meest geduchte exponenten van een herlevend
nationalisme. Maar voor wie het onderschrift van de politieke prent in gedachte
neemt, een nationalisme dat zich nog overal in Europa doet gelden.
In Frankrijk openlijk aangehangen door de regering, in Duitsland meer verscholen
en daardoor ook meer verraderlijk. In Engeland en de Skandinavische landen sijn
het de politieke partijen, in het bijzonder die van de linkervleugel, die de sprong
naar grotere economische en politieke verbanden niet durven wagen. Uit dit alles
blijkt dat het Europa uit de 19e en het begin van de 20e eeuw, zichzelf nog niet
heeft overwonnen. Ogenschijnlijk leek het allemaal verleden tijd, maar de situatie is ongewijzigd gebleven.
Zelfs ons land — dat men steeds kan vinden in de voorste rij voor de Europese
eenwording — staat aan de vooravond een stukje nationale trots nieuw leven in te
blazen. In verband met de herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing
in 1813 en het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid, wil de regering meewerken aan een reprise Van de slag bij Waterloo. Een heropvoering niet minder
trefzeker geënsceneerd als destijds Pieneman deed in zijn historisch en natuurgetrouw schilderij.
Misschien dat Nederland de Fransen daarin nog één keer — zonder het streven
naar een verenigd Europa geweld aan te doen — kan verslaan. Het gou het natioiiale zelfgevoel niet weinig strelen.

Derde lustrum reservepolitie

van 17 tot 23 maart

De i'n juli 1960 door de Voedsel- en Landbouworganisaties van' de 'Verenigde Naties
gelanceerde Anti-Honger-Actie (Freedom from Hunger Campaign) zal in de week
van 17 tot 23 maart over de hele wereld een bijzondere nadruk verkrijgen. Die
maartweek, waarin het begin van de lente valt, zal Wereld Anti-Honger Week zijn.
21 maart heeft, zo zeggen de secretaris-generaal van de Ver. Naties Oe Thant en
Agenda
de directeur-generaal van de PAO dr. Sen, in een speciale boodschap, in de hele wevan de openbare vergadering van de raad reld een speciale betekenis. Op het noordelijk halfrond luidt 21 maart het voorder gemeente Zandvoort op dinsdag 5
jaar in, op het zuidelijk halfrond is 't het begin van het oogstseizoen.
maart a.s., des namiddags 8 uur.
1.
2.
3.
4.

Oude Adam

Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat in
Zandvoort het korps reserve-gemeentepolitie werd opgericht. Ter gelegenheid van
dit feit wil men een „Vereniging van reservisten Zandvoort" in het leven roepen.
Dit zal het mogelijk maken door middel
van donatie en subsidie, gelden ter beschikking te krijgen evenementen te organiseren en te financieren.
Het programma van de herdenking van
't derde lustrum vermeldt o.m. schietwedstrijden met reserve en beroepskorpsen en
2 wandelmarsen: op 25 mei in Amersfoort
en de Airbornetocht in Oosterbeek. Voor
vrijdag 25 oktober is vastgesteld Repoza 3,
een nachtelijke oefening voor de reservisten.
Op zaterdag 9 november zal een feestavond worden gehouden in café-restaurant
„Zomerlust".

Burgerfjjke Stand
22 februari — 28 februari 1963
Geboren: Hendrika Elisabeth, dv., H.
Groen' en van W. C. M. Coule-; Ronald
Christiaan, zv., J.' Boersma en van N. de
Kruijf; Richard, zv., J. Kerkman en van
M. A. Koper.
>
Ondertrouwd:Wilhelmus Johannes Baan
en Astrid Juliana Hermarij; Jonas West
en Maria Slagtveld; Cornelis Frederik van
Varik en Anna Johanna Maria Schols.
Gehuwd: Hans-Josef Haury en Catharina Maria Twisk.
Overleden :Betje Levie Rijnveld, oud 84
jaar, gehuwd geweest met H. A. Roelvink.

alle wereldlijke en kerkelijke autoriteiten,
vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden, nationale en internationale orWatergetijden
ganisaties uitgenodigd.
strand
HW
LW
HW
LW
berijdbaar
maart
De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft
de jaarlijkse gedenkdag van de oprich9.10
4.30 21.48
17.00 13.00—19.30
ting in 1948, 7 april, dit jaar in het teken
10.26
5.30 23.16 18.30 14.30—21.00
geplaatst van de Wereld Anti-Honger7.00 24.48 20.00 16.00—22.30
11.59
Actie, onder het motto „Honger, ziekte GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
0.48
4.30—11.00
8.30 13.17 21.00
van miljoenen". In dit verband zal aan
1.53 10.00 14.14 22.00
6.00—12.00
Tabaksfabrikaten en aanverw. ari.
alle takken van onderwijs een les over dit
2.40 10.30 14.57 23.00
Vraagt onza nieuwe prijscourant
6.30—13.00
Telefoon 21001-12547, Haarlem
vraagstuk worden aangeboden.
3.22 11.30 15.35 23.30
7.30—13.30
Ook in Nederland

BEELDBUIS IN DE KLAS
bij de aanvang van de nieuwe.schoolcursus
Onderwijs via de beeldbuis is in sommige landen al verscheidene jaren een onderdeel
van het leerplan. In ons land is men al enige tijd bezig de zaak te bestuderen.
Dit jaar — als in september het nieuwe schooljaar begint — zal men in de praktijk
het idee gaan beproeven. Op l januari is daarvoor in Den Haag opgericht de Stichting. Nederlandse Onderwijs Televisie (N.O.T.). Deze heeft met de Nederlandse
Televisie Stichting (NTS) een overeenkomst voor twee jaren gesloten om — voorlopig nog op zeer bescheiden schaal — de uitzendingen te verzorgen.
De NOT treedt daarbij og als uitvoerend
orgaan van het gehele georganiseerde onderwijs. Bij de overeenkomst is vastgesteld, dat de NOT de programma's zal
produceren en uitvoeren. Vanzelfsprekend
zal daarbij nauw worden samengewerkt
met de deskundigen van de NTS.
Voor het eerste schooltelevisiejaar staan
nog niet meer dan 20 uitzendingen op het
programma. Er is slechts een beperkte
zendtijd beschikbaar en bovendien zijn de
financiële mogelijkheden nog gering. Het
zal daardoor niet mogelijk zijn om voor
alle schooltypen afzonderlijke programma's uit te zenden. De NOT zal daarom
proberen om programma's te brengen,
welke zijn afgestemd op royaal genomen
leeftijdsgroepen en verschillende schooltypen. De uitzendingen zullen „zo ruim

van onderwerp zijn, dat meer groepen met
vrucht en plezier naar deze uitzending
kunnen kijken", zo zegt een verklaring
van de NOT.
De opzet is, dat de televisi,elessen een
aanvulling vormen op het schoolprogramma. De experimentele uitzendingen zullen
zich richten op onderwerpen, welke de leraar in de klas niet uitvoerig kan behandelen. Hiervoor zijn door de NOT vier
hoofdgebieden vastgesteld. Het eerste is
de maatschappelijke vorming. Dit staat in
nauw verband met de invoering van het
vak maatschappijleer, dat door de Mammoetwet verplicht is gesteld voor een aantal schooltypen. Tweede hoofdgebied is de
beroeps- en schoolkeuze. Daarnaast zal
tijdens de schooluitzendingen aandacht
worden besteed aan actuele ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk en tech-

nologisch terrein. Ook zal een proef worden genomen met uitzendingen, die de
praktische kennis van een van de moderne talen zal moeten bevorderen. De NOT
denkt bovendien aan programma's voor de
culturele, ethische en esthetische vorming.
Maar tijdens de proefperiode zal enige beperking nodig zijn.
De schooluitzendingen zullen door ieder,
die een televisietoestel heeft, kunnen worden ontvangen. Er zal na een zorgvuldige
selectie, een aantal proefscholen worden
gekozen, die waarschijnlijk een toestel in
bruikleen krijgen. De NOT zal over enige
tijd technische voorschriften uitgeven
met betrekking tot de opstelling van het
televisietoestel in de klas en de klasopstelling bij de t.v.-lessen. Bij elk programma
zullen uitvoerige handleidingen worden
verstrekt. Er zal steeds nauw overleg worden gepleegd met het onderwijs. Daartoe
is een programmaraad samengesteld uit
vertegenwoordigers van het prot.-christelijk, het rooms-katholiek, het openbaar
en het bijzonder-neutraal onderwijs. Ook
vertegenwoordigers van de omroepen hebben zitting in de Raad.
Het is nog niet bekend hoelang de uitzendingen zullen duren. In de komende
maanden zullen de mogelijkheden verder
worden bestudeerd door de vijftien leden
tellende programmaraad. De Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie heeft inmiddels al een eigen bureau gekregen aan het
Sweelinckplein in Den Haag. Tot tijdelijk
directeur is benoemd de heer H. J. L.
Jongbloed, direkteur van de Stichting Nederlandse Onderwijs Film.
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„Alles inbegrepen"

Via een sprong door de lucht
naar vakantiebestemming
De belangstelling in Nederland voor Ité vakantiereizen is nog steeds groeiende. In
1958, het jaar waarin voor het eerst op intensieve wijze „alles inbegrepen" vlieg
reizen m ons land werden gepropageerd, boekte de KLM 800 Ité passagiers. Sodertdien nam het aantal vliegvakantiegangers sprongsgewijs toe.
Een onderzoek toonde aan, dat niet minder dan 87% der reizigers afkomstig is uit
de Randstad Holland, waarvan Amsterdam en omgeving 48% leveren. Ook t.a.v.
de bestemmingen wordt een grote concentratie geconstateerd: 82% ging naar de
z.g. „zonnelanden" (Spanje 58%, Italië 14% en Zuid Frankrijk 10%). Landen als
Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, die volgens CBS-gegevens bij het totaal van
het reizende Nederlandse publiek de grootste voorkeur genieten, staan wat 't luchtloerisme betreft dus lager genoteerd.

scheidenheid van bestemmingen aan, ter-Verkeersongevallen
wijl in de verschillende plaatsen zelf weer Bij het minderen van snelheid voor een
een ruime keus in hotelaccommodatie be- tegenligger slipte j.l. maandag omstreeks
staat. In 1962 kon men kiezen uit 300 tot
kwart over vijf een tankauto, geladen met
250 vakantieoorden en dit jaar zullen het 5000 liter huisbrandolie, op het wegdek
er bijna 400 zijn. Uiteraard is de prijs afvan de Kostverlorenstraat. Bijï deze' sliphankelijk van bestemming en hotel.
partij kwam de/(1 rechtervoorzijde van de
Om na te gaan of de voorlichting wel
wagen tegen een boom terecht en werd
het juiste effect sorteerde bij het Nederbeschadigd.
landse publiek, heeft men door een onaf*
hankelijk marktonderzoekbureau enkele Enige uren tevoren vond in de Kostverlohonderden mensen uit de hogere volks- renstraat een aanrijding plaats tussen
klasse, de middenklasse en de welstands- twee auto's. Beide wagens werden beschaklasse in de Randstad Holland doen on- digd.
dervragen. Het bleek, dat 40% van de on*
dervraagde personen met vakantie naar Dinsdagmiddag word een in de Zeestraat
het buitenland ging. Hiervan reisden 54% geparkeerd staande auto door een vanaf
per auto, 20% per trein, 9% per bus en het Stationsplein komende personenwagen
8% per vliegtuig. Van deze 40% trok 81 aangereden. Beide wagens werden beschaprocent naar een tevoren vastgestelde va- digd.
*
kantiebestemming.
Van de buitenlandgangers toonden 40% Woensdagochtend vond op de Vondellaan
voorkeur voor Spanje, Italië en Zuid Fran- ter hoogte van het vijverpark een aanrijkrijk. In deze is de vergelijking met de ding plaats tussen een auto en een fiets.
voorkeur der Ité-reizigers (82% „zonne- De wielrijder, H. D. uit Zandvoort, werd
landen") interessant. Van de ondervraagde aan zijn arm gewond en liep enige kneugroep reisden immers slechts 8% per vlieg- zingen aan de ribben op.
tuig en de overigen per grondtransportmidFiets en auto werden beschadigd.
*
del. Dat de (verder gelegen) zonnelanden
bij het onderhavig onderzoek niet meer Woensdagmiddag botsten in de Kostverdan 40% halen, wijst dus op een duidelijke lorenstraat twee auto's tegen elkaar. De
relatie tussen transportmiddel en de af- materiele schade was* gering.
stand van de vakantiebestemming.
Op het Favaugeplein kwamen een auto en
een bestelwagen met elkaar in aanrijding.
De auto gleed door de ijsvorming op het
wegdek naar het trottoir en raakte daarbij het linkervoorspatbord van de bestelauto. Ook hier lichte schade.
*
Dinsdag werd een verkeerspaal door een
auto aangereden en vernield. De bestuurrler, de 22-jarige P. K. uit Zandvoort kon
later worden aangehouden. Hij bleek niet
in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. ,
Tegen hem werd procesverbaal opgemaakt.

Er is een stijgende belangstelling waar te Ité afweet, óók aanleiding tot enige argnemen voor verder afgelegen bestemmin- waan te zijn. De redenering „wat goedgen als Griekenland, het Nabije Oosten en koop is, kan nooit goed zijn", heeft meer
mensen van een Ité-vakantie afgehouden
Noord Afrika.
Ité-reizigers bestaan voor 54% uit echt- dan men zou vermoeden. Door voorlichparen, 6% uit kinderen, 12% uit alleen ting krijgt het echter steeds meer bekendreizende mannen en 28% uit alleen rei- heid, dat een Ité-reiziger precies. dezelfde
zende vrouwen. De laatste categorie komt service aan boord en dezelfde hotelaccomvoort uit viijwel alle inkomensgroepen. modatie krijgt, als iemand die een soortWerden in de eerste jaren de hoogste om- gelijke vakantie zelf organiseert.
zetten in de maand september genoteerd,
In tegenstelling tot wat dikwijls aangein 1962 viel het accent op augustus. Dit
nomen werd, is een Ité-reis niet noodzakelaatste wijst wellicht op een (langzame)
lijker wijs een groepsreis. Integendeel
verschuiving naar lagere inkomensgroezelfs, groepsreizen zijn verreweg in de
pen, aangezien de ervaring leert, dat daar- minderheid. Men reist gezamenlijk wanuit over het algemeen de juli-augustus ncer van chartervliegtuigen gebruik wordt
vakantiegangers worden gerecruteerd.
gemaakt, naar de keuze van bestemmingsVan de 50.000 Ité-reizigers van de laat- oorden en/of hotels ter plaatse is zo groot,
ste jaren, maakten er 65%, dus 30.000
dat het een toeval is wanneer en zijn medeNederlanders, door deze vorm van vakan- reizigers tijdens het verblijf ontmoet.
tie voor het eerst kennis niet het vliegen.
De reisbureaux bieden een grote ver„Ité" is de fonetische' weergave van de
letters „I" en „T", Inclusieve Tours. „Alles Inbegrepen" reizen, waarbij reis en
verblijf als één pakket tegen een aantrekkelijke combinatiereis wordt aangeboden,
zijn niet nieuw. Het systeem is voor het
eerst toegepast in 1841, toen de secretaris
van de Britse geheelonthoudersbond een
SB
«2
trein afhuurde, om de deelnemers aan het
congres te Leicester tegen een lage plaatsin recreatiegemeenschap Noord-gen Midden-Veluwe
prijs te kunnen vervoeren. De naam van
die secretaris was Thomas Cook!
Enkele uitzonderingen in de jaren derMen verwacht dat de Veluwe omstreeks het jaar 2000 ingeklemd zal zijn tussen een
tig daargelaten, begon het vliegtuig in het
inclusive tour vervoer pas na de tweede sterk verstedelijkt westen dat zich uitstrekt tot de Gelderse vallei en de Utrechtse
wereldoorlog een rol te spelen. Kleine heuvelrug en het Duitse Ruhrgebied waarvan de verstedelijking via de Rijndelta
chartermaatschappijen, doorgaans opgezet naar de Europoort en langs de IJsel tot Kampen haar uitloop zal vinden.
door ex-oorlogsvliegers met eigen vliegHet beleid zal er daarom op gericht moeten zijn dat er ook straks nog een gebied
tuigen, boden goedkoop vakantievervoer
aan en dat bleek aan te slaan. Deze ont- te vinden is dat ontspanning kan bieden.
wikkeling leidde er toe, dat ook de bi/j de
IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen besloten hun aandeel van de vakan- Om dit in de eerste plaats nationale belang eerste plaats een recreatiegebied voor de
tiemarkt op te eisen. Men schiep een ta- te behartigen heeft een zestiental gemeen- eigen bevolking veilig te stellen en daarriefsconstructie, die het reisbureaus mo- ten op de Veluwe en in de Gelderse vallei toe ondermeer de aaneengesloten reservagelijk maakte vliegreizen, verzorgd door zich verenigd in de recreatie- gemeenschap ten te sparen, geheel in overeenstemming
lATA-maatschappijen, in combinatie niet Noord- en Midden-Veluwe. Deze gemeen- met het facet streekplan voor de Veluwe
hotelverblijf aan te bieden, voor een prijs schap pretenteert niet een soort super WV dat momenteel bij de provincie in de maak
die in vele gevallen nauwelijks hoger was te zijn met het doel zoveel mogelijk toe- is.
risten te trekken, maar ze wil trachten de
Wil men evenwel dit nationale recreadan het normale tarief.
Men wilde hiermee het luchttoerisme functie van de Veluwe als recreatiegebied tiegebied volledig aan zijn functie laten
beantwoorden dan zullen er ook voorziein goede banen leiden, het vliegen meer beter tot haar recht te laten komen.
Als uitgangspunt geldt daarbij in de ningen getroffen moeten worden, aangebekendheid geven en gelijkertijd de lege
plaatsen vullen. Het Ité-vervoer is echter
aan stringente lATA-regels gebonden.
a. organisatie en werving geschiedt door
„touroperators". Doorgaans zijn dit reisbureaus, maar in wezen kan iedereen als
zodanig optreden — zolang het maar niet
de luchtvaartmaatschappij is. Deze levert
uitsluitend vervoer en verzorgt de landelijke, algemene voorlichting. In ons land
zijn. thans 24 tour operators: grote reisbureaus of combinaties daarvan, wier ervaring, vakkennis en reputatie een goede
kwaliteit van de geboden toers garanderen.
b. De reis moet altijd eindigen op de
plaats van vertrek (kan dus een retour- of
cirkelreis zijn). Een deel van de reis kan
per boot, trein of bus worden afgelegd.
c. De Ité-prijs moet tenminste vliegvervoer en slaapaccommodatie bieden. Daarboven kunnen ook maaltijden e.d. verdisconteerd worden.
d. op enkele uitzonderingen (zoals spcciale weekend toers) is de minimum Itéduur 6 dagen, met maxima van 6, 17, 23
of 30 dagen, met de mogelijkheid van verlenging tot ten hoogste 25%. Deze bepaling geldt slechts wanneer per lijnvliegtuig wordt gereisd. Bij charters is men
niet aan deze limieten gebonden.
e. de toers moeten tevoren geheel zijn
betaald en op naleving der lATA-voorschriften door de betreffende luchtvaartmaatschappijen zijn goedgekeurd.
f. de samengestelde prijs van luchtvervoer en landarrangement mag nooit lager
zijn dan 110% van het normale rctourtarief naar dezelfde bestemming. Bij gcbruik van gecharterde vliegtuigen geldt
natuurlijk een oiaehaard gestookt met
als minimum de prijs van het normale
jaarretourtarief.
g. de prijs die de luchtvaartmaatschappij voor haar vcrvoersaandecl berekent
(IT basing-fare) mag niet aan het publiek
bekend worden gemaakt.
De prijs van een Ité-reis vormt een van
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de belangrijkste attracties. Men kan reeds
voor 10% meer dan het normale retourtaricf een volledig verzorgde vakantie doorESSO QUE- EN GASHENDEL
brengen. Tocht blijkt dit prijsvoordeel in
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kringen, waar men weinig of niets van
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voor moderne mensen
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past aan een urgentieschema. Het schema wordt voor een belangrijk deel bepaald door de praktische mogelijkheden
die zich voordoen in het kader van andere meestal openbare werken.
Hierbij wordt ondermeer gedacht aan
de aanleg van stranden in combinatie met
meer gecentraliseerde ontgrondingen en
aan de aanleg van wegen en paden in het
kader van cultuur-technische werken.
Een ander punt is de uitbreiding van de
logies-accommodatie. In de periode 19801990 heeft men te rekenen op een verdubbeling van het aantal toeristische, slaapplaatsen. Gezien de grondslag van het beleid van de gemeenschap dat er op gericht is de aanwezige recreatieruimte z,oveel mogelijk te sparen, zal het accent bij
deze uitbreiding moeten liggen op saneving, vernieuwing en of uitbreiding van
reeds bestaande voorzieningen.
Een zeer urgente zaak ziet de gemeenschap voorts in het tot stand komen van
vakantie-verblijven en ontspanningsgelegenheden voor jeugdige vakantiegangers.
Voorts zal er gestreefd worden naar
uniformiteit van. voorschriften en verordeningen. De gemeenschap zelf heeft echter
geen verordende bevoegdheid. Wat er op
zondag wel of niet mag gebeuren blijft
bijvoorbeeld binnen de sfeer van de gemeenten zelf. Men hoopt dat het nationale
belang dat met de te treffen voorzieningen gediend wordt ook nationaal gehonoreerd zal worden.
Overigens is er een verdeel-sleutel volgens welke de algemene kosten gelijkelijk
door de bij de recreatie-gemeenschap
aangesloten gemeenten worden gedragen.
Die gemeenten zijn: Apeldoorn, Barneveld,
Doornspijk, Elburg, Ede, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattum, Heerde, Hoevelaken,
Nijkerk, Oldenbroek, Putten, Scherpenzeel
en Voorst.
De gemeenten langs de zuidelijke Velu-

Mensen en zaken
Het zondagse pak
De heer Chroesjtsjef, . de Russische premier, heeft in een 'verkiezingspropagandaredevoering in het district Kalinin bewust
of. onbewust een bewijs geleverd dat ,het
communisme in Rusland — na bijna een
halve eeuw „zegeningen" — er nog niet in
geslaagd schijnt te zijn het volk behoorhjk te kleden. Het Sovjet-paradijs heeft
dringend'behoefte aan costuums voor zijn
bewoners! Wie de Russische leider zo zag
staan op het sprekerspodium zou bijna de
indruk krijgen dat hier een welgedane vertegenwoordiger van een zuivelfabriek zijn
auditorum de techniek van het kaasbereiden aan 't uitleggen was. Ben gewoon
burgermannetje, weliswaar behangen met
versierselen en ordetekenen, maar toch
een weinig indrukwekkende figuur, die
met soms docerend opgeheven wijsvinger
en met een boertige leut z'n toehoorders
bezig hield.
Na 45 jaar communisme weet Chroesjtsjef niets belangrijkers te zeggen dan zijn
mensen — bij het zondagse pak, dat ze
dragen — nog drie costuums te beloven.
Ben tamelijk trieste toezegging, want zo
langzamerhand had het kledingprobleem
voor de aanhangers van het' communisme
toch wel opgelost kunnen zijn.
Als a.s. zondag de Opperste Sovjet gekozen moet worden, is de grootste zorg
voor de huidige machthebbers in het Kremlin de elementaire levensbehoefte van hun
volgelingen. Daarom belooft Chroesjtsjef
niet één costuumf maar hij zegt ze er vier
toe. De Rus moet in de toekomst vier pakken hebben! zei hij.
Hij deelde hierna mede dat hij overigens
van mening was dat een goed pak niet
het belangrijkste -in het leven is. Daarbij
liet hij het. Voor hem hebben de heren
Goebbels en Goering — in de Nazidroomstaat — niet anders gesproken.
Het is typerend voor alle dictators dat
zij stelselmatig de behoeften van hun volgelingen onderschatten. Zij denken een bijzonder goede beurt te maken als zij het
volk behoorlijk voeden en kleden. En dikwijls laten zij het bij woorden. In de Nazi-heilstaat werd honger geleden, in Sovjejt Rusland is een goed pak het hoogste
bezit.
Dat de mensen er soms anders over denken, wanneer de propaganda vanuit Moskow spreekt over de sociale gerechtigheid
en de materiële vooruitgang onder het Sovjetbewind, blijkt wel uit het wanhopige
verlangen van duizenden en nog eens duizenden Oost Berlijners om onder het juk
uit te komen.
Omdat ze het achter het ijzeren gordijn
en de muur zo goed hebben, springen ze
uit vensters vijftien meter boven de begane grond, zwemmen ze in de barre winterkou tussen, ijsschotsen de Spree over,
graven ze tunnels en rijden in vertwijfelde „dodenritten" versperringen omver. Om
de schier onbereikbare vrijheid te verkrijgen.
Deze mensen laten dikwijls al hun bezittingen achter, hun huis, hun meubels,
en hun „zondagse pak".
Om de vrijheid te bereiken hebben ze
maling aan hun pak, mijnheer Chroesjtsjef!
Ze hebben alleen haast om zo snel mogelijk
onder de „zegeningen" van het Sovjetregiem uit te komen.

Vrouwen Wereldgebedsdag
Hedenavond vindt in de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg een bijeenkomst
plaats ter gelegenheid van de Vrouwen
Wereldgebedsdag. Vrouwen van alle gezindten worden uitgenodigd hieraan deel
te nemen.
Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

wezoom zijn, zoals uit deze opsomming
blijkt, dus niet bij de gemeenschap aangesloten.
Dit betekent niet dat het een gesloten
gemeenschap is. Andere gemeenten kunnen zich nog aansluiten en ook de zuidelijke Veluwzoom is welkom maar initiatief tot uitbreiding zal niet van de gemeenschap zelf uitgaan. Men wil eerst een
hechte basis zien te bereiken.

In toekomstige polders
is het openbare vervoer reeds uitgestippeld
In 1968 zal de brug bij de Zwolse Hoek,
De
Commissie
Vervoersvergunningen
heeft aan de n.v. Flevodienst te Lelystad, de verbinding tussen Oostelijk Flevoland
die het vervoer in Oostelijk Flevoland ver- en de Noordoostpolder, gereed komen.
Via deze brug kunnen de busverbindingen
zorgt, ook reeds het autobusvervoer in de
toekomstige polders Zuidelijk Flevoland en tussen Lelystad en Dronten enerzijds en
de Markerwaard toegewezen. Twee doch- Emmeloord anderzijds tot stand worden
terondernemingen van de Nederlandse gebracht. Het jaar daarop zal de weg over
Spoorwegen, de n.v. Veluwse Autobus- de in do aanleg zijnde dijk Lelystad-Enkdienst en. de n.v. Salland, nemen samen huizen kunnen worden geopend.
voor 99.5 percent deel in het kapitaal van
In het in 1961 gepubliceerde structuurde n.v. Flevodienst.
De twee nog droog te leggen polders plan voor de IJselmeerpolders is voorzien
worden samen 104.000 hectare groot. De in een spoorwegverbindingen van Lelystad
spoorwegen noemen dit een belangrijk met Amsterdam en met het noordoosten
sluitstuk in een ontwikkeling waarbij haar van het land. Het rijk en de spoorwegen
dochteronderneming de n.v. NACO de Wie- gaan thans na welke rentabiliteitsverwachringermeer bedient, de n.v. Salland is be- tingen er met betrekking tot deze spoorlast met de exploitatie van de belangrijk- wegverbiudingen kunnen bestaan. De aanste autobusdiensten in het zuidelijk deel leg van een dergelijke spoorweg is echter
van de Noordoostpolder en de n.v. Flevo- pas mogelijk na het droogvallen en de ontdienst sinds l mei 1959 met de „pionier- ginning van Zuidelijk Flevoland, waardiensten" Harderwijk - Dronten - Swifter- schijnlijk na 1970 of 1975. De eerste jaren
bant - Lelystad en Kampen-Dronten-Swif- zal deze verbinding moeten worden onderterbant, alsmede een belangrijk deel van houden door autobussen.
het groepsvervoer van arbeiders.
Verwacht wordt dat omstreeks 1965 de weg
Lelystad-Muiderberg via de Meerdijk gereed zal komen, waardoor een rechtstreekse autobusdienst Lelystad-Amsterdam mogelijk wordt. De Commissie VervoersJaren beproefd sn hoog geroemd
vergunningen heeft al toestemming verMijnhardt's Zenuwtabletten
lecnd voor deze dienst.

Elke fijnproever prefereert :
FAMILIEBERICHTEN
Heden is zacht en kalm, nog vrij
onverwacht van ons heengegaan,
onze lieve zorgzame man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
JACOB KOPER
in de leeftijd van 77 jaar.
Uit aller naam:
A. Koper-Driehuizen
Zandvoort, 27 februari 1963
Brederodestraat 37
De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 2 maart a.s. te 2 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

LEFFERTS

Voor uw
BRIL
Opticien

A. G. Slinger

Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenf.

6R

GEMAKSSCHOENEN

Voor uw deelneming en belangstelling bij
het overlijden en de begrafenis van onze van
vader, behuwd-vader en grootvader
Andries Antonius Hoppenbrouwer
en het. leed is geleden!
zeggen wij hartelijk dank.
•Fam. A. A. Hoppenbrouwer-Manders
Zandvoort, februari 1963
J. P. Heyeplantsoen 2
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Dankbetuiging
Bel 020-122851.
Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van belangstelling en medeleven, ondervonden bij het
overlijden van onze lieve man, vader en
schoonvader
Arend Paap
Zandvoort: W. C. Paap-de Wid
Maarssen: 'J. Sipman-Paap
P. Sipman
Zandvoort, l maart 1963
Zeestraat 33

ZWEMMER
't IS NIET TE GELOVEN!

Bij de Gedipl.
Firma
H. Lansdorp
horlogemaker
KERKSTRAAT 33, TELEFOON 2359

Zo'n sortering in dames- en heren horlogebanden
in leder, nylon, verchroomd staal, doublé en
goud. - SOUVENIRS.

Speldjes en brosjes „Open het Dorp"

Informatieve campagnes
meer effectief dan schermen met levensgevaar

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

De campagnes die men in verschillende landen tegen het roken heeft gevoerd hebben

niet het succes opgeleverd dat men graag had gezien. Een vrij groot aantal artsen
heeft onder de indruk van de steeds overtuigender wordende bewijslast tegen de taDOKTOREN:
bak het roken gestaakt, maar slechts enkele van hun patiënten hebben hun voorbeeld
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost- gevolgd. Niettemin gaan de campagnes door, voortaan zal met meer nadruk worden
verlorenstraat, telefoon 2499
gesuggereerd dat roken uit de mode is, of dat het onmannelijk is.
WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720
Siads oktober ontbreken de sigaretten in band tussen roken en longkanker wordt
de verpakte maaltijden die aan de Ameri- geïllustreerd, en waarin de pathalogie van
APOTHEEK:
kaanse piloten op lange-afstandsvluchten het longproces zonder enige sensatie wordt
2 t.m 8 maart:
worden uitgereikt. De kosteloze sigaretten vertoond.
Zandvoortse Apotheek,
in de Amerikaanse luchtmachthospitalen
In Engeland wordt de campagne tegen
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- zijn afgeschaft. Het adverteren van ta- het roken met een filmpje voor 10 tot 11af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
baksartikelen is verboden in Tsjechoslo- jarige schoolkinderen gevoerd, waarin
Alleen voor spoedgevallen.
wakije, en in. Zweden is men er voorlopig het roken als gevaarlijk voor de gezondvoor twee jaar mee gestopt. Niettemin is heid wordt voorgesteld, maar waarin het
Zondag 3 maart
het tabaksverbruik in deze landen daar- woord kanker niet voorkomt. De nadruk
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust- door niet teruggelopen — een belangwek- in de Engelse campagne valt daarnaast
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
kend feit overigens voor het reclamewe- de laatste tijd veel minder op de massale
zen. Dit is ook niet het geval -geweest in verspreiding van onpersoonlijk drukwerk
Engeland, waar men in de reclame voor en meer op de kleine, informele praatjes
sigaretten heeft afgezien van alle associ- en discussies o.a. in de fabrieken.
aties tussen roken en „het romantische''.
PREDIKBEURTEN
Alle landen die aan kankerbestrijding
doen, zijn het erover eens dat het scherHERVORMDE KERK, Kerkplein
meu met levensgevaar (b.v. door doodsZondag 3 maart (Ie Lijdensweek)
koppen in advertenties, te gebruiken)
10.30 uur: ds. C. de Ru.
eventueel carcinofobie in de hand werkt,
Medewerking van het kerkkoor.
maar nauwelijks helpt tegen het roken.
Het Huis in de Duinen:
Haltestraat 59
Het meest effectief schijnen campagnes
19.30 uur: ds. C. de Ru.
te zijn die informatief zijn zonder nadruk.
Draion BABYGOED
Kapel Woodbrookers, Bentveld:
De rokende doodshoofden op de lucifers10.45 uur: ds. W. H. Buijs.
Grote sortering KLEUTERJASJES
doosjes in Scandinavië hebben weinig efJeugdkapel in het Jeugdhuis:
DRALON
fect
gehad,
mogelijk
omdat
het
daardoor
10.30 uur: de heer J. de Smalen.
Overgooiers
gesuggereerd gevaar zó groot was dat men
Rokken
er
zich
a
priori
voor
afsloot.
Ook
de
FranNED. PROTESTANTENBOND
Meisjespakjes,
plooihoudend
se campagne met de enorme gele krab
Brugstraat 15
die een klein blauw mannetje grijpt schijnt
EXCLUSIEVE JURKJES
Zondag 3 maart
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit zijn doel voorbij te schieten. Elke antiJONGENSPAKJES
Haarlem.
„roken-campagne moet er vóór alles op uit
HANDWEEFJURKJES
zijn. om de mensen te leren het verschijnsel kanker reëel en rationeel onder ogen
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
te zien, zoals men dat ten slotte elke anZondag 3 maart
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
dere van de vele ernstige ziekten ook doet.
Viering H.A.
Alleen dan verdwijnt misschien de angst
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Viering die verantwoordelijk is voor het tijdsverNYLONKOUSEN
ƒ 1,45
H.A. en nabetrachting.
lies tussen het eerste symptoom en het
Voorzorgzegels nemen wij aan
eerste medische consult. In Engeland blijkt
Contantzegels
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
men bijvoorbeeld het bezoek aan de dokZondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
ter nog gemiddeld drie maanden uit te
19.30 uur: Avonddienst.
stellen nadat men bij zich zelf een verschijnsel heeft waargenomen waarvan men
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
weet dat het op een ernstige aandoening
Dinsdag 5 maart
kan wijzen.
15 uur: samenkomst' in huize „Pniël",
HUISHOUDBEURS
Wanneer door het bewust maken van
Zuiderstraat 3.
R.A.I.-GEBOUW
Vak D
de angst te vernemen dat men kanker
Spr. Zr. B. Helmhout.
heeft het universeel voorkomende uitstel
van het bezoek aan de dokter zou verJEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 dwijnen, zou daardoor alleen al het perTelef. Zandvoort 2525
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang centage genezingen toenemen.
Willemstraat.
De Russen hebben hun kankerbestrijding al vroeg verstandiger aangepakt.
Omstreeks 1950 kreeg plotseling de dreiHUMANISTISCH VERBOND
gende teneur van kankerbestrijding die
Zondag 3 maart, 9.45 uur, 402 m: radio- eerder een verlammende dan een activetoespraak door de heer J. P. van Praag. rcnde uitwerking had, een optimistische
Onderwerp „Onze kinderen en wij".
i.oon. De nieuwe propaganda voert naast
een foto de slagzin „Zij genas omdat zij
flug naar de dokter ging" of „E. G. LoDat kunt ook U
bova werd jaren geleden van kanker gezeggen na een
flezen. Nu maakt zij propaganda voor de
advertentie in de
^eneesbaarheid van kanker!" De laatste
Voor
tijd beginnen ook de Amerikanen en de
Engelsen, de bestrijding van de kankerZANDVOORTSE
COURANT
angst op deze positieve wijze te benaderen. De Amerikaanse Cancer Society voert
Achterweg l
nu de slagzin „Cancer is Curable".
naar
Uw advertentie immers
Het effect hiervan dreigt echter door te
v
slaan naar de andere kant, omdat sombereikt alle groepen
m'ige mensen nu weer menen dat alle vorvan
men van kanker geneeslijk zijn. Een beteAchterweg l, telefoon 2135
Zandvoorts bevolking !
re bijdrage is een recent gepubliceerd
filmpje „To smoke or not to smoke" waarin op koele wijze het onontkoombare ver-

Zeer fijne Nyions 1,98
zonder naad

familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij

Verkoopster en
jong meisje

U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

A,
^T

Gevraagd:

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Rijksgediplomeerd
>
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Draag
de zo ELEGANTE

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 21SO •

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impaia"

ter opleiding verkoop.
Prettige werkkring.

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

Aangeb. klein. BEN.HUIS
Dr. Gerkestr., bev. 4 kmrs,
keuk., badk. en tuin. Gevr.
grotere woning. Br. nr.
1704 bur. Z. Crt.
VAKANTIERUIL
Heel huis a. d. rand van
Hilversum, bij bos, heide
en Loosdrcchtse plassen,
ruilen voor heel huis aan
zee (liefst Zandvoort) van
t.m. 21 aug. Br.: Gijsbr. v,
Aemstelstr. 412, Hilversum
HOTEL- - OF PENSIONBEDRIJF te koop gevr.
Br. nr. 1406 bur. Z. Crt.
Gevr. v.d. maand juli voor
6 pers.: 2 KAMERS, wel
netjes. Blll. prijs. Br. met
prijsopg. nr. 1701 Z. Crt.
Echtp. m. 2 kl. kind. zoekt
vrije WOONRUIMTE of
VAKANTIEHUISJE v. d.
laatste 14 dg of de gehele
maand juni. Br. A. Verberkt, Comeniusstr. 717/1,
Amsterdam, tel. 020-154978
Jongem., 24 jaar, zoekt
KOSTHUIS voor langere
tijd. Br. 1703 bur. Z.Crt.
Gevr. BIJLES Nederlands
voor Ulo-leerling. Br. nr.
1702 bur. Z.Crt.
Gevr. NET MEISJE voor
hulp in restaurant. Br. m.
uitv. inl. nr. 1705 Z. Crt.
Nette WERKSTER gevr.,
l a 2 ocht. p.w. ƒ 1,75 p.u.
Mevr. Breukelaar, Gort v.d.
Lindenstr. 2/30, tel. 4097. ,
STR A.NDBEDRI JF
te koop gevraagd..
Br. nr. 1401 Z. Crt.
WERKSTER gevr. 2 midd.
p.w. Kostverlorenstraat 129
Telefoon 2461.
MEISJES GEVRAAGD.
Plastic-atelier Korthof,
Zuiderstraat 13a.
Webers schoonmaakbedrijf
vraagt een MANNELIJKE
HULP v. dagelijks of v.d.
avonduren.
Nic. Beetslaan 18, tel. 4090.
BIJVERDIENSTE aangeb.
Hebt u relaties met belangstelling voor een veilige, risicovrije belegging?
(4V-.% rente). Vraag eens
inl. "bij het Bouwfonds Nedcrlandse Gemeenten, Dreef
34, Haarlem.

SCHOENHANDEL
Gevraagd voor binnenbuffet in Riche:

mannelijk en vrouwelijk personeel
en voor 's middags een
jong1 meisje voor de afwas.
RICHE-BAD Boulevard Barnaart, telefoon 2553.

Gevraagd flinke zelfstandige corveeër
met verantwoordelijkheidsgevoel, voor het schoonhouden van de trappenhuizen,
gemeenschappelijke
ruimten en enkele nevenwerkzaamheden van 2 bij elkaar staande flatgebouwen in Zandvoort.
Gedacht wordt b.v. aan een ouder persoon (evt. met
steun van zijn vrouw) welke hiervoor enkele uren
per dag/week kan vrijmaken.
Gegadigden worden opgeroepen voor een pers. onderhoud, waartoe zij worden verzocht een schriftelijke
sollicitatie (vooral met vermelding van referenties)
in te dienen onder nr. 1711 bur. van de Zandv. Crt.
Wij zoeken een

flinke medewerkster

voor lichte administratie en verkoop.
Brieven onder no. 1710 bur Zandv. Crt.
WINKEL met of zonder
pand ter overname gevr.
Br. nr. 1407 bur. Z. Crt.
vrijstaande villa
HYPOTHEEK v.a. 4i/.,% aan de Zandvoortselaan.
ook aanv. en tophyp. Geen Blijvend vrij uitzicht over
levensverz.
Snelle afw. de duinen. Bevat: 2 gr.
vrijblijvend inlichtingen C. woonk., keuk., kelder, 3 a
Hoogewoonink, Mr. Troel- 4 slaapk., douche. Zeer gr.
strastr. 42, Zandvoort, tel. zolder. Schuur. Eigen gr.
(Uitsluitend voor Zand02507-4403.
voorts ingezetene).
Weggelopen LAPJESPOES Inl.: Mak. S. Attema & zn
(zwart, wit met oranje- Hogeweg 64-66, telf. 2715.
bruine vlekken). Gaarne
inlichtingen aan mevrouw HUIS met 8 of meer kmrs
Kok-Bolman, v. Lennep- te koop gevr. Br. nr. 1405
bur. Z. Crt.
weg 93rd. Tel. 3108.
Net MEISJE, 18 jr., inbez. 'n Heerlijk groot rozijnenv. dipl. Kinderverzorgster brood ƒ 0,95
zoekt haar pass. betr., ook 'n Rijk gevuld krentenvoor 't seizoen. Mej. Els brood ƒ 1,25.
Schippers, Brouwersmolen- "50 gr. roomboter allerweg 446, Ugchelen.
hande ƒ 1,10.
Biedt zich aan: CHEF DE 250 gr. allerhande ƒ 0,80.
PARTY. Br ond. nr. 1709 Brood- en banketbakkerij
bur. Zandv. Crt.

TE KOOP

Fa A. v.d. Blije & Zonen

B.z.a. WERKSTER Br nr. Schoolplein 4, tel. 2467.
1708 bur Zandv. Crt.

Te koop gevraagd: LEEG
BEDRIJFSPAND m. of z.
overname. Br. 1404 Z.Crt.

THUISWERK gevr. Onverrchillig wat. Br. nr.
1707 bur. Z.Crt.

Te koop: SALONRADIO,
met pick-up. Prijs ƒ 300,-.
H. Visscher, Parallelweg
57/6, tel. 4553.
Zeer mooi D R E S S O I R
aangeb. geschikt voor verhuren. Telefoon 4198.
Te koop gevr. HOTEL- of
PENSIONPAND. Er. nr.
1403 bur. Z. Crt.

Welke gepensioneerde loodgieter wil K E U K E N G E I S E R plaatsen ? Br.
nr. 1706 Z. Crt.

HUIS te koop gevr. voor
ingezetene van Zandvoort.
Telefoon 3649.
Te koop. T. V. prachtig
beeld 43 cm, z.g.a.n. ƒ 250.
Telefoon 070-725793.
DETECTIVE- en WILDWEST POCKETS te koop
a 0,75 per stuk. P. Sebregts,
Kostverlorenstraat
58 achterom.

Het grote succes!

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen wintertarief. Prima referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Bediening, prijs en kwalitelt, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend* van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Schildersbedrijf
BUITENWERK
BINNENWERK

Inzetten, van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

ONZE WEEKREKLAME:
ROLSCHAATSEN
rubberwielen
voor de slanke" lijn met
van ƒ 19,75 voor ƒ 14,75
per pak slechts ƒ 2,40.
Firma SCHUILENBURG
Thans ook met kaassmaak! Grote
Krocht 5—7
Drogisterij-Parfumerie

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

BLOEMEN™

Blo emeitmagazijn
voor goed schilderwerk
„Noord"
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
M. SCHNIEDEWIND
A'dam: Vierwindenstr. ?.'.,
Tel. 020-62030; v. Beunin- Vondellaan hk v.d. Moolengenstr. 68/1, tel. 020-89988 straat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Hedenavond nog kijken
Aangesloten bij de
OCCASION T. V.'s vanaf Nederlandse Bloemend! enst
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg. WINKELIERS,
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

Akersloot

8'A'l

C. J. PAAP

S

Te koop: moderne MutLENINGEN en CHEQUES
saerts
KINDERWAGEN
z.g.a.n. Mevr. v.d. Hout, voor de aanschaffing van
Patrijzenstr. 11, tel. 4331. huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
Rijksstraatweg 35, HaarF. PLOEGMAN
lem. telefoon 02500-54903.
P. Koreman, OosterparkAlle verzekeringen
str. 7, Zandvoort. tel. 4212.
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

1

Maakt reclame
door middelvan
de

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers, ZANDVOORTSE
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt ge- COURANT
haald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
Achterweg l

l

WASMACHINES en BLECTRO-RADIO TECHNISCH BWBBAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wi] leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

EUROPEES CENTRUM

UW BUURVROUW VAN MORGEN
DOELMATIGER

Vakkundige en sneue
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek

HUISHOUDEN

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

BETER WONEN - SETER LEVEN
LENTEFLORA
VAKANTIE EN TOURISME
VRIJETIJDSBESTEDING

(J) TEENAGERMODE

GEZONDER ETEN - LEKKERDER DRINKEN
ADVIESCENTRUM

Dagelijks geopend van 1O-17 uur en van 19-22.3O uur.
Zondagen van 1O-17 uur. Toegangsprijs f 2.-- (incl.
bel.}. Voor bezoeksters van buiten Amsterdam gereduceerde reisbiljetten, inlichtingen stations KT.S.
Te bereiken: tramlijnen 4 en 25 (Centraal Station),
buslijnen B CAmstelstation) en 26 (Buitenveldert),
tramlijn 3, overstappen op 4 CMuiderpoortstation).

UDBEURS

VAN 28 FEBRUARI T/M 10 MAART 1963 IN HET RAI GEBOUW

Kijkers en luisteraars
Op l februari j.l. waren bij de Dienst Luister- en Kijkgelden 1.310.969 televisietoestellen aangegeven tegen 1.275.159 per l
januari (t.m. 25 februari 1.336.403).
Er waren op l februari 2.609.002 geregistreerde radiotoestellen tegen 2.605.082
op l januari j.l.
Het aantal aansluitingen op de draadomroep bedroeg op l februari 467.258 tegen 467.584 op l januari j.l.

l

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Wij bezorgen
maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

VOOR

Wij hebben ruimte nodig
Wij hebben ruimte nodig
En omdat wij die ruimte nodig hebben nodigen wij u uit, voor de laatstë keer in dit winter-seizoen, van onze spotkoopjes te profiteren.

Komt en overtuigt u
Nog ENKELE STUKS DAMESPANTALONS vanaf

f

6,50

Nog enkele stuks ZUIVER WOLLEN DAMESROKKEN v.a.

f

4,95

ZUIVER WOLLEN PULLOVERS, reeds vanaf

f

4,95

ZUIVER WOLLEN VESTEN, reeds vanaf

f

9,75

Een restant

f 3,95

DAMES BLOUSES

reeds vanaf

Verder vindt u nog meer restantgoederen waarvan u versteld zult zijn.
Denkt u er aan dames, dit is de LAATSTE SPOTKQOPJES-aanbieding
in deze winter.

Nu kopen is GULDENS besparen

Fa HANJA
heeft alles voor uw bedrijf

Modehuis „S. PILLER"
KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 3397

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

L. SMID
Vinkenstraat 46

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
7e ronde voor het clubkampioenschap. No.
l werd L. van Norde; 2e. C. Terol; 3e. G.
Meyer; 4e. P. Schijf.

ZONNEBRIL MAKEN

op sterkte van uw eigen glazen

U hebt er winter en zomer plezier van.

Zandvoortse Schaakclub

Brillenspecialist L O O IVI R N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

De stand in de kop van de Clubcompctitie,
na de wedstrijd van de afgelopen week,
luidt als volgt:
1. Gerritsma; 2. Steiner; 3. Roetemeijer; 4.
de Jong; 5. Ntelsen; 6. Luijkx; 7. Lindeman; 8. Vos; 9. Bronkhorst; en 10. de
Bruin.

RIJLES

V.W.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Hoffmann - Mademoiselle de Scuderi.
Hougron - Een schaduw op het dak.
Lenz - Het lichtschip.
Mann - Oordeel te Neurenberg.
Ontwikkelingslectuur
Bronkhorst - Het concilie en de oecumene.
Handboek Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1962.
Last - De Spaanse tragedie. 1962.
Mesdag - De huisvrouw, verschillende facetten van haar functie. 1962.
Pietersen - Sociologie van de sport, afspiegeling en reactie. 1961.
Wereld van groei, ontstaan en uitbreiding
van het staatsmijnbedrijf.
„NUR DIE", de werkelijk goede reciamekous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soorten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

EN BEDRIJFSKLEDING

RIJSCHOOL „TOLLENS"

DE HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

SPECIAALZAAK VOOR

HERENMODE «t HERENKLEDING

KERKSTR.20

TEL:3136

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoedoren
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

MANUFACTUREN
Het van ouds bekende adres:

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraal 44

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

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Fhnterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
359S Volkswagennjschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoort.ie
Courant, Achterweg l
?"00 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelmgenverkeer, kiosk Raadhuisplein

annex reparatie-afdeling

schoenhandel

Dameshakjes < dag
repareren in JL gereed!

WILGELAAN 109
Zwanenburg

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein Zandvoort

Geen groenten meer? Maar wel bij

DE AMSTERDAMMER

Ge
a °TL H uur

0,48
0,58
10 PERSSINAASAPPELEN... 1JO l HANDAPraLEN, kilo
CQ 10 kg Zeeuwse
CQ VALENCIA'S
Voorgebakken
PATAT, 1/2 kg.... O ,09 Heerlijk, 10 voor 1 ,U3 klei-aardappelen... 1,96
3 pond
1,18
1,25 KAHREL'S
OPLOSKOFFIE, nu
BANANEN
MOESAPPELEN
3 pond

t\ OQ l JAFFA'S
U j O a j i o voor

-l CQ l STOOFPEREN
l|««|3 pond

ONZE SORTERING VERSE GROENTEN:
Andijvie
Stoofsla
Kropsla
Raapstelen
Rabarber
Veldsla
Champignons

Stoofperen
Moesappelen
Diepvries
Conserven
Grote sortering
sinaasappelen

Wortelen
Uien
Zuurkool
Koolraap
Bieten
Prei

Komkommer
Tomaten
Worteltjes
Lof
Rode kool
Savoye kool
Witte kool

Centrale verwaritiing-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Voltreffers

Telefoon 2653

bij Slagerij

Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Voorjaarsmodellen

Laat nu eens een

BURGER

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

voor pianostemmen
Van Kessel
Ced. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
aandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

750 gr. Varkenskarbonade

KEURKAPOKMATRAS, 80x190 ƒ 83,75 en 64,75
POLYTHERMATRAS, 80x190, 7 cm dik ƒ 39,75
POLYTHERMATRAS, 80x190, 10 cm dik ƒ 49,75
BINNENVERINGMATRAS, 80x190 v.a. ƒ 47,50
VLOKMATRAS, 80x190
ƒ 24,95
BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119

«7Q ^,4. \ 250 gram

*J ff* „4

100 gram LUNCHWORST ...lS7Cl| WEEKENDWORSTJE

Rundvlees,

39ct

J.U Cl

2 PAKJES KWALITEITSMARGARINE

altijd lekkere jus,

voordelig

750 gr. doorregen RUNDERLAPPEN 2,78
750 gram
ROSBIEF
750 gram RIBLAPPEN
3,68
LENDE
750 gram de allerbeste
STAARTSTUK
MAGER'E RUNDERLAPPEN
3,98
250 gram fijne zachte BIEFSTUK
1,88

4,45

Volop RUNDERSTAARTEN voor de soep 500 gr. 1,25

750 gr. Kalfslappen

3,99

KOOPJESDAGEN
maandag en dinsdag j

3

sia^nken ƒ 0,99 - s" fricandèïiën ƒ 0)99

woensdag

500 gr GEHAKT
1,25
500 gr KALFSLAPPEN
2,25
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

3,25

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
EEN PAK
MOKKAWAFELS

Reklame aanbieding
KAPOKKUSSEN f 5,95

NATIONAAL «i INTERNATIONAAL BEKROOND

300 gram HACHÊVLEES
100 gr KINNEBAKHAM
100 gr. SAKS

HALTESTRAAT 3

0,99
0,25
0,25

Opgertcitr in-1900-,
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

V.I
Ex-exploitanten stellen voor

Jubilerende Bestu urderbond

Afzien van procedure
bij overname van kaxnpoutillagef caravankaxnp Dennendal
'

werk geleden hebben,' weer in orde worden gemaakt.
Het hertegelen van de beide genoemde
paden wordt door de dienst van publieke
werken begroot op een bedrag van ƒ 1450.
Aangezien de eigendomsgrenzen tussen
het schoolterrein en de aangrenzende gemeentegrond schuin door het vóór de
hield receptie in Zomerlust
school aan te leggen plantsoen loopt, heeft
de architect van de school de vraag gesteld of het mogelijk is, dat het plantsoen
De herdenking van het veertigjarig bestaan van do Zandvoortse Bestuurders Bond
van de gemeente en het in verhouding
kleine gedeelte plantsoen op het school- — die hedenavond met een feestelijke bijenkomst in Monopole wordt gevierd —
begon j.l. zaterdag met een officiële ontvangst in café-restaurant „Zomerlust". De
terrein als één geheel door de dienst van
publieke werken wordt aangelegd.
receptie werd o.m. bezocht door een groot aantal vertegenwoordigers van bondsafHiertegen heeft het college geen bedelingen en andere aangesloten of sympathiserende organisaties.
zwaar.
De aanlegkosten voor het plantsoen benevens de kosten voor het rooien en verhuidige voorzitter van de Bestuurders- mens de Algemene Bond van Ambtenaren,
vangen van de langs de weg staande kwij- De
bond, de heer L. H. Cohen, begroette in de heer A. Kerkman als vertegenwoordinende bomen, worden begroot op ƒ 11.200, zijn
openingswoord de vertegenwoordiger ger van de Algemene Bouwarbeidersbond
waarvan volgens een berekening van de
het gemeentebestuur, wethouder J. L.' en mevrouw J. van Duijn-Schilpzand nadienst van publieke werken ƒ 2500,— voor van
Lindeman en de heer F. R. Bisenborger, mens de Vrouwenbond van het N.V.V. Tot
rekening van 't schoolbestuur zal komen. C.
een van de oprichters van de Z.B.B., die besluit haalde de heer F. R. Bisenberger
B. en w. vragen voor een en ander een ter
gelegenheid van de herdenking uit zijn nog enkele herinneringen op aan de eerkrediet van ƒ 12.650,-.
tegenwoordige woonplaats Ede naar Zand- ste twintig jaar van de Z.B.B.
*
was gekomen.
Het officiële gedeelte van de receptie
De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk, voort
In zijn inleiding memoreerde de voorr werd besloten met een dankwoord van
heeft het college verzocht een aantal ver- zitter
in vogelvlucht de voornaamste ge- de voorzitter van de jubilerende bestuurenigingen van deze kerkelijke gemeente in beurtenissen
de afgelopen veertig dersbond aan het adres van de sprekers.
het genot van een subsidie te stellen. Het jaar. O.m. hetvaninstellen
van het bureau Het gezelschap bleef hierna nog geruime
betreft hier de evangelisatieclubs en de voor arbeidsrecht, de oprichting
van de tijd bijeen.
zangvereniging.
coöperatie „Aller Belang", het ziekenDe commissie van bijstand voor de fi- fonds
„Ziekenzorg", de bemoeienis met de
nanciën c.a. heeft geadviseerd t.b.v. de
de oprichting van de
beide eerstgenoemde verenigingen/clubs volkswoningbouw,
van het N.V.V. na de tweeeen subsidie te verlenen van tezamen vrouwenbond
de wereldoorlog en de Algemene Spaar- Belangstelling voor bibliotheek
tweemaal ƒ 100,— verhoogd met ƒ 1,50 bank.
De voorzitter deelde mee dat het
voor elk jeugdlid van 18 jaar en jonger. ledental
van de bond zich de laatste jaren Volgens het jaarverslag 1962 mag de
Ten aanzien van de zangvereniging (het weer in stijgende
lijn bevindt.
Openbare Bibliotheek van Zandvoort zich
kerkkoor) meent de commissie, dat daarSpreker wees er op dat men zich zeker in een gestadige groei verheugen. Ingeover het oordeel dient te worden gevraagd niet
tevreden mag stellen met hetgeen er
van de contactcommissie culturele beian- tot op
is bereiM. Er zijn nog vol- schreven zijn 1111 lezers, t.w. 586 volgen, die onder meer adviseert over de be- doende heden
problemen
en vraagstukken die wassenen, 64 lezers van 16 en 17 jaar en
steding der gelden, welke in de gemeente- de aandacht eisen. De
vormen 461 jeugdlezers beneden 16 jaar. Het aanbegroting voor de culturele instellingen bij de bestudering en vakbonden
oplossing daarvan tal boeken, verdeeld over 24 hoofdrubriezijn uitgetrokken.
een
onmisbaar
element.
Naar
sprekers
Hiermee kan het college zich verenigen.
is het tijdstip de vakbonden te ken en enige honderden onderrubrieken,
B. en w. stellen daarom voor de de kerke- mening
ontbinden, zo dit ooit mogelijk is, zeker steeg tot 9082, waarvan 2192 jeugdboeraad der Gereformeerde Kerk voor het niet
aangebroken. De taak van de vakbe- ken. Uitgeleend werden 36.686 delen,
jeugdwerk van 1963 af, jaarlijks een sub- weging
is nog lang niet afgelopen.
sidie te verlenen van ƒ 200 (tweemaal
De heer Simonis, afgevaardigde van het waarvan 13.686 aan de jeugd. Ook 't aanƒ 100,—), verhoogd met ƒ 1,50 per jeugd- hoofdbestuur
van het N.V.V., nam na de tal bezoekers van de leeszaal der instellid van 18 jaar en jonger.
inleiding van de voorzitter het woord. In ling nam toe.
*
arbeidersgezinnen is de situatie nog
Bibliotheek en leeszaal zijn voor volDe vereniging „Tennis Club Zandvoort" vele
zorgwekkend, aldus spr., en het is wassenen op elke werkdag geopend, voor
heeft een verzoek ingediend voor de ver- steeds
van de vakorganisaties mee te
strekking van een geldlening van ƒ 7500,- de taakhierin
verbetering te brengen. Een de jeugd driemaal per week. De leeszaal
voor een verbouwing en modernisering van werken
rem
op
het
werk
van de vakbeweging is voor ieder gratis toegankelijk, voor het
het clubgebouw.
het aantal ongeorganiseerde werkne- lenen van boeken uit de bibliotheek en
Aan de vereniging werd reeds eerder is
mers. De niet-aangeslotenen vormen de de jeugdbibliotheek is een kleine jaarlijkdoor de gemeente een geldlening ver- meerderheid
strekt. Het ging hierbij om een bedrag arbeidsproces.onder de deelnemers aan het se contributie verschuldigd. Voor zomervan ƒ 5000,—, benodigd voor de aanleg
Zij aanvaarden, volgens de heer Simo- gasten is een aparte regeling getroffen.
en afrastering. van. dej ^tennisbanen, _ be;
de- resultaten van de inspanning vin • Uit de namen der bestuursleden blijkt
nevens voor de bekostiging van de inrich- nis,
de vakbeweging als iets vanzelfsprekends dat zij behoren tot de meest verschillenting van het kleedhuis c.a. De laatste af- en
een financiële bijdrage aan
lossingstermijn van deze lening groot dezebeschouwen
inspanning als overbodig. Na zijn de richtingen op godsdienstig en politiek
ƒ 500,— vervalt op 31 december 1963.
overhandigde hij het bestuur gebied. De instelling geniet gemeentelijke,
Het college van b. en w. is van oor- toespraak
de bond namens het N.V.V. een be- provinciale en rijkssubsidies.
deel dat het verzoek van de vereniging van
drag onder couvert. Hierna maakten een
ook thans een gunstig onthaal verdient.
van afgevaardigden van verscheidene
Conform het advies van de commissie rij
organisaties en instellingen hun opwach- Brandje
van bijstand voor de financiën c.a. stel- ting
en spraken het bestuur toe.
Zaterdag brak een brandje uit in een perlen b. en w. daarom voor de gevraagde
De heer S. Doek namens de coöperatie ceel aan het Nassauplein.
lening te verstrekken.
„Haarlem", de heer. G. J. Sterrenburg voor
De bewoonster slaagde erin het vuur te
de plaatselijke afdeling van de Partij van
de Arbeid, de heer J. G. Bisenberger na- blussen. De schade was gering.

V

In de gemeenteraadsvergadering van hedenavond brengt het college van b. .en w.
een voorstel ter tafel inzake de opstal op het caravankamp „Dennendal", bevattende een kantine, kantoortje, wachtruimte en keuken. Deze opstal is eigendom van
de voormalige exploitanten, de heer en mevrouw Van Breemen.
In de toelichting op het raadsvoorstel schrijft het college dat het de keus had —
krachtens de gesloten erfpachtovereenkomst — tussen twee mogelijkheden. Van
de voormalige erfpachters kon de algehele ontruiming van het terrein worden geeist. De kantine etc., kon door de gemeente worden overgenomen tegen een door
drie deskundigen geschatte waarde.

De overname biedt het voordeel dat men le standaards een bedrag nodig van rond
terstond de beschikking heeft over een ƒ 2770,-.
De pachter van genoemd parkeerterrein
gebouwtje, waarin de kampleiding kan
worden ondergebracht, terwijl de kantine is genegen, na het aanbrengen van de rijen keuken kunnen worden verpacht, zo- wielstandaards, een bedrag van ƒ 250,—
dat de jaarlijkse Jasten, voortvloeiende uit per jaar meer aan pacht te betalen. In
de overname van het gebouw, geheel of aanmerking nemende, dat de rijwielstangrotendeels door deze pachtsom gedekt daards ongeveer 15 jaar gebruikt kunzullen kunnen worden. Daarom hebben b. nen worden kan dit bedrag bij een annuien w. de voormalige erfpachters mede- teit van 9,3% (van ƒ 2770,- is f 257,61)
gedeeld, dat men aan overname de voor- aanvaardbaar genoemd worden.
B. en w. vragen de raad derhalve een
keur geeft.
Elk der partijen heeft voor de taxatie bedrag van ƒ 277",— te voteren.
een deskundige aangewezen, terwijl deze
tezamen een derde hebben gekozen. Door
hen werd aan de opstal een waarde toe- Blijkens een rapport van de directeur van
gekend van ƒ 27.500. Indien deze over- de dienst van publieke werken is het gename zijn beslag krijgt, zullen nog di- wenst over te gaan tot de aanschaffing
verse voorzieningen moeten worden ge- van een motorbakfiets, voorzien van een
troffen, die volgens een .rapport van de
vuilnisbak.
directeur van de dienst van publieke wer- plaatstalen
Deze bakfiets moet worden gebruikt
ken nog een uitgave zullen vergen van voor
het
regelmatig
ophalen van de afvalƒ 7.800,—, exclusief de voorzieningen aan
afkomstig uit de op vele plaatsen
kantine en keuken, die voor rekening van stoffen,
langs de boulevards en in het dorp gede pachter zullen komen. Voor een en an- plaatste
afvalbakken.
der is een krediet nodig van ƒ 35.300,—
De kosten van een dergelijke motorbaken b. en w. stellen voor dit krediet te ver- fiets
worden geraamd op ƒ 1850,—.
lenen.
*
Wat tegen de vroegere exploitanten
van het kamp aangespannen ontruimings- De hoofdleidster van de Josina van den
procedure betreft, delen b. en w. mede, Endenschool (o.k.o.) heeft wegens toedat hierover nog geen uitspraak is ge- neming van het aantal kleuters, een extra
daan. In verband met de nadering van krediet gevraagd voor de aankoop van
het kampeerseizoen is het echter nood- ontwikkelingsmateriaal.
zakelijk, dat na de uitspraak van de rechHet Rijksschooltoezicht heeft het verter direct een begin wordt gemaakt met zoek gunotig beoordeeld. De inspectrice
het treffen van de nodige voorzieningen. meent evenwel, dat de kosten tot een to*
taalbedrag van ƒ 1267 beperkt kunnen
In aansluiting op bovenstaand voorstel de- blijven.
len b. en w. mede, dat zij een brief hebben
B. en w. stellen voor ten behoeve van de
ontvangen van de heer J. Schenk, als ge- "Jôsma v.d. Endenschool genoemd bedrag
machtigde van de heer en mevrouw Van beschikbaar te stellen.
Breemen, waarbij "deze namens zijn lastgevers een minnelijke .schikking voorstelt
ter regeling van de zaken betrekking heb- Nu de christelijke uloschool aan de Sobende op de likwidatie van het caravan- phiaweg • gereed is gekomen, acht het colkamp „Dennendal".
lege het' noodzakelijk dat het terrein vóór
Aan de gemeente wordt ter overname de school van een plantsoenaanleg wordt
aangeboden alle opstallen, welke zich be- voorzien en dat de betegelingen van het
vinden op het in erfpacht en in huur uit- fietspad en van het wandelpad, die als gegegeven terrein. Een en ander wordt volg van de uitvoering van het bouwaangeboden voor een totaalbedrag van
ƒ 38.000,--.
Ingeval deze aanbieding wordt aanvaard,
zal de gemeente op 6 maart de volledige
beschikking krijgen over het caravankamp, zodat de heer en mevrouw Van
Breemen afstand doen van alle. verweerEskual-Herri
middelen, welke tegen beëindiging van de
huur- en de erfpachtovereenkomst zouden
gaf
uitvoering
van
beproefd
programma
Eskual-Herri „Het land waar men Baskunnen worden aangevoerd. De bij de
kisch spreekt" is de titel van een prot
kantonrechter en de arrondissementsdat door de afdeling Zandvoort
rechtbank te Haarlem aanhangige proce- Zaterdagavond gaf de „Akkordeonvereniging Zandvoort" onder leiding van de heer gramma
van de Ned. Reisvereniging wordt aandures kunnen dan beëindigd worden,
geboden in café-restaurant „Zomerlust"
waarbij de heer Schenk mondeling voor- J. Davids, een uitvoering in „Zomerlust".
op vrijdag 8 maart a.s. Aan de hand van
stelde dat elke partij haar eigen kosten
stereo-diaposiüeven en een kleurenfilm zal
betaalt.
A. Gols, een toelichting geven op
B. en w. stellen voor het aanbod te ac- Terwijl de meeste verenigingen, clubs e.d. van het programma aanbeveling verdie- de heer
gewoonten en gebruiken van de bevolcepteren en daarvoor, alsmede voor het het niet'meer aandurven een uitvoering op nen. Het moet niet uitgesloten worden ge- de
treffen van de reeds genoemde voorzie- de zaterdagavonden te organiseren — de acht, dat men dan ook buiten de trouwe king van deze Spaanse landstreek achter
ningen een krediet van ƒ 45.800 beschik- avond waarop de t.v. het „hoogtepunt" kern van akkordeonliefhebbers, interesse de Pyreneeën.
van de wekelijkse uitzendingen heeft ge- ontmoet voor dit instrument.
baar te stellen.
De steeds terugkerende composities en
concentreerd — gaat de akkordeonvereni*
Sparen in Zandvoort
Voortdurend worden klachten vernomen ging voort deze avond voor haar concer- gezichten wijzen op een éénrichtingsverover de vaak zeer lange wachttijden bij ten te reserveren en met succes. De be- keer. Een verkeer dat bij gebrek aan nieu- Aan het postkantoor te Zandvoort werd
de spoorwegovergangen bij de Vondellaan langstelling voor dit instrument blijft tot we en andere wegen, onverwacht tot stil- gedurende de maand februari een bedrag
en de Sophiaweg. Niet alleen het lange op- op heden in Zandvoort onverminderd stand kan komen. Dit moet de vereniging ingelegd van ƒ 98.439,59 en terugbetaald
onthoudt vormt een groot ongerief, maar voortbestaan. Dit kon men bij de uitvoe- zeker niet onverschillig laten.
ƒ 77.387,71.
.
Na afloop van het concert werd dirigent
ook het verblijf in de open lucht bij slech- ring van j.l. zaterdag opnieuw constateDavids
gehuldigd
door
de
voorzitter
van
ren:
een
volle
zaal
en
een
enthousiast
te weersomstandigheden is een ernstig bepubliek. Ook de samenstelling van het de vereniging, de heer C. Schaap. Dit jaar
zwaar.
JAC. v. d. LAAN
Een en ander geldt met name voor de progranuna blijkt bij de „Akkordeonver- is de heer Davids tien jaar dirigent van GROOTHANDEL
Tabaksfabrikaten en aanverw. art.
bewoners van de ten noorden van de eniging i Zandvoort" niet onderhevig aan de akkordeonvereriïging. Hij ontving van
Vraagt onze nieuwe prijscourant
spoorlijn gelegen wijk en voor de leerlin- slijtage.! De ouverture „De kalief van de jeugdleden bloemen en sigaren.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
De* avond werd met een bal besloten.
gen van de scholen aan de Van Lennep- Bagdad'?, de mars „Einzug der Gladiatoweg, de Dr. Jac. P. Thijsseweg en de ren" en*-gedeelten'uit „Cavaleria RusticaSophiaweg, die veelal gebruik maken van na", prijkten ook nu weer op het programde spoorwegovergang bij de Van Lennep- ma en werden met overgave ten gehore
gebracht.
weg.
Wellicht moet het succes van de publieTeneinde deze ongemakken zoveel mogelijk op te heffen, zouden aan weerszij- ke belangstelling gezocht worden in de
den van de overgangen bescheiden schuil- vertolking van deze goed in het gehoor
gelegenheden. kunnen worden geplaatst, liggende en „probleemloze" composities..
Toch zou, naast de uitvoering van de
schrijft het college van b. en w. aan de
muzikale paradepaardjes, een vernieuwing
door leden goedgekeurd
raad.
Volgens de directeur van de dienst van
publieke werken verdient het aanbeveling,
Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van „Zandvoortmceuwen" hebben de^
daarvoor betonnen abri's met glazen tus- Spraakonderwijs in 1962
seuwand te gebruiken. Deze abri's bieden
leden het voorstel van het bestuur, het bestaande clubhuis uit te breiden, met inaan beide zijden beschutting.
Aan het 'door de gemeentelijke spraak- stemming begroet.
,
De kosten hiervan worden, inclusief te- lerares i aan het gemeentebestuur uitgegelwerk en montage, op ƒ 1500,— per brachtc verslag, betreffende haar werk- Het ligt in de bedoeling de uitbreiding tot stand te brengen met behulp van vakstuk geraamd. Voor 4 abri's dus een be- zaamheden gedurende 1962, ontlenen wij bekwame leden van de vereniging.
drag van ƒ 6000,—.
het volgende.
B. en w. stellen voor te besluiten tot
In totaal werden 26 kinderen i.v.m. Het aannemingsbedrag is berekend op on- herziening van het bestaande huurconhet aanbrengen van bedoelde schuilgele- spraakgebreken behandeld n.l. wegens geveer ƒ 100.000,—, maar indien de werk- tract. Het bestuur verwacht dat de plangenheden en daarvoor ƒ 6000,— beschik- stotteren (8), vertraagde spraakontwikke- zaamheden door de leden worden verricht, nen in de loop van dit jaar zullen worden
baar te stellen.
ling (7) en dyslalia gecombineerd met an- zal dit een bedrag van ƒ 50.000,— niet te goedgekeurd. In het voorjaar van 1964
*
dere afwijkingen (11).
boven gaan.
»
hoopt men met de bouw te kunnen beginTot voor enige tijd werden fietsen op het
De medewerking van de ouders is heOp een vraag van een der leden, deelde nen.
parkeerterrein nabij de watertoren op laas niet altijd voldoende en het is juist voorzitter Van T-ürenhout mede, dat de
Het lid, de heer Berkhout, zegde tijdens
min of meer primitieve wijze gestald. In zo belangrijk dat de ouders thuis met hun vereniging reeds over een bedrag van de bijeenkomst de vereniging een ton ce1962 bestond helemaal geen gelegenheid kinderen oefenen. Intelligente kinderen ƒ 25.000,— beschikt. Wat de exploitatie ment toe. De heer Loos zou het graafwerk
tot het aldaar stallen van fietsen.
die een spraakgebrek hebben,bereiken ook betreft: het nieuw te bouwen lokaal kan voor de fundering voor zijn rekening neNu het college is gebleken dat daaraan zonder de hulp van hun ouders nog wel wellicht tijdens de werkdagen worden ver- men.
behoefte bestaat, acht dit het gewenst dat eens resultaat.
, .
huurd en men verwacht een stijgend renNa een korte discussie en het stellen
ter plaatse uniforme rijwielstandaards
In het algemeen kan echter worden ge- dement van de kantine-verkoop.
van enige vragen ging do vergadering met
worden aangebracht.
zegd, dat ook door de medewerking van Het gemeentebestuur en de stichting het bestuursvoorstel akkoord. Het bestuur
Volgens de directeur van de dienst van de schoolhoofden en de andere leerkrach- „Touring Zandvoort" hebben alle mede- zal de leden van de ontwikkeling volledig
publieke werken is voor de aankoop en ten, 1962 in logopedisch opzicht niet on- werking toegezegd. Met het gemeentebe- op de hoogte houden.
het aanbrengen enz. van 101 stuks dubbe- gunstig is te noemen.
stuur zal worden onderhandeld over de
Tijdens de vergadering werd uitvoerig

Akkordeonvereniging Zandvoort

Uitbreiding Zvm-chibhuis

l

Verkeersongevallen
Zondagmiddag slipte op de Zandvoortselaan een scooter, bestuurd door de gymnastieklerares W.M.M, uit Amsterdam.
Zij kreeg een wond aan haar rechter
arm en schaafwonden aan het rechterbeen.
De duopassagiere, mej. M.V. uit Amsterdam liep verwondingen aan de knieen op. De eerste hulp werd door een Zandvoortse arts verleend.
K

Op dezelfde middag vond een aanrijding
plaats tussen een duitse auto en een bromfiets. Laatst genoemd voertuig werd licht
beschadigd. De duo-passagiere van de
bromfiets, mej. J. van T. uit Heemstede
liep een bloeduitstorting aan het linkerbeen op.
*
Op de Burg. Engelbertsstraat kwamen
twee auto's met elkaar in botsing. De
schade was gering.
*
Twee auto's reden op de Kostverlorenstraat tegen elkaar. Lichte materiële schado was het gevolg.
*
In de Zeestraat reden drie auto's tegen
elkaar op. Ook hier bleef de schade gering.
»
Zaterdagmiddag botsten in de Burg. Engelbertstraat twee auto's tegen elkaar.
Beide voertuigen kregen lichte schade.

l

Puzzelrit MCZ
De motorclub „Zandvoort" organiseert a.s.
zondag de eerste dagrit van het jaar. Het
traject heeft een lengte van 60 km.

gesproken over het voorstel van het bestuur, over te gaan tot royement van drie
leden in verband met de exploitatie van de
ijsbaan. Op voorstel van een lid besloot
de vergadering — met instemming van het
bestuur — het royement niet uit te sprekcn. Het bestuur werd verzocht deze kwestie nog eens onder de loupe te nemen, alvorens tot maatregelen over te gaan.
In zijn openingswoord prees de heer van
Turenhout de vaste kerngroep, die iedere
zondagochtend op de training aanwezig is.
Hij sprak de wens uit dat de inspanning
met een kampioenschap in de tweede klasse wordt beloond.
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•li

al heeft hij na 24. Pf7:+, Tf7:, 25. Tf7:,
La6+, 26. Ke3, Ph7, 27. Tgg7, Pf8, 28.TE7:
weinig te hopen) 22
b7-b6?, 23. Tg7g4!, Lc8-a6+, 24. Ke2-e3, Pd7xf6, 25. Tg4h4+, Pf6-h7, 26. Pf3-g-5 en Zwart gaf op.
Hij loopt mat (26. ...Kg7, 27. Ph7: + ).
Een uitzonderlijk mooie aanval!
*
Voor de afwisseling bied ik u tenslotte
een probleem ter oplossing aan. Zie diagram.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Bell - Een vreemdeling Klopte aan.
Blaman - Overdag.
Van Eeden - Pauls ontwaken. (Uitgave
De zomerzegels 1963 zullen op alle post- De zegels zijn ontworpen naar foto's van
1962).
Van der Geest - Attentiesein neer.
inrichtingen worden verkocht van 24 april Oor van Weele.
Van Gulik - Het Chinese lakscherm.
De zegels zullen voor frankering geldig
t/m 15 juni 1963.
Bergius - Der FSlscher.
De opbrengst van de toeslag van deze blijven t/m 31 december 1964.
STULIK—OLEXA
Ontwikkelingslectuur
serie wordt door de stichting Comité voor
(Tsjechoslowakrje, 1961)
Addens - Doe spelletjes. 1962
de zomerzegels uitgekeerd aan de lande1. d2-d4, d7-d5, 2. Pbl-c3, e7-e6, 3. e2-e4,
Birrell - Geschiedenis van de Engelse li- lijke en regionale instellingen voor volks- Zandvoortse Bridgeclub
Pg8-f6, 4. Lfl-g5, d5xe4, 5. Pc3xe4, Lf8-e7,
teratuur. 1961
gezondheid, maatschappelijk werk en cul6. Lg5xf6, Le7xf6, 7. Pgl-f3, Pb8-d7, 8. c2Het koppel Raspoort-Sjouwerman behaalEykman - Het nederlandse wil, kenmerc3 (Met verwisseling van zetten is nu een
turele doeleinden, die daarmee de projec- de in de eerste wedstrijd van de vijfde
ken
der
nederlandse
wildsoorten.
bekende positie uit de Franse partij ontNato - Facts about the north atlantic trea- ten financieren die niet op andere wijze wedstrijd in de A-lijn een overwinnning
staan). 8. ...0-0 (Volgens de boeken niet
met 66.67%. De tweede plaats was voor
ty organisation. 1962
tot stand konden komen.
slecht, maar het is de vraag of Zwart zich
het koppel Berrier-Wanna met 62.04%.
Rijckenborgh - Del gloria intacta, het
de nu volgende aanval wel op de hals mag
De vijf zegels vertonen in Nederland
In de B-lijn boekte het zojuist gedechristelijke inwijdings-mysterie van het
halen. Veiliger is in ieder geval 8. ...b6)
voorkomende molen-typen. Waarden en gradeerde dameskoppel van der Pol-Wakheilige rozenkruis.
9. g2-g4!, Lf6-e7, 10. Thl-gl, c7-c5, 11. g4ker
een gunstig resultaat met 58.93%.
g5, Dd8-c7, 12. Lfl-d3, c5sd4, 13. Pf3x
Seitz - Leiding en delegatie in het bedrijf. voorstellingen zijn als volgt:
Het dameskoppel Bos-Sneiders werd tweed4!, Pd7-c5 (Het is de vraag, of Zwart
1962
de met 55.95%.
4 + 4 cent: blauw, stellingmolen
beter had; 13. ...Dh2: was wegens 14. Pf3,
In de C-lijn eindigde het gepromoveerde
Studium
generale,
jaargang
1956,
maandDf4, 15. Thl benevens 16. Th4 wel te ris6 + 4 cent: paars, Noord-Hollands bin- koppel mevr. Snijer-Paap met 41,07% in
blad voor culturele vorming.
a o c d e f g h
kant. Op een neutrale zet als 13. ...b6
de achterhoede. Beter waren de resultaten
nenkruier
was sterk 14. Dh5 gevolgd) 14. Pe4-f6+ü, (Wit: Kd7, Db7, Lb6, pion b2;
van
de dameskoppels Huijsmans-van
Le7xf6 (Niet 14. ...gf6:, 15. Lh7: + , etc.)Zwart: Kb5, Ph7).
K.J.C. „Noord"
8 + 4 cent: groen, achtkante Zuid-Hol- Praag met 63,69% en Plugge-Ziircher met
15. Ld3xh7+ü (De verbluffende voortzet- Wit speelt en geeft mat in vier zetten. De
57,74%.
landsc polermolen.
ting van de aanval) 15. ...KgSxhT, 16. Ddl- oplossing van dit probleem leest u de vol- De competitie van de maand februari
In de D-lijn eindigde het dameskoppel
werd als volgt afgesloten. 1. E. Paap,
h5+, Kh7-g8, 17. g5xf6, Dc7-e5+! (Met gende week.
Baay-van der Werff op de eerste plaats
deze fraai gevonden zet denkt Zwart het Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil- 20485 p.; 2. H. Koning 20092 p.; 3. R. 12 + 8 cent: bruin, standerdmolen;
met 59,03%. De fam. Kranenburg werd
gevaar te keren. Overigens verloor 17. helmmastraat 28, Haarlem.
Roest 19441 p.; 4. mevr. Roest 19196 p. 30 + 10 cent: rood, wipwatermolen.
tweede met 53,47%.
. g6 wegens 18. Tg6; + , fg6:, 19. Dg6:+,
Kh8, 20. Dh6+, Kg8, 21. 0-0-0 etc.) 18.
Dh5xe5, Pc5-d3+, 19. Kel-e2, Pd3xe5,
20. Tglxg7+, Kg8-h8, 21. Tal-gl (Dreigt
22. Tlg5 benevens mat) 21. ...Pe5-d7,
22. Pd4-f3ü (Nu komt dit paard een
handje helpen. Zwart had nu het beste
gedaan 22. —Pf6:, 23. Pe5, b6 te spelen,

De partij, die deze week voor het voetlicht
wordt gebracht, sluit aardig aan bij mijn
artikeltje van de vorige week. Ook hier
heeft Wit met zijn agressieve opzet snel
succes. De partij kan ik u ter bestudering
aanbevelen; de wijze, waarop Wit n.l. de
aanval tegen de zwarte koning voert, is
uiterst leerzaam.

Zomerzegels 1963

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaau 365, Bentveld, SAABen RENATJLT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg J
?"00 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreetndelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein

D

h•

:;

mwensen
maken het eerste 10-tal vol !
Op veler verzoek de tophits van de speelgoedactie.

succes-CAMERA
Droomzegels sparen gaat zo gemakkelijk:
11 Koop een zegel a 10 et. bij elke gulden boodschappen
2) Koop een zegel a 10 et. bi| elke 3 pakjes margarine
3] Koop een zegel a 10 et. bij elke 250 gram koffie of 50
a ram Oploskoffi*

Cobi Beek-Meisner

Gediplomeerd _
schoonheidsspecialiste
Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsmassage, vermagering, gegarandeerde blijvende ontGOED VAKMAN vraagt haring, infrarood Sauna,
voor direct schilder-, be- enz.
liang- en timmerwerk en W. Draijerstr. 3, telef. 3412
alle voorkomende werkzaamheden. Telef. 025206087.
wij maken een leuk en vlot
Te koop: K O E L K A S T jurkje voor u. Mevr. Stoete
215 x 155 x 78;
TERRAS- de Ruijterstraat 10/1, tel.
STOELEN 2 x gegalvani- 2239.
seerd; BINNENSTOELEN
en TAFELS; elektrische
BOILER, 120 1; KOPPEN, AUTOVERHUUR
SCHOTELS en BORDEN,
„ZAND VOORT"
VLEESSNIJMACHINE,
Verhuur
van Opeis en
een GRIL, 3 pits GASVolkswagen met roldak.
FORNUIS enz. enz.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Bluijs, Kerkplein 3.
Dr. Schaepmanstraat l

De veelgevraagde Junior-Super.
Regelbüre afstandinstelling, tijd- en momentinsfelling.
Twee diafragma's. Gesynchroniseerde flitsgansluiting.
Heldere optische zoeker. Verstelbaar geelfiltér. Schroef'
nippel voor statief.
Een jaar volledige garantie. Winkelprijszejkef f 23,75.
Leverbaar na l april.

WEEKRECLAME:

Droornprijs: slechts 100 spaarxegeüt

Weekredhm.es zijn geldig van
6 t/m 12 maart '63

GRULIGHTGLOEILAMPEN
150 Watt
100 Watt
75 Wo'tt
60 Watt

<W Watt lamp
Kogellamp 75 Watt
Lichtstoppen 6 Amp. S st.
10 Amp. 5 st.

lamp
lamp
lamp
lamp

70
75
5O
5O

WEEKRECLAME

Heeft u stof?

f 500 beloning

Gevr. KAMERS m. gebr.
v. keuk. v. 4 pers v.d. mnd
voor degene die mijn bril- aug., plm. ƒ 350. Br. nr.
jante broche
1802 bur. Z. Crt.

(erfstuk)

terug bezorgt;
verloren WINKELIERS,
zondag j.l. gaande van
Bouwes naar paviljoen Zuid.
Maakt reclame
Br. bur. 1801 bur. Z. Crt.
Flinke WERKSTER gevr.,
meerd. hulp aanw. Thorbeckestraat 37, tel. 2904.

door middel van

de
ZANDVOORTSE

Flinke HUISH. HULP gevraagd v. l ocht. of l midd. COURANT
p.w. Haarlemmerstraat 29. Achterweg l
STOELEMAN gevraagd.
J. Brand, Oosterparkstr. 60
Spoed! Te huur gevraagd
maart t.m. scpt. MAGAZIJNRUIMTE voor opslag
v. strandspeelgocderen te
Zandvoort. Glipperweg 115
Heemstede, tel. 02500-36743
Verloren
een DEKZEIL
Expeditiebedrijf, J. Jonker.
K20-155351.

GOEDKOPER

ijzersterke C/ TRAPSKELTER
Merk: Ferbedo Go-Cart.
Nylongelagerde wielen en zware banden. Versie}*
bare zitting en pedalen. Glanzend gemoffeld.
Een droom!
Winkelprijs in deze kwalifeif zeke'r. f 59/50
Leverbaar na l april.

Droomprys: 100 xegek 4- ƒ 25»-. bijbetaling

WEEKRECLAME'

of 350 zegels.

Mayonaise pot 142-83
tube

59

Frites-saus pot
98
Slasaus
fles 1OO-79
Grote
ontbijtkoek
Koninaskoek
Kandijkóek
Honingkook
Vruehtenkoek

52
78
78
7O
85

WEEKRECLAME

KOKOSRINGEN 77
LANGE VINGERS 5O
WENER KOEKEN 65

VLUGKOKENDE

Pindakaas pot
85
Chocoladepasta
pot
85
Appelstroop blik
92
pot 76-65

WERKBORSTEL
49-25
STAALWOL
65
zeepsponsjes 5 st.

POSTZEGEL LUCIFERS

' >' /

s

jf

'ÏV'

(Bloemenserie)

' s <v

MACARONI

28

WEEKRECLAME

FRANSE POEDEL
Mej-diepzwarte, wasbare kroesvacht en Waaks»
schitteroogjes. Ook leuk voor in de auto.
Sterk West-Duits fabrikaat.
Winkelprijs zeker f 11,85.
Leverbaar na l april.
Droomprgs: slechts 75

WEEKRECLAME

Stadsschouwburg
te Haarlem

zonder efrofesn- ^;>

Luister naar het interessante.
De Gruyter-programma.
„Met De Gruyter

-

Zaterdag 9 maart, 8 u.
Haagsche Cotnedie
Venus bespied

Altijd De Gruyter's Snoepje van de Week
voor slechts 15 et. bij f 4,- De Gruytermerk-artikelen.
Elke week met n leuke verrassing.

de .wereld rond"

op radio Luxemburg (208 m.).
Aanstaande zondag 3 maart'
van 12.45-13.00 uur.

Zondag 10 maart 8 uur
Haagsche Comedie

Pas op de verf

Gevr. nette HULP voor 2
p. week. Mevr. v.d. Vorm, Maandag 11 maart, 8 u.
Die Schauspieltruppe
ochtenden of l hele dag
Cort van der Lindenstr. 36.
Penthesilea
LENINGEN en CHEQUES
voor de aanschaffing van
huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
Rijksstraatweg 35, Haarlem. telefoon 02500-54903.
P. Koreman, Oosterparkstr. 7, Zandvoort. tel. 4212.
Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Wij bezorgen
maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

lu

Dinsdag 12 maart, 8 u.
Toneelgroep Theater

Verlos ons
van de boze
Woensd. 13 maart, 8 u.
Nederlands
danstheater
PT.: ƒ 1,25 tot /6 (a.l.~p
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.
Pr. 11 maart: ƒ 2,50
tot ƒ 10,40 (a.i.) Coup.
geldig met toeslag.

_

Hoogtezon
Infraroodiamp

Tuinstoel

200 zegels +f 39 100 zegels + f4,50
(of 590 zegels)
(of 145 zegels).

10-Transistor 6-Transistor
Snelkookpan radio
radio
Keukenklok
200 zegels +f 17
(of 370 zegels).

200 zegels + t 29
(of.4?0 zegels).

200 zegels + f 17 100 zegels + f 16
(of 370 zegels), (of 260 zegels).

leuke DRIEWIELER

M t p
Merk:
Ferbedo.
Modern en sterk. Geheel demonteerbaar, verstelbare
rugsteuni Compleet mét moersleutel. Vernikkeld stuur.
Winkelprijs in deze uitvoering zeker f 22,75.
Leverbaar na l april.
Droomprijsi 100 segels + f S? bijbetaling
of ISO tsegels,

Altijd'n kassabon voor 10% korting.

E GRUYTER

BETERE
WAAR

alleen

PROCENT
GRUYTER
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§
Minnelijke schikking caravankamp „Dennendal"

Ruim dertig minuten
bleef de vroedschap bijeen
Dinsdagavond j.l. kwamen de dames en de heren, die tezamen onze vroedschap
uitmaken, weer eens in openbare zitting bijeen. De voorzitter, mr. H. M. van Fenema, behoefde geen enkele maal bij de 13 punten tellende agenda een „stembureau" om assistentie te verzoeken. Alle voorstellen werden in vlot tempo zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. Slechts bij het voorstel tot overname van en
het treffen van voorzieningen aan het kantinegebouw van het caravankamp „Dennendal", waarbij de raad tevens een schikking met de heer Van Breemen goedkeurde, werd iets langer stilgestaan. De discussie werd zelfs ietwat geprikkeld
tussen de voorzitter en de heer Breure, toen de laatste zijn ontstemming over het
gevoerde beleid inzake deze kwestie uitte.
Ingekomen stukken
1. Brief van Ged. Staten van Noord-Holland, betreffende wijziging bezoldiging
van de secretarissen per l januari 1963.
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Alsvoren van de ontvangers — Voor
kennisgeving aangenomen.
3. Alsvoren van de ambtenaren van de
burgerlijke stand. — Voor kennisgeving aangenomen.
4. Begroting enz. 2e halfjaar 1961 van de
A-kring bescherming bevolking NoordHolland d. — Akkoord.
5. Begroting 1962 alsvoren — Akkoord.
6/8. Voorstel tot vaststelling van de 15e
suppletoire begroting voor 1962 en^-de
7e en 8e voor 1963. — Akkoord.
^
*
Het voorstel tot het verstrekken van een
krediet van ƒ 2400,— voor de aankoop
van een stukje grond voor de percelen
Grote Krocht 3, 5 en 7, zulks ter verbreding van de Grote Krocht, gaf de heer
GOSEN (prot.-chr.) de gelegenheid tot 't
stellen van de vraag of een bepaald stukje
grond aan de overzijde van genoemde percelen ook binnenkort op even succesvolle
wijze aangekocht zal kunnen worden
De heer SLEGERS (kvp) meende dat
er met een , van., deze eigenaren „(e.r wa.ren er twee) nogal moeilijk onderhandeld
zal worden, aangezien deze nogal hoge
eisen stelt. Wellicht moet hier nog een
onteigeningsprocedure gevolgd worden.
VOORZITTER antwoordde dat met deze eigenaren inderdaad nog besprekingen
gaande zijn, waarbij een van hen verklaard heeft te zullen toestaan dat de
gemeente de nodige werkzaamheden ter
plaatse verricht.
Wethouder LINDEMAN (kvp) voegde
hier nog aan toe dat het college niet van

U& de Raad
De affaire rond' het caravankamp „Dennendal" is geëindigd in een minnelijke
schikking tussen de voormalige particuliere exploitanten en de gemeente.
Het initiatief hiertoe ging uit van genoemde exploitanten, die het gemeentebestuur voorstelden alle opstallen van het
kamp over te nemen en daaraan de toezegging verbonden, af te sullen zien van
een gerechtelijke actie tegen de gemeente.
Het college van b. en w., nu minder star
en afwijzend, stemde hiermee in en j.l.
dinsdag verleende de raad aan een desbetreffend
voorstel de gevraagde goedkeuring.
Met de afwikkeling van de „Dennendal"-kwestie — die voor de voormalige exploitanten in financieel opzicht niet ongunstig is verlopen — is echter allerminst
de voorafgaande handelwijze van de gemeente gerechtvaardigd.
Het gemeentebestuur heeft daar een andere mening over en noemt de kritiek op
de methode van onderhandelen „een legende". Een legende moet echter snel worden ontzenuwd, voordat deze de kans
krijgt t_de ware toedracht te overwoekeren.
Maar daaraan blijkt tot op heden bij het
gemeentebestuur weinig behoefte te bestaan. Vooralsnog moet daarom met „de
legende" ernstig rekening worden gehouden.
Bij het verlenen van een pier-optie aan de
Kon. Mij. voor Havenwerken n.v. te Amsterdam, werd destijds door de raad de
voorwaarde verbonden, dat de Mij. een
halfjaarlijks rapport zou uitbrengen over
de gang van zaken. Aan deze voorwaarde
hebben de plannenmakers niet voldaan.
Op een desbetreffende vraag in de gemeenteraad antwoordde de voorzitter, dat
het uitblijven van een rapport was geschied~ op verzoek van het college van b.
en w. Dit komt er dus op neer dat het gemeentebestuur door de raad genomen besluiten opschort of buiten werking stelt
naar eigen goeddunken.
De raad vond het blijkbaar een normale gang van zaken en onthield zich van
commentaar.

plau is een onteigeningsprocedure te voeren.
Het voorstel werd hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
*
Voor de aanleg van een plantsoen en het
betegelen van het fiets- en voetpad voor
de chr. uloschool aan de Sophiaweg, stelde de Raad een krediet van ƒ 12.650.- beschikbaar.
*
Het voorstel tot aanschaffing van een
motorbakfiets t.b.v. de dienst van publieke werken, waarvoor een krediet werd
verstrekt van ƒ 1850,—, deed de heer KONING (groep-Breure) de opmerking maken dat hij het vreemd vond dat voor het
schilderen van deze bakfiets een extra bedrag van ƒ 85,— benodigd was. Als zo'n
bakfiets wordt aangekocht, zit er toch
een kleur op, aldus spr.
Wethouder LINDEMAN (kvp) zei, dat
het een speciale kleur ging worden, n.l.
de Zandvoortse. En dat zijn er twee. Vandaar dat er iets meer betaald moet worden.
*
Voor het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk werd — van 1963 af — een jaarlijks subsidie van ƒ 200 (verhoogd met
ƒ 1,50 per jeugdlid van 18 jaar en jonger) verstrekt.
i •»
*
Zonder discussie ging de Raad akkoord
met een voorstel tot het verlenen van
een geldlening van ƒ 7500,— t.b.v. de
Tennisclub Zandvoort, voor de verbouwing van het clubgebouw.
*
Een krediet van ƒ 1267 werd verstrekt
voor de aankoop van ontwikkelingsmateriaal t.b.v. de Josina van den Edenschool
(openbare kleuterschool).
*
Het voorstel tot het doen aanbrengen van
vier z.g. abri's (schuilgelegenheden) bij
de spoorwegovergangen Vondellaan en
Sohpiaweg, waarvoor een krediet werd
gevraagd van ƒ 6000,—, bracht enkele
tongen in beweging.
De heer GOSEN (prot.-chr.) was blij
dat er eindelijk — nadat hij vijf jaar geleden al op de noodzaak van deze voorzieningen had gewezen — een oplossing
voor deze kwestie was gekomen. Vooral
de bewoners van plan-Noord zullen zeer
verheugd zijn.
De heer PETROVITCH (azb) vond deze abri's niet goed. Ze zijn vlees noch vis,
zei hij. Spr. had ze gaarne dieper gezien,
met het oog op de regeninslag.
De heer KONING (groep-Breure) vond
dat men voor een dergelijke schuilgelegenheid geen groot gebouw kon gaan
stichten. Hij achtte deze abri's wel voldoende, maar zou ze van een luifel willen
voorzien.
Wethouder LINDEMAN (kvp)
zei:
Geen vlees, geen vis, maar beton! Ze zijn
opzettelijk juist niet zo diep gemaakt, zodat ze aan beide kanten zijn te gebruiken. Niemand der aanwezigen legde toen
nog moeilijkheden in de weg. Het voor^stel werd zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
*
Een krediet van ƒ 2770,— werd gevoteerd
voor het aankopen en aanbrengen van 101
dubbele tegels (met rijwielstandaard) op
het parkeerterrein nabij de watertoren.
De heer KONING (groep-Breure) vroeg
of het oude materiaal van het voormalige
Zuiderbad niet voor dit doel kon worden
gebruikt. Met betrekking tot deze fietsenstalling achtte spr. het tevens onjuist dat
ieder jaar een deel van de rijweg wordt
afgesloten.
Wethouder LINDEMAN (kvp) zei dat
het materiaal van het Zuiderbad aan de
tand des tijds ten offer was gevallen. De
rijweg, zoals de heer Koning bedoeld, zal
worden gespaard.
Wethouder KERKMAN (pvda) verdedigde dit voorstel door te zeggen dat men
hier te maken heeft met een gedeeltelijk
voor rijwielberging geschikt parkeerterrein. Er is niet aan te ontkomen dat gedurende de zomer een bepaald gedeelte
van de weg, die anders openstaat voor
verkeer — wordt afgesloten.
*
Een krediet van ƒ 45.800,— werd — na
discussie! — gevoteerd voor de oplossing
van het geschil „Dennendal", waarbij de
gemeente en de fam. Van Breemen be-

trokken waren (Zie voor uitvoerige omschrijving van twee ter zake dienende
voorstellen ons blad van dinsdag j.l.).
De heer BREURE (g/'oep-Breure) kwam
nog eens terug op de voorgeschiedenis
van deze kwestie, waarbij hij vaststelde
dat de heer Van Breemen het kamp jarenlang goed had beheerd. Dit was ook
het oordeel van tot oordelen bevoegde instanties. Hij noemde deze afwikkeling een
noo'dzakelijk einde van een kwestie, die
met een betreurenswaardig financieel beleid was gevoerd. Eenmaal is al een bedrag van ƒ 80.000 voor dit terrein gevoteerd en nu komt er nog eens halve ton
bij. „Dit is een bodemloze put!" riep hij
uit.
Hij had gemeend dat men — bij overname van dit kamp — wel een bepaald
bedrag aan „goodwill" aan de fam. Van
Breemen zou hebben uitbetaald. Dit gebeurt ook bij een overdracht van b.v. een
strandpachterstent. Dit bedrag ware dan
wellicht onder te brengen onder de rubriek „gewetensgeld"! Ook maakte spr.
bezwaar tegen het feit dat de heer Schouten (gemeente-ontvanger) dit kamp onder zijn beheer krijgt. Hij had dit „snabbeltje" liever eens aan een lagere ambtenaar gegund. Men heeft geen diploma's
— althans geen gemeent-ontvangersdiploma — nodig om een dergelijk kamp te
runnen! meende spr.
Wethouder KERKMAN (pvda) betoogde dat er van een bodemloze put geen
sprake was. Bij een afschrijving van tien
jaren is de inkomstenbron voor de gemeente alleszins voordelig.
VOORZITTER maakte ernstig bezwaar
tegen de gebezigde terminologie van de
heer Breure, die — aldus voorzitter — in
zijn discussies altijd op de rand van behoorlijk en onbehoorlijk zweeft. Spr. vroeg
zich af of dit een bepaalde vorm van ironie heeft. (De heer Breure: „Was 't dat
maar! 't Is triest!")
De heer SLEGERS (kvp) releveerde
nogmaals dat z.i. de fam. Van Breemen
niet juist had gehandeld toen zij de gemeente zulk een luttel bedrag aan pacht
aanbood. Hij vond in dit verband de
spreekwijze van de heer Breure ongemotiveerd.
De heer PETROVITCH (azb) vond dat
men niet telkens meer op deze kwestie
moest terugkomen. Het voorstel werd hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
(Vervolg pag. 1)
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Hei

Dit is het verhaal van de mens
die anders is dan wij
die mij herkennen als anders
aan sijn neus aan zijn haar
aan zijn kleur
die loij daarom vrezen
dat betekent haten
Om het onderscheid tussen hem en ons
duidelijk en diep te maken
hebben wij blanken m de vorige eeuw
een woord uitgevonden
om ons voorgoed te scheiden
het woord ras
Openingswoorden van het AP-kijkboek
'Rassendiscriminatie' door dr. J. W. Schulte Nordholt, De Arbeiderpers, Amsterdam

Hoewel rassendiscriminatie (het achterstellen in rechten van mensen op grond van
hun ras, d.w.z. op grond van lichamelijke kenmerken, die verkregen worden door erjelijkheid) m feite al lang bestaat, dateert liet begnp pas uit de vorige eeuw.
In de negentiende eeuw ging men de rasverhoudingen wetenschappelijk bestuderen
volgens de toen gebruikelijke normen: men ging er van uit dat het eigen, bekende,
westerse, blanke ras het beste was. Wat anders was, was minder. Intussen is de
wetenschap ontwikkeld en heeft vastgesteld dat ras met te scheiden is van omgeving en kultuur. Geen ras is superieur aan het andere maar de eigenschappen van
ieder ras zijn relatief, se staan namelijk in relatie tot de eigen omgeving.
Rassendiscriminatie is wetenschappelijk dan ook op geen enkele manier te rechtvaardigen, maar berust op vooroordeel. Het pleit niet erg voor onze we&terse beschaving dat helaas veel westerlingen hun houding tegenover mensen die er anders
uitzien dan zijzelf laten bepalen door selfbehoud en eigenbelang.
Christenen hebben Joden gehaat en vervolgd, blanken hebben Indianen, Afrikanen en Aziaten gedood, misbruikt en uitgebuit terwijl ze zichzelf wijsmaakten dat
niet-blanken geen volwaardige mensen waren. En hoewel er heel wat domheid voor
nodig is om er vandaag nog precies zo over te denken, komt rassendiscriminatie
nog in grote delen van de wereld voor. Ook in Nederland, zij het dan niet zo
openlijk.
Dit AP-kijkboek geeft een overzicht van rassendiscriminatie in historisch en wereldwijd perspectief. Zolang het verschijnsel nog niet tot het verleden is gaan behoren hebben dit soort boeken een belangrijke functie: ze maken ons bewust wat
er gebeurt als een mens of een samenleving zich laat leiden door vooroordeel.

GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN Ober-Bayern blijft deze zomer
SMITH's POTATO CHIPS
Telefoon 21001-12547, Haarlem

In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een bowlevarô-centrum aan de Icop van de Zeestraat, heeft het gemeentebestuur ruim
anderhalve maand geleden het pachtcontract met het etablissement Ober-Bayern
opgezegd. Eveneens was dit het geval met
de contracten en vergunningen van de
scooterbaan en andere amusementsgelegenheden. De gebouwen en installaties
moesten l april a.s. verdwenen zijn.
Thans vernemen wij dat de directie van
gaf feestavond in Monopole
Ober-Bayern, alsmede de exploitanten
van andere amusementsgelegenheden —
uitgezonderd die van paviljoen Garni —
Met een feestavond in theater Monopole heeft de Zandvoortse Bestuurdersbond j.l. toestemming hebben gekregen de exploidinsdag het veertigjarig bestaan gevierd. De zaal was tot de laatste 'stoel bezet. tatie het aanstaande zomerseizoen voort
In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitters van de bond, de heer L. H. Co- te zetten.
hen, o.a. de afgevaardigden van de KABO. Hij deelde mee dat de voorzitter van het
NW, de heer D. Roemers, door ziekte verhinderd was de feestrede uit te spre- Geschikt
ken. Deze werd gehouden door de heer P. de Vries, Ie secretaris van het N.V.V. voor permanente bewoning

JUBILERENDE BESTUURDERSBOND

De heer De Vries zei o.m. dat de vakbeweging in de eerste jaren weinig invloed
op de gang van zaken kon uitoefenen.
Overheid en werkgevers negeerden eenvoudig het bestaan van de vakorganisaties. Na de eerste wereldoorlog kwam
hier verandering in, en vond de vakorganisatie steeds meer erkenning. Deze ontwikkeling werd tweemaal onderbroken:
in de dertiger jaren door de economische
neergang en de daarop volgende werkloosheid en in de jaren '40-'45 door de
tweede wereldoorlog.
In de crisisjaren werd door verlaging
van de lonen en het beruchte „franje knippen", de reeds gedaalde koopkracht nog
meer gedrukt. In die periode werd het
Plan van de Arbeid geboren. Dit plan beoogde o.m. de koopkracht op een verantwoord peil te brengen en een betere verdeling van de inkomsten tussen de bevolkingsgroepen te bewerkstelligen.
In de tweede wereldoorlog werd door
de bezetter een einde gemaakt aan het
werk van de vrije vakbeweging, maar direct na de bevrijding herrees het N.V.V.
Twee gedachten vormden in 't na-oorlogse Nederland de leidraad: het samenbundelen van de krachten voor de wederopbouw en de strijd voor meer sociale rechtvaardigheid. Er kwam een Raad van
Vakcentralen en een Stichting van de Arbeid. Hiermee nam de vakbeweging een
rote verantwoordelijkheid op zich en ging
in het economisch bestel een grote rol
spelen. Er kan dan ook zonder overdrijving worden gezegd, dat er tot op heden
veel is bereikt. Maar er zijn nog tal van
gerechtvaardigde wensen en verlangens.
Welvaart betekent niet alleen materiele
vooruitgang, maar ook de zorg voor de bejaarden, uitbreiding van vakantie etc.,
etc. Er staat dan ook op het programma:
verbetering van de invaliditeitswet, de
zorg voor ouden van dagen, geestelijk
gehandicapten en de weduwen. De moderne
maatschappij kan de kracht en de bemoeienis van de vakbeweging zeker niet
missen, zei de N.V.V. secretaris.
Aan het eind van zijn toespraak dankte

hij de dragers van de gouden insignes •
40 jaar lid en ouder — voor de vele werkzaamheden door hen voor de vakbeweging
verricht.
Na zijn toespraak was het woord aan
het Hilversums Radio Cabaret, waaraan
o.a. meewerkten Willy Rex, Jan Strijker,
de Larrysons, John Rico, de Mounties en
Ria Valk.

Klacht over stank
De bewoners van de onlangs gereedgekomen EMM-woningen aan de Celsiusstraat,
ondervinden hinder van de stank en de
gassen afkomstig van de in de nabijheid
gelegen Corodexfabriek. Zij hebben deze
Situatie schriftelijk onder de aandacht
van het EMM-bestuur gebracht. Dit zal
zich naar aanleiding van de klachten tot
het gemeentebestuur wenden.

Bijeenkomst gemeenteraad
De eerstvolgende openbare bijeenkomst
van de Zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld op dinsdag 26 maart a.s.
Film: Vraag 7

In het begin van deze week heeft de kantonrechter in Haarlem, mr. L. Drabbe, de
exploitant van de twintig zomerhuisjes, die
deel uitmaken van het complex „De
Schelp", van rechtsvervolging ontslagen.
Volgens een destijds door de gemeenteraad genomen besluit, mochten de huisjes
uitsluitend van l april tot l oktober worden bewoond. Enkele bewoners, onder wie
de exploitant dr. W. J. Driessen, waren na
l oktober in de huisjes blijven wonen en
werden bekeurd.
De officier van justitie, mr. Bredius,
was van oordeel dat de verblijven niet beschouwd kunnen worden als huizen geschikt voor permanente bewoning. Hij eiste tijdens de zitting van vorige week een
formele geldboete van ƒ 11 of twee dagen
hechtenis. De officier heeft meegedeeld,
van de uitspraak van de kantonrechter in
hoger beroep te zullen gaan.
In zijn uitspraak acht de kantonrechter de gemeentelijke verordening niet verbmdeiid, omdat zij in strijd is met de
woonruimtewet 1947. Vier huurders van
de huisjes werden op deze grond eveneens
van rechtsvervolging ontslagen.

Donoravond Rode Kruis

Dinsdag 26 maart a.s. zal in hotel Keur
de jaarlijkse bloedafnamc-avond plaats
vinden.
Zij, die nog niet als donor bij het Rode
Kruis zijn ingeschreven, kunnen zich op:even bij de heer J. M. Bantjes. Groen
van Prinstererplcin 5, tel. 2021.
Er is nog steeds een groot gebrek aan
oloedplasma en het Rode Kruis doet een
beroep op ieder gezond mens mee te helWatergetijden
HW
LW HW
LW
strand ?en hierin te voorzien, zodat ieder die
maart
berijdbaar Moed nodig heeft kan worden geholpen.
10 3.59 12.00 16.11 24.00
8.00—14.00
11 4.33 12.30 16.44 24.30
8.30—14.30
12 5.05 0.30 17.16 13.00
9.00—15.00 Woningsituatie ongewijzigd
13 5.35
1.00 17.47 13.30
9.30—15.30 In de maand februari is in het in uitvoe14 6.05 1.30 18.19 14.00 10.00—16.00
15 6.36 2.00 18.52 14.30 10.30—17.00 ring zijnde aantal woningen in de ge16 7.07 2.30 19.27 15.00 11.00—17.30 meente — 71 — geen verandering gekoSamengesteld door P. van der Mije KCzn men.
In het kader van de oecumenische bijeenkomsten organiseren de gezamenlijke kerken in Zandvoort dinsdag 12 maart a.s.
een samenkomst in de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg. Tijdens de bijeenkomst zal de film „Vraag 7" worden
vertoond.
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De heer BREURE vroeg of de pierinitiatiefnemers (De Kon. Mij. voor Havenwerken) nu is uitgeschakeld, nu zij
zich niet houden aan de afspraak van
ieder half jaar de Raad in te lichten over
de stand der plannen.
VOORZITTER antwoordde dat deze inlichtende verplichting op verzoek van het
college niet was gedaan. In de volgende
raadsvergadering zal een pier-voorstel de
raad bereiken.

Rondvraag
Pier-voorstel in volgende vergadering

OFFICIËLE MEDEDELINGEN '
GEMEENTE ZANDVOORT
Bekendmaking
''
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat van 13
maart 1963 af, gedurende vier weken op
de secretarie der gemeente voor een ieder
ter inzage liggen ontwerp-plannen tot
herziening van het Wederopbouwplan met
de op die herzieningen van toepassing
zijnde bebouwingsvoorschriften en wel:
a. een gewijzigd ontwerp-plan tot partiële
herziening (plan III) van het Wederopbouwplan „Zeereep-Midden" dier gemeente, betreffende het z.g. boulevardcentrum aan de kop van de Zeestraat
met omgeving;
b. ontwerp-plan tot partiële herziening
(plan II) van het Wederopbouwplan
„Zeereep-Noord" dier gemeente, welke
herziening inhoudt de intrekking van
het meest zuidelijk gedeelte daarvan,
dat thans in het onder a. bedoelde ontwerpplan is opgenomen.
Gedurende bovenstaande termijn van vier
weken kan een ieder schriftelijk bezwaren
tegen deze ontwerpen bij de gemeenteraad indienen.
Zandvoort, 6 maart 1963
Het Hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

De heer SLBGBRS (kvp) releveerde dat deputeerde Staten zou moeten worden
Hierna sloot de voorzitter de vergadede kantonrechter inzake het geschil dat verzonden.
ring.
gerezen was bij de permanente bewoning VOORZITTER achtte deze stap vooralsH.W.
van de zomerhuisjes op het terrein van nog niet raadzaam.
„De Schelp", een uitspraak heeft gedaan,
waarbij hij de van
toepassing zijnde gemeenteverordening1 onverbindend verklaarweek. Op 28 november 1947 kwam de' dade. Hij vroeg of de bewoners nu ook ge- Nieuwe toekomst voor luchtlijn?
gelijKse dienst tot stand.
legenhcid zullen krijgen een stookgelegenPer ultimo 1948 werden door verschilheid te doen aanbrengen, zodat deze huislende Aziatische Staten de landingsrechjes permanent bewoond kunnen worüen.
ten van de KLM op deze route ingetrokMet het oog: op de heersende woningnood,
ken, in verband met de politionele acties
zou het dienstig zijn e.e.a. met soepelvan de Nederlandse Regering in het toenheid te behandelen, aldus spr.
malige Nederlands Oost-Indië. In verband
VOORZITTER zei dat de officier van
daarmede werd de dienst op 24 oktober
justitie in beroep was gegaan tegen deze
1948 gestaakt. Op 26 januari 1949 echter
uitspraak. Hangende dit beroep is de gevertrok de Lockheed Constallation PHmeente geenszins van plan de door de
TDF met gezagvoerder G. de Haas via
heer Slegers bedoelde voorzieningen te
treffen. „Wij wachten rustig af!" aldus Als de voortekenen niet bedriegen zal de KLM-luchtvaartlijn Amsterdam-Djakarta Afrika en Mauritius. Het was weer pionierswerk. De bestaande radio- en meteospreker.
De heer GOSEN (prot.-chr.) citeerde heropend worden. Aanleiding om een terugblik te werpen op het ontstaan, ontwik- diensten bleken onvoldoende voor het 5534
km lange Oceaantraject tussen Mauritius
een bericht uit het Haarlems Dagblad, keling en neergang van deze verbinding.
en Djakarta.
,
waarin werd gezegd werd dat de finanHet vliegtuig kreeg extra bezinetanks
cicringsinstelling „Landbank" het gevoer- De KLM, op 7 oktober 1919 gesticht, dacht aanstonds aan een geregelde dienst naar
de beleid van de gemeente bij de kwestie het Verre Oosten. In 1923 werd het Comité Vliegtocht Nederland-Indië opgericht, en werd ontdaan van alle niet direct noodzakelijke uitrusting. Op 30 januari 1949
„Dennendal" zou hebben „gesanctionneerd". Spr. vroeg wat hier van waar was, waarvan generaal b.d. C. J. Snijders voorzitter werd en de directeur van de KLM, landde het vliegtuig na een reis, waarbij
in hoofdzaak op de sterren en zonder meVOORZITTER: „Een belachelijke voorteoberichten was gevlogen met 3000 kg
Voorjaarsmoeheid
stelling van feiten! Volkomen uit de lucht de heer Plesman, bestuurslid.
post te Djakarta. Op 3, 4 en 8 februari
gegrepen.
Na
alles,
wat
de
winter
ons
aan plezierigs
1949 vertrokken wederom vliegtuigen en
De heer GOSEN vroeg ook nog of —
toenmalige
Brits-Indische
regering,
omdat
Op
l
oktober
1924
begon
de
eerste
vlucht,
bracht,
doorstaan
te
hebben,
kwam de
een
geregelde
dienst
bleek
mogelijk.'
In
gezien het lage aantal beschikbaar gemoesten worden verbeterd. verband met de extra benzine moest de Voorjaarsmoeheid. 't Was ontmoedigend.
stelde woningwetwoningen (acht) — er uitgevoerd door de KLM. GezagvoerderdeOpvliegvelden
september 1930 werd de veertien- „betaalde lading" worden teruggebracht
Opeens was zij er, onmerkbaar in het
niet eens een motie uit de Raad naar Ge- van de „Fokker" F VII, was de heer A. daagse25 dienst
geopend met een Fokker van 44 passagiers en post en vracht tot 19 begin, maar stilletjesaan zich laten gelThomassen a Thuessink v.d. Hoop, Ie officier de heer H. van Weerden Poelman en F 7B. Gezagvoerder was Evert van Dijk, passagiers en ± 1100 kg post.
dend, totdat zij bezit van ons had genoboordwerktuigkundige P. v.d. Broeke. Een Ie officier Th. Wiersma. Er kwamen weer
De Nederlandse Regering sloot met de men, waarbij ons vermogen tot scheppend
landingsmoeilijkheden,
nu
in
Turkije
en
motorstoring in Philippopel veroorzaakte
KLM een overeenkomst en daarop kon de
Uw verkoudheid van neus,
een oponthoud van 3 oktober tot en met reeds bij de tweede vlucht was het gezag- dienst beginnen. Er vertrok een grond- handelen tot nul werd gereduceerd.
keel of borst weg met
Niemand kan omschrijven wat voorl november. Op 24 november 1924 werdvoerder Hondong, die op z'n kompas, maar ploeg naar Mauritius, er werd hotelruimte
Batavia bereikt. De gemiddelde snelheid zonder radio, recht de Middellandse zee gereserveerd voor de passagiers en er jaarsmoeheid is. Strikt wetenschappelijk
overstak naar Solloem.
bedroeg 121 km per uur.
kwam een regeling voor de brandstoffen- is het de toestand van het lichaam, welke
De tweede vlucht — een retour-reis — In 1930 begonnen de eerste proeven met voorziening van de vliegtuigen. Op 28 fe- ontstaat na een lange (en barre) winter,
werd gemaakt tussen 15 juni en 23 juli radio. In datzelfde jaar kreeg het zaken- bruari 1949 was inmiddels een 3 maal we- een situatie van lusteloosheid, als gevolg
1927. De bekende Amerikaanse zakenman, leven meer vertrouwen in de luchtlijn. Het kelijkse dienst geopend. Het was toen de
de heer W. van Lear Black, financierde reizigersvervoer steeg met 400%, in 1929 langste geregelde luchtdienst non-stop van de beperkte invloed der zonnestraling
Korps op volle sterkte
deze
Zijn bediende, J. Bayline, maak- waren er nl. 2 passagiers en in 1930 al 8! over water! Per 20 juli* 1949 werden de en het gebrek aan vitaminen. De nauwgeTijdens een officiële bijeenkomst in het te dereis.
reis
Als gezagvoerder fungeer- Het passagiersvervoer was echter faculta- landingsmoeilijkheden langs de oude rou- zette wetenschap voegt daar nog (bitter)
gemeentehuis zullen dinsdag 12 maart a.s. de de heermee.
G.
Geysendorffer,
als Ie offi- tief; de post had voorrang.
te weer opgeheven en op 24 juli 1949 be- aan toe: in deze periode een verhoogde
vijf leden van het korps reserve gemeen- cier de heer J. Scholte.
Op l oktober 1931 werd de frequentie eindigde de KLM de lijn via Mauritius. De vatbaarheid voor infecties en infectieziektepoh'tie een verband-akte tekenen. Met
Enkele maanden daarna volgde de derde opgevoerd tot eenmaal per week en wer- oude, bekende route werd weer bevlogen.
het ondertekenen, van de akte zal het vlucht,
die werd uitgevoerd door de Ie lui- den de grotere Fokker F 12-vliegtuigen
Aanvankelijk was de frequentie 4 maal ten.
korps, dat vijftien jaar geleden werd op- tenant-vlieger
Wij, mensen van dit geteisterde halfG. Koppen en Ie officier G. ingezet. Ze waren voorzien van een boord- per week, later 5 maal per week, in 1950
gericht, de voltallige sterkte hebben be- Frijns. Deze reis, die van l tot en met 28 keuken en speciale ligstoelen voor vier
rond, weten meer. Wij voelen ook meer
weer
6
maal
per
week
en
op
2
december
reikt.
oktober 1927 werd volbracht kwam voorpassagiers. De bemanning werd uitgebreid 1951 was de dagelijkse dienst hersteld. Op dan de wetenschapsmensen. Wij merken
rekening van het Comité Vliegtocht Ned. met een radio-telegrafist.
3 maart 1953 werd de frequentie terugge- blksems goed dat er ook iets met onze
In 1932 stelde de KLM de snellere Fok- bracht van 7 op 5 maal per week. Twee
Toneel voor bejaarden
Indië. De lading bestond uit 38 kg post.
In 1928 voerde de KLM nog een viertal ker F 18 vliegtuigen in dienst. In 1933 maal per week vertrok nu in aansluiting geest aan de hand is. Een belaagd lichaam.
De bejaardsociëteit „Voor Anker" biedt
vluchten
uit, waarna een geregelde dienst volgde van 18 tot 30 december de beroem- op een KLM vliegtuig te Bangkok een Goed, dat kan. Maar ook een geknakte
leden en belangstellenden a.s. vrijdag in
Zomerlust een toneeluitvoering aan. Op- in 1929 mogelijk werd. Met de PTT kwam de speciale record-retourvlucht met de vliegtuig van de inmiddels opgerichte Ga- geest, met een verminderde belangstelling
gevperd wordt „Potasch en Perlemoer" een overeenkomst tot stand, waarbij de Kerstpost, uitgevoerd met de Fokker F18 roeda Indonesië Airways naar Djakarta. voor de dingen rondom ons en. een minHet waren politieke omstandigheden, achting voor de geestelijke welstand van
Bekende artisten, o.w. Jan Blaser, treden PTT een bepaald bedrag per vlucht garan- AIP „Pelikaan", met cle bemanning: Smirdeerde en de KLM zich verbond tot maxi- noff, Soer, Grosveld en Van Beukering. waar de KLM uiteraard buiten stond,, die onze omgeving.
hierin op.
mum 500 kg post per vlucht mee te voe- Op de heenreis werd-186 kg post meegeno- de Indonesische Regering dwongen de lanJa, de Voorjaarsmoeheid is als een sluirea. In november 1928 werd de organisatie men, waar in Jodphur nog 271 kg werd dingsrechten te Djakarta voor de Nederpend
vergif, dat lang voordat zich dit aan
Burgerlijke Stand
ingeladen.
Op
de
terugreis
wera
508
kg
langs de route opgebouwd. Aangezien
landse verkeersvliegtuigen in december
nachtverlichting op de vliegvelden onder- post vervoerd.
l maart — 7 maart 1963
1957 in te trekken. Op 3 december 1957 ons openbaart, zijn verwoestend werk doet
Geboren: Roy Erroll, zv., P. W. Drom- weg ontbrak, werd alleen overdag gevlo- Op 12 juni 1935 voerde de KLM de fre- vertrok het laatste KLM-vliegtuig van in onze hersens, ons vaatstelsel en vooral
quentie op tot tweemaal per week, nu Komagoram Airport. Van 1924 tot 1942in onze botten.
mel en A. J. M. Bos; Robert, zv., M. Schui- gsn.
ten en P. G. Foppen; Eleanor, dv., H. R Op 12 september 1929 werd de veertien- met de Douglas DC-2, plaatsbiedend aan had de KLM ongeveer 970 retourvluchten
Vergist u zich nietv Wat u in uw onbeVolkers en van A. van den Heuvel; Nico- daagse dienst over het 13.738 km lange 5 passagiers en een 'kruissnelheid van 270 op deze route uitgevoerd en van 1945 tot vangenheid voor een reuma-scheutje houdt
km
per
uur.
De
reistijd
werd
terugge1957 ongeveer 3610. De reistijd was terug- is de valse presentatie van de voorjaarslasina Cornelia Johanna, dv., J. J. N. Val- traject geopend met een Fokker-F 7B ongebracht van 12 dagen in 1929 tot 40 uur
kestijn en van M. J. van der Meij; Ingrid der commando van de beroemde iwan bracht op 7 dagen. '
moeheid. En uw barstende hoofdpijn lag
Op 5 juni 1937 — twee jaar later — 20 minuten in 1957.
Smirnoff en Ie officier W. Beekman. De
dv., G. Spruit en van G. M. Koster.
werd
de
DC
2
door
de
DC
3
vervangen,
beniet
zo zeer aan die rijkelijk besproeide
reistijd
bedroeg
89
vlieguren,
verdeeld
Vermoedelijk
zal
in
mei
van
dit
jaar
de
Ondertrouwd: Wilhelmus Gerardus Jastemd voor 11 passagiers. Ook de laad- KLM-dienst worden hersteld.
verjaardag, als wel aan de grilligheid en
cobus Pennings en Janna van Konings- over 12 dagen, de gemiddelde snelheid be- ruimte
was groter en als gevolg daarvan
,.
M.S. de- gemeenheid van onze ongewenste logé
bruggêh; Dirk IJlstra en Maria Wilhel- droeg 165 km per uur.
mina Elizabeth Monsieurs; Jacob Adria- De pioniers op deze eerste werkelijk in- besloot de Nederlandse PTT tot afschafVoorjaarsmoeheid. Ofschoon zij ons lamnus Molenaar en Johanna Mechelina Beel- tercontinentale luchtdienst waren de vlieg- fing van het luchtrecht.
legt op al onze levensgebieden, is zij de
tuigbestuurders: Beekman, Duimelaar, De toeneming van het postvervoer noopdens.
vindingrijkheid
zelf om ons te activeren in
te
de
KLM
tot
opvoering
van
de
frequenEvert
van
Dijk,
Frijns,
Geysendorffer,
Gehuwd: Hermanus Henricus Sinnige
het negatieve. Daarom zitten we tegenen Jacoba Gesien Jantina de Groot; Frans Hohdong, Pellens, Scholte, Smirnoff, Soer, tie tot 3 maal per week, met ingang van
WINTER VOORBIJ . . .
2 oktober 1937. Dat betekende, dat de
woordig graag zonder werkzaamheid in
Tepas en Wiersma.
Keur en Grietje Knegt.
De proefvluchten zijn nog tijdelijk ge- eeuwenoude „maildag", de dag dat de
een hoek van de kamer of (erger nog)
Overleden: Johanna Hendrika Bijmolt,
winter is voorbij. Althans wat de me- naast de kachel, die ook al niet meer op
oud 79 jaar, gehuwd geweest met Th. A. staakt door een landingsverbod van de post de deur uit moest, bij overheid en be- De
drijfsleven in Nederland en in Indonesië teorologen als winter beschouwen — de- z'n poten kan staan van de ellende.
Netelbeek; Catharina Anspach, oud 86 jr.
,
verviel! Maar er was nog iets anders. Het cember, januari en februari.
gehuwd geweest met H. Keur.
Het is toch geen record geworden over
In het laatste stadium van de voorjaarsbesluit n.l. van enkele maatschappijen in
Overleden buiten de gemeente: Jacob
jaar maar wel bijna, want de gernid- moeheid — maar dan moet het al tegen
Indonesië van 1938 om het eens in de zes 250
etmaaltemperatuur kwam in De Bilt
Koper, oud 77 jaar, gehuwd met A. Drie
jaren vastgestelde verlof voor 6 maanden delde
op
•—3,0
graden. Recordhouder wat dat de zomer lopen — gaan wij er niet in werhuizen; Dirkje Vos, oud 41 jaar gehuwd
voor het Europees personeel terug te bren- betreft is de winter van 1829-'30 met —3,1 kelijkheid aanwezige gebreken op na houHoestdrank in tabletvorm.95ct
met W. M. Dammann.
gen tot 3 maanden, mits de reis van, naar graad. Maar nummer twee (1947 met —2,4 den.
Europa per vliegtuig werd gemaakt.
graad) is van zijn plaats verdreven door
Dit is de volledige triomf van het geIn 1938 kwam de doorverbinding naar de winter van nu.
Toch kan deze winter nog een record niepige wezen. Zij maakt van ons slappe
Australië tot stand. De 2e wereldoorlog
bracht vele veranderingen. Op 16 septem- breken: wanneer men het koudegetal als Tinussen en geirriteerde betwetertjes. Alneemt. Dat is de som van de
ber 1939 werd wegens het gedaalde reizi- maatstaf,
dagelijkse etmaalgemiddelden die beneden les wat negatief in ons is, cultiveert zij
gersvervoer de dienst tot 2 maal per week het
vriespunt liggen. Die som wordt be- tot in den treure.
teruggebracht.
rekend van l nov. af. Ook begin maart
En op zekere dag zegt ze sadistisch: Zeg
Het beginpunt werd verlegd naar Na- kan dit cijfer bij terugkeer van de vorst blijf jij maar es „op bed liggen met een
pels. Bij de inval van de Duitsers in ons nog stijgen.
Het koudegetal van de winter van' 1789 knetterende koppijn en een geradbraakte
land werd de Amsterdam-Javaroute overwas -359 graden, in 1947 -343 graden, incorpus. Dat is u al overkomen en zo niet,
gedragen
aan
de
heer
W.
Versteegh,
De statistici van de FAO hebben gegevens verzameld, die kort geleden in de bro- directeur van de KNILM. Een voor Ita- 1963 -388 graden. Er zijn dus nog maar
dan staat het voor de deurj
chure „Six billions to fced" gepubliceerd zijn.
paar koude dagen nodig om de winter
lië oorlogvoerende natie werd, werd Tel een
Maar troost u: Zo gauw de eerste kropvan
1963
ook
hier
op
de
tweede
plaats
te
In de huidige omstandigheden is zulk Aviv beginpunt en op 26 juli 1940 werd de brengen. Mocht het nog bar worden, ,dan jes sla (van de koude grond) aan de
De brochure houdt zich vooral bezig met
frequentie
teruggebracht
tot
l
maal
per
honger of ondervoeding of slechte voeding een wereld onmogelijk. De honger is een week. Toen begin 1942 de Japanse legers loopt zelfs recordhouder 1789 nog gevaar. markt komen, is alles vergeven en vergeBekijkt men het aantal ijsdagen (etmalen ten.
en dat wil zeggen, voeding van ontoerei- sociale aangelegenheid.' Men kan niet efkende kwaliteit. Honger of ondervoeding fectief werken met een lege maag. Iemand Nederlands Oost-Indië bezetten, werd de zonder dooi) dan ziet men er voor De'Bilt
MOMUS
betekent een onvoldoende hoeveelheid cal- dit honger lijdt kan niet studeren en leren lijn Tel Aviv-Djakarta per 15 februari in 1789 49, in 1847 48, in 1845 45 en in
1963 42. Er zijn nog meer hoeken waaruit
lorieën per persoon en dit kan leiden tot om zijn maatschappelijke status te ver- 1942 opgeheven.
Na de oorlog in het Verre Oosten werd men de zaak statistisch kan bekijken (bijgewichtsverlies, tot beperkte fysieke acti- beteren.
Zijn gedachten gaan niet verder dan zijn op 6 oktober 1945 de Nederlandse Rege- voorbeeld die van het aantal dagen met
viteit of tot beide.
De hoevelheid kan voldoende zijn maar onmiddellijke noden en daarvan is de voe- rings Luchttransportdienst ingesteld. Op meer dan 10 graden vorst of de dagen met
een etmaalgemiddelde onder nul) maar,hoe
een te hoog percentage voedingsmiddelen ding het belangrijkste.
Hij heeft geen weerstand tegen ziekten, 10 november 1945 vertrok de eerste ma- men het ook bekijkt, deze winter komt in
als aardappelen, cassave en het ontbreken
chine
voor
Djakarta
onder
leiding
van
geBij brand- en snijwondeo, Pijnlijke
kortom
—
waar
het
hier
over
miljoenen
alle opzichten bij de iwee of drie recordvan vlees, melk, vruchten en groenten
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.
leidt dikwijls tot kwalen als kwashiorkor, gaat — vertraagt hij niet alleen de eco- zagvoerder K. Parmentier. Op 28 november houders sinds het begin van de waaronedeem, disentcrie, tubercolose, beri-beri, nomische en sociale ontwikkeling van zijn 1945 werd de geregelde dienst heropend, nemingen.
Winters van formaat — zo blijkt uit de
land maar ook de vooruitgang van de hele 2 maal per week.
bloedarmoed.
Op 27 april en 18 juni 1947 werd de statistiek — kunnen best tot 10 a 15
Volgens de medici is geen ander ge- wereld.
Volgens de schatting van de Verenigde frequentie opgevoerd tot 5 en 6 maal per maart duren. Er kan dus best nog teen
neesmiddel voor dergelijke iziekten dan
week met vorst komen.
betere voeding. Volgens de onderzoekingen Naties omtrent de bevolkingstoename zal
Tien weken vorst hebben de kou diep Verkeersongeval
van Dr. Sukhatme leidt 10 tot 15% van in het jaar 2000 de 6000 miljoen overschrede bodem in gejaagd, op onbeschutte plaat- Woensdagmiddag kwam de 13-jarige wielde wereldbevolking ofwel het gehele jaar den worden.
De wereldvoodselvoorraad moet daarom termijn tot het vormen van voedselvoor- sen wel tot tachtig centimeter a een medoor honger of in de periode van de oogst.
Ofschoon het moeilijker was het percen- in 1980 verdubbeld en op het eind van de raden die op het einde van deze eeuw nood- ter. De ervaring leert dat sportvelden we rijder G.M. in de Kostverlorenstraat ten
zakelijk zullen zijn om de tekorten op te twee weken dooi nodig hebben eer zij weer val. De jongen is vermoedelijk in aanratage van de slecht gevoede mensen vast 20e eeuw verdriedubbeld zijn.
Alleen om de toekomstige behoeften aan vangen en de eenzijdigheid in het voedsel bespeelbaar worden. ••
i
te stellen mag men zeggen, dat 1/3 tot
Veel hangt af van de manier waarop de king gekomen met een vrachtauto van de
de helft van de wereldbevolking ofwel voedsel te kunnen opvangen zonder enige te corrigeren.
In
het
Verre
Oosten
zal
4
maal
zoveel
verbetering
in
de
huidige
situatie
te
bedooi
doorzet.
Op
16
maart
'47
gebeurde
het Dienst van Publieke Werken. De knaap
hongert ofwel slecht gevoed is.
In de brochure wordt vastgesteld dat de reiken zouden de voorraden in de streken nodig zijn als op dit ogenblik en in -het Na- met een stormdepressie en veel regen —
voortdurende tekorten in de voedselpro- met weinig calorieën met ongeveer 150% bije' Oosten 3 maal zoveel, in Afrika twee- de gunstigste en radicaalste manier. Maar werd vrij ernstig aan het hoofd gewond
duktie van de hongergebieden een uitda- verhoogd moeten worden en met ongeveer en een half maal en in de'Latijns-Amerika milde regendagen, afgewisseld door lichte en ter verpleging in het Grote Gasthuis in
bijna drie-en een half maal zoveel uitge- nachtvorst, maken dat het wel drie weken
ging vormen aan allen die van een betere 120% in de gehele wereld.
Haarlem opgenomen.
De brochure vermeldt plannen op lange zonderd Argentinië, UruguaySeh Paraguay. kan duren eer de vorst de grond uit is.
en vredelievende wereld dromen.

Opkomst, hoogtepunt en neergang
van KLM-verbinding

Mensen en zaken

Snuif en wrijf
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Voedsel voor 6 miljard mensen

PU ROL in hyis!
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DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
B. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
WIJKZUSTER:
B. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
9 t.m. 15 maart:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Schildersbedrijf

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 maart
10.30 uur: dr. Ch. de Beus, pred. te
Overveen.
19 uur: ds. F. L. van Duykeren, pred.
te Sloterdijk, Jeugddienst in het jeugdhuis.
Jeugdkapel in het jeugdhuis:
10.30 uur: de heer N. H. van Wijk.

BUITENWERK
BINNENWERK
. Inzetten van ruiten.
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Voor uw
BRIL

Fa. Schuilenburg
DE ,HOGESCHOOL VOOR AUTORIJKUNST VOOR
l
HAARLEM en OMGEVING
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, TELEFOON 02507-3598

Bestel nu uw

HUIZEN en FLATS

voor strandstoelen

Vervaardigd van ijzersterk en
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
kleurecht „Bara" markiezendoek.
Zondag 10 maart
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418
10.30 uur: ds. J. J. van Kille (rem.) uit
Prijzen op aanvraag.
Amsterdam.
Tevens alle soorten VLAGGEN in
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
wol, katoen, nylon; daktenten voor
Haarlem.
zomerhuisjes, windschermen, lig. TELEFOONNUMMERS
stoel'oper.
EN ADRESSEN
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
12212 (02500) Garage Flinterman, ZandZondag 10 maart
voortselaan 365, Bentveld, SAAB10 en 19 uur: ds. H. J. Bavinck van
en RENAULT-service-dealer.
Heemstede.
2071 Horlogebedrij} G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verPAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
,koop, Oranjestraat 2a.
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
2424 Autobedrijven „Binko", Oranjestraat
19.30 uur: Avonddienst.
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
Tel. 020-36717, Spui 26, Amsterdam
kachels, wasmachines enz.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolDinsdag 12 maart
lensstraat 13.
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", ?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Zuiderstraat 3.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Spr. de heer H. Veldkamp.
Courant, Achterweg l
SCHILDERSBEDRIJF
?->00 Politie (alleen noodgevallen)
2000. Brandmelding
JEHOVA'S GETUIGEN
3043, 3044 Politie
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 2345 Gemeente-secretarie
Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang 2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver- Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Willemstraat.
keer, kiosk Raadhuisplein
Gevestigd 1879
— ' Glasverzekeringen

Het Wonder van Zandvoort

Belangrijke

l

Fa J. v. d. Bos & Zn

Wandelpuzzeltocht MCZ
De gedetailleerde uitslagen van de wandelpuzzeltocht, die onlangs werd georganiseerd door de Motorclub „Zandvoort", zien
er als volgt uit: 1. L. . B. v.d. Rest, MAC
Haarlem, 26 strafpunten; 2. H. J. M. de
Graaff, De Wegkruisers, 26 p.; 3. G. den
Hartog, MAC Haarlem, 29 p.; 4. J. J. den
Bugnum, IJmuiden, 41 p.; 5. P. M. de
Ruijter, MAC Haarlem, 41 p.; 6. J. G. van
Gennip, MC Zandvoort, 44 p.; 7. me j. N.
Middelkoop, MAC Haarlemmermeer, 49
p.; 8. K. Roodenburg, MAC. Haarlemmermeer, 50 p.; 9. A. G. Oskam, MAC Haarlemmermeer, 50 p.; 10. mevr. L. OskamMiddelkoop, MAC Haarlemmermeer, 51
p.; 11. J. Huizing, MC Zandvoort, 51 p.;
12. W. Geuzebroek, Haarlem, 55 p.; 13.
mevr. A. Visse-Hofmann, MC Zandvoort,
56 p.; 14. C. F. Visse, MC Zandvoort, 56
p.; 15. H. Jonkhof f, MC Zandvoort, 62 p.;
•16. mevr. A. C. Jonkhoff-van Gemert,
MC Zandvoort, 62 p.; 17. mevr. Th. M.
Saeijs-Olijerhoek, MC Zandvoort, 63 p.;
18. C. Saeijs, MC Zandvoort, 63 p.
Aan de puzzeltocht namen 75 personen
deel.

Beker naar Herensociëteit
De jaarlijkse kaartwedstrijd tussen Herensociëteit en de Zandvoortse Politie Sportvereniging werd j.l. woensdagavond in Zomerlust gehouden. Er namen 32 personen
aan deel.
De beker ging dit keer naar de Herensociëteit met een punten totaal van 76382.
De politie behaalde 67356 punten.
De eerste vijf winnaars waren: van
Steijnen (5431), J. Termes, Spits, G. Pols,
en Z. J. Kerekgyarto.
De prijzen werden door de korpschef, de
heer J. D. van Maris, uitgereikt.

Sparen in Zandvoort
Het spaarsaldo bij, het kantoor van de
Nutsspaarbank te Zandvoort steeg met
een bedrag van ƒ 77.722,— en bereikte een
totaal van ƒ 4.953.150,—, zodat hier binnenkort een mijlpaal zal worden bereikt,
n.l. een totaal tegoed van ƒ 5 miljoen.

Laat uw kostbare auto
niet buiten staan. Voor
ƒ 30,- p.m. kunt u een
NIEUWE GARAGE
huren bij hotel De Schelp,
Zandvoort, tel. 4781.
Te koop gevraagd

Contantzegels)

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 10 maart, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer D. H. Prins. Onderwerp: Onze nalatenschap.

zowel leeg als voor belegging
Verkoper
betaalt
geen provisie. Gaarne schr.
aanb. a.n N.V. „Nabog",
Kostverlorenstraat 113.
Te koop gevr. KINDERWAGEN i.pr.st. Br. m. pi',
nr. 1908 bur. Z. Crt.
B.z.a. all-round KOKKIN
(niet a la carte) voor hotel-pens. of andere instelling. Gewend om voor 150
of meer pers. te koken. Br
nr. 1902 bur. Z. Crt.
B.z.a. all-round TIMMERMAN, 26 j. I.ta.z. van drie
vakdipl. Bekend m. woning-onderhoudswerk
en
winkelbetimm. Zag zich
gaarne gepl. bij woningb.ver.-makelaar of gr. winkelbedr. als vaste onderhoudsman. Gaarne kl. woning disp. Br. nr. 1904 bur.
Zandv. Courant.
Echtpaar, gewend leiding
te geven in hotel-rest.-bedrijf, zoeken een voor hun
passende WERKKRING.
Br. nr. 1903 bur. Z. Crt.
B.z.a. ambulant KOK voor
zondags of 's avonds.
Telefoon 3667.
Voor meer assistentie in
onze zaak zoeken wij een
paar

Wegens opdooi

flinke meisjes
Prettige werkking, goede
verdienste. Ook een

Schade aan wegdek
ANWB zal informaties verstrekken
De ANWB verwacht dat in de komende weken een deel van het Nederlandse wegennet door het opdooi-verschijnsel zal worden getroffen, een situatie die op deze
schaal nog niet eerder is voorgekomen. De extreem strenge en langdurige vorstperiode heeft de structuur van de ondergrond van een deel van de wegen aange-'
tast en de gevolgen daarvan zullen, zodra de dooi doorzet, aan de dag treden in de
vorm van verzakkingen, schade aan hetwegdek enz. Het herstel van deze aangetaste wegvakken zal niet alleen veel tijd in beslag nemen, maar ook voor het wégverkeer en speciaal voor het vrachtvervoer, de nodige moeilijkheden opleveren.
Gezien de grote hoeveelheid verkeersbeperkende maatregelen, die hiervan het
gevolg zullen zijn, heeft de ANWB besloten de informatiecentrale, de dienst die op
het hoofdkantoor van de Bond alle voorkomende vragen op het gebied van toerisme en verkeer verwerkt, in te schakelen
om gegevens over deze maatregelen te'
verzamelen en inlichtingen hierover te verstrekken.
Deze informatie-centrale zal met ingang
van 6 maart telefonisch te bereiken zijn
onder nummer (070) 81.43.81 en zal vanaf dat moment inlichtingen kunnen verstrekken over alle beperkende maatregelen in verband met opdooi en vorstschade
aan de wegen, zoals afsluiting van wegen
en de omleidingen die daarvan het gevolg
zullen zijn, werkzaamheden aan het wégdek met de daarbij behorende snelheidsen inhaalbeperkingen, beperkingen ten
aanzien van een maximaal toegestane asdruk en de toestand van het wegdek op
een bepaald traject.
De ANWB heeft hiervoor de Wegenwacht ingeschakeld om zo snel mogelijk
over actuele gegevens te beschikken. De
ANWB Wegenwacht patrouilleert op de
belangrijkste routes over een totale afstand van ongeveer 3000 km; iedere Wegenwacht geeft telefonisch zijn bevindingen door aan de informatie-centrale direct
nadat het door hem gepatrouilleerde traject voor de eerstel maal is afgelegd, verder in alle voorkomende gevallen dip naar
zijn inzicht voor de informatie-centrale
van belang kunnen zijn.
Daarnaast heeft de ANWB een beroep
gedaan op alle wegbeheerders van de be-

Firma Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974
Grote uitgeverij van bekende weekbladen zoekt
voor het rayon ZANDVOORT contact met een

Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

Te huur gevr. 2 KAMERS
en keuk. Ovcrn. stoffering
geen bezw. Elhorsl, Kerkstraat 8, Zandvoort.
Poststr. 12, telefoon 4395 Tegen l april GEMEUB.
Leverancier alle ziekenf. WONING gevr. voor l a 2
maanden. J. D. van Maris,
Laat nu BEHANGEN EN Vinkenstr. 26, telef. 3645.
WITTEN tegen winterta- NET KOSTHUIS aangeb.
rief. Prima referenties.
m. algeh. verzorging en
P. C. Jager, Damstraat 25, huiselijk verkeer. Br. nr.
tel. 02500-15079, Haarlem. 1906 bur. Z. Crt.

Ontvangen:

schoonmaakartikelen

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord ...'G2
en Chevr. „Impala"

A. G. Slinger

RIJLES

'

Winkelbediende

Opticien

Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

grote sortering BALATUM, 2 m breed,
per meter
ƒ 3,06
DEURMATJES
ƒ 2,95
CLOSETMATTEN
ƒ 1,50
EDY CENTRIFUGES
ƒ 1,15
LUXAFLEX JALOUZIEEN
BALASTORE ZONWERING
Verder grote sortering

GEVRAAGD:

C. J. PAAP

y.W. RIJSCHOOL „TOLLENS"

PREDIKBEURTEN

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

*

Centrifuges . ' . " . . . . . 88,50
Volautomatische broodroosters 39,75
Slaapkamerverlichting . . . 9,75
Huiskamerverlichting . . . . 14,50
Wandelwagens
42,50

Zondag 10 maart
Dierenarts C. Verhagen, A. Verweylaan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070

l

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 i

langrijkste doorgaande routes om gegevens over beperkingen, voorzover deze betrekking hebben op de weggedeelten welke onder hen ressorteren, zo snel en zo
uitgebreid mogelijk aan de informatiecentrale te willen doorgeven. Het betreft
hier in hoofdzaak de rijks- en provinciale
overheid voorzover het hun wegbeherende
taken betreft. De ANWB verwacht, via
deze beide informatiebronnen, op een
snelle wijze over exacte gegevens te beschikken betreffende de toestand van de
weg en de maatregelen die op de diverse
routes zijn getroffen.
Uiteraard is het geheel afhankelijk van
de bouw van de weg en aard van de gebruikte materialen in hoeverre een wégvak schade zal hebben opgelopen en in de
praktijk zal blijken dat een groot deel van
het wegennet de vorstperiode goed heeft
doorstaan.
In het algemeen zijn het alleen wegvakken met een speciale ondergrond, iets wat
vooral bij oudere wegen het geval is, die
door de opdooi zijn beschadigd. Veelal is
de structuur van het dragende zandlichaam onder de weg door de vorst aangetast en verzakkingen en wegdekbeschadigingen zijn hiervan het gevolg. De reparatie van een op dergelijke wijze beschadigd weggedeelte is in het algemeen
kostbaar en langdurig. Eerder merkbaar
is de minder gecompliceerde vorstschade
waarbij alleen het wegdek zelf is aangetast, schade die in het algemeen sneller te
herstellen is.
De ANWB hoopt met een snelle en nauwkeurige berichtgeving over de genomen
maatregelen de schade, althans voor het
wegverkeer, nog enigszins te kunnen beperken.

flinke hulp
voor 3 dagen per week.
Hoge vergoeding.
Nooy, Haarlemmerstraat 4
Telefoon 2469-2885.

die zich wil belasten met do wekelijkse verkoop en bezorging van tijdschriften aan vaste
abonnees.
Verdienste ca. ƒ 50,— per weck + boekenprovisie. Borgstelling vereist.
Br. ond. nr. 1901 bur. Z. Crt. of telefonische
aanmelding onder nr. 020-67.226.

!

STRANDBEDRZJF te pacht gevraagd
Br. onder nr. 1905 bur. Zandv. Courant.

i DE TWENTSCHE BANK
kantoot Zandvoort
•vraagt

administratief personeel
met bij voorkeur diploma MULO.
Leeftijd tot 30 jaar.
Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directie
van het kantoor, Gtote Krocht 12 te Zandvoort.

Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT
kunnen worden geplaatst enige

VERPLEEGSTERS
voor volledige dan wel voor gedeeltelijke dienst.
Een J/S-urige en 5-daagse werkweek is ingevoerd.
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
Bruto-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken geschiktheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurcompensatie en 4% vakantie-uitkering.
Inlichtingen omtrent liet werk, dienstvoorwaarden, alsmede sollicitaties te richten aan de
Eerste Geneesheer-Directeur, dan wel persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op alle
werkdagen behalve saterdags, van 9-12 uur en
van Ui-n uur.

m
i/J
u'l

•4

Architectenechtpaar
zoekt flinke, beschaafde HULP i.d. huish.
voor één, liefst twee
halve dagen p. week.
Architectenbureau
ir. C. J. Wagenaar,
Kostverlorenstraat 23,
telefoon 3999.
Oudere WERKSTER gevr.
v.d. schoonm. (Bentveld)
bij bejaarde heer. Br. ond.
nr. 1907 bur. Z. Crt.
WERKSTER gevr. l ocht.
p.w. Mevr. Ten Broeke,
Westerparkstraat 20.

•'f*Ji
-'M|

Mevi. v. d. Bos-Kooyman

BROMMER Rap Rockey te KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
koop. Swaluëstraat 5a.
Bel 020-122851.
Aangeb. Elliott ADRESSEERMACHINE m. hoes Mak. K. C. van den Broek,
en houten kistje v. adrcs- Brederodestr. 25, tel. 2318.
sen, 700 nieuwe adressten- Hypotheken - Verzekerincils. ƒ 45,-. Lijsterstraat 7, gen
- Financieringen,
telefoon 2383.
vraagt groot BEDRIJFSPAND,
WINKELHUIS,
Te koop,: 8 mm FILMPROJECTOR Kodak, ƒ 35, LOODS of dergelijke, te
koop of te huur; alsmede
Nieuwstraat 2.
niet te groot woonhuis,
Rode en grijze STRAAT- leeg te aanvaarden.
TEGELS te koop. Loos,
Spoorbuurtstraat 11.

Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgens afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

HMW BROMMER en 2
AUTOPEDS te koop.
Willemstraat 14 na 6 uur.

LENINGEN en CHEQUES
voor de aanschaffing van
huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
Rijksstraatweg 35, Haarlem. telefoon 02500-54903.
P. Koreman, Oosterparkstr. 7, Zandvoort. tel. 4212.
MED. GEDIPLOMEERD

PEDICURE
Manicure - Massage

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uto
bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden

Bediening, prijs on kwallteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage

Vlug, netjes en
goed,
als Daxmenburg
het doet

Te koop: T.V., prachtig
beeld 43 cm, z.g.a.n. ƒ 250. Schildersbedrijf
Telefoon 070-725793.
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
Gevraagd
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
bijles Nederlands
Tel. 2457 b.g.g. 2584
voor ulo-loerling. Br. nr.
A.'dam tel. 020-741450
1702 bur. Z. Crt.
Vraagt vrijblijvend
offerte
ONZE WEEKREKLAME: Binnenwerk, buitenLIGSTOELEN ƒ 14,50 werkj muurwerk
Firma -SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7
Gevr. nette huish. HULP
v.g.g.v. v. 2 ocht. of midd.
p.w. Grote schoonmaak is
Klaar.
Mevr. Reijnders,
Zuid-Boulevard 71.
Te koop eiken DRESSOIR,
telefoon 3286.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

WINKELHUIS te koop ge- ZfiNDVOORTSE
vraagd, geschikt voor cafetaria. Br. ond. nr. 1909 COURANT
Achterweg l
bur. Zandv. Crt.

f'ïl

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES en ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS
• m

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4.267, Zandvoort

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

Als speciale voorjaars-aanbieding:

DENIMS

1 ne

van

Brossois

Leuke stoffen voor kinderjurkjes, strandpakjes enz., 90 breed
v.a. ƒ 2,65 per meter

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

90 cm breed per meter

ƒ 1,35

BTAMINE, wit blokje, 90 cm breed per m ƒ 1,35

HALTESTRAAT 12a — TELEFOON 2099

ZONNEBRIL MAKEN
op sterkte van uw eigen glazen

U hebt er winter eia zomer plezier van.

Brittenspecialist L O O 1VI R. N
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier
Op monturen vastgestelde vergoeding en
glazen geheel zonder kosten.

Nieuwbouw - Verbouwingen ,
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon' 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

KOSTERSTRAAT 13a
bij het Kerkplein
Zandvoort

dat 20% korting op alle
stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Voltreffers

bij Slagerij

(BURGER]

BURGER

l slagerijen |

WIT LOF, i/a kg

0,68

MOES GOUDREINETTEN, 3 pond

0,89

HANDAPPELEN, 3 pond

0,89

l pond PATAT

0,69

10 PERS-SINAASAPPELEN

1,10

10 JAFFA'S

1,59

10 JAFFA'S, extra groot

2,20

3 pond JONATHANS

0,89

3 pond HAND GOUDREINETTEN

1,10

10 kg Zeeuwse AARDAPPELEN

1,96

Telefoon 2653

voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

U ook? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

34 ct

Rundvlees,

750 gram
ROSBIEF

750 gram de allerbeste

LENDE

K.J.C. Zandvoort

/

Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
8e ronde voor het kampioenschap, no. 1.
L. van Norden; 2. C. Terol; 3. G. Meijer;
4. P. Schijff.
De volgende club-bijeenkomst vindt
plaats, dinsdag 12 maart a.s.

4,45

750 gr. Kalfslappen 3,99
Volop RUNDERSTA&RTEN voor de soep 500 gr. 1,25

Zeepost

KOOPJESDAGEN
BIEFSTUK
ƒ 1,68
maandag en dinsdag ƒ| °3 S
slavinken ƒ 0,99 - 3 fricandeiien ƒ 0,99
woensdag

Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De da'ta, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.

500 gr KALFSLAPPEN
2,25
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHSVLEES
0,99

Verenigde Staten van Amerika:
ss „Mormaccove", 10 maart;
ss „Noordam", 13 maart;
Argentinië:
ms „Cap San Marco", 10 maart;
ms „Alnitak", 12 maart;
ms „Cap Verde", 14 maart;
Australië:
ms „Port Chalmers", 12 maart;
ms „Willem Ruys", 13 maart;
Brazilië:
ms „Alnitak", 12 maart;
ms „Louis Lumière", 13 maart;
ms „Cap Verde", 14 maart;
Brits-Oost-Af rika:
ms „Jean Laborde", 13 maart;
Canada:
ss „Mormaccove", 10 maart;
ms „Byklefjell", 13 maart;
Chili:
ms „Socrates", 12 maart;
ms „Buntenstein", 14 maart;
Ned. Antillen:
ss „Bennekom", 12 maart;
Nieuw-Zeeland;
ms „Wellington Star", 11 maart;
ms „Willem Ruys", 13 maart;
Suriname:
ms „Oranjestad", 13 maart;
West-Nw.-Guinea:
ss „Perseus", 11 maart;
Z.-Afrika (Rep.) en Z-W.-Afrika:
ms „Edinburgh Castle", 10 maart;
ss „Almdijk", 13 maart.

•m^^n^arr QT,

25

^{ne^arr

ram

100 gr. BOTERHAMWORST... 0,29
100 gr. HAUSMACHER
0,32

HALTESTRSAT 3

Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN O P E L S EN
VOLKSWAGENS
PEZOWEB
INHOIS MET....

BLOEMEN'e» PLUNTENvAN
Blo exnenmagazijn
„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek. Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

Wagenjasjes
POPLIN REGENJASJES
ANORACKS-PARKA'S
SPORTKOUSEN
JURKEN t.rn. maat 80
SCHATTIGE JURKJES
EXCLUSIEVE PAKJES
DRALON OVERGOOIERS
DRALON PLOOIROKKEN
NYLONKOUSEN

Vergeet niet

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

LAST MINUTE MAKE-UP

Een snelle schoonheidsbehandeling
juist vóór u uitgaat ƒ 3,75

NOTTENS
baby-collectie
Haltestraat 59

Unieke Quick-service van
Beauty Parlour

ANS NANNINGA

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen

UW BUURVROUW VAN MORGEN
DOELMATIGER HUISHOUDEN
BETER WONEN - BETER LEVEN

FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

Centrale verwarxnitig-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
19

Akersloot
betaalt voor lompen 30 ct
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 ct per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

~

Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkantoren.

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

EUROPEES CENTRUM

LENTEfLOIU
VAKANTIE EN TOUBISME
VRIJETIJDSBESTEDING

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Wij
bezorgen
maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

Voor oliestook financiering mogelijk

lekkere en voordelig

(J)

TEBNAGEKMOBB

GEZONDER ETEN - LEKKERDER

heeft alles voor uw bedrijf

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT
Telefoon 3270, Zandvoort

70 ct
2 PAKJES KWALITEITS49 ct
MARGARINE

750 gr. doorregen RUNDERLAPPEN 2,68
750 gram RIBLAPPEN
3,68

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, telef. 4307.

Fa HANJ&

3,98

mager

Autoverhuur Zandvoort

Prima rietmatten

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

**».

l zak ZOUTE PINDA'S
van 49 ct nu

OOK

Geopend van 9 tot 5 uur

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Na de 9e ronde worden de eerste 10 plaatsen (van de 40) in de kampioenscompeUtie bezet door: 1. Gerritsma; 2. Steiner; 3.
Roetemeijer; 4. de Jong; 5. Nielsen; 6.
Vos; 7. Luijkx; 8. Lindeman; 9. Merkelbach en 10 Bronkhorst.
Het 1ste tiental is in de Bondscompetitie geëindigd met 5 gewonnen partijen uit
6 wedstrijden. Het tweede team deed het
omgekeerde en verloor 5 van de 6 weastrijden.

^M
e- rv
~____
ITQ
„fj t l o250
gram
J.*J Cl| WEEKENDWORSTJE ....

100 gram HAM
100 gram BERLINER

De Amsterdammer
1,25

Zandvoortse Schaakclub

NATIONAAL «n l NT 6 R NATIONAAL B6KROOND

750 gr. Varkenslappen

Dr. Schaepmanstraat l hoek

10 PERS-SINAASAPPELEN, extra groot 1,45

fc

annex reparatie-afdeling

MAGERE RUNDERLAPPEN
3,98
STAARTSTUK
250 gram fijne zachte BIEFSTUK
1,88

WILGELAAN 109
Zwanenburg

3 pond BANANEN

dag
gereed!

WEEKENDREKLAME
W JCiCiJXCiI» JJJ%.CiXVJJA.lVl£i

Schildersbedrijf
„WEIKO"

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

h ,<
H»

Uitsluitend techn. praktijk

WIST U

Laat nu eens een

h <•,

Voor pianoreparaties
Van Kessel
Ced. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036

„DE WOLBJÏAL"

l

Steunzolen naar maat

A. M. v. d. Mije-Walet

MARQUISETTB, enkeldraads 90 cm br. ƒ 0,98
MARQUISETTE, dubbeldraads,

Dameshakjes
repareren in

Pedicure
en'Voet-Manicure
en handmassage

in de nieuwste kleur, 80 breed, per meter IjOü

VITRAGES

Ziet onze showroom

De 59e jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 12
maart a.s. in het Gemeenschapshuis.
Tijdens deze vergadering zullen de plannen voor de viering van het 60-jarig bestaan in 1964 worden besproken en tevens
een jubileum-commissie worden samengesteld. Met het bestuur van het KNGV zijn
reeds onderhandelingen gaande over de
komst van een buitenlandse turngroep,
terwijl de NeVoBo werd benaderd voor
een groots volleybaltoernooi.
Van de bestuursleden zijn aftredend de
dames Van Luyk-Veltkamp en D. Paap en
de heer G. Brugman, waarvan alleen
laatstgenoemde niet herkiesbaar is. Reglementair treden alle commissies af,
maar zijn herkiesbaar.
De technische leider, de heer W. Ebing,
zal een overzicht geven van de gemaakte
vorderingen in het afgelopen jaar. De opname van mej. I. Brink in het oefenkorps
van de K.T.K. en de deelname van mej.
D. Paap aan de voorturncursus, komen
daarbij ter sprake.

voorjaarsmodellen
schoenhandel

in een eigengemaakte creatie van
de sportieve DENIM-STOF!

Burg. Engelbertastraat 64, tel. 2914

Gymnastiekvereniging O.S.S.

en het leed is geleden!

Anders dan andere

J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
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ADVIESCENTRUM
Dagelijks geopend van 1O-17 uur en van 19-22.3O uur.
Zondagen van 1O-17 uur. Toegangsprijs f 2.-- (incl.
bel.}. Voor bezoeksters van buiten Amsterdam gereduceerde reisbiljetten, inlichtingen stations 3ST.S.
Te bereiken: tramlijnen 4 en 25 (Centraal Station),
buslijnen E (Amsteïstation) en 26 (Buitenveldert),
tramlijn 3, overstappen op 4 (Muiderpoortstation).
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Voorlopig geen pier

Nederlandse Reisvereniging
gaf contactavond
Vrijdagavond j.l. gaf de afdeling Zandvoort van de Ned. Reisvereniging weer eens
een filmavond in „Zomerlust", dat — in tegenstelling tot voorgaande keren — niet
zo bezet was. De heer N. Slootjes weet dit in zijn openingswoord aan de t.v. waar
de heer Rudi Carell juist op die avond voor de nodige „concurrentie" zorgde.

De regering heeft besloten, bij monde van
de minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid, voorlopig geen rijksgoedkeuring: te verlenen voor de bouw van een
pier.
Door de grote achterstand in de bouw,
veroorzaakt door de strenge winter en de
reeds bestaande spanning op de bouwmarkt, acht men het in Den Haag niet
verantwoord de bouwsector nog eens met
een dergelijk omvangrijk object de belasten. Een tijdslimiet voor dit uitstel wordt
niet genoemd.
Over ruim 3 weken zou het college van
b. en w. bij de gemeenteraad voorstellen
indienen de bouw van een pier, overeenkomstig een ontweVp van de Kon. Maatschappij voor Havenwerken, goed te keuren en een overeenkomst te sluiten met de
„Exploitatie
Maatschappij Wandelpier
Zandvoort n.v.".

Bij tekenen van circuit-moeheid
zal „Bescherming Duinlandschap" tot actie overgaan
Aan het jaaroverzicht dat onlangs door
het bestuur van de stichting „Bescherming Duinlandschap" aan de donateurs
werd toegezonden, ontlenen wij het volgende:
De stichting heeft helaas niet kunnen
bereiken dat in het plan „Noordoost", dat
tfians in uitvoering is, althans enkele
fraaie duintoppen gespaard werden, ofschoon dit met enig overleg en bij hetzelfde kwantum te bouwen woningen, mogelijk zou zijn. Het „alles gaat plat" blijft
blijkbaar de grondgedachte bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen voor
Zandvoort.

Het „plan-Zuid" waartegen de stichting
bezwaarschriften heeft ingediend — met
vele anderen — is nog steeds niet door
edeputeerde Staten goedgekeurd. Binnenkort zal echter blijken of de pleidooien
voor een ruim gedacht openbaar duinpark bij genoemd college enige weerklank
riebben gevonden. Zo niet, dan zullen ook
de laatste vrije duinen in Zuid-Zandvoort
spoedig voorgoed verdwenen zijn.
De grote oppervlakte duingebied, geoccupeerd door het circuit zal vroeg of
laat weer openbaar recreatiegebied moeten worden. Zodra de tekenen van. „circuit-moeheid" in onze gemeente duidelijker worden
en men inziet dat de
„evenementen" meer last dan voordeel
voor de badplaats betekenen, zal de stichting t.a.v. dit object, dat in Zandvoort
toch al niet populair is, tot actie overgaan.
Verloren gingen in Bentveld een brede
duinrand ten oosten van de Westerduinweg en de mooie begroeide duinstrook aan
de Bramenlaan. De aardige bosjes aldaar
zijn reeds gi'ondig gerooid en worden nu
vervangen door hypermoderne bouwsels
die vloeken met de omgeving.
Het bestuur van de stichting zal desondanks de moed niet opgeven, maar
vraagt meer steun, zodat de stem der natuurbescherming krachtiger kan doordringen tot de vergaderingen van de raad der
gemeente Zandvoort.

Na de pauze dus de film, waar het om
De afdeling Zandvoort had zich van de
medewerking weten te verzekeren van het begonnen was. Zoals gebruikelijk waren
echtpaar Gols, dat in eensgezinde samen- de verwachtingen hoog gespannen. Ontewerking twee en een half uur zorgde genzeggelijk heeft de N.R.V. een reputavoor een gevarieerde avond, waarvan de tie op het gebied van het verfilmd toerishoofdschotel werd gevormd door de kleu- me. En in het verleden zagen wij ook direnfilm „Eskual herria" — uit het land verse uitstekend verzorgde avonden met
een goede film en een intelligent en dikvan de Basken.
De heer N. Gols hield vooraf een min wijls met humor doorspekt commentaar.
of meer technische inleiding over het ver- De N.R.V. vervaardigde deze films altijd
tonen van stereo-dia's, waarbij de be- zelf en liet daarbij nagenoeg alle facetten
zoekers allemaal een bril kregen! De ver- van het leven in het onderwerpelijke land
toonde dia's, welker kwaliteit uitstekend de revue passeren.
Ditmaal was de film „Eskual herria"
was, hadden echter niet alle betrekking
op het land der Basken, zoals mevrouw klaarblijkelijk gefinancieerd door fabriGols inmiddels uitlegde. Anders zou de kanten van luchtbedden, sigaretten, culiavond te eenzijdig worden. De prachtige naire heerlijkheden en andere artikelen,
kleurendia's, die door het toepassen van die het leven veraangenamen! Voor somde „dubbele lenzen-techniek" een verras- migen ietwat teleurstellend, dachten wij zo.
sende dieptewerking kregen, namen de Maar zeker was het op sommige momenaanpassen naar beneden en boven
aanwezigen onder clave cimbelmuziek mee ten bepaald irriterend steeds te worden gedoor Frankrijk, de Elzas, de Vogezen, tot confronteerd met de nadrukkelijk naar voin Zuid-Frankrijk via Ie pont d'Avignon ren gehaalde produkten van de heren fanaar de goed gemutste Basken! Mevrouw brikanten. De film intussen gaf meer een De snelheid ,dp de weg is een onderwerp, dat vele tongen in beweging bracht en
Gols gaf hierbij een sober commentaar op" gedetailleerd beeld van de prachtige na- brengt. Terecht, want het is een onderwerp dat appelleert aan de goede instelling
de geluidsband, zulks ter afwisseling van tuur in dit grensgebied tussen Frankrijk van de weggebruiker. De snelheid, welke een bestuurder aan zijn voertuig onder de
de overigens fraaie maar iets te harde cla- en Spanje dan een gelegenheid tot waar- steeds wisselende omstandigheden van het verkeer van vandaag geeft, is voor dieve simbelaccoorden.
neming van de specifieke gedragingen der
Basken. Slechts eenmaal zagen wij — naar genen die hem gadeslaan bepalend voor de wijze waarop hij zijn voertuig beheerst.
we menen in het pittoreske plaatsje St. En onverschillig of dat voertuig nu een kinderwagen, fiets of bromfiets, scooter of
Jean Pied de Port — een kleurrijke en
is: de mate waarop iemand zijn voertuig beheerst wordt bepaald door de
muzikale volskdansdemonstratie, die lang- race-auto
Voorlichting van gemeente
durig gefilmd was. Voor het overige niets mate waarop hij zichzelf in de hand heeft.
lof over de rake camera-shots in deze
Het gemeentebestuur heeft aan de inwo- dan
verrukkelijke landstreek.
H.W.
ners van Zandvoort een exemplaar toegeHierin ligt de kern van het goed (of niet Pas uw snelheid aan de omstandigheden
zonden van een officieel orgaan, getiteld:
goed) verkeersdeehiemer-zijn. Een goede aan! Binnen de bebouwde kom naar be- Bezoek aan vliegveld
„Gemeenteblad van Zandvoort". In een
zelfbeheersing, gepaard aan goed inzicht neden, maar — als er een file met agres„Ten geleide", ter introductie van het ge- Voorjaarsvergadering
in de situatie, leidt er toe dat de wegge- sieve, inhaalpogingen-in-het-werk-stellende Beroeps- en reservepolitie van de gemeenmeenteblad schrijft burgemeester mr. H.
bruiker zijn snelheid aanpast aan de om- automobilisten op smalle buitenwegen te Zandvoort zullen op dinsdag 2 april een
De contactcommissie van de Koninklijke standigheden van het verkeer van van- dreigt te ontstaan — óók naar boven!
bezoek brengen aan de vliegbasis SoesterM. van Fenema:
Bond tot het redden van drenberg.
„In maart 1956 is het gemeentebestuur Nederlandse
kelingen belegt a.s. zaterdagmiddag in daag en morgen.
van Zandvoort begonnen in het voor- of Bloemendaal een
voorjaarsvergadering Pas uw snelheid aan de omstandlghenajaar begroetingsavonden te houden voor met de-reddingsbrigades.
den aan! is de leuze, die het Verbond voor
De agenda vermeldt o.m. mededelingen Veilig Verkeer in het kader van zijn kern- Grote belangstelling
nieuwe inwoners.
Zowel tijdens als na deze bijeenkomsten betreffende 't gebruik van de oranjevletten. thema-actie „uw stilheid op do weg"-pro- Voor de betrekking van conciërge van de
bleek hoezeer deze door de genodigden
pageert. Pas uw snelheid op de weg naar Wim Gertenbachschool (openbare ulowerden gewaardeerd. Een verrassende bebeneden aan, als de omstandigheden hier- school) te Zandvoort hebben zich niet minder dan 338 sollicitanten aangemeld.
langstelling voor hetgeen in en door de
toe nopen.
gemeente wordt ondernomen trad meerMaar niet alleen naar beneden, maar
Naar aanleiding van het besluit van de remalen aan de dag. Zelfs werden hieruit
óók naar boven. Durf de snelheid van het Verbetering van wegen
gering voorlopig geen vergunning te verwaardevolle en blijvende contacten gebovervoermiddel ook te verhogen, als hier- Hel gemeentebestuur heeft een plan in strekken een pier te bouwen, heeft burgeren.
toe de noodzaak bestaat.
studie door middel van grondruil de toe- meester mr. H. M. van Fenema, in een
Burgemeester en wethouders hebben
Zonder het eigen ideaal af te vallen kan gang tot de Herenstraat te verbeteren en vraaggesprek met Het Parool — 9-3-1963
zich echter afgevraagd of het in het licht
het Verbond voor Veilig Verkeer een plei- verbetering te brengen in de voor 't wég- — o.m. verklaard:
van deze ervaringen niet mogelijk zou zijn
dooi houden om in het verkeer op te schie- en voetgangersverkeer gevaar opleverende
„... dat liet argument van „Den Haag":
de kring nog wijder te trekken en niet
ten. Psychologen en verkeersdeskundigen bocht Hogeweg-Dr. C. A. Gerkestraat.
een dergelijk project is onverantwoord
alleen de nieuwe ingezetenen maar de gebrandblusapparaat
in binnen- en buitenland zijn het er over
nu de achterstand in de bouw zo groot
hele burgerij van tijd tot tijd over somVoor beveiliging van
eens dat een automobilist, die op een goe- Jaarvergadering afdeling Vara
is, niet opgaat. „Om de eenvoudige reparticuliere garages
mige gemeentezaken en bijzonderheden
de, overzichtelijke maar niet al te brede De plaatselijke afdeling van de Vara beden", aldus mr. Van Fenema, „dat het
van voorlichting te dienen.
Goedgekeurd door de
weg met een gangetje van dertig of veer- legt maandag 18 maart a.s. in 't Gemeenproject niet door Nederlandse bouwvakRijksbrandweeren
Zij menen het antwoord op deze vraag
tig km per uur voortsukkelt het achter- schapshuis de - jaarvergadering 1963.
arbeiders zou worden uitgevoerd, maar
Rijksverkeersinspectie
gevonden te hebben in. de invoering van
opkomende verkeer hindert, en de achterdoor Portugezen.
Bij de bestuursverkiezing stellen mej.
een nieuw orgaan, t.w. een gemeenteblad
opkomers maar al te vaak tot het uitha- R. Molenaar en de heer D. van Duijn zich
Van onttrekken van werkkrachten
voor Zandvoort".
len van veelal gevaarlijke inhaal ma- herkiesbaar. Mevr. M. C. Scholten-Bauaan de bouw in Nederland is dus geen
En verder schrijft de burgemeester in
nouvres provoceert. Amerikaanse onder- man stelt haar functie beschikbaar.
sprake. De Koninklijke Maatschappij
het voorwoord:
zoekingen hebben aan het licht gebracht
voor Havenwerken had alles al tot in
dat met dit blad geen voorlichting
dat de meeste ongelukken in de V.S. ge- GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN details geregeld: men had voor deze
FABRIEKEN
N.
V.
wordt beoogd in de vorm van een monobeuren bij snelheden van boven de 70 miPortugese arbeiders bij wijze van spreSMITH's POTATO CHIPS
Amsterdam/Postbus 4105
loog. Integendeel!
les per uur of beneden de 40 miles (=68
ken maar op de knop te drukken. In
Telefoon
21001-12547,
Haarlem
Zandvoort/Telefoon 3849
Positief gerichte reacties uwerzijds zulkm) per uur!
Den Haag weet men dit; ik heb het delen daarom ten zeerste op prijs worden
partement zelf van het plan om Portugesteld.
gezen aan te trekken op de hoogte geBurgemeester en wethouders staat nalaat zij de vriend des kleine burgers gesteld".
vangenissen en zwakzinnigengestichten
melijk een blad voor ogen, dat door zijn
afreizen om klachten tegemoet te komen- De regering heeft dit argument gewogen
inhoud getuigt van een op het welzijn der
Maar afgezien van dit alles, ben ik het en te licht bevonden. Het was aan insiders
gemeente Zandvoort afgestemd samenspel
met de eerdergenoemde commissie eens niet onbekend dat het te werk stellen van
van burgerij en overheid.
dat wij hier in ons eigen landje best een Portugese arbeiders op tal van bezwaren
pittige ombudsman zouden kunnen ge- stuitte, waarvan de klimatologische niet
De burgerij dient het gemeenteblad
bruiken. Ik zou er zelfs voor zijn . een
voorlopig nog als een „proeve" te beschouKlachtenbureau der verdrukten
ombudsman in Zandvoort aan te stellen. de minste was.
wen, doch vertrouwd mag worden, dat
Ik zie hier namelijk een uitgebreid ar- Men heeft blijkbaar overwogen, dat bij
een meer periodieke verschijning het gebeidsveld voor een dergelijke figuui'.
eventuele moeilijkheden met de zuidelijke
Vrienden, ik ben verleden week ergens^ Valt het onderzoek gunstig voor de man
U moet weten dat de ombudsman in arbeidskrachten, de volle zwaarte van de
volg zal zijn".
warm
voor
gelopen.
Ik
heb
iets
zo
hartver-''
uit,
dan
kan
de
ombudsman
de
staat
somZweden,
Denemarken
en
Finland
een
na*
heffends gelezen, dat ik u deelgenoot wil meren tot onverwijlde bevordering (des- genoeg onaantastbare persoonlijkheid is, pierbouw op de Nederlandse bouwmarkt
maken van mijn enthousiasme.
noods met terugwerkende kracht) van de wiens suggesties gezag hebben. Inderdaad zou komen te rusten. Tegen de achterWij tekenen hierbij aan:
In de dagbladpers zijn hier en daar ar-: ambtenaar over te gaan. Blijft de staat heeft zijn optreden in een der noordelijke grond van de nijpende situatie in de bouw
In bovenstaande introductie van het ge- tikelen verschenen over een rapport, dat nog in gebreke, dan kan de desbetreffen- landen al eens tot een voortijdig afbreken en speciaal de woningbouiv, heeft de remeentebestuur gaat het college van b. en een commissie van de dr. Wiardi Beck- de minister worden ontslagen. Maar recht van een ministerscarrière geleid. Alleen
w., bij monde van de voorzitter, eenvoudig manstichting heeft uitgebracht. Het ging zal geschieden.
dit moet u óók weten: de ombudsman zelf gering dan ook de enig juiste beslissing
voorbij aan de voorlichtende taak van de hier over de instelling van de z.g. „omDe commissie van de Wiardi Beekman- kan niet op de vingers worden getikt. Men genomen en de bouwvergunnning voorplaatselijke bladen, waarvan er in Zand- budsmannen" in de Scandinavische lan- stichting vertelt dat een ombudsman in kan herrt dus slechts geruisloos laten ver- lopig niet verstrekt.
voort twee verschijnen. In deze kranten den. Ombudsmannen zijn „vrienden des Zweden of Denemarken ongeveer 1000 dwijnen of een verkeersongeval laten krij- Inmiddels biedt dit besluit van het kabiworden iedere week de officiële en niet- volks", vrienden van de kleine man, die klachten per jaar onder z'n ogen krijgt, gen. Het wil mij voorkomen dat een omofficiële mededelingen van het gemeente- bijna altijd door overheidsinstanties wordt Dat zijn er niet weinig. Twintig per week budsman, waar ter werel'd hij z'n functie net een goede kans van het voorlopig uitbestuur opgenomen en waar nodig aan een weggedrukt. De commissie komt dan tot is rijkelijk veel, als men bedenkt dat er ook uitoefent, een groter gevaar loopt dan stel een definitief afstel te maken. Maar
nadere beschouwing onderworpen of van de uitspraak dat zo'n man heel goed in kwesties zijn (ik spreek nu even in Ne- de secretaris-generaal van de Verenigde tevens biedt het de bestuurders van de
Nederland zou passen en daar zelfs een derlandse begrippen) die vier jaren in on- Naties.
commentaar voorzien.
Het gemeentebestuur acht het evenwel goed figuur zou slaan. Wij moeten daar derzoek zijn. Zevenhonderd klachten — zo
Het moet een man zijn met een brede gemeente de gelegenheid, zich opnieuw te
gewenst een gemeentelijk mededelingen- wel uit concluderen, beste vrienden, dat er zegt het rapport weer — worden onmid- visie, een uitzonderlijk gezag en hij moet oriënteren en te bezinnen op datgene wat
blad in het leven te roepen en huis aan in Nederland heel wat „kleine luiden" dellijk ter zijde gelegd omdat ze afkom- een schier onmenselijke kennis hebben wel haalbaar en voor Zandvoort wenselijk
huis te laten bezorgen. De gemeente is worden weggedrukt in een hoek, waar ze stig zijn van querulanten of geesteszie- van alles (Van wat staat er niet bij in is.
kennelijk van mening dat „een op het wel- niet willen zijn, maar waar ze toch te- ken, ofwel omdat ze te oud zijn en niet het rapport, maar uw eigen verbeeldings- Recreatieve voorzieningen die in oversijn der gemeente Zandvoort afgestemd recht komen, aangezien het hen ontbreekt meer voor behandeling in aanmerking ko- kracht moet ook wat te doen hebben,
eenstemming zijn met de economische
samenspel van burgerij en overheid" in aan persoonlijke grootheid of aan relaties. men. Aan die andere driehonderd heeft de vrienden).
Die ombudsmannen — aldus het rap- ombudsman echter z'n handen vol.
de voorlichting van de zelfstandig werkenHij moet buiten de politiek staan. Deze structuur en het maatschappelijk miljeu
de persorganen niet of onvoldoende tot port — nemen klachten in ontvangst van
Nu volgt er een tamelijk vervelende te- kwaliteit mag op zichzelf lofwaardig zijn, van de badplaats. Toekomst-fantasieën en
uitdrukking komt. Het gemeentebestuur burgers, die zich op de een of andere genstrijdigheid in het rapport, ofschoon maar zij lijkt mij moeilijk op te volgen. -bespiegelingen over een mondain vakanziet daarom in een door de gemeente zelf manier tekort voelen gedaan door de deze mijn geestdrift niet vermag te tem- Zo lang de ombudsman belasting betaalt
geleid orgaan hét middel om dit begeerde overheid. Bijvoorbeeld: Iemand werkt op peren. Het rapport vervolgt dan met de — wat hij toch heus wel zal doen, veron- tie-oord — zonder acht te slaan op het
het Departement van Onderwijs, Kunsten woorden: „De ombudsman behoeft echter derstel ik — zit hij midden in de politiek. achterland van de gemeente — hebben de
doel te bereiken.
In een tijd waarin voorlichting, vrije en Wetenschappen. Hij wordt na 22 niet op klachten te wachten; hij kan ook Hij kan er dus hoogsten boven staan. Wat normale ontwikkeling van Zandvoort al
meningsuiting, opinievorming etc., via de dienstjaren alsmaar niet bevorderd, on- op eigen initiatief een onderzoek instellen, de commissie voornoemd dan wel zal be- te lang vertraagd en geblokkeerd.
onafhankelijke publiciteitsmiddelen als de danks zijn herhaalde smeekbeden aan het Elk jaar reist hij dan ook enkele gevan- doelen. Zo'n man is moeilijk te vinden,
meest vrije en doelmatige vorm van com- adres van zijn werkgeefster: de landsover- genissen af om de mensen, die daar ver- concludeert de commissie, maar hij is er Het falen van „de druk op de knop", die
municatie tussen publiek en o-oerheid heid. Als de man bekwaam genoeg Is en blijven te ondervragen.
wel.
al de krachten in werking zou moeten
Vrienden, ik hoop u de volgende week stellen om van Zandvoort een super-badwordt beschouwd, doet een dergelijke op- in de organieke sterkte zijn werkzaamheNu heeft de commissie eerst uitdrukden
uitoefent,
zou
hij
bevorderd
moeten
kelijk
vastgesteld
dat
de
ombudsman
vatting 18e eeuws aan. Eerder passend
uiteen te zetten hoe best deze man in de plaats te maken, is nu toch wel voor
bij regenten, dan bij een aich vooruitstre- worden. De ombudsman gaat na in hoe- geen tijd heeft voor klachten van queru- Zandvoortse samenleving zou passen.
verre deze ambtenaar 'wordt' geknoeid. lanten'en
vend noemend gemeentebestuur:
'
geesteszieken en even verder
B ART JE iedereen zichtbaar geworden.

Snelheid op de weg

!l

(ttedk

AJAX

Auto Tota!
pi

De

l

8
il

Kf4:, 2. Kg2, waarna Zwart rustig kan op- Opbrengst collecte
geven. Dit geschiedde in de partij MenasDe lijstcollecte ten bate van de GroesBraunstein, Boekarest 1960.
beekse Kindertehuizen gehouden op donIn mijn eigen archief vond ik nog deze derdag 28 en vrijdag l maart heeft in
De oplossing van liet probleem van de vo- stelling:
Zandvoort een ne*to bedrag van ƒ 863,05
rige week (Wit: Kd7, Db7, Lt>6, pion b2; Wit: Kei, Th8, pion h6; Zwart: Kf4, Tg2, opgeleverd.
Zwart: Kb5, Ph7) luidt: 1. Da6+ü, Ka6:, pionnen f3, f5.
2. Kc6, Pf6, 3. M en 4. b5 mat, of 1. ...Kb4, 1. ...Ta2, 2. h7, 12+, 3. Kfl, Kf3, 4. Ta8ü,
2. Dd3!, Pf6-K 3. KcG en mat op de vol- Ta8:, 5. h8Dü, Th8: Pat! (Znosko Borovs- VN-zegels
gende zet. Dit probleem, gecomponeerd ky-Salwe, Ostende 1907).
door Petrovilsj, werd in 1960 in een RusCorrespondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil- In het kader van de anti-honger-actie van
de Verenigde Naties zal PTT op 21 maart
sisclie wedstrijd met een 2e prijs beloond. helminastiaat 28, Haarlem.
twee bijzondere postzegels zonder toeslag
ledere schaker zal wel bekend zijn met
uitgeven in de waarden van 12 cent en
het verschijnsel, dat in het eindspeF schijn- Voorstelling uitgesteld
30 cent.
baar verloren stellingen soms nog net met
Op de zegels zijn drie korenaren met op
een verrassende patmogelijkheid remise te De toneelvoorstelling van „Potasch en Perhouden zijn. Een beroemd geval is de par- lemoer", die a.s. vrijdag voor de leden de achtergrond een wereldbol afgebeeld.
tij Schlechter-Wolf, Neurenberg 1906. Ztevan de bejaardensociëteit „Voor Anker" in Voorts is als randschrift opgenomen: Naar
diagram.
Zomerlust zou worden gehouden, is tot een wereld vrij van honger.
nader datum uitgesteld.
De kleuren van de 12-centszegels zijn
geel en blauw, die van de 30 cents-zegels
Uitslag MCZ-puzzelrit
geel en rood.
De zegels zullen op alle postinrichtingen
Zaterdagavond werd door de motorclub
.Zandvoort' een puzzeltocht gehouden over worden verkocht van 21 maart t.m. 20
een afstand van ongeveer 60 km. De uit- april 1963. Zij blijven voor frankering gelslag luidt:
Motoren: 1. Seltmeijer," MAC Haarlem, dig t.m. 31 december 1964.
487 str. p.; 2. J. van der Veen, MAC, De zegels zijn ontworpen door ChrisHaarlem, 512 str. p.
tiaan de Moor.
Auto's: 1. Th. van der Putten, MC Zandvoort, 262 str. p.; 2. A. van Eijk, MAC
Haarlem, 265 str. p.; 3. P. J. Kiek, MAC, Zandvoortse Bridgeclub
299 str. p.; 4. P. Hoogenboom, MC, Zandvoort, 322 str. p.; 5. R. Meer, De Wegkrui- In de A-lijn heeft na de tweede wedstrijd
'//•'s ^ ^'''^"f''
^f/^y
"^'sW' '
van de vijfde competitie het koppel Bersers, 344 str. p.
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DEGRUYTER
DROOMWENSEN
4* SERIE!

Ik geef hieronder nog een aantal stellingen, waarin het min of meer verrassend
op pat uitloopt. Deze stellingen heb ik
ontleend aan een artikel van Walter Kom
in 't voortreffelijke Amerikaanse schaaktijdschrift Chess Review.
Wit: Kfl, Df6, pionnen a4, f2, f3;
Zwart: Kh6, Dh3, pionnen g6, h7.
Wit zette in deze positie voort niet
l Kgl?, waarop Zwart direct zijn kans
greep: 1. . .Dg4+!, 2. fg4: Pat! (KeresCholmov, USSR 1948).
Wit: Kh5, Ta2, pionnen e5, g4, g5;
Zwart: Kg7, Ta4, pionnen a3, e6. 1. ...TaS
(dreigt Th8 mat), 2. Kh4, Kg6, 3. Ta3:ü,
TaS: Pat! (Golz-S. Szabo, Dresden 1959).

Droomzegels sporen gaat zo gemakkelijk:

Wit: Kh2, Tg6, pionnen c4, g2; Zwart:
Kh4, Tc3, pion h5.
1. c5, Th3+ü (vooral niet 1. ...Tc5:,
2. g3 mat), 2. Kgl, Thl+!, 3. Kf2, Tfl+
Remise. We hebben hier te maken met de
z.g. „dolle toren": waar de witte koning
ook heengaat, de zwarte toren blijft hem
onder schaak met offeraanbiediugen achtervolgen. Wanneer Wit vroeg of laat de
toren slaat, is het pat een feit. (Witt-Seifert, Leipzig 1960).
Wit: Kfl, DbS, pionnen f3, g4; Zwart:
Kg3, pionnen f4, h2.
Wit aan zet trachtte 1. ...hlD+ te beletten en speelde 1. DhS, waarop Zwart
tot verbijstering van de witspeler na. 1.
...M.D+, 2. Dhl: pat stond! Wit had in
plaats van 1. DhS moeten spelen 1. Df4:-K

r!

1) Koop een zegel a 10 et. bij elke gulden boodschappen
2) Koop een zegel a 10 et. bij elke 3 pakjes margarine
3) Koop een zegel a 10 cf. bij elke 25O gram koffie
of 5O gram Oploskoffie

WEEKRECIAME

tomaten
pak«van 68 et.
bij elke 2 pakjes kippebouillonsoep

Gevr.: H U I S H. H U L P ,
4 ocht. p.w., 9-13 u. Aanm.
na 5 uur. Mevr. Klein,
Zandvoorterweg 14, Aerdenhout.

K

K

Elk 2e pak extra vlugkokende

Rectificatie

WONINGRUIL evt. m. koop
Aangeb. Zeestr. zonn. vrij
bovenh. 2 verd. bev. 6 krs,
keuk., douche, gr. balcon,
zeer gunst. seiz. verh. objoct. Gevr. in rust. ged.
Zandv. of Bentv./Aerdenh.
vrij huis of vrij ben.huis
evt. m. gar. ongev, gel.
grootte. Br. nr. 2003 Z.Crt.

In de advertentie van „Het
Wonder van Zandvoort" in
onze editie van j.l. vrijdag
werd een prijs verkeerd
gezet. De Edy centrifuges
kosten n.l. ƒ 115,— en niet
ƒ 1,15.

LENINGEN en CHEQUES
voor de aanschaffing van
huishoudelijke artikelen.
Aang. te A'dam-Z. gemod. N. V. „DE VOORZORG",
ACHTERWONING, ƒ 4,40 Rijksstraatweg 35, Haarp.w. Gevr. woning te Zand- lem. telefoon 02500-54903.
P. Koreman, Oosterparkvoort, onversch. huurpr.
str. 7, Zandvoort. tel. 4212.
Br. nr. 2002 bur. Z. Crt.
Te huur gevr. 2 KAMERS
en keuk. Overn. stoffering
geen bezw. Elhorst, Kerkstraat 8, Zandvoort.

Cobi Beek-Meisner

Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste
Te huur gevr. GEMEUB. Moderne salon voor geHUIS m, 9 slaappl. van laatsverzorgjng, lichaamshall juli tot half of eind massage, vermagering, geaugustus. Br ond. nr. 2004 garandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
bur. Zandv. Crt.
enz.
Te koop gevr. 2 pers. OP- W. Draijerstr. 3, telef. 3412
KLAPBED m. ombouw.
Br. m. pr.opg. nr. 2001
AUTOVERHUUR
bur. Zandv. Courant.

„ZANDVOORT"
Gevr.: NET MEISJE of
WERKSTER m gez. met Verhuur van Opeis en
zoontje v. 5 jr, in flat, Volkswagens met roldak.
goed loon. Patrijzenstr. 36,
Tel. 4580, b.g.g- 3283
telefoon 4558
Dr. Schaepmanstraat l
5 SCHOOLBANKEN
overname.
Haarlemmerstraat 30.

Belangrijke

h

(Wit: Kgl, Tbl, pionnen b5, g3, h2;
Zwart: Kf3, Tc3, pion g4).
Het behoeft geen betoog, dat Zwart hier
volkomen verloren staat. Maar hij probeert nog een patgrapje en zowaar... het
lukt: 1. ...Te3, 2. b6?, Tel+ü, 3. Tel:
Pat! Na 2. Kfl! had Zwart echter beter
kunnen opgeven.

• '

rier-Wanna met 68,06% de leiding oyer- Vriendschappelijk tegen Wembley
genomen van het koppel Raspoort-SjouOp maandag 3 juni — tweede P'inksterdag
werman.
— speelt een elftal van de Wembley F.C.
In de B-lijn strijden drie koppel om de
(Engeland) een vriendschappelijke wedeerste plaats. Het zijn de dameskoppels
strijd tegen een elftal van ZandvoortVan der Pol-Wakker met 106,43%, het
meeuwen.
koppel Brossois-Spiers met 104,29% en
't dameskoppel Bos-Sneiders met 104,28%
Het dameskoppel Huijsmans-van Praag
heeft een voorsprong op het dameskoppel
Stor-Weller van ruim 16%. Eerstgenoemd
koppel behaalde uit de twee wedstrijden
- TELEFOONNUMMERS
122,62%,
EN ADRESSEN
De leiding in de D-lijn is in handen van
(02500) Garage Flinterman, Zandhet koppel mevr. Notterman-de Zwarte 42212voortselaan
365, Bentveld, SAABmet 108,56%; het koppel wordt gevolgd
en RENAULT-service-dealer.
door fam. Paardebek met 108,34%.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Ov$e Tijd", antiek, in- en verZandvoortse Damclub
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
De uitslagen bij het begin van de tweede
en Stationsplein.
ronde van de clubcompetitie, zien er als 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels,
wasmachines enz.
volgt uit:
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolDe Haan-Draijer sr. •
0-2
lensstraat 13.
Koekema-Fransen
1-1 ?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Drukkerij, Zandvoortse
G. ter Wolbeek-Weber
1-1 2135 Gertenbaclis
Courant, Achterweg l
Versteege-Van Beem
2-0 ?iOO Politie (alleen noodgevallen)
Koper-Schuiten
afgebr. 2000 Brandmelding
Van Dijk-Klatser
2-0 3043, 3044 Politie
Gemeente-secretarie
Draijer jr.-Briedé
2-0 2345
2262 Informatiebureau
Vreemdeling enverDraijer-Halderman
2-0
keer, kiosk Raadhuisplein

ter

Stadsschouwburg
te Haarlem

Aangeb. eiken DRESSOIR
mot veel bergruimte, voor
elk aann. bod. Burg. Engelbertsstraat 15zw. tclefoon 3286.

Zaterd. 16 maart, 8 u.
Nederlandse Comedie
De vrouwen
van Txoja

Te koop: ca. 150 houten
STOELEN a 30 et p. si. en
z.g.a.n. KOFFIEMACHINE
(20 1) ƒ 175. Br. Postbus
48, Heemstede.

Zondag 17 maart, 8 u.
Nederlandse Comedie
De vrouwen
van Troja

Wie heeft mijn LAPJESKAT gevonden ? Gaarne
inlichtingen, mevr. Schuiten, Kostvcrlorenstr. 38.
Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem
Wij bezorgen
maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

Nieuwe rage
de KANGEROO-STICK

gaar tarwe-ontbijt

j

Daverend speelgoed voor jong en oud. Na de hoelahoep de kangeroo !
Onverslijtbaar stalen buis- en veerconstructie, rubber
handgrepen. Talloze wedstrijdmogelijkheden.
Een De Gruyter-primeur!
Winkelprijs zou moeten zijn f. 22,50.
Leverbaar na l mei.
Droomprijs : 100 aegels n 10 ct.+f. 5,~ bijbetaling,
of ISO aeftfls a 10 cl.

Spaarkaarten
met alle inlichtingen GRATIS
in alle winkels van De Gruyter

Hoogtezon
infraroodlamp

6-Transistorradio

200 zegels + f39,(of 590 zegels).

200 zegels -t- f 17,(of 370 zegels).

Snelkookpan

Keukenklok
veerwerkklok

100 zegels + f 5,(of 150 zegels).

200 zegels + f 17,(of 370 zegels).

100 zegels -t- f 16.(of 260 zegels).

Franse poedel

Tuinstoel

elektrische klok
100 zegs!' 4- f 18,(of 280 zegels).

100 zegels + f 4,50
(of 145 zegels).

havermout
of garta 1 c
goedkoper

Trapskelter

| ^^

2pakken

opvouwbare TUINTAFEL
Ideaal voor tuin, picknick en camping.
Zeer plat opvouwbaar. Bladmaat 81 x65 cm./ hoogte
65 cm. Brand- en krasvrij Thermopal- bovenblad.
Buisconstructie staal gejnoffeld.
Maakt.met Droomwens-stoelen Uw tuinstel compleet.
Winkelprijs zeker f. 32,Leverbaar na 15 april.
Droomprijs': 100 =e#ek'a 1O ct.-t-f. 9,50 bijbetaling,
r * of 195 zegels a 10 et.

mnizena
45
renso ?9
Roodmerk

voor slechts

Elke 2e bus van 47 •• "

100 zegels + f 25,(of 350 zegels).

Driewieler

75 zegels

hazelnootblok
20 goedkoper

Camera
100 zegels

KAASRECLAME
500 GRAM GOUDSE
extra belegen slechts 179
belegen
slechts 165
jonge
slechts 149
LEIDSE kaas
slechts 165

10-Transistorradio
200 zegels -t f 29,(of 490 zegels).

MACRO BAMBINO
Bouwstenen zo groot als bakstenen ! Zacht plastic en
frisse kleuren. Veilig spelen, zowel binnen als buiten.
Je bouwt er echte poppenhuizen, speelhuizen en
tuinhuizen mee. Alleen De Gruyter heeft ze !
Kies uit 3 dozen :
A. groot huls met 141 bouwelementen.
droomprljs: 100 zegels a 10 cf.» + f. 20,- bijbetaling of
300 zegels a 10 et.'
B. klein huis
met 90 bouwelementen
droomprljs: 100 zegels a 10 et. -t f.10,~ bijbetaling of
200 zegels a 10 et.
C. aanvuldoos met 54 bouwelementen
droomprijs: 100 zegels a 10 et. -l- f. 3.- bijbetaling of
130 zegels a IC et.

Weekreclamcs geldig van 23 t/m 19 maart 1963

Dinsdag 19 maart, 8 u.

Ab. C

Haagsche Comedie
Venus bespied
Woensd. 20 maart, 8 u.
Haagsche Comedie
Venus bespied
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

GRUYTER

DE GRUYTER
Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting, óók bij de weekreclames!

«30313

Altijd De Gruyter's snoepje
van de week voor slechts 15et.
biif.4,-DeGruytermerk-artikelen.
Elke week met n leuke verrassing.
Luister naar het interessante
De Gruyter-programma op
Radio-Luxemburg [208 m.)
aanstaande zondag 17 maart
(van 12.45 - 1300 uur)

Opgericht

63e jaargang no. 21 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

VRIJDAG 15 MAART 1963

Redaktie en adm.: Achterweg ^
Postbus 23, lelef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

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

Nationaliteiten in Oost en West
nemen deel aan campagne tegen de honger
Op donderdag 21 maart a.s. zal een bijeenkomst worden gehouden in het Kurhaus te
Scheveningen ter opening van de Wereld Anti-Honger Week in ons land, waarbij
Z.K.H. Prins Bernhard, algemeen voorzitter van de NOVIB, het openingswoord zal
spreken. Voor deze bijeenkomst zijn alle geestelijke en wereldlijke autoriteiten uitgenodigd.
De film „Voedsel of hongersnood" van Shell Film Unit zal dan in première gaan.
Een ensemble uit het Residentieorkest zal de bijeenkomst met muziek omlijsten.
Aan alle bij de Novib aangesloten organisaties, aan de besturen van de kerkgenootschappen in Nederland en aan alle persorganen is verzocht deze internationale
bezinningsweek op geëigende wijze de nodige aandacht te geven. Verwacht wordt
dat 't publiek zijn deelname aan de Anti-Honger Week zal willen realiseren door
een bijdrage aan de Anti-Honger Actie. De gelegenheid hiertoe zal worden gegeven
door het openstellen van het gironummer 100200.
21 maart zal een mijlpaal zijn in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid.
Warit 21 maart valt midden in de week
van 17-23 maart, die, blijkens een door
Oe Thant, secretaris-generaal van de Verenigde Naties en dr. B. R. Sen, directuergeneraal van de Voedsel- en landbouworganisatie (FAO), gezamenlijk ondertekende boodschap, geproclameerd is tot
Wereld Anti-Honger Week.
De Wereld Anti-Honger Week zal de
tweede fase van de Anti-Hongef-Actie inleiden met een reveil. Door de deelneming
van honderden miljoenen mensen zal zij
aan deze campagne nieuwe stuwkracht
geven en tegelijkertijd belangstelling wekken voor het Wereldvoedselcongres, dat in
Juni van dit jasr in Washington zal worden gehouden.
Aan dit Wereldvoedselcongres zal worden deelgenomen door staatslieden, wetenschapsmensen, vertegenwoordigers van
Anti-Honger-Comité's en leidende figuren
uit maatschappelijke kringen van meer
dan honderd landen. Het zal een overzicht
geven van wat is verricht en vaststellen
van wat moet worden ondernomen. Het
zal regering én Volk van alle landen ter
wereld uitnodigen en aansporen tot samenwerking ter verwezenlijking van de
doeleinden, die in gemeenschappelijk overleg zullen worden -vastgesteld. De nadruk
zal liggen op de werkzaamheden, die In 't
volgende en eventueel in het daaropvolgende decennium moeten worden voltooid,
waarbij rekening zal worden gehouden
met de ontwikkelingstendenties tot aan 't
jaar 2000.
De Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO) heeft besloten om voor haar Wereldgezondheidsdag, die dit jaar op 7
april zal worden gehouden, als onderwerp
te kiezen: „Honger, ziekte van miljoenen".
Unesco zal door zijn nationale comité's
de activiteit in deze week steunen en het
houden van tentoonstellingen in vooraanstaande musea over „Honger, voedsel en
landbouw door de eeuwen" bevorderen.
De Universal Postal Union, die in maart
te New Delhi haar XVe algemene congres
houdt, zal in samenwerking met de Indiase posterijen op 21 maart een tentoonstelling houden van alle speciale Anti-Honger-postzegels, die worden uitgegeven ter
gelegenheid van de Wereld-Anti-HongcrWeek.
Andere plannen tot deelneming zijn uitgewerkt door de International Telecommunication Union, de World Meteorological Organization en de Vluchtelingenhulp
van de Verenigde Naties. Eveneens is
deelneming toegezegd door intergoevernementele organisaties als de Afro-Asian
Solidarity Union en de Raad van Europa.
In Oostenrijk worden speciale televisieen radioprogramma's voorbereid, evenals in
Denemarken en Noorwegen. Canada en
Frankrijk zullen een Nationaal Voedselcongres houden gedurende deze week. Zoals bekend, is in ons land in september j.l.
een Nationaal voedselcongres gehouden.
In Frankrijk zal tevens de jaarlijkse Nationale Anti-Honger Week tijdens de wereldweek worden gehouden, waarbij bijzondere steun van de r.k. kerk is toegezegd.
Finland zal partipiceren in de actie van
Noorwegen op 21 maart en deze actie in
samenwerking met het Finse WHO-comité
voortzetten tot de Wereldgezondheidsdag,
7 april.
India zal massa-bijeenkomsten houden
ter propagering van acties tot verbetering
van landbouw en voeding. Op Cyprus zal
een campagne ter bestrijding van de
sprinkhanenplaag worden gehouden. Ierland organiseert gedurende de gehele week
de actie „Een ongeziene gast aan tafel".
In Italië zullen tal van niet goevernementele organisaties op een of andere wijze aan deze week deelnemen, ondermeer

de handel (een uur lunchgeld), in de scholen (een uur werken), in de kerken (een
uur gebed) en onder de huisvrouwen (een
uur koffievisites. Ook in de Verenigde
Staten wordt gerekend op een nationale
actie.
Verder worden of zijn plannen voorbereid in Australië, Brazilië, Cèylon, Iran,
Madagascar, Pakistan, Philippijnen, Thailand en Zweden.
De kerken zullen zeer bijzondere aandacht schenken aan de Wereld Anti-Honger Week. De Wereldraad van Kerken
heeft haar leden, die tezamen 350 miljoen
mensen in 80 landen vertegenwoordigen,
verzocht bijzondere diensten te houden op
zondag 24 maart. De Wereldraad zelf zal
op 21 maart in de kathedraal van St. Pierre te Genève een oecumenische dienst
houden.
„
Het Islamitisch Congres heeft verzocht
alle preken, die op vrijdag 22 maart gchouden zullen worden, aan de Anti-Honger-Actie te wijden en zal alle gelovigen
verzoeken aan deze actie een deel te
schenken van Zakat, de door de Mohammedaanse wet voorgeschreven wcldadigheid, die kort na Ramadan, de vastenmaand, volgt.
De Heilige Stoel zal zijn volledige steun
geven aan de Wereldweek. Voor dit menslievende doel zal de katholieke wereld worden aangespoord dee1 te nemen aan een
gezamenlijke inspanning ter bereiking van
het waardige, geestelijke en materiële doel
van de bevrijding van de honger.

de jonge boeren en- de christelijke Italiaanse. arbeidersbond.
Niet minder belangrijk zijn de inzamelacties, die in verschillende landen gedurende de Wereld Anti-Honger Week zullen worden gehouden. In Nieuw Zeeland
een tweede nationale actie, die samenvalt
met de oogstfeesten, die daar in deze tijd
gehouden worden; in Zwitserland eveneens een nationale actie, met als speciaal
punt een internationale radio-uitzending
van het „Chaine du bonheur"-programma;
in het Verenigde Koninkrijk een nationale
JAC. v. d. L A A N
actie onder de leuze: „Een uur voor de GROOTHANDEL
voor tabak, sigaren- en sigaretten l
hongerigen", welke onder meer gevoerd
en aanverwante artikelen
l
Telefoon 21001-12547, Haarlem
I
wordt in de industrie (een uur loon), in

Ja, maak een prachtig Plan.'
En wees een grote Piet!
En maak dan nog een tweede Plan,
Ze lukken beide niet.
Want voor dit Leven
Is de Mens niet slim genoeg,
Maar zijn lioger Streven
Is een schone troef.
Bertliold Biecht
Woensdag 13 febiuan 191/6:

Dinsdag J oktober

De voorzitter van de raad verwacht dat liet planFnedhoff voor J juli 1950 door het rijk zal worden
goedgekeurd.

Dinsdag 6 november 1951:

Plan van de heer N. W. van Meggelen een groot gedeelte van het boulevardcentrum te realiseren.

Dinsdag 2/y juni 1952:

72.899 tot 133.276, d.i. met ruim 60.000 of
83%. De stijging voor vrouwen (van 12.754
tot 28.654) is daarbij relatief sterker dan
voor mannen (van 60.145 tot 104.622).
Tot slot bevat de tabel nog enige cijfers betreffende de woningvoorraad. Deze
is tussen 1947 en 1960 gestegen van ruim
447.000 tot ruim 558.000, d.w.z. met ruim
111.000 of 25%. Van de eind mei 1960
aanwezige woningen waren ruim 124.000
of 22% gebouwd in 1946 of later.

Dampen niet giftig

Naar aanleiding van de klacht, die door
bewoners van de Celsiusstraat bij het bestuur van de Woningbouwvereniging
E.M.M. is ingediend in verband met de
reuk van de in de nabijheid gelegen Corodex-fabriek, deelt de directie van genoemde fabriek het volgende mede:
Toen het plan bestond de woningen te
bouwen heeft de directie het gemeentebcstuur er op gewezen, dat het moeilijk zou
zijn alle reuk die het fabricage-proces in
het bedrijf meebrengt, tegen te gaan.
Niettemin zijn de woningen op een oorspronkelijk voor industrie bestemd terrein
gebouwd.
In het bedrijf worden sedert de vestiging, dus ruim 17 jaar, fenol en formaldehyde verwerkt, sonder dat de gezondheid
van de personeelsleden, die gedeeltelijk
reeds van de aanvang af in het bedrijf
werkzaam zijn, hierdoor is geschaad.
Fenol- en formaldehydcdampen komen
rondom het bedrijf voor in zéér geringe
concentraties, geringer dan in farmaceutische produkten welke als antiseptica
worden gebruikt.
Deze dampen zijn in geen geval giftig,
in tegenstelling b.v. met de rioolgassen
van de vloeivelden, die nabij do Celsiusstraat in ruime mate voorkomen.
Deze zijn giftiger daar ze methaan en
zwavelwaterstof bevatten.
Het is te hopen dat de in aanbouw zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie gasdicht
zal zijn, zodat in de loop der jaren de gasJaarcongres NRV
sen uit de vloeivelden m mindere mate
Het jaarlijks congres van de Nederlandse voor zullen komen.
Reisvereniging zal op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei in Zandvoort worden gehouden. De bedoeling is dat het congres Filmavond ZRB
onderdak vindt in het thans nog in aan- De Zandvoortse Reddingsbrigade organibouw zijnde „badhotel". De directe van seeft dinsdag 19 maart a.s. een filmavond
het hotel rekent er op dat het bedrijf in het Gemeenschapshuis. Instructieve dodinsdag 21 mei a.s. officieel wordt ge- cumentaires op het gebied van het redden
opend.
van drenkelingen, staan op 't programma.

Raad gaat
een hotel
Friedhoff.
gelden uit

akkoord met een voorstel tot de bouw van
in het noordelijk gedeelte van het planDit hotel zal worden gefinancierd met
de Marshallhulp.

Eind 1952:

Plan-Van Meggelen definitief

van de baan.

Eind 1953:

Marshallhulp-hotel definitief

van de baan.

Dinsdag 31 augustus 195J/:

Plan van de heer H. Visser uit Den Haag de middenvleugel van het boulevardcentrum te bouwen — waarvoor deze in J95S een optie op de grond aan de Nooraboulevard had gekregen — op verzoek van de afwesige voorzitter van het college door de raad aangehouden voor een nieuw object, dat ruim 100 miljoen
moet gaan kosten.

Dinsdag 1G november 195J/:

De raad besluit aan de nieuwe combinatie die onder
leiding staat van de publicist mr. W. H. J. Derks —
architect prof. Wijdcveld — een optie op de grond
aan de Noordboulevard te verlenen tot uiterlijk l januari 1956. De heer Visser blijft eveneens sijn optie
op de grond behouden.

Dinsdag Zli januari 1956:

De combinatie-Derks, die zich voortaan de stichting
„Recreatieoord Zandvoort" noemt, vraagt de raad de
Ojjiie :.xt eenjaar te willen verlengen. De raad heeft
geen bezwaar.

Dinsdag ZZ mei 1956:

De officier van justitie, mr. J. H. Kemper, eist voor
de Haagse balie anderlialf jaar met aftrek tegen een
Duitse econoom, die door middel van valsheid in geschrifte heeft cjettacht financieel voordeel te behalen
uit de (pier)plannen van de stichting Recreatieoord
Zandvoort".

Dinsdag 27 augustus 1951:

Stichting vraagt opnieuw om een optie. Nu voor een
meer bescheiden object van de architecten J. Lucas en
H. Niemeijer. De kosten zijn gedaald tot ƒ 10.000.000,-.
De raad stemt toe.

Dinsdag 21 augustus 1958:

Mededeling van de voorzitter van het college aan de
raad. Indien zich geen onverwachte tegenslagen voordoen, hoopt de stichting „Recreatieoord Zandvoort"
dit jaar met de bouw van net complex een aanvang
te maken.

Dinsdag Zli november 1959:

Voorzitter van de raad deelt op een vraag 'van een
raadslid mede, dat de stichting Recreatieoord Zandvoort" definitief „uit de vaart is".

Dinsdag 15 december 1959:

Raad verstrekt een optie aan de combinatie VisserBouives tot l januari 1961 voor het stichten van een
boulevardcentrum, naar een ontwerp van het architectenbureau Wils en Ottenhof te Voorburg.

Dinsdag Jt april 1961:

Raadsleden gaan zonder hoofdelijke stemming akkoord
met een verlenging van de optie voor een boulevardcentrum-plan, dat zij zelf vaag en onduidelijk noemen.

Dinsdag 5 maart 1962:

Nederlandse Maatschappij voor Havemoerken N.V.
ontvouwt pierplannen tijdens een besloten zitting van
de gemeenteraad. Later krijgt de N.V., eveneens
tijdens een besloten zitting, een optie.

Maandag 5 november 1963:

In een persconferentie in hotel Bouwes worden mcdedelingen gedaan over de bouw van een hotel in het
boulevardcentrum en het stichten van een pier voor de
kust van Zandvoort.
Met de bouw van beide projecten zal waarschijnlijk
in het voorjair van 1963 worden begonnen. Er is een
bedrag van ƒ JS.000.000,— mee gemoeid.

Zaterdag 9 maart 196S:

De regering besluit de vergunning voor de aanleg van
een pier voorlopig niet te verlenen.
De achterstand in de (woningJbouw is door de strenge winter zo groot, dat men het niet verantwoord
vindt de bouwmarkt mei een dergelijk omvangrijk
project te belasten. Een tijdslimiet voor het uitstel
wordt niet genoemd.

met 16 procent toegenomen

Waar het de leeftijd betreft, valt een ten
opzichte van het totale bevolkingsaccres
(van 16%) sterke stijging op van de leeftijdsgroepen van 5—9 jaar (met 28%) en
van 10—14 jaar (met 51%) en een eveneens belangrijk boven het gemiddelde liggende toeneming van het aantal 50—64jarigen (met 23%) en van de personen
van 65 jaar en ouder (met 54%).
Uit de cijfers voor de burgerlijke staat
blijkt, dat het aantal gehuwde personen
in 1960 belangrijk hoger ligt dan in 1947.
De stijging bedraagt 21% (van 792.382
tot 959.178) en is dus belangrijker groter
dan de toeneming van de totale bevolking
(16%). Deze grote stijging is, behalve uit
de toenemende huwelijkssluiting, mede te
verklaren uit de lagere sterftekansen, wclke in de na-oorlogse jaren hebben geleid
tot een geringer aantal door sterfte ontbonden huwelijken.
De indeling naar kerkelijke gezindte
laat zien, dat in relatieve zin sprake is
van een toeneming voor room-katholieken
(van 29,3 in 1947 tot 30,6% in 1960) en
voor personen zonder kerkelijke gezindte
(van 34,2 tot 36,7%), waartegenover een
teruggang blijkt voor de Nederlands-HerVormden (van 22,7 tot 20,2%), voor de
groep overige kerkelijke gezindten (van
6,9 tot 5,9%) en voor de gereformeerden
(van 6,9 tot 6,6%).
Uit de gegevens betreffende de--staat
van werkzaamheid blijkt, dat de Noordhollandse beroepsbevolking (op de teldatum 773.848) bijna 58.000 personen meer
bedraagt dan in 1947.
Het aantal buiten hun woongedeelte
werkende personen is tussen 1947 en 1960
verdubbeld van bijna 99.000 tot ruim
198.000, d.w.z. 26% van de totale beroepsbevolking. Het aantal eigenlijke forensen
onder hen, d.w.z. de personen die dagelijks
heen en weer gaan tussen hun woongemeente' en één andere gemeente, alwaar
zij hun beroep uitoefenen, nam toe van

Het plan-Fnedhoff wordt door de raad met 7 sternmen voor en G tegen aanvaard.

Dinsdag 27 juni 1050:

BEVOLKING IN NOORD-HOLL&ND
De bevolking in de provincie Noord-Holland is in de periode ttissen de volkstellingeli >'an 1947 en 1S60 toegenomen met ca. 283.000 petsenen n«in 1.774.273 -tot
2.057.322) d.w.z., met ca. 16%. De daarbij inbegrepen bevolking in gestichten, instellingen en tehuizen bedroeg in 1960 totaal ruim 54.000 personen, ca. 21.000 meer
dan in 1947 (ruim 33.000).

Het plan-Fiiedlioff voor de bouio uan een boulevardcentrum, bestaaitde uit flatgebouwen, hotels, congresmalen en amiisementsgelegenheden ten bedrage van
ruim ƒ 2(1.000.000,—, woidt tijdens een informatieve
bijeenkomst m liet gemeentehuis voor pers en autonteiten uiteengezet. Men verwacht het project tussen
1950 en 1955 gereed te sullen hebben.

toonstelling een meer permanent karakter
zal geven. Gedacht wordt daarbij aan het
De Contactcommissie voor Culturele Be- inrichten van een oudheidkundige kamer.
langen heeft plannen in voorbereiding, in Deze zou moeten worden ondergebracht in
de gemeente een expositie te organiseren een der huisjes op het Gasthuisplein.
die een beeld moet geven van de historische ontwikkeling van Zandvoort. Bij de
voorbereiding heeft de commissie contact Watergetijden
gezocht met enkele personen, die zich verHW LW HW LW
strand
dicnstelijk hebben gemaakt op het gebied maart
berijdbaar
van de historie en de folklore van het
7.45
3.30
20.08 15.30 11.30-18.00
dorp. Deze hebben toegezegd hun mede8.2S
4.00 20.59 16.30 12.30-19.00
werking aan de expositie te zullen ver9.27
5.00 2211 17.30 13.30-20.00
lenen. Op de inwoners van Zandvoort
10.52
6.00 23.46 19.00 15.00-21.30
wordt een beroep gedaan gcbruiksvoor3.30-10.30
7.30 12.28 20.30
werpen, prenten, foto's, tekeningen, kaar1.07
9.00
13.31
4.00-11.30
21.30
ten e.d. in bruikleen af te staan.
6.00-12.00
2.00 10.00 14.18 22.00
Het hangt van het succes van de te
houden expositie af of men aan de ten- Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Expositie van het verleden
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ANWB vruayt maatregelen

Burgerlijke Stand

OUDSTE AUTOSNELWEG
toneel van tientallen ongevallen
In november 1962 hebben burgemeester en wethouders van Delft er bij de minister van Verkeer en Waterstaat op aangedrongen de reconsttuctie van het gedeelte
van Rijksweg 13 ter hoogte van Delft te bespoedigen. Dit oudste stukje dubbelbanige autosnelweg van ons land, dat destijds aan de normen van de verkeersveiligheid alleszins voldeed, vormt nu, zo meent ook de ANWB, een uitermate gevaarlijke flessenhals m de nieuw geconstrueerde Rijksweg 13, die per dag 30.000 voertuigen te verwerken krijgt en daarmede Nederlands drukste weg is.
*•

8 maart — 14 maart 1963
Geboren: Irene, d v., J. F. Heintjes en
M. Paap; Laura, dv., P. Goedhart en van
L. Faas; Paul: zv., P. Jansen en van A. P.
Kuipers.
Ondertrouwd: Robert de Wolf f en Clasina Arendina Hommes; Pieter Piepenbrink en Elizabeth Pieternella van SooHngen; Hendrik Willem ten Wolde en Angenieta Lucia Hiddes; Henri Trouw en
Anna Koper.
Gehuwd: Bernhard Stouthamer en Heiga Edda Engstf«ld.
Overleden: Wilhelmina Frederika Geverts, oud 77 jaar.
Overleden buiten de gemeente: Jacob
Graaff, oud 78 jaar, gehuwd met A. Bakker; Johan Frederik Lange, oud 80 jaar,
gehuwd met M. Schoenmaker; Willem Frederik de Ronde, oud. 71 jaar gehuwd met
C. L. Steetskamp; Aagtje Zwemmer, oud
85 jaar, gehuwd geweest met K. de Goede,
Geboren buiten den gemeente: Harriet,
dv., J. Verzij'lbergen'en van M. Roelfsema;
Mare Cornelis, zv., J. C. Meijer en, van C.
Oomen; Engelina Wilhelmina, dv., J. F.
Luxen en van H. C. Dorgelo; Egbert Warner, zv., W. Drenth'en van A. A. Esman;
Laurentia Margaretha Adriana, dv., C. J.
Snijders en van N. K. Holm; Thea Wilhelmina Hendrika, dv., A. K. van der Mije
en van H. H. Koper; Hilde Maaike, dv., H.
E. Weber en van E. Schaap.

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

Thans is dit wcgvak tussen Pauwmolen woord is deze te laten voortbestaan. Er
en Brasserskade het toneel van tientallen zullen op zo kort mogelijke termijn maatongevallen, waaronder vele keltingbolsm- rcgelen moeten worden getroffen om algen. De ongevallen vinden als regel plaats thans enige verbetering te brengen in een
bij biecht zicht en duisternis. De cijfers niet langer meer houdbare toestand op de
spreken voor zichzelf: 107 aanrijdingen belangrijkste autosnelweg van ons land.
Het toenemend aantal botsingen maakt
tussen l januaii en 24 oktober 1962 op dit
3 km lange weggedeclte, hieronder 12 ket- het, zo meent' de ANWB, noodzakelijk
tingbotsingen; 237 motorvoertuigen wer- hier met de grootste spoed een noodverden min of meer einstig bescha'digd. Op lichting aan te brengen, die immers straks
l november vonden weer kettingbotsingen ook kan worden gebruikt als de weg tijplaals, waarbij 50 auto's waren taelrok- dens de reconstructie toch zal moeten
ken. Door de strenge winter, aanvankelijk worden verlicht en straks ook zeker op
Huidr ui verheid - Huidgezondheid
met voel sneeuw en gladheid, was er ge- andere plaatsen nuttig kan zijn. De AN
durende een periode aanzienlijk minder WB heeft er dan oolf bij de minister op
verkeer, doch op 8 februari was het weer aangedrongen de voorgestelde maatregel
raak, een reeks kettingbotsingen leidde spoedig te laten uitvoeren.
Puistjes verdrogen door Purol-poeder
tot ernstige beschadiging van 60 auto's.
Met recht kan hier van een hopeloze
chaos gesproken worden.
Do ANWB acht de oorzaak van deze
welhaast catastrofale gebeurtenissen, die
in ons land hun weerga gelukkig nog niet
vonden, duidelijk: het weggedeelte is te
zwaar belast, verouderd van vormgeving
en onverlicht.
Deze bezwaren gelden nog te meer, daar
SCHOON • ZUINIG • WARM
gemeester bij diens ' pier-plannen niet dicZandvoort, let np uw saaK
het betreffende stuk gelegen is tussen
nen
te
volgen,
indien
de
Gemeenteraad
zeer moderne weggedeelten, die daarenboven nog voor een gedeelte zijn verlicht. Er is geen betere manier om een „anders- tóch voor een pier zou stemmen, dan dient
ESSO OLIE- EN GASHANDEL
De ANWB heeft deze zienswijze duide- denkende" voor eigen inzichten te winnen, steun elders gezocht te worden. Zoals de
VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576
oude
strandpachter
in
genoemd
krantendan
bij
hem
twijfel
op
te
wekken
of
hij
lijk gemaakt aan de minister van Verkeer en Waterstaat, die, zoals bekend, van „zijn tijd wel verstaat", of hij de dingen artikel het al zegt: Zandvoort, dat is ook
Amsterdam en dat zijn ook de Duitsers.
plan is do reconstructie van dit wegge- wel goed „ziet".
Het „Algemeen Dagblad" van 8 maart En hij had er ook Haarlem en omstreken, toekomstige autobaan vanaf het Roerge- Zuinig met water
deelte in 1964 te doen geschieden, waarna
bied en een non-stop treinverbinding nog De directeur van het gemeentelijk gas- en
tevens een verlichting zal worden aange- schrijft in een artikel dat er vermoedelijk dat zijn toch ook nog veel meer dan
niet voldoende aantrekking vormen voor waterbedrijf dringt er bij de ingezetenen
bracht. De Bond heeft het van de aanvang meer anti- dan pro-pieristen in Zandvoort 100.000 mensen, bij mogen noemen.
het Duitse achterland, waarom dan niet op aan in het komende hoogseizoen de
af betreurd, dat de reconstructie van zijn en laat daarin o.a. de natuurbeschereen enquête gehouden bij de vaste Duitse uiterste zuinigheid te betrachten met het
Zeer
juist!
Nu,
voor
wat
Amsterdam
beRijksweg 13 niet gelijktijdig over de ge- mer, de heer H. G. Gerke, vertellen, dat
hele lengte tussen Ypenburg en Overschie de burgemeester bovengenoemd spelletje treft, dat vraagt om strand en zee. Het klanten (de adressen zullen wel bekend water-gebruik.
kon plaatsvinden en zich met verwonde- van overreding jegens zijn gemeenteraads- heeft Zandvoort altijd gevonden en zal zijn) en deze maand nog 10.000 formuDoor de langdurige winter kon niet met
ring afgevraagd, waarom in deze weg een leden handig speelt: een klopje op de het ook blijven vinden zonder pier. En wie lieren versturen: wenst u een pier met de voorgenomen uitbreiding van de waternotoir gevaarlijk hiaat moest blijven be- schouder en de opwekking om „visie te de Duitsers goed kent mag voor hen ant- vermaakseilanden of is ons strand en on- winning worden begonnen.
woorden, maar het kon best eens zo zijn, ze zee zoals ze nu zijn u lief genoeg?
Slechts wanneer de uiterste zuinigheid
staan. Gezien de ongevallenfrequentie op tonen".
De kans moet bijzonder groot worden met water wordt betracht en men bijvoordit weggedeelte ziet de ANWB dan ook
Dit is natuurlijk 's burgemeesters goed dat ze in Düsseldorr een Zandvoort dat
hier de naaste toekomst met grote zorg recht en hij profiteert daarbij van de toch een soort Blackpool wordt, heel gauw geacht dat de uitslag vernietigend voor de beeld het besproeien van tuinen zou beZandvoortse pierplannen is.
perken tot éénmaal'per drie dagen, zullen
tegemoet. De Bond betreurt het, dat ten- al in kleinere gemeenschappen aanwezige gaan afschrijven.
Of
is
nog
meer
overtuiging
gewenst?
waarschijnlijk stagnaties in de watergevolge van voorgenomen reconstructie- angst om in de ogen van de buitenwereld
E. J. Zeegers
voorziening tijdens ,het komenden zpmerplannen, het treffen van tijdelijke voorzie- voor boertjes of beperkte dorpelingen te De zaak is belangrijk genoeg. Mocht burseizoen kunnen worden voorkomen.
ningen als regel achterwege blijft en be- worden aangezien. Dit is altijd een handi- gemeester Van Fenema menen dat een Amsterdam, 11 maart 1963
schouwd wordt als „goed geld naar kwaad cap van een dorp of een kleine stad: de
geld smijten".
vrees belachelijk te zijn in de ogen van de
Echter is de ANWB van mening, dat de stad". Behalve daar waar om geheel anDe geregistreerde arbeidsreserve in de
situatie op Rijksweg 13 onder Delft zo dere redenen vermaak, sport enz. worden
beroepsgroep metaal daalde met een begevaarlijk is, dat het niet langer verant- tegengehouden, hebben alleen al op grond
trekkelijk gering aantal. De ontwikkeling
van de bedrijvigheid in de metaalsector
hiervan in een dorp de meest twijfelachtiwerd mede beïnvloed door de weersomge of althans om velerlei redenen zeer
standigheden. Deze factor speelde vooral
aanvechtbare moderne projecten een goedoor lange winter
een rol bij de constructiebedrijven. Bij ende kans.
kele metaalbedrijven is er ook sprake van
Het komt meerdere keren voor dat wie
zich heeft laten inpalmen of bepraten, In februari daalde de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 53,376 tot een grotere voorzichtigheid bij het aanvroeg of laat tot het besef daarvan komt. 52.034; hiervan waren eind februari 2392 mannen werkzaam op aanvullende wer- trekken van personeel. Dit komt vooral
En dan mogen de betrokkenen bedenken, ken, hetgeen ten opzichte van de vorige maand een daling van 24 betekent. Opge- tot uitdrukking in de daling van het
dat het nog nooit iemand heeft misstaan merkt zij, dat in de cijfers van de geregistreerde arbeidsreserve niet zijn begrepen vraagcijfer.
De seizoenwerkloosheid is slechts weiom op zijn verkeerde schreden terug te
nig gedaald .door de vertraging in het op
komen. Er is dan misschien ook nog hoop de personen, die in een vorstverletregeling waren opgenomen.
gang komen van de seizoenwerkzaamdat menig Zandvoorts raadslid, na beluisterd te hebben'wat er in de badplaats wer- Het voor normaal seizoen gecorrigeerde de water-, spoor- en wegenbouw lag ech- heden.
kelijk leeft, zijn reeds genomen beslissing cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve ter nog geheel stil. Voorts vond een aanHet aanbod van vrouwelijke arbeidszal herzien.
steeg met 2000 en kwam op 38.000. De tal bouwvakarbeiders tijdelijk werk bij krachten nam in februari met 200'af. Dedoorgaans in februari op gang komende het sneeuwruimen1; hierbij werd tevens ze afname deed zich voornamelijk voor bij
Het gaat immers om die éne vraag: wat bedrijvigheid in de van het weer afhan- een aantal minder geschikten ingescha- het handelspersoneel, kapsters en naaiis het dat het gehele jaar door de stads- kelijke bedrijfstakken ondervond door de keld. De vermindering van het aantal tij- sters. De vraag naar vrouwelijk personeel
mensen naar zee doet trekken, de grote aanhoudende vorst vertraging. Daarnaast dens het winterseizoen
ingeschrevenen steeg met 270. Deze stijging had voornaCursus in de middag
massa's badgasten 's zomers, de bezoekers werd bij sommige bedrijven enige voor- kleine zelfstandigen droeg bij tot de da- melijk betrekking op huishoudelijk persoDe door de Commissie voor Huishoude- van maar enkele uren in alle jaargetij- zichtigheid geconstateerd bij 't aannemen ling van het aanbod in de beroepsgroep neel in verband met de a.s. voorjaarsschoonmaak.
lijkc en Gezinsvoorhchting afd. Zandvoort den? En dan kan daarop maar één ant- van personeel. De invloed hiervan op de handel.
georganiseerde kookcursussen, zullen niet woord gegeven worden: zo min mogelijk arbeidsreserve was echter zee!r gering, zoin de avonduren worden gehouden, maar vermaak en zoveel mogelijk natuur, ruim- dat de stijging van het voor seizoen gete en rust. Ja, dit laatste geldt ook voor corrigeerde cijfer vrijwel geheel is toe te In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
tijdens de middag.
De eerste cursus vindt maandagmiddag de mens van vandaag, al is deze zich dit schrijven aan de abnormale weersomstaneind febr.
eind jan.
18 maart plaats in het gebouw van het niet altijd bewust. Ook hij heeft de onge- digheden.
Werkloze mannen
50.960
49.642
repthcid en zuiverheid broodnodig, die in
De daling van de geregistreerde arGemeentelijk Gasbedrijf, Tolweg 10.
(waarvan op soc. werkv.z.obj.)
8.277
8.221
een steeds meer volgebouwd Nederland al- beidsreserve vond vooral plaats in de beBezetting A.W
2.416
2.392
leen onze kust nog bieden kan!
roepsgroepen
bouw,
handel
en
metaal,
terLedenbijeenkomst PvdA
Het is daarom dat Zandvoort zijn schat wijl het aantal minder geschikten evenGeregistreerde arbeidsres. mannen
.*.
53.376
52.034
Hedenavond belegt do plaatselijke afde- niet mag versjacheren aan wie er het eens afnam.
Werkloze vrouwen
.'.
5.251
5.049
ling van de Paitij van de Arbeid een le- meeste voor biedt.
Het aanbod van bouwvakarbeiders nam
(waarvan op soc. werkv.z.obj.)
_.....
722
680
denvergadering in Ons Gebouw. De agenHoeveel beter en sympathieker het dan vooral af doordat in,februari hier en daar
da vermeldt o.m. verkiezing van afgevaar- ook zou zijn indien Zandvoorts raadsleden werd begonnen met "onderhouds- en schilOpenstaande aanvragen: mannen
66.976 ,
65.384
digden naar de gewestelijke vergadering. zélf tot het besef kwamen dat zij hun bur- dervverk. Het werk in de nieuwbouw en in
vrouwen
34.208
34.478

Huidgenezing

natuurlijk een oliehaard gestookt met
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Seizoenopleving in de war
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Winkeliers,
maakt reklame
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Pepermunt heeft een naam: Faam
Op zuivere, witte pepermunt staat de naam Faam.
Een genoeglijke lekkernij. In 3 frisse smaken: 1O cf,
2O et, 25 et (apothekers kwaliteit)

Zandvoortse
Courant
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!
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Provinciaal 'Studiefonds Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken bekend, dat ten behoeve van personen met voldoende begaafdheid, die in
de provincie Noord-Holland woonachtig
zijn of (ingeval van minderjarigheid) wier
ouders in deze provincie wonen, en die
niet in staat zijn de kosten van hun voorgenomen of reeds aangevangen studie te
betalen, in die kosten een toelage uit de
provinciale kas kan ( worden verleend, in
de vorm van een renteloos voorschot of
van een beurs.
Een dergelijke toelage, kan worden aangevraagd voor:
het bezoeken van een inrichting voor
onderwijs of een instelling voor kunsten
of wetenschappen;
het volgen van een cursus -tor verkrijging van maatschappelijke
bekwaamheden;
het voorbereiden van de publicatie van
een wetenschappelijke verhandeling over
een onderwerp van gewestelijk of regionaai belang.
Aanvragen voor een studietoelage als
hier bedoeld voor het ^tudiejaar 1963/1964
behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór l mei 1963 te worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.

FAMILIEBERICHTEN
Ondertrouwd:
WIM BAAN
en
ASTRID -HERMARIJ
Huwelijksvoltrekking donderdag 21 maart
1963 om 12 uur ten stadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door ds. C. de Ru
om 12.45 uur in de Ned. Herv. Kerk.
Zandvoort, maart 1963
Brederodestraat 108/13
Fazantenstraat 15
Receptie: 3-5 uur
in Restaurant „De Rotonde".
Toekomstig adres:
Voorstraat 101, Egmond aan Zee.

voorj aarsmodellen

Brossois

schoenha'ndel

Nieuwste Volkswagens

en Chevr. „Impala"
Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

annex reparatie-afdeling.

Dameshakjes
repareren in

dag
gereed!

GEMEENTE GASBEDRIJF
ZANDVOORT

GASBOILERS
VOOR BEDRIJVEN
' Hotels, pensions, café-restaurants, cafetaria's,
was- en vaatwasmachines.
(
Warm water in onbeperkte hoeveelheden!
Onder volle waterdruk!
.,
Capaciteiten: 50 1. - 280 1.
;
Warmwater per 12 uur: 900 1. - 3300.' 1.
Prima isolatie. Laag gasverbruik.
Diverse referenties te Zandvoort!
Vraagt advies, prijzen- en inlichtingen bij
TOONKAMER GASBEDRIJF
Thorbeckestraat 27, telefoon 2693 - 3737.

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat
telefoon 2058
WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791
APOTHEEK:
16 t.m. 22 maart:
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 'tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 17 maart
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 17 maart
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. mevrouw A. C. Rijks
Tishauser.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 17 maart
10.30 uur: prof. dr. A. J. Oosterbaan
(d.g.) uit Haarlem.

wegens vakantie
afwezig tot 25 maart
Andere Zandvoortso huisartsen nemen waar
WONINGRUIL
Aangeb. >zonn. 3-kamerflat
,e Amersfoort, douchecel,
Bruijnzeelkeuk., flinke zolder en fietsberging. Huur
ƒ 70 p.m. incl. centrifuge
en wasmach. Gevr. woning
te Zandv. Br. nr. 1304 Z.C.
Gevr. in Zandvoort HUIS
m. GARAGE, centr. verwnrming, 4 slaapkrs. en
zonnige tuin. Br nr. 2108
bur. Zandv. Crt.
Gevr. voor do maand juli
event. 2e helft van juli,
heel of gedeeltelijk vrij
HUIS voor gezin met twee
kinderen. H. van Dork,
v.d. Palmstr. 51, Gouda.
Tel. 01S20-3693.

CONSULENT EN PUBLICIST

Te huur of te koop gevr.:
WINKELHUIS in centr. v.
ZandVbort. Br. 2103 Z.Crt.

,gaan voorlichting geven over het werk van het' Groene Kruis

Gevr. per l april van
maandag t.m. vrijdag kosthuis voor jong ambtenaar.
D. ter Haar, Oosterdijk F.
67a, Dirkshorn (N-H.).

Om deze gezondheidsvoorlichting in het
gehele .land op doelmatige wijze te kunnen verrichten gaat het Groene Kruis een
specialist aantrekken. In Nederland krijgt
deze de titel van consulent, hetgeen is te
vergelijken met wat men in het buitenland een „health educator" pleegt te noemen. In Amerika, waar al sedert lange
tijd'health educators hun werk doen, is
men zeer tevreden over de resultaten, die
deze met hun werk bereiken.
Naast deze gezondheidsconsulent of
health educator, die meer bekendheid zal
geven aan hetgeen onze bevolking, zowel
individueel als in groepsverband dient te
doen om de gezondheid op het bestaande
peil te handhaven en om dit peil nog te
verbeteren, wil men ook de arbeid van het
Groene Kruis zelf meer onder de aandacht
van het publiek brengen.
Dit' doel wil men proberen te bereiken
door het scheppen van ruimere voorlichting via de bestaande publiciteitsmedia,
dag- en weekbladen, maandbladen, film,
radio en televisie. Daarvoor zal het Groene Kruis een vakman aanstellen, die zowel
de 'journalistieke als de public relations
bekwaamheden bezit om aan het werk
van het Groene Kruis, dat veel meer omvat > dan wijkverpleging en 't uitlenen van
een ondersteek, meer bekendheid te geven.
De grote uitbreiding van de gezondheidszorg en de toeneming van de taken,
die het Groene Kruis op dit terrein te vervullen heeft, is voorts reden om over te
gaan tot de aanstelling van een tweede
medicus, die vooral de sociaal-geneeskundige kant van het werk ter hand zal nemen! Hij zal ook belast worden met de
leiding van het Instituut voor de opleiding
van leidinggevende funktionarissen op het
gebied van de gezondheidszorg.
Dit instituut is door het Groene Kruis
opgericht en heeft al bewezen goede diensten te kunnen bewijzen bij de opleiding
van funktionarissen, die in Groene' Kruis
verband en elders leidende posten willen
gaan bekleden.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 17 • maart
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Bid P.W.
contra sneeuw en ijs
stond voor gewas en arbeid.
Het Huis in de Duinen:
Tijdens de langdurige sneeuw- en ijs19.30 uur: ds. C. H. Koetsier van Koog periode zijn de auto's en het personeel
aan de Zaan.
van * de Dienst van Publieke Werken in
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zandvoort 76 keer op de weg verschenen
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
om sneeuw en - ijs te bestrijden. Dit ge19.30 uur: Avonddienst.
beurde in de periode van 21 november tot
4 maart. Naar schatting werd o.m. 900
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 19 maart
kubieke meter zand gestrooid, dat is 225
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", volgestorte vrachtwagens. De sneeuwploeg
Zuiderstraat 3.
van P.W. kwam tussen 27 december en
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
13 februari 12 keer in actie.
JEHOVA'S GETUIGEN
Ruim 45.000 kg zout werd gestrooid en
l Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
j in het Gemeenschapshuis, zaal 4,. ingang aan chloorcalcium 25.000 kg. Vrijwel het
gehele buitenpersoneel van de dienst heeft
! Willemstraat.
meegewerkt aan de bestrijding van
HUMANISTISCH VERBOND
sneeuw en ijs. Overdag maar ook in de
Zondag 17 maart, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer G. Stuiveling. On- nacht werd slag geleverd tegen de overlast.
derwerp: „Uit humanistisch oogpunt".

Gevr. in klein gezin te Aerdenhoul voor
onmiddellijke in diensttreding

'ii'

'J

voor hele dagen. Hoog loon. Vakantie kan
event. gei egcld worden.
Persoonlijke aanmeldingen na 4 uur
's middags; Mcicllaan G, Aetdenhout, tel.
02500-41079.

GEMEENTE ZANDVOORT
Gevraagd per 15 apiil 1963

een geSeidstev*
van kinderen, die de Dr. A. van Voorthuijsenschool
aan de Friese Vaikenmarkt te Haarlem bezoeken.
Beloning ƒ 77,89 per maand.
Nadere inlichtingen kunnen worden vorkiegen ten
gemeentehuizo, afdeling financiën c.a.
Sollicitaties aan de Burgemeester.

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor liet lessen van If-jaric/en
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Jongeman zoekt WERK
voor zaterdags. Tel. 3615
na 7 uur.

Bij het sportinstituut Buchel heeft Hans Gevr. NETTE huish HULP
voor donderdags van 9 tot
Clowting de graad tweede dan judo be- 4 uur. Tel. 4556.
haald.
WERKSTER gezocht voor
2 a 3 ocht. p.w. of meisje
voor halve dagen. Tel. 4821
MCZ Dansavond
De feestcommissie van de motorclub Gevraagd in doktersgezin,
„Zandvoort" organiseert zaterdag 23 maart geen praktijk aan huis,
een NET, FLINK MEISJE
een dansavond in Zomerlust.
..
voor dag en nacht. Hoog
loon en prettige omgang.
Mevr. J. J. A Malessy,
Herman Heijermanslaan 11,
Heemstede.
Tel.
02500Bestel nu uw
37728.
WERKSTER
ma rweg 8.

gevr.

Wei-

Gevr. jong MEISJE om mij
te holpen. Niet voor de
sclïoonm. Lmnaeusstr. 5/2,
telefoon 3371.

Vervaardigd van ijzersterk en
kleurecht „Bara" markiezendoek.

Aangeb. KINDERWAGEN Laat uw kostbare auto
Te bevr. bij Schaap, winkel niet buiten staan. Voor
ƒ 30,- p.m. kunt u een
Swaluëstraat 9.
NIEUWE
GARAGE
Gevr. verstelbaar wandel- huren bij hotel De Schelp,
wagentje. In goede con- Zandvoort, tel. 4781.
ditie. Tel 3592.
KAPSTER komt bij u aan
Te koop MORRIS OX- huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
FORD. Vondellaan 18.
Bel 020-122851.
Te koop: Jazz gitaar ƒ 40,Rolschaatsen ƒ 5,- Zeckij- Schildersbedrijf
ker rainbouw nieuw ƒ 85,-,
R. Spanhak, Gerkestr. 63.
BUITENWERK
Te koop broedse KIP ƒ 8,BINNENWERK
I'ostverlorenstraat 104.
Inzetten van ruiten.
KANTELBED
Burg. Beeckmanstraat 33
te koop gevraagd.
Telefoon: 4755
Kostverlorenstraat 38.
Aang. KINDERSTOEL en
BOX m. kleed. W. Dietz,
Dr. Jac. P. Thijsseweg 5.
Te koop: PIANO, merk
Thürmer ƒ 750,—.
Brederodestraat 91.
Aangeb. SLAAPKAMERAMEUBL. best. uit grote
lits-jumeaux met z. g. a. n.
matrassen, 3 deurs linnenkast, 2 nachtkastjes en toilettafel. Te bevr. bij mevr.
Elfrink, Trompstraat 21/4,
telefoon 2090.
Te koop: l paar z.g.a.n.
VOETBALSCHOENEN, mt
4, ƒ 10. L. Wcber, Gasthuisslraat 1.
BA KFIETS met
koop ƒ 50,—.
Nieuwstraat 11.

bak

te

DIVANBED 150 x 80 te
koop, bekleed met bruin
velours en brocaat volant,
ƒ 20,-. Telefoon 2416.

l
Blo emenmagazijn

„Noord"
M. SCHNIEDEWIND
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruids- en
grafwerk.
Nieuwe bloemzaden
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Te koop l peis. OPKLAPBED m. ombouw. Ooster- Reparatie Inrichting
parkstraat 62, tel. 3968.
Aang.- BROMFIETS Kapitein Mobylett (met kleine
reparatie) ƒ 50,—. Br nr.
nr. 2107 bur. Z. Crt.

van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Te koop: S T A N D A R D
V A N G U A R D in goede
staat, ƒ 300,—.
Haltestraat 79.

ONZE WEEKREKLAME:
REGENCAPES
voor op de fiets ƒ 5,95
REGENBROEKEN
voor op do fiets ƒ 7,95
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7
DE JUISTE VCRUCHT1NG

'**iT:/-^.f •-:,./ kv'?

jchuiienbur

GROTE;KROCHT s.-r,/ v

TEL:2974 « ZRNDVOORT

l,
m

C. J. PAAP

Te koop: verschillende modellen SLAAPKAMER- en
KEUKENSTOELEN (monsters) en TAFELS, extra
voordelig. L. Smid, Vinkcnslraat 46, tel. 24S4.

Prijzen op aanvraag.
i
Tevens alle soorten VLAGGEN in
wol, katoen, nylon; daktenten voor
zomerhuisjes, windschermen, ligstoel'oper.

Tel. 020-36717, Spui 26, Amsterdam

Wie wil rujlen in periodo van plm. 15 juli tol 15 aug.
1963 (7 pers.)
GEVRAAGD: vrij huis in Zandvoort aan Zee.
AANGEBODEN: ruime villa met tuin en garage
(met
telef. aansluiting).
Br. nr. 2101 bur. Zandv. Courant, Achterweg 1.

Gepeus. rijksambt. vraagt
INWONING bij weduwe
of kl. gez. Br. nr. 2104
bur. ZV'Crt.

KELNER b.z.a. v. woensdags en zondags (liefst op
Het Groene en Witte Kruis in Neder- 't strand). Br. nr. 2105
land omvat thans 987 plaatselijke vcreni- bur. Zandv. Courant.
gingen, die verenigd zijn in elf provin- BIJVERDIENSTE aangeb.
ciale organisaties. Deze provinciale orga- Hebt u relaties met bcnisaties zijn op hun beurt weer alle ver- langstelling voor een veilitegenwoordigd in de Alg. Ned. Ver. Het ge, risicovrije belegging?
(41/0% rente). Vraag eens
Groene Kruis," die dus'als samenbundelend inl. "bij het Bouwfonds Neorgaan fungeert. In het gehele land heeft derlandse Gemeenten, Dreef
het Groene en Witte Kruis (in Noord- 34, Haarlem.
Holland heet het Groene Kruis nog het Kleine inrichting vraagt
Witte Kruis) 835 wijkgebouwen en 1700
JONGE, HELDERE
2e KOOKSTER
wijkverpleegsters.
voor hele dagen. Diploma's
niet vereist, moet wel in
staat zijn .Ie kookster te
vervangen. Br. nr. 2106
Jaarvergadering Abva
bur. Zandv. Courant.
De afdeling Zandvoort van de Algemene
WERKSTER gevr. 2 a 3
Bond van Ambtenaren houdt op woens- ocht. p.w. Dagmeisje aandag 20 maart in „Zomerlust" de jaarver- wezig.'l Telefeoon 3806.
gadering.
WERKSTER gevr. 4 of 5
De agenda vermeldt bij de bestuursver- ocht. p.w. Mevr. Laverkiezing het aftreden van de heren J. G. man, Linnaeusstraat 7/4,
Bisenberger, W. Harting- en P. Pijper. De telefoon 2010.
laatste stelt zich niet herkiesbaar. Tij- Flinke zelfst. HULP in de
dens de bijeenkomst zullen de leden, die huish. gevr. v.d.e.n. Leefresp. 25 en 40 jaar lid zijn, worden gehul- tijd boven 25 j. Vrije zitdigd. De heer C. W. 'Franken zal een ih- slaapk. Hoog loon. Fam. F.
Schiff, Kostverlorenstr. 94
leiding houden over de aanstaande veranWERKSTER gevr. 5 ocht.
dering van de Pensioenwet.
p.w. van 9-12 uur. Mevr.
Nanninga,
Kostverlorenstraat 64, tel. 2179.
Tweede dan Judo

voor strandstoelen

!' i',

BAARN - ZAND VOORT AAN ZEE

Dr. Flieringa

ZANDVOORT: Te huur
voor l jaar vanaf l mei:
gemeub. vrijst. HUIS v.
2 of 3 pers. Br. nr. 2102
bur. Z. Crt.

Jeugdverkeersexamen

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

1

gr. nieuwe V.W. 1500
)ok Opeis Rekord...'62

Dankbetuiging
Voor de vele blijken _v_an belangstelling
en medeleven bij het overlijden van onze De Algemene Nederlandse Vereniging „Het Groene Kruis", dat is het samenbundelieve Schoonzuster, Tante en oud-Tante
lende toporgaan van het Groene en Witte Kruiswerk in Nederland gaat haar werk
mevrouw
J. SCHIPPER-VAN EIJK
belangrijk uitbreiden.
betuigen wij hiermede onze oprechte dank.
Deze uitbreiding is een gevolg van het inzicht, dat steeds meer veld wint, dat
Uit aller naam:
G. Koch
pre've'ntieve gezondheidszorg moet beginnen met voorlichting van het Nederlandse
Heilo, maart 1963 '
volk, %( een voorlichting, die een zo uitgebreid en grondig mogelijk karakter moet
dragen.
Dinsdag 12 maart werd onder auspiciën
van de plaatselijke afdeling van het Verbond voor veilig verkeer het schriftelijk
gedeelte van het Jeugdverkeersexamen afgenomen, waaraan werd deelgenomen door
201 leerlingen van de hoogste klassen van
de lagere scholen.
De animo voor het examen was groot
Het praktische gedeelte volgt waarschijnlijk begin april. In de gemeente zal een
parcours met verkeersborden worden uitgezet.
Het bestuur organiseert van 23 tot en
met 30 maart een verkeersbordenwedstrijd
met medewerking van de plaatselijke winkeliers, die* verschillende prijzen beschikbaar hebben gesteld. In vrijwel elke etalage zal in genoemd tijdvak een verkeersbord worden geplaatst. De daarvoor in
aanmerking komende leerlingen ontvangen
op school de wedstrijdformulieren.

Vacantie-Woningruil

D

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

LENINGEN en CHEQUES
voor de aanschaffing van
huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
Rijksstraatweg 35, Haar,lem. telefoon 02500-54903.
P. Korcman, Oosterparkstr. 7, Zandvoort. tel. 4212.

Dat kunt- ook U
zeggen na een
advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l
Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

RADIO EN TELEVISIE

l

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Zandvoortse Bridgeclub
Do liacUtionele halfjaarlijkse ontmoeting
tussen do Zandvooitse Biidgeclub en de
Bridgeclub ,,Effectenbeuis" vindt plaats
op woensdag 27 maait m het. gebouw van
de effectenbeuis in Amsteidam.

TRANSISTORS

Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

IN HANDIGE DRflflG-ETUl'S

kunnen worden geplaatst enige

VERPLEEGSTERS
voor volledige dan wel voor gedeeltelijke dienst.
Een J/5-urige en S-daagse werkweek is ingevoerd.
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
Bruto-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken geschiktheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurcompensatie en 4% vakantie-uitkering.
Verzoeken om inlichtingen over het werk en
Diensfvoonvaarden, almede sollisltaties te ricliten aan de Eerste Geneesheer-Direkteur, dan wel
persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op
alle loerkdagen behalve zaterdags, van 3-12 uur
en van IJi-lf uur.

KJ.C. Zandvoort
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de
9e londe voor het clubkampioenschap.
No. l weid L. van Norde met 42916 p.;
no. 2. G. Meijer met 42040 p.; no. 3. J.
Kuelen met 41971 p. en no. 4. C. Terol
mot 43754 p.

jchuilenbur

Zandvoortse Schaakclub
De ceiate tien plaatsen in de competitie
om het clubkampioenschap woiden bezet
door: Geiiiü>ma, Stemer, De Jong, Lindemaii, 'Roetcmeyor, Niclsen, Bronkhoist,
Luijkx, Vos en Meikelbach.
Zandvoortmceuwen
Programma zaterdag ia maart:
2 RCH 1-Zandvooitmeeuwen l
5 Zandvoortmceuwen 2-VVB l
Progiamma zondag J7 maart:
Quick A-Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen 2-HFC 2
23 Kennemcrs 3-Zandv.meeuwen 3
30 Zandvoortmeeuwen 4-BSM 2

';"m?-''l'''''" •/'•'••' l'••'•''•"•

15.15 u.
15 u.
14.30 u.
14.30 u.
9.45 u.
12 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting van a.s. zondag tegen
Quick A uit Amersfoort, komt het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen m de volgende opstelling uit: K. Vlug; A. C. Stokman en F. A. J. Water; W. H. Jansen,
G. Kerkman en C. S. Schilpzand; G. Nijkamp, G. Kiaaij'enoord, S. Stobbelaar, J.
F. Paap, G. Oosterbaan. Als reserves
zijn aangewezen H. Smink en B. J. Groeneweg.

GROTE KROCHT 5'7i't;
;TEIJ: 2974 'i .* VZflND VOORT

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Aanmelding
van nieuwe
leerlingen
cursus 1963-1964

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij ellce hoeveellietd.

Voortgezet lager onderwijs

lij

naar

Hef Wonder van Zandvoort
Het goedkoopste adres!
ROLLEN KASTPAPIER
vanaf ƒ 0,50
SPONSEN
vanaf ƒ 0,78
BOENDERS
vanaf ƒ 0,30
EMMERS
vanaf ƒ 0,95
PLAK PLASTIC
per meter ƒ 2,25
BALATUM, 2 m breed, per meter ƒ 3,06
Doorzichtig PLASTIC... per meter ƒ 0,95
COCOS DEURMATJES
ƒ 2,95
PLASTIC TAFELKLEDEN vanaf ƒ 1,65
ZEEMLAPPEN
vanaf ƒ 1,95
THEEBEURZEN
vanaf ƒ 6,45
LUXAFLEX en BALASTOREZONGORDIJNEN
Wij leveren alle bekende merken

keurcoliecfie

REGENJASSEN
in de nieuwste modellen en kleuren tegen
uiterst scherpe prijzen, bijvoorbeeld:
DRI-SIL
van ƒ 49,- tot ƒ 76,TERLENKA
ƒ 69,NYLON
ƒ 26,KAT. GABARDINE
ƒ 49,WOLLEN GABARDINE ƒ 95,- tot ƒ 119,-

SPECIAALZAAK VOOR
,;.
HERENMODE «*HERENKLEDING

KERKSTR.29

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

op ZATERDAG 16 MAART en
MAANDAG 18 MAART van 9 tot 9.30 u.
in het schoolgebouw Koninginneweg 1.

IlllllllllIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIimi

Het grote succes!

SI K S-koekjss
per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327
Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen wintertarief. Prima referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

l Kostv erlorenstraat /'49.';
:
iaiiayooriS3;iBl; 4492

op sterkte van uw eigen glazen

U hebt er winter en zomer plezier van.

Telefoon 2653

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeekmanstr. 36, tel. 4307.

Brillenspecialist Ij O O 3VÏ A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

heeft op korte termijn plaats voor:

Ervaren vrouwelijke
adm. kracht

ontworpen

voor moderne
jonge mensen
Kom deze ring bij ons zien.

bekend met loon- en cred. administratie.
Prettige zelfstandige werkkring.
Sollicitaties aan bovenstaand adres (telefoon 3643; na 18 uur: 3811).

Fa LANSDORP
Kerkstraat 33, tel. 2359

iiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii

en het leed is geleden!

***.•/.,-,.* './;•:••*.

bchuilenbur

Van Kessel
GROTE KROCH.T5^7*
. Tf 0:297$-jïnfJCVQÖ

Autoverhuur Zandvoort
VERHUUR VAN OPELS EN

heeft alles voor uw bedrijf

VOLKSWAGENS
L. SMID
Vinkenstraat 46Telefoon 2484

fgebr'

bij Slagerij

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

16UR6ÊRI
slagerijen)

gr. Varkenslappen
«k

m

mager

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

3,98

WEEKENDREKLAME
r» n

100 gr. KASSELERRIB
100 gr. SAKS

.A.

8Sct
ZSct

500 gram
MELANGE RIX

l 250 gram
WEEKENDWORSTJE

Oed. Oude Gracht 114
Haarlem - Tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

NATIONVM. m INTeRN^TIONAAL 6ÊKROONO

u

Poststr. 12, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenf.

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Dirk van den Broek's Supermarkt

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 HoilogebedrijJ C. Waaning, Kostverloienstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tolleiisstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 3
?"00 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdehnge.nverkeer, kiosk Raadhuisplein

A. G. Slinger

WIST U

Kerkstraat 19, Zandvoort

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Opticien

Hedenavond nog kijken

SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 2418

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Voor uw
BRIL

dat 20% korting op alle
stoomgoedexen

Koelkasten, Wasmachines
en Centrifuges

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

* '«t:3136

Laat nu eens een

Aanmelden van
nieuwe leerlingen

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 51-56, Haarlem
Wij bezorgen maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

Ziet onze showroom

voor de slanke lijn

Administratief-economisch onderwijs
opleiding voor sleuteldiploma, diploma kantoorassistent, imnkelassisient en praktische algemene
vorming.
Brugschool voor H.B.S., M.u.l.o., L.T.S. en Nijverheidsschool.
Vrouwestraat 8, Haarlem, telefoon (02500)-15785.
Spreekuur: maandags van 4-5 uur.
Hoofd: L. Fabriek, telefoon: (02500)-62259.

Klein en groot
eten v. d. WerfF's brood
Voor uw schoonmaakartikelen

Zonder weerprofeet te willen zijn durven
wij u voorlopig nog wel wat regen te
voorspellen.
Daarom brengen wij u een

Toelating vanaf lagere schoo!

nieuw model
verlovingsring l

u--

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Ds. W. J. VAN ELDENSCHOOL

MARIASCEOOL
Commissie voor huishoudelijke en gezmsvoorltchting, afdeling Zandvoort
Diverse gerechten en attracties
voor de Paasdagen
VIER MAANDAGMIDDAG-CURSUSSEN
aanvangend maandag 18 maart om 2 uur
in het gebouw van het Gemeentelijk Gasbedrijf, Tolweg 10.
Kosten voor de gehele cursus ƒ 2,—.

J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

70 et

F JLVJL1YJL
TVÏ1VF
ZW
W Jus

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Schildersbedrijf
„WEIKO"
voor goed schilderwerk.
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
Tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988.

2 PAKJES KWALITEITSMARGARINE

gr. heerlijke sappige biefstuk 1,88
750 gr. doorregen RUNDERLAPPEN 2,68
750 gr. fijne RIBLAPPEN
3,68
750 gram de allerbeste
MAGERE RUNDERLAPPEN
3,98

750 gram
ROSBIEF
LENDE
STAARTSTUK

4,45

VOLOP RUNDERSTAARTEN voor soep: ƒ 1,25 i/ a kg
HEERLIJK LAMSVLEES, altijd voorradig

KOOPJESDAGEN
( 2 5 0 gram BIEFSTUK
ƒ 1,68
maandag en dinsdag j 3 siaVinken ƒ 0,99 - a fricandeiien ƒ 0,99
woensdag
ïag
,

j-

Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudsiverken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen

j

500 gr KALFSLAPPEN
2,25
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHÉVLEES
0,99

100 gr. BLOEDWORST
0,19
100 gr. CERVELAATWORST 0,39
500 gram GEHAKT
1,25

HALTESTRAAT 3

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Famiüedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

Wij bieden ze u in vele
variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor uw
bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot te'•redenheid. Zie onze etalage

in 1800.. ..
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ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Mr.JH. M. van Fenema
kandidaat Liberale Staatspartij

Gemeente wil f 2.500.000
lenen
i

Thuisclub behaalde S-2 zege

Zandvoorts burgemeester, mr. H. M. van
Fenema, is kandidaat gesteld op de lijst
van de uiterst conservatieve Liberale
Staatspartij. Van deze partij, waarvan de
verdreef teleurstelling van ontmoetinggtegen Quick A
meeste aanhangers zich hebben losgcmaakt van de WD, is de veel besproken
burgemeester van Gorinchem, mr. L. R. J. J.l. zondag vond op het terrein aan de Vondellaan de ontmoeting plaats tussen
het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen en TYBB uit Haarlem. Het is een spanRidder van Rappard, lijstaanvoerder.
Het afgelopen weekeind vond in de nende ontmoeting geworden, die de teleurstellende herinnering aan de wedstrijd tehoofdstedelijke dierentuin „Artis" de op- gen Quick A verdreef.
richtingsvergadering plaats van genoemde
partij, die in alle achttien kieskringen Direkt na aftrap golfde de voorhoede van TYBB werden beantwoord met niet minvan ons land met een lijst aan de a.s. par- TYBB in de richting van de Zandvoortse der snelle tegenacties van Zandvoort.
lements verkiezingen wil gaan deelnemen. defensie. De niet ongevaarlijke aanvallen Maar in de stand kwam geen verandering
van de Haarlemse voetballers werden door meer.
Door de overwinning op TYBB en het
de Zvm-achterhoede gepareerd en afgeslaFeestavond O.U.L.O.
gen. De voorhoede van de thuisclub kwam gelijke spel van HBC-Celeritudo, liep de
Op l en 2 april organiseert de leerlingenvereniging van de Wim Gertenbachschool in actie en drong TYBB naar de eigen thuisclub een punt in op de achterstand
een feestavond in - café-restaurant Zo- speelhelft terug. In de elfde minuut werd in de competitie.
merlust.
deze onderneming met succes bekroond.
Er zal een gevarieerd programma van Na een hoekschop van Nijkamp, zette
muziek, dans en toneel worden uitgevoerd. Stobbelaar zijn hoofd onder de bal en Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Een eventueel gunstig financieel resulDe stand in afdeling West l, 2e klasse b,
taat zal_ ten goede komen aan liefdadige kopte het leer, via de binnenkant van de luidt als volgt:
instellingen. Programma's, die tevens gel- paal, in het doel. 1-0.
Celeritudo
11 8 l 2 17 36—20
den als toegangsbewijs, kunnen afgehaald
11 7 l 3 15 20—15
Het doelpunt prikkelde TYBB tot een Zandvoortm.
worden bij A. Paap, Koninginneweg 39.
RKAVIC
10 6 2 2 14 33—20
serie aanvallen die in de 31e minuut de geAalsmeer
11 5 3 3 13 27—18
lijkmaker opleverde. Het doelpunt kwam Quick A
12 5 2 5 12 22—24
Zebra in Bentveld
van de voet van midvoor Blom, die met Ripperda
11 4 3 4 11 19—20
12 3 5 4 11 15—19
B. en w. hebben besloten een strook van een handige beweging keeper Vlug het na- Schoten
WA
10 4 2 4 10 17—18
de Zandvoortselaan ten westen van de kijken gaf. 1-1.
HBC
12 4 2 6 10 19—28
Bentveldweg, aan te wijzen-als beschermTwee
minuten
later
brachten
Paap
en
Baarn
11 2 3 6 7 18—24
de voetgangersoversteekplaats.
Stobbelaar het scorebord opnieuw in be- Amsvorde
11 2 3 6 7 23—36
10 1 3 6 5 16—23
weging. Na uitstekend samenspel pas- TYBB
Jaarvergadering ZBB
seerden zij de Haarlemse verdediging en
Tijdens de jaarvergadering van de Zand- de doelman. Stobbelaar voltrok het vonvoortse Bestuurdersbond werden de heren nis, 2-1. De voetballers van TYBB lieten GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
J. C. Kerver (NBV), H. Halderman (AB zich niet ontmoedigen en gingen weer
BIERGLAZEN: Voetbalclubs Benfica,
VG) en C. Kerkman (NBHP) herkozen.
Dtuid.ee, Feijenoord, Reims enz.
naar
voren
om
de
achterstand
ongedaan
In de kascommissie werden benoemd mej.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
R. Molenaar en de heren A. Kerkman en te maken. Één minuut voor het verstrijD. van Duijn. De jaarlijkse bustocht is ken van de eerste helft slaagde midvoor
vastgesteld op 23 juni. De trip heeft de Blom er in, na een mislukte hoekschop,
Holterberg als einddoel.
zijn club weer op gelijke voet met ZandK.J.C. „Noord"
voortmeeuwen te brengen, 2-2.
Zeepost
Na een minder goed begin van de twee- De stand in de competitie van de maand
Met de volgende schepen kan zeepost wor- de helft, er werd slordig geplaatst en het maart luidt als volgt:
den verzonden. De data, waarop de corNo. l werd H. Bol met 15746 p.; 2. mevr.
respondentie uiterlijk ter post moet zijn spel' werd tekort gehouden, bedwong de Roest met 15221 p.; 3. M. Penhouro met
bezorgd, staan achter de naam van het actieve Schilpzand in de 20e minuut de 14422 p.; 4. J. Koning met 14286 p.
schip vermeld.
defensie van TYBB en keeper Bakker met
een onhoudbaar schot, 3-2.
,
Verenigde Staten van Amerika:
Zandvoortse Damclub
ss „Westerdam", 28 maart.
Tot aan het einde van de ontmoeting De voorsprong van C. Draijer Jr. op het
Argentinië: ms „Alpherat", 26 maart.
bleven de beide ploegen elkaar in hoog „grote peloton" bedraagt thans vele punAustralië: ms „Trafalgar", 27 maart.
tempo bestrijden. Flitsende aanvallen van ten. Na winst op J. Ovaa versloeg hij ook
Brazilië: ms „Bow Plate", 26 maart.
P. Versteege in een uiterst ingewikkelde
Brits Oost-Afrika:
partij.
ms „La Bourdonnais", 27 maart.
De andere uitslagen luiden:
Canada: ss „Rijndam", 30 maart.
Halderman-de Haan
0-2
Chili:
Van der Werff-Franssen
1-1
ms „Drogenes", 27 maart;
Draijer sr.-Webcr
0-2
ts „Travestein", 30 maart.
Klatser-van Beem
2-0
Indonesië: ts „Essen", 30 maart.
Ovaa-Schuiten
2-0
Ned. Antillen: ss „Triton", 27 maart.
TELEFOONNUMMERS
Nieuw Zeeland:
EN ADRESSEN
ms „Tirranna", 26 maart;
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand- Zandvoortse Bridgeclub
ms „Athenic", 28 maart.
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- Het koppel Raspoort-Sjouwerman eindigZ.-Afrika (rep.) en Z.W. Afrika:
en RENAULT-service-dealer.
ms „Oranjefontein", 27 maart.
digde in de A-hjn met 237,04% op de eer2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver- ste plaats met een voorsprong van bijna
Inlichtingen betreffende de verzendingslorenstraat 68.
18% op het koppel Berrier-Wanna. Dedata van postpakketten geven de postkan- 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- gradatie naar de B-lijn volgde voor het
koop,
Oranjestraat
2a.
toren.
dameskoppel Berrier-Hagen (186,11%) en
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat de fam. Versteege (169„90%). De opengeen Stationsplein.
vallen plaatsen werden ingenomen door de
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden, koppels Kiewiet-Klomp (212,68%) en
kachels, wasmachines enz.
Brossois Spiers (211,58%).
dingen, welke in totaal worden geraamd 3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolIn de B-lijn degradeerden mevr.Crokop ƒ 3500,—, kunnen ten laste van de gelensstraat 13.
Keur en het dameskoppel Bos-Sneiders.
wone dienst worden gebracht. Het is de 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Naar de C-lijn promoveerden de damesbedoeling deze werken nog voor de aan- 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse koppels Huijsmans-van Praag (226,12%)
vang van het zomerseizoen uit te voeren.
Courant, Achterweg 3
en Plugge-Zürcher (211,64%). ReglemenDe kosten van de gelijktijdig uit te voe- J^OO Politie (alleen noodgevallen)
tair dregadeerde de fam. Polak naar de
ren wijziging en uitbreiding van de be- 2000 Brandmelding
D-lijn.
strating op het terrein van de pastorie 3043, 3044 Politie
Uit deze lijn gingen drie koppels naar
en het parochiehuis welke afzonderlijk 2345 Gemeente-secretarie
de C-lijn: de fam. Paardebek met 220,77%,
zijn begroot op ƒ 775,— komen uiteraard 2262 Informatiebureau Vreemdeling enver- het dameskoppel Baay-den Belder met
voor rekening van het kerkbestuur.
keer, kiosk Raadhuisplein
214,80% en mevr. Notterman-de Zwarte
met 213,58%.

'1

Wedstrijd ZVM—TYBB

voor kapitaalsuitgaven in 1963 en '64
Het college van b. en w. stelt de raad hedenavond voor een geldlening aan te
gaan van ƒ 1.500.000, door tussenkomst van P. Berger & Co n.v. te Amsterdam,
en een lening van ƒ 1.000.000 van een geldgeefster, , die in de toelichting niet met
name wordt genoemd.
stemde terrein achter de fabriek van de
n.v. Corodex. In de raadsvergadering van
3 mei 1960 besloot de raad dit terrein aan
de Stichting „Kennemer Diertehuis" te
verkopen. Achteraf is . evenwel gebleken,
dat rtezo plaats minder gelukkig was gekozen, omdat een dierenasyl aldaar ernstige geluidshinders voor de bewoners van de
in die omgeving gelegen en nog te bouwen woningen kan veroorzaken. B. en w.
hebben daarom met het bestuur van de
Stichting overleg gepleegd omtrent de
aanwijzing van een andere plaats voor
dit asyl n.l. in het duinterrein ten oosten
van het autocircuit. Het college verwacht,
dat deze onderhandelingen binnenkort op
Uit het bovenstaande blijkt wel dat de een voor beide partijen bevredigende wijze
gemeente zich o.a. voor de voorbereidende zullen worden afgesloten. Een voorstel
werkzaamheden van het pier-project, daaromtrent zal de raad in een volgende
waarvoor de raad nog geen kredieten vergadering bereiken.
Inmiddels menen b. en w. er wel van
heeft verstrekt, grote financiële
offers
moet getroosten. Offers die de financiële te kunnen uitgaan, dat dit terrein voor
de
vestiging van ambachtelijke bedrijven
draagkracht van de gemeente — na de
•miljoenen-investeringen o.a. in de rioolwa- beschikbaar komt.
Aan de hand van de binnengekomen
terzuiveringsinstallatie — ver te boven
gaan. De gemeente moet thans, wil zij aanvragen kan evenwel worden vastgebinnenkort niet in betalingsmoeilijkheden steld, "dat dit — reeds geheel bouwrijpe —
geraken, tot tweemaal toe een beroep terrein niet voldoende is om aan de bedoen op de particuliere kapitaalsmarkt. hoefte te voldoen. Ook de aan de andere
En dit voor investeringen in plannen, zijde van de Curiestraat gelegen kavel
waarvan in het geheel niet vaststaat of ze dient zo spoedig mogelijk bouwrijp te worden gemaakt. Daarmede kan worden beooit worden gerealiseerd.
Maar wellicht stelt de onbekende geld- gonnen, zodra — na de te verwachten
geefster — belanghebbende in een van de spoedige gereedkoming van de zuiveringsprojecten? — ons voor verrassingen. Red. inrichting voor rioolwater — overgegaan
wordt tot dichting van de z.g. modderZandv. Crt.
kommen.
*
In afwachting, daarvan is door de dienst
In 't uitbreidingsplan-in-onderdelen Noorderduinweg zijn voor 't bouwen van maga- van publieke werken een prfjzenkaart
voor
beide kavels ontworpen. Na de vastzijnen voor de winteropslag
van strandstoelen, tenten env andere strandmateria- stelling daarvan door de raad kunnen b.
len, voor werk- en opslagplaatsen van de en w. nader met gegadigden over de verplaatselijke ambachtslieden en soortgelijke koop van de grond onderhandelen en kundoeleinden de nodige terreinen gereser- nen de gegadigden hun plannen verder
veerd. Gedeputeerde Staten hebben ech- uitwerken en de nodige vergunningen aanter aan dit onderdeel van de uitbreidings- vragen.
*
plannen destijds hun goedkeuring onthouden. Het college van G.S. wenst dat In de raadsvergadering van 31 oktober '61
aan deze terreinen de bestemming wordt werd besloten voor het Bouwbedrijf Luxen
gegeven van „ambachtelijke bedrijven", en Worst tot uiterlijk l januari 1967 e^en
opdat de mogelijkheid van vestiging van perceel bouwterrein, begrensd door de
nieuwe industrieën nadrukkelijk wordt Parallelweg, de Boulevard de Favauge en
uitgesloten. B. en w. onderschrijven dit de Van Galenstraat te reserveren.
Besprekingen met genoemde firma hebstandpunt en hebben opdracht gegeven
een wijziging van het uitbreidingsplan in ben tenslotte geleid tot het ontwerp van
de derde partiële herziening van het Wedeze geest voor te bereiden.
In deze wijziging zal tevens worden op- deropbouwplan Zeereep-Noord.
De herziening heeft ten doel de bouw
genomen het geven van de bestemming
„ambachtelijke bedrijven" aan het thans mogelijk te maken van een hotel met
voor „industrie, dierenasyl toegelaten" be- daarboven flatwoningen, benevens bebouwing met woonhuizen en garageboxen op
het overige gedeelte van het terrein, gelegen ten noorden van de nog aan te leggen Van Galenstraat en verder begrensd
door de. Parallelweg en de Boulevard de
Favauge'.
B. en w. stellen de raad voor het plan
van de, derde partiële herziening van het
van „gewone man" Wederopbouwplan Zeereep-Noord vast te
stellen.
„De voorkeur van de Nederlandse bad*
vakantiegangers gaat kennelijk uit naar Het college van b. en w. heeft met het r.k.
rustige stranden en duinen en vooral naar kerkbestuur
overeenstemming
bereikt
de mogelijkheden om te midden van deze over, de overdracht door dit kerkbestuur
rust m een tent of in een niet te duur. aan de gemeente van een strook grond
huisje te verblijven. Deftiger gezegd: het aan de zijde van de Herenstraat, waarsociaal toerisme is in opkomst. In Sche- door het mogelijk zal zijn het trottoir ter
veningen en Den Haag is nauwelijks ge- plaatse te verbeteren en te verbreden.
legenheid voor een dergelijk goedkoop soDit laatste zal eveneens geschieden ten
ciaal toerisme; in de badplaatsen in Zee- aanzien van het trottoir langs de Grote
land, op de Zuidhollandse eilanden, de Krocht vóór de pastorie. De daarvoor no"Wadden en in Noord-Holland is er nog dige grond is echter reeds gemeentesteeds veel rustige ruimte voor tenten en eigendom.
huisjes". Bovenstaande, ontleend aan een
De voor rekening der gemeente komenartikel in „Vrij Nederland", 9-3-1963, pu- de kosten van de wijzigingen van de trotbliceerden wij in de editie van j.l. vrijdag. toirs en het vernieuwen van de erfafscheiHet gemeentebestuur wil eerstgenoemd
bedrag aanwenden voor de financiering
van kapitaalsuitgaven, welke naar het
verwacht in het lopende jaar en in 1964
gedaan zullen worden en waarvoor de
raad kredieten heeft verstrekt.
Wil de gemeente niet binnen afzienbare tijd in liquiditeitsmoeilijkheden geraken
is genoemd bedrag echter niet toereikend.
Daarom is het college op de aanbieding
van een tweede geldlening ingegaan van
ƒ 1.000.000. Wanneer de raad de leningen
voteert zal de laatste lening op l november a.s. worden opgenomen. De eerste
lening op 15 juli 1964 en 15 januari 1965.

Zandvoort is so'n badplaats waar het
sociaal, toerisme sinds jaar en dag een
stormachtige ontwikkeling doormaakt.
Een nog steeds groeiend aantal vakantiegangers, afkomstig uit de grote steden
van ons achterland, kampeert gedurende
de zomermaanden in tenthuisjes op het
strand en in gemeentelijke en particuliere
kampen. Zandvoort is voor hen het vakantieoord bij uitstek.
Voor het verblijf van deze vakantiegangers in tenten aan het strand en caravans, stelt het college van b. en w. hedenavond een verhoging van het tarief voor.
Vanuit oogpunt van de versterking van de
gemeentelijke financiën mag de voorgestelde wijziging aantrekkelijk zijn, maar
deze is zeker niet in het belang van de
kampeerders, die hier ieder seizoen voor
korte of langere tijd verblijven.
In het bijzonder voor de bewoners van
het strandtentenkamp — arbeidersgezinnen uit Amsterdam en Haarlem — betekent de verhoging een extra verzwaring
van het vakantie-budget. Juist zij, die een
vakantie van- enkele weken of maanden
aan het strand niet kunnen missen, worden hierdoor getroffen. Dit op zichzelf is
voldoende geen tariefsverhoging te bepleiten.
Maar er is nog een andere reden, die
onmiddellijk raakt aan het karakter van
de badplaats. De voorgestelde wijziging
van de tarieven gaat voorbij aan de sociaal-recreatieve functie van Zandvoort.
De badplaats van de „gewone man", die,
ondanks de heersende hoogconjunctuur,
•maar weinig van maatschappelijke en economische status is veranderd.
• Het is — vooral nn pogingen in 't werk
worden gesteld' de structuur van Zandvoort in een andere richting om te buigen
— van groot belang voor deze functie en
deze categorie vakantiegangers op te komen.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort
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Belangrijke

Ovet h/,
Storm in de Kamer
Vrienden, ik huiver van genoegen wanneer vandaag het tv-debat in de Tweede
Kamer wordt heropend. Ik ben nou echt
wel een beetje blij een kind van deze eeuw
te zijn. En dan nog wel een kind van de
tweede helft! Je zit er zo helemaal in, hè?
Plotseling hebben we weer een „kwestie"
in de hoogste regionen van de politiek.
Vroeger haddenjiwe dat ook. Dan waren
er uitgekookte debatten over de opheffing
van de tollen in Nederland of over het
verse kadetje enz. Later werd alles een
beetje tam en kleurloos en we sukkelden
via van te voren vaststaande verkiezingsuitslagen van de ene regering naar de andere.
Maar nou zit er een gekloft stel aan het
roer. De lui, die het na deze winter aandurven de knuppel in m'n beeldbuis te
gooien, hebben m'n hart gestolen!
Er moet meer en meer gerommeld worden. We vinden alles wel goed of niet
goed, we hebben bijna geen verbeeldingskracht meer. En nou moet onze veel gesmade regering, die bij de huidige liedjeszangersf geen goed kan doen, ons zeggen: Burgers, laat ons een lachertje hebben: we gaan eens kijken hoe de reklame
voor het bedrijfsleven het in ons tv-bestel
doet.
Denkt nou niet, vrienden, dat het alleen maar om het bestel gaat. U zult wel
aanvoelen dat hier meer achter schuilt.

n •

Hier is de beeldbuis bij betrokken. Mijn
beeldbuis, uw beeldhuis, de beeldbuis van
de pastoor, van de dominee, van de bakker en van oom Victor in de Bodaanstichting. Ik zeg wel: mijn beeldbuis, maar dan
bedoel ik van Tante Agaat! Maar dat
komt er niet zo erg op aan. De zaak is
deze: (zo beginnen sommige leden van de
Tweede Kamer ook!) of: het is namelijk
zo: (ook een veel-geliefde term) Ik raak
een beetje buiten de orde. Waar het om
gaat is de vraag: voor of tegen de reklame in de tv. En opeens begint de hele
kamer te zoemen en te gonzen. Ik kan me
voorstellen dat de regering wel pret had,
toen ze die opwinding overal zag! Jarenlang lopen ze niet warm voor welke kwestie ook en dan komt er een agendapunt
aan de orde, waarvan iedereen dacht dat
het gewoon „doorgehamerd" zou worden,
maar nee, daar gaan ze eens breedvoerig
over redekavelen en — als het een beetje
wil — maken ze er een regeringscrisis
van!
Tante Agaat is er ook confuus van. Niet
om de reklame, maar om de deining, die
het hele geval maakt! Stel je voor, een regeringscrisis. Wat kan dat niet allemaal
betekenen in dit tijdsgewricht, vrienden?
Ik moet er niet aan denken dat dit vriendelijk clubje mensen nog voor de verkiezingen het veld zou gaan ruimen, de por-

teuilles inlevert. Net als de boeken aan R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
het einde van een schooljaar.
En wat is er eigenlijk tegen die rekla- Uitslagen zaterdag 23 maart:
TZB adsp. a-DSS b
mes? Tante en ik winden ons niet zo heel
erg gauw op, maar over het gehuichel van Uitslagen zondag 24 maart:
Heemstede-TZB
de partijen, die zelf week-in-week-uit re(vriendschappelijk)
klame op de beeldbuis maken voor hun
TZB 3-HBC 8
afdeling, worden we ietwat ontstemd.
EHS 7-TZB 4
Meer niet. De volgende dag zouden we
TZB 5-TYBB 9
het vergeten zijn, als dat tv-debat niet een
OG jun! a-TZB a
week duurde en vandaag notabene — na
schorsing — wordt voortgezet. En de partijen zijn verdeeld! M'n hemel, wat een
sensatie.
Het gaat bijna net als met onze gemeenteraad. Maandenlang gebeurt er
niks. Alleen wat gekeuvel over stencilmachines en vuilnisauto's. Maar dan komt
de pier aan bod en...Nee, dat is toch geen
goeie vergelijking, want de dames en de
heren bij ons komen niet in staat van opwinding. Ofschoon hier toch ook sprake
is van verzuiling.
Of heeft een pier soms geen zuilen?
Kijkt u maar eens goed naar de tekening.
Maar wat u hier ziet, komt er niet!
brandblusapparaat
Om terug te komen op de tv: Het zal
Voor beveiliging van
mij een biet zijn of er reklame op de
particuliere garages
beeldbuis wordt gemaakt, als ze maar
niet telkens het programma van de zuiGoedgekeurd door de
len onderbreken, zoals radio-Veronica
Rijksbrandweer- en
doet. Ze moeten gewoon in de programma
Rijksverkeersinspectie
bladen aankondigen: een kwartiertje reklame. Punt, uit. Net als ze nu al doen:
zendtijd politieke partijen. Aan deze vorm
van reklame beat u wellicht al lang gewend, omdat u waarschijnlijk op die ogenblikken de knop van uw toestel naar links
draait. En dat kunt u met de commerFABRIEKEN N.V.
ciële reklame ook doen, als het gezeverover koek, bonbons, gloeilampen en tuinAmsterdam/Postbus 4105
stoelen u verveelt.
Zandvoort/Telefoon 3849
Bartje

AJAX

Auto Total
pi

5-0
5-0
1-3
2-0
0-1
2-1
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FAMILIEBERICHTEN
Tot onze grote droefheid is heden
van ons heengegaan mijn onvergetelijke man en onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader
JAN MOLENAAR
op de leeftijd van 83 jaar.
A. Molenaar-Keur
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 24 maart 1963
Westerstraat 6
De teraardebestelling zal plaats
vinden donderdag 28 maart om 15
uur op de Algemene begraafplaats
te Zandvoort.
Verliek Westcrstraat 6 omstreeks
14.30 uur.

DAGMEISJE gevraagd.
Zaterdags vrij. Werkster
aanw. Telefoon 3806.
HMW-BROMMER te koop
motorisch prima, voor nog
geen ƒ 50. Na 7 u, Schuurman, Kerkplein 5
Gevr. HUISJE of KAMERS
te Zandv., omg. Brederodestraat v. echtp. m. 2 kind.
v. 3 weken, eind juni-begin juli. Br. nr. 2401 Z.C.
Te koop: i.g.st.z. kruissn.
Duitse PIANO. Pr. ƒ 750,-.
Koninginneweg 35, tel.3579

In onderstaande partij
behandelt de
zwartspeler de opening bijzonder scherp;
hij offert een stuk tegen verscheidene
pionnen en daar hij voortdurend het initiatief behoudt, ziet Wit geen kans zijn extrastuk tot gelding te brengen. Amusant
wordt de situatie, wanneer Zwart op de
23e en 27e zet nog eens twee kwaliteiten
offert, waarna Wit dus met 2 torens tegen een loper en vier pionnen moet optornen. De pionnen blijken het sterkst; de
torens zijn geheel machteloos en Wit gaat
kansloos ten onder.
GUPELD (USSR)—
KAVALEK (Tsjechoslowakije)
Wereldkampioenschap studententeams '62
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lflb5, Lf8-c5, 4. c2-c3, £7-f5!7, 5. d2-d4, f5x
e4, 6. Pf3-g5 (De onderhavige scherpe bestrijdingswijze van het Spaans is vooral
in Bulgaarse schaakkringen diepgaand geanalyseerd; waarschijnlijk is 6. Lc6:, dc6:,
7. Pe5: het beste voor Wit. De tekstzet
ziet er wel sterk uit, maar Zwart toont
overtuigend aan, dat de kansen aan zijn
zijde zijn) 6. ...Lc5-b6, 7. d4-d5, e4-e3ü,
8. Pg5-c4 (of 8. dc6:,bc6:) 9. Le3:, Le3:; 10.
Pe4, Dh4 met sterk spel voor Zwart (TraplRiha, Piaag 1962) 8. ...Dd8-h4, 9. Ddl-f3,
Pg8-f6! (Dit stukoffer is bepaald verrassend; blijkens het vervolg staat de correctheid er van wel buiten kijf) 10. Pe4x

f6+, g7xf6, 11. d5xc6, e3xf2+, 12. Kel- 23. ...Td8xd2' (Zeer sterk. Zwart heWt
d l ( ? ) (Sterker was waarschijnlijk 12. goed g-ezien, dat zijn pionnen nu veel sterKfl) 12. ...d7xc6, 13. Lb5-e2 (Op 13. Lc6: ker zijn dan de witte toren) 24. Ke2xd2,
reageert Zwart met 13. ...Ke7!) 13. ...Lc8- e5-e4, 25. Lb4-f8, f5-f4, 26. b2-b4, Tg2-g5!,
e6, 14. Df3-h5+, Dh4xh5, 15. Le2xh5+, 27. Lf8-c5, TgSxcSü (Blijkbaar was de
Ke8-e7, 16. b2-b3, Le6-d5, 17. Lcl-a3+, materiaalverhouding Zwart nog niet onKe7-e6, 18. Dh5-g4+ (Wit heeft weinig te- gelijksoortig genoeg! Overigens dient deze
genspel; de dameruil heeft zijn zorgen al- zet natuurlijk om pion 12, de nagel aan de
lerminst verlicht. De tekstzet is de enige witte doodkist, te behouden) 28. b4xc5,
manier om Lg2: te voorkomen; dat pion Lb6xc5, 29. Tal-bl, Ke6-f5, 30. Tbl-b4,
g2 toch verloren moet gaan en dat de f4-f3, 31. Tb4-d4, Lc5xd4, 32. c3xd4, Kf5zwarte pionnen nu naar voren komen, f4, 33. Tflxf2,- e4-e3+, 34. Kd2-el, e3x
moet Wit maar op de koop toenemen) f2+, 35. Kolxf2 en Wit overschreed de
18. ...f6-f5, 19. Lg4-h3, Th8-g8, 20. Pbl- tijd. Het behoeft geen betoog, dat Wit Belangrijke
d2, Ld5xg2, 21. Lh3xg2, Tg8xg2, 22. Thl- hier volkomen verloren staat. Ben curieufl (Er dreigde 22, ...Tgl+, 23. Ke2, Tag8 ze partij!
etc.) 22. ...Ta8-d8, 23. Kdl-e2 (zie dia- Correspondentie aan A C. v.d. Tak, op donderdag 28 maart
gram).
Wilhelminastraat 28, Haarlem.
's morgens 10 uur in het veilinggebouw

meubilaire veiling
„DE WITTE ZWAAN"

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Dorpsplein 2
van diverse inboedels en andere goederen.
KIJKDAG, morgen woensdag 27 maart,
van 2—8 uur. Inlichtingen telefoon 2164.

Romans
Mens - Het heldere vuur.
ken en ideeën over handenarbeid.
De la Roche - De gebroeders Whiteoak op Het boek van nu, jaargang 1959/1960.
Jalna.
In de waagschaal, jaargang 1961/1962.
De la Roche - Onrust op Jalna.
Van Poelvoorde - Doorschrijfboekhouding
Stone - Schepper in Gods hand.
en boekhoudmachines in .de praktijk.
De Vries - Februari (3 delen).
Studium generale, maanblad voor cultuVon Düsel - Bunte Pirsch.
rele vorming, jaargang 1957.
MacLean - The golden rendez-vous.
Tinbergen - Spieden en speuren in de vrije
natuur.
Ontwikkelingsleotuur
Van Paassen - Beknopte scheikunde en
Bulthuis - Het moderne poppenspel, wen- warenkennis. 1962.

g

Ned. Protestantenbond
VROUWENIY1IDDAG
in gebouw Brugstraat 15
op donderdag 28 maart,
half 3 n.m.
Mevr. D. Roemers-van deiVliet zal iets vertellen over
haar reis naar Israël. Bestellenden welkom.

Aangeboden:
Stevig houten ATELIER
Of ZOMERHUISJE 5x2,50 TE KOOP:
en 2,70 hoog. Na 6 uur te- Wegens plaatsgebrek FEMINA KOLENHAARD en
lefoon Haarlem 15695.
2 kolenkitten ƒ 55,- z.g.a.n.
Wij vragen voor de ver- Herman Heijermansweg 75
koop van artikelen, vervaardigd door blinden, invaliden en minder-validen Jonge vrouw zoekt licht
COLPORTEURS (TRICES) werk van 9 tot 12 uur,
Brieven te richten aan waar zij haar dochter van
2 jr. kan meebrengen. Br.
Postbus 111 te Zeist.
nr. 2405 bur. Zandv. Crt.
HUIS TE KOOP AANG.
Sp. leeg te aanv. Br. nr. LENINGEN en CHEQUES
2402 bur. Z. Crt.
voor de aanschaffing van
WERKSTER gevr., 4 of 5 huishoudelijke artikelen.
ocht. p.w. Mevr. Laver-N. V. „DE VOORZORG",
man, Linnaeusstraat 7/4, Rijksstraatweg 35, Haarlem. telefoon 02500-54903.
telefoon 2010.
P. Koreman, OosterparkDame 47 jr. zoekt van mei str. 7, Zandvoort. tel. 4212.
sept. dicht bij zee, grote
zonnige GEMEUB. KAMER, evt. gebruik van
keuk. (veel afwezig) Br.
Gediplomeerd
nr. 2404 bru. Zandv. Crt.
schoonheidsspecialiste
of tel. 020-220187.
Moderne salon voor geGevr.: STRANDTENT ~. laatsverzorging, lichaamsinw. van Zandvoort. Br. massage, vermagering, gem. pr. opg. nr. 2403 Z.-Crt. garandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrij- W. Draijerstr. 3, telef. 3412
dag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263 AUTOVERHUUR

Cobi Beek-Meisner

Automatische BROODROOSTER
Merk Toshiba. Toost twee sneetjes in één keer aan
beide zijden tegelijk. Donker of licht, precies zoals U
wenst. Hup! Daar wippen Uw sneetjes omhoog als ze
klaar zijn. Deze rooster is 'een sierraad op tafel.
Degelijk, voor jarenlang dagelijks gebruik.
Inclusief snoer erf stekker. Alleen 220 VolK Unieke
rooster voor Nederland. 6 Maanden garantie. Leverbaar na l mei. Winkefprijs zou moeten zijn f 39,50.
Droomjprijs:
200 scfffls f, 10 et. -f- f9,50 bijbetaling
of 295 aegels.

„ZANDVOORT"
Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 30 maart, 8 u.
Nederlandse Comedie
De botterikken
Zondag 31 maart, 8 u.
Nederlandse Comedie
De botterikken
Donderdag 4 april, 8 u.
Toneelgroep Centrum

Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
Voor moderne MORSVBIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem. Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Moordkans
Vrijdag 5 april, 8 uur

Het Nationale
Ballet
o.l.v. Sonia Gaskell
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.j
Coup geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Groentezaak
TE KOOP
Jan Filmer, Tolweg 16,
Telef. 3195

Openbare ULO-school
„Wim Gerfenbach"
ZANDVOORTSELAAN 19a, Zandvoort
Hoofd: C. M. J. Sinke, telefoon 3782

De nieuwe leerlingen
voor de cursus 1963-'64: kunnen worden
ingeschreven op iedere MAANDAG- en
WOENSDAGMIDDAG van 4-5 uur of op
een
TELEFONISCH
AFGESPROKEN
TIJDSTIP.
De school leidt op voor het MULO-diploma
A en B, terwijl tevens het Middenstandsdiploma kan worden behaald en een officiëel type-diploma.
Naast de 4-jarige opleiding (MULO-diploma A of B) is er een 3-JARIGE CURSUS
AAN DE SCHOOL VERBONDEN, voor
leerlingen, die geen MULO-diploma behoeven te behalen. Deze 3-jarige opleiding
wordt afgesloten met een S C H O O L E X A M E N en een SCHOOLDIPLOMA,
TERWIJL OOK HIER HET MIDDENSTANDSDIPLOMA
BEHAALD
KAN
WORDEN.

In verband met plaatsingsmogelijkheden
is spoedige opgave gewenst
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THERMOSÏAATPAN

Minestronesoep 68
Champignons» pak 68
Kervelsoep
pak 68
Groentesoep pak 58
Erwtensoep
pak 68
Eiermacaroni pak 75
Eierspaghètti pak 75
.macaroni
Eierschelpjes pak 75
Spaghetti,
pak 38
Tomatenketchup.68

Smeerkaas
Smeerkaas

Hoogtezon

raadpleeg uw arts

Snelkookpan
Tuinstoel
10-Transistor-radio
6-Transistor-radio
Keukenklok
Elektrische klok
Vcorwerkklok

Trapskêlter
Driewieler
Franse poedel
Camera
Tuintafel
Macro Bambino
Kanseroo-stick

cup
pakje

45
35

ZWITSERSE DESSERTKAAS
Assortis
doosje
165
Gruyère
doosje
155
Zelfglanswas v* l. blik
Zelfglanswas
flacon
Vloeibare Wrijfwas

260
115
95

Wrijf was geel en bru!n115-58

Wrijf was

Altijd De Gruyter's Snoepje
van de WeekvoorslechtslSct.
bij f.4,-DeGruytermerk-artikelen. /S
Elke week met n leuke verrassing. \J

10

15 droomwensen

FritostatThermo-automatic. Een echte droomwens
voor de moderne 'vrouw. De pan is instelbaar van 65
tot 220 graden. Hij kookt bakt, braadt, grillt, stoomt,
houdt warm. Geheel automatische temperatuurregeling.
Een sierraad op tafel. Ideaal voor echtparen, kamerbewoners en laatkomers.
Onverwoestbaar ingegoten element- De afneembare
thermostaat Is een. meesterwerk' Er kan niets acmbranden en er kan niets stuk gaan. De pan is geheel
afwasbaar. Handgrepen geïsoleerd. Storingvrij element
en thermostaat.
Contrôlelicht. Compleet met snoer en stekker, alsmede'
receptenboek. Alleen 220 Volt. 6 Jaar garantie
op element. Leverbaar na 1 mei. Wïnkelprijs f $4,50.
Droomprijs:
20O zegels u 10 et, -f- ƒ 49,-* 'bijbetaling
of 690 xegets.

wif

58

Luister naar hef interessante De

Gruyter-programma op
Radio Luxemburg (208 m.).
Aanstaande zondag 31 maart
van 12.45-13.00 uur.

geldig van 27 maart tint 2 april 1963

: w«ik! giroot" pak~' 18*OXOBr^v
^ 'i^' '$** I;
~•***\<" \^\- " t,"-...^:'t^A'-> ^-J'^ t-'i&*f.

Super theezakjes
20 stuks' groot form. 130
Super theezakjes
. 20 stuks98

Goudmerkthee
100 gram

108

100 gram

98

Korrelthee

Sehpencrème
bruin-zwart-kleurloos

Insmeerborsfel
wit-zwart

30
19

Schoenborstel
v/it-zwart 85

Droomzegels sparen
gaat zo gemakkelijk:
Koop een zegel a 10-cf.
1) bij elke gulden boodschappen
2) bij elke 3 pakjes margarine
3] bij elke 250 gram koffie of 50
gram Oploskoffie

Spaarkaarten met alle
inlichtingen GRATIS
in alle winkels van DeGruyter

Altijd 'n kassabon voor I0°/o korting, óók bij de weekrecfames!

E GRUYTER

l BETERE
l WAAR
TIEN ,
PROCENT

alleen

DE

GRUYTER
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^pgerlcht In 1900-

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

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

Eerste wedstrijd, na vier maanden

Prijs voor aprilgrap

Zandvoortm. verloor van Quick R
Conditie werd door gedwongen rust nadelig beïnvloed
De eerste wedstrijd van Zandvoortmeeuwen, na vier maanden gedwongen rust door
sneeuw en ijs, is in een nederlaag voor 'de kustbewoners geëindigd. J.l. zondag
werd het eerste elftal in de uitwedstrijd tegen het Amersfoortse Quick met 2-1
geklopt.
De eerste tien minuten van de wedstrijd
gaf goede hoop dat de langdurige rust
geen nadelige invloed op het Zvm-elftal
had uitgeoefend, maar in het verdere verloop van de strijd verdween die verwachting. Lichaamsconditie, uithoudingsvermogen1 en tempo bleken bij de spelers
van liet eerste elftal door gebrek aan voldoende veldtraining aan kracht te hebben ingeboet.
Toch kwam het eerste doelpunt van de
voet van een Zandvoortmeeuwenspeler.
S. Stobbelaar slaagde er in het leer, in
de eerste hoopvolle ogenblikken van de
ontmoeting, achter doelverdediger Van
der Linden te deponeren.
Het leek wel of Zandvoortmeeuwen met
dit doelpunt al de beschikbare krachten
had opgebruikt. Amersfoort daarentegen
raakte steeds meer op dreef en dwong
Zandvoort tot de terugtocht en in de verdediging. In de dertigste minuut van de
wedstrijd bezweek de defensie en doelman
Vlug onder de druk van Quick. Rechtsbinnen Vreekamp voltrok het vonnis met
een tikje van zijn voet, 1-1.
Zandvoortmeeuwen probeerde voor het
verstrijken van de eerste helft het initatief te hernemen, maar de voorhoede van
het elftal kwam adem en tempo te kort
de spelsituaties goed uit te buiten. Van
de zes hoekschappen werden er vijf „achter" geschoten.
In de tweede helft bleef Quick onafgebroken in het offensief en Zandvoort in

O.S.S. hield jaarvergadering
In de afgelopen week vond in het Gemeenschapshuis de 59e jaarvergadering
van O.S.S. plaats. Voorzitter Brink hield
een inleiding waarin hij er o.m. op wees,
dat de gewijzigde lesindelingen van gunstige invloed zijn op het bezoek aan de
lessen. Ieder lid was nu bij „gelijke
krachten" ingedeeld.
De jaarverslagen van secretaresse en
penningmeester wezen op een gunstig verenigingsjaar. Ook de leider, de heer
Ebing, was optimistisch gestemd en zag
vol vertrouwen het verenigingsoptreden
tijdens het 60-jarig bestaan in 1964 tegemoet. De periodiek aftredende bestuursleden mevr. E. van LuijR-Veltkamp en mej.
D. Paap werden herkozen. In de plaats
van de heer G. Brugman, die niet herkiesbaar was, werd mej. l. Ligtenbarg in het
bestuur opgenomen.
In de samenstelling van de jaarlijks aftredende commissies kwam weinig . wijzlging. Zij bestaan voor dit jaar uit de navolgende personen:
Gymnastiek: mevr. A. H. van der MijeWalet, de heer E. Keur en 2 bestuursleden.
Volleybal: mej. A. van den Bos, mej. I.
Ligtenbarg, de heer A. Akkerman, de heer
F. van Caspel.
Athelietiek: de heer G. Brugman, mevr.
T. Althuisius.
Pers- en propaganda: mevr. A. H. van
der Mije-Walet, mevr. J. Lavertu-Drommel, mej. D. Paap, de heer A. Akkerman,
de heer G. Brugman, de heer R. Kattouw.
Kascommissie: mej. I. Ligtenbarg, de
heer G. Brugman, mevr. J. v.d. BromCouwels, mevr. A. E. Gebe-Driessen.
Vlagdrager(ster): mej. D. Paap, de heer
E. Keur.
Uitvoerig werden, de acties behandeld
ter versteviging van de financiële basis
voor de viering van het 60-jarig bestaan.
Een uitgebreid programma zal worden
samengesteld: o.m. bestaande uit een jubileumuitvoering, optreden buitenlandse
gymnasten, volleybaltoernooi,
wandelmars.
Er werd een jubileumcommissie benoemd bestaande uit de dames J. Korver,
J. v.d. Kruk-Terhorst en A. Jansen-van
Poelgeest en de heren J. L. de Bas, W.
Buchel, H. Hugenholtz, E. Keizer, K. C.
v.d. Mije, J. A. B. van Pagee en A. Werkhoven.
Nadat de afgevaardigden voor de kringijaarvergadering waren aangewezen, die
op 30 maart a.s. in Beverwijk wordt gehouden, sloot de voorzitter de vergadering.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
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Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

de verdediging, Een achterhoede die enkele malen werd gered door de doellat. Een
strafschop van Vreekamp en een schot
van rechtsbuiten Pot werden hierdoor gestuit. Evenals de voorhoede liet ook de
achterhoede een lauwe en weinig geinspireerde indruk achter.
Vijf minuten voor het einde waren ook
de resterende krachten opgebruikt. Midvoor Hartsema joeg het leer langs een
geslagen verdediging en doelman, 2-1.
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen is nog niet ontdooid.

De l aprilgrap van verleden jaar, toen
een beeld van het paaseiland op het strand
werd „aangetroffen", is nog steeds niet
uitgewerkt. J.l. maandag werd in het
raadhuis door burgemeester van Penema
een comité geïnstalleerd, dat jaarlijks de
best geslaagde l aprilgrap gaat bekronen
met een prijs.
De prijs bestaat uit een 31 cm hoog
bronzen beeldje, een verkleind model van
het verleden jaar op de eerste april „aangespoelde" beeld van het paaseiland.
Het comité bestaat uit de heren Jan de
Boer, dichter te Groningen, hotel-exploitant, N. W. Bouwes, Sjoerd Groenman,
professor sociologie te Utrecht, Jacques
Heetman, radioverslaggever uit Maasstricht, cabaretier Toon Hermans, J. B.
Hugenholtz, directeur Touring Zandvoort,
Willem J. van de Poel, televisieproducer
uit Leiderdorp, Roei Renssen, plaatsverVangend hoofdredacteur van ' het NTSjournaal, Reindert van Rooy, journalist,
Edo van Tetterode uit Zandvoort en moppentapper Max Tailleur.

staat uw
't Lijkt mij gewenst instemming te betuigen met het schrijven van de heer E.
J. Zeegers, in de Zandvoortse Courant
van 15 maart j.l., en met hetgeen de redactie schreef in verband met het besluit van de regering voorlopig geen toestemming te verlenen voor de bouw van
een pier. Of er reden is aan te nemen,
dat het uitstel tot afstel zal 'leiden?
De Maatschappij voor Havenwerken is
een groot lichaam. Maar een mens kan
nooit weten. Zou genoemde maatschappij
de moed opgeven, dan was er voor Zandvoort nog geen man overboord.' Integendeel_'Hoogstens^zou-de Zandvoortse Courant een datum, kunnen toevoegen aan
het lijstje, dat vrijdag j.l. onder de kop
„Plannen maken" op de voorpagina werd
afgedrukt.
Dat lijstje liegt er niet om, zegt meer
dan een paar kolom tekst. Er blijkt uit
dat de utopie — Zandvoort een internationale badplaats — niet van vandaag of
gisteren dateert, maar dat het waandenkbeeld al in 1946 opdoemde..
Is die illusie fnuikend geweest voor
Zandvoort, heeft zij Zandvoort achteruit
gezet als badplaats? Als men op een
mooie zomerdag1 aan het strand komt,
wordt men gesterkt in de wetenschap, dat
Zandvoort heus nog wel in trek is. Bij
landgenoot en vreemdeling. Ook zonder

moderne hotels en een miljoenen verslindende pier.
„Eenvoud is het kenmerk van het ware". De waarheid van deze uitspraak leeft
blijkbaar in het hart van duizenden. Bewust en onbewust. Het laatste misschien
het meest. Geconcludeerd mag worden,
dat we nog niet allemaal zijn ondergegaan in de maalstroom van moderne attracties, vermaakscentra e.d.
Laat Zandvoort, met erkenning van een
ontwikkeling in bepaalde richting, blijven
wat het altijd geweest is en dat zijn grote aantrekkingskracht is, de badplaats,
waar de gejaagde-men?.,.vaR 1963, vrijheid
en rust kan vinden. Daarbij zijn een pier
enz. volmaakt overbodig.
Rugaart

GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

voor tabak, sigaren- en sigaretten,
en aanverwante artikelen

Telefoon 21001-12547, Haarlem

Toekomst van speeltuin
De speeltuinvereniging
„Kindervreugd"
houdt a.s. woensdag in Ons Gebouw de
jaarvergadering. De aftredende bestuursleden Verboom, Bakker en Drommel stellen zich herkiesbaar. Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over de toekomst van de speeltuin.

Secretaris kustbrigades
De heer A. Loos, tweede secretaris van
de Zandvoortse Reddingsbrigade, is benoemd tot secretaris van de Contactcommissie Kustbrigades.

De burgemeester is op woensdag 20 maart
verhinderd spreekuur te houden.

de
'In Zandvoort krijgt-ie het druk
Vorige week had ik het genoegen u te
spreken over de ombudsman, de overheidop-de-vingers-tikker, die de Wiardi Beckmanstichting zo graag zou zien optreden
in Nederland. De Skandinavische landen
zijn er gelukkig mee. De ombudsman in
die landen reizen, gevangenissen en zwakzinnigen-gestichten af (aldus een rapport
van de Wiardi Beckmanstichting) om allerlei inlichtingen te krijgen. Ik voor.mij
zou -J- wanneer ik inlichtingen zou willen hebben over de gedragingen van ons
gemeentebestuur — zeker geen zwakzinnigengestichten afreizen. U soms wel? Ik
zou onmiddellijk met de vinger langs de
kolommen van het gemeenteblad gaan en
daariri"lezen wat de gemeente wil of niet
wil. ' Waarschijnlijk zou ik ook bij de
plaatselijke bladen aankloppen, maar deze heöben het nadeel dat ze te veel commentariëren. Waarmee ik maar wil zeggen dat de zakelijke inhoud van de gemeent'eplannen door de vrije pers op hinderlijke wijze van voor- en naschriften
worden voorzien, waardoor het gemeentebestuur zich niet vo'doende kan ontplooien. Ik weet niet precies hoe ik 't
zeggen moet, maar ik weet haast zeker
dat de'ombudsman bijna altijd zou twijfelen 'als hij de plaatselijke nieuwsorganen zou lezen. Gaat hij te rade alleen bij
het gemeenteblad, dan is twijfel uitgesloten. Dat bent u toch met mij eens?
Toch wil ik een lans breken voor een
Zandvoortse ombudsman, hoewel ik dus
van rhening ben dat hij 't moeilijk gaat
krijgen, op grond van beslommeringen op
informatief terrein. Ik denk zo dat een

ombudsman een juweel voor de Zandvoortse samenleving kan zijn, maar zijn
werk — het beschermen van de bevolking tegen de grillen van de gemeentelijke overheid — zou doortrokken zijn van
het onnoemelijke leed, dat iedere ombudsman vroeg of laat op z'n dak geschoven
krijgt. Ook en juist een ombudsman van
Zandvoort. Het wil mij voorkomen dat ons
achlenswaardig gemeentebestuur handen
vol werk geeft aan een ambitieuze ombudsman. Dit is geen verdachtmaking of
een bedreiging vrienden. U, die mij kent,
weet dat ik hier een veronderstelling maak
die gebaseerd is op nuchtere feiten.
Naar alle waarschijnlijkheid onderschat
u de waarde voor Zandvoort van een ombudsman. In onze groeiende gemeente, die
straks over de geplette duintoppen heen
puilt, is er grote behoefte aan een corrigerend intellect.
Ik heb u vorige week verteld dat de
ombudsman een soort duivelskunstenaar
moet zijn: een brede visie, een uitzonderlijk gezag en onmenselijke kennis. Voorts
moet hij boven de politiek staan. Wel ja,
vindt ze maar in het hedendaagse leven!
Het leuke van dit hele systeem is dat
de overheid in feite een ombudsman moet
kiezen. Zij kiest dus haar eigen controleapparaat, dat in zeer speciale gevallen
haar doodgraver kan worden.
De Zandvoortse wonderman gaat het
druk krijgen, denk ik. Niet alleen moet
hij toezien op de begroting, maar evenzeer op de naleving van afspraken. Hij
moet kunnen onderscheiden wat goed en
kwaad is en hij moet het gesignaleerde

SNELHEIDSVIRUS
manifesteert zich vooral in het verkeer
We beginnen het alweer te merken: zo langzamerhand krijgt de schoonmaakvirus weer vat op het vrouwelijke deel van onze bevolking. De jaarlijkse plaag
dat huisvrouwen de mannelijke bevolkingshelft het leven moeilijk gaat maken, tekent zich hier en daar weer af. Nog even en de besmetting heeft zó om zich heen
gegrepen, dat we kunnen zoggen: de lente is in aantocht!
En mét de eerste lentedagen zien we
ook hoe langzamerhand een ander virus, een heel wat besmettelijker en gevaarlijker, vaste voet gaat krijgen. De
snelheidsvirus namelijk, die uit ons leven niet meer weg te denken valt en
zich vooral in het verkeer manifesteert.
Deze virus beïnvloedt het hele maatschappehjke leven van vandaag. We zien
hem in alle geledingen: van snelvoeding
voor de baby, via snelkookpannen, snelwegen en -treinen, snelblussers tot en met
„snelle lijkbezorging" in de annonces.
Van de wieg tot het graf: sneller, steeds
sneller. Zo snel, dat op een gegeven moment deze weg van wieg tot graf abnormaal kort wordt.
De gebeurt vandaag. En morgen. En
altijd maar weer. Vooral in het verkeer,
waar men zich tegen deze besmetting
maar niet voldoende kan wapenen. Dat
kan wel, namelijk met zelfbeheersing, en
dat schijnt tegenwoordig een moeilijk
verkrijgbaar artikel te zijn. Helaas, want
de snelheidsvirus heeft een groter aantal
doden en gewonden op zijn geweten, dan
men zo op het eerste gezicht zou zeggen.
Wie het verkeer eens kritisch gadeslaat,
vraagt zich wel eens verbijsterd af hoe
het toch komt, dat zoveel weggebruikers
ter wille van luttele minuten tijdwinst
hun én andermans leven riskeren. Hoeveel
verkeerd
afgelopen inhaalmanoeuvres,
waarbij men de „macht over het stuur"
(lees de macht over zichzelf) verloor,
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kwaad met wortel en tak trachten uit te
roeien. Hij moet vechten tegen de willekeur en tegen de domheid van commissies. (Als er nog een parlementaire enquetecommissie zou zijn, moest hij daar
ook tegen boksen). Het verraad van de
Schoonheidscommissie bijvoorbeeld, dient
hij binnen drie weken aan de kaak te hebben gesteld. Hij moet met een oogopslag
kunnen ontdekken waar de fouten schuilen in het materiaal, dat door de gemeente wordt aangekocht, bijvoorbeeld een
politie-auto, een stencilmachine, een
draadtang, enz. enz. Hij zal hebben ,te
bevorderen dat de actie „Opgeruimd staat
netjes", waar de gemeenteraad zo op gesteld is, in de meest werkelijke zin van
;het woord wordt doorgevoerd. Ook ,in
ambtelijke kringen.
,,
ledere vorm van bevooroordeeldheid
moot hem vreemd zijn. Met betrekking
tot zijn ambt is een dakkapelletje even
belangrijk als de pier. Voorzover men van
het standpunt uitgaat, dat ze beide hinderlijke elementen in de samenleving
kunnen zijn.
J
Hij zal dikwijls tegen de machtswellust
van personen of groepen van personen
moeten optreden en het woord „de cost
gaet voor de baet uit" zal door hem als
niet van toepassing op de Zandvoortse
aangelegenheid worden verklaard, als 'hij
in alle oprechtheid des harten de cost n)et
gevolgd ziet door de baet. Voor hem moet
een duin net zo begerenswaardig zijn als
een zak goud of een torenflat. En een
strandtent kan voor de pachter een levenskwestie zijn. Net zo goed als de pier clat
is voor de Kon. Ned. Mij. voor Have'nwerken. Daar moet de ombudsman goed
van doordrongen zijn.
,
En dan moet hij boven de politiek
staan. „Buiten" zei de Wiardi Beekmanstichting. Maar dat gaat natuurlijk niet.
Dat kan z'n nut hebben. Ik zie wel wat
in een extra-parlementaire gemeenteraad.
Maar misschien deelt de ombudsman mijn
mening niet op dit punt.
BARTJE

zouden zijn voorkomen als men zich niet
had laten opporren door dat snelheidsduiveltje? En hoeveel aanrijdingen op kruispunten bijvoorbeeld ?
In een grote stad als Utrecht gebeurden in 1962 bijna 1300 ongelukken op
kruispunten. Een bepaald deel hiervan
werd natuurlijk veroorzaakt, omdat men
de voorrangsregels niet voldoende kende.
Maar ongetwijfeld kan een groot percentage van deze ongevallen worden toegeschreven aan het feit, dat de betrokken
weggebruikers hun snelheid niet aan de
omstandigheden aanpasten.
Pas uw snelheid aan de omstandigheden aan! is de slogan, welke het Verbond voor Veilig Verkeer dit kwartaal
propageert. „De omstandigheden": in de
steden en dorpen bij kruispunten; als de
meteorologische
omstandigheden
een
snelheidsverlaging eisen; als... er zijn duizend en een factoren te noemen die de
verstandige weggebruiker nopen tot snelheidsvermindering. Dus: pas uw snelheid
aan de omstandigheden aan!

Collecte voor gehandicapten
De actie Open het Dorp heeft met één
slag de gehandicapten heel dicht bij het
Nederlandse volk gebracht. Het ging er
om de blijvend en zwaar gehandicapten
een eigen leefgemeenschap, een eigen plek
van samenleven te geven. Er zijn echter
tal van gehandicapten in onze eigen omgeving, die we niet in een woon- en leefverband van. lotgenoten bij elkaar willen
en moeten brengen. Zij staan en leven in
hun natuurlijke miljeus: het gezin, de
vriendenkring, vaak ook de werkkring,
de buurt, de wijk, de vereniging, de kerk.
Zij moeten daarin ook blijven. Maar zij
moeten zich in deze verbanden opgenomen
weten. Gelukkig wordt er aan alle kanten aan gewerkt om dit te bevorderen.
Eén van de belangrijkste dingen daarbij is, dat zij, daar waar het enigszins
mogelijk is, steun en hulp krijgen in hun
pogingen om zich te handhaven in hun
relaties en tot een maximale ontplooiing
te komen. De Algemene Nederlandse Invalidenbond (ANIB), afdeling Haarlem en
omstreken en de Bond ter bevordering
van de belangen van Spastici (BOSK),
ieder op hun terrein spannen zich hiervoor in. De volgende activiteiten worden
door deze instellingen ontplooid. Het
medisch zwemmen, de oefenschool, het
vervoer, het ter beschikking stellen van
bruikleenwagens (in totaal een honderdtal), de financiële hulpverlening als aanvulling op de overheidshulp, de ontspanning o.m. in een jaarlijks terugkerend
verblijf van één week in het Wisselse
Veld te Epe en niet in het minst de werkzaamheden van de damesbezoekgroep. Al
deze activiteiten helpen de gehandicapte
individueel in zijn streven tot aanpassing
aan de nieuwe situatie.
De jongste revalidatiefilm heet: Helpen
bij de drempel. Een uitstekende naam
voor de zeer vele en gevarieerde activiteiten, die er op gericht zijn mindervaliden zoveel als in ieder individueel geval mogelijk is, een volwaardige plaats in
de samenleving te doen innemen. Helpen
bij de drempel. De gehandicapte moet ook
over de drempel om „binnen" te komen.
Bij die stap over de drempel en de stappen „naar binnen" kunnen wij veel doen.
In een goede houding, in een gevoel van
solidariteit, in een tactvol tegemoet
treden.
De dichtstbijzijnde mogelijkheid van
stoffelijke hulp ligt voor u in uw bijdrage aan de jaarlijkse collecte. De hiervoor opgesomde activiteiten vragen veel
geld. Het grootste deel van het benodigde
geld moet komen uit uw hand. Daarom,
wil ik van harte de collecte in de week
van 18 t.m. 23 maart in Zandvoort onder
uw aandacht brengen. Een comité van
vooraanstaande personen beveelt deze
collecte van harte aan. Geef met milde
hand ten bate van de gehandicapte „kinderen van ons volk". De ANIB (en de
BOSK) zijn u daarom bij voorbaat zeer
erkentelijk.
Mr. D. Scliaafsma,
voorzitter van de ANIB

•/*l
ff i
/J

r

'-<;l

S

ü

FAMILIEBERICIITEN
Na een langdurig ziekbed ging tot
onze grote droefheid nog onverwacht van ons heen mijn geliefde
man, onze lieve zorgzame vader,
behuwd- en grootvader
LOURENS GERARDUS LEVER
op de leeftijd van 60 jaar.
J. Lever-van Duivenboden
L. G. Lever
J. Lever-Hoogendijk
L. Bos-Lever
G. A. Bos
R. Penning-Lever
W. Penning
E. Lever
N. Lever-Houtenbos
en kleinkinderen
Zandvoort, 18 maart 1963
Oosterstraat 18
De teraardebestelling zal plaatsvinden op' donderdag 21 maart om
3 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van Oosterstraat 18 tegen
2.4.5 uur.

Familiedrukwerk

Concert voor Nieuw Unicum
Het Verpleeg- en rovalidatiehuis voor alIe gezindten „Nieuw Unicum", zal deze
ma,and verhuizen naar het gerestaureerde
en, geschikt gemaakte „Huize Bloemenhove'' aan de Herenweg op de grens van
Haarlem en Heemstede.
Teneinde deze verhuizing feestelijk te
vieren en tegelijk financiële steun te bieden aan de bouw van een geheel nieuw
complex in Zandvoort, waarvan de plannea reeds zijn goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zal op Heemsteeds initiatief een
avond worden georganiseerd. De verenigir^g „Jeugd en Muziek" zal geheel belangeloos een programma van klassieke
muziek uitvoeren in de aula van het
Coornherllyceum op maandag l april a.s.
voor patiënten van Nieuw Unicum en
voor allen, die van hun belangstelling

blijk willen geven in het werk voor de
gehandicapten. Wat in het Oosten van
het land door Het Dorp wordt gedaan,
wil Nieuw Unicum trachten te verwezenlijken in het Westen.
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij
de volgende adressen: concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49, Haarlem, Kantoor
Nieuw Unicum, Spruit en Bosstraat 7,
Haarlem, Jeugd en Muziek p.a. mej. H.
Boskamp, Heemsteedse Dreef 144, Heemstede, de heer W. K. Kroon, Dr. C. A,
Gerkestraat 113, Zandvoort en 's avonds
aan de zaal.
Het Coornhertlyceum, gelegen tussen
Herenweg en Leidsevaart aan de Chrysanthemumlaan is te bereiken met bus 3
en vanuit Zandvoort met de bus naar Amsterdam, halte station Heemstede-Aerdenhout.

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, An- Gertenbachs Drukkerij
thoniestraat 54-56, Haarlem Achterweg l, telef. 2135
Wij ' bezorgen
maandag,
donderdag en zaterdag in
Zandvoort.

S. O. S. Wie helpt jong
echtpaar met baby aan
WOONRUIMTE?
Telefoon 2510.
Echtp. m. kind zoekt v.d.
laatste 14 dg v. juni vrije
WOONRUIMTE m. tuin
of vakantiehuisje. Br. F.
Kerssemakers,
Boutenslaan 7, Eindhoven, telef.
04900-14443.
Te huur gevr. v.d. maand
juni een ZITSLAAPKMR
m, kookgelegenh v, dame
op leeft.
Adres
mevr.
Stoepman, Van Tuyll van
Serooskerkenweg
95-111,
Amsterdam, tel. 713431.
Gezin (4 pers.) zoekt Ie
of 2e helft aug. KAMERS. ,
Br. m. pr. aan J. Versteeg, Adm. de Ruyterweg 235huis, Amsterdam.

Stadsschouwburg
•' te Haarlem
li
Zaterdag 23 maart, 8 u.
Nw. Rotterdams toneel

Het sein staat
'' op moord
Zondag 24 maart, 8 uur
Nw. Rotterdams Toneel

Het sein staat
'"op moord
Dinsdag 26 maart, 8 u.
Toneelgroep Theater

De viaducten van
Seine et Oise
Met vuur spelen

CAFÉ O O M S T E E
Iedere donderdag en vrijdag

gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, tel. 2263

AUTOVERHUUR
„ZANDVqORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Cobi Beek-Meisner
Gediplomeerd

schoonheidsspecialiste
Gevr. v.d. maand juni, in
Dank zij een onlangs geopend 42 km oud-Zandvoort, gedeelte v.
Moderne salon voor geWoestijnen ontginnen
Donderd. 28 maart, 8 u.
laatsverzorging,
lichaamsToneelgroep Studio
ang kanaal stroomt het water tevens in HUIS m. keuk. v. gez. m.
massage, vermagering, gede steppen van Dalverzlne, zodat daar 2 kind. Tel. 4698.
'n Geboren
garandeerde blijvende ont20.000 ha grond voor de landbouw be- SPOED! Gevr. vrijstaand
leugenaar
Karing, infrarood Sauna,
chikbaar zijn gekomen. Wanneer de an- huisje, 3 kmrs, badgel.h.,
enz.
Vrijdag 29 maart, 8 u.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412
dere waterbouwkundige werken, die hier keuk., stuk grond gesch.
Ab. F.
v. 2 gr. honden, 't Mag
morden uitgevoerd, voltooid zullen zijn — ook zijn verbouwde garaToneelgroep
Centrum
LENINGEN en CHEQUES
ivaarschijnlijk in 1965 — zal Tadsjikistan ge, bunker, vrij ged. boer„Maribel"
voor de aanschaffing van
iver 156.000 ha landbouwgrond beschik- derij, tuinhuis op buitenhuishoudelijke artikelen.
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.;
ten. Het watergebrek zal hier dan voor plaats enz. Bieden hiervoor
N. V. „DE VOORZORG",
aan: vrij huis, centr., tel.,
Coup. geld. Voorv. op
Rijksstraatweg 35, Haar;oed tot het verleden behoren.
rije
overdekte
poort,
keuDe Karakoem, gelegen in de Sovjet-Republiek Turkmenistan, is een van de grootde speeld. en 2 d, erv. v. lem. telefoon 02500-54903.
ken, voor- en achtertuin,
10-15 u. Tel. na 12 u. P. Koreman, Oosterparkste woestijnen van Zuid-Rusland. Het is een dorre zandvlakte, waarvan de eentoDaar waar geen water is, kan geen le- douche, 6 kmrs, balkon.
str. 7, Zandvoort. tel. 4212.
Br.
2201
bur.
Z.Crt.
en
zijn.
Van
deze
bittere
waarheid
weet
nigheid slechts wordt onderbroken door een enkele zachtglooiende heuvelrug. Een
men in Oesbekistan mee te praten, want WERKSTER b.z.a., alleen
Te koop:
troosteloos landschap. De Karakoem lijkt geheel uitgestorven, maar dat is slechts
ot 1939 was Oesbekistan een land van v.d. schoonmaak. Br. nr.
schijn, want er is leven en beweging. Beweging van mensen die met behulp van
misoogsten, waar de geringe regenval niet 2203 bur. Z. Crt.
de moderne techniek van een grauwe zandvlakte een oase maken met groene velvoldoende bleek om graan en katoen tot
Jonge vrouw zoekt THUISvoor pakijs, goed werkend.
den, tuinen en bloemen. Om de woestijn vruchtbaar en leefbaar te maken heeft
wasdom te laten komen. Slechts één ding WERK (typen). Br. nr.
Vooruitgangstraat
62, Haarlem of tel. 02500-16336.
ton hierin verandering brengen en dat 2204 bur. Z. Crt.
men vanaf de rivieren de Amoe Darja en Moergab in de bodem van de woestijn
>vas
kunstmatige
bevloeiing.
een kanaal gegraven. In de dorre vlakte is de aanvoer van water „de ader die het
NAAISTER gevr. v. verIn de zomer van 1939 gingen 180.000 stelwerk en eenv. nieuw
leven brengt in de woestijn".
'oeren uit Oesbekistan en Tadsjikistan roed te maken. Tel. 3226.
aan het werk om het Ferganakanaal te HULP gevr. van 7 tot l u.
Depot Zandvoort, vraagt een
Men staat versteld van de ontzaglijke loeien. Het kanalennet in Azerbeidsjan •raven. Men groef dit 270 km lange en 22 voor politiepost Zandvoort
meter brede kanaal in 45 dagen. Er wer- Gepens. mag ook. Br. nr.
vruchtbaarheid, welke in deze ogenschijn- leeft een lengte van bijna 45.000 km.
lijk zo onvruchtbare zandbodem schuilt. Hieronder dienen tevens te worden gere- den vele andere waterbouwkundige .wer- 2202 bur. Z.Crt.
uitgevoerd, maar het grote Fergana- WERKSTER gezocht voor
De maiskolven zijn goed gezet en de to- :end de „kanalen" van één a twee meter
landbouwdistric- kanaal is tot op heden de trots van de 2 a 3 ocht. p.w. of MEISmatenplanten hangen vol sappige vruch- ireedte. Negenenzestig
JE voor halve dagen. Tel.
en in Azerbeidsjan zijn nu geheel geka- jlaatselijke bevolking gebleven.
in bezit vari rijbewijs B-C.
ten.
4821, Brederodstr. 154.
In Oesbekistan echter bleef het niet bij
Het eerste kanaalvlak in dit gebied — laliseerd.
Het water van de kanalen en rivieren het Ferganakanaal alleen; talrijke andere WEGGELOPEN:
vierhonderd kilometer lang — verbindt de
zwarte
Aanmelden:
rivieren Amoe Darja en Moergab en be- vordt hier niet alleen benut voor de Jand- hydraulische scheppingen werden er ten KATER („Smikkel").
•
Haarlemmerstraat. 13, Zandvoort.
Graag
terug
aan
mevr.
vloeit ca. 300.000 ha woestijngrond. Het ouw, doch dient tevens voor de opwek- uitvoer gebracht, zoals het grote water- Dosse, Gort v.d. Lindentweede kanaalvlak, dat 140 kilometer king van electriciteit. Zo werd er in 1955 reservoir van Katta-Koergan, dat 660 mil- straat 2/27, tel. 4784.
lang is, Jeidt van de Moergab naar het ij Minguëtchaoer een waterkrachtcen- oen kubieke meter water bevat, waardorp Tedjen en werd aangelegd in zes rale gebouwd, die behalve geheel Azer- mee 460.000 ha land worden bevloeid en
maanden. Een kanaal graven in de Kara- eidsjan tevens de buurrepublieken Geor- voorts het kanalennet van Kampyr Ra- ;agrad twee
indrukwekkende waterkoem is geen aanlokkelijk karwei, het gië én Armenië van electrische stroom vat, dat bijna 200.000 ha land van water trachtcentrales geconstrueerd. (De cen- Zandvoortse Damclub
voorziet. Irrigatiewerken werden evenDrie afgebroken partijen kunnen de stand
kwik stijgt er tot 45 graden en meer dan /oorziet.
trale bij Wolgagrad werd op 10 septemvijftien meter hoge zandheuvels en talloAlle spreuken, legenden en liederen van eens uitgevoerd in 't Soerkhan Daria ge- ber 1961 in bedrijf gesteld en is wat kilo- n de individuele competitie belangrijk beze grote rotsblokken moeten uit de weg e ,bevolking van Tadsjikistan worden be- bied, waar het belangrijke kanaal van watt-capaciteit betreft de sterkste water- nvloeden. Het zijn de partijen:
Draijer sr.—Weber
worden geruimd. Thans is men bezig met heerst door het thema water. Het water, tuissar wordt gegraven.
krachtcentrale ter wereld). Zowel voor de
In de hongersteppe gaat men 400.000
Koper—Schuiten en
het graven van een derde kanaalvlak.
ron van alle leven, neemt in Tadsjikistan
ndustrie als de landbouw zijn deze
De Haan—Versteege.
Wanneer ook dit gereed gekomen zal zijn en zeer belangrijke plaats in. In deze re- ha grond voor de landbouw openleggen. trachtstations van groot belang. De cenheeft men een kanaal, dat totaal 900 kilo- iubliek, grenzende aan Afganistap en De „hongersteppe", zo genoemd door de :rale bij Koeibychev bijvoorbeeld bevloeit
meter lang is. De totaalverplaatsing aan ;hina, verwisselden in de loop der nomadische veetelers — meestal Kirgie- 440.000 ha land.
Zandvoortse Bridgeclub
grond er van bedraagt 150 miljoen ku- eeuwen de rivieren voortdurend
van zen — die hier vroeger doorheen trokken,
Enkele decennia geleden werden woes- In de A-lijn heeft het koppel Berrierbieke meter. Dat is tweemaal zoveel als .troombedding. In dit ruige, maar zeld- strekt zich uit van de zuidelijke oevers tijnen als waardeloze stukken land beWanna, na de derde wedstrijd van de
destijds bij de aanleg van het Suezkanaal. zaam mooie bergland, waar de medogen- van de Syr Darja tot aan de rand van schouwd, nu, in de tweede helft van de
Door het in cultuur brengen van de Kara- oze zon de velden schroeit, is alles afhan- de Kzyl-Koem woestijn. Tot voor enkele 20e eeuw, blijken zij de mens tot nut te •ijfde competitie, zich op de eerste plaats
weten te handhaven. De voorsprong op
koem zal men jaarlijks ongeveer 65.000 kelijk van het water. „Een kind is kost- jaren kon men hier honderden kilometers iunneri strekken.
het navolgende koppel Raspoort-Sjouwerrondrijden
zonder
een
mens
te
ontmoeten.
ton fruit, 100.000 ton groenten en 110.000 baarder dan goud, maar het water is meer
man is echter gering, 5,56%.
ton katoen kunnen oogsten.
ivaard dan een volwassen zoon", zegt de Geen boom, geen struik zelfs wilde er
In de B-lijn heeft het dameskoppel Van
groeien.
Ruim
een
miljoenen
ha
maagdeEen van de opmerkelijkste, de rijkste bevolking hier.
der Pol-Wakker met 158,51% de leiding;
en mooiste delen van Azerbeidsjan — zeIn het midden van Tadsjikistan ligt de lijke grond, zonder ook maar een enkele 40e jaarvergadering ZBB
>*•het koppel Brossois-Spiers volgt met
vende republiek van de Sovjet Unie — wijde Vakchvallei. Deze
bestaat
uit waterbron.
De Zandvoortse Bestuurdersbond belegt 153,25%.
Thans zijn 200.000 ha steppegrond her- vrijdag 22 maart a.s. in Ons Gebouw de
is onbetwist het gebied tussen de rivie- vruchtbare grond, maar sedert eeuwen
In de C-lijn noteerden de dameskoppels
ren de Koera ea de Araks. In welk sei- werd er zo goed als geen enkele oogst schapen in vruchtbare akkers. Begin fe- 40e jaarvergadering.
i
Huijsmanc-van
Praag met 173,81% en
bruari
1961
werd
het
eerste
kanaalvlak
zoen is het er het mooist? Het valt moei- van afgehaald, aangezien de water bcDe aftredende bestuurleden 'J. C. ,Kerlijk te zeggen. Tijdens de lente is de lucht vloeiing onvoldoende was. Begin 1930 opengesteld. Het nieuwe kanaal is de ver, secretaris, H. Halderman, lid en C. Plugge-Zürcher met 164,88% de hoogste
score.
^
er bezwangerd met bloemengeur, staan evenwel werd een aanvang gemaakt met drukst bevaren waterweg van Oesbekis- Kerkman, lid, stellen zich herkiesbaar.
In de D-lijn strijden drie koppels om
de katoenstruiken en perzikbongerds er een grootscheepse kanalenaanleg. In de tan. Meer dan honderd kilometer diep
Door het bedanken van de heer C.. J.
topplaatsen:
mevr.
Notterman-de
te pronken met hun bloesempracht. In de dertiger jaren geschiedde dit in Rusland dringt het door in de aangrenzende Kzyl- Paap zal voorzien moeten worden In de de
Zwarte
met
164,51%,
dames
Baay-den
Koem
woestijn.
Helicopters
brengen
menhete zomer rijpt de gulle zon er in korte voor het merendeel met de hand. Mechavacature van correspondent voor het bu- Belder met 164,34% en fam. Paardbek
tijd de korenaren en wanneer in de herfst nische hulpmiddelen v/aren schaars en sen, levensmiddelen, gereedschappen, za- reau voor arbeidsrecht.
^
met 164,29%.
de eerste sneeuw blinkt op de toppen van ,-elden om dit materiaal in het buitenland den en bouwmateriaal. Vier en dertig hyde Kaukasus, dan is de steppe er dicht be- aan te schaffen niet voorhanden. De inge- permoderne katoenboerderrjen staan in de
Bromfiets ontvreemd
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
groeid met mals gras.
nieurs, die met de uitvoering van het plan stijgers. Elk kanaal, iedere stuwdam
Bij
de politie werd zaterdag aangifte ge- afd. voetbal
Van september tot november is 't voor waren belast, hadden te kampen met tal- brengt hier groene oasen en schept nieude bevolking van Azorbeidsjan een on- rijke technische moeilijkheden. In septem- we levensgemeenschappen. Waar slechts daan van diefstal van een bromfiets,1 die Programma woensdag 20 maart a.s.:
gekend drukke tijd, want dan oogst men ber 1932, achttien maanden na de aan- wat armetierig steppegras of (helemaal was geparkeerd op het Stationsplein.
DSS pupillen' c-TZB a
15 u.
er het kostbaarste gewas dat deze land- vang van de werkzaamheden, waren het niets groeide, golft nu het koren. En men
Terrein Noordersportpark
i<•
streek voortbrengt: de katoen.
hoofdkanaal en enkele daarop aansluiten- plant er de stekken van abrikoos, perzik, Verkeersongevallen
afd. gymnastiek
Nauwelijks enkele tientallen jaren ge- de kleinere kanalen gereed gekomen. Voor van citroen en mandarijn.
Zaterdagmiddag vond op de kruising l Tol- In het kader van het 12J /._, jarig bestaan
De bouw van hydrotcchnische werken weg-Haarlemmerstraat en de Zandvöortleden waren de steppen zonder water. De het eerst sedert eeuwen doordrenkte het
van TZB, geeft de gymnastiek-afdeling
Azerbeidsjanische bevolking groef honder- water van de Vakch de gebarsten grond voltrekt zich niet uitsluitend in de Cen- selaa» een aanrijding plaats tussen"'twee een demonstratie-avond die wordt verden kanalen en kanaaltjes, die het water van de uitgedroogde vallei. De boeren van traal-aziatische republieken van de Sov- auto's. Beide voertuigen werden bescha"zorgd door de verschillende leeftijdsgroevan de Koera en Araks door de steppen Tadsjikistan konden weer ploegen. 22.000 jet Unie, doch heeft ook plaats in Euro- digd
''•f S
pen.
van Mil, Chirvan en Karabakh laten ha "prima landbouwgrond had men er bi; pees Rusland, o.a. in het zuidelijke dee
*
De demonstratie vindt plaats op zondag
van de Oekraïne en in de steppen van Zondagochtend kwam een bestuurder., van
gekregen!
24 maart a.s. in het Farochiehuis.
het
trans-Wolga
territoir.
Ook
hier
staan
een bromfiets op het rijwielpad van de
Tadsjikistan wordt ten noorden bcgreusd door de droge steppen van de Kaï- de ingenieurs over hun blauwdrukken ge Zandvoortselaan in aanraking met een
rakkoem hetgeen 'stekend zand' betekent bogen en happen de graafmachines gre boom. De jongeman, de IS-jarige p.v.D. K.J.C. „Noord"
tig in de aarde. In deze streken moeten uit Heemstede, werd met een lichte her- De stand in de competitie van de maand
TELEFOONNUMMERS Dwars door de Kaïrakkoem (niet te ver
warren met de eerder genoemde Karak echter eerste de grote rivieren, zoals de senschudding naar het Grote Gasthuis in maart luidt als volgt: 1. mevr. M-.Koper,
EN ADRESSEN
1
oom) stroomt de Syr Darja, de tweede ri Wolga en de Djnepr worden bedwongen Haarlem overgebracht. De duopassa'giere 10201; 2. M. Penhouro 10112 p.; S." H. Bol,
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand- vier in grootte van Centraal-Azië.
en is het noodzakelijk ware superreser kwam met de schrik vrij,
10097-p.; 4. E. Paap, 9955 p.
•'
v,'
vobrtselaan 365, Bentveld, SAAB
In 1954 begon men hier met de voirs aan te leggen. Een zo'n superwater
en RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver constructie van een hydrocentrale, die bak heeft men al gereed, n.l. bij Kakhov
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Ranglijst Zandvoortrneeuwen v:
lorenstraat 68.
de droge velden in deze woestijnstep- ka aan de Djnepr, een enorm basin van
Programma
woensdag 20 maart.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver pe ,van water zou moeten voorzien. Nu 230 km lengte. Tvens stroomt het wate Ranglijst West I - 2e Klasse B.
Meisjes:
koop, Oranjestraat 2a.
10 8
16 34- 18 Strawberries adspiranten - Zandvoort b
2424 Autobedrijven „Rinlco", Oranjestraa staat er een stuwdam en daarnaast be- van de Djnepr al weer enige tijd door hè Celeritudo
en
zijkanalen Zandv.m.
vindt zich een reuzereservoir, bijgenaamd Krasnoznamensk-kanaal
en Stationsplein.
10 6
13 17- l: Jongens:
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden „de zee van Tadsjikistan". Deze water- die als zilveren serpentines in het wijd R.K.A.V.I.C.
9 5
12 31- 19 Strawberries adspiranten - Zandvoort b
kachels, wasmachines enz.
Oekrainischc land liggen uitgerold. Al Aalsmeer
10 4 3 3 11 <2Ï- 18
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol- krachtcentrale levert aan drie CentraalMet en zonder leesbril
aziatische republieken electrische energie. straks het 450 km lange Noord-Krimka Quick A
11 5 l 5 11
lensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17. Twee grote drijvende pompstations, die op naai wordt geopend, komen daar honder Schoten
11 3 5 3 11 15- 17 Nieuwe boeken openbare bibliotheek
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoorts de „zee" dobberen, spuien het water over den tractoren de vruchtbare gronden V.V.A.
9 4 2 3 10 16- 16 Romans
Courant, Achterweg 3
de steppen van Samgar en de velden van openscheuren en vernuftige zaaimachine Ripperda
10 3 3 4
9 17- 20 Hepple - Noordenwind.
yQO Politie (alleen noodgevallen)
Khodja-Bakirgan. Het drijvende pompsta- zullen hun sporen volgen.
11 4 l 6
H.B.C.
9 17- 26 Jonckheere - Een schip voer af.
2000 Brandmelding
Kampen - Geen man in huis.
Heden, nu men ook aanzienlijke stuk Baarn
tion van Samgar pompt het water in drie
10 2 3 5 7 l
3043, 3044 Politie
Lerner - Het wonder van Springhill.
2345 Gemeente-secretarie
etappen 167 meter omhoog en bevloeit ken stroomgebied van de Wolga heef Amsvorde
10 2 2 6
6 ,21- 34 May - Oom Soes heeft gehuild.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver
verlegd, worden bij Koeibychev en Wol T.Y.B.B.
9.000 ha steppegrond.
9 1 3 5 5 14'- 20 Brönner - Unser Vater der Tierarzt.
keer, kiosk Raadhuisplein

Kind kostbaarder dan goud
water meer waard dan volwassen zoon
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Na regeringsbesluit voorlopig geen bouwvergunning te verlenen

B. en w. vraagt de gemeenteraad
medewerking voor de aanleg van een pier
Aanstaande dinsdag brengt het college van b. en w. een voorstel ter tafel tot uitgifte in erfpacht aan de Kon. Ned. Maatschappij voor Havenwerken n.v. van een
strook grond gelegen aan de Noordboulevard en de verlenging van de optie van
genoemde n.v. tot 31 december 1964 op terreinen aan de kop van de Van Lennepweg.
Zoals de lezer weet heeft de regering onlangs besloten de vergunning voor de bouw
van een pier voorlopig niet te verlenen, gezien de precaire situatie op de bouwmarkt. Het gemeentebestuur is echter van mening dat de raad thans een definitieve
beslissing moet nemen.
„Zulks alleen reeds", schrijft het college van b. en w. in de toelichting op het
voorstel, „omdat „Havenwerken" voor het opstellen van de exploitatie-prognose terzake over concrete gegevens moet beschikken".
In de toelichting stelt het college o.a. „dat
een wandelpier in het zomerseizoen een
welkome attractie zal zijn voor de te
Zandvoort logerende gasten en het z.g.
dagjespubliek, maar ook buiten het seizoen zal de pier een constante attractie
zijn voor dagbezoek aan Zandvoort en dan
wellicht ook stimulerend werken voor het
kiezen van Zandvoort voor een al dan niet
uit toeristische overwegingen voortgekomen verblijf van langere duur.
De aanwezigheid van een wandelpier zal
dan ook een krachtige stimulans zijn voor
de ontwikkeling van het Zandvoortse op
't vreemdelingenbezoek gerichte bedrijfsleven", schrijft het college.
Na een beschrijving van de voorgeschiedenis van de jongste pierplannen, deelt
het college van b. en w. mede, dat met de
directie van „Havenwerken" overeenstemming werd bereikt omtrent een vergoeding berekend naar 10% van de inkomsten terzake van de heffing van entree
tot de wandelpier. Om verschillende redenen, schrijft het college, werd er de voorkeur aan gegeven deze vergoeding privaatrechtelijk te regelen. Met name in de
overeenkomst waarbij aan „Havenwerken"
of haar rechtverkrijgenden in erfpacht
wordt gegeven de strook gemeentegrond
liggende aan de westzijde van de Boulevard de Favauge, welke zij no^ig: heeft als
toegang tot de wandelpier. Van de heffing van een belasting op vermakelijkheden op deze entreegelden werd vanwege
de juridische en fiscale onzekerheden afgezien. Hiermede houdt verband de bepaling, dat v/anneer de gemeente te eniger
tijd niettemin toch tot heffing van vermakelijkhedenbelasting op deze entreegelden zou overgaan, de te dezer zake door
„Havenwerken" te doene betalingen door
de gemeente zullen worden gerestitueerd.
De verordening op de vermakelijkhedenbelasting blijft onverkort van toepassing
op belastingplichtige objecten, welke de
bezoekers ten dienste staan wanneer zij
de entree van de pier zijn gepasseerd.
De erfpachtsovereenkomst betreft alleen
de wandelpier als zodanig. Zij wordt aan-

Het college betreurt dit temeer daar door
„Havenwerken" uitdrukkelijk was toegezegd, dat voor de bouw van de pier geen
beroep op de Nederlandse arbeidsmarkt
zou worden gedaan. Daar „Havenwerken"
derhalve bij deze bouw buitenlandse arbeiders te werk zal stellen en bovendien
plannen in overweging heeft om deze op
andere wijze ook in te schakelen ter vergroting van het \voningbouwpotentieel,
menen b. en w. te mogen vertrouwen dat
de rijksgoedkeuring tegen een niet al te
ver verwijderd tijdstip mag worden verwacht.
Het is intussen van belang dat de raad
ten aanzien van de voorv/aarden waarop
de gemeente haar medewerking zal verlenen voor de aanleg van de wandelpier
thans een defintieve beslissing neemt.
Zulks alleen reeds omdat „Havenwerken"
voor het opstellen van de exploitatie-prognose terzake over concrete gegevens moet
beschikken.
Na een beschrijving van de afmetingen
van de pier, waarbij wordt vermeld dat
het de bedoeling is het gehele complex op
de gemeentelijke riolering aan te sluiten,
zodat lozing van de afvalstoffen in zee is
uitgesloten, vraagt het college de raad te
besluiten:
tot de uitgifte in erfpacht aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Havenwerken N.V. van de strook grond,
gelegen tussen de toegang tot de wandelpier en de Boulevard de Favauge;
tot de verlenging, voorlopig tot 31 december 1964, van de aan de n.v. voornoemd, bij raadsbesluit van 28 februari
1961 verleende optie, voorzover betreft de
terreinen aan de kop van de Van Lennepweg aan de landzijde van de boulevard.

gegaan voor de tijd van zestig jaar met
dien verstande, dat de erfpachter optie
wordt verleend tot verlenging na afloop
van die periode — voor een nader overeen
te komen tijdvak — en onder het beding,
dat de uitkering aan de gemeente (de canon) alsdan zal worden gereviseerd resp.
aangepast aan de dan geldende waardenormen.
Omtrent de bestemming van de terreinen aan de oostzijde van de Boulevard
de Favauge bestaan nog geen concrete
plannen. De verleende optie zal moeten
worden verlengd.
Het college van b. en w. betreurt het
dat de gevraagde rijksgoedkeuring voorlopig nog niet kan worden verleend, aulks GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
BIERGLAZEN: Voetbalclubs Benfica,
in verband met de spanning op de bouwDundee, Feijenoord, Reims enz.
markt en de achterstand in de woningTelefoon. 21001-12547, Haarlem
bouw als gevolg van de langdurige winter.

Commissie G. S. hoorde bezwaren
tegen bebouwing van duinen in „Zuid"
J.l. *vrijdag werden in Haarlem de bezwaarden tegen het uitbreidingsplan „Zuid" in
de gelegenheid gesteld hun bedenkingen mondelingen toe te lichten voor de commissie ad hoc uit de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Hoewel indertijd diverse bezwaarschriften werden ingediend waren slechts die van
de groep Boissevain-Baay en een van de heer F. de Waart ontvankelijk verklaard.
Deze ingezetenen hebben hun woning bij of in de directe omgeving van het omstreden plan.

De heer M. Boissevain was vergezeld door
de heer H. G. Gerke, secretaris van de
„Stichting Bescherming Duinlandschap",
als raadsman. De heer De Waart was niet
verschenen.
De heer Boissevain zette de bezwaren
uiteen die in Zandvoort en in „Zuid" in
het bijzonder gevoeld worden tegen- bebouwing van dit stuk natuurschoon, hetgeen bovendien gepaard zou gaan met algehele afgraving en egalisering.
Weliswaar blijft in het midden — bij
de vijver — voorlopig een gedeelte onbebouwd, maar latere bebouwing is reeds
gepland. Het gemeentebestuur wil daar
In de raadsvergadering van dinsdag 26 fe- o.m. een raadhuis laten verrijzen, hetgeen
bruari j.l. deelde de voorzitter van het spreker even absurd voorkwam als een
college van b. en w. mee, dat in de eerst- nieuw Haarlems stadhuis bijv. in Schalkwijk.
volgende bijeenkomst van de raad
stëllen inzake de bouw van een pier waren te verwachten. ~Ruim anderhalve week
later nam de regering het besluit de gevraagde vergunning voor de aanleg voorlopig niet te verlenen. Het kabinet had
hiervoor een klemmend argument: de ach- Burgerlijke Stand
15 maart — 21 maart 1963
terstand in de bouw en speciaal de woOndertrouwd: Antonie Bernardus Arningbouw tengevolge van de strenge winter. Dit heeft het gemeentebestuur er niet thur Koolhaas en Hendrika Bernardina
van weerhouden een pier-voorstel op de Claus; Cornelis Koper en Lodewika Dieagenda te plaatsen. B. en w. en „Haven- pendaal.
Gehuwd: Jonas West en Maria Slagtwerken" kunnen niet langer wachten.
Dat de gemeenteraad thans een defini- veld; Martinus Florentius Vossen en Elitieve beslissing moet nemen t.a.v. haar sabeth Maria Vosse; Jacob Adrianus Moen Johanna Mechelina Beeldens;
•medewerking bij de bouw van een pier, lenaar
Johannes Baan en Astrid Juomdat havenwerken" voor het opstellen Wilhelmus
liana Hermarij; Wilhelmus Gerardus Javan de exploitatie-prognose over concrete cobus Pennings en Janna van Koningsgegevens moet beschikken, wordt in bij- bruggen.
gaande toelichting echter niet aannemelijk
Overleden: Alstje Wildeman, oud 87 jaar
gemaakt.
gehuwd geweest met G. Meijer.
Er wordt aan de gemeenteraad geen enOverleden buiten de gemeente: Lourens
kel concreet voorstel gedaan die voor „het Gerardus Lever, oud 60 jaar, gehuwd met
opstellen van de exploitatie-prognose" van J. van Duivenboden.
belang kan zijn. Noch de uitgifte in erfGeboren buiten de gemeente: Torn, zv.,
pacht van een strook grond aan genoemde T. van Paridon en van G. H. Leijenhorst;
n.v., noch het verlengen van de optie kun- Karin, dv., G. Zijlstra en van G. Mazernen hier betrekking op hebben. De over- eeuw; Erica Nicoletta Albertine, dv., R. R.
eenkomst tussen het college van b. en w. Thomson en van D. G. J. H. Bosman.
en ,J&o.venwerken" over een vergoeding
aan de gemeente van 10% van de inkomsten uit de entreegelden, in de toelichting Watergetijden
aangehaald, wordt niet ter goedkeuring
strand
HW LW HW LW
aan de raad voorgelegd.
berijdbaar
maart
Wij kunnen ons dan ook niet aan de in6.30—13.00
2.44 10.30 15.01 23.00
druk onttrekken dat het gemeentebestuur
7.30—13.30
15.42 23.30
3.25 11.30
— na het besluit van de regering — wil
8.00—14.30
4.05 12.00 16.25 24.00
tonen dat het niet van plan is te zwichten.
4.49 12.30 17.08 -.- 8.30—15.00
Niet voor argumenten uit Den Haag en
9.30—16.00
5.30
1.00 17.52 13.30
niet voor de. protesten vanuit het publiek
6.15
2.00 18.38 14.00 10.30—16.30
tegen de aanleg van een pier. Een hou6.59
2.30 19.27 15.00 11.00—17.30
ding die waarschijnlijk meer weerstanden
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
zal oproepen dan waardering oogsten.

Terwijl andere gemeenten zich grote financiële offers moeten getroosten voor 't
scheppen van recreatie-ruimten gaat de
gemeente Zandvoort door met het afgraven van zijn natuurbezit.
De speciale roem van Zandvoort, zo verklaarde spreker nadrukkelijk, is niet alleen gegrond op de aanwezigheid van zee
en strand maar evenzeer op de duinen,
die hier breed en fraai zijn, in tegenstelling met alle andere badplaatsen.
B. en w. mogen verwijzen naar de waterwinplaats van de Amsterdamse Waterleiding, maar dit zijn geen vrij toegankelijke duinen en voor kinderen zonder
geleide verboden.
Tenslotte wees spreker er op dat de
Planologische Dienst meende dat aan de
Noorderduinweg
eigenlijk
voldoende
bouwrijpe grond beschikbaar komt om
daarop de in „Zuid" geprojecteerde flatigebouwen neer te zetten. Deze Dienst

Agenda
Voor de openbare vergadering van de raad
der gemeente Zandvoort op dinsdag, 26
maart a.s., des namiddags 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Vaststelling partieel uitbreidingsplan
„Nieuw Unicum".
5. Bouw wandelpier.
6. Aanschaffing schaftwagen t.b.v. de
dienst van publieke werken.
7. Alsvoren zandstrooier.
8. Alsvoren sneeuwploeg.
9. Extra krediet t.b.v. de Hannie Schaftschool (vak handenarbeid).
10. Wijziging legesverordening.
11. Aanschaffing Bungartztrekker.
12. Vaststelling partiële wijziging uitbreidingsplan „Dr. J. P. Thijsseweg.
13. Aanschaffing volkswagen met hefinstallatie t.b.v. de straatverlichting.
14. Uitgifte industrieterrein „noord".
15. Aangaan geldlening groot ƒ 1.500.000.
16. Overdracht grond Grote Krocht/Herenstraat door het R.K. Kerkbestuur aan
de gemeente.
17. Vaststelling 3e partiële herziening wederopbouwplan Zeercep-noord.
18. Aangaan geldlening groot ƒ 1.000.000.
19. Rondvraag.

Weg afgesloten
Het gemeentebestuur heeft besloten de
Paradijsweg gesloten te verklaren voor
het verkeer met alle voertuigen, rij- en
trekdieren in de richting noord-zuid (van
de Brederodestraat naar de Hogeweg).

Films voor brigade
Een groot aantal leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade heeft dinsdagavond in
't Gemeenschapshuis een voorstelling bijgewoond van instructieve , filmpjes over
verschillende facetten van het reddihgswerk. O.a. werd een filmpje vertoond ovei
de mond-op-mond toepassing van kunstmatige ademhaling.
heeft het verlies van de duinen in Zuid
zeker betreurt en daarom lang geaarzeld in te stemmen met de plannen van
b. en w., die toch ook tot taak hebben
de recreatief waardevolle elementen in de
gemeente zoveel mogelijk te sparen.
Hierna kreeg de heer Gerke het woord
die o.a. van mening was dat het vrij tóegankelijk duinterrein ten noorden van de
spoorlijn en voorbij de „Duitse muur" en
het Vispad naar Overveen. bezwaarlijk als
argumenten konden gelden om „Zuid" een
duinpark in de trant van het Vijverpark
te onthouden.
Spreker was van mening dat badgasten
niet naar Zandvoort komen voor 't strand
alleen en dat zij op drukke of winderige
dagen de rustige, beschutte duinen nabij
de kom der badplaats zouden missen.
De voorzitter gaf daarna aan mr. Van
Fenema, die vergezeld was van wethouder Lindeman, gelegenheid tot dupliceren.
Mr. van Fenema weerlegde vlot maar
zichtbaar nerveus alle bezwaren die tegen
het plan waren ingebracht. De indieners
van bezwaarschriften waren z.i. egoïsten
en het duinterrein in Zuid beschouwde hij
voornamelijk als- een onzindelijke uitwijkplaats voor honden die uitgelaten worden.
Het idee van een duinpark was volgens
mr. Van Fenema alleen daarom al irreëel.
Volgens de spreker zouden de uitgaven
voor toezicht en omheining door de
raad nooit worden goedgekeurd.
Dat de ontworpen bijna 90 m brede randweg dood zou lopen op een parkeerterrein
— zoals de heer Boissevain had opgemerkt — scheen mr. van Fenema niet
hinderlijk te vinden en het tracé eerder
te beschouwen als een voorbeeldig staaltje
van stedebouwkundige visie.
Hierna werd de zitting gesloten.

Ledental met sprongen omhoog

Men krijgt het gevoel
dat er iets mis gaat
Het ledental van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten gaat met sprongen omhoog. Over een jaar kan het de 50.000 overschrijden.
Mr. H. P. Gorter, directeur van de vereniging, schrijft daarover in het jaarverslag:
„Ik heb het gevoel, dat hierbij een rol wordt gespeeld door het steeds algemener wordend onbehagen over de wijze waarop de mens de omgeving waarin hij moet
leven bederft en bezoedelt".
Met een zekere voldoening stelt mr. Gorter vast, dat steeds meer mensen hierdoor
verontrust worden. „Men ziet, hoe heldere wateren veranderen in open riolen, hoe
fabrieksschoorstenen tonnen roet en stof
in de lucht braken, hoe het bloeiende leven op wegbermen en slootkanten met
chemische middelen gedood wordt en hoe
de groene open ruimte beangstigend snel
inkrimpt. Men krijgt het gevoel, dat er
iets mis gaat en men beseft, dat hier een
taak ligt voor de verantwoordelijk handelende mens".
Volgens het verslag, dat aan de kort
geleden gehouden jaarvergadering is uit»
gebracht, verwacht de vereniging de komende jaren zeer veel aandacht te moeten
besteden aan de beken in de Gelderse
Achterhoek. Ze worden door kanalen bedreigd. De vereniging vreest het ergste

daarvan, gezien de resultaten van. de kanalisatie van de Meibeek bij Ruurlo.
Dankbaar is de vereniging voor de üitbreiding van de zogenaamde „aankooppot" van het ministerie van o., k. en w.
die in 1963 zeven miljoen gulden bevat.
Vrijwel alle aankopen van de vereniging
worden voor 50 procent door subsidie gedekt. Daarnaast ontvangt zij grote bedragen aan contributies, schenkingen en legaten. De vereniging heeft het afgelopen
jaar ruim ƒ 460.000,— uitgegeven voor
het verwerven van nieuwe grondet».
Grote stukken land werden de verem'ging geschonken in het afgelopen verslagjaar, vaak met de middelen waaruit men
het onderhoud kan bekostigen. De oppervlakte van het totale natuurbeschermingsbezit van de vereniging is thans meer dan
18.000 ha.

Redaktie en adm,: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort
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Ontnuchterend beeld
Het voornaamste argument van het gemeentebestuur in de toelichting op het
raadsvoorstel met betrekking tot de voorgenomen aanleg van een wandelpier luidt:
„...dat de pier een constante attractie zal
zijn voor dagbezoek aan Zandvoort en dan
wellicht ook stimulerend zal werken voor
het kiezen van Zandvoort voor een al dan
niet uit toeristische overwegingen voortgekomen verblijf van langere duur". Een
ander geliefkoosd argument is: „... een
ivandelpier sal een krachtige stimulans
zijn voor de ontwikkeling van het op het
vreemdelmgenbezoek
gerichte
bedrijfsleven".
Er moet ernstig rekening mee worden
gehouden dat de overgrote meerderheid
van de Zandvoortse gemeenteraad — die
a.s. dinsdag over het pier-voorstel een beslissing moet nemen — genoemde arguinenten niet in twijfel trekt en van de
noodzaak van de aanleg overtuigd is.Maar
zijn de aangevoerde en als doorslaggevend beschouwde argumenten wel zo waterdicht en onaanvechtbaar f
Onderstaand overzicht van het bezoek
aan Scheveningen, de badplaats met een
pier, gepubliceerd in „Vrij Nederland" van
9 maart 1963 en waarin gegevens zijn
verwerkt van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, geeft een ontnuchterend
beeld van de werkelijke siutatie.
We gaan de laatste tijd niet meer zoals we vroeger gingen, namelijk naar
Scheveningen, pootjesbaden aan de zee.
Want Scheveningen heeft zorgen. Het
vakantiebezoek aan deze parel onder
de badplaatsen loopt terug. En niet
eens zo weinig: sinds 195Jf daalde het
aantal strandgenieter s van langer dan
één dag met ongeveer één derde. En
dat terwijl het totaal aantal Nederlandse vakantiegangers met één tiende
steeg en van deze mensen de zee- en
strandgenieters met bijna een kwart
toenam. Relatief komt de klap in Scheveningen dus nog een stuk harder aan
dan de toch al sombere cijfers doen
vermoeden. Het waren en zijn de badplaatsen op de Wadden-, Zuidhollandse en Zveuwse eilanden, benevens dte
in Noord-Holland, die de groeiende
koek verdeelden. Scheveningen kreeg
er een kruimel van. Sterker: Scheveningen moest van zijn eigen koek nog
aardige moten afstaan.
Een en ander is duidelijk geworden uit
een vergelijkend onderzoek van 't Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de bezoek- en andere vakantiecijfers uit 195Jt naast die van 1960 werden gelegd. Uit de resultaten van die
vergelijking Jcunnen wel enkele conclusies worden getrokken. Men kan
zich bij voorbeeld afvragen of Scheveningen al niet te druk en te luxe was.
De voorkeur van de Nederlandse badvakantiegangers gaat kennelijk uit
naar rustige stranden en duinen en
vooral naar mogelijkheden om te midden van die rust in een tent of in een
niet te duur huisje te verblijven. Deftiger gezegd: het sociaal toerisme naar
de stranden is in opkomst. In Scheveningen en Den Haag is nauwelijks gelegenheid voor een dergelijk goedkoop
sociaal toerisme; in de badplaatsen in
Zeeland, op de Zuidhollandse eilanden,
de Wadden en in Noord-Holland is er
nog steeds veel rustige ruimte voor
tenten en huisjes.
De gemeente Den Haag heeft zich
een en ander wel degelijk aangetrokken. Dat blijkt uit de plannen om van
Kijkduin een massale badplaats te maken. De in Scheveningen gemiste kansen moeten in het nieuwe Kijkduin
worden gegrepen. Het
bad-Kijkduin
van de (nabïje?) toekomst gaat ruim
mogelijkheden scheppen voor dagbezoek en eenvoudige vakantiebesteding.
Men tracht nu al de badgasten te verTokken met het aanbieden van een over
grote afstanden nog goeddeels maagdelijk strand. Daar kan gekampeerd
worden. Andere onderdelen uit 't plan:
op het hoge duin een badplaatscentrum,
een brede wandelpromenade, terrasbedrijven, een duinpark, een uitzichtplein
op zee, duizend parkeerplaatsen, mogelijkheden voor de ruitersport in het
Westduinpark, motels en hotels.
Ondanks dat alles echter moet de
maagdelijkheid van dat stuk strand bewaard blijven.
Hoewel in het bovenstaande met geen
woord over de pier wordt gerept, blijkt
er toch duidelijk uit dat het bezit van een
wandelpier geen garantie is voor een grote
en blijvende belangstelling. De krachtige
stimulans voor de ontivikkeling is nihil
en kan gemakkelijk in het tegendeel verkeren.
Wanneer men voor deze feiten ogen en
oren sluit, set men de toeristische en recreatieve belangen van Zandvoort en de
honderdduizenden die de badplaats ieder
jaar bezoeken, op het spel voor een niet
ongevaarlijke illusie.

•Vl

•

i /

i

B. en W. stellen voor

uitbreidingsplan, m^tt'de daarbij behorende betaouwingsvoorschriften en een toelichting gereed gekomen en — overeenkomstig de voorschriften van de Woningwet — 4 weken op de secretarie ter inzage
gelegd.
Gedurende ovengenoemde termijn hebben belanghebbenden bezwaren tegen het
plan kunnen indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
B. en W. stellen thans aan de raad voor
het plan, met de bebouwingsvoorschriften,
vast te stellen.
,*
Van 18 februari j.l. af heeft gedurende 4
weken ter inzage gelegen het ontwerpplan tot partiële wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente
Zandvoort, betreffende het gedeelte liggende aan weerszijden van de Dr. J. P.
Thijsseweg, de Jacob Catsstraat en de
Heimansstraat, met de daarop van toepassing zijnde botaouwingsvoorschriften.
Tegen dit ontwerp-plan zijn geen bezwaren ingediend.
De wijziging van- het uitbreidingsplan
in onderdelen heeft ten doel de bouw mogelijk te maken van een onderwijzerswoning ten behoeve van de christelijke lagere school aan de dr. J. P. Thijsseweg, benevens de bouw van een kleuterschool en
een padvindstersclubhuis.
B. en w. stellen voor hiertoe te besluiten.
-i

Lezing van acteur

A.s. vrijdag 29 mrt houdt de acteur Hans
Tiemeyer een causerle over het onderwerp
„Wat betekent het toneel voor u en uw
gezin". De lezing vindt plaats onder auspiciën van de stichting Culturele- Kring
„'t Helm".- Medio april hoopt genoemde
stichting hét Scapinoballet aan te trekken.

Legpenning voor ir. G. Friedhof f
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Mensen en zaken

Alles gaat gewoon door
Deze week werden wij even verontrust
door een vervelende wending,.,die,het we/er
in ons land nam, toen wij allemaal daidliten dat de winter voorgoed voorbij was.
caravan- en strandtentenkamp
Het weermannetjè van t.v. begph weer
wat te murmelen over een koufront en
minimum temperaturen van -l tot, min
Het gemeentebestuur heeft ook de laatste plannen is gelegen in de omstandigheid,
één, had hij gezegd. En dat deed ons wat.
Feestavond Plesmanschool
herinnering aan do voormalige particulie- dat krachtens het uitbreidingsplan-inEigenlijk wilden wij er niet zo goed aan
re exploitatie van het caravankamp aan hoofdzaak de bedoelde gronden zijn beDonderdag 14 en vrijdag 15 maart vond dat het op 21 maart nog zou dreigen met
de Van Lennepweg uitgewist en de naam stcmd tot „duingebied, in te richten als
in café-restaurant „Zomerlust" de tradi- weliswaar natte, maar toch met sneeuw
van het kamp gewijzigd in „De Zeereep". duinpark, waar recreatiebelangen ovenvetionele feestavond plaats van de Dr. Al- en een gure kou, die de herinnering opriep
Nu het kamp in gemeentelijke handen is gen en alleen bebouwing is toegelaten
aan liet heilloze regeringstijdperk van de
bert Plesmanschool.
overgegaan stelt het college van b. en t.b.v. het beheer, de recreatie en van wedWinter.
' In zijn openingswoord kon de voorzitter dwingeland
Tot overmaat van smart haalde men er
w. voor de tarieven te verhogen.
stiïjden." Een wijziging van het uitbreivan de oudercommissie, de heer Hamelink gisteravond
kapper Flink uit Hengelo ook
In de toelichting op een desbetreffend dingsplan is dus noodzakelijk.
tweemaal een goed bezette zaal (ruim 250 nog bij. Iedereen verstrakte, men kon het
voorstel schrijft het college dat het zich
bezoekers) begroeten.
In een gecombineerde vergadering van
zien. Midden tussen de vreselijk interesbij de bepaling van do tarieven heeft geDe leerlingen van de 6e klas brachten sante debatten in de Tweede Kamer over
commissies van bijstand voor de finanbascerd op de gemiddelde van de tarieven, de
ciën, publieke werken, bedrijven en algedaarna een programma, bestaande uit de reklame-t.v. door, kwam de heer Flink
welke worden gevraagd op vergelijkbare
zang, muziek, sneltekenen, gymnastiek, in het beeld. En de man, die hem onderterreinen elders in het land. B. en w. heb- mcne zaken, heeft deze zich uitgesproken
toneel en schimmenspel, ingestudeerd door vroeg liet zich notabene door hem schevóór
het
verlenen
van
de
vereiste
medeben overwogen of de tarieven zich moeten
ren! De meeste kijkers zullen op dat ogenenkele leerkrachten'.
werking
tot
het
stichten
van
het
onderrichten op de bezoekers, die van deze cam- havigc gebouw. Aan de stedebouwkundiblik gedacht hebben: Wat zullen wij er
Het
gebodene
werd
vlot
en
aaiitrekkeallemaal kaal afkomen. Want de reputatie
ping gebruik maken, dan wel op do te gen is daarna verzocht de herziening van
lijk
gep'resenteerd
en
door
de
bezoekers
van kapper Flink schuilt voornamelijk in
plaatsen caravans en zijn daarbij tot de hot uitbreidingsplan voor te bereiden.
zeer op prijs gesteld.
z'n verbluffende weersvoorspellingen. Hij
conclusie gekomen, dat de caravans tot
De
commissie
voor
de
gemeentelijke
In
de
pauze
werd
o.m.
een
tombola
geheeft 't allemaal voorzien: uw winterhanvoorwerp van de heffing dienen te wor- plannen kan zich met de oprichting van
denen voeten, het tekort aan groente, uw
houden.
den gemaakt.
lekke waterleiding buizen na afloop, uw
het
gebouw
op
het
onderhavige
terrein
In
zijn
slotwoord
kon
de
voorzitter,
van
Zij stellen voor de tarieven als volgt
de oudercommissie wijzen op een geslaag- gedeukte humeur en verder al die fijne
verenigen.
vast te stellen:
de avond. Spreker hoopte zeer velen, ook kneepjes, die het leven afwisselend tot een
Inmiddels
is
het
ontwerp
van
do
hiervoor het plaatsen van een caravan per
op aarde of een hel kunnen mavoor
bedoelde
partiële
wijziging
van
het
de oudleerlingen van de school, in 1964 te- paradijs
ken. Kapper Flink kijkt naar het haantje
dag ƒ 5,—; per week of 7 achtercenvolrug
te
zien.
De
school
bestaat
dan
10
jaar
van de toren, hij houdt de blunders van de
gendo dagen ƒ 30,—; per maand of 31
en de feestavond ter gelegenheid van dit Bilt bij, hij steekt een natte vinger in de
achtereenvolgende dagen ƒ 125,—; per
tweede lustrum zal een bijzonder accent wind en kijkt ook nog naar de rook uit de
seizoen, gedurende het tijdvak lopende
schoorsteen van een Hengelo's bedrijf.
krijgen.
van l april tot 30 september ƒ 500,—.
Geen mens, die het gelooft! Dit. klinkt
Nu het kamperen in caravans een grote
wat te simpel, nietwaar?
Bijeenkomst
N.C.V.B.
Er schuilt meer achter deze dingen. En
vlucht heeft genomen en onder invloed van
daar zijn we niet boos om. Niemand geeft
de heersende hoogconjunctuur de afmeDe Ned. Christenvrouwenbond, afd. Zand- graag
z'n beroepsgeheimen en speciaal z'n
tingen van deze kampeerwagens groter
voort, komt op vrijdag 29 maart in het vakgeheimen prijs.
worden, menen b. en w. dat het noodjeugdhuis achter de Hervormde Kerk ' bijIntussen was de heer Flink 'vrij lakdzakelij k is bovengenoemde tarieven te Aan Ir. G. Friedhoff is toegekend de zil- king met Ir. W. do Bruijn — op te treden. een. Ds. Meynen uit Utrecht zal spreken niek
over een mogelijke terugkeer van de
De burgemeester memoreerde de belangbinden aan de lengte van de caravans. Zij veren legpenning van de gemeente Zandover
„God
en
het
lijden".
winter,
die in het oosten nogal schijnt
rijkste
feiten
welke'zich
bij
de
moeizame
voort.
Daarmee
heeft
het
gemeentebestuur
stellen dan ook voor genoemde tarieven
huis te houden. We moeten er niet aan
realisering van het wederopbouwplan hebvan
Zandvoort
uiting
willen
geven
aan
te laten gelden voor caravans met een zijn grote waardering voor de heer Fried- ben voorgedaan. De toewijding en bedenken. En we beginnen op de vingers van
onze handen uit te tellen hoeveel zakken
lengte van maximaal 6 meter, en voor de hoff als ontwerper — onder moeilijke om- kvvaamheid waarmede de heer Friedhoff Granaat op schoolterrein
wagens, welke deze lengte overschrijden standigheden •—• van het wederopbouwplan voor Zandvoort heeft gewerkt verdiende Een 14-jarige scholier leverde j.l. dinsdag kolen dit weer gaat worden, hoeveel bresde tarieven met 10% te verhogen.
voor de badplaats en voor diens arbeid als volgens de burgemeester de allerhoogste bij het bureau van politie een z.g. aan-sen het koufront alsnog in de nooddijk van
De. opbrengst van deze tarieven ramen supervisor bij de uitvoering van het we- bewondering. Vandaar dat burgemeester valsgranaa.t in. Het oorlogstuig was door onze financiën gaat slaan en hoe lang het
cleropbouwplan en als stedebouwkundige en wethouders de hoogste onderscheiding de jongen op een binnenplaats van een nog zal duren eer wij goedkope zomerb. en w. voorshands op ƒ 75.000,—.
groente op tafel zullen krijgen. Alles ziet
Tevens stelt het college voor het dag- der gemeente. Dit eerbetoon vond plaats - de zilveren legpenning — der gemeen- Bloemendaalse school gevonden.
er opeens weer wat somber uit. .We zouen nachtkamperen op het strand te her- in verband met de beëindiging van de aan te aan de heer Friedhoff hebben toegeden kapper Flink best een natuurtalent
de
heer
Friedhoff
terzake
verleende
opkend.
zien. Thans bedraagt dit per etmaal ƒ Q,50, drachten.
willen noemen, maar zo langzamerhand
Dé heer Friedhoff sprak een dankwoord
per week ƒ 3,50 en per rnaand ƒ 12,—. Dezouden we onze winterjas ook wel eens
Op uitdrukkelijk verzoek van Ir. Fried- waarin hij de gemeente een goede toePUROL-POEDER
uit willen laten om in ons' colbertje naar
ze tarieven dateren uit het jaar 1940. B. hoff vond de uitreiking donderdagmiddag komst wenste.
ons werk te gaan. Maar hij gaf een doeken w. willen de bedragen stellen op plaats in de vergadering van burgemeesje voor het bloeden: hij gaf schoorvoeƒ 0,75, ƒ 4,— en ƒ 15,—.
ter en wethouders en niet — zoals het betend te kennen dat de zomer misschien
*
treffende raadsbesluit voor schreef — in
wel
eens mooi zou kunnen worden.
Op 11 februari 1961 zijn bij het collegeeen openbare vergadering van de gemeenEn nou zijn we er! Winter of geen winplannen ingediend voor de bouw van een teraad. De heer Friedhoff was vergezeld
ter, .Flink of geen Flink, de zomer komt
verpleeg- en revalidatiehuis voor chroni- van zijn echtgenote.
onafwendbaar zeker. Daar behoeven we
Burgemeester
Mr.
H.
M.
van
Fenema
resche zieken en invaliden op een terrein leveerde de grote verdiensten van Ir.
niet ééns in de Tweede Kamer over te bekvechten.
'
aan de noordzijde van de Zandvoortse- Friedhoff die reeds in 1933 zijn eerste conlaan, ten oosten van het Boogkanaal van tact had met Zandvoort als lid van de
MOMUS
de Amsterdamse waterleiding.
schoonheidscommissie.
De Wereld Anti-Hohger Week, die giste- verdubbeld zijn, van drie miljard tot zes
De plannen zijn ontworpen in opdracht
Terwijl in de donkere bezettingsjaren de ren is begonnen, vraagt de gehele wereld miljard. Waar moet het voedsel vandaan
van de Stichting „Nieuw Unicum" te slopers nog in Zandvoort huishielden, zet-zich bewust te worden van het ernstigste komen voor zes miljard mensen, als anno
Heemstede. De grondeigenaren, de heer te Ir. Friedhoff zich op verzoek'--van de probleem waarmee -ons tijdperk heeft te 1963 meer dan de helft van de wereld- Ongeval op racebaan
Jhr. P. N. Quarles van Ufford e.c., hadden oud-burgemeester, de heer H. van Alphen, kampen: dat van honger en ondervoeding, bevolking ondervoed is ? Is dit geen prp- Dinsdagmiddag sloeg omstreeks 2 uur op
ontwerpen van een wederopbouwhet circuit in de z.g. Tarzanbocht een mozich tegenover deze stichting in principe aan het
Kort na de bevrijding was de heer de dagelijkse gesel van honderden miljoe- bleenv dat dagelijks onze aandacht vraagt ? tor over_ de kop, bestuurd door de 41bereid verklaard de benodigde grond voor plan.
De Voedsel- en Landbouworganisatie l van
Friedhoff met . deze omvangrijke arbeid nen medemensen.
A.J.v.W. uit Amsterdam. Met verdit doel aan haar te verkopen.
,.. gereed. Het wederopbouwplan werd in 1946
de Verenigde Naties doet wat. zij -.kan. om jarige
•', *
wondingen aan 'de "rug werd "dé' orifbrtuinEen beletsel voor de realisering van de door de gemeenteraad aanvaard en is tot Aan de inwoners van-Nederland en van de het heden en de toekomst veilig te stel- . lijke
motorrijder naar het Grote Gasthuis
heden de basis geweest van de wederop- andere landen waar de hongerdood is uit-len, vrij van de honger die voor miljoenen in Haarlem overgebracht.
bouw van Zandvoort.
het
einde
betekent,
nu
al,
straks
zeker.
De heer Friedhoff kreeg later opdracht gestorven, vraagt |de Wereld Anti-Honger De FAO vraagt onze steun in de Antitot het voorbereiden van een saneringsplan Week te beseffen, dat er in onze wereld Honger-actie, in Nederland via de Novib, Vergadering omroepvereniging
met actieve,beheerste zenuwen
en in 1957 het verzoek om als stedebouw- een kloof tussen rijk en arm te overbrugDe j.l. maandag gehouden jaarvergadering
Mij n hardt's Zenuwtabieffen
kundige van de gemeente — in samenwer- gen is, die vandaag wijder is dan gisteren giro 100200, Den Haag.
van de plaatselijke afdeling van de VARA
en morgen wijder zal zijn dan vandaag.
in het Gemeenschapshuis, mocht zich in
De Wereld Anti-Honger Week vraagt ons
een grote belangstelling verheugen. De
het probleem van miljoenen tot een eigen
gaf op (40. ...Lb7, 41. Pa5, LaS, 42. probleem te maken.
jaarverslagen werden goedgekeurd. Het
Tc8+ etc.). Gestroomlijnde eenvoud!
aantal leden bedroeg op l januari j.l. 975.
*
Mijnhardt's Zenuwtabieffen
« t 0
Bij de bestuursverkiezing werden mej.
helpen U er overheen
En na dit staaltje partijstrategie van De Voedsel- en Landbouworganisatie van
R. Molenaar en de heer D. van Duijn herA.s. zaterdag 23 maart begint in Moskou Petrosjan een eindspelstudie uit 1939 van de Verenigde Naties (FAO) rekent Nekozen. In de vacature-mevr. M. C. Scholde 24 partijen omvattende match om het Botwinnik. Zie diagram.
derland tot de goed gevoede landen, telt
ten-Bauman werd de heer D. Zuidam bewereldkampioenschap tussen wereldkamde Nederlanders tot de goed gevoede mennoemd. Voor de kascommissie werden
pioen Botwinnik en zijn uitdager Petrosen. Voor vele miljoenen betekent de honaangewezen de heren R. Korver en P. Kosjan. Hoewel ik me niet waag aan een
ger de dood. De Anti-Honger Week wil
per.
voorspelling omtrent de afloop van deze
ons
als
wereldburgers
doen
beseffen,
dat
HIER STAAT UW BRIEF
tweekamp, geloof ik v/el, dat Botwinnik
onze
verantwoordelijkheid
zich
uitstrekt
— vooral ook gezien zijn leeftijd (hij is
tot alle mensen.
18 jaar ouder dan de 33-jarige Petrosjan)
Dat de „dampen" van de Corodex niet Met en zonder leesbril
*
en zijn minder goede gezondheidstoestand
giftig zijn is mogelijk, maar schadelijk Nieuwe boeken openbare bibliotheek
eind vorig jaar — een bijzonder moeiWetenschappelijk is .vastgesteld, dat van voor de gezondheid zijn ze stellig, in het Romans
lijke strijd tegemoet gaat. Tot nu toe
de drie miljard mensen op aarde meer dan bijzonder voor lijders aan bronchitis of
- In de schaduw van Hiroshima.
hebben Botwinnik en Petrosjan elkaar
de helft lijdt aan honger of ondervoeding; asthma. Zodra de fabriek gaat spuien Hatano
De Maupassant - Adam en zijn rib.
driemaal ontmoet; alle drie partijen eindat
de
gemiddelde
•
•
leeftijd
in
sommige
(meestal 's avonds) en de wind is naar Orwell - 1984.
digden in remise. Waarschijnlijk zal het
landen 30 jaar is, idat op verscheidene ons toe moeten de ramen en deuren ge- Rehmann - Illusies.
remise-percentage ook deze match vrij
plaatsen de helft van de kinderen sterft sloten worden, . overigens geen afdoende Rulfo - Pedro Paramo.
hoog liggen, want Petrosjan — die prakvoor het einde van het eerste levensjaar. maatregel, want de scherpe carbol-lucht Braunberg - Geh nicht nach Dalaba.
tisch niet te verslaan is —• is een ware
Wie zich deze feiten' bewust is, steunt de dringt door de kieren.
remisekoning, al maakt hij het de laatOntwiJclcelingslectuur
ste jaren niet meer zo bont als zo'n 7, 8
Wereld Anti-Honger1 Week.
De overlast is begonnen toen de hoge Het Beste, uit Readers Digest, jaargang
jaar geleden, toen hij het nog wel eens
.*
fabrieksschoorsteen afbrandde en het ge1962, deel 2.
a b c d e f g h
presteerde van de 20 partijen er 18 of
Meer dan de helft van de wereldbevolking meentebestuur goed vond dat deze fraaie Corstanje - Reclame. 1962.
19 remisie te spelen!
is ondervoed, d.w.z. wordt in.de normale slanke rood-bakstenen schoorsteen ver- Dagnelie - Droogbloemen, zomerkleuren
Een goed voorbeeld van Petrosjans stijl (Wit: Kg5, pionnen a4 en d4;
in wintertijd.
ontwikkeling van zijn lichaam geremd vangen werd door het veel kortere zwarte
Zwart: Kb7, pionnen a6, a5 en d5).
is de volgende partij:
Wit speelt en wint: 1. Kf5! (1. Kf6, Kb6 door onvoldoende en eenzijdige voeding. gietijzeren ding dat nu de omgeving zo Dierenbescherming, jaargang 1961.
Petrosjan—Najdorf, Bied 1961:
Dierenbescherming, jaargang 1962.
1. d4, Pf6, 2. c4, g6, 3. Pc3, Lg7, 4. e4, d6, of. 1. Kg6, Kc6 leidt tot remise, zoals Het vraagstuk van' dé onderontwikkelde ontsiert. Is toentertijd de schoonheids- Metzelaar - Nederland Dcltaland, inleiding
6. Pge2, c6, 7. Lg5, Pbd7, 8. d5, Pb6,u zelf bij naspelen zu't ontdekken) gebieden, van de tegenstellingen tussen daarin gekend en klopt de lengte van de
tot de weg- en waterbouwkunde. 1962.
9. Pel!, cd5:, 10. cd5:, 0-0, 11. a4!, a6, 1. ...Kb6, 2. Kf6! (En niet het voor de rijk en arm, is voor een belangrijk deel pijp met de voorschriften?
De modelbouwer, maandblad voor modelhand liggende 2. Ke5?, Kc6, 3. Ke6, Kc7, terug te voeren tot <3at ene probleem van
12. Pb3, Ld7, 13. a5, Pc8, 14. Ld3, fc5,
De ellende af te wimpelen op het rioolbouw, jaargang 1962.
15. Pa2!, Pe7, 16. Pb4, Ph5, 17. g3, f6, 4. Kd5:, Kd7, 5. Kc5, Kc7 remise) honger en ondervoeding, dat vele landen water is wel handig, maar al te door- More -' Utopia.
2. ...Kb7, 3. Kf7, KbS, 4. Ke6, Kc7, 5.Ke7!, in een vicieuze cirkel brengt: honger, te
18. Le3, f5, 19. Tel, DcS, 20. Tc7, Pf6,
Na vijven, hobbyblad, jaarg. 1962, deel 2.
21. Dd2, fc4:, 22. fe4:, Lh3, 23. Lg5, Tf7, Kc6, 6. KdS, Kd6, 7. KcS, Kc6, 8. KbS, lage produktie, armoede. De Voedsel- en zichtig. Dit zal spoedig blijken.
Het rioolwater moge stinken, de borst Rol - Kruisstuk, serie goed handwerk.
24. Lf6:, Tf6:, 25. Lfl. Lg4, 26. Le2, Lh3, KbS, 8. KaS etc. Zwart kan niet verhin- Landbouworganisatie van do Verenigde
"Te
elfder ure, jaargang 1962.
beklemmen en de ademhaling bemoeüij27. Lfl, Lg4, 28. Lg2, DfS, 29. h3, Lh6. clercn, dat Wit nu de pionnen a6 en a5 verThe Unesco courier, jaargang 1962.
Naties
(FAO)
wil
déze
cirkel
doorbreken
overt,
waarna
de
rest
kinderspel
is.
Een
ken
doen
zij
niet.
30. Dd3, LcS, 31. Tfl, Tfl: + , 32. Dfl:,
De belastingalmanak 1963.
en vraagt daarvoor ónze steun.
DdS, 33. Tc3, Lg7, 34. Df2!, h5, 35. Db6!, cindspelletje voor de fijnproevers! •>&"
Spreekuur thuis, jaargang 1961/62.
H.
G-.
Gerlce
Db6:, 36. ab6:, TbS, 37. Tc7, Lf6, 38. Pa5,
*
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak,
Thcosofia, jaargang 1962.
Tb6:, 39. Pbc6, Pc6:, 40. Pc6: en ZwartWilhelminastraat 28, Haarlem.
In het jaar 2000 zal de wereldbevolking
Kostverlorenstraat 103 Prima belastinggids 1963.

Verhoging van tarieven

ft:

, ;i

Winkeliers,
maakt reklame
door middel
van de
Zandvoortse
Courant
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!

Extra aromatische pepermunt
Voor mannen. Voor sportlieden. Voor liefhebbers.
Iets aparts: 25 et maagpepermunt, apothekers kwaliteit.

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Jevr. in Zandvoort HUIS Te koop: KINDERWAGEN GRATIS af te halen PARm, GARAGE, centr. ver- compl. ƒ 35,—. Kostverlo- TI JTJE ongeregeld | oud
hout. Telefoon 4024.
warming, 4 slaapkrs. en renstraat 39.
Eendracht Maakt Macht
zonnige tuin. Br nr. 2108 Eddy's textielhuis vraagt
Laat nu BEHANGEN EN.
bur. Zandv. Crt.
Direct of binnen een aantal weken komen
goede VERKOOPSTER.
WITTEN tegen wintertade onderstaande woningen beschikbaar
Aanm.
Frans
Zwaanstraat
rief. Prima referenties.
WEGGELOPEN:
zwart52
na
19
uur.
voor LEDEN:
P. C. Jager, Damstraat 25,
witte KATER ('Smikkel').
Graag terug aan mevr. Gevr. WERKSTER voor tel. 02500-15079, Haarlem.
De woning
Dosse, Gort v.d. Linden- halve dag per week. Mevr.
Nieuwste Volkswagens straat 2/26, tel. 4784.
Ten Kateplantsoen 6
Groen, Grote Krocht 16.
Huurprijs ƒ 13,75 per week.
gr. nieuwe V.W. 1500 Aangeb. Goodwill en grote NET MEISJE gevr. 15, 16
De bovenduplexwoning
Ook Opeis Rekord...'62 klantenkring van een
of 17 jaar. Wijnbergh,
GROOTHANDEL in gra- Raadhuisplein 2.
Vondellaan 47
en
Chevr.
„Impala"
mofoonplaten toebehoren
Huurprijs ƒ 10,95 per week.
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 o'.a.
platenkoffers, stan- Banketbakkerij Bosman,
Opticien
Voor leden met ten hoogste l kind niet
daards enz. Geen pand. vraagt een 2e of 3e
ouder dan l jaar de benedenduplexwoningen WONINGRUIL
BANKETBAKKERSgoederen gaan af fabriek.
BEDIENDE en een
Aangeb. woning in Nijme- Grote omzet voor actief
Nic. Beetslaan 16
LEERLING.
gen, gr. kamer ensuite, 2 persoon met auto en kanHuurprijs ƒ 9,35 per week.
Poststr. 12, telefoon 4395
slaapk., • keuk., kelder, en tooradres. Br. nr. 2306 bur. Kerkstraat 22, tel. 2126. Leverancier alle ziekenf.
Z.
Crt.
of
tel.
3378.
Vondellaan 51
achtertuin.
WINKELMEISJE gevr. v.
Huurprijs ƒ 8,80 per week.
Gevr. kleine woning in Te koop blank eiken LITS- spoedige indiensttreding.
Zandvoort.
Te
bevr.
mevr.
Schriftelijke opgave voor dinsdag a.s. v.d. Graaf, Vinkenstraat l, JUMEAUX met staaldr. en Kaashandel J a n V i n k , Schildersbedrijf
's avonds 7 uur onder vermelding van het
matras. Tevens 2 kinder- Schelpenplein 11, tel. 2824.
JUDOPAKKEN. Noorderrangnummer aan de secretaris D. v. Dijk, tel. 3393, Zandvoort.
WERKSTER gevr., 4 of 5
derstraat 8, tel. 3799.
Dr. C. A. Gerkestraat 22.
BUITENWERK
WONINGRUIL
ocht. p.w. Mevr. LaverBINNENWERK
Amsterdam-Zandvoort
STAPELBED .z.g.a.n. 163- man, Linnaeusstraat 7/4,
Inzetten van ruiten
Aang. ben.huis bev. 3 krs, 80 met bedden. Tevens een telefoon 2010.
keuk en gr. achtertuin.
Burg. Beeckmanstraat 33
modern blank eiken DRESGevr. in Zandvoort iets
Is de lente voor uw huid
Voor l of 2 ocht. p.w. van Telefoon: 4755
SOIR.
v.
Lennepweg
19.
dergelijks. Br. 2307 Z.Crt.
9-12 uur
ook al begonnen ?
Schilder vraagt
Reparatie Inrichting
Gevr. van 13 tot 27 juli
Reeds na één behandeling ziet u de
BINNENSCHILDERWERK
verfrissende - en verfraaiende wergeheel of gedcelt. VRIJ
van kunstgebitten
ƒ 4,- p.u. Verf eigen re'HUIS v. 4 pers. N. de
king van mijn massage.
kening. Br. nr. 2303 bur.
Hogeweg 58, tel. 4166
Wit, St. Anthoniusstraat
Grote massage ƒ 7,—
Zandv. Courant.
Geopend: van 9-17 uur
20a, 'Gouda.
Hoogenbosch, Julianaw 25.
Kleine massage ƒ 5,—
Zaterdag van 9-12 uur
GELD TER LEEN gevr.
Haal nu schoonheid in lentebloesemGevr.: ZITSL AAPKAMER ƒ 5000, voor uitbreiding be- MEISJE gevr. als hulp in
m. gebr. v. keuk., april,
stijl bij
drijf. Ruime overwaarde. de huish. voor Duitsland. C A F É O O M S T E E
Beauty Parlour
mei. Br. nr. 2305- Z. Crt.
(Westfalen) in gezin met
Br. nr. 2304 bur. Z. Crt.
3 kinderen. Goed loon.
donderdag en vrijANS NANNINGA
Gevr. te Zandvoort voor de Te koop: verschillende mo- Werkster aanwezig. 4 w. Iedere
Kostverlorenstraat 64, Zandvoort
zomerm. in gez. m. 2 jon- dellen SLAAPKAMER- en vakantie. Br. ond. nr. 2309 dag
Telefonische afspraken onder nr 2179
ge kind., HULP i.d. huish., KEUKENSTOELEN (mon- bur. Zandv. Crt.
gekookte of gebakken
voor dag of d.e.n., hoog sters) en TAFELS, extra
loon, eigen kam. Philips voordelig. L. Smid, Vin- HULP gevr. van 7 tot l u.
MOSSELEN
Courbetstraat 6, Amster- kenstraat 46, tel. 2484.
voor politiepost Zandvoort Zeestraat 62, tel. 2263
dam-Zuid, tel. 020-732942.
Gepens. mag ook. Br.' nr.
Te koop: Cuba mahonie 2202 bur. Z.Crt.
Gevr.
van
l
juli
tot
15
aug.
Prima rietmatten
DRESSOIR, 160x44.
J. GIESBERTZ
evt. in Noord, HUISKATE KOOP GEVR.: HUIS voor afschutting en tegen
Zandvoortselaan 8.
v.h. Kaaspaleis
MER, 3 SLAAPKAMERS
a.d. Zandv.laan. Sept. of stuiven; franco. RietmattenGROTE KROCHT 20a, TELEFOON 2113 en KEUKEN. Br. nr. 2312
later. Br. met prijs en lig- fabriek C. A. Rijnbeek, HilTer overname aangeb.
bur.
Zandv.
Crt.
ging
s.y.p. nr. 2313 bur. v. legom, tel. 02520-5116. Ook
l toonbank 300 x 75 cm m.
Extra aanbieding:
d.
bladi
genegen de rietmatten vak3
laden;
l
toonbank
180
x
helpt gez. 3 pers. voor
Geurige Dessertkoffie 250 gr. 1,80 Wie
14 dg. aan KAMERS met 75 cm m. 2 laden, en grote H U I S TE KOOP GEVR. kundig te plaatsen. Prima
bergruimte. Te bezichtigen min. 3 slaapk., evt. groot tuingrond bij elke hoeveelHet tweede pak voor 90 cent
kookgel.h., ged. de laatste
2 weken van juli. of de Modehuis „De Waag" Hal- huis in ruilkoop. Br. nr. lieid.
eerste 2 weken v. aug. Br. testraat 40, tel. 2087.
2308 bur. Z. Crt.
te richten aan: H. Tijmes,
Beddenmagazijn
Gevr.: compl. STRANDv. Èysingalaan 55, Utrecht.
WIST U
TENT v. imv. Zandvoort.
dat
20%
korting op alle
Gevr. voor juli ' event. in
Br. m. pr.opg. 2302 Z. Crt
stoomgoederen
Noord HUISKAMER, 3
Haltestraat 21
Het adres voor: .
Te koop gevr. H U I S J E , permanent wordt gogeSLAAPKAMERS en keuk.
Telefoon 2119
DIVANBEDDEN
ven, indien u deze brengt
opknappen geen bezw. in
Br. nr. 2310 bur. Z.-Crt.
Draag
LEDIKANTEN
en haalt in ons filiaal
ruil voor woning te AmGEZOCHT te Zandvoort
de zo ELEGANTE sterdam. Br. nr. 2301 Z.C. KERKSTRAAT 26
STAPELBEDDEN
van 20 juli tot 8 aug. a.s.
DUBBELDIVANChemische wasserij
GEMAKSSCHOENEN ONZE WEEKREKLAME:
2 ruime SLAAPKAMERS
BEDDEN
en ververij
en l EETKAMER m. volvan
SCHEMERLAMPKAPJES
WENTELBEDDEN
ledig pension v. 2 hollandƒ 1,50
se families (2 echtp. en l
Complete
SLAAPKAMERSCHALEN
kind). Luxe omg. niet ge. Telefoon 2653
SLAAPKAMERS
en het leed is .geleden! ƒ 9,75
wenst.
Br.
nr.
2315
v.d.
bl.
, SLAAPBANKJES
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7
BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 47,50 GEVR.: GARAGE, liefst
LENINGEN en CHEQUES
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75 .omgev. watertoren, (doof!)
voor de aanschaffing van
KEÜRKAPOKMATRASSEN vanaf 64,75 Br. no. 2314 bur. v.d. blad.
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
huishoudelijke artikelen.
VLOKMATRAS
24,95
afd. Zandvoort
N. V. „DE VOORZORG",
KAPOKKUSSEN, slechts
5,95 Gevr. van 15 juli tot 31
Rijksstraatweg 35, Haarevt. in Noord HUISALGEMENE VERGADERING
Ruime sortering W O L L E N D E K E N S aug.
KAMER, 3 SLAAPKAop MAANDAG l APRIL DES AVONDS 8.30 uur lem. ( | telefoon 02500-54903.
reeds vanaf ƒ 13,95
P. Koreman, Oosterparkin HOTEL KEUR, Zeestraat, Zandvoort.
MERS en KEUKEN. Br.
str. 7, Zandvoort. tel. 4212.
nr. 2311 bur.' Zandv. Crt.
Agenda.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
MED. GEDIPLOMEERD
Laat uw kostbare auto
DOKTERS-, ZUSTERS- en
3. Notulen.
niet buiten staan. Voor
4. Jaarverslag secretaris.
PEDICURE
APOTHEEKDIENST
ƒ '30,- p.m. kunt u een
5. Jaarverslag penningmeester.
Manicure
- Massage
NIEUWE GARAGE
6. Rapport kascommissie.
DOKTOREN:
huren bij hotel De Schelp,
Mevz.
v.
d.
Bos-Kooyman
7.
Benoeming
kascommissie
1963.
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, Zandvoort, tel. 4781.
8. Rondvraag en sluiting.
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
• telefoon 2813
Behandeling volgens afspr.
WIJKZUSTER:
Steunzolen
naar gipsafdruk
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
Geslaagd

•l'

Woningbouwvereniging

f

Voor uw

1•> i

A. G. Slinger
C. J. PAAP

huishoudelijke
hulp gevraagd

ï
een nieuwe
vondst in
jonge-vrouwen- ff
mode
Katoen. 3 maten, S kleuren

Comestibles en buitenlandse kaas

W. H. KEMPER

Bestel nu uw

APOTHEEK:
23 t.m. 29 maart:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 24 .maart'
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

Donderdag slaagde de heer IJ. Brune voor
het diploma stuurman Kleine Handelsvaart.

voor pianosfemmen
Van Kessel

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
De plaatselijke afdeling van de Algemene Uitsluitend techn. praktijk
voor strandstoelen
Bond van ambtenaren kwam woensdagavond in Zomerlust in jaarvergadering
Vervaardigd van ijzersterk en
bijeen. Aan het begin van de bijeenkomst
kleurecht „Bara" markiezenwerd het overlijden van de heer L. G. Lever, jarenlang lid van de organisatie, herdoek.
dacht.
Voet- en handmassage
'
Prijzen op aanvraag.
Uit het jaarverslag van de secretaris
PREDIKBEURTEN
Steunzolen naar maat
bleek o.m. dat het ledental was gestegen
Tevens alle soorten VLAGGEN in
van 157 tot 166.
A.
M.
v. d. M ij e-Wal et
HERVORMDE KERK, Kerkplein
wol, katoen, nylon; daktenten voor
Bij de bestuurdersverkiezing werden geMedisch
gediplomeerd
Zondag 24 maart
kozen de heren J. G. Bisenberger, voorzitzomerhuisjes, windschermen, lig10.30 uur: da. W. H. Buijs, vicaris.
ter en. W. Harting, penningsmeester. Tot Haarlemmerstraat 46
stoelibper.
nieuwe bestuursleden werden benoemd de Telefoon 3989
Jeugddienst in het Jeugdhuis:
heren R. Korver en ,C. Schuiten.
19 uur: dr. H. van der Loos, pred. te
plaatsen,
Na de pauze vond de huldiging plaats TV ANTENNES
vernieuwen,
.. Haarlem-Noord.
van' drie leden, die resp. 40 en 25 jaar lid verplaatsen,
repareren,
verhuren,
enz.
waren. De heren D', van Dijk, L. Lantinga J. Kerkman, Burg. BeeckHet Huis in de Duinen:
en
V.
Paap
werden
toegesproken
door
dis19.30 uur: da. W. H. Buijs.
manstraat 36, tel. 4307.
trictsbestuurder C. W. Franken.
Jeugdkapel in. het Jeugdhuis:
De
jubilarissen
ontvingen
het
gouden
of
10.30 uur: spr. jhr. mr. A. F. de Sahet zilveren NVV-speldje. Ook hun echtvornin Lohman.
genoten, werden niet • vergeten.
De heer R. Koi-ver werd gehuldigd voor
NED. PROTESTANTENBOND
Tel. 020-36717, Spui 26, Amsterdam
het vele werk, dat hij als secretaris voor
Brugstraat 15
de ABVA heeft verricht.
Zondag 24 maart
In de kascommissie werden benoemd de
10.30 uur: prof. dr. T. Jansma (n.h.)
heren C. Schuiten, M. W. Terol en J.
Zwemmer.
uit Leiden.
HEDENAVOND 8 UUR
In het tweede gedeelte van de bijeenGEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
- GEMEENSCHAPSHUIS komst sprak de heer Franken over het
onderwerp „De a.s. verandering in de penZondag 24 maart
sioenwet."
i*
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Gat. Z. 7.

Abva bijeen

ZEILINGA

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 26 april
15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
• Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuia, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 24 maart, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer P. Thoenes. Onderwerp:' „Doe maar gewoon".

Modehuis „DE WAAG'

Haltestraat 40, telefoon 2087

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

Do hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van 17-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

300 dia-projecties
OUD-ZAND VOORT Lezing
Veel dia's niet eerder vertoond.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

met dia's

Op dinsdagmiddag 19 maart hield de afd.
Zandvoort van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen, een bijeenkomst in het gemeenschapshuis.
. i;
Na het welkomstwoord van de voorzitster, mevr. C. W. de Bruijn-Edeling, kreeg
.mej. P. A. Portielje het woor. Haar lezing:
„Oude gebruiken rondom Pasen" was interessant en leerzaam.
Na de pauze werden dia's vertoond
met afbeeldingen van' beeldhouwwerken en
schilderijen die betrekking hadden op het
onderwerp en door de spreekster uitvoerig
werden toegelicht. >'"'~!
Na afloop dankte voorzitster mej. Portielje voor haar causerie.

BLOEMENHÜIS
A. H. v. d. MEIJ

Haltestraat 65, telef. 2060

Mi

vraagt

administratief personeel
met bij voorkeur diploma MULO.
Leeftijd'tot 30 jaar.
Sollicitaties schriftelijk ce richten aan de Directie

van het kantoor. Grote Krocht 12 te Zandvoort.

Stichting Culturele Kring 't HELM
Secretariaat Brederodestraat 47, tel. 3255
Onze OUD-PLAATSGENOOT,
de bekende acteur

HANS TIEMEUER
spreekt over:
„WAT BETEKENT HET .
TONEEL VOOR U EN UW
GEZIN".
In het Gcmcenschapshuis. A.anvang 20.15 uur.
Toegang a ƒ 1,25 p.p., scholieren ƒ l,—.
Abonnees hebben toegang op vertoon van
hun abonnementskaart.

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Wij bieden ze u
in vele vai'iëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerlc
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
VISITEKAARTJES
naar
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

i

kantoor Zandvoort

Elke dag verse bloemen

Voor

ïill

DE TWENTSCHE BANK

Pedicure
en manicure

ZEILMAKERIJ

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.

K EN MIJN FREE AS AIR-JURK.
Free wat? Free as Air! Nieuwe
vondst in jonge-vrouwen.mo Je,
Begint boven als cca zecmansshirt... gaat verrassend over in
een doorlmoopjurkt Zorgeloos,
lenig, finders. Enig voor alle
ongedwongen momenten.«. als
je jong en optimistisch bent)
STYLED BY DOLLY DAY

'jCóstyerlórènstfaat ;<49
, Zandvoort^ïel. • 4492

:!

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg-.

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De jaarvergadering van de Kennemer
Turnkring wordt gehouden op zaterdag 30
maart a.s. in gebouw „Kennemer Staten"
te Beverwijk. Periodiek aftredend zijn
voorzitter Singer (S.S.H.) en penningmeester Rikkerink (B.G.V.), die beiden
herkiesbaar zijn.

K.J.C. Zandvoort
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de
10e ronde voor het clubkampioenschap. De
uitslagen luiden: 1. L. van Norden; 2. J.
Krielen; 3. G. Meyer; 4. C. Terol.

Zandvoortmeeuwen

KT

ii

Uitslagen zondag n maart:
Quick A-Zandvoortmeeuwen l
Zandvoortmeeuwen 2-HFC 2
Programma zaterdag SS maart:
TL IJmuiden 3-Zandvoortm. l
10 Zandvoortm. 2-Kmheim 4
15 Tw. Jeugd-Zandvoortmeeuwen
Adspiranten:
42 Zandvoortm. a-Schoten a
69 Haarlem e-Zandvoorim. c
72 Zandvoortm. d-HFC e
84 Zandvoortm. e-ETO b
109 Zandvoortm. g-Halfweg b
Pupillen:
128 RCH a-Zandvoortm. a
Programma Zondag %>i maart:
Zandvoortm.-TYBB
West Frisia 2-Zandvoortm. 2
20 Zandvoortm. 3-Velsen 2
29 HFC 5-Zandvoortm. 4
72 Sp.vogels 2-Zandvoortm. 6
93 VI. Vogels 5-Zandvoortm. 7
96 DIO 6-Zandvoortm. 8
Junioren:
113 Zandvoortm. a-Beverwijk a
132 DIO a-Zandvoortm. b
157 Zandvoortm. e-VI. Vogels a
Programma woensdag 27 maart:
Pupillen:
Geel Wit b-Zandvoortm. b
DSS c-Zandvoortm. c

2-1
2-3
15.15 u.
16 u.
3 15 u.
14.30 u.
15 u.
14.30 u.
15.30 u.
15 u.
15 u.
14.30 u.
14.30 u.
12 u.
9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
9.45 u.
14 u.
15 u

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
komt a.s. zondag in de ontmoeting tegen
TYBB in de volgende opstelling uit:
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. A. J. Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G.
Kraaijenoord; G. Nijkamp, C. S. Schilpzand, S. Stobbelaar, J. F. Paap en G.
Oosterbaan.
Reserves zijn: J. Peters, L. Slag en A.
Paap.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C

&

BEATRIX-SCHOOL
Chr. school voor L.O.
Dr. JAC. P. THIJSSEWEG 24, tel. 4664

Opleiding voor alle soorten
vervolgonderwijs
Muzikale vorming (blokfluiten)
Cursus Frans
Moderne leermiddelen
Leermethoden aangepast aan vernieuwingsgedachte (rekening houdend met het individuele tempo van het kind).

Inschrijving aan het schoolgebouw
of bij het hoofd der school, A. L. MOLL,
Kostverlorenstraat 119, telefoon 2991.

JULUS NASCHOOL
Chr. Nat. School
BREDERODESTRAAT 15

Aangifte van
nieuwe leerlingen
voor de cursus 63/64 kan geschieden maandag
25 en dinsdag 26 maart des avonds van 7 tot
8.30 uur aan het schoolgebouw.
De leerlingen voor de eerste klas moeten per
l oktober de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.
Onze school leidt op voor alle soorten vervolgonderwijs. Verleden jaar slaagden al onze candidaten voor het toelatingsexamen lyceum.
Buiten de schooluren worden Franse en Engelse
lessen gegeven.
Namens het bestuur:
S. C. S. RIJPER, hoofd der school
Privé-adres: Zandvoortselaan 14, tel. 4132

15.15 u.
15 u.

voor <3e nieuwe cursus op
DINSDAG 26 MAART van 3.30—4.30
en van 7—8 uur;
VRIJDAG 29 MAART van 7—8 uur
aan de school.
P. K. van den Houten, hoofd der school
Telefoon: school 4325, huis 2072.
WILHELMINA-

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

llfl-

Programma zaterdag 23 maart:
58 TZB adsp. a-DSS b
102 TZB adsp. b-DSS c
Programma zondag 24 maart:
46 EHS 4-TZB 2
91 TZB 3-HBC 8
94 EHS 7-TZB 4
98 TZB 5-TYBB 9
120 Onze Gezellen jun. a-TZB a
Programma woensdag 27 maart:
TZB pupillen a-DSS b

15 u.
14.30 u.
12 u.
12 u.
12.30 u.
12 u.
14.30 u.

KLEUTERSCHOOL

Opgave van nieuwe leerlingen dagelijks
vóór en na schooltijd bij mej. A. Smits,
hoofd der school.
Telefoon school: 4323, huis 2681.

15 u.

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
?231 Boekhandel v/h Esvê, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1
?"00 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
VreemdeUngenverkeer, kiosk Raadhuisplein

op donderdag 28 maart

Laat nu eens een

ZONNEBRIL MAKEN

op sterkte
van uw eigen glazen
U hebt er winter en zomer plezier van.
Brillenspecialist L O O ÜVI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

GEMEENTE GASBEDRIJF
ZANDVOORT

GASBOILERS

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend,
offerte

VOOR BEDRIJVEN
Hotels, pensions, cafë-restaurants, cafetaria's,
was- en vaatwasmachines.
Warm water in onbeperkte hoeveelheden!
Onder volle waterdruk!
Capaciteiten: 50 1. - 280 1.
Warmwater per 12 uur: 900 1. - 3300 1.
Prima isolatie. Laag gasverbruik.
Diverse referenties te Zandvoort!

Akersloot

's morgens 10 uur in het veilinggebouw

„DE WOLBAAL"

HALTESTRAAT 12a — TELEFOON 2099

Autoverhuur Zandvoort

het doet

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald." Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Belangrijke
meubilaire veiling

VITRAGES

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg

CHINA MATTEN 140x180
6,50
BALATUM 2 m breed, per meter
3,06
PLAK PLASTIC per meter
2,25
DOORZICHTIG PLASTIC per meter 0,95
STRIJKPLANK-OVERTREK vanaf... 2,85
Alle artikelen voor de SCHOONMAAK
Luxaflex en Balastore gordijnen
ALLE merken wasmachines, centrifuges
en koelkasten.
(Contantzegels)
SWALUESTRAAT 9, TELEFOON 2418

1 Q-

MARQUISETTE, enkeldraads 90 cm br. j- 0,98
MARQUISETTE, dubbeldraads,
90 cm breed, per meter
ƒ 1,35
ETAMINE, wit blokje, 90 cm breed p. m ƒ 1,35

heeft alles voor uw bedrijf

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

DEN1MS

Fa HANJA

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem. Wij bezorgen maandag,' donderdag en zaterdag in Zandvoort.

voorjaars-aanbieding:

in de nieuwste kleur, 80 breed, per meter 1,00
Leuke stoffen voor kinderjurkjes,
strandpakjes enz. 90 breed v.a. ƒ 2,65 p. meter

De kinderen moeten vóór l oktober 1963
de leeftijd van zes jaar bereiken of bereikt hebben.
TROUWBOEKJE MEDE TE BRENGEN.

Het Wonder van Zandvoort

De goedkoopste zaak

Als speciale

DE HANNIE SCHAFTSCHOOL
op 26 maart a.s. tussen 7 en 9 uur des
avonds in het schoolgebouw: Herenstraat
11;
DE KAREL DOORMANSCHOOL
op 25 dan wel op 26, 28 of 29 maart a.s.
des middags na 3.30 uur in het schoolgebouw: Parallelweg 33;
DE Dr. ALBERT PLESMANSCHOOL
*•
op 27 maart a.s. tussen 7 en 8 uur des
avonds in het schoolgebouw: A. J. van der
Moolenstraat 57.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

van

de sportieve DENIM-STOF!

Zij, die hun kind(eren) met ingang van de
cursus 1963/1964 een OPENBARE school
voor GEWOON LAGER ONDERWIJS
kvillen laten bezoeken,. 'gelieven daartoe
aangifte te doen bij de hoofden der scholen
zoals hieronder nader aangegeven en wel
voor wat betreft:

WILHELMINASCHOOL
Dr. C. A. Gerkestraat 12
(Hervormde school voor l.o.)

Andersin een
dan
andere
eigengemaakte creatie

Aangifte
leerlingen

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

Aangifte van leerlingen

Programma zaterdag 23 maart:
Meisjes:
Strawberries jun. a-ZHC a
Jongens:
Saxenburg jun. d-Zandvoort d
Programma zondag 24 maart:
Heren:
Strawberries 2-ZHC l
Strawberries 5-ZHC 3
BMHC 9-ZHC 4

GEMEENTE ZANDVOORT

Vraagt advies, prijzen- en inlichtingen bij
TOONKAMER GASBEDRIJF
Thorbeckestraat 27, telefoon 2693 - 3737.

„DE WITTE ZWAAN"

Dorpsplein 2
van diverse inboedelgoederen w.o. huiskamerameubl., slaapkamerameubl., garderobbekasten, dressoirs, losse tafels, clubjes, salontafels, slaapbank, bureau, spiegels, vaste wastafel, gordijnen, textiel,
vloerkleden, ledikanten, opklapbedden, matrassen, radio's, electr. mangel, porselein,
glaswerk, 2 Etna gasfornuizen en vele
andere huishoudelijke goederen. Tevens
80 blanke stoelen, eetkamertafels, vleessnijmachine en vele andere goederen.
BEZICHTIGEN op woensdag 27 maart van 2— 8 u.
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Voltreffers

bij Slagerij

(BURGER]

BURGER
Blo emenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Nieuwe bloemzaden
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Schildersbedrijf
„WEIKO"
voor goed schilderwerk
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

[slagerijen!

NATIONAAL tn INTERNATIONAAL BeKROOND

750 gr. Varkenskarbonade 3,25
750 gr. Kalfslappen 3,99
l POT
PAKJES KWALITEITS75ct 2MARGARINE
FRITES SAUS
WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
100 gram LEVERWORST
750 gram
ROSBIEF
LENDE
STAARTSTUK

69 et

4,45

250 gram
WEEKENDWORSTJE

750 gr. doorr. RUNDERLAPPEN
750 gr. de allerbeste
MAGERE RUNDLAPPEN
750 gr. fijne RIBLAPPEN

70 et
2,78
3,98
3,68

250 gram fijne zachte BIEFSTUK ƒ 1,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN voor soep: ƒ 1,25 500 gram

KOOPJESDAGEN
f 250 êram BIEFSTUK
ƒ 1,68
maanaacj en ainsaag |
3 siavinken ƒ 0,99 - 3 fricandeiien ƒ 0,99
~,-,-,„,*-,,, «- J{.c,j-,„

woensdag

500 gr. VARKENSKARB
1,98
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR-0,99
300 gram HACHÊVLEES
0,99

100 gram HOOFDKAAS
100 gram BERLINER

HALTESTRAAT 3

0,19
0,31

f » i -i
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E COURANT

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

— honderdduizend gulden per jaar ont- Premie voor douchegelegenheid
vangt.
De heer GOSEN (prot.-chr.) zei het niet 3et gemeentebestuur deelt mee, dat thans
eens te zijn met zijn fractiegenoot, de heer ook van overheidswege premie kan worden
Van der Werff. Spr. was van mening dat verleend voor het maken van een douchede gemeente niet meer terug kon, nu zij gelegenheid in een woning.
eenmaal de optie aan de Kon. Ned. Mij. Deze premie, in het algemeen 50% van
voor Havenwerken verleend had. Dit zou de totale kosten, bedraagt maximum ƒ400
aan de aantrekkingskracht van een pier
een „schandaal" betekenen, want genoem- voor het maken van een douche-ruimte en
de maatschappij is een groot lichaam en maximum ƒ 200 voor het inrichten van een
bij terugtrekken van de gemeente zou de bestaande ruimte als doucheruimte.
maatschappij wel eens een gevoelige strop
De regeling is een ondeideel van de
Onder bijna overweldigende publieke belangstelling, waarbij ook de pers zich. niet ding. Hij zou eventueel voor een pier kun- kunnen lijden, waarvoor de gemeente aan- reeds enige jaren bestaande premieregeonbetuigd liet(!) had dinsdagavond j.l. de met spanning tegemoetgeziene openbare nen zijn als deze in het belang van de sprakelijk zou worden gesteld. Spr. vond ling woningverbetering- en splitsing, die
gemeente was. Dit betwijfelde hij sterk. een erfpachtsduur van 25 jaar ook wel premie in uitzicht stelt van max. ƒ 1500
vergadering van de gemeenteraad plaats. Deze belangstelling vond uiteraard haar Hij
was van gedachte dat Katwijk, voldoende en zegde toe het voorstel-Sle- bij verbetering en ƒ 2100 bij splitsing van
verklaring in agendapunt 5, dat lakoniekvermeldde: „Bouw van een wandelpier". Noordwijk en andere badplaatsen dank- gers te zullen steunen, zo dit in stem- een woning.
ZÖ"~ver is het nog niet, want — zoals men weet — heeft de minister vooralsnog geen baar waren dat Zandvoort een circuit ming zou worden gebracht.
Ten raadhuize (afdeling volkshuisvesTenslotte sprak de heer Gosen als zijn ting) kan men nadere inlichtingen vergoedkeuring aan deze bouw gehecht, iij verband met de heersende woningnood en heeft en nu de pierplannen. Dan krijgen
zij deze dingen niet. Aangezien hij tegen stellige overtuiging uit dat de pier een
de spanning op de bouwmarkt. Toch heeft de Raad met 11-3 stemmen zijn fiat ge- de pier was, kon hij geen medewerking goudmijn voor Zandvoor zal betekenen. krijgen.
gegeven aan het voorstel van het college, dat o.m. inhoudt: het in erfpacht (voor aan dit voorstel geven, alhoewel hij kon „Het volk in de Randstad Holland wil Films voor bejaarden,
60 jaar) uitgeven van de benodigde grond aan de Kon. Ned. Mij. voor Haven- voelen voor de gedachtegang van de heer brood en spelen!" besloot hij.
Onder auspiciën van een verkeersbureau
De heer KONING (groep-Breure) trok vindt a.s. maandag l april voor de leden
werken n.v. te Amsterdam, waarbij tevens overeenstemming werd bereikt over een Slegers.
Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) vond het ernstig in twijfel of de pier wel zo be- van de bejaardensociëteit „Voor Anker"
vergoeding van 10% van de heffing van entree tot de wandelpier. Met het aan- de zienswijze van de heer Van der Werff langrijk is voor Zandvoort. Integendeel,
een filmvoorstelling plaats in café-restaunemen van het voorstel zit de gemeente voor zestig jaar „opgescheept" (zoals nogal bevreemdend. Indertijd was de ge- hij zag er een geducht gevaar in voor het rant
„Zomerlust".
een der leden het uitdrukte) niet alleen met de grond, waarop al dan geen pier hele raad unaniem voor dit plan. Aange- teruglopen van het strandbezoek, zoals dit
al
in
Scheveningen
aanwijsbaar
is.
Het
zien
het
Rijk
nog
geen
goedkeuring
heeft
zal worden gebouwd, maar waarop een publiekrechtelijk lichaam 60 jaren lang
gehecht aan de pier, wilde zij zich liever mooie strand wordt nu definitief door deoptie heeft, doch tevens met een — in verhouding tot soortgelijke vermakelijkheden, niet laten binden door de erfpachtclausu- ze pier in een noordelijk en een zuidelijk Verkeersongevallen
waarop aan de gemeente belasting is verschuldigd — zeer lage vergoeding, die met le van 60 jaar. Ook vond zij de gesugge- strand verdeeld, waarbij het noordelijk Zondagochtend sloeg op de Zandvoortseeen auto over de kop. De wagen werd
reerde entreeprijs van ƒ l,— vooral voor gedeelte weinig aantrekkelijks meer zal laan
10% van de entree wel haast het karakter krijgt van een fooitje. Terecht heeft
beschadigd, de bestuurder liep geen lethebben.
Spr.
vond
het
ook
niet
juist
de
kinderen
en
bejaarden
te
hoog.
Zij
vond
hier de hr Slegers (kvp) de aandacht op gevestigd in een schrijven aan de Raad,
het overigens wel jammer dat de fraaie grond in erfpacht uit te geven, nu het sel op.
*
waarop wij hierna nog nader terugkomen.
kustlijn door deze pier onderbroken zou Rijk zijn goedkeuring aan dit plan heeft
stak een 13-jarige jongen onworden, maar zo zei spr. — wij zijn nu geweigerd. „Wij mogen niet op de dingen Zondagavond
eenmaal een volksbadplaats en wij moe- vooruitlopen", aldus spr. en hij releveerde verwacht de rijweg en de Zeestraat over
Zelden zal een voorstel, dat de Raad werd gadering, want het publiek was juist bin- ten derhalve vertier scheppen voor de de kwestie met het Butlinkamp indertijd en werd door een auto aangereden. De jonaangeboden, onder zulke emotionele ge- nen gelaten! De voorzitter hamerde en massa. Zij was van mening dat het ver- Dit kamp zou er ook komen en... er is gen bleef ongedeerd.
»
ladenheid en wederzijdse onvriendelijk- verzocht stilte en even later commandeer- lies van de mooie kustlijn wel opwoog niets van terecht gekomen. Spr. was van
heden, die enkele malen de grens van het de hij: „Sluit de deuren, u bent te laat!" tegen de inkomsten voor de gemeente, die mening dat van dit pier-uitstel wel eens De 21-jarige hulpbankwerker T.M.J.S. uit
Velsen sloeg met zijn motor in de bocht
onbehoorlijke ver overschreden, zijn be- (Dit laatste tot het publiek, dat de tribu- — als alles uitkomt zoals gezegd is (l mil- afstel kon komen.
de Hunzerug over de kop. Hij kreeg
sproken als dit plan van de wandelpier ne vulde).
Vervolg op pagina Z.) bij
joen bezoekers tegen ƒ l,— per persoon)
een hersenschudding en enige snijwonden
van Zandvoort. Misschien wordt die pier
aan het gelaat. Hij werd naar het St. Eligebouwd, misschien niet. Maar els zij er Pier-debat in emotionele sfeer
sabeth Gasthuis overgebracht.
komt, dan zal er een schaduw op blijven Van kwart over acht tot ongeveer kwart
*
rusten, zolang zij bestaat. De schaduw over tien is de Raad in felle discussie vecWoensdagmiddag kwam een 7-jarige jonvan de historische en beschamende raads- wikkeld geweest over het voorstel tot de
gen in de Kostverlorenstraat met zijn step
discussies in de vergadering van dinsdag bouw van een wandelpier. Kortheidshalve
onverwacht achter een tankwagen van26 maart 1963.
vermelden wij hier nog even de hoofdzadaan, en reed tegen een juist passerende
De geprikkelde stemming, waarmede de ken, waar het om ging in dit voorstel:
vrijwel zonder hindernissen afgewerkt
personenauto.
voorzitter, burgemeester mr. H. M. van 1. De uitgifte in erfpacht aan de Kon.
Het kind werd geraakt en liep enige
Fenema, de zitting opende, werd duidelijk
Ned. Mij. voor Havenwerken n.v. te
verwondingen en een lichte hersenschudgeaccentueerd, toen hij een aanvang met
Amsterdam
van
de
strook
grond,
geDe
rest
van
de
19
punten
tellende
agenda
na
punt
5:
„Bouw
van
een
wandelpier",
ding
op.
de behandeling der agenda maakte, terlegen tussen de toegang tot de wandel- nam minder tijd in beslag dan de behandeling van genoemd voorstel. Alleen bij
wijl het publiek nog naar binnen stroomen de Boulevard de Favauge.
de. Er was nogal wat rumoer tijdens het 2. pier
Verlenging — voorlopig tot 31 decem- de geldlening stokte het nog even, toen de heer Gosen (prot-chr.) een kantteke- Bijeenkomst Gemeenteraad
voorlezen van de notulen der vorige verber 1964 — van de aan voornoemde ning in ons blad van j.l. dinsdag met een groot woord betitelde.
(De gemeenteraad komt op dinsdag 23
n.v. bij raadsbesluit van 28 februari '61
april a.s. in openbare vergadering bijeen.
verleende optie, voorzover betreft de
De heer GOSEN (prot.-chr.) releveerde
terreinen aan de kop van de Van Len- Ingekomen stukken
nepweg aan de landzijde van de bou- 1. Voorstel tot vaststelling van de 3e sup- n.a.v. dit voorstel een redaktioneel r
Concert Lyceumleerlingen
schrift in de Zandvoortse Courant v
Ivard.
pletoire begroting, dienst 1962, van het dinsdag
Het koor van leerlingen van het Chrisi.e26
maart
onder
de
publikatie
van
3. D£ erfpachtsovereenkomst betreft al— 'jUdioord.
'leen de wandeipier als zodanig. Zij 2. woningbedrijf.
dit voorstel. Hij" vroeg de voorzitter'' 'oi lijk Lyceum te Haarlem zal onder leiding
Idem van de 5e suppletoire begroting, deze
De Raad heeft j.l. dinsdag met 11 tegen
van de heer Bruyel maandagavond een
dit artikel had gelezen.
wordt
aangegaan
voor
de
tijd
van
60
dienst 1962, en de Ie, dienst 1963, van
3 stemmen besloten tot
erfpachtsuitgifte
VOORZITTER: „Ik lees die krant niet uitvoering geven in de Hervormde kerk.
het
grondbedrijf.
—
Akkoord.
van een strook grond aan de kop van de 4. jaren.
Er worden werken uitgevoerd onder
Overeenstemming werd bereikt omtrent 3. Idem van de lle suppletoire begroting m«er!" (De motivering van deze negatieVan Lennepweg aan havenwerken" en
een vergoeding, berekend naar 10%
ve instelling ten opzichte van genoemd pu- meer van Joh. Seb. Bach en Dietrich Buxvan
de
gemeente,
dienst
1963.
—
Akhet verlengen van de optie op terreinen
tehude. Medewerking wordt verleend door
bliciteitsorgaan bleef achterwege).
van de inkomsten ter zake van de hefkoord.
aan de Noordboulevard tot december 1964.
De heer Gosen vervolgde dan met het de heer A. Luijendijk tenor en mejuffrouw
fing van entree tot de wandelpier. Van 4. Besluit
van
Gedeputeerde
Staten,
houDe discussies, die de lezer aantreft in het
de heffing van een belasting op vermaciteren van het desbetreffende naschrift, M. Michel, mezzosopraan. De toegang is
dende verdaging van de beslissing om- waarin,
raadsverslag, hebben geen nieuwe gekelijkheden
op
deze
entreegelden
werd
o.m. verband wordt getrokken gratis. De te houden collecte zal bestemd
trent
het
raadsbesluit
betreffende
erfzichtspunten opgeleverd. Een raadsmeertussen
het
beroep van het gemeentebe- zijn voor het Restauratiefonds van de Hervanwege
de
juridische
en
fiscale
onpachtsuitgifte
aan
n.v.
Bouwes'
Exploiderheid bleef het bezit van een pier als
stuur
op
de
particuliere kapitaalsmarkt vormde kerk.
zekerheden
afgezien.
tatie
Maatschappij
e.a.
een magneet voor het toerisme beschouen
de
pierplannen.
Spr. vroeg: „Is dit
De
heer
C.
SLEGERS
(kvp)
die
wegens
wen, ondanks de officiële statistische pugeen
kolder!
?"
ziekte
niet
aanwezig
was,
had
zich
in
een
Benoemingen,
ontslagen
enz.
blikaties die een ander beeld geven.
bijgestaan door wethou- Burgerlijke Stand
Opvallend was toch wel dat geen enkel brief tot de gemeenteraad gericht, waar- Voorstel tot het verlenen van eervol ont- derVOORZITTER,
22 maart — 28 maart 1963
KERKMAN
(pvda),
beaamde dit greraadslid de pier persoonlijk ambieerde. in hij bedenkingen uitte tegen de punten slag — op verzoek — aan G. J. Paap, ar- tig. Wederom bleef de motivering
weg.
Geboren:
Martha Maria Helena, dv., J.
,^/Laar 't volk wil nu eenmaal brood en 3 en 4. Hij deed de Raad het volgende beider in algemene dienst bij de dienst van
*
W. Seders en van E. van de Geer.
spelen", motiveerde een raadslid zijn stem. voorstel:
publieke
werken.
—
Akkoord.
Toen
kwam
er
nog
een
voorstel
tot
het
Het vergoedingspercentage op de toeOndertrouwd: Jan Keizer en Petronella
Daar valt al eeuwen lang weinig tegen in
gangsprijzen van de pier te stellen als Zonder noemenswaardige discussie onder aangaan van een geldlening van l miljoen Gerdina Kommers; Gerardus Johannes
te brengen. Alleen wat het karakter van
gulden, van een onbekende geldgeefster. Maria van Galen en Maria Anthoinetta
volgt:
tot
en
met
500.000
bezoekers
het volk betreft en de spelen die het
de hamer door:
De Raad accepteerde ook dit voorstel na10% (B. en w. verwachten een bezoek Ben
vraagt, wil men nog wel eens mistasten.
voorstel tot vaststelling van het par- dat de heer BREURE (groep-Breure) ge- Stokman.
van
1.000.000
per
seizoen,
waardoor
de
Gehuwd: Robert de Wolf f en Clasina
Soms met fatale gevolgen.
tieel
uitbreidingsplan
„Nieuw
Unicum"
gemeente dus een vergoeding zou ont- (plan tot de bouw van een verpleeg- en vraagd had om een staatje van nog uit Arendina Hommes.
Aan het slot van de debatten meende
te voeren grote projecten en de geldleninvangen van ƒ 100.000,— 's jaars);
Overleden: Jan Molenaar, oud 83 jaar,
het college de Raad te moeten waarschurevalidatiehuis voor chronische zieken en
voor het boven dit aantal uitgaande van invaliden op een terrein aan de noordzijde gen, die hiervoor nodig zouden zijn.
gehuwd met A. Keur; Adrianus Hendricus
wen voor mogelijke konsekwenties bij het
Wethouder KERKMAN (pvda) gaf te
500.000 bezoekers: 20%.
eventueel verwerpen van de voorstellen.
van de Zandvoortselaan t.b.v. de Stichting kennen, dat dit bij de stukken was ge- van de Lint, oud 93 jaar, gehuwd geweest
met M. van As.
Dit besluit zou voor de gemeente een zwa- De heer Slegers betoogde voorts dat de „Nieuw Unicum" te Heemstede) werd voegd.
aanwezigheid van een pier voor de ge- zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
re last betekenen.
*
Tevoren had een raadslid zich in dezelf- meente bijzondere kosten met zich- brengt,
*
zoals politietoezicht, diensten publieke Een krediet van ƒ 2585,—• werd beschik- Ter verbetering en verbreding van de He- Watergetijden
de trant uitgelaten.
renstraat, is een overeenkomst gesloten
HW LW HW LW
strand
Zonder nadere toelichting van de zijde werken, controle, bewaking, vuilnisdienst baar gesteld voor de aanschaffing van een met het r.k. kerkbestuur, waarbij dit beberijdbaar
van het college, wekte dit de indruk, dat enz., waardoor het overschot van deze in- schaftwagen t.b.v. de dienst van publieke stuur een stuk grond overdraagt aan de maart
31 7.48 3.30 20.20 15.30 11.30—18.30
de gemeente aansprakelijk kan worden komsten, gezien de stijging van lonen en werken.
gemeente, gelegen naast de lengtezijde april
*
gesteld voor de door de plannenmakers materialen in de toekomst, steeds minder
van
het
Patronaatsgebouw.
Ook
het
trot8.48
4.00 21.29 16.30 12.30—19.30
gemaakte onkosten. Dit is natuurlijk uit- ,zal worden. Bovendien zou het door aan- Idem van ƒ 2345,— voor de aankoop van toir langs de Grote Krocht, gelegen voor
10.45
5.30 22.57 18.00 14.00—21.00
gesloten. Het zal overigens ieder duidelijk neming van het voorstel van b. en w. niet een zandstrooier.
de pastorie zal worden verbreed. Een en
mogelijk
zijn
veranderingen
aan
te
bren11.42
7.00 24.33 19.30 15.30—22.30
zijn dat een dergelijk middel — de sugIdem van ƒ 3000,— voor de aanschaf- ander vraagt een krediet van ƒ 3500,—.
gen,
gezien
de
termijn
van
60
jaar.
Hij
0.33
8.30 13.06 21.00 4.30—11.00
gestie van de schuldenlast — afbreuk
fing van een 3e sneeuwploeg.
Dit
werd
zonder
hoofdelijke
stemming
stelde
derhalve
voor
de
erfpachtsovereen1.40
9.30 14.01 22.00 5.30—12.00
*
doet aan een ongedwongen benadering van
verstrekt.
komst
niet
op
60,
maar
ten
hoogste
op
2.25 10.30 14.42 22.30 6.30—12.30
de zaak en niet in onze bestuurscolleges
Een krediet van ƒ 6110,— werd verstrekt
*
25 jaar te stellen.
thuis hoort.
aan de Hannie Schaftschool voor de aan- Teneinde de bouw mogelijk te maken van Samengesteld door P. van der Mije KCzn
Het gemeentebestuur zou — met het koop
*
van materiaal voor het vak handen- een hotel met daarboven gelegen flatwoTijdens de rondvraag heeft de heer Go- aanvaarden van deze wijziging — de ne- arbeid.
ningen in het wederopbouwplan Zeereep- GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
volking
meer
bevrediging
schenken,
ge*
sen (prot.-chr.) een aanval gedaan op een
Tabaksfabricaten en aanverwante
Noord, nabij de v. Galenstr., werd de 3e
zien
de
norm
van
20%
vermakelijkheidspublicatie in ons nummer van j.l. dmsDe legesverordening werd gewijzigd, me- partiële wijziging van dit plan door de
artikelen voor snelle service
dag. Hij vroeg of het college kennis had bélasting, die normaal geldig is voor di- de naar aanleiding van het door de ge- Raad goedgekeurd.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
genomen van de redaktionele kantteke- verse verenigingen.
meente in exploitatie genomen caravanDe heer VAN DER WERFF (prot.-chr.) kamp
ning bij het voorstel van het gemeente„De Zeereep" (voormalig „Dennenbestuur, een bedrag van ƒ 2.500.000,— te opende de discussies. Hij sprak zijn grote dal").
Rondvraag
*
lenen voor de financiering van kapitaals- verwondering over dit voorstel van b. en
werken. Na een ontkennend antwoord van w. uit, aangezien zeker 95% van de bevol- Een krediet van ƒ 3305,— werd gevoteerd
king
met
vreugde
het
onthouden
van
de
de zijde van het college, citeerde de heer
voor de aanschaffing van een BungartzGosen de kanttekening en noemde deze rijksgoedkeuring van dit plan had be- trekker voor de dienst van publieke wergroet.
„kolder".
Ook had spr. kritiek op de 10% vergoe- ken.
*
„De besluiten van de gemeenteraad zouden door Ged. Staten toch niet worden
Een voorstel tot partiële wijziging van
goedgekeurd", zei de heer Gosen, „wanhet uitbreidingsplan „Dr. Jac. P. Thijsse- Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) infor- Rijk en gemeente, resp. voor 75% en 25%.
De heer GOSEN (prot.-chr.) vroeg of
neer dit college de beslissingen van de danig in beslag, dat het besluit van Ge- weg" — teneinde de bouw van een onder- mee'rde naar de mogelijkheid van een
het onlangs uitgegeven gemeenteblad, dat
raad niet verantwoord acht". Het gemeen- deputeerde Staten, houdende verdaging wijzerswoning bij de ter plaatse gelegen postagentschap in Plan-Noord.
VOORZITTER
antwoordde
dat
hierover
van
tijd tot tijd zal verschijnen, de taak
teblad van Zandvoort zou de ingezetenen van de beslissing omtrent het raadsbe- christelijke lagere school, een kleuterkunnen voorlichten over de werkelijke sluit betreffende
erfpachtsuitgifte
van school en een padvindsterclubhuis moge- wel eens contact zou kunnen worden op- van de plaatselijke bladen gaat overnemen.
stand van zaken, meende hij.
grond aan de N.V. Bouioes Exploitatie lijk te maken — werd zonder hoofdelijke genomen met de P.T.T.
De heer ZOET (pvda) pleitte voor een
De heer BREURE (groep-Breure) drukHelaas verzuimde de heer Gosen in de Maatschappij e.a., sonder meer voor ken- stemming aangenomen. ,
te zich nog wat positiever uit en merkte
raadszitting, de geëigende plaats voor ge- nisgeving werd aangenomen. Tijdens een Het voorstel tot het verlenen van een kre- lokale busverbinding met Plan-Noord.
VOORZITTER deelde mede dat over- op dat dit blad dikwijls een herhaling zal
meentebestuurders hun mening kenbaar te enige tijd geleden gehouden besloten diet van ƒ 19.000 voor de aankoop van
maken, de kanttekening te ontzenuwen. raadszitting, werd de erfpachtsuitgifte op een volkswagen met hefinstallatie • t.b.v. eenstcmming is bereikt met de direktie zijn van de publicaties in de plaatselijke
Waar het in deze notitie om ging, de ver- voorstel van b. en w. door de Raad goed- de straatverlichting ontlokte aan de heer van de N.Z.H.V.M. Met ingang van l mei pers. Dit gemeenteblad wordt in feite beontrusting over de financiële offers die de gekeurd.
Van der Moolen (pvda) de vraag of er wel a.s. zal er — bij wijze van proef — alleen kostigd door hen (belastingbetalers) die
gemeente moet brengen voor de miljoenenGezien het grote belang dat aan deze naar andere (goedkopere) mogelijkheden op werkdagen een busverbinding tot stand het niet nodig hebben!
Wethouder KERMAN (pvda) antwoordprojecten aan" de Noordboulevard, nu en overeenkomst werd gehecht, was het de was gezocht, ƒ 19.000 vond hij wel aan komen met dit tot nog toe min of meer
geïsoleerde deel van de gemeente.
de dat het gemeenteblad ten doel heeft
in de nabije toekomst, liet hij eveneens moeite waard geweest iets over de (mo- de hoge kant.
voorlichting
te geven omtrent „gemeenteonaangeroerd.
gelijke) oorzaak van deze verdaging te
Wethouder LINDEMAN (kvp) betoogDe heer KONING (groep-Breure) had
Hij vond dat met de betiteling „kolder" vernemen. Wij vragen ons in dit verband de dat deze op'ossing de beste was be- vernomen dat er t.b.v. de korpschef, de zaken". Het zal niet periodiek verschijde kanttekening afdoende was weerlegd. af, of de hierboven aangehaalde uitspraak: vonden.
heer Van Maris, een verbouwing van diens nen, maar zo af en toe. Per keer kost de*
Hij werd in die mening wellicht gesterkt „De besluiten van de gemeenteraad zouwoning aan de Zandvoortselaan plaats ze uitgave ƒ 350 a ƒ 400. Uit de Raad zijn
door de instemming vanachter de college- den door Gedeputeerde Staten toch niet Het voorstel tot het aangaan van een vindt, welke duizenden guldens kos't. Spr. geen bezwaren gekomen.
tafel, maar als raadslid schoot hij toch worden goedgekeurd, wanneer dit college geldlening van ƒ 1.500.000 door bemidde- vroeg wie dit moet betalen.
tekort.
de beslissingen van de Raad niet verant- ling van F. Berger & Co. n.v. te Amster- VOORZITTER antwoordde de dat de
Tegen kwart voor elf sloot de voorzitwoord acht", actuele betekenis gaat krij- dam, werd zonder hoofdelijke stemming heer Van Maris dit zelf financiert, waar- ter deze gedenkwaardige raadsvergadeDe pier nam j.l. dinsdag de geesten dus- gen.
aangenomen.
bij een gedeelte wordt gesubsidieerd door ring.
H.W.
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„Volk wil brood en spelen"

DE RAAD TWIJFELT NIET

Rest van de agenda

Uit de- Haad

Buslijn naar noord

t

l

•J l
i 'ir

Winkeliers,
maakt reklame
• door middel

j.

i

.

van de

.

\v

..J •

Zandvoörtse
Courant

Faam pepermunt bij een uitstapje
Vrije dag, zon,. Faam pepermunt. Voor extra ge-

zellige uren. In 3 smaken 1O et, 2O et, 25
(apothekers kwaliteit).

Want:
wie niet.
adverteert
wordt
vergeten!

et

kens te zeggen hoe hij vindt dat het dan
wel moet gaan in Zandvoort.
(Hier riep de heer Breure dat hij niet,
maar een regionaal dagblad de gewraakte termen had gebezigd.)
De heer GOSEN: „Maar u was maar al
te bereid ze te herhalen!"
Het heeft niets met handig afwimpelen
Hoewel wij geen eindeloze discussie wilVOORZITTER: „De heer Breure is er
openen, zij het ons vergund nog een- te maken, indien wij stellen, dat het «alop uit door mij de raadzaal te worden len
maal commentaar te leveren op berichten gemeen bekend is, dat zwavelwaterstof
tijdens Pier-debat
uitgestuurd".
ons bedrijf, in dit geval in de voi-m (bestanddeel van rioolgassen) wel degelijk
Heer BREURE: „Dat kunt u niet, dat over
van een ingezonden stuk .van de heer ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt.
weet u heel goed!"
Bij bepaalde atmosferische toestanden
VOORZITTER: „dat weet ik, maar ik erke.
De heer Brcure (groep-Breure) hield klein terrein betreft, n.l. de toegang tot de waarschuw
Wij menen er goed aan te doen de ge- veroorzaken de „modderkommen" door de
u
dat
de
gemeentewet
er
in
een lang betoog, dat hij oplas van een sta- pier.
inzender op enige onjuistheden .<in overvloedig voorkomende gistingsdampen
de orde in een raadzaal te ver- achte
peltje papier. Hij begon met te zeggen
Evenals de heer Gosen was ook de wét- voorziet
zijn betoog te wijzen, die kennelijk een de moeilijkheden, die de inzender aan ons
zekeren
en
ik
zal
niet
aarzelen
van
deze
dat hij dit op z'n minst een vreemd vo'or- houder beducht voor de gevolgen van een middelen gebruik te maken."
gevolg zijn van zijn onbekendheid op het bedrijf toeschrijft.
stel vond, omdat de regering vooralsnog eventuele afwijzing van dit voorstel door
Met dank aan de redaktie voor de vergebied van kunststoffenfabrikage en van
De
heer
PETROVITCH
(alg.
Zandv.
begeen vergunning tot de bouw van de pier de Raad. Spr. zou niet weten hoe hoog de lang) merkte nog op dat hij weinig had de gezondheidsleer. Deskundigen op dit leende plaatsruimte.
geeft, terwijl de gemeente toch doorzet. kosten ( ?) dan wel voor de gemeente zou- bemerkt van de afkeer voor de pier van gebied hebben n.l. een geheel andere meHoogachtend,
Ook vond hij dat de Raad te weinig zeg- den zijn.
. '
CORODEX N.V.
van de bevolking. „Er zijn bij mijn ning.
genschap heeft in deze kwestie, doordat
Wethouder LINDEMAN (kvp) verklaar- 80%
De heer Gerke stelt het, alsof ' in de
weten geen protestvergaderingen gehou- stoomketel
B. en W. een vinger in de pap willen heb- de hierna dat hij persoonlijk niet bepaald den!"
carbol gestookt wordt, of dat
zei spr.
ben. In feite is dit een overeenkomst tus- op deze pier zat te wachten! Maar het kaandere dampen door de fabrieksschoorDe heer KONING voegde hierop de heer steen
sen het College en de Kon. Mij. voor Ha- rakter van de badplaats Zandvoort is ook Petrovitch
gespuid
worden.
•
•
niet nader te noemen scheldvenwerken. Als de Raad dit voorstel aan- een geheel ander dan dat van b.v. Noord- woord toe,eenwaarop
Het eerste zou niet . slechts onzinnig
Hoestdrank in tabletvorm.95ct
de
laatste
zich
in
proneemt, dan is dit een volkomen onverant- wijk of Domburg, in welke badplaatsen
ook onzinnig duur zijn, het tweede
tot de voorzitter wendde met het maar
woordelijk besluit, aldus spr. Men zou aan men ook nimmer 'n pier zou moeten bou- test
onmogelijk.
nota van deze onparlementaire
dit beleid een krachtig halt moeten toeroe- wen. De badgasten, die naar Zandvoort verzoek van
Welke dampen, van de vele soorten, die
de heer Koning te nemen.
pen, vervolgde de heer Breure, die in zijn komen, komen niet persé voor rust, wel uitlating
door de gemeenschap verspreid worden,
VOORZITTER:
„Ik
weet
nu
wel
in
welbetoog voorts de heer Bommer (huisves- voor vertier. Overigens was hij verbaasd ke hoek de beschaving in deze raadzaal schadelijk zjjn voor de gezondheid en de
tings-deskundige voor de P.v.d.A. in de over de drie tegenstanders van dit voorstel
ademhaling bemoeilijken, is zelfs -voor Prijs voor aprilgrap
Tweede Kamer) aanhaalde en hierbij op- die indertijd bij de eerste besprekingen, huist!"
deskundigen lastig ' te beoordelen. Men Hedenavond wordt in de televisierubriek
De
heer
BREURE
kwam
hiertegen
op,
merkte dat het niet uitgesloten is dat de allen voor een pier waren geweest. Hij maar de voorzitter ontnam hem 't woord. moet echter wel de zaken gescheiden hou- „Attentie"
bekend gemaakt, wie naar oorheer Bommer in het volgende kabinet mi- achtte de pier een aanwinst voor Zanddeel van het onlangs gevormde l april
Een zichtbaar ontstemde Voorzitter den.
nister van Volkshuisvesting en Bouwnij- voort, zeker voor het bedrijfsleven.
De
inzender
brengt
de
schoorsteen
in
't
comité
dit
jaar voor.het eerst de „Prix de
verheid zal zijn, waardoor het pierplan
De heer GOSEN (prot.-chr.) sprak er bracht het voorstel van B. en W. in stem- geding. Hierdoor worden slechts rookgas- Joke" in ontvangst
mag nemen voor de
wel eens geheel en al afgewezen zou kun- zijn afkeur over uit dat de heer Breure ming.
afgevoerd. Corodex n.v. gebruikt dag best geslaagde l aprilgrap. •
Het kreeg een ruime meerderheid met seri
nén worden. Gezien de Zandvoörtse con- zich zo had laten gaan en zich niet had 11-3.
en nacht stookolie in een volautomatische
De uitreiking van de trofee zal plaats
(Tegen: de heren v.d. Werf f, Koning-.stoomketel
stellatie, achtte spr. deze voorgenomen ontzien • de burgemeester, als vertegenmet een zeer hoog brandstof- vinden in de nacht van zondag op maanpierbouw volstrekt in strijd met de belan- woordiger van de Kroon, belachelijk te en Breure).
rendement.
dag in hotel Bouwes, door het comité-lid
gen van onze gemeente. De grote meer- maken. Spr. vond dit zeer onbehoorlijk.
Uit de stalen (niet gietijzeren) schoorderheid van de bevolking is tegen dit plan. .VOORZITTER antwoordde hierop dat
steen komt, evenals bij vele Zandvoörtse de heer Max Tailleur.
Eigenlijk is er maar één man, die er hij blij was dit protest nu eens uit de Raad
schoorstenen, waterdamp en koolzuur.
voor is, maar deze gaat over een paar jaar zelf kwam. „De heer Breure", zo zei spr.
Wij matigen ons aan dat bij ons de'ver- Zandvoörtse Bridgeclub
en
reumatische
pijnen
heen (spr. doelde op de burgemeester) zo- „is een grappenmaker en misschien een
branding beter en onschadelijker zal - zijn
wrijft
IT
eveneens
weg
met
dat zijn opvolger met een pier, die niet goed acteur, maar zeker een slecht raadsdan in vele woningen. • Slechts volkomen Opnieuw is de Zandvoörtse Bridgeclub erdoor de bevolking gewenst is, in z'n maag lid omdat hij geen beleid uitstippelt. In
onschadelijke stoom (in feite dus ' duin- in geslaagd de Amsterdamse bridgeclub
zit! Kennelijk wil de huidige burgemeester zijn negatieve houding verzuimt hij tel'Effectenbeurs te bedwingen. MSet 53-25
water) wordt in het riool gespuid.
voor de afloop van zijn ambtsperiode een
Overigens is de vroegere stenen schoor- werden de beursmensen verslagen, in wedbeslissing forceren. Anders kon spreker
steen niet afgebrand, doch (zeer tot onze strijdpunten met 853 tegen 678.
zich deze overhaasting niet voorstellen.
spijt) door de bliksem getroffen' en.'daar- De gedetailleerde uitslag luidt:
Hij zag in de pier slechts commerciële
Raspoort-Sjouwerman en Stor-Fabel
aan' denken wij nog steeds met" béwóndebelangen voor de initiatiefnemers. Spr.
ring, zéér deskundig door de Zandvoörtse winnen met 54-49(4-2); Berrier-Wanna en
citeerde enkele artikelen uit de dag- en
brandweer neergehaald. Om stagnatie te van Dartelen-Polak spelen gelijk met 62weekbladen en wist daarbij te vermelden
voorkomen is de nog steeds uitstekend 61(3-3); Dames Brossois-Fabel en Brosdat de burgemeester in een van deze publifunctionerende stalen schoorsteen- : ge- sois-Spiers verliezen met .47-76(0-6); Mevr.
caties „Pa Pier" wordt genoemd. Na zijn
plaatst. Steen en werkkrachten .kan*., men Spoelder-Jongbloed en de. dames Vallo winafwijzende mening verschillende malen te
beter voor de woningbouw gebruiken.
nen met 73-56(6-0); Bisenberger-Vader en
hebben herhaald, interrumpeerde de heer
Gaarne nodigen wij overigens de "iijzen- dames Berrier-Hagen verliezen met 22-76
Gosen: „Gaat dit nog lang zo door en moeder uit, indien de huidige schoorsteen zijn (0-6); dames van der Pol-Wakker en Kieten wij daar naar blijven luisteren?"
schoonheidszin stoort, op zijn kosten een wiet-KIomp winnen met 91-31(6-0); dames
Maar de heer Breure ging weliswaar met Zandvoortmeeuwen
nieuwe te laten bouwen, mits ons "Bedrijf Keur-Schutte en Schutte-Keur winnen met
Zandvoörtse Hockeyclub Z.H.C.
stemverheffing, maar onverstoorbaar verniet in zijn werking wordt gestoord;
90-44(6-0); dames Bakkenhoven-Vader en
Programma
zaterdag
30
maart:
der en eindigde tenslotte met de woorden Uitslagen woensdag 20 maart:
Wat voorts de dampen betreft, kunnen dames Bos-Sneiders winnen met 58-55(4dat in dit voorstel het begin ligt van do
slechts herhalen, dat deze niet 'scha- 2); fam. Coops en fam. Kerkman winnen
Zandvoortm. pupillen b-DSS a
2-1 Meisjes: Rood Wit d-Zandvoort c 15.30 u. wij
vernietiging van Zandvoort als badplaats.
Zandvoort e-BDHC i
14 u. delijk zijn in de concentraties, waarin zij met 75-34(6-0); fam. Polak en Mulder
De heer Hose (vvd) zei verbaasd te zijn Uitslagen zaterdag 23 maart:
HBS d-Zandvoort-d
15.15 u. voorkomen. Wij kunnen dit aantonen aan Smid-Notterman winnen niet 53-36(6-0);
over de zoveelste salto mortale van de
Zandvoort a-Scheybeek a 15.15 u. de hand van onderzoekingen door binnen- fam. de Jong en de dames Stor-Weller
IJmuiden 3-Zandvoortm. l
0-6 Jongens:
heer Breure, die notabene zelf de heer
Rood Wit b-Zandvoort b
15.30 u. en buitenlandse geleerden van naam.
verliezen met- 38-73(0-6); dames Huijs2-Kinheim 4
1-0
Schoofs (van de Kon. Ned. Mij. voor Ha- Zandvoortm.
Zandvoort d-Bechtrop d
15.15 u. Wij kunnen er nog op wijzen, dat het in man-van Praag en dames Snijer-Versteege
Tweede Jeugd-Zandvoortm. 3
6-0
venwerken) in contact heeft gebracht .met
de
ziekenhuizen
ook
.naar
carbol
ruikt,
en
winnen met 74-39(6-0); fam. Paardebek
Adspiranten:
Adspiranten:
het College!
daar komt men meestal in betere condi- en mevr. Notterman-de Zwarte winnen
14.15
u.
Meisjes:
ZHC
b-ZHC
a
Zandvoortm. a-Schoten a
9-1
Heer Breure: „U liegt!"
tie uit van men er in gaat.
met 116-39(6-0).
Haarlem e-Zandvoortm. c
2-5 Programma woensdag 3 april:
Heer Hose herhaalde zijn woorden,
Zandvoortm. d-HFC e
3-3 Meisjes ZHC adsp. a-Rood Wit
waarbij de heer Breure herhaaldelijk in15 u.
Zandvoortm. e-ETO b
1-3
terrumpeerde, zodat de Voorzitter — in
Programma
zondag.31
maart:
Zandvoortm. g-Halfweg b
2-3
het ontstane rumoer — tussen beide moest
14 u.
Heren: Zandvoort 1-Hermes l
komen, waarbij hij de woorden van de Pupillen:
12 u.
Wit 2-Zandvoort 2
heer Hose bevestigde.
RCH a-Zandvoortm. a
2-1 Rood
10.30 u.
Zandvoort 3-Amsterdam 7
Plotseling ontstond er een felle woor12 u.
Zandvoort 4-Saxenburg 3
denstrijd tussen de heer Breure en de heer Uitslagen zondag SJt maart:
12.30 u.
Zandvoortm.-TYBB
3-2 Dames: Togo 2-Zandvoort l
Petrovitch (A.Z.B.) toen de laatste op10 u.
BDHC 5-Zandvoort 2
West-Frisia 2-Zandvoortm. 2
2-0
merkte dat de heer Breure indertijd voor
Zandvoortm. 3-Velsen 2
2-1
de pierplannen had gestemd. Voorzitter
HFC 5-Zandvoortm. 4
1-6 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
hamerde en verzocht stilte, waarna hij de
Spaarnevogels 2-Zandvoortm. 6
0-2 Programma zaterdag 30 maart:
heer Hose verder aan het woord liet.
VI. Vogels 5-Zandvoortm. 7
1-1 TZB adsp. a-HBC b
De heer Hose was van' mening dat bij
15 u.
DIO 6-Zandvoortm. 8
3-3
het Zandvoort van het ogenblik een pier
TYBB adsp. g-TZB b
15 u,
hoorde. Wij hebben de keus tussen een Junioren:
vissersdorpje of een badplaats, aldus spr.
Zandvoortm. a-Beverwijk a
2-8 Programma zondag 31 maart:
14.30 u,
Hij vestigde de aandacht op de verZandvoortm. e-Vl. Vogels a
3-6 18 DIOS-TZB
50 TZB 2-BSM 3
12 u,
plichting van de Mij. voor Havenwerken,
Programma
zaterdag
30
maart:
100 Zandvoortm. 7-TZB 4
12.30 u,
om de Raad ieder half jaar over de vorde103
TYBB
9-TZB
5
12
u
ring der plannen in te lichten. Hieraan is
Telefonia-Zandvoortm.
15.15 u.
12 u
niet de hand gehouden. Spr. had meer rea6 Zandvoortm. 2-VVB
16 u. 124 TZB jun. a-NAS a
liteitsbesef van de Maatschappij verwacht. 15 SMS 3-Zandvoortm. 3
16 u. Programma woensdag 3 april:
VOORZITTER verdedigde het voorstel Adspiranten:
TZB pupillen a-Geel Wit b
15 u.
en merkte op dat de minister zijn goed- 41 Ripperda a-Zandvoortm. a
15.30 u.
keuring aan dit plan geenszins onthouden 61 Zandvoortm. b-RCH c
14.30 u. Zand voo rtse- Schaakclub
heeft, 'maar deze opgeschort heeft. DÏt 94 Kennemerland b-Zandv.m. e
15 u.
houdt zeker niet een afwijzend standpunt 107 Bloemendaal f-Zandvoortm. f 15.15 u. De stand in de clubcompetitie vertoont in
in. Spr. betwijfelde het of een .zo groot 125 Zandvoortm. .g-Halfweg c
15 u. de kop steeds nieuwe gezichten. Een bewijs van sportieve strijd in de middenpercentage van de bevolking tegen de pier Pupillen:
moot voor een plaats onder de eerste tien.
is. Inderdaad wordt de kustlijn door de 147 Zandvoortm. a-TYBB a
14.30
u.
Na de 12e ronde ziet de volgorde er
pier onderbroken, maar, zo zei spr. „wij
als volgt uit: 1. Gerritsma; 2. Lindeman;
krijgen er iets bij, n.l. een lange boulvard Programma zondag 31 maart:
3. Roetemeijer; 4. Bronkhorst; 5. Steiner;
in zee! Vijfhonderd meter heen en vijfCeleritudo-Zandvoortm.
14.30 u. 6. Vos; 7. J. Drost; è. Niclsen; 9. De Jong
honderd meter terug, dat is een kilomeAlkmaar
3-Zandvoortm.
2
12
u.
en 10. Steiner Jr.
ter", voegde hij er aan toe.
24 Stormvogels 5-Zandvoortm. 3
10 u.
De erfpachtstermijn van zestig jaar te 30
Zandvoortm.
4-Haarlem
5
9.45
u.
verkorten tot 25 jaar (zoals de heer Sle- 69 Zandvoortm. 5-RCH 7
9.45 u. Gymnastiekvereniging O.S.S'.
gers voorstelde in zijn brief) leek spr. 76 Zandvoortm. 6-Ripperda 7
9.45 u. De openbare lessen 'voor jeugdleden vinireëel, omdat een mogelijke stijging van 100 Zandvoortm. 7-TZB 4
12.30 u. den zaterdagmiddag 30 maart a.s. in het
de grondprijzen hierop geen invloed heeft.
gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool
Voor dergelijke objecten wordt zelfs wel Junioren:
12.30 u. plaats.
een erfpacht van 90 jaar aangehouden. Hij 117 Zandvoortm. a-Schoten a
De jaarvergadering voor de 21 vereni14.30 u.
bestreed de zienswijze van de heer Koning 140 Zandvoortm. b-DSK a
9.45 u. gingen uit Kennemerland wordt zaterdag
en trok het in twijfel dat het teruglopen 152 DSB a-Zandvoortm. c
12 u. 30 maart a.s., in gebouw „Kennemerstabezoek aan • Schcveningen aan de aanwe- 157 Schoten c-Zandvoortm. d
14.30 u. ten" te Beverwijk gehouden.
zigheid van de pier aldaar was te wijten. 168 HFC j-Zandvoortin. e
Uit het jaarverslag blijkt, dat het aahHij stelde er prijs op te verklaren dat hij Programma woensdag 3 april:
tal leden is teruggelopen van 6477 op
de Kon. Ned. Mij. voor Havenwerken zou
TYBB pupillen d-Zandvoortm. c 15 u. 6130.- Deze daling is in hoofdzaak te wijverzoeken zich aan de wens van de Raad
DSS pupillen c-Zandvoortm. 5
15 u. ten aan het teruglopen van, de jeugdleden
te houden in zake de half-jaarlijkse inforbij de grootste verenigingen, daartegenover
matie.
onderging het aantal dames- en herenleMet nadruk zei spr. tenslotte dat hij Opstelling Zandvoortmeeuiven
den een kleine stijging.
geen behoefte had ook maar met een woord
Het technische programma vermeldt
op het betoog van de heer Breure in te In de uitwedstrijd van a.s. zondag tegen
oefenkorps dames, districtswedstrijgaan.
Celeritudo komt het eerste elftal van o.m.
voor jongens en meisjes, jeugdsport. Wethouder KERKMAN (pvda) belichtte Zandvoortmeeuwen in de volgende opstcl- den
dag,
graadwedstrijden
e.d.
nog enkele financiële aspecten van de pier- ling uit:
SCHOON» ZUINIG» WARM
bouw en hij merkte op dat te bedingen
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. Water;
vergoeding van 10% van de entreegelden W. Jansen, G. Kerkman en G. Kraaije- K.J.C. Zandvoort
als volgt ware te interpreteren: met een noord; G. Nijkamp, C. Schilpzand, S. Stob- Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
minimum van 10 cent per persoon..
belaar, F. J. Paap en G. Oosterbaan. Re- lle ronde voor het clubkampioenschap.
ESSO OLIE- EN G AS HANDEL
De erfpachtstermijn was volgens spr. geen serves zijn: J. O. Keur, A. Paap en J.
No. l werd L. van Norden; 2e. J. KrieVAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576
probleem, omdat het hier een betrekkelijk Zwemmer.
len; 3e. J. Boekhout;, 4e. C. Terol.
(Vervolg van pagina 1.)

Hier staat uw brief

Interrupties over en weer

Spit, Spierpij n

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

natuurlijk een oliehaard gestookt met

PETROLEUM

Fa. A. KIRKMAN & Zn.

Elke fijnproever prefereert :

TELEFOON 2254 B
LEFFERTS WijllGXt BH gedistilleerd KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed in de leeftijd van 69
jaar mijn geliefde echtgenoot, onze
lieve vader en grootvader
ROELOF F. WIGBOLDUS
Zandvoort:
H. B. J. Wigboldus-van den Boogert
.Rotterdam:
Sim Wigboldus
J. M. Wigboldus-Mulder
Roelie en Jacky
Marian
Zandvoort, 29 maart 1963
Van Speijkstraat 19a
Thuis geen bezoek
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpsplein 11 te Zandvoort. Bezoek aldaar des middags
van 3-4 uur.
De teraardebestelling zal plaats
hebben dinsdag 2 april a.s. om 14
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde moeder en grootmoder
LEENTJE SCHAAP-PAAP
betuigen wij allen onze hartelijke dank.
In het bijzonder dokter v. Es en de wijkzusters voor het langdurige en goede
zorgen.
Uit aller naam:
J. Schaap '
Zandvoort, april 1963
Voor uw blijk van belangstelling ondervonden bij het overlijden van mijn lieve
man en onze lieve en zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
FLORIS MOLENAAR
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
A. E. Molenaar-Mulder.
Zandvoort, maart 1963
Grote Krocht 34

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

PRESBURG
en het. leed is geleden!
GR.HOUTSTRAAT 29, HAARLEM

D
Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impala"
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

WONINGRUIL
Aang. gezellige woning te
Haarlem, nette stand, voor
woning te Zandvoort.
Zuider Buiten Spaarne 116,
Haarlem.
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aang. ben.huis bev. 3 krs,
keuk. en gr. achtertuin.
Gevr. in Zandvoort iets
dergeijlks. Br. 2307 Z.Crt.
In Dortmund 1. Btg. 3
Zimmer gegen gleiche in
Zandvoort vom 18 Juli bis
zum 18 August aus zu
tauschen. Wünsch in der
Nahe voin See. Anschrift
a. Fr. Westphal, Dortmund
Barmerstr. 13.

Aangeb.: KOSTHUIS met
hulsel, verkeer. Br. nr 2505
bur. Zandv. Courant.
Laat uw kostbare auto
DOKTOREN:
niet buiten staan. Voor
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181 ƒ 30,- p.m. kunt u een
NIEUWE GARAGE
WIJKZUSTER:
huren bij hotel De Schelp,
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720 Zandvoort, tel. 4781.
Te koop gevr. door ingez.
APOTHEEK:
v. Zandv.': een WOON30 maart t.m. 4 april:
HUTS. Event. op te léveZandvoortse Apotheek,
ren na het seizoen of per
Haltestraat 8, telefoon 3185.
l jan. a.s. Br. ond. nr. 2507
af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
bur. Zandv. Crt.
Alleen voor spoedgevallen.
G A R A G E te huur gevr.
Marisstr. 60, telef. ,3922.
Zondag 31 maart
Dierenarts dr. J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken HUIS'en/of MAISONNETKenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524 TE te koop gevr. v. cliënt.
Mak" K.''C.'van de'n' Broek,
Brederodstr. 25, tel. 2318.
Hypotheken — VerzelcePREDIKBEURTEN
ringen — Financieringen
DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

HERVORMDE KERK,' Kerkplein
Zondag 31 maart
10.30 uur: ds. C. de Ru. Bevestiging van
lidmaten. Medewerking van het kerkkoor.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. de heer W. Doeyendans.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 31 maart
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h:) uit
Haarlem.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: mej. dr. .J. L. Klink (rem.)
uit Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 31 maart
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 u.: ds. P. J. O. de Bruijne. Sluitingsdienst met de Evangelisatieclubs.

WERKSTER gevr., Bene'denhuis. l morgen in de
week van 9-il? uur. Telef..
2282, Hugo' de .Grootstr. 25
WINKELJUFFROUW
of
MEISJE gevr. v.d. bediening. Graftdijk's Cafetaria. Kerkplein 9, tel. 4670.
Gevr. WERKSTER 2 ocht.
p.w., geen schoonmaak.
Mevr. v.d. Schaft, Thorbeckestraat 54, tel. 3872.
Flinke WERKSTER gevr.
voor 2 ocht. p.w. a ƒ 2,—
Brederodestraat 168.
VERKOOPSTER
gezocht
voor hele of halve dagen.
Enige talenkennis gewenst.
Br. aan Souvenirshop J. v.
Beek, Kerkstraat 25.
De Amsterdamse Groentehandel, Kosterstraat 13a,
vraagt NET WINKELMEISJE met vak bekend.
Gevr. ACHTERZITJE v.
fiets en driewielerfietsje.
Aangeb. BABYCOMMODE
alles i.g.st. Br. nr. 2506
bur. Zandv. Crt.
FIETSSTOELTJE gevr.
Telefoon 4087.
Aangeb. KINDERWAGEN
z.g.a.n., excl. model. Te bezichtigen na telefonische
afspraak. Tel. 2582.
Te koop: TV-TAFELTJE.
Smedestraat 17.
VERLOOFD.
CASSETTE
TAFELZILVER
PLEET
(nieuw) bijna halve prijs
a contant. Br. nr 2503 Z.C.
Te koop: BANKSTEL ƒ 100;
ZITWAGEN m. kap ƒ 15;
2 pers. wit LEDIKANT m.
matr. ƒ 35. Alles in g. st.
Lijsterstraat 12 na 6 uur.
Te koop: mod. ROTAN
WIEG, l REISWIEG, l
BOX met vlonder. F. W.
Castien, telefoon 4010.
Te koop: KINDERBOX.
Van Lennepweg 53/8, tel.
4372.
Aangeb.:
BRUYNZEELAANRECHT ƒ 15,— en
meisjes MONTY-COAT, 14
jaai-, ƒ 15,—. Fr. Zwaanstraat 34, tel. 3400.
Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Schildersbedrijf
„W E l K O"

Wegens examen: moeders,
voor goed schilderwerk
uw dochterje G R A T I S
G E K N I P T . R. Paap, Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
Burg. Engelbertsstraat 80. A'dam: Vierwindenstr. 21,
tel. .020-62030; v. BeuninKAPSTER komt bij u aan genstr. 68/1, tel. 020-89988
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.
Jonge vrouw zoekt WERKKRING in winkel en/of
huish. Moet wel kleine
woonruime beschikb. zijn
voor haar en haar schoolg.
kind. Prettige sfeer wordt
meer op prijs gesteld dan
hoog salaris. Br. nr. 250é
bur. Z.Crt.

Gevr. l' of meer JONGELUI waarvan l aankomend
TIMMERMAN. K. P. M.
Pakveldstraat.
LENINGEN en CHEQUES
voor de aanschaffing van
huishoudelijke artikelen.
N. V. „DE VOORZORG",
Rijksstraatweg 35, Haarlem. telefoon 02500-54903.
P. Koreman, Oosterparkstr. 7, Zandvoort. tel. 4212.
Onze VVEEKREKLAME:
LIGSTOELEN ƒ 9,50
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, tel. 2974
Gevr. flinke aankomende
mann. hulp. Woninginrichting 't INTERIEUR; Stationsplein 13-15.

Partij van de Arbeid
Afdeling Zandvoort

Om de kwaliteit van het leven
Daarover spreekt op WOENSDAG 3 APRIL in zaal 2
van het Gemeenschapshuis de heer J. J. A. BERGER,
lid van de Tweede Kamer.
We beginnen om S uur.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Komt u ook luisteren ? U bent van harte welkom.
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(Eigenaar J. Gebe)
THANS WEER GEVESTIGD

THORBECKESTRAAT 15
ZANDVOORT - TELEFOON 4203

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie -in de

'•l

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van

Zandvoorts -bevolking !

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen

GROTE KR()CHT^5J>7 ^-&K
#EtrZ97*r;; '*f: 'ZBNDVOOBT

FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562
LAAT NU
uw scharen en messen.

vakkundig slijpen
Ook golfslijpen tafelmessen
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGJ3LVIJLEN
ZAKMESSEN enz.
' Optiek - Staalwaren
Elektrische slijperij

Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien
Poststraat 12, telef. J,S95
(t.o. Consultatiebureau)
Leverancier
alle Ziekenfondsen

Het grote succes!

SI K S-koekjss

per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

iiiiiiiiiiiiiiiMiimiiinimiiiiiimiiiMimr
nieuw model
verlovingsring

ontworpen
voor moderne
jonge mensen
Kom deze ring bij ons zien.

Wij vragen voor de verBlo emenmagazijn
koop van artikelen, ver„Noord"
vaardigd door blinden, invaliden en minder-validen M. S C H N I E D E W I N D
COLPORTEURS (TRICES)
hk v.d. MoolenBrieven te richten aan Vondellaan
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
straat — Telefoon 4320
Postbus 111 te Zeist.
Uw adres voor bruidsDinsdag 2 april
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", WERKSTER gevr, v. 2 a
en grafwerk
Zuiderstraat 3.
Nieuwe bloemzaden
3
ocht.
p.w.
of
MEISJE
v.
Spr. de heer H. Veldkamp, Den Haag. halve dagen. BrederodeAangesloten bij de
straat 154, tel. '4821.
Nederlandse Bloemendienst
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang Gevraagd
:
GRONDWERKERS
Willemstraat.
CHAUFFEUR-GRONDWERKERS
ELECTRO-MONTEURS
HUMANISTISCH VERBOND
en
Zondag 31 maart, 9.45 uur, 402 m: radioHULP-MONTEURS
toespraak door de heer'-A. L. Constandse. Onze gedachten gaan uit naar het werken
Onderwerp: Illusies en idealen.
in ploegverband met eigen vervoer.

OCCASION. T.V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

Eendracht Maakt Macht

J. W. A. van Vuuren N.V. •
Florastraat l, Beverwijk.

Voor leden van de vereniging komt be- Zeepost
schikbaar de etage-woning
Staten van Amerika:
VAN LENNEPWEG 53-7 Verenigde
ss „Korendijk", 3 april
Argentinië:
Huurprijs per week ƒ 21,60.
ms „Zaanland", 31 maart
Schriftelijke opgave met vermelding van
ms „Cap Blanco", 2 april.
rangnummer vóór dinsdag a.s. 7 uur aan
ms „Cap San Antonio", 3 april;
de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerke- Australië:
straat 22.
ms „Blumenthal", 2 april;
Brazilië:
ms „Santa Rosa", 2 april;
ms „Charles Tellier", 3 april;
Brits-Oost-Afrika: ss „Africa", 4 april;
Eerste steen
Canada:
ms „Pr. Willem van pranje", 3 april;
Morgen zal de éérste steen worden gelegd Chili:
voor het nieuwe hotel „Friesland" aan de
ms „Wien",'4 april;
Ned. Antillen:
Hogeweg.
ms „Oranje Nassau", 2 april;
Het nieuwe hotel, dat in de plaats komt
voor hel afgebroken hotel-pension, zal aan Suriname:
ms „Kreon", 31 maart;
ruim tachtig gasten logeergelegenheid Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
ms „Garoet", 3 april.
bieden.

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen wintertarief. Prima referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Zaterdag 30 maart: OPENING

Dr. JOH. MEZGERSTRAAT 48, tel, 4436
Geschikt voor partijen. Zaal voor 30 en
40 personer. Prima keuken. Billijke prijzen
Gezellige bar.
Aanbevelend, M. JANSEN
Receptie: 's avonds 7.SO—10.30 uur.

Centrale verwarming-Oliestook
ir»
„TTF'Ér'ïïwiirdHiHr
JB. JEa'L'£1.1^9 lö^lQ. TITE*!?
W £aM.l\.
U WORDT BEWONDERD
OM UW GOED FIGUUR

J. H. BLASfi, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestoolc financiering mogelijk

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van J7-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
Laat nu eens een

op sterkte van uw eigen glazen

voor strandstoelen
Vervaardigd van ijzersterk en
kleurecht „Bara" markiezendoek.
Prijzen op aanvraag.
Tevens alle soorten VLAGGEN in
wol, katoen, nylon; daktenten voor
zomerhuisjes, windschermen, ligstoel'oper.

Z

l

te Zandvoort.
Overeenkomstig de wens van het Gemeentebestuur, zullen' deze woningen verkocht
woren aan INGEZETENEN
VAN DE
GEMEENTE, welke hiervoor vestigingsvergunning dienen te verkrijgen.
Inlichtingen: Telef. 2671, na 6 uur.

van ons nieuw ingerichte café-restaurant

Bestel nu uw

Woningbouwvereniging

Bouwbedrijf
Van Sluisdam
heeft in voorbereiding een plan voor de
bouw van maisonettes

Fa LANSDORP

Kerkstraat 33, tel. 2359

Hedenavond nog kijken

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.

i

Vanaf heden kunt u ook bij ons weer terecht voor:

ZANDVOORTSE
' COURANT
Achterweg l

voor de slanke lijn

VERKOOPSTER
(noodhulp) b.z.a. v. vrijdag en/
of zaterdag. Br. nr. 2502
bur. Z. Crt.

A
P^

EILINCA

Tel. 020-36717, Spui 26, Amsterdam

U hebt er winter en zomer plezier van.

Zijsluiting met veler ƒ19,95
met binnenband .. ƒ25,75
Zijsluiting wit broche
ƒ23,75

Brittenspecialist
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

Verder is voorradig een
uitgebreide sortering: stepins - Gaines - corselcts en
B.H.S.
WIE' EEN INTIEME SFEER
en een persoonlijke bcdicning kan waarderen, komt
stellig naar

Maison Elegance
Corsetterie
Kostverlorcnstraat 49
Zandvoort, - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

1

51

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per Kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

tR

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Moderne jongelui dragen graag eens iets anders!
„Bij-de-tijdse"-schoenen. Hoogst-modieus en zeer apart. Spitse
Italiaanse leesten. Kwieke snitten. PRESBURG's uitgelezen kollektie biedt hierin keus te over e n . . . zie eens, hoe voordelig!

v/r

met een bril of zonnebril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12 - Tel. 4395
t.o. Consultatiebureau
Erkend Ziekenfondsleverancier

Hoogst-modieuze zwart leder instapschoen. Je glijdt erin en loopt
erop weg. Licht, soepel en comfortabel. Maten:
33-35 .... 15.95 l 36-40 .... 17.50

Zeer moderne molière op
spitse leest. Bijzondere pasvorm. Heerlijk licht en flexibel.
In zwart. Maten:
33-35 14,95 | 36-40 16.95

Topmode! Hoogomsluitende
jongensloafer met zeer apart riempjesmotief en elastieken inzetsels.
Licht en bijzonder comfortabel.
Maten:
l 33-35 ... 17.95
32
16.95 36-40 ... 19.95

Iets exclusiefs. Sjieke molière in
zwart leder. Voorblad bordeaux
met licht schaduweffect. Madridhak. Maten:
32-35 .... 15.95 | 36-40 .... 17.95

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

ZIEKENFONDSPREMIE
voor vrijwillig verzekerden
De steeds stijgende uitgaven voor ziekenhuisverpleging
en andere verstrekkingen noodzaken de onderstaande
ziekenfondsen met ingang van 7 april, respectievelijk
l april a.s. de premie voor de vrijwillige verzekering
te verhogen en te brengen op:
f 3,23 per week voor zelfstandig verzekerden van het
Algemeen Ziekenfonds n.v. „Amsterdamsen Ziekenfonds"
en
f H,— per maand voor zelfstandige verzekerden, van
het Algemeen Ziekenfonds „Haarlem en omstreken"
De premies voor Bejaarden Verzekering en de te betalen premie voor hen, die een premie-reductie genieten
blijven ongewijzigd. In bovengenoemde bedragen is de
premie voor het Aanvullmgsfonds niet begrepen.
Algemeen Ziekenfonds n.v. „Amsterdamsen Ziekenfonds"
Algemeen Ziekenfonds „Haarlem en omstreken"

Chr. U.LQ.-school
SOPHIAWEG 2, Zandvoort, telefoon 4440
Volledige opleiding voor de M.U.L.O.diploma's
A eventueel met middenstandsdiploma
en B.
Ook bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een schooldiploma.

i
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HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

heeft alles voor uw bedrijf

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

L. SMED
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

voorj aarsmodellen

WIST U

Brossois

schoenhandel

annex

Dameshakjes
repareren in

reparatie-afdeling

1

dag
gereed!

Telefoon 2653

*=•

Voltreffers

VERPLEEGSTERS
voor volledige dan wel voor gedeeltelijke dienst.
Een JfS-urige en 5-daa.gse werkweek is ingevoerd.
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
Brulo-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken geschiUtheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurcompensatie en 4% vakantie-uitkering.
Verzoeken om inlichtingen over het werk en
Dienstvoorwaarden, almede sollisltaties te ricliten aan de Eerste Geneesheer-Direkteur, dan wel
persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op
alle werkdagen behalve zaterdags, van 9-12 uur
en van l^-n uur.

i __-1

-

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

ïgcbr'!

(BURGER!
[slagerijen!

NATIONAAL en l NT6 R NATIONAAL BEKROOND -

750 gr. Varkenskarbonade 3,25
750 gr. Kalfslappen
3,99
WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
f*Q _A l 250 gram
100 gr. LUNCHWORST.... O3 Cl | WEEKENDWORSTJE
EEN BLIK ZALM

99 ct

70 et

2 PAKJES KWALITEITS- ylft _-X
MARGARINE
TW Cl

Eerste kwaliteit rundvlees, vakkundig uitgesneden
750 gram doorr. RUNDLAPPEN
2,68
750 gram RIBLAPPEN, mager
3,88
250 gram BIEPSTUK, heerlijk zacht 1,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN

750 gram
ROSBIEF
LENDE
STAARTSTUK

' Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

4,45

•m->->»^lnr,

ram

BIEFSTUK
ƒ 1,68
maandag en <1{«<,^3»
dinsdag (| °3 S
slavinken / 0,99 - 3 fricandeiien / 0,99
woensdag

ELBI

An

250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
300 gram HACHÉVLEES
0,99

100 gr. GEER. GEHAKT
100 gram HAUSMACHER

0,29
0,31

HALTESTRAAT 3

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat ^65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
125 liter, slechts ƒ 258,—
Komt u eens vrijblijvend bij ons kijken?

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Sehaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

De goedkoopste zaak
CHINA MATTEN 140x180
6,50
BALATUM 2 m breed, per meter 3,06
PLAK PLASTIC per meter
2,25
DOORZICHTIG PLASTIC per meter 0,95
STRIJKPLANK-OVERTREK vanaf... 2,85
Alle artikelen voor de SCHOONMAAK
Luxaflex en Balastore gordijnen
ALLE merken wasmachines, centrifuges
en koelkasten.
(Contantzegels)
SWALUESTRAAT 9, TELEFOON 2418

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

MASSAGE!
Wist u dat reeds in de oude tijden de
massage gebruikelijk was? Zelfs bij de
onbeschaafde volksstammen in Afrika
en Amerika, waar zij bij gebrek aan
betere hulpmiddelen gold als het middel tegen alle kwalen. Dat was niet zo
verwonderlijk. Massage heeft inderdaad één zeer heilzame invloed op de
lichamelijke constistutie. De huid wordt
n.l. bevrijd van dode huidcellen. Het
overwinnen van ziektestoffen wordt
bevorderd. Bloed- en lymphcirculatie
worden aangezet. Door de betere circulatie worden verstoppingen in de uitvoergangen der klieren opgeheven; de
huid wordt dus gereinigd. De stofwisseling der spieren wordt beter en wat
zeer belangrijk is: de huid is door regelmatige massage beter uitgerust tegen rimpelvorming. Massage kan rimpels voorkomen of verzachten.
Salon voor schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

ANS NANNINGA

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179
Grote massage ƒ 7. Kleine masage ƒ 5.
Manieuren ƒ 2,25

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

KOOPJESDAGEN
25

Het Wonder van Zandvoort

KERKSTRAAT 26

KE1JSEB3

BURGER
kunnen worden geplaatst enige

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
Chemische wasserij
en ververij

bij Slagerij
Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROBSTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

Voor pianoreparaties
Van Kessel

Aangifte van leerlingen
voor de cursus 1963-1964 DAGELIJKS
aan de school of aan het adres van het
Hoofd der school J. Kiewiet, Dr. Joh.
Mezgerstraat 28, tel. 3080.

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

Fa HANJA

Wij bieden ze u
i
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerJc
Diverse bloetnzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. 'Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbaclis Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenvcrkeer, kiosk Raadhuisplein.
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Gontactcommissie hield enquête

Beste grap kreeg prijs

Speedboot ongeschikt als reddingsmiddel
zegt 75% der inzenders
!

Op verzoek van de Zandvoortse Reddings Brigade heeft de Contactcommissie Kustbrigades in het begin van dit jaar een enquetp gehouden onder de 26 aangesloten kustbrigades om zich op de hoogte te stellen van de wensen en ervaringen
met het varend materieel van de brigades.
i'
Bijzondere aandacht in deze enquête werd gevraagd voor de speedboot, mede in
verband met het experiment van de Zandvoortse politie in het zomerseizoen 1962
met een dergelijk vaartuig. Ook, in andere kustplaatsen werd met lichte motorbootjes op zee gevaren.
Uit het grote aantal teruggezonden formulteren (68%) mag de conclusie worden
getrokken dat het onderwerp de warme
belangstelling van de kustbrigades heeft.
De contactcommissie is tevreden mot de
verleende medewerking van de brigades,
die een schat van gegevens bijeen hebben gebracht. Verscheidene deelnemers
waren zo enthousiast, dat zij, naast het
invullen van de formulieren, hun ervaringen uitvoerig op papier hebben gezet.
Er werden 90 formulieren verzonden, n.l.
78 aan de 26 kunstbrigades (ieder 3 formulieren) en 12 aan deskundige particulieren buiten brigadeverband. Terug ontvangen werden 61 formulieren, 53 van 20
brigades en 8 van particulieren.
Er bleek uit de enquête dat 92% een
speedboot op zee in actie heeft gezien,
terwijl 61% op de hoogte is met de mogelijkheden voor reddingswerk bij kustbrigades. Geen enkele brigade heeft zelf
een speedboot ter beschikking.
Uit de enquête blijkt dat ruim 11% een
speedboot zou kiezen — wanneer dit financieel mogelijk was — 39% een vlet
van de Kon. Ned. Bond tot het redden van
drenkelingen en 50% een houten vlet.
58% acht bij het door hen gekozen
boottypè een motorvermogen van 10 pk
of meer noodzakelijk; 13% zou er een
speedboot bij willen hebben voor gebruik
Eén inzender is voor een
bij mooi weer. ~"
flotteur.
De beperkte financiële actie-radius van
de kustbrigades is er de oorzaak van dat
ongeveer de helft van de inzenders een
bondsvlet (van plastic), en de overigen
een houten vlet gebruiken, aangedreven
door een motor van 5Va pk of een iets
zwaardere buitenboordmotor.
De speedboot wordt in de eerste plaats
verworpen (door ruim 75%), omdat men
de boot als reddingsmiddel ongeschikt
vindt.
Ook de onvoldoende zeewaardigheid is
voor velen (70%) een bezwaar. Zelfs de
voorstanders zijn van mening — op twee
na — dat de boot alleen bij kalme zee
kan worden gebruikt. Vrijwel de meeste
inzenders zijn van oordeel dat de exploitatiekosten te hoog zijn. Bijna 24% ziet
een groot voordeel in de hog-j snelheid
bij actie en het preventief pat.'ouillerun,
maar alleen bij goed weer.
Iedereen acht. communicatie met de wa!
van groot belang. De voorkeur gaat hierbij uit naar walky-talkies. De hoge aanschafings- en onderhoudskosten en kans
op storingen wegen volgens de voorstanders ruimschoots op tegen het seinbord,
dat niet op grote afstand 'of bij slecht
zicht kan worden gebruikt. Onder normale omstandigheden functioneert het bord
echter uitstekend.
Vrij algemeen schat men de levensduur
van. een vaartuig op 10, van de motor op
5 jaar, maar er waren er ook die menen,
dat hun boot wel 25 en de gebruikte motor wel 15 jaar meegaat.

Einde eerste ronde

Vier Nijmeegse studenten hebben in de
nacht van zondag op' maandag in hotel
Bouwes de prijs' in ontvangst mogen nemen van de — volgens het jury-rapport
van het l aprileomité — beste grap van
1961.
Zij hadden zich in dat jaar als Turkse
legerofficieren vermomd en- deelgenomen
aan een officiële ontvangst. Men had geen
ogenblik getwijfeld aan de authenciteit
van de militairen. De uitgereikte prijs bestond uit een verkleind model van het
Zandvoortse l april-beeld.

Eerste steen voor hotel

J.l. zaterdag is de eerste steen gelegd
voor het nieuw te bouwen hotel „Friesland" aan de Hogeweg, De handeling werd
verricht door de elfjarige dochter en de
zevenjarige zoon van de eigenaar, de heer
Voorts blijkt uit de enquête dat voor C. J. Voorthuijsen. Dit hotel zal plaats
ieder, bemanningslid een zwemvest nood- bieden aan 80 gasten.
zakelijk moet worden geacht. Vrijwel
eenstemmig wenst men een reddingsboei Verkeersongevallen
met ,lijn aan boord. Voorkeur voor de Twee auto's reden zaterdag op de Paralronde boei heeft 80% en een lijn van onge- lelweg tegen elkaar. Zondag vond een aanveer 120 meter 92%.
rijding plaats tussen twee auto's op het
Tenslotte wordt er door velen gewezen kruispunt Zandvoortselaan en Bentveldseom naast een signaalhoorn ook en anker weg. In de Kerkstraat botste een bestelwagen en een auto tegen elkaar. Er deden
of stopzak en hoosvat mee te nemen.
De^' uitgewerkte resultaten zullen aan zich bij deze aanrijdingen geen persoonde kustbrigades en de gemeentebesturen lijke ongevallen voor. De voertuigen werden beschadigd.
langs de kust worden bekendgemaakt.

HIER STAAT UW BRIEF
Geachte redaktie,
Zo langzamerhand beginnen in Zandvoort
de gemoederen dan toch in beweging te komen. Mochten we ons eerst nog koesteren
in de geruststellende gedachte dat de
bouwplannen wel niet verder zouden gaan
dan het stadium van wensdromen, de laatste raadsvergadering heeft ons te verstaan gegeven dat de gemeente m een
uiterst moeilijke positie is gelaveerd.
„Tussen neus en lippen door" wordt
ons te verstaan gegeven, dat een wethouder beducht is voor de financiële gevolgen van de afwijzing van het Pier-voorstel van b. en -w. Jammer dat hierbij niet
tevens werd aangegeven hoeveel dieper wij
in de put'.van „schade-claiming" raken nu
het voorstel is aangenomen.
Persoonlijk .kan ik_mij_ niet voorstellen,
dat er één op de tien rechtgeaarde Zandvoorters te vinden is die met deze plannen
van b. en w. zijn instemming zou willen
betuigen.
En als rechtgeaard Zandvoorter beschouw ik een ieder die dit dorp, deze
duinen, dit strand en deze zee oprecht genegen is, die dankbaar en met waardering
het schone van dit alles dagelijks opnieuw
aanvaard. Bij deze Zandvoorters moeten
de plannen tot de bouw van een pier wel
een gruwzame afkeer teweeg brengen.
Overigens, al zou deze pier er ooit komen, dan mag men nog niet spreken van
„de Pier van Zandvoort", want Zandvoort heeft deze pier nooit gewild!
Waarom is iemand voorstander van
pier-plannen? De enige voor mij te begrijpen antwoorden heb ik nog niet of
nauwelijks gehoord. Deze zouden dan
moeten zijn: „Ik kan er een slordige duit
aan verdienen!" of „Ik verheug me er
nu op om mij iedere zonne-dag op die
pier te koesteren!"
Mijn persoonlijke reactie op deze antwoorden zou zijn, dat het geen gemeentepolitiek kan en mag zijn om „wiens-zakdan-ook-te-spekken!" Ten tweede dat het
niet verantwoord is, het vrije uitzicht van
tienduizenden, te verknoeien om enkele bevoorrechten (toegangsprijs: l gulden per
persoon!) een genoegen te verschaffen!
Nadrukkelijk wil ik vooropstellen, dat
ik de burgemeester — hoe fanatiek hij
zijn pierplannen ook poogt te verwezenlijken — noch een van de wethouders of
raadsleden — vóórstemmers, ook maar
één ogenblik er van verdenk persoonlijke
belangen na te streven. De gedachte alleen al, dat bijvoorbeeld de burgemeester
straks zou blijken een persoonlijk belang
te hebben bij de betrokken Mij. is naar
mijn idee absurd! En dit geldt eveneens
voor de heren wethouders een raadsledenvóórstemmers.
Wat bezielt deze mensen dan? Als men
luistert naar wat zij hier zelf over te
zeggen hebben dan vraagt men zich met
verbazing af of dit nu werkelijk hun mening is. Ik hoorde dit:

1. Een pier trekt meer bezoekers naar
Zandvoort.
Laat ik nu sinds jaren in de veronderstelling leven, dat ons strand, ons dorp,
onze duinen voor "recreatie-doeleinden
reeds meer dan de maximale prestatie leveren. „Open" het strand door aanleg van
wegen waardoor ook de „stille stranden"
voor recreatie-doeleinden volledig ingeschakeld kunnen worden.
2. „Wat een prachtig uitzicht kan de
bezoeker straks hebben vanaf deze pier!"
Dat zal dan wel, met een toegangsprijs
van l gulden per persoon! En voor het
plezier van deze bevoorrechte categorie
mogen dan de tienduizenden welke hun
vertier op het strand plegen te vinden,
straks tegen dat pier-gedrocht kijken.
En in dit verband wil ik dan eens wijzen op ons tentenkamp aan het noorderstrand. Als Zandvoorter heb ik het altijd groots gevonden, dat hier aan ,,degewone-man" de gelegenheid werd gegeven om de zomermaanden met zijn gezin aan zee door te brengen. Dat was sociale strandpolitiek van de bovenste plank.
Het deed mij altijd prettig aan om te
zien hoe dankbaar deze mensen genoten
van dit riant verblijf aan zee.
Zo was het en hoe het worden zal?
Deze mensen krijgen de pier vlak voor
hun neus. Ik vind dat een walgelijk idee.
En waarom dit nodig is?
3. De gemeente verdient zeker „een
ton" per jaar aan deze pier! Dit vind ik
nu toch werkelijk een ontstellend tekort
aan begrip voor waarden. De schoonheid
van ons strand en onze zee zijn met all 3
miljoenen van de Kon. Ned.Mij. voor
Havenwerken niet te betalen. Laten degenen die zich bllndstaren op die paar
guldens hun ogen nu eerst eens richten
op het — nu nog ongerepte — panorama
van strand en zee, laten zij zich nu eens
goed realiseren, wat zij op het punt staan
kapot te laten maken door de aanleg van
dit wangedrocht. Laten zij dan eens proberen te schatten welke grote schat hier
voor Zandvoort verloren dreigt te gaan.
En dat allemaal voor die ƒ 100.000,— uit
de entree-gelden?
Laten wij als Zandvoorters eindelijk
ons gezond verstand gaan gebruiken. Het
wordt hoog tijd.
A. M. VERSTEEGE
Tramstraat 2

VOETBAL

Favorieten van de competitie
deelden de punten
De j.l. zondag in Utrecht gespeelde wedstrijd Celeritudo-Zandvoortmeeuwen is
voor de elftallen in een gelijk spel geëindigd. De Utrechtenaren en de kustbewoners scoorden in de tweede helft van de ontmoeting ieder een doelpunt.
In de eerste dertig minuten van clo ontmoeting was Celeritudo duidelijk de meerdere van Zandvoortmeeuwen. Een hechte
voorhoede waarvan de spelers goed op elkaar waren ingesteld en een sterke wind
waren de geduchte wapens waarmee de
Utrechtenaren de achterhoede van Zandvoortmeeuwen bestookten. De vér opdringende aanvalslinie . van Celeritudo
werd echter in de opmars gestuit door
doelman Vlug. De aktieve keeper plukte
het leer links en rechts uit de lucht of
drukte de bal met zijn "oils gewicht tegen de grond. Zijn aandeel in de verdediging bracht verscheidene keren redding,
wanneer de achterhoede reeds door de
Utrechtenaren was gepasseerd.
In de verdediging was Stokman vervangen door Keur. Na een weifelend begin
toonde deze speler dat hij zijn plaats verdiende. Hij oefende een goede invloed uit
op de defensie, die langzaam maar zelrer
meer zelfvertrouwen kreeg. De voorhoede
van Celeritudo kreeg hierdoor minder gelegenheid zich te ontplooien en de aanvallen namen in hevigheid af. Voor Zandvoort betekende dit de kans naar voren
te komen. Maar de aanvalslime slaagde er
niet in keeper Van Es te benaderen.
Even na het begin van rie tweede helft
maakte Kerkman in het beruchte gebied
hands. De scheidsrechter wees zonder
aarzelen naar de stip. Rechtsbuiten • Untied zette zijn voet achter het leer, dat
vrijwel op hetzelfde ogenblik achter Vlug
in het net verdween, 1-0.
Het elftal van Zandvoortmeeuwen raakte niet onder de indruk van de achterstand en verzamelde de krachten voor een
tegenoffensief. Een beter verband in c!e
voorhoede bracht Zandvoort voor de doelpalen van Celeritudo. Een schot van
Schilpzand werd door de paal gekeerd. De
aanvalslinie won nog aan kracht nadat
Nijkamp en Stobbelaar hun plaatsen uit-

Ouderavond Hannie Schaftschool
Maandag 25 maart j.l. werd in het gymnastieklokaal van de school een ouderavond gehouden.
De avond werd geopend door de voorzitter van de oudercommissie, de heer J.
Hamann, die een woord van welkom
sprak tot de aanwezigen, onder wie het
oud-Hoofd der school, de heer Van Ekeren en zijn echtgenote.
Het huishoudelijk gedeelte werd vlot
afgewerkt. Tot lid van de oudercommissie werd benoemd de heer G. Rodenbecker, die daarmee de plaats innam van
de heer W. C. Bakker. Hierna was het
woord aan het Hoofd der school, de heer
A. J. Vlas.
Deze zette uitvoerig uiteen, welke veranderingen en verbeteringen, zowel binnen als buiten het schoolgebouw, in de
naaste toekomst zullen worden uitgevoerd.
De heer Vlas sprak voor een aandachtig gehoor evenals de volgende spreker,
de heer C. M. J. Sinke, die als gast in
zijn functie van Hoofd van de Wim Gertenbachschool een warm 'pleidooi hield
voor het openbaar onderwijs.
Na de pauze was 't woord aan een medewerker van de Ned. Jeugdherbergcentrale, de heer O. de Haan, hoofd van de
Voorlichtingsdienst.
Na een inleiding met dia's over ontfetaan en ontwikkeling van deze stichting, waarbij interessante gegevens werden verstrekt, werden twee films vertoond.
Dit gedeelte van de avond werd een
succes, vooral door het kostelijk commentaar dat door de heer De Haan bij de
films werd gegeven.
Met een woord van dank aan de heer
De Haan en zijn medewerkers van de
filmdienst, besloot de voorzitter de ouderavond.

Het besluit van de regering de vergunning voor de aanleg van een wandelpier
Wachtvexbod
voorlopig niet te verlenen, door de tegenstanders met instemming begroet, is
Het
gemeentebestuur heeft een wachtvergevolgd door het fiat van de gemeentebod vastgesteld voor het gedeelte van de
raad met de voorbereidingen van de bouw
Pakveldstraat, gelegen tussen het perceel
voort te gaan. Daarmee is de eerste fase
no. 19 en het Jan Snijerplein voor de pevan het gevecht rond de pierplannen geriode van l mei tot l oktober.
eindigd, zonder verliezers of overwinnaars
Verleden week werd bericht, dat er oen
aan te wijzen.
inrijverbod was vastgesteld van noord GROOTHANDEL JAC. v. d. L A A N
Reeds eerder hebben wij er op gewezen
Tabaksfabricaten en aanverwante
naar zuid voor de Paradijsweg. Dit moet
dat het regeringsbesluit de tegenstanders
artikelen voor snelle sexvice
zijn zuid-noord, n.l. van de Brederodevan het project de gelegenheid biedt, de
Telefoon 21001-12547, Haarlem
straat naar de Hogeweg.
krachten te bundelen en de publieke opiniet te mobiliseren en stem te geven. De
resultaten van een dergelijke onderneming, mits goed voorbereid en uitgevoerd,
rijm, oordeelt zelf, vrienden. Op het mokunnen van doorslaggevende betekenis
ment dat we een klein beetje wennen aan
zijn bij de uiteindelijke beslissing of de
deze hamer-in-journalistiek,
drommen
pier er wel of niet komt.
zwarte kapitalen uit de ochtendblaDe gedachte dat uitstel vanself tot afden tegen ons moreel. Lugubere, zware
stel zal voeren, kan wel eens • een teleurkoppen van vijf centimeter hoog, alsof de
stellende uitkomst tengevolge hebben.
een of andere sjeik ons de oorlog heeft
*
(U bent 't toch met mij eens?)
verklaard. Als we tot bezinning zijn geIn de raad is de tegenstanders van de
komen, lezen wij: Eddy Pieters Graaf pierplannen het verwijt gemaakt dat zij
Er is een krant in ons brave vaderland, land: de held van Bern. En dan denk je
uitsluitend een negatief standpunt in- Vrienden, de maatschappij, waarin wij
nemen en weinig of niets bijdragen aan leven, maakt ons dol. Het wordt allemaal die het bijzonder ver heeft geschopt met nog even of Eddy een nationale held is,
een constructieve ontwikkeling van de een beetje te veel. Men zou zo zeggen dat het klaar wakker schreeuwen van de die een putsch heeft verijdeld, maar ÜP
spanning brekende onderkoppen maken
badplaats. Een verwijt dat eerder is uit- de wereld van vandaag, een permanente abonnees. Ik moet bekennen dat deze ga- je
duidelijk dat het hier een voetbalwedheksenketel is. Op zo'n maandag als gis- zet weliswaar niet bij m'n zacht gekookt strijd
gesproken, dan waar gemaakt.
waarbij Eddy zich knap
De tegenstanders — o.w. wij ons reke- teren val je van de ene schrik in de an- eitje ligt, maar ik wordt er van tijd tot schijnt betreft,
te hebben geweerd.
nen — gaan er van uit dat de touristische dere. Uit jezelf zou je alles wel kunnen tijd in de bus mee geconfronteerd. En
Vrienden, deze wereld is echt bezeten,
voorzieningen in Zandvoort gebaseerd die- doorstaan, (de mens heeft een merkwaar- dat is al erg genoeg, ofschoon m'n spijsheeft een idioot, Johnny
nen te zijn op de sociaal-recreatieve func- dig reservefonds, is vaak gebleken) maar vertering er nooit blijvend letsel van on- hoor.Zaterdag
Hallyday, in de grote zaal van het Contie van de badplaats. En niet op het om- de kranten na de zondag maken je crazy. dcrvindt. Iedereen noemt deze krant de certgebouw
zijn kunsten vertoond, waarna
De werkelijkheid van een saaie wed- sensatiepers en de redaktiestaf van dit
gekeerde: de functie van de badplaats te
aanwezige jongelui zich weer eens gelaten bepalen door dure hotels en dito strijd, van een koel radioverslag, van een orgaan wil ik ook nog allergisch voor de de
reed maakten de inventaris van de zaal
vermaaksgelegenheden. Zolang die wens- met humor geladen t.v.-debat kan je rus- overheid noemen.
te likwideren en daar verdwijnt meneer
droom uitgangspunt blijft, is er weinig tig verwerken. Maar daar verschijnen
We hebben het enerverende kabaal over ' met
z'n domme hoofd in de ochtendkrant
kans op een normale ontplooiing van de 's maandagsochtends de kranten aan je de reklame-tv meegemaakt,» maar de he- om onze
thee met beschuit te bedreigen.
mogelijkheden van Zandvoort. Het ver- ontbijttafel en prompt gooien die kolonï- ren van de sensatiepers breien nog wat
En woensdag over een week hebben we
wijt moet dan .ook niet worden gericht menopvullers je prille eetlust aan digge- door en bespelen onze gekwelde zenuwen Feijenoord-Benf
ica...
aan het adres van hen die de werkelijk- len om je over je zenuwen te jagen met nog eens met dagelijks terugkerende vetIk weet niet wat 't worden moet.
te koppen: „We zullen er niet om huilen,
heid onder ogen zien, maar aan hen die een modern soort gruwelberichtgeving.
Ik heb ook wat tegen die zwart-drei- maar we krijgen ze wel, de zuilen"!
zich vastklampen aan een irreëele concepgende koppen boven de diverse bijdragen.
Een ongetwijfeld origineel en geestig
tie.
BARTJE

teven fo eet* fozetet* wereld

wisselden. De gelijkmaker hing in «Ie
lucht en werd geëffectueerd door Schilpzand, die de bal, na een vrije schop van
Water en een korte doelworstelinff, voor
zijn voeten kreeg. 1-1.
Zandvoort bleef aanvallen. Stobbelaar
liet een fraaie kans voor het doel onbenut, maar ook Celeritudo liet zich niet onbetuigd. Tot het laatste ogenblik waren de
elftallen aktief, maar in de stand kwam
geen verandering meer.
Door de overwinning van RKAVIC daalde Zandvoortmeeuwen één plaats op de
ranglijst van de competitie.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Afd. West I-2e klasse B
Celeritudo
12 8 2 2
RKAVIC
11 7 2 2
Zandvoortm.
12 7 2 3
Aalsmeer
12 6 3 3
Quick A
13 6 2 5
Ripperda
11 4 3 4
Schoten
13 3 5 5
WA
11 4 2 5
HBC
12 4 2 6
Baarn
12 2 4 6
Amsvorde
12 2 4 6
TYBB
11 l 3 7

18
16
16
15
14
11
11
10
10
8
8
5

37—21
36—22
21—16
30—20
26—24
19—20
15—23
19—21
19—28
19—25
24—37
18—26

Openbare lessen O.S.S.
Onder grote belangstelling vonden zaterdag j.l. in het gymnastieklokaal van de
Wilhelminaschool openbare lessen voor
jeugdleden van O.S.S. plaats.
Na een welkomstwoord van voorzitter
Brink, gaf de leider van de vereniging, de
heer Ebing, een overzicht van zijn wevkmethode. De moderne gymnastiek-beoef'3ning wijkt in het algemeen sterk af van
die van vroeger. De straffe, gedisciplineerde gymnastiek is vervangen door een
soepele, meer rythmische. Bij O.S.S. zijn
de lessen tevens ingesteld op zelfwerkzaamheid en het aktief bezig zijn van alIe .leden-gedurende de lessen.-Ook het pedagogische gedeelte wordt niet verwaarloosd.
Hierna lieten de meisjes-leerlingen aan
de toestellen staaltjes van hun kunnen
zien.
De lessen werden besloten met e.-,n demonstratie grondgymnastiek, uitgevoerd
door dames en heren.
Van de gelegenheid om overleg te plegen met leider en bestuur werd door velen gebruik gemaakt, .waarbij tevens de
waardering voor het gebodene tot uitdrukking werd gebracht.

Expositie in Beatrixschool
Dinsdag 9 april a.s. wordt in de Beatrixschool aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg, een
tentoonstelling geopend over Bouwen en
Gebouwen.

Tulpenrallye
Donderdag 25 april a.s. worden op het
circuit klassementsproeven voor de Tulpenrallye gehouden.

Jaarvergadering ZRB
De Zandvoortse Reddingsbrigade belegt
a.s. vrijdag in hotel Keur de 41e jaarvergadering. De agenda vermeldt o.m. een
bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren J. G. Bisenberger, voorzitter, K. C.
van der Mije Pzn., penningmeester en C.
Visser, commissiaris. Zij stellen zich herkiesbaar.

Diefstal
Bij de politie werd zondag een diefstal
gemeld in een perceel in de Haltestraat.
Ontvreemd werden twee bontjassen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot G. Wicgand is geslaagd
voor het doctoraal-examen wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.

Weekeindcursus Natu
De afdeling Zuid-Kenncmerland van de
Nederlandse Amateur Toneel Unie organiseert in het najaar in Zandvoort een
wcekeindcursus voor amateurtoncelspelers.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boy.s"
Uitslagen van zaterdag 30 maart:
TYBB adsp. g-TZB b
6-0
TZB adsp. a-HBC d
5-1
TZB pupillen a-DSS b
2-1
Uitslagen van zondag 31 maart:
•DIOS-TZB
"
3-1
TZB 2-BSM 3
5-1
Zandvoortm. 7-TZB 4
3-0
TYBB 9-TZB 5
11-3
Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de op 27 maart j.l. gespeelde wedstrijden voor het clubkampioenschap luiden:
Ovaa-Klatser
1-1
Th. ter Wolbeek-Schuiten
0-2
Van Dijk-v.d. Werff
l-i
Van Beem-Draijer sr.
1-1
Draijer Jr.-Pransen
2-0
Briedé-de Haan
0-2

,'li

K.J.C. „Noord"

FAMILIEBERICHTEN

De eindstand van de competitie van de
maand maart luidt als volgt: 1. Jï. Bol
met 20057 p.; 2. mevr. Roest met 19600 p.
3. M. Penhouro met 19137 p.; 4. K. Zwemmer 18929 p.

Na een langdurig ziekbed ging tot
onze grote droefheid van ons heen,
onze lieve zorgzame vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader, onze beste bi'oer, zwager en oom
Gexrit Zwemmer
Weduwnaar van Grietje Visser
in de ouderdom van bijna 82 jaar.
Zantlvoort:
G. Koning-Zwemmer
J. Koning
Engeland:
J. Zwemmer
M. Zwemmer-Beardsmore
Zandvoort:
G. Zwemmer
L. Zwemmer-Paap
klein- en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 30 maart 1963
Potgieterstraat 28
De teraardebestelling zal plaats
vinden donderdag 4 april om 2 uur
op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.
Vertrek Potgieterstraat 28 tegen
1.50 uur.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Blixen - Schaduwen op het gras.
Bootsma-Klein - Onzeker vaderland.
Christie - Het kromme husi.
Gooien - Jantje de schoenlapper.
Durrell - Balthazar.
Eberhart - Die Juwelen der Chatoniers.
Jacobcon - The evidence of love.
Frère - La délice.
Ontwikkeling slectuur
Dorgelo - Handboek voor de moderne modelspoorweg. De moderne zondeval, lezing
van het „Lectorium Rosicrucianum".
Portniilnn - Het sociale leven der dieren.
Riel - De vestigingswet in de praktijk.
1961. Mededelingen der anti-vivisectiestichting, jaargang 1961/62. Studium generale, jaargang 1958, maandblad voor
culturele vorming.
Tempel - Duitsers blijven Duitsers, herontmoeting met een vaderland. 1962.

Vacature Gemeentepolitie Zandvoort
Voor een vrouwelijke kracht bestaat de gelegenheid
gedurende de zomermaanden te worden aangesteld
als

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Partij van
de Arbeid
'
Afdeling Zandvoort' '

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071

Om de kwaliteit van het bestaan

Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.

Daarover spreekt op WOENSDAG 3 APRIL in zaal 2
van het Gemeenschapsliuis de heer J. J. A. BERGER,
lid van de Tweede Kamer.
We beginnen om 8 uur.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Komt u ook luisteren? U bent van harte welkom.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool
lensstraat 13.

„Tollens", Tol-

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr, Krocht 17.
2135 Gerteribachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

Zandvoortse

Kijkers en luisteraars

Op l maart j.l. waren bij de Dienst Luisteren Kijkgelden 1.338.982 televisietoe2100 Politie (alleen noodgevallen)
stellen aangegeven tegen 1.310.969 per l
2000 Brandmelding
februari (t/m 25 maart 1.365.143).
Er waren op l maart 2.611.626 geregi3043, 3044 Politie
streerde radiotoestellen tegen 2.609.002 op
l februari j.l.
2345 Gemeente-secretarie
Het aantal aansluitingen op de draad2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- omroep bedroeg op l maart 466.999 tegen
keer, kiosk Raadhuisplein.
467.258 op l februari j.l.

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort werd
gedurende de maand maart een bedrag
ingelegd van ƒ 101.679,41 en terugbetaald
ƒ 118.900.49.
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

assistente bij de Politie Zandvoort
tegen een bruto weeksalaris van ƒ 60,—.
Betrokkene zal worden belast met het toezicht op
de kinderen die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden ondergebracht.
De
aanstelling geschiedt voor de Pinksterdagen, de zondagen, woensdagen, zaterdagmiddagen in de maand
juli en augustus.
Sollicitaties — gericht aan de burgemeester van
Zandvoort — dienen te worden gezonden aan de
hoofdinspecteur van politie te Zandvoorl.

brenflt

CORODEX N.V. vraagt

de droom der

a. mnl. arbeidskrachten
b. flinke kracht
voor magazijn en corvee.
voor ploegendienst.

Gunstige arbeidsvoorwaarden.

D
Aang. te Amsterdam goed
onderhouden BEN. HUIS,
bev. 3 kam., keuk., badk.,
en tuin.' Huur ƒ 68,— p.m.
Prima stand. Gevr. woning
in Zandvoort. Telef. 020127589.
Van 13 tot 21 april te huur
vraagd voor 2 volw. en 2
of 3 kinderen GEMEUB.
KAMERS m. geb. v. keuk.
Br. nr. 2601 bur. Z.Crt.

F'

WERKSTER gevr. voor de
ochtenduren. Hotel Palermo, Kerkstraat 27.

ensenƒ

NET MEISJE of JUFFR.
gevr. voor de winkel. W.
v. d. Werff,
Gasthuisplein 3, tel. 2129.
Wij vragen voor de verkoop van artikelen, vervaardigd door blinden, invaliden en minder-validen
COLPORTEURS(TRICES)
Brieven te richten aan
Postbus 111 te Zeist.

Familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Te koop: KANTELBED, Achterweg l, telef. 2135
2 pers. ƒ 15,-. Van Stolbergweg 2.
Aang. D O U C H E B A D Net KAMERMEISJE ge(Pohjjesther) met meng- vraagd van 7-3 u. Indisch
kraan, gordijnreel, geijser restaurant Hotel Palermo,
en stortbak, samen ƒ 60,-. Kerkstraat 27.
Parallelweg 5.

Café OOMSTEE

Te koop KINDERWAGEN Iedere donderdag en vrijKoningstraat 29.
dag gekookte of gebakken
'MOSSELEN
Te koop wegens opheffing
verhuur 2 pers. SPIRAAL Zeestraat 62, telefoon 2263
m. bed en omb. ƒ 35,—;
enige complete ONDER- AUTOVERHUUR
SCHUIFLEDIKANTEN m.
Fiespringbedden;
lakens,
„ZANDVOORT"
enz. Zandvoortselaan 17, Verhuur van Opeis en
telefoon 3959.
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283 "
Te koop: 2-pers. SLAAPDr. Schaepmanstraat l
BANKSTEL,
A.
Paap.
M.Molenaarstraat 18
GASFORNUIS
(brandt
goed ƒ 20; OPKLAPBED
2-pers. spiraal ƒ 7,50; BED
ƒ 20; KLEED ƒ 20. Thorbeckestraat 34.

16 Droomwensen
Hoogtezon
raadpleeg Uw arts

Snelkookpan
Tuinstoel
10-Transistar-radfo
6-Transistor-radlo
Keukenklok
Trapskelter
Driewiel«r
Franse poedal
Foto-camera
Tuintafel
Macro Bambino
Kangeroo-stidc
Thermostaatpaa
Broodrooster
FHm-caJD»ra
DROOMZEGELS
SPAREN
GAATZO
GEMAKKELIJK

Gevr.

nette vakkundige
RESTAURANTSERVEERSTER
Behoorlijk
haar
talen
sprekend. Hollands Indisch
restaurant
„ROEMAH?",
Kerkstraat 27.

Cobi Beek-Meisner
fik

h!:

l,V,

>

Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste
Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsmassage, vermagering, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

DROOM
PRIJS

1 Koop een zegel a 10 et. bij elke gulden boodschappen.
2 Koop een zegel a 10 et. bij elke 3 pakjes margarine.
3 Koop een zegel a 10 et. bij elke 250 gram koffie of 50
gram Oploskoffie.
Spaarlcaarten met alle inlichtingen
GRATIS in alle winkels van De Gruyter

, geldig van 3 t/m 9 april '63

U

kunt

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607. wanneer U de goede hoeHEEMS graanhandel, An- danigheden van uw artithoniestraat 54-56, Haar- kelcn onder de aandacht
lem Wij bezorgen maan- van het publiek wilt brendag, donderdag en zatergen. Daarvoor staat de
dag in Zandvoort.
Zandvoortse Courant te
uwer
beschikking.
Dit
Stadsschouwburg
nieuwsblad
wordt, door
dat het plaatselijk en rete Haarlem
gionaal nieuws
brengt,
Zaterdag 6 april, 8 u.
niet gelezen maar „geNw Rotterdams Toneel
speld"
van a tot z.
In die sfeer genieten ook
Niemand van ons
uw advertenties méér dan
Zondag 7 april, 8 uur
gewone belangstelling en...
Nederlandse Comedie
de resultaten bewijzen dat.
Mary, Mary!
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens on
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.j
Coup. geld. Voorv. op
bij de
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u. Zandvoortse Couxant
Achterweg l

Deze volautomatische 8 mm. filmcamera betekent een
revolutie op filmgebied!
Met dit kwaliteitsprodukt behoren alle vraagstukken
over belichtings- en afstandsinstelling definitief tot hef
verleden. Nu kan iedereen feilloos filmen.
1 Reflectievrije zéér lichtsterke zoomlens 1:1,9 garandeert ragscherpe opnamen.
2 „Zoomt" van 12-32 mm. automatisch heen en
weer (ook met de hand instelbaar).
3 Volautomatische belichtingsregeling door de inbelichtingsmeter (electr. oog) ook met
§ebouwde
e hand instelbaar.
4 Heldere gekoppelde zoomzoeker met optische
waarschuwingsnaald.
5 Sterke veermotor; 16 beeldjes per seconde en
sperinrichtmg.
6 Instelbereik 10-100 ASA resp. 11°-21° DIN.
7 Duidelijk afleesbare filmteller.
8 Goudgecoat optiek, dus zéér geschikt voor kleuropnamen.
9 Eenvoudige filminleg.
10 Compleet met robuuste revolverhandgreep met
ontspanner en luxe lederen draagtas.
11 Garantie: 6 maanden.
Winkelwaarde zeker.f 335,-. Leverbaar na 15 mei 1963.
Sensationele Droomprljs:
200 xegels a 10 cl. + ƒ 178.- bijbetaling of 1980 «egels.

Celstofluiers 45 s,rips 155 Transp. kleefband 42
Baby-slipje
135 Plastic houder metro)
Celstofzakdoekjee 40 transp. kleefband 59
_
a l l e e n in Z B en Supers
Kindermeel
rijstebloem. pak 43
Kindermeel

het

toch
niet
afschreeuwen...

Filmen NU geen luxe meer.
ETONA AUTOZOOM
8 LE.-FILMCAMERA

Papieren servetten
100!lul
" °5
Eau de Cologne

rijstebloem zonder koken 55

'FMfflMT&r*
VERMICELLL.
;-!•••••• >..,, ; i-1,

„ ' * . . . *

CAKEMEEL
v l l c ^e.

,'•>,'*•

PATENTBLOEM

Kinderbiscuits
Worteltjes met

Pak

41

rundvlees en lever 60

42

Worteltjes

w

Spinazie

bitkie 42

Andijvie
umie 42
Bruine bonen met
appelmoes
biikie 42
Tomaten met rijst 42

"« 225-11O

Toiletpoeder *irooibu, 175
Kwixop
pat 140
zonder drogen.zonder nadwellen

"Trexomatic
" " * " ~

voor Trommetwasmachtnes

Pok

165

oprit '*
uw.-

Altijd 'n kassabon voor 10°/„ korting
óók op de weekaanbiedingen!

EBQ.GËINIJY
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ZANDVOORTSE COO

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 4$
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ G,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v.- Us de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

E.M.M, laat bouwen

van de honger
op grafsteen van Pharao
De wereldbevolking telt nu ongeveer 2,8 miljard zielen. Het schijnt vast te staan,
dat meer dan de helft hiervan ernstig ondervoed is. Meer dan één miljard mensen krijgt niet voldoende voedsel, onontbeerlijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling, alsmede voor het verkrijgen van voldoende weerstand tegen allerlei
ziekten.
Het probleem van de honger is niet nieuw. Integendeel, zolang de mensheid bestaat,
werd zij regelmatig getroffen door hongersnood. Duizenden jaren geleden liet een
pharao uit het oude Egypte op een grafsteen beitelen, dat zijn land gedurende
zeven jaren niet door de Nijl was overstroomd. Er was geen voedsel meer, met
alle desastreuze gevolgen van dien.
Ook de Bijbel maakt melding van de honger. Verscheidene pagina's van Genesis,
Exodus en het Boek der Koningen zijn hieraan gewijd. In de Middeleeuwen werd
het volk der Hunnen, onder leiding van Atilla, door de honger naar Europa gedreven. Honger was één der oorzaken van de Franse Revolutie. Ook Nederland is
bekend met het verschijnsel van de honger, men denke slechts aan de hongerwinter van 1944-1945.
Helaas behoort het verschijnsel van de
honger nog steeds niet tot het verleden.
In de onderontwikkelde gebieden van
Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt
nog altijd honger geleden. Met moeite
trachten de mensen in de landbouw een
bestaan te vinden, wat slechts gedeeltelijk
gelukt. Zij raken hoe langer hoe meer in
de vicieuze cirkel van honger, apathie en
armoede. Kortom, nog steeds/ waart de
honger als een ziekte rond.'
Om te helpen deze ziekte te bestrijden,
en om medewerking te verlenen aan de
Anti-Honger-Aktie van de Voedsel- en
Landbouworganisatie der VN, PAO, heeft
de Wereldgezondheidsorganisatie, één der
gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties dit jaar als thema voor
Wereldgezondheidsdag (zondag 7 april
a.s.) gekozen, „Honger, ziekte van miljoenen".
De grootste moeilijkheid bij de bestrijding van de honger in de onderontwikkelde gebieden is, dat de bevolking met rasse schreden toeneemt. Op dit ogenblik
zien de deskundigen van de Verenigde
Naties echter niet de overbevolking, maar
de onderproduktie als een- centraal probleem.
Zij worden daarbij gesteund door de
wetenschap, dat Europa in normale tijden
geen hongersnoden meer kent, niettegenstaande het feit, dat de bevolking sedert
de tijd, dat voedseltekorten regelmatig
voorkwamen, niet minder dan tienmaal
zo groot is geworden. Het moet dus ook
mogelijk zijn, voor de huidige wereldbevolking meer voedsel beschikbaar te stellen. Grotere hulpbronnen dienen aangeboord te worden.
Zo verbouwen de Amerikanen, Canadezen en Russen graan in de koude arctische streken, wat vroeger niet mogelijk
was. In Alaska wordt een oppervlakte
van 10.500 vierkante mijl - een oppervlakte half zo groot als Frankrijk — verbouwd met graan. Op het Taymyr schiereiland in Siberië, dat binnen de Poolcirkel
ligt, worden mais en aardappelen verbouwd.
Meer dan 70% van het aardoppervlak is
bedekt met water. Maar vis, één der rijkste bronnen aan proteïne, maakt maar 1%
van het voedselpakket van de wereld uit.
Een andere rijke proteïnebron, die overvloedig voorkomt, is plankton. In Azië
wordt dit al verwerkt tot een soort pasta. In Thailand b.v. wordt jaarlijks meer
dan 5000 ton plankton gegeten. Ook vismeel is een belangrijk hulpmiddel in de
strijd tegen de honger, 't Kan worden toegevoegd aan de plaatselijke gerechten en
ook worden verwerkt in soepen, koeken
en sausen. Vismeel bevat 85% proteïne.
Verse vis, dat ook al een belangrijk voedingsmiddel is, slechts 15%.
Zo zijn nog vele voorbeelden te noemen.
De aarde bevat nog vele onontdekte voedselbronnen. De moderne wetenschappen
zullen zeker in staat zijn nieuwe voedingsstoffen te ontdekken en deze geschikt te
maken voor consumptie. Het moet mogelijk zijn om de honger uit de huidige we-

reld te bannen en ook de toekomstige gegenaties van voedsel te voorzien. De VN
is, in samenwerking met regeringen, kerken, internationale organisaties en particulieren, bezig, om op gigantische wijze te
trachten een einde te maken aan de honger in de wereld. Zij heeft daarbij recht
op de daadwerkelijke belangstelling van
een ieder.

Het bestuur van de woningbouwvereniging „Eendracht maakt macht" heeft aan
het aannemersbedrijf H. Bakker te Bennebroek» de bouw gegund van 24 woningen met bergruimten en 4 garages aan de
Treubstraat en Boerlagestraat voor een
bedrag van ƒ 398.000,—. Aan dezelfde firma werd de bouw gegund van 20 woningen met bergruimten en 9 garages aan de
Keesomstraat en de Treubstraat voor een
bedrag van ƒ 325.000,—.

Dag,

Sandevoerde brengt comedie
De amateurtoneelvereniging „Sandevoeide" geeft a.s. zaterdag in Zomerlust een
opvoering van het blijspel „Daar moet je
een vrouw voor zijn", een comedie in drie
bedrijven van de hand van Terence
Dudley.

Zebra's op de weg
Het gemeentebestuur heeft besloten ecu
gedeelte van de rijbaan van de hierna
volgende straten te bestemmen voor voetgangersoversteekplaatsen, de z.g. zebrapaden:
Haarlemmerstraat nabij de Tolweg
Dr. Gerkestraat nabij de Tolweg
Grote Krocht nabij het Patronaatsgebouw
Dr. Gerkestraat nabij de Brederodestraat
Brederodestraat nabij de Dr. Gerkestraat
Hogeweg nabij de Grote Krocht
Badhuisplein nabij de Kerkstraat en
Parallelweg nabij de Zeestraat.

Abraham Kuyper getekend door Albert Hahn
VOLK IN DE RANDSTAD

HOLLAND

WIL

BROOD EN

SPELEN"

de versnippering. De acteurs en actrices
moeten teveel en te verspreid optreden,
zodat er te weinig ruimte blijft voor uitwisseling van ervaringen en oriëntatie.
Het publiek dat de schouwburgen bezoekt
zou dit kunnen opvangen door een meer
kritische instelling tegenover repertoir en
accent ligt op avondje uit
de kwaliteit van de spelprestaties. Het
zou de toeschouwers en spelers dwingen
zich in eikaars gedachten en problemen
Voor circa twintig toehoorders hield de acteur Hans Tiemeijer eind vorige week een te verdiepen. Een dergelijke binding kan
causerie over het toneel, onder de huiselijke titel: „Wat betekent het toneel voor van verstrekkende betekenis zijn voor het
u en uw gezin". De lezing vond plaats in het Gemeenschapshuis en stond onder aus- publiek en het toneel.
piciën van de stichting culturele kring „'t Helm".
Acteur hield lezing

Relatie tussen toneel en publiek

Via persoonlijke herinneringen aan het
toneel tussen de eerste en tweede wereldoorlog kwam de acteur bij zijn onderwerp. De betekenis van het toneel gaat
voor de meeste schouwburgbezoekers niet
verder dan een avondje uit. Velen onderhouden wel een regelmatig maar oppervlakkig contact met hetgeen zich op de
planken afspeelt. Toneel pretendeert echter meer dan een horizontale relatie met
de toeschouwers. Het tracht dieper te peilen en ons te confronteren met de werkelijkheid achter de schijn. Het moderne
toneelrepertoire en spel onthult de talrijke vermommingen, waarmee de mens zich
aan zijn eigen situatie en die van zijn
omgeving probeert te onttrekken.
In een historisch overzicht, vanaf het
spel der primitieve volken tot het hedendaagse toneelexperiment, gaf de acteur
vervolgens een beeld van de verschillende
stijlen en opvattingen van het toneel.
Soms conformeerde het toneel zich met
de gevestigde meningen en tradities, maar
kon ook een scherpe reactie zijn op bestaande toestanden en opinies.
Het toneel is er tot op heden in geslaagd
zich steeds weer te vernieuwen. In ons
land waren het Willem Royaards en

Eduard Verkade, die in he't begin van deze eeuw in verzet kwamen tegen het burgerlijk-romantische spel, dat in de theaters vaste voet had gekregen. Hun vernieuwingsdrang heeft er veel toe bijgedragen dat in de schouwburgen een frisse
wind ging waaien.
Over de toekomst van het toneel, dat
zich volgens Hans Tiemeijer in een overgangsfase bevindt, was het moeilijk iets
te voorspellen. De Huidige experimenten
vertonen een scala van ideeën en mogelijkheden die vruchtbaar kunnen zijn voor
het toneel van morgen. Thans ligt het accent op de ontmaskering van de illusie die
het individu voor zichzelf heeft geschapen en waarin het ook anderen wil doen
geloven.
In ons land wordt de ontplooiing en ontwikkeling van het toneelspel geremd door

bus wordt westwaarts, in de bocht van de
Gerkestraat verplaatst. Aangenomen dat
de mededeling in kwestie juist is, betekent
dit, dat we in de naaste toekomst tweemaal zullen moeten oversteken om het
wachthuisje te kunnen bereiken. Of daarmecle de verkeersveiligheid zal worden gedieud, is een open vraag.
Een andere vraag is: Worden deze plannen dit jaar nog uitgevoerd? We houden
ons hart vast. Tot dusver is er nog niets
gebeurd. Het nieuwe seizoen nadert. Nog
ettelijke weken en de auto's razen weer
over de weg. Dat geburt nu ook, maar
dan wordt 't nog erger. De „landweg", zoals de Zandvoortselaan is gekenschetst,
olijft een zeer drukke invalsweg en de
Dr. Gerkestraat een zeer drukke uitgangsweg. Moet het seizoen eerst voorbij zijn, aleer er iets wordt ondernomen?
't Wordt tijd.
Er wordt met belangstelling en ongeEen paar maanden geleden deelde de duld naar uitgezienf
RUGAART
Zandvoortse Courant mede, dat er definitieve plannen bestonden voor de aanleg
van een oversteekplaats op do Zandvoortselaan, ter vervanging van de inmiddels Bouwen in Zandvoort
weggeschilderde zebra ter hoogte van In maart werd een begin gemaakt met de
„Het huis in de duinen". (Dat „wegschil- bouw van twee woningen. Het aantal in
deren" heeft overigens weinig effect, de uitvoering zijnde woningen is thans gezebra is zichtbaar, maar bestaat niet. Van stcgen tot 71.
verkeersveiligheid gesproken.)
Volgens de Z.Crt. krijgen wij nu twee
oversteekplaatsen, een op de Zandvoortse- GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
Tabaksfabrilcaten en aanverwante
laan ter hoogte van het inrijhek van „Het
artikelen. Snelle Service.
huis" en een in de dr. Gerkestraat, in of
Telefoon 21001-12547, Haarlem
nabij de bocht. Het wachthuisje van de

Hier staat uw brief

100 JAAR RODE KRUIS
Henri Dunant nam initiatief

Dat de Zwitser Henri Dunant de man is geweest, die de stoot gaf tot de oprichting
van
het Internationale Rode Kruis, is vrijwel iedereen bekend.
Watergetijden
Een
merkwaardige omstandigheid is, dat Dunants zakelijke problemen hem leidstrand
HW LW HW LW
berijdbaar den naar het slagveld van Solferina, waar de gedachte aan een internationale hulpapril
7 3.03 11.00 15.18 23.00 7.00—13.00 organisatie bij hem werd geboren.
8 3.55 11.30 15.49 23.30 7.30—13.30
9 4.08 12.00 16.22 24.00 8.00—14.00 Dunant, een Zwitsers zakenman, heeft de kanten lieten hun kanonnenvlees oprukken
10 4.38 12.30 16.52 24.30 8.30—14.30 drang tot helpen, voortspruitend uit zijn en toen de slag was afgelopen, waren de
9.00—15.30 geloofsovertuiging, reeds jong gevoeld en heuvels bij Solferino bedekt met de licha11 5.06 0.30 17.21 13.00
9.30—15.30
12 5.34 1.00 17.50 13.30
in daden omgezet. Hij was daarnaast een men van meer dan veertigduizend dode
13 6.03 1.30 18.22 14.00 10.00—16.00 zakenman met fantasie. Hij zag de grote en gewonde Fransen en Oostenrijkers.
's Nachts na de slag dwaalde Dunant
Samengesteld door P. van der Mije KCzn. mogelijkheden in het door Frankrijk bezette Noord-Afrika en stichtte daar een over het slagveld en zijn gedachten aan
naamloze vennootschap, met het kapitaal zijn zakelijke problemen maakten spoedig
van mensen, die vertrouwen in hem had- plaats voor ontzetting om het ontzaglijke
den, maar weinig van zijn zakenmanskwa- leed, dat hij aanschouwde. De Franse geneeskundige dienst was slecht geoutilleerd,
liteiten af wisten.
Dunant had voor de exploitatie van zijn had mensen en materieel tekort. Om de
maalderijen in Djélima de medewerking Oostenrijkers bekommerde zich niemand.
van de Franse regering nodig; de ambte- Hun leger was afgetrokken en de gewonlijke molens maalden echter langzamer den bleef niets anders over dan te sterdan de zijne. Impulsief man als hij was, ven op de heuvels.
Vreemd geld is ons kantoor ter gelegenheid
besloot hij naar Parijs te gaan om schot Voor Dunant waren Oostenrijkers en
achter de zaak te zetten en zijn beklag Fransen gelijk. Hij alarmeerde de bcvolvan Pasen geopend op:
over de ambtelijke tegenwerking te doen king van Castiglione, liet de gewonden
bij niemand minder dan Keizer Napoleon naar een inderhaast ontruimde kerk bren12 april (Goede Vrij dag)
10-12 en 17-19 uur
gen en zette de dokters aan het werk. De
de Derde.
13 april (zaterdag vóór Pasen) 10-13 en 15-20 uur
De keizer had echter wel wat anders krijgsgevangen Oostenrijkse militaire art15 april (tweede Paasdag)
11.30-13 uur
aan zijn hoofd dan de molens van me- sen konden hier hun werk doen. Het was
neer Dunant. Hij voerde oorlog tegen Oos- voor hen zowel als voor hun Franse colVoor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.
tenrijk en vertoefde ergens in Lombardije. lega's een moeilijke stap elkaar niet lanDe voortvarende Dunant besloot de keizer ger als vijanden te beschouwen en
te volgen, haalde hem in bij Magenta, medische hulp te verlenen aan vriend en
waar hij juist de Oostenrijkers had ver- vijand zonder onderscheid. Hier werd de
slagen, en volgde hem naar Solferino, Rode Kruis-gedachte voor het eerst tot
Zandvoort - Raadhuisplein
waar een tweede en beslissende slag plaats daad.
Telefoon 4041 - 4042
Dunant zag als in een visioen, dat alleen
had. De Oostenrijkers trokken terug.
Deze slag bij Solferino was een ware een internationale overeenkomst de momensenslachting. De generaals van beide gelijkheid zou scheppen van een voldoende

Voor het
•wisselen van

DE TWENTSCHE BANK

verzorging van oorlogsslachtoffers. En dat
visioen hield hem zo bezig dat toen de
volhardende man eindelijk bij de keizer
werd toegelaten, hij zijn zakenprobleem
vergat en alleen over deze kwestie sprak.
Dunant schreef zijn boek „Herinneringen
aan Solferino", dat de wereld schokte en
inderdaad de stoot gaf tot oprichting van
een internationale organisatie.
Dat ' liep niet allemaal van een leien
dakje en vele weerstanden moesten wordeu overwonnen. Maar toen Napoleon III
opnieuw ten oorlog trok (De Frans-Duitse
oorlog van 1870), werd de Rode Kruisconventie, waaronder de medische helpers bescherming genoten en hulp werd verleend
aan gewonden van alle partijen zonder onderscheid in praktijk gebracht.
Dunant werd inmiddels op onaangename wijzo herinnerd aan het feit, dat hij
zijn zaken had verwaarloosd. Een proces
eindigde met zijn faillietverklaring. In
Genèvc, in Zwitserland was zijn naam
voortaan getekend met een zwarte kool.
Uiteindelijk belandde hij door de zorg
van vrienden in een tehuis voor bejaarden in Heidcn-Appenzell en daar sleet hij
zijn laatste levensdagen in armoede. Eerst
toen werd men zich bewust, dat het deze
man was geweest, die tot dit prachtige
werk de sloot had gegeven. De vergeten
gestichtsbewoner werd nu overladen met
eerbewijzen. Do kroon op zijn werk was,
dat hem in 1901 de Nobelprijs voor de
Vrede werd uitgereikt.
Langzamerhand veranderde de doelstelling van het Rode Kruis. Het was, ook op
het slagveld, nog altijd het symbool van
menslievendheid. Maar de medische verzorging van de soldaten werd al meer de
zorg van de legerleiding, de hulp van vrijwilligers werd overbodig. Zo werd het Rode Kruis steeds meer een rampenorganisalie, die gereed stond om hulp te bieden
bij aardbevingen, overstromingen en andero catastrofale gebeurtenissen.
Als zodanig viert het Rode Kruis dit
jaar zijn eeuwfeest in een wereld, waarin
het zodanig voet heeft gekregen, dat het
daaruit niet meer is weg te denken.

l
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OM DE KWALITEIT
van het bestaan
In een gloedvol betoog, waarin hij een verfrissend gevoel voor humor aan de dag
legde, gaf woensdagavond j.!, do heer J. J. A. Berger, lid van de Tweede Kamer voor
de P.v.d.A., een overzicht van het streven en de doelstellingen van het socialisme
in de huidige tijd.
j
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de t.v. en de reklame ter sprake gebracht. Burgerlijke Stand
De heer Berger wilde met nadruk zeggen
29 maart — 4 april 1963
dat er verschil bestaat tussen „reklame
t.v." en reklame in de t.v. Relame t.v. gaat
Geboren:
dv., J. R. van Keuuit van de commercie en daartegen maak- len en van Ingeborg,
Douma; Arthur Tjitte, zv.,
te spr. bezwaar. Wanneer wij de samen- H. M. Rooij E.
en van A. Alkema.
steling van de t.v.-programma's over zouOndertrouwd: Henri Simon Pranssen en
den laten aan mensen, die in het beginsel
geld willen verdienen, dan zou er wel eens Yvonne Wilhelmina Maria V/arnink; Paul
iets ergers uit de bus kunnen komen dan Jacques Marie Blom en Heintje Wilhelmina
wat nu de zo verguisde „zuilen" aan het Klein.
Gehuwd: Hendrik Willem ten Wolde en
publiek voorzetten! Spr. had geen kritiek
op de commerciële instelling van deze lie- Angenieta Lucia Hiddes; Dirk IJlstra en
den, maar — zo zei hij — ze moeten toch Maria Wilhelmina Elizabeth Monsieurs.
maar liever geen vinger in de pap van de
Overleden: Roelof Popko Wigboldus, oud
cultuur willen hebben. Hij vond met an- 69 jaar, gehuwd met H. E. J. van den Boodere woorden de > „zakenwereld" niet het gert;Minna Klara Frauendorf, oud 79 jaar
geijkte klimaat om cultuur te „bedrijven". gehuwd geweest met W. van der 'Mije;
De heer Berger wekte aan het slot van Jan Jacob Frederikse, oud 74 jaar, gehuwd
de avond zijn toehoorders op hun gezond- met M. Th. Grevers.
verstand te gebruiken en hiervan uiting
Overleden buiten de gemeente: Gerrit
te geven op 15 mei a.s. en een bewuste Zwemmer,
oud 81 jaar, gehuwd geweest
keuze te doen voor het democratisch so- met G. Visser.
>
H.W.
cialisme.
Geboren buiten de gemeente: Petronella
Maria, dv., P. G. Geusebroek en van J. E.
M. Kruijff; Carola Hermien Elizabeth Antoinette, dv., J. A. van Nes en van A. Th.
I. Jongerius; Gerard. zv., G. Terol en van
boot
M. I. van Mechelen; Peter, zv., G. J. T.
meubelen
J. M. van Eijk en van J. C. Bredée'; JacGIERSTRAAT SZ-S4-S4
queh'ne, dv., B. J. Lentz en van E. S.
TELEFOON. UCH7
Loijer; Elisabeth Hendrika Maria, dv., M.
IAABLEN
A. J. M. Crabbendam en van H. C. M. van
Grunsven.
,

Deze openbare vergadering, die in het ge- Iemand, die alleen rnaar één kant uit
meenschapshuis werd gehouden, stond in denkt, is in feite een beperkt mens. Hierhet teken van do naderende Tweede Ka- mee hief hij ook een waarschuwende vinmerverkiezing (15 mei) en — het moet ger tegen vele van zijn partijgenoten. Wel
met nadruk worden vastgesteld — hierin ontkende hij ten stelligste dat de P.v.d.A.
werden nu eens niet tegenstanders per- alleen zitting in het kabinet zou willen
soonlijk aangevallen. Door heel zijn hebben, wanneer de conjunctuur gunstig
rede heen, klonk telkens het respect was. Wij doen niet mee aan een politieke
en de waardering voor hen, die in de lands- tombola! aldus spr. De P.v.d.A. streeft
politiek betekenis hadden en nog hebben, naar kwaliteit van het bestaan; dit is
ofschoon dezen niet tot de P.v.d.A. behoor- niet slechts het leven in onze maatschapden. Zo sprak de heer Berger vol lof over pij mogelijk maken, maar tevens de wijze
figuren als prof. Oud, Schouten en prof. waarop geleefd wordt, aangeven en stiRomme. Niet om hun beginselen, waar- muleren in positieve zin.
achter hij zich uiteraard niet kon stellen,
In de na afloop van zijn inleiding gemaar om hun karakter en het accent, dat houden vragenbeantwoording, werd nog
zij op de vaderlandse staatkunde hadden
gelegd of nog leggen. Het was duidelijk
dat de heer Berger een hekel had aan politieke apathie, die zich in Nederland op
zo onrustbarende wijze manifesteert. Hij
zei veel liever met een uitgesproken en
principiële tegenstander te doen te hebben
dan met iemand, die zegt niets om politiek te geven en „er niet aan doet". Ook
vond hij het jammer, dat politieke tegenstanders dikwijls zo gauw „geraakt" zijn.
Het gaat immers niet om personen, maar
om zaken.
Zandvoortmeeuwen
De punten, die de heer Berger aansneed, Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
waren aktuele problemen, zoals de bejaar- Wedstrijduitslagen heren:
Uitslagen 27 maart, pupillen:
denzorg, de woningbouw, het welvaartsZandvoort 1-Hermes l
2-2
Geel Wit b-Zandvoortm. b
vast pensioen voor ambtenaren en natuurRood Wit 2-Zandvoort 2
2-4
lijk de verhouding van de partijen ten opDSS c-Zandvoortm. c
Zandvoort
3-Amsterdam
7
0-2
zichte van het huidige kabinet.
Zandvoort
4-Saxenburg
3
5-1
Uitslagen zaterdag 30 maart:
Het tegenwoordige kabinet vond spr.
als geheel geen sterke ploeg, ofschoon hij Programma 6 april meisjes-junioren:
Telefonia 1-Zandvoortm. l
niet ontkende dat er voortreffelijke perRood Wit b-Zandvoort a
14.15 u
Zandvoortm. 2-WB l
sonen deel van uit maakten. Hij vergeZandvoort c-Alliance e
14.15 u. SMS 3-Zandvoortm. 3
leek het kabinet met het,. Nederlands elf- -Kraaien c-Zandvoort e
15.30 u. Adspiranten:
tal, waarin misschien een Coentje Moulijn
Zandvoort ij-Zandvoort z
14 u.
Ripperda a-Zandvoortm. a
kan excelleren, maar dat als geheel toch
geen sterke indruk maakt!
Programma, G april jongens-junioren:
Zandvoortm. b-RCH c
Spr. waarschuwde tegen een overdreZandvoort a-Strawberries b
15.30 u.
Kennemerland b-Zandvoortm. e
ven anti-Amerikanismc.
Zandvoort b-Strawberries c
15.30 u.
Bloemendaal f-Zandvoortm. f
In het gevoerde beleid met betrekking
HBS c-Zandvoort c
15.15 u. Zandvoortm. g-Halfweg c
tot Nieuw-Guinea verweet hij de regering
Ever Swift c-Zandvoort d
15.15 u. Pupillen:
slapheid en beginselloosheid. De realiteit
Zandvoortm. a-TYBB a
is geweest, dat Amerika persé in Nieuw- Wedstrijdprogramma heren:
Guinea geen Berlijn zag en zeker niet bcAlkmaar 2-Zandvoort l
14 u. Uitslagen sondag SI maart:
reid was hiervoor te vechten.
Alliance 5-Zandvoort 2
14 u.
Of de P.v.d.A. na de verkiezingen van
Celeritudo-Zandvoórtm.
Zandvoort
3-Mira
2
12 u.
15 mei a.s. — waarvan hij een succesAlkmaar 3-Zandvoortm. 2
Rood
wit
3-Zandvoort
4
12.30
u.
volle afloop voor de partij verwachtte —
Stormvogels 5-Zandvoortm. 3
in het dan te vormen kabinet zal plaats Dames:
Zandvoortm.
4-Haarlem 5
HIC
5-Zandvoort
l
14.
u.
nemen, achtte spr. een vraag, die eerst
Zandvoortm. 5-RCH 7
Leiden 4-Zandvoort 2
14 u.
na 15 mei kan worden beantwoord! Hij
Zandvoortm. 6-Ripperda 7
onderschatte de betekenis van de oppo- Programma looensdag 10 april:
Zandvoortm. 7-TZB 4
sitie niet door op te merken dat er geen
ZHC
jongens
adsp.-BMHC
a
14.15
u.
democratie mogelijk is zonder tegenspel,
Junioren:
zonder verschillen van mening en inzicht. ZHC jongens adps. b-BMHC c 14.15 u.
Zandvoortm. a-Schoten a
Zandvoortm. b-DSK a
DSB a-Zandvoortm. c
Schoten c-Zandvoortm. d
HFC j-Zandvoortm. e

et*
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R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" '
Programma zaterdag 6 april:
61 Renova adsp. b-TZB a
106 TZB adsp. b-OG d
Programma zaterdag 7 april:
20 TZB-SVY
54 TZB 2-Conc. 4
96 DSB 4-TZB 3
101 TZB 5-DIO 6
125 HFC b-TZB a
Programma woensdag 10 april:
1-3
TYBB pupillen d-TZB a
0-6
1-5
2-5
2-2

0-3
6-1
3-2
4-3
0-13
3-1

•

.

"^

ft
18'

1-1
1-0
4-1
0-2
3-1
2-3
3-0
3-2
5-2
1-14
4-3
1-6

Programma zaterdag 6 april:
2 Zandvoortm. 1-SAC l
16 u.
8 Kennemerland 3-Zandv.m. 2 15.15 u.
17 IJmuiden 5-Zandvoortm. 3
16 u.
Adspiranten:
(
35 RCH a-Zandvqortm. a
15 u.
56 Schoten b-Zandvoortm. b
' 15 u.
74 Zandv.m. c-THB a
14.30 u.
79 Hillegom c-Zandvoortm. d
15 u.
88 Zandvoortm. e'-EDO g
15.30 u.
122 Zandvoortm. g-EDO j
15.30 u.
Pupillen:
138 Zandvoortm. a-Schoten a
' 14.30 u.

Het kampioenschap van de USA 1963 is, heid gaf met 24. Ph4-f5! van de ongezoals u wellicht al weet, ook deze keer ge- dekte positie van ThS te profiteren. Na
wonnen door het voormalige wonderkind 24. ...ThSxhl, 25. Pf5-d6-K Ke8-f8, 26.
Bobby Fischer. Fischer heeft 't deze keer Talxhl, b7-b5, 27. f2-f4 (dreigt 28. Th7),
wel bijzonder zwaar gehad; hij startte Kf8-g8, 28. f4-f5, Pe6-f8, 29. e5-e6> (dreigt
met een nederlaag, maar werkte zich 30. Le5), f7-f6 won Wit gemakkelijk.
daarna langzaam weer omhoog en bij het
ingaan van de laatste ronde was hij met de
koploper Bisguier gelijk gekomen. De Overigens heeft deze wedstrijd weer bepartij Fischer-Bisguier, die toevalligerwijs wezen, dat de USA behalve hun topspein de laatste ronde gespeeld werd, moest lers als Fischer, Reshevsky, Evans, Byr- Programma sondag 7 april:
toen de beslissing brengen en bracht deze ne en Bisguier over weinig echt sterke
Zandvoortm.-Amsvorde
14.30 u.
inderdaad. In een stelling, waarin Bis- schakers beschikken. Een wat vreemde siguier zeker niet slechter stond, deed deze tuatie in een land, dat tot de sterkste
Hollandia 2-Zandvoortm. 2
10 u.
een minder juiste zet, waarop Fischer met schaaklanden moet worden gerekend ( de 22 HFC 4-Zandvoortm. 3
9.45 u.
een verrassende paardzet zijn kans greep Amerikanen werden op de Olympiade in 32 Zandvoortm. 4-BSM 2
12.30 u.
en snel won, waarmee zijn vijfde USA- 1960 2e en op die van vorige 4e): een 72 Spaarnestad 2-Zandvoortm. 5 9.45 u.
kampioenschap een feit was. De bcslissen- enorm sterke top van een zeer klein aan- 99 Renova 4-Zandvoortm. 7
12.30 u.
de fase uit deze partij zij u hier getoond. tal spelers, maar geen arsenaal van mindere goden, waaruit nieuwe topspelers ge- Junioren:
Zie diagram.
14.30 u.
recruteerd kunnen worden. Amerika is 114 Renova a-Zandvoortm. a
9.45 u.
blijkbaar nog niet zo schaak-minded als 140 Zandvoortm. b-RCH b
Europa, al tracht men door het organise- 152 Zandvoortm. c-HFC e
9.45 u.
ren van allerlei wedstrijden meer enthou- 158 Zandvoortm. d-Haarlem d
9.45 u.
siasme te kweken. Een eigenaardigheid
van vele van deze wedstrijden is het snel- Programma pupillen woensdag 10 april:
lo tempo, waarmee men speelt: vaak 50
Zandvoortm. c-DSS c
15 J.
zetten per 2 uur of zelfs 40 zetten per
Zandvoortm. b-DSS b
15 u.
'/MMK•»/////;,
'////'-'M
•%?/////,
uur. Een voordeel hiervan is, dat men
in korte tijd een toernooi kan spelen, aangczien het mogelijk is 2 of 3 ronden per Opstelling Zandvoortmeeuwen
dag te houden. Het ligt echter voor de
hand, dat het snelle speeltempo het spel- In de wedstrijd van a.s. zondag tegen
peil onmogelijk ten goede kan komen. De Amsvorde komt het eerste elftal van
Joegoslavische grootmeester Trifunovic, ZandvoortmeeuwenJ in de volgende opsteldie eind vorig jaar een schaaktrip door de ling uit: K. Vlug; J. O. Keur en F. Water;
USA maakte, acht het hoge tempo er de W. H. Jansen, K. Kerkman en G. Kraaijoorzaak van, dat de Amerikanen over zo enoord; G. Nijkamp, C. S. Schilpzand, S.
weinig internationaal meetellende spelers Stobbelaar, J. F. Paap en G. Oosterbaan.
beschikken; de talentvolle jongeren moe- Als reserves zijn aangewezen: A. J.
a b c d e f g h
ten in normale partijen hun speelkracht
opvoeren, bij 't huidige tempo krijgen zij Koper, E. H. C. Jongsma en K. Hendrikse.'
(Wit: Kg2, Tal, Thl, Lg3, Ph4, pionnen daartoe niet de kans. De tijd zal het lei
a2, b4, c3, e5, f2, g4; Zwart: KeS, TaS, ren, of de Amerikanen deze wenk van da
ThS, Lb6, Pe6, pionnen a7, b7, c6, d5, Joegoslaaf ter harte zullen nemen. Dat K.J.C. Zandvoort
f7, g6).
Trifunovic gelijk heeft, staat voor mij Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
Bisguier, die Zwart had, was hier aan wel vast.
lle ronde voor het clubkampioenschap.
zet en zou na 0-0-0 uitstekend gestaan
hebben. In plaats daarvan besloot hij tot Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil- Kampioen werd J. Krielen, L. van Norden
werd tweede en C. Terol derde.
23. ...Lb6-d8?, wat Fischer de gelegen- helminastraat 28, Haarlem.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
OPHALEN HUISVUIL
De direkteur van de dienst van Publieke
Werken deelt mede dat op vrijdag 12
april en maandag 15 april geen huisvuil'
zal worden opgehaald.
Voor bedrijven welke hierdoor moeilijkheden ondervinden, kan het huisvuil worden opgehaald op zaterdag 13 april, indien daartoe vóór 11 april een schriftelijk
verzoek bij de dienst P.W. is binnengekomen.
BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt •b'ekend, dat met ingang
van 8 april 1963 gedurende veertien dagen
ter gemeentesecretarie voor een ieder ter
inzage liggen de volgende partiële herzieningen van het uitbreidingsplan-in-onderdelen met de daarop van toepassing
zijnde bebouwingsvoorschriften:
1. plan „Nieuw Unicum", betreffende hei
duinterrein, gelegen ten noorden van de
Zandvoortselaan en ten oosten van het
boogkanaal, vastgesteld bij raadsbesluit
van 26 maart 1963; nr. 4;
2. plan „Dr. Jac. P. Thijsseweg", betref fende de terreinen aan weerszijden van
de Dr. Jac. Thijsseweg, de Jacota Catsstraat en de Heimansstraat, vastgesteld bij raadsbesluit van'26 maart 1963
nr. 12.
Zandvoort, 3 april 1963
Het Hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

\
15.15 u. BEKENDMAKING
< 15 u. Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
14.30 u. maandag 15 april 1963, gedurende 4 we12 u. ken op de gemeente-secretarie voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp-plan tot
12.30 u. partiële
herziening (plan II) van het We12 u. deropbouwplan „Zeereep-Zuid", met de
14.30 u. daarop van toepassing zijnde bebouwingsvoorschriften, betreffende het oostelijk
15 u. gedeelte van het Groen van Prinstererplein en de in de onmiddellijke omgeving
daarvan gelegen terreinen.
Gymnastiekvereniging O.S.S.
<
Gedurende bovenstaande termijn van 4
De jaarvergadering van de Kennemer weken kan een ieder bezwaren tegen dit
Turnkring, die zaterdag j.l. in Beverwijk ontwerp bij de gemeenteraad indienen.
plaats vond, trok slechts een matige be- Zandvoort, 3 april 1963
Het "hoofd van"hêt~gêmêènte<bêstuur
langstelling.
« Van Fenema
De periodiek aftredende bestuursleden,
ir. W. Singer (SSH) en F. J. Rikkerink
(BGV), werden bij acclamatie herkozen.
De heer J. H. B. Brink (OSS) werd tot
ere-lid benoemd.
De jaarlijkse wisselprijs „De Pauw",
Vuurwerk
bestemd voor die vereniging die a'an de U weet dat het afsteken van vuurwerk
meeste kringgebeurtenissen
deelneemt, een uiting van feestvreugde is. In onze
werd uitgereikt aan de vereniging- SSH lieflijke badplaats kunnen wij daar iedere
uit Velsen, die 211,3 punten behaalde.
zomer over meepraten. Weer of geen weer,
Voor -1964 werd de organisatie van de seizoen of geen seizoen, vuurwerken hebbondswandelmars opgedragen aan OSS in ben we, soms wel vier of vijf. En het grappigste is, dat dergelijke evenementen een
het kader van het 60-jarig jubileum
morele injectie betekenen voor hen, die
kniezend in een hotel of pension, de sap;>
Zandvoortse Korfbalclub
(
pigheden van de Noordzee-zomers tandenZondagochtend speelt het eerste twaalftal knersend ondergaan.
De dag na een vuurwerk zag alles er
van de Zandvoortse Korfbalclub een wedheel anders uit. Het regende weliswaar,
strijd tegen DSV 2.
maar het hart was even verwarmd geweest. En dat schijnt voldoende te zijn
om de zegeningen van ons klimaat enigszins op te vangen. Zakte men een paar
dagen later weer af, dan had Touring
Zandvoort op het juiste ogenblik, op een
in de huid gezondheid en zuiverheid
van saaie grauwheid druipende woensdagavond, een vuurwerk achter de hand.
's Middags steeg de spanning voelbaar:
gaat het door ,of niet. Het halve badgasBijeenkomst Veilig Verkeer
tenlegioen trok in de vooravond naar het
strand om te kijken of de palen stonden
De plaatselijke afdeling van het Verbond opgesteld. Stonden die er, dan was er alle
voor Veilig Verkeer organiseert a.s. dins- kans dat het feest doorgang vond. Stondag 9 april in het Gemeenschapshuis een den ze er niet, ja, dan zat er meestal niets
bijeenkomst. De heer T. Bruseker, chef anders op dan een weekje langer met de
Jeugdverkeersschool van het Verbond tanden te knersen en duimen te draaien.
Wat met dit alles gezegd wil worden
voor Veilige Verkeer, zal een uiteenzetdus: vuurwerk geeft vreugde, afleiding
ting geven van doel en mogelijkheden van is
soms ook wel warmte,' waar deze geeen Jeugdverkeersschool. Een film zal de en
wenst is.
"
inleiding illustreren. Er is gelegenheid tot
Daarom doet het wat spijtig aan dat
het stellen van vragen.
de directie van liet Feijenoord-stadion
het publiek gewaarschuwd heeft voor het
afsteken van vuurwerk tijdens de wedZeepost
strijd Feijenoord-Benfica, die woensdagMet de volgende schepen kan zeepost wor- avond a.s. gespeeld zal worden.
Vooral nu het Nederland voetbal zo onden verzonden. De data, waarop de corhet slop van de verveling en de
respondentie uiterlijk ter post moet zijn geveer.in
fantasieloosheid
zouden we best wat
bezorgd, staan achter de naam van het vuurwerk kunnenzit,
gebruiken.
schip vermeld.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Portugezen er door geschokt zouden zijn,
Verenigde Staten van Amerika:
want hun zuidelijk bloed staat er borg
ss „Noordam", 10 april;
voor dat ze dergelijke manifestaties op
Argentinië:
prijs stellen.
ms „Rio Chico", & april;
Maar de directie van het Feijenoordms „Alhena", 9 april;
stadion is bang dat de scheidsrechter van
Australië:
de kook zal raken als er rotjes e.d. worden
ms „Toledo", S april;
afgestoken. De- scheidrechter heeft nameBrazilië:
lijk het recht — zo betoogt de directie
ms „Alhena", 9 april;
voornoemd — bij wanordelijkheden beBrits-Oost- Afrika:
slissingen te nemen, die voor Feijenoord
ms „Pierre Loti", 10 april;
noodlottig kunnen zijn.
Canada:
Dat is een mond vol. Vooral, wanneer
ms „Pr. Margriet", 10 april;
men bedenkt dat het hier om dingen gaat,
Chili:
die buiten de wedstrijd zelf staan. Een
ms „Archimedes", 9 april;
noodlottige beslissing voor Feijenoord zou
Ned. Antillen:
kunnen zijn dat de scheidsrechter — na
ms „Pericles.", 9 april;
het afsteken van een rotje — aan BenfiNieuw-Zeeland:
ca een penalty zou toekennen. En als er
ms „Alaric", 8 april;
bij herhaling rotjes de lucht in vliegen,
Suriname:
zou het wel eens een grote nederlaag voor
ms „Ladon", 10 april;
Feijenoord kunnen worden! Afschuwelijk,
Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
niemand moet er aan denken.
ms „Transvaal Castle", 7 april;
Maar een ding staat vast: Dit verbod
ms „Algol", 10 april.
van vuurwerk afsteken berooft het puInlichtingen betreffende de verzendings- bliek van een uiting van levensvreugde.
En wie weet hoe groot de behoefte aan
data van postpakketten geven de postkanzo'n uiting op woensdagavond is.
toren.
MOMUS

Mensen en zaken

Elke fijnproever prefereert! LEFFERTS Wij 11811 BH
FAMILIEBERICHTEN
Met grote vreugde geven wij kennis van
«Je geboorte van onze zoon
j
i
'i ROL AND
i
H. Terol
R. Terol-Loos
Zandvoort, 3 april 1963
Spoorbuurtstraat 11 ^
Tijdelijk adres: Grote Gasthuis, Haarlem

Bestel nu uw

HOEZEN

voor strandstoelen

Vervaardigd van Ijzersterk en
kleurecht „Bara" markiezendoek.
Prijzen op aanvraag.
Tevens alle soorten VLAGGEN in
wol, katoen, nylon; daktenten voor
zomerhuisjes, windschermen, ligstoel'oper.

ZEILMAKERIJ
ZEILINGA

Tel. 020-36717, Spul 26, Amsterdam

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
„„ . „
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kostverlorenstraat, telefoon 2499
WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
6 tot en met 12 april:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 7 april
Dierenarts J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 7 april (Palmzondag)
10.30 uur: ds. J. O. Norel, pred. te Bloemendaal.
19 uur. ds. J. Streef land, pred. te Haarlem. Jeugddienst.
Kapel Woodbrookers te Bentveld:
10.45 uur: da. W. H. Buijs.
Jeugdkapel in het jeugdhuis:
10.30 uur: de heer J. E. van Epen.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 7 april
10.30 mej. Ds. M. C. Jongeling (N.H.)
van Haarlem.
19,30 Opvoering paasspel door de kinderen van de zondagsschool.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 7 april
10 en 19 uur: dr. H. van Twillert van
Drachten.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impala"

Hftarl.str. 2,.tel. 3652, en 4200
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aang. ben.huis bev. 3 krs,
keuk. en gr. achtertuin.
Gevr. in Zandvoorl iets
dergelijks. Br. 2703 Z.Crt.
Gevr. v. juni, juli of aug.,
één v.d. 3 mnd dus, een
ZIT- en SLAAPK. m. gebruik v. keuk. voor rustig
echtp., direct bij stationstrand of centr. Br. met
voll. inl. en welke maand
en prijs mevr. J. Das,
Weesperzijde 120hs, A'dam
Voor permanent aangeb.:
GBMEUB. of GESTOFF.
SLAAPK. v. dame b.b.h.h.
bij dame alleen. Br.| nr.
2702 bur. Z. Crt. of telefoon 2634.

Vrijst. VILLA

van particulier te koop
gevraagd. Br. nr. 2704 bur.
Zandv. Courant.
Schilder vraagt
BINNENSCHILDERWERK
ƒ 3,— p.u. Verf eigen rekening. Br. nr. 2303 bur.
Zandv. Courant.
VERKOOPSTER
(noodhulp) b.z.a. v. vrijdag en/
of zaterdag. Br. nr. 2701
bur. Zandv. Courant.
Jongeman, 22 jr, vloeiend
Duits spr. zoekt plaatsing
als KELNER of \oor de
bediening in horecabodujf.
Dr. C. . Gerkestraat 97.
Dames! Wilt u met Pasen
een charmant en gracieus
figuur ?
Komt u dan even de
modellen
B.H.'S, CORSETTEN,
CORSELETS, STEP-INS
en GAINES kijken.
U slaagt stellig bvj
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstr. 49, tel. 4492
Ook aan huis te ontbieden
Te koop: beukenhouten
RONDE EETTAFEL met
5- stoelen, prijs billijk.
Oosterparkstraat 9.
Aangeb. 2 pers. • eiKen
LEDIKANT m. prima bedstel en nachtkastje; koperen KROON. Te bevr.:
Kerkstraat 6.
Te koop: z.g.a.n. Riemersma KINDERWAGEN.
Zuiderstraat 14achter.
Aang. KINDERWAGEN.
Koningstraat 29.

TE KOOP: Kozijn m.voordeur en- bov.-licht, geheel
cpmpJU en prima,, gasgeiser.
Haarlemmerstraat 16.
To koop-TAFELBILJART
ƒ 85,—, Thorbeckestr. 46.
Aangeb. SLAAPKAMERAMEUBL., rood-mahonie,
lits-jumeaux.
Boonstra,
Dr. C. A. Gerkestraat 97.
Aang. z.g.a.n. GASHAARD
ƒ 60,-. Prinsenhofstr. 12.
POSTDUIVEN te koop.
Brederodestraat 69.
Aangeb. KINDERWAGEN
z.g.a.n. bill. prijs; vier antieke STOELEN. Oosterparkstraat 67.
Wegens aansch. auto, te
koop: SCOOTER z.g.o.h.
150 cc, weinig gelopen. Te
zien zaterdag F. W. v.d.
Berg, Dr. C. A. Gerkestraat 63.
HULP gevr. v.d. schoonmaak.
Oosterparkstraat 50b.
MEISJE gevr., liefst met
enige winkelervaring.
Drogisterij Luttik, Zeestraat 34, tol. 2597.
WERKSTER gevr. voor 2
a 3 ocht. p.w. of MEISJE
voor halve dg. Mevr. Cats,
Brederodestraat 101. '
NET PERSOON gevr. in
bezit rijbewijs BE voor het
seizoen. Goed loon. Br.
nr. 2705 taur. Zandv. Crt.
DAGMEISJE gevr., zaterdags en zondags vrij.
Werkster aanw. Tel. 3806.
Wij vragen voor de verkoop van artikelen, vervaardigd door blinden, invaliden en minder-validen
COLPORTEURS (TRICES)
Brieven te" richten * aan
Postbus 111 te Zeist.
Gevr. flink MEISJE of
WERKSTER. Mevr. v. d.
Meulen, Hogeweg 76 telefoon 2003.
Laat nu

Zandvoort

Mod. groot Herenhuis

met c.v. en tuin. Ind. zit.eetk., 2 keukens, 4 sl.krs.
douchekamer, gr. bergk.,
zolder m. gel. v. kamer
Vraagprijs ƒ 80.000,- incl.
stoffering. Prachtig gelegen, steeds uitz. op zee.
Makelaars- en ass.- kantt.
Lochtenberg, Plasweg 63
Soest. Tel. 02955-2064, na
19 uur: 02950-17727 en
030-19707.

E1LK

als Dannenbürg
het doet

Inferieur..^
PE JUISTE VCRUCHT1N6

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBÜRG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

MED.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
Manicure - Massage
MeVI.- v. d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
BcIiandeMng -volgens afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

Sollicitaties aan de fabriek.

Voor moderne MORSVRIJE
KOOIEN, pluimvee- en vogelvoeders en aanverwante
artikelen, bel 02500-11607.
HEEMS graanhandel, An- met een bril of zonnebril van
thoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maan- A. G. SLINGER
dag, donderdag en zaterGediplomeerd opticien
dag in Zandvoort.
Póststraat 12 - Tel. 4395
MOUSE STEP-IN ƒ 5,95
t.o. Consultatiebureau
STEP-IN van sterke tuleErkend Ziekenfonds•elastiek ƒ 7,50
leverancier
STEP-IN
met, maagband ƒ 12,75
GAINE, zeer geschikt
voor zware figuren ƒ 32,90
enz.
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstr. 49, tel. 4492
Draag
Ook aan huis. te ontb.eden
de zo ELEGANTE

Transport- en aannemersbedrijf
w
&& ZK&&Z* VIT; MAART BARNHOORN
Heemstede (post Vogelenzang)

GEMAKSSCHOENEN
van

P. KNETEMAN belicht hiermede dat hij de
zaak in "

e.d. van Mevr. Mocderzoon

STATIONSSTRAAT 16
te Zandvoort heeft overgenomen.
HEROPENING op dinsdag 9 april a.s. om 15 uur

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheld.

in Nederland. Ook in Zandvoort. Br. ond. nr. 2706
bur. Zandv. Crt.

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF vraagt:
a. GEHEEL ZELFSTANDIGE HULP
die ook met personeel kan omgaan. ,
Bij voorkeur in bezit van rijbewijs BE.
b. WERKSTER
voor zaterdagsmiddags.
c. WERKSTER
, voor de avonduren.
d. MNL. HULP
voor het schoonmaken van vuilnisemmers
en andere schoonmaakwerkzaamhedun.
NIC. BEETSLAAN 18, TELEFOON 4090

. .Hogeweg 58, tel. 4166
'i Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
Te koop GRIJZE TEGELS
Th. Loos, Spoorbuurlstr. 11

Triumph
e l ast i

Te koop: een HUIS in
Zandvoort m. eigen grond,
bovenverd. 4 kam., l keuk,
bonedenverd. 3 kam. en
kcuk. Koopprijs ƒ 19.000
k.k. Tel. 020-236474.

GEEFT

, Jeugdige gratie

WONINGRUIL gevraagd:
Aang. vrij bovenh. o.g.st.
Hilversum. Gevr. woonruimte in Zandvoort. Br.
nr. 2707 bur. Zandv. Crt.

Triumph
presenteert

Protestanten Bond
Gebouw Brugstraat 15

Schildersbedrijf

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke .dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.

voor de draglino.
Kantoor: Leidscvaartweg 17, telef. (02502)-6861

Ned.

Pedicure
Winkelpand te koop gevraagd, of te huur
enVoet-manicure
Ook te ruilen met buurhuis in verschillende plaatsen
en handmassage
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989
Onze SUCCES B.H.,
geheel kant, m. beugel 5,95
B.H. met kant en voorgevormd ƒ 5,75
B.H. ,. popeline, in fraaie
uitvoering, met maagband
ƒ 11,50
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstr. 49, tel. 4492
Ook aan huis te ontbieden

Smeerjongen gevraagd

en het leed is geleden!

tegen wintertarief. Prima
referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.
H. DE JONG, v. Lennepw. 27
Aannemer van T E G E L W E R K . Alles in wandén vloertegels. Nieuw en
Blo emenmagazijn
reparatie. Moderne schoorsteenmantels.
,' „Noord"
M. S P H N I E D E W I N D
Onze WEEKREKLAME:
WANDELWAG-ENS 42,50 Vondeilaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7
Uw- adres voor bruids, en grafwerk
KAPSTER komt bij u aan
Nieuwe bloemzaden
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Aangesloten bij de
Bel 020-122851.
Nederlandse Bloemendienst

Steunzolen naar maat

Technische apparalenfabriek A. J. Versteego n.v.
Hogeweg 35, vraagt

GROTE KROCHT 5-7
TEL:2974' * ZflNDVOOHT

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 9 april
15 uur: samenkomst in huize ,,Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 7 april, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer P. Spigt. Onderwerp:
„Een fout is 't kenmerk van 't ware".

Vlug, netjes i en
; goed,,

behangen en witten

A. M. v. d. Mije-Walet

nabij Boulevard

KE^OTRAAT% "- TELEFOON 2150 l

Zondagavond 7 april 19.30, uur

van de heer H. J. W. Modderman:

„De kinderen van Jerusalem."
Toegang vrij

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? 2o ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL
Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Over een week is het Pasen

dus de hoogste tijd om eens uit te kijken
naar iets nieuws

Wij brengen u
TERLENKA en TREVIRA COSTUUMS ƒ 119,KAMGAREN COSTUUMS van ƒ 98,- tot ƒ 165
TERLENKA PANTALONS, in vele kleuren
van ƒ 26,- tot ƒ 42,SPORTCOLBERTS en
LICHTGEWICHT COLBERTS
in de modernste uitvoeringen van ƒ 49 tot ƒ 69
REGENJASSEN in een grote variatie
' Dri-Sil en Terlenka van ƒ 49,- tot ƒ 76,OVERÓEMDEN en WEEKENDERS
in een enorme keuze in alle prijsklassen
PULLOVERS, TRUIEN en VESTEN
Vlotte modellen, lage prijzen

KERKSTR.20 • TEL-.3136

Centrale verwarming-Oliestook

FAMILIE
DRUKWERK
als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
rouwcirculaires

BELLA

„TECHNISCH WERK"

K f35.50

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Opvallend slanker
door straalvormige
„elasti"-versteviging.
Géén rits of baleinen. Vlinderlicht en heeri_

i

lijk modieus.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

MAISON

ELEGANCE

INTERNATIONAL
Kostvei-Iorcnstraat 49 -

Telefoon 4492

Ook aan huis te ontbieden!

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

G R O T E K R O C H T 5^7
TEL ;.297<ï« JTfiNDVaOHt

Ü'ï

A

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

f

'

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Opening auto-scooterbaan

Ondergetekende, Mw. B. MEYER,
Grote Krocht 26, deelt hierbij mede
haar sigarenzaak te hebben overgedaan aan de heer M. van Bergen
Henegouwen. Zij dankt allen voor
het genoten vertrouwen en wil haar
opvolger gaarne bij u aanbevelen.
MW. B. MEYER
Maandag 9 april 1963

Zaterdag 6 april 1963
Standplaats: kop Zeestraat
DIRKS AMUSEMENTS BEDRIJVEN

Ondergetekende, M. van Bergen
Henegouwen, deelt hierbij mede de

Sigarenzaak Grote Krocht 26
te hebben overgenomen van Mw. B.
Meyer en hoopt door goede service
uw klandizie te mogen behouden.
M. VAN BERGEN HENEGOUWEN
Telefoon 3587
Datneshakken

Comestibles en buitenlandse kaas
J. GIESBERTZ

Brossois

v.li. .Kaaspaleis
GROTE KROCHT 20a, TELEFOON 2113
SPECIALE AANBIEDING:

LAAT NU
uw scharen en messen

Wat betekent „op uw Paasbest ?''
'n Nieuwe voorjaarsjapon?
'n Nieuwe" mantel?
Natuurlijk, 't hoort erij!
Maar ook uw sclioonheidsverzorging
moet 'op z'n Paasbest zijn!
Grote massage
ƒ 7,-—•
Kleine massage ƒ 5,—
Zelfs als u „Paashaast" heeft,
help ik u snel en goed
Beauty Parlour

DUIZEND GULDEN WINNEN
U kunt duizend gulden winnen door deel te nemen aan de
prijsvraag van de Nutsspaarbank Haarlem. Nederlands oudste
spaarbank heeft bijna de 100 miljoen bereikt. Als U de juiste
dag raadt waarop deze belangrijke mijlpaal wordt gepasseerd,
kunt U een spaarbankboekje met f1000,- winnen. Zie de volledige inlichtingen in de folder die U is of wordt thuisbezorgd
en die kosteloos verkrijgbaar is aan alle kantoren en het
rijdend bijkantoor van de

ANS NANNINGA

Kostverlorenstraat

64,

telefoon 2179

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

iv

. KAT KEUKEN-UITZETTEN,
moderne kleuren, vanaf
ƒ 96,25
THEEBEURZEN vanaf
6,75
KINDERSCHERMERLAMPEN
5,95
PLASTIC PEDAALEMMER
5,55
PLASTIC PRULLEMAND
1,05
PLASTIC WASMAND
2,95
BALATUM per meter
3,06
Doorzichtig PLASTIC per meter 0,95
CHINA MATTEN
6,50
Luxaflex en Balastore zonwerende
gordijnen —
Koelkasten, wasmachines, centrifuges
C Contantzegels)
SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 2418

UTSSPAARBANK
HAARLEM - BLOEMENDAAL - ZANDVOORT
HEEMSTEDE

- BENNEBROEK -

HILLEGOM

Vóór Pasen kunt u
nog ingericht worden

Onze exclusieve slaapmeubelen
en slaapbanken
zijn uw aandacht meer dan waard

Haltestraat 21
Telefoon 2119

Wij staan weer geheel tot
uw muzikale beschikking
(Ook zondag)

DISCOTARIA

THORBECKESTRAAT 15, TELEF. 4203
ZANDVOORT
t9999999\

Schuilenhur

GROT.E KROCHT 5 - 7
TEI>;2974 » ZBNDVOORT

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Schildersbedrijf
„WEIKO"

V.W. RIJSCHOOL

voor goed schilderwerk
„TOLLENS"
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
De hogeschool voor
autorijkunst
A'dam: Vierwindenstr. 21,
voor Haarlem en omgeving
tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988 Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte'THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
F. PLOEGMAN

Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

WoBireffers

bij Slagerij

(BURGER)

BURGER

[slagerijen j

Akersloot

NAT10NAAJL «n INT6RNAT10NAA.L BeKROOND

750 gr. Kalfslappen

3,99

WEEKENDREKLAME
100 gr. gek. PROCUREUR rjf*
j i 250 gram
100 gr. SAKS
Xv)CÏ
WEEKENDWORSTJE
l blik HARING
in tomatensaus .

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Telefoon 2653

SCHILDERSBEDRIJF

Belangrijke

(J. GEBE)

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

KEIJSER

STATIONSPLEIN 13—15, TEL. 3346

Het adres voor:
LEDIKANTEN
STAPELBEDDEN
DUBBELDIVANBEDDEN
WENTELBEDDEN
Complete
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKJES
BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 47,50
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
VLOKMATRAS
24,95
SCHUIMPLASTICMATRAS 80x190 32,50
ETAGEBED 2x80x190
59,50
DIVANBEDDEN 80x190
26,50
KAPOKKUSSEN, slechts
5,95
Ruime sortering W O L L E N D E K E N S
reeds vanaf ƒ 12,95

„DISCOTARIA"

WIST U

't INTERIEUR

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

W. H. KEMPER

Gedipl. opticien
Poststraat 12, telef. 4395
(t.o. Consultatiebureau)
Leverancier
alle Ziekenfondsen

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

door WONINGINRICHTING

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Beddenmagazijn

Opticien A. G. Slinger

\9999999999999

TERUG VAN WEGGEWEEST

Van Kessel

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa J. v. d. Bos & Zn

vakkundig slijpen
Ook golfslijpen tafelmessen
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
PINCETTEN
ZAKMESSEN enz.
Optiek - Staal waren
Elektrische slijperij

99999999990999999999*

VOOR PIANO'S

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

dag gereed

Speciale reparafie-afdeling

300 gr. camembert bouquet 45%
van 2,50 voor 1,95

67 ct

70 ct

2 PAKJES KWALITEITS- AQ f-4.
MARGARINE
"</ Cl

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

en

3 SLAVINKEN ....... 0,99

dinsdag i 3 ^RIKANDELLEN 0,99

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Laat nu ^ens een

ZONNEBRIL MAKEN
U hebt er winter en zomer plezier van.

Brillenspecialist L O O 3VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
gram HACHSVLEES
0,99
gr. BOTERHAMWORST... 0,29
gr. BLOEDWORST
0,19
gr. heerlijk GEHAKT
1,25

HALTESTRAAT 3

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOPPIEMACHINES
CAFfi- en
TERRASMEUBELEN

op sterkte van uw eigen glazen

woensdag
250
300
100
100
500

heeft alles voor uw bedrijf

Café OOMSTEE

750 gr. doorr. RUNDERLAPPEN 2,88
750 gram RIBLAPPEN, mager
3,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN i/a kg 1,25

KOOPJESDAGEN
Maandag) 250 gr. BIEFSTUK i.ss

Fa HANJA

Haltestraat 65, telef. 2060

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Elke dag verse bloemen

Autorijschool K. O F F E N B E R G

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze In kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diveise bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Abonneert U op de Zandvoortse Courant
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ntu-^ 'li

DINSDAG 9 APRIL 1963
r

,i ,-rrn'i"' ir T - • • • r l - T - i ' f — t . J.*»

NT

ZANDVOORTSE CDU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

„Neen" tegen de pier

Badgastenstatistiek wijst uit

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344. t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

Kustbewoners behaalden 3-1 zege

Met een, wat men zonder overdrijving ma§
noemen overweldigende meerderheid, heb
ben de lezers van het „Haarlems Dagblad
Zandvoort in' trek bij arbeiders en middenklasse
zich uitgesproken tegen de aanleg van eei
pier voor de kust van Zandvoort. 88,7%
\.
in wedstrijd Zandvoort—Amsvorde
zegt „neen" tegen de pier, 11,3% is voo:
De stormachtige zomer van 1962, met temperaturen die doorgaans rond de poolaanleg.
Dit is de uitslag van een enquête di
cirkel worden aangetroffen, heeft het toeristenbezoek nadelig beïnvloed. In 1961
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag een 3-1 overwinning begenoemd dagblad onder de lezers heef
bedroeg het aantal overnachtingen in Zandvoort ruim één miljoen en vorig jaar on
haald op Amsvorde. Do kustbewoners hadden in de eerste helft van de ontmoeting
gehouden en waarvan het resultaat giste
geveer negenhonderdduizend. Dit blijkt uit, de badgastenstatistiek van de gemeeneen' vrij sterke wind als bondgenoot, waarvan ruimschoots werd geprofiteerd.
ren werd gepubliceerd. De enqueteformu
te over 1962, die eind vorige week is verschenen.
lieren, brieven en briefkaarten van. lezers
schrijft de redaktie, kwamen niet alleen Het spel was nog maar nauwelijks begoneen hoekschop te verwerken. De aanvalsBij de particuliere kamerverhuurder vermeld blijven dat het onderdak bij par- uit Zandvoort, Haarlem, Heemstede, Over ncn of Stobbelaar verscheen voor de doel- linie van Zandvoort sloot de verdediging
veen,
Bentveld,
Bloemendaal,
Santpoort
en
tioulieren,
16.000
personen
en
bijna
20%,
werd het grootste aantal overnachtingen
man van > Amsvorde. en lanceerde een bij- van de Amersfoortse voetballers volledig
geregistreerd n.l. 320.000, gevolgd door- zich steeds meer ontwikkelt in de richting IJmuiden, doch ook uit bijvoorbeeld Am- zonder hard schot in zijn richting. Met in. De achterhoede van Amsvorde moest
sterdam
en
zelfs
uit
Eindhoven.
iian
het
sociaal
toerisme.
Het
verblijf
in
het tentenkamp aan het vrije strand me
moeite slaagde keeper Van Gemmert er het niet alleen opnemen tegen het elftal
Uit de ontvangen reacties, waarvan een in de bal onder controle te krijgen en tot van Zandvoortmeeuwen, maar ook tegen
210.000 en de trekkers- en caravankam. de hotel- en pensionbedrijven van circa
pen met respectievelijk 165.000 en .85.000 25.000 personen, was 30% van liet totaal. aantal in de editie van j.l. maandag werd
de wind die de spelers terugdreef.
Dit laatste percentage bleef in vergelij- afgedrukt, blijkt dat vooral de aantas
overnachtingen.
Vier minuten na het beginsignaal zating van het natuurschoon en de vernieDe hotels en pensionbedrijven regis king met 1959, vrijwel ongewijzigd.
gen de Amersfoorters hun pogingen faZandvoort vertoonde ook in 1962 het ling van de fraaie kustlijn voor velen Jaarvergadering ZRB
treerden tezamen 125.000 overnachtingen.
len door een kopbal van midvoor StobbeHet slechte weer gedurende langere pe karakter van een volksbadplaats. Een 7ca- zwaarwegende motieven zijn om zich telaar. Keeper Van Gemmert deed nog een
rioden in de zomer van 1962 had een da- rakter, dat sich dit jaar en in de komende gen de bouw van een pier in Zandvoort te Do Zandvoortso Reddings Brigade hield vertwijfelde poging, maar het leer ging
ling van de gemiddelde verblijfsduur to jaren waarschijnlijk nog duidelijker gal verklaren. Andere veelvoorkomende argu- vrijdagavond een goed bezochte jaarver- onder zijn handen door, 1-0. Rechtsbuiten
menten tegen de aanleg zijn: „De heer- gadering in hotel Keur. Gememoreerd Nijkamp had in het tot stand komen van
gevolg. Het algemeen gemiddelde daalde gaan manifesteren.
sende woningnood" en „Het kermisachtige werd de viering van het veertigjarig be- dit doelpunt een werkzaam aandeel.
van 11,5 dagen in 1961 tot 10,9 dagen in
karakter van een pier".
staan in 1962, de aankoop van de redhet afgelopen, seizoen.
De kracht van de aanvallen van ZandDe gemiddelde verblijfsduur in de pen Busstation in centrum
De voorstanders van een pier baseren dingspost Ernst Brokmeier, het houden voortmeeuwen en de snelheid van de wind,
sions steeg van 5,81 dag in 1961 tot 6,28 Naar wij vernemen is de direktie van de hun mening o.m. op de financiële voorde- van do stranddag en de jaarvergadering maakten de gasten uit Amersfoort echter
dag in 1962. De pensions boekten het
len voor Zandvoort. „Zal de Duitsers nog van de Kon. Ned. Bond tot het redden niet tot willoze slachtoffers. Zij begonnen
, hoogste percentage Duitse gasten, 83% NZHVM, thans volledig akkoord gegaan meer geld uit de zak kloppen, zo krijgen van drenkelingen in Zandvoort.
een aanval op te bouwen waarvoor de
met
het
besluit
van
de
gemeenteraad
in
Het bestuur deed mededeling over de thuisclub stap voor stap moest wijken. Na
daaruit zou men kunnen afleiden- dat de
we iets terug." Anderen zien er een „Gegemiddelde vakantie van de Duitsers lan- 1957, de vroegere eindhalte van de tram zellig trefpunt" in of vinden de pier „At- aankoop van een plastic vlet, een houten aanval en tegenaanval werd in de dertigte bestemmen' voor"• de aanleg van een
twaalf voets jol en drie motoren. Deze ste minuut een fout in de defensie van
ger is geworden.
tractief voor Zandvoort".
aankoop was mogelijk door de beschik- Zandvoort, door Willemsen van AmsVan het totaal der geregistreerde gas- busstation. Oorspronkelijk lag het in de
De
uitslag
van
de
enquête
kan
van
groot
bedoeling,
een
definitief
besluit
te
nemen,
ten — ruim tachtigduizend — was 56% na de voltooiing van het in uitvoering belang zijn bij de uiteindelijke beslissing baarstelling van een bedrag van ƒ 7460,- vorde zonder aarzelen uitgebuit. OngehinDuits, 35% Nederlands en 9% van an- zijnde nieuwe postkantoor, dat verrijst over het project. Inmiddels mag men het door het Strandschap Zandvoort.
derd schoot hij 't leer langs de verbaasde
De Z.R.B, beschikt thans over voldoen- Vlug in de touwen, 1-1.
dere nationaliteit. Opmerkelijk is, dat aan de oostzijde van de huidige eindhalte „Haarlems Dagblad" erkentelijk zijn voor
de boten. In de toekomst wil de reddingssteeds meer Duitsers bij particulieren onHet laatste kwartier voor het ingaan
van de bus. Er bestaat een kans dat in het initiatief van deze opiniepeiling, waar- brigade de vletten overnemen, die in
derdak proberen te vinden: in 1959 24% het
komende najaar met de werkzaam- van de uitslag ook voor ons bijzonder ver- bruikleen zijn afgestaan door de KNBRD. van de rust en de eerste vijftien minuten
en in 19JS2 35%.
van de tweede helft was Amsvorde heer
heugend is.
Uitvoerige mededelingen werden gedaan en meester van het terrein en kregen de
In de trekkerskampen nam het aantal heden een begin wordt gemaakt.
over de door de Contactcommissie Kust- kustbewoners nauwelijks gelegenheid verNederlandse gasten toe: in 1960 23% en
brigades ingestelde enquête inzake het va- der te komen dan de eigen helft. Het ontin 1962 27%. Een logiesvorm die steeds
rend materiaal. Het ledental van de ZRB brak de Amersfoorters echter aan een
populairder wordt is de „enkele" overbleef in 1962 stationnair. De reddingsbri- goede afwerking van de aanvallen om
nachting door z.g. slapers. Aan deze
;ada telt thans 53 gediplomeerde leden. keeper Vlug te passeren. Onverwacht
behoefte hebben de particuliere verhuuijVoor, de EHBO-cursus slaagden 4, voor veranderde het beeld en scheen Zandders zich onmiddellijk aangepast.
De drukste maand was augustus, maar
de strandwachtcrscursus 19 leden.
voortmeeuwen alles te ontvangen wat
De jaarverslagen van de secretaris en voor een team dat de overwinning wil behet aantal overnachtingen in juni, juli en
in
uitvoering
toneelgroep
„Sandevoerde"
van de penningmeester werden na enige halen nodig is: enthousiasme, doorzetaugustus daalde, terwijl het in de overige
discussie met algemene stemmen goedge- tingsvermogen en spelinzcht.
maanden steeg. De slechte weeromstandigheden zullen ook hier van invloed zijn Vlot en onderhoudend heeft de toneelgroep „Sandevoerde" j.l. zaterdag in de grote "ceurd.
In de achttiende minuut deponeerde
De aftredende bestuursleden, voorzitter Stobbelaar uit een voorzet van Paap de
geweest.
zaal van Zomerlust een opvoering gegeven van het blijspel „Daar moet je een
G. Bisenberger, penningmeester K. C. bal in de rechterhoek, 2-1. Een te hoog geBovenstaande cijfers uit de gemeentelijke vrouw voor zijn". Dit blijspel in drie bedrijven moet de schrijver .Terence Dudley, /an der Mije Pzn en commisaris C. Vis- schoten bal door Schilpzand gaf Amser, werden bij acclamatie herkozen.
badgastenstatistiek, vormen opnieuw een geen overmatige inspanning hebben gekost.
vorde nog enig soulaas, maar slechts voor
In de kascommissie werden benoemd korte tijd. In de 33e minuut bracht Oosbewijs voor de grote aantrekkingskracht
de heren D. Doornekamp, D. Hulst en H. terbaan de stand op 3-1. Tot aan het einddie Zandvoort uitoefent op de beoefenaars
van het sociaal toerisme, in hoofdzaak be- Mitverstand, huwelijksbedrog, een bene- voering betreft verdient „Sandevoerde", R. Vos.
signaal van -de scheidsrechter vocht AmsDe ZRB zal in juli deelnemen aan de vorde met de rug tegen de doelpalen, om
staande uit de arbeiders-, en middenklasse. /elde handhaver van het gezag en pistool- dat door ziekte van regisseur Jos. Dröse
voornamelijk
op
eigen
kracht
moest
vaHet tentenkgm,Q_jtan 't^vrije strand en~de scb2ten.jvorm.en er de voornaamste attriiondswedstrijden in Bloemendaal; drie le- ~andvoort geen kans meer te geven de
den worden aangewezen voor de iiiterna- score'te verhogen.'
trekkers- en carav^fï^ampèn"~liaddën~mêt buten van, die door een handig auteur ren, zeker een compliment.
Aan het einde van het stuk waren er ionale wedstrijden, die- in juni in Parijs
li].300 personen, ruim 50%, het leeuwen-als onderdelen van een motor, vaardig en
Zandvoortmeeuwen neemt thans, na het
ilaatsvinden.
deel van het bezoek. Hierbij mag niet on- zonder veel tijdverlies in elkaar kunnen bloemen voor de vertolksters.
gelijke spel van RKAVIC, de twee plaats
De eerstvolgende opvoering van „SandeMet het strandwerk zal medio mei wor- in op de ranglijst.
worden gezet.
Het resultaat is navenant. Het blij- voerde" is vastgesteld op 23 november a.s. :en gestart.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
spel raast met grote vaart over de planOngevallen en .diefstal
leleritudo
13
20 39—21
ken, onder het gedaver van knallen en
Zondagavond reed in de Brederodestraat mder lawaai.
iandvoortm.
13
18 24—17
een 20-jarige bestuurder van. een auto te12
RKAVIC
17 37—23
Zo'n stuk staat of valt met het tempo
gen twee geparkeerde auto's. De wagens waarmee het wordt uitgevoerd. Gaat het
Aalsmeer
13
15 30—23
werden vrij zwaar beschadigd. De bestuur- met horten en stoten, of slaat de motor
Quick A
14
15 27—25
der verklaarde in een slip te zijn geraakt, af, dan valt er weinig meer te redden.
choten
14
13 17—23
waardoor hij de macht over het stuur van „Sandevoerde" heeft de vaart er in weten
Ripperda
12
12 19—20
operatie
van
gemeenschap
geslaagd
zijn wagen was kwijtgeraakt.
WA
12
11 19—21
te houden, alleen in het derde en laatste
HBC
13
bedrijf kwam men adem tekort, maar
10 19—30
Zaterdagochtend waarschuwde een in- toen was het einde van de race al in zicht. In Utrecht "is kortgeleden de „Dag van de dorpshuizen" gehouden. Nederland bezit Baarn
13
8 19—27
woonster uit Heemstede de politie dat
13
8 25—40
Het onmisbare tempo was vooral te een vaderdag, een moederdag, een dag van de doperwtencultuur en een dag van Amsvorde
haar auto in de Kerkstraat door een bë- danken aan het spel van mevr. Cor van
TYBB
12
7 21—26
stelauto was aangereden. Haar wagen Poelgeest-Schaap, als de onrust zaaiende de visserij en thans ook een dag van de dorpshuizen. Het feest werd georganiwerd aan de voorzijde beschadigd. De be- tante May Bradburry en Joop Portegies seerd ter gelegenheid van het gereedkomen van het honderdvijftigste dorpshuis in
stuurder van de bestelauto reed na de aan- als Simon Murray, auteur van detective- ons land, dat van Haule (gemeente Ooststellingwerf). Ruim tien jaren geleden, GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
rijding door.
verhalen. Deze geroutineerde krachten
Tabaksfabrikaten en aanverwante
*
gaven Terence Dudley's blijspel meer dan toen het eerste „dorpshuis" tot stand kwam, durfde niemand te voorspellen, dat
artikelen. Snelle Service.
men in 1963 feest zou kunnen vieren. Voorlopig was er helemaal geen aanleiding
Zondagmiddag meldde een inwoner van het verdiende.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
Haarlemmerliede, dat zijn auto in de nacht
De medewerkster van Simon Murray, voor een feestelijke gebeurtenis, eerder voor een flinke dosis pessimisme.
van zaterdag op zondag vanaf het Sta- Carol Anderson, werd vertolkt door Nel
tionsplein was ontvreemd.
Vreugdenhil-Minderhout. Hoewel zij aan
tempo tekort kwam en minder soepel was Het dorpshuis was zoiets als een nood- kosten 15,5 miljoen gulden. Het rijk heeft Zandvoortse Damclub
dan eerstgenoemden, wist zij haar spel operatie, die aanvankelijk met weinig daarin eeu aandeel van 5,7 miljoen. De
bij de situatie aan te passen. Molly Mark- hoop door de overheid werd uitgevoerd. rest moet van de plaatselijke overheden 3en opvallende overwinning behaalde F.
PREDIKBEURTEN
hof zette een pittig dienstmeisje op de Het was alsof men een ziek lichaam op en de gezamenlijke acties komen. Toch is •an Beem op J. Ovaa. In een gelijkopplanken, dat de zaal wist in te palmen de been wilde houden door een niertrans- er in Utrecht wel wat kritiek naar voren gaande partij wist v. Beem z'n tegenspeHERVORMDE KERK, Kerkplein
met haar radde „Amsterdamse" tong. De plantatie, een medisch nogal hachelijke gekomen. Die kwam van drs. A. Verdijk, "er in een gedwongen positie te brengen
echtgenote van de schrijver van speur- zaak. Het lichaam is in dit geval de ge- direkteur van het Provinciaal Opbouwor- en deze in een scherp eindspel tot overVrijdag 12 april (Goede vrijdag)
;ave te dwingen.
10.30 uur en 19.30 uur: ds. C. de Ru. derromans, Rosamund Murray, kreeg een meenschap, bedreigd door de infectie van gaan Noord-Brabant. De dorpshuizen zijn, De
uitslagen van 3 april luiden:
aldus drs. A. Verdijk, teveel geconcengoede vertolking door Erna de Ringh de de snelle technische ontwikkeling.
Bediening H. Avondmaal.
„Op technisch gebied is de laatste ja- treord in te kleine gebieden van NederVan Beem-Ovaa
-2-0
Vries. Vooral in het tweede bedrijf toonren veel veranderd, industrieel, agrarisch land. Nog teveel delen van ons land moeVersteege-Klatser
2-0
de zij haar spelkwaliteiten.
NED. PROTESTANTENBOND
Draijer sr.-Hoekema
0-2
Tid Tuilkema bracht de agent Alfred en op het g-ebied van de communicatie- ten het zonder doen. Er is een te grole
Brugstraat 15
middelen",
zei
in
Utrecht
burgemeester
band met het regionaal industrialisatieSchuiten-van der Werff
0-2
Barnes tot leven. Hij leverde daarmee een
Vrijdag 12 april
Weber-Van Dijk
2-0
wat betere prestatie dan zijn gri- W. Harmsma van Opsterland. „Verwacht beleid; ook gemeenten, die niet industria20 uur: dr. L. J. Springer (n.h.) uit heel
mag
worden,
dat
deze
veranderingen
zich
liseren,
hebben
behoefte
aan
en
recht
op
Briedé-Th. ter Wolbeek
0-2
meur, die hem een afschuwelijk masker
Leiden. Viering H. Avondmaal.
had meegegeven. De dorpsdokter, James ook in de voor ons liggende jaren zeker een dorpshuis. Het dorpshuis is in NeFransen-Halderman
2-0
in
een
niet
minder
snel
tempo
zullen
blijderland
vooral
tot
groei
gekomen
in
de
G.
ter
Wolbeek-C.
Draijer
Jr.
0-2
Fletcher, die door de auteur van het blijGEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
kleinere gemeenten. 84% is gebouwd in
spel met nog minder was toebedeeld dan ven doorzetten.
Het bestaande gemeenschapsleven, zo- kernen met minder dan 2000 inwoners. Te
Vrijdag 12 april (Goede vrijdag)
de andere creaties, kreeg nog enigszins
20 uur: ds.-P. J. O. de Bruijne.
relief door het, spel van Jan Ramkema. als zich dat in de loop van de ]a- weinig aandacht is besteed aan het dorps- R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Zoals gezegd minderde de uitvoering aan ren had ontwikkeld in allerlei vormen van huis als „wijkcentrum" in de grotere gePAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
het einde vaart, maar dit kon aan het ge- (soms vijandige) verenigingen en organi- meenten en in de streekcentra. Er is dus Vedstrijduitslag woensdag 3 april:
Geel Wit welpen b-TZB a
0-3
heel geen afbreuk meer doen. Wat de uit- saties, is achtergebleven op deze econo- alle reden om een nieuwe koers uit te
Donderdag 11 april
misch-technische vooruitgang. Voorbcel- zetten. Een goede basis is daarvoor reeds Wedstrijdiiitslagen zaterdag G april:
16 uur: kindermis
Renova
adsp.
b-TZB
a
0-3
den daarvan zijn het gebrek aan belang- gelegd.
20 uur: H. Mis en gedachtenisviering.
TZB adsp.-OG d
0-2
stelling voor de bestaande organisatieVrijdag 12 april
Vedstrijduitslagen zondag 7 april:
vormen
en
de
dikwijls
zeer
grote
afstand
15 uur: Kruiswegoefening.
TZB-SVY
4-1
tussen de „bestuurders" en de „bestuur20 uur: Goede vrijdagplechtigheden.
TZB 2-Concordia 4
1-1
den".
Tennisclub 12% jaar
DSB 4-TZB 3
1-11
In talrijke, vooral kleinere, Nederlandse
TZB 5-DIO 6
2-1
gemeenten hebben zich grote moeilijkhc- De tennisclub „Zandvoort" herdenkt dit
HBC jun. b-TZB a
1-1
den voorgedaan bij de industrialisatie. jaar haar 12'/S jarig bestaan. Ter geleOude bevolkingsgroepen, die het onderling genheid daarvan werd het bestaande clubal niet eens konden worden, kwamen in huis aan do Kennemerweg uitgebreid en
botsing met de nieuwkomers. Het samen- verfraaid. De officiële ingebruikstelling Zandvoortse Bridgeclub
TELEFOONNUMMERS
leven in de gemeente werd daardoor een van het verbouwde clubhuis zal a.s. zater- In de eerste wedstrijd van de zesde comEN ADRESSEN
kwestie van gebalde vuisten en kwade dag geschieden door burgemeester mr. H. petitie nam het koppel mevr. Spoelder42212 (02500) Garage Flinterman, Zandblikken. Deze moeilijkheden doen zich re- M. van Fenema.
Jongbloed in de A-lijn de leiding met
voortselaan 365, Bentveld, SAABgelmatig voor. Helaas blijft er oen groot
61,81%. Tweede werd h-et koppel Rasen RENAULT-service-dealer.
kwalitatief verschil bestaan tussen het- Leerlingen exposeren hun werk poort-Sjouwerman met 57,64%.
2071 Borlogebêdrijf O. Waaning, Kostvergeen overheidsorganisaties doen op induIn de B-lijn werd de eerste plaats ingeWie mooi wil zijn hoeft geen pijn te
strieel en maatschappelijke ontwikkelings- De Aerdenhoutse Schoolvereniging, En- nomen door het koppel Plugge-Zürcher
lorenstraat 68.
lijden. Geen rugpijn, geen moeheid,
schodoweg
22,
organiseert
tijdens
de
paas3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en vergebied. Een van de stevige wapens, welke
met 58,33%. De tweede plaats werd geniets. Er zijn schoentjes die sierlijk
koop, Oranjestraat 2a.
men bij het maatschappelijk opbouw- vakantio een tentoostelling van door do deeld door de koppel Keur-Schutte en de
kinderen van de laagste klassen indivi- dames Berrier-Hagen met 55,09%.
steunen, die charme combineren met
2424 Autobedrijven „Binko", Oranjestraat
werk in handen heeft, is het dorpshuis.
lekker lopen. Kom tiw model passen bij
en Stationsplein.
Het stuwt de bewoners in de richting tot dueel en in groepsverband gemaakte teDe fam. Kerkman kwam in de C-lijn
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
samenwerking. Is men eenmaal zover ge- keningcn etc, en de resultaten van door met 60,65% op de eerste plaats. De fam.
kachels, wasmachines enz.
komen, dan is de 1 basis gelegd voor een de oudere leerlingen vervaardigde produk- Coops en het koppel Mulder Smid Notter3598 Volksioagenrijschool „Tollens", Tolr
hechte samenleving zonder groepsverschil- tcn van handenarbeid.
man volgden met 56,94%.'
lensstraat'~-13.
len in de gemeenschap.
In de D-lijn eindigde het' koppel mevr.
2231 Boekhandel v/h Esvó, Gr. Krocht 17.
Dit principe heeft tot nu toe uitstekend Rectificatie
Jacobs-Hulskemper op de eerste plaats
2100 Politie (alleen noodgevallen)
gewerkt.
Het
na-oorlogse
plan
voor
de
niet
58,80%. Tweede werd de fam. De
speciaalzaak voor juiste schoenen
2000 Brandmelding
bouw van dorpshuizen voorziet in een Zeer tot onze spijt werd in de advertentie Boer met 58,33%.
Kruisweg
42
Haarlem
Tel.
12637
(02500)
3043, 3044 Politie
aantal van 185. Tot nu toe zijn er dus van de N.P.B. Da. Modderman als manHedenavond wordt in hotel Keur de
2345 Gemeente-secretarie
150 gereed gekomen. Die 185 dorpshuizen nelijk auteur van het Paasspel vermeld.
traditionele paasdrive gehouden.

Tweede helft bracht beslissing

Blijspel kreeg nodige vaart

Hoera voor het Dorpshuis

Belangrijke

Charmante
pumps met
verborgen

steun

12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
32 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL 9 UUR
12 APRIL -DUUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
32 APRIL - 9 UUR
12 APRIL - 9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL -9 UUR
12 APRIL - 9 UUR

Geboren:

FAMILIEBERICHTEN

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Op zijn PAASBEST met FEESTELIJKE AANBIEDINGEN.
Onze zaak m de STATIONSSTRAAT 20 is verbouwd en uitgebreid.

Heden overleed rustig en kalm,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden, in de Mariastichting te Haarlem, onze lieve zorgzame vader, -behuwd- en grootvader

GRATIS

LEONARDUS VAN HONSCHOOTEN

De bijzondere koopjes zullen u verbazen!!

weduwnaar van Emerentia Duivis,
in de leeftijd van 86 jaar.
Australië:
P. van Honschooten
I. van Honschooteii-Dees
Zandvoort:
3. van Honschooten
J. B. van Honschooten-Vei'wer
en kleinkinderen.
Zandvoort, 8 april 1963
„Het Huis in de Duinen"
Condoleantie-adres:
Burg. Engelbertsstraat 12
De H. Uitvaartdienst heeft plaats
op woensdag 10 april a.s. des v.m.
10 uur, in de parochiekerk St. Agatlia te Zandvoort, waaina de begiafenis op het R.K. Keikliof, aldaaj.
De overledene is opgehaald m de
rouwkamer van de paiochiekerk
Rozenkransgebed dinsdagavond om
7.30 uur in de paiochicktirk.

Ecu Itieme tjreej) uit onze prijzen:
Sneldrogende Theedoeken
0,98
piima éün-pcisoons lakens
3,98 Prima Badcloeken in 'n leuke kleur 1,25
Onze bekende sloop m. hotclsluiting 1,39
Keukendock, beter niet mogelijk 1,29
100 '/c Hclunca zwembroeken ƒ 2,98 tot en met kleine herenmaat.
Leuke Triool Kmdcr-pyama's, maat 50 maar f 2,98, ongeveer 2 jaar.
Dames, Nnclilponncn, van maat 46 tot en met 52, spot ƒ 3,98
De alleimooibte Kindciochtendjasjcs m nylon, gewattcerd en satijn feutre,
bijna voor niets, vanaf ƒ 4,98
Wil piqué Heren spoitgoccl, maten 4 - 5 -6 ƒ 1,39, maat 7 ƒ 1,49

Wij geven bij aankoop van f 5,— een paar Nylonkousen
of een plastic Tafelkleed GEHEEL GRATIS
Bij aankoop van f 10,— een Nylon Jupon GEHEEL GRATIS

-aanbieding geldt 12 en 13 april
12 APRIL - S UUR

12 APRIL - 9 UUR

32 APRIL-9 UUR

12 APRIL - 9 UUR

3H

DE GRUYT
hoogglans metaalrand
zwaar verkoperde trommel

•'l
alle metaaldelen
anti-roesf behandeld

WEEKRECLAME
/TT-TTKrachtige voetrem

Bij elk pakje thee
of doosje zakjes thee
zakje fijne
CHOC. PASTILLES
melk of puur van 65 cf.
slechts 45 et.
Elke 2e fles WIJN
25 et. GOEDKOPER
(Risetti- Rosetti-Yermetto
uitgezonderd)

PUDDING

,
EELCO COVERT
zoon van: O. Cornelissen Jr.
N. -Cornelissen-Touber
Amsterdam, 3 april 1963
Jacob Marisstraat 14hs
Tijdelijk: Centr. Israël. Ziekenhuis,
Jacob Obrechtstraat 92.
Verloofd:
COBI PAILÉ
en
DICK TER HEYDEN
Zandvoort, Jan Steenstraat 2
Heemstede, Thorbeckelaan 152
14 april, Ie Paasdag 1963
Gevraagd:

BEZORGER
LOOPJONGEN
BANKETBAKKER
Bakkerij M. KEUR
Diaconiehuisstraat 36, telefoon 24

Gevr. op klem kantoor te
Zandvooit: mnl. admin.
KRACHT. Gewend zelfst.
to werken, kennis v. Duits
en typen. Br. in. ver!, sal.
ond. nr. 2801 Z. Crt.
Jongedame vr. AVQNDWERK. Br. nr. 2803 bur.
Zandv, Courant.
To koop: Philips RADIO,
ƒ 30,—. Tel. 2620.
Gcvr. W E R K S T E R of
flink MEISJE v. halve dagen in flat, in gcz. met
zoontje van 5 jr. Goed
loon. Tel. 4558. Patrijzensü.iat 36.
SCOOTER, Hcinkel 1056
te koop voor oen bedia»
van ƒ 600,-, 40.000 km gelopen, ziet er uit als
nieuw.- Tochn. onderzoek
toegest. v.d. Bei g, Buig.
Beeokmanstraat 38, tciefoon 4868.
Voor al uw HEK- EN
RASTER WERK en c!iv.
LASREPARATIES:
lolefoon 4868.
Gevr.: flink erv.WINKE1",MEISJE, goed loon. Castiens melkhandel, Hclmersstraat 11, tel. 2903.
WERKSTER gevr.. Brederodestraat 19, tel. 2683.
Te koop: grijze TEGELS
Th. Loos, SpoorbuuiLstr 31
TE KOOP: 50 v. wastafels, closets, gasgeyseis
(oko buta), douchebakkou
mengkranen, zitbaclen, inb.
baden, lavets, bidets, gootstenen 2 Gasojars enz.
Reinwardstraat 30, Amsterdam, tel. 020-58310
Dierenbescherming
zoekt
goed tehuis voor MOOIE
ZWARTE SPANIEL, teel,
ong. 3 jaar oud, ingeënt
tegen hondsdolh. Wil dogene die voor dit bijzonder lieve, aanhankelijke
dier in aanmerking wenst
te komen zich in vctbindmg stellen met het secr.
der Dierenb., Zandv.laan
52, tel. 4561.
Te koop: 2 leuke DAMESCLUBJES ƒ 30, en gevr..
HERENBUREAUSTOEL
Thorbeckestr. 46, tel. 3079

PUDDINGSAUS
10 et. GOEDKOPER
Kfes uit de vruchtensmaken.

p
2

j rubber stavast poten

méér inhoud: 3 kg droog wasgoed

H
l
Dif is een onverwoestbare zeer solide en
stabiele spoelcentrifuge uit de reeds meer
dan 60 [aar bestaande wasmachinefabriek
van Kobbelöer uit Essen. Extra hoog droogrendement. Hoogwaardige temperamentvolle luchtgekoelde motor in 3 punts rubberophanging. Geruisloos.
Alleen 220 Volt.

Garantie:
l jaar volledige garantie volgens cfe gebruikelijke normen. Dat wil bij De Gruyter
zeggen: bij enig mankement gedurende de
garantieperiode wordt de centrifuge onmiddellijk en gratis omgewisseld voor een
geheej nieuwe!. Ook na garantieperiode
volledige service.

luxe uitvoering
uit voorraad leverbaar ®
Levering:
®
franco uit voorraad, ïncl. snoer en onbreek1 Q
bare rubberen randaarde-stekker.
Verpakt in plastic hoes en kartonnen doos. 9

BLIK naar keuze 198

Fruitcocktail
Perziken op sap
Ananas

135
115
12?

3 BLIK naar
Fruitcockfail
Perziken op sap
Ananas
Grapefruitpartjes

keuze 198
73
73
66 '
79

Altijd'n kassabon voor
10°/0 korting, óók op
de paasreclames.
Altiid De Gruyfer's
Snoepjo van de Weefc
bij f4,- De Gruytermerlc-artikeleit.
Van al deze aanbiedingen kunt
U profiterenvanlOt/m16apr.'63

BETERE
WAAR

Gevr. 2 gestof. of gcn
KAMERS met keu];,
gebr. v. keuk. Br. m. f
opg'. onder. nr. 2802
Te koop gevr.: 1-perS
LEDIKANT met bed.
Noorderstraat 6.
Gevr.: SEIZOENVERKOOPSTERj
en MEISJE, 15-16
voor ,1uni, ]Uh -en
Hoog loon. Modehuis
Piller, Kerstraat 4, (<\
foon 3396.
Aangeb. GROOT EIKJ
BUREAU, ƒ 25,—.
Haai lemmerstraat 13
Old fmibli EANKST
ƒ 100; óld finish DRt
SO3R ƒ 50; ROOKS10
m. kussens ƒ 15; HAAF
STOELTJE ƒ 20. Alles
pi. staat. Mezgerstr. 32
Wij vragen voor de , J
op van artikelen, \|
vaardigd door blinden
validen en mmder-valicl
COLPORTEURS (TRIC:|
Brieven te richten
Postbus 111 te Zaïst.
Voor moderne MORSVR
KOOIEN, pluimvee- en
gelvoüders en aanverv\,'
artikelen, bel 02500-1161
I1EEMS graanhandel, i
thoniestraat 54-56, Ha
lem Wij bezorgen ma'
dag, dondei dag en Lal
dag in Zandvoort.

&UTOVER&OUR
„ZANDVOORül
Veihuur van Opeis
Volkswagens met roldJ
lel. 4580, b.g.g. 32S3I
Dr. Schaepmanstraat |

Oobi 6eeR4/i&isn£|
Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon yoor l
:aatsverzorging. hchaa'
Li^sagc, vcrmagering, [
•ai andeei de blijvende crl
haring, infrarood Saur
enz.
W. Draiierstr. 3, telef. 34'

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vil
dag gekookte of gebakl>|
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2-|

op z'si Paasbest!
Pracht wollen Trui, van 2 t.e.m. 7 jaar,
in Patentsteok en Raglanmouw.

3 pakjes voor75cfi'
Kies uit 7 soorten
emaille gelakt

Wegens verhuizing
ged. ONDERSCHUï
m. kapokbed; • lakens
'kcns; gascomfoor. '
Zandv.laan 17, tel. 395
VERKOOPSTER voor
gehele jaar gevr. jl
loon. Modehuis S. pj
Kerkstiaat 4, tel. 339;

S
Baby glansgaren Truitjes, K.M. vanaf 2,50
Wieg- en ledikantgarnituren
Baby baddoekjes en Mouw bavettes

Ho-Iron Bretelbroekjes
Badstoftruitjes en broekjes.
Slobbroeken, Vestjes, Truitjes voor baby's
Poplin Jacks en Regenjasjes.
Wollen Zomermantels tot 8 jaar.
Schattige Zomerjurkjes,- ook in maat 85.
Draion Twist Overgooiers.

Draion plooirokjes
Trevira rokjes
DELANA meisjes Truien, K.M.
vlot model - moderne tinten.
HELANCA STRETCH SWEATERS,
lange mouw.

Helanca Stretch
Skibroeken, Jongensbroekjes
JONGENS BLOUSES en SHORTS
JONGENS VESTJES, DELANA TRUIEN
JONGENS PAKJES, tot 4 jaar.
DRALON JONGENS SOKKEN.
PEPITA DAMESBLOUSES - NYLONS

Uitmsons
do kous, chic, sterk, elastisch,
kool in de zomer - warm in do winter.
No-Iron Kestcr popelin OVERHEMDEN.

f '•

M v

Wat JL? V A A, J^aJL^I u biedt
ziet u bij een ander niet.
HALTESTRAAT 59 - ZANDVOORT
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Opgericht Jn 1900

63e jaargang no. 29 — Verschijnt dinsdags en vrijdags
-l..

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344,
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

Duinen en schuur in vlammen

Propaganda-avond jeugdverkeersscholen
trok vrijwel geen belangstelling
Slechts zeventien personen — w.o. de spreker, de filmoperateur, drie bestuursleden
vanT de plaatselijke afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer en uw verslaggever — waren dinsdagavond aanwezig in het Gemeenschapshuis, waar de heer T.
Bruseker, chef Shell-buitendienst sectie Jeugdverkeersscholen, een uiteenzetting gaf
van het doel der jeugdverkeersscholen, zoals die in verschillende plaatsen van ons
land reeds functioneren.

J.l. dinsdag werd de brandweer omstreeks
12 uur gealarmeerd voor een duinbrand
nabij de Zanderijvaart in Overveen. Bij
aankomst bleek het vuur, dat op Bloemendaals gebied had gewoed, reeds te zijn geblust.
*
Om half drie moest de brandweer opnieuw
uitrukken voor een duinbrand, ontstaan in
de nabijheid van de Hunzerug in het circuit. Met behulp van de nevelspuit slaagde de brandweer er in het vuur binnen
een kwartier te blussen. Bijna 2 ha beplanting ging in vlammen op.
*
In de avonduren werd de brandweer gewaarschuwd voor een brand in een
schuur aan de Brederodestraat. Bij het
in brand steken van een stukje droog
gras sloeg het vuur in een rietmat en
tastte vervolgens een houten keetje en
een schuurtje aan. Beide opstallen, waarin
tuinmeubelen waren opgeslagen, gingen
geheel verloren. De schade, ongeveer duizend gulden, wordt door verzekering gedekt.

Het filmpje was er een van een WestMen zou denken dat de leerkrachten der
lagere scholen van Zandvoort in grote ge- duitse vaste verkeerstuin. De tekst was
tale naar deze uiteenzetting waren ge- vervangen door een Nederlandse. Het lijKt
komen, maar — behalve het oud-hoofd ons prettiger, wanneer de organisatoren
van de Hannie Schaftschool, de heer H. gewacht hadden met het gereedkomen
van Ekeren, die de bijeenkomst presideer- van het in de maak zijnde Nederlandse
de, was slechts l leerkracht aanwezig: filmpje. Het is niet ondenkbaar dat men
het huidige hoofd van de Hannie Schaft- hier en daar moeite heeft met het overschool! Ietwat triest, wanneer men be- winnen van bepaalde weerstanden tegen
denkt dat het hier toch gaat om een be- deze op Duitse situaties afgestemde prolangrijke zaak, om de verkeersopvoeding paganda.
Gezien de wat ontmoedigende belang- Verkeersongeval
en de „verkeersvaardigheid" der jeugd.
Maar er kwam een verduidelijkend, hoe-stelling van de zijde van het onderwijs, Dinsdagmiddag vond omstreeks half zes
wel wantrouwend aapje uit de mouw tij- lijkt het niet waarschijnlijk dat Zandvoort op het Badhuisplein een aanrijding plaats
dens de korte discussie, die na afloop van in de nabije toekomst een jeugd verkeers- tussen een bestelauto en een motor.
het instructieve (Duitse) filmpje ont- park rijker zal zijn, ofschoon de gelegen- De bestelauto verleende geen voorrang.
stond. Toen „onthulde" de heer Bruseker heid in onze duinen rondom het circuit De 22-jarige motorrijder H.B. uit Haarnamelijk, dat het een nogal wijd verbrei- volop aanwezig is. Dit zou nu eens een lem werd vrij ernstig aan het hoofd gede mening onder leerkrachten is dat deze zinvol gebruik van de duinen in de re- wond en moest naar het Grote Gasthuis
worden overgebracht. Beide voertuigen
nog vrije jonge actie op verkeerspeda- creatieve sector zijn!
H.W. werden beschadigd.
gogisch gebied een controlerende taak
zou gaan verrichten op het verkeersonderwijs, dat sedert januari 1959 op de scholen wordt gegeven. M.a.w.: sommige leerkrachten zijn bevreesd dat de instructeurs
van de jeugdverkeersscholen kritiek zouden kunnen uitoefenen op de wijze, waarop verkeersonderwijs aan de scholen wordt
gegeven.
Al zou het zo zijn, dan is er voor die
in de laatste tien jaar door brand verwoest
leerkrachten alle aanleiding om hun onderwijs op verkeerstechnisch gebied de toets
der kritiek glansrijk te laten doorstaan. In
ieder geval is wantrouwen in dit opzicht Het Bosschap, de semi-overheidsorganisatie, die moet waken over het Nederlandse
misplaatst en getuigend van een gebrek b'ezit aan natuurschoon, doet opnieuw een dringend beroep op iedere Nederlander
aan vertrouwen in de kwaliteit van. een om toch maar uiterst voorzichtig te zijn met vuur. De gevaarlijkste tijd van het
belangrijke maatschappelijke werkzaam- jaar is weer aangebroken. Hoeveel hectaren bos, heide en duin zullen dit jaar
heid.
Waar het nu om gaat is de inrichting weer het slachtoffer worden van de Rode Haan ? Op het ogenblik heeft' Nederland
van ofwel vaste verkeersparken, met een 260.000 ha bos en ruim 82.000 ha heidevelden. In de twintiger jaren was dat nog
geheel op het huidige verkeer afgestemd tweemaal zo groot, alles bij elkaar 665.000 ha. Sindsdien is vooral onder de heideparcours óf het doen optreden van z.g. velden huisgehouden.
mobiele scholen. De eerste vereisen natuurlijk in de desbetreffende gemeenten
grond (niet bijzonder veel) en mobiele De laatste tien jaren zijn rond 11.000 ha Bosschap heeft er een simpele verklaring
scholen hebben het nadeel dat altijd maar bos on hei verteerd door de loeiende vlam- voor en een waarschuwing. Van maart tot
een bepaalde periode- kan worden gewerkt. men ,van, een door onvoorzichtigheid ont- mei zijn op droge, en sr.hrale dagen bos> en
(De „rijdende school" moet ook weer eens staan ^ruur. In totaal gaat het om een on- heide bijzonder brandbaar. De vegetatie is
voorstelbaar groot gebied van 110 km=. dan nog niet aan uitlopen toe en inwenweg naar een. andere gemeente).
In samenwerking met het Verbond voor Dat betekent een enorme schadepost. On- dig kurkdroog. In de zomer is het plantenVeilig Verkeer heeft Shell Nederland zich ze bossen zijn belangrijk voor de recre- dek saprijker en dragen de bomen meuwe
naalden en bladeren. Het brandgevaar is
bezig gehouden met deze kwestie en het atie.
Bos- en heidebranden komen volgens de dan minder, behalve natuurlijk in lange
materiaal geleverd voor beide vormen. De
mobiele scholen zijn berekend op een les- statistieken vooral in de lentemaanden droogteperiodes.
Vrijwel steeds zijn menselijke fouten de
uur van 22 kinderen, waarbij deze 22 kin- voor. Maart, april en mei noteren dehoogderen op mechanische wijze (trapautootjes ste percentages met 16,3, 26,5 en 23,8% oorzaak van bos- en. heidebranden. Veel
en fietsen) deelnemen. De rest is voet- van het jaarlijkse totaal. Het gemiddelde branden ontstaan, doordat treinreizigers
ganger! Een mobiele school heeft 5 au- van juni ligt in de laatste veertig jaar en automobilisten brandend rookgerei uit
tootjes en 6 fietsen. Na een half uur wordt 11,8% lager dan dat van mei. Ogenschijn- de raampjes gooien. Blikseminslag is maar
*lijk is dat nogal merkwaardig. Maar het heel zelden de oorzaak en sinds de stoomer gewisseld.
locomotieven zijn verdwenen kan men
Vaste verkeersparken of tuinen hebben
daarin geen veroorzakers meer zien. Volhet voordeel dat ze te allen tijde — behoudens slechte weersomstandigheden — GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN gens de cijfers van het Bosschap is tusTabalcsfabrikaten en aanverwante l sen 1955 en 1960 35,6% van de branden
te gebruiken zijn. Mobiele scholen daarartikelen. Snelle Service.
l ontstaan door onvoorzichtigheid en 14,2%
entegen kunnen ook 's winters (overdekt)
Telefoon
21001-12547, Haarlem
l door kwaadwilligheid.
worden ingeschakeld.
Talrijke organisaties hebben zich ingezet om zoveel mogelijk tot voorzichtigheid
te manen. Naast het Bosschap verzorgen
Heidemaatschappij, Staatsbosbeheer, AN
WB, PTT en de Spoorwegen voorlichting.
De bestrijding van de bosbranden is in het
algemeen toevertrouwd aan de gemeenten.
Maar in veel streken kent men de vrijwillige bosbrandweer, die beschikt over een
over zebrapad
flink aantal met telefoon of zender uitgeruste uitkijkposten. Belangrijkste wapens bij bosbrandbestrijding zijn de vuurte
ter
plaatse
te
bereiken.
Met
name
voor
zwepen, schuiver en looptakken. In de
In verband met het uitblijven van een beschermde oversteekplaats nabij het be- bejaarden, die niet.meer zo vlug ter been laatste jaren hebben de brandweren ook
jaardentehuis „Het Huis in de Duinen", zijn, is dat een gevaar.
de hulp gekregen van speciale tankauto's,
Ondergetekenden zullen het zeer op die zo'n 4000 liter water meenemen en al
heeft een aantal bewoners van dit complex zich met een adres tot de gemeente- prijs stellen enig bericht te mogen ont- rijdend spuiten. Dikwijls komt het voor,
vangen over eventuele plannen ter zake dat, terwijl men het vuur aan de voorkant
raad gericht.
„Ondergetekenden, bewoners van de z.g. de verwezenlijking, waarmee op korte ter- bestrijdt, het plotseling door de wind een
„kleine huisjes", die deel uitmaken van mijn, dus voor de aanvang van het sei- heel andere richting wordt ingestuurd.
het complex „Het Huis in de Duinen" aan zoen 1963, de veiligheid van het verkeer Dan gaan weer kostbare hectaren verloren voordat men er iets aan kan doen.
de Herman Heijermansweg bij de Zand- niet anders dan gebaat zal zijn.
Het blijft daarom weer zaak er dit jaar
voortselaan, mogen uw aandacht vragen
Hoogachtend,
te zorgen, dat het niet zo ver zal kovoor het volgende.
Mevr. G. M. Laugeman-Onnes voor
men. De spaarzame stukjes bos en heide,
Met belangstelling hebben zij kennis geHerm. Heijermansweg 9
die we nog over hebben, moeten we als
nomen van het bericht in de Zandvoortse
en de bewoners van 48 wonin- kostbare schatten bewaren.
Courant van 5 april j.l. over het aanbrengen
voor
bejaarden
van
„Het
gen van nieuwe zebra's. Een belangstelHuis in de Duinen".
ling, welke echter gepaard ging met een
gevoel van onvoldaanheid en angst.
Het feit n.L, dat de ZandvoortselaanO.H.v.Z. besluit seizoen
Dr. Gerkestraat niet genoemd is in 't desbetreffend bericht, heeft onze bijzondere Geslaagd voor jeugdleidster
De toneelvereniging „Op hoop van zegen"
aandacht getrokken en ons teleurgesteld. De dames R. Koper-Groot en W. Koper, besluit het seizoen met de opvoering van
Moet dit betekenen dat de plannen terza- leden van „Zandvoortmeeuwen", zijn ge- „Hobson's dochters", een spel in vier beke van de baan zijn en dat een nieuw plan slaagd voor het diploma jeugdleidster.
drijven van Harold Brighouse. De opvoekan worden tegemoetgezien ?
ring vindt plaats op woensdag 17 en donO.i. zou dit ten zeerste moeten worden
derdag 18 april in theater Monopole. Met
betreurd, want dat zou betekenen, dat er Zeepost
dit costuumstuk — het speelt in 1880 —
van het aanbrengen van nieuwe oversteekneemt „Op hoop van zegen" voor de zesplaatsen aan de Zandvoortselaan-Dr. Ger- Verenigde Staten van Amerika:
de maal deel aan de toneelwedstrijd van
ss „Maasdam", 15 april;
kestraat voorlopig niets komt. Zeker niet
de Ned. Amateur Toneel Unie.
voor het seizoen 1963. Dit zou ook bete- ss „Kamperdijk", 17 april;
kenen dat de misstand, het ontbreken van Argentinië:
ss „Lancero", 16 april;
een zebra, zou voortduren. Wat niet in
ts „Uruguay", 18 april;
het belang zou zijn van de veiligheid en
Australië:
zeker allerminst voor de veiligheid van
ms „Magdala", 18 april;
hen die moeten oversteken om de bushalCanada:
ss „Maasdam", 15 april;
ms „Pr. Joh. Wilelem Friso", 18 april;
Watergetijden
Chili:
ms „Buchenstein", 20 april;
strand
HW LW HW
LW
In verband met tweede Paasdag,
berijdbaar Indonesië:
april
ts „Düsseldorf", 20 april;
maandag 15 april, verschijnt het
14 6.34 2.00 18.55 14.30 10.30—17.00 Ned. Antillen:
15 7.11 3.00 19.36 15.00 11.00—17.30
ss „Telamon", 16 april;
eerstvolgende nummer van de Zand16 7.55 3.30 20.30 16.00 12.00—18.30 Nieuw-Zeeland:
17 8.54 4.30 21.35 17.00 13.00—19.30
voortsc Courant a.s. vrijdag 19
ms „Port Alfred", 18 april;
18 10.10 5.30 23.04 18.00 14.00—21.00 West-Nw.-Guinea:
april
19 11.47 7.00 24.30 19.30 15.30—22.30
ts „Düsseldorf", 20 april;
20
4.30—11.00 Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
0.30 8.30 12.59 21.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
ms „Ouwerkerk", 17 april.

Ruim 88 % van de deelnemers aan de enquête van het „Haarlems Dagblad"
heeft zich uitgesproken tegen de bouw van een pier voor de kust van Zandvoort. De
tegenstanders baseerden hun mening vooral op de vernieling van de fraaie kustlijn
en het kermisachtige karakter van een pier.
Wanneer een door een krant gehouden enquête representatief mag worden geacht
voor de publieke opinie, is deze uitslag tevens een duidelijke afrekening met onderstaande argumenten en uitspraken die onlangs in de gemeenteraad werden gebruikt
ter ondersteuning van het object.

„Heel Nederland wil die pier"

Elfduizend hectare natuurbezit

„Het wandelhoofd zal ons een geheel nieuwe emotie brengen"

ADRES AAN DE RAAD

„Niets bemerkt van de afkeer onder het publiek van een pier''

„Het zal een goudmijn zijn voor Zandvoort"

Dinsdag
geen krant

„ƒ 100.000,— weegt op tegen verlies kustlijn"

Winkeliers,
maakt reklame
door middel
van de
Zandvoortse
Courant

n lekkere rol gezelligheid
Natuurfrisse Faam pepermunt is een
zellige opmontering. In 3 smaken: 1O
2O et, 25 et (apothekers kwaliteit)

Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Met en zonder leesbril

DOKTOREN:
Ie Paasdag:
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813
2c Paasdag:
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

t-:

i

tv,;

Zandvoortmeeuwen

Uitslagen woensdag 3 april pupillen:
WIJKZUSTER:
1-6
TYBB d-Zandvoortm. c
Ie Paasdag
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382
0-5
DSS c-Zandvoortm. b
2e Paasdag
Uitslagen zaterdag G april:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
Zandvoortm. 1-SAC l
4-0
(Zandvoortm. l kampioen)
Kennemerland 3-Zandvoortm. 2
6-2
APOTHEEK:
IJmuiden 5-Zandvoortm. 3
1-0
13 t.m. 19 april:
Adspiranten:
*
Zandvoortse Apotheek,
RCH a-Zandvoortmeeuwen a
2-2
Haltestraat 8, telefoon 3185.
0-0
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- Schoten b-Zandvoortmeeuwen b
Zandvoortmeeuwen c-THB a
2-3
af 18.30 tot 8 uur 's mprgens.
Hillegom c-Zandvoortmeeuwen d
1-6
Alleen voor spoedgevallen.
Zandvoortm. e-EDO g
4-1
Zandvoortm. 9-EDO j
0-0
Ie Paasdag:
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51, Pupillen:
Zandvoortm. a-Schoten a
0-0
Haarlem, telefoon 02500-13174.
Uitslagen zondag 7 april:
2e Paasdag:
Zandvoortm. -Amsvorde
3-1
Dierenarts C. Verhagen, A. VerweyHollandia 2-Zandvoortm. 2
0-2
laan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070
HFC 4-Zandvoortm. 3
3-4
Zandvoortm. 4-BSM 2
8-1
Spaarnestad 2-Zandvoortm. 5
3-2
Renova 4-Zandvoortm. 7
0-5
PREDIKBEURTEN
Junioren:
Renova a-Zandvoortm. a
1-2
8.30 uur:
Zandvoortm. b-RCH b
2-1
Gemeenschappelijke zang op het RaadZandvoortm. c-HPC e
5-3
huisplein met begeleiding van een koperZandvoortm. d-Haarlem d
2-10
kwartet.
Programma zaterdag 13 april:
8 Kinheim 2-Zandvoortm. l
15 u.
14 Zandvoortm. 2-SIZO 3
15 u.
HERVORMDE KERK, Kerkplein
23 Zandvoortm. 3-SIZO 5
15 u.
Vrijdag 12 april (Goede vrijdag)
'maandag 15 april:
10.30 uur en 19.30 uur: ds. C. de Ru. Programma
RKAVIC-Zandvoortm.
14.30 u.
Bediening H. Avondmaal.
Zandvoortm. 2-RCH 3
14.30 u.
Zondag 14 april (Ie Paasdag):
69 Zandvoortm. 5-WD 2
9.45 u.
10.30 uur: ds. C. de Ru.
77 THB 4-Zandvoortm. 69.45 u.
Medewerking Kerkkoor.
103 Zandvoortm. 7-EHS 7
uitg.
105 TYBB 9-Zandvoortm. 8
12 u.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: mej. A. Brokmeier (afscheid Junioren:
oude Jeugdkapellers).
120 Zandvoortm. a-WB a
12.30 u.
153 Zandvoortm. c-Ripperda b
9.45 u.
NED. PROTESTANTENBOND
161 DCO b-Zandvoort d
9.45 u.
169 Zandvoortm. e-DSK b
Brugstraat 15
12.30 u.
Programma, woensdag 17 april, pupillen:
Vrijdag 12 april
20 uur: dr. L. J. Springer (n.h.) uit
DSS a-Zandvoortm. c
15 u.
Leiden. Viering H. Avondmaal.
DSS b- Zandvoortm. b
15 u.
Zondag 14 april
10.30 uur: ds. A. Noorman (n.h.) uit Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd RKAVIC-ZandvoortmeeuZaandam.
wen op maandag tweede paasdag," komt
Het Huis in de Duinen:
het eerste elftal van Zvm. in de volgende
19.30 uur: ds. H. Luikinga (d.g. )uit
opstelling uit: K. Vlug; J. O. Keur en F.
Zaandam.
A. J. Water; W. H. Jansen, G. Kerkman
en G. J. Kraaijenoord; G. Nijkamp, C. S.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Schilpzand, S. Stobbelaar, J. F. Paap en
Vrijdag 12 april (Goede vrijdag)
G. Oosterbaan. Reserves zijn: A. Paap,
20 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
A. W. Gooijers en G. Keur.
Zondag 14 april (Ie Paasdag)
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, belijde- R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
nis des geloofs en volwassendoop.
Programma maandag 15 april:
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Mede- 17 TZB-Vogelenzang
14.30 u.
werking van het kerkkoor.
49 Heemstede-TZB 2
12 u.
97 Schoten 6-TZB 3
12 u.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
101 TZB 4-Geel Wit 5
12 u.
Vrijdag 12 april
104 TZB 5-THB 5
12 u.
15 uur: Kruiswegoefcning.
125 TZB jun. a-Alliance a
14 u.
20 uur: Goede vrijdagplechtigheden.
Programma woensdag 17 april:
TZB
welpen
a-TYBB
d
15 u.
Zaterdag 13 april
22.30 uur: Paaswake.
12 uur middernacht: Paasmis.
Zandvoortse Schaakclub
Zondag, Ie Paasdag
Met nog 5 ronden te spelen, wordt de
H. Missen 7.30, 8.30, 9.30. 11 uur Plech- kopgroep van 10 in de competitie om het
tige Hoogmis.
clubkampioenschap gevormd door: Ger19.30 uur: Avondoefening met preek.
ritsma, Lindeman, Vos, Nielsen, Bronk2e Paasdag:
horst, Roetemeijer, de Jong, Steiner sr.,
H. Missen 7.30, 9.30 (Hoogmis) en 11.30 Steiner jr. en Drost.
Deze weeK worden weer de traditionele
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
snelschaakpartijen gespeeld.
Dinsdag 16 april: geen samenkomst.
Zandvoortse Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub hield dinsdagJEHOVA'S GETUIGEN
traditionele paasdrive. De uitBijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 avond de
luiden:
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang slagen
Berrier-Hagen en Mulder Smid-NotterWillemstraat,
man winnen met 64-13; Huijsman-van
Praag en Dröse-Heldoorn verliezen met
HUMANISTISCH VERBOND
22-52; fam. Stocker en mevr. Jacobs-HulsZondag 14 april, 9.45 uur, 402 m: radiokemper verliezen met 29-38; Berrier-Wantoespiaak door de heer H. Jansen. Onder- na en Spiers-Stor verliezen met 17-52;
werp: „Humanistisch Pasen".
mevr. Versteege-Bisenberger en PluggeZürcher spelen met 32-34 gelijk; BosSneiders en Kiewiet-Klomp verliezen met
PTT OP 30 APRIL
Op 30 april a.s. (Koninginnedag) zal PTT 30-35; mevr. Notterman-de Zwarte en
de diensten uitvoeren als op zondagen. Er fam. Paardebek winnen met 37-31; fam.
zullen die dag geen postbestellingen wor- Kerkman en Peen-Reijer winnen met 56den uitgevoerd en in de nachten van 29 32; Van Dartelen-Vallo tegen mevr. Snijop 30 april en van 30 april op l mei rij- er-Paap: 39-31; fam. de Boer en RaspoortSjouwerman verliezen met 27-33; fam.
den geen nachtposttrcinen.
Ook voor de telegraaf- en telefoondienst van Straaten en Keur-Schutte verliezen
met 16-40; Stor-Wcllcr en Lansdorp-Sjougeldt de zondagsdienst.

SEDERTI849

boot

meubelen'

GIERSTRAAT 52-54-56
TELEFOON. 12047
HAARLEM

Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Durrell - Clea.
Eekhout - De duivelstoren.
Freedman - Mrs, Mike.
Van der Geest - 016.
Hermans - De donkere kamer van Democles.
Flake - Der Pianist.
Bates - The day of the turtoise.
Baalbaki - Je vis!
Ontiuikkelingslectuur
Van Andel - Gezonde kinderen, evenwichtige mensen.
Het boek van nu, jaargang 1961-1962.
Gerlach - Dieren in de dierentuin, deel 1.
Hameeteman - Modelspoorwegbouw, deel
l, 1962.
De rozekruisers en de Bijbel.

Mensen en zaken

Dood en "leven
Het is goed om ons altijd indachtig te blijveii dat er eens in de historie van het
menselijk geslacht een Mens door de donkere poort des doods ging om ons te vrijwerman verliezen met 37-48; fam. Polak
waren voor de konsekwenties van onze
en fam. Coops spelen met 29-28 gelijk;
hoogmoed.
Van Darlelen-Stor en Berghoff-van der
Liever hadden wij daar niet bij stilgeWerf f winnen met 35-12; fam. Kranenstaan in een tijd, waarin de techniek de
burg en Keur-Schutte winnen met 37-32;
mens als het ware stuwt naar een overBakkenhoven-Vader en Heidoorn-Vader
schatting van zijn prestatievermogen. Liewinnen met 54-21; fam. Dieckmann en
ver hadden wij die figuur, die zich aan een
fam. Brossois verliezen met 23-44.
kruis liet nagelen en een smadelijke dood
*
stierf, uit ons leven gebannen en er niet
Woensdag 17 april a.s. wordt in hotel
meer aan gedacht.
Keur een viertallenwedstrijd gespeeld tusHij past eigenlijk niet meer 'in deze
sen ZBC en de Bridgeclub „Professorentijd. Wij weten geen raad met een Man,
wijk" uit Leiden.
die uit louter liefde voor de mensheid tot
Burgerlijke Stand
een deerniswekkende Martelaar • werd en
Gymnastiekvereniging O.S.S.
5 april — 11 april 1963
zich liet vernederen tot de dood.
De traditionele wandeldagen van het KN
Ondertrouwd: Robert Dröse en Gerda
Wij zijn zo zelfverzekerd en zelfingenoGV worden georganiseerd door de gym-Margreta Woudman; Cornelis Kerkman en men, wij hebben de verbluffendste ontdeknastiekvereniging „Odin" uit Heemskerk Cornelia Fransisca Schuiten; Gerrit Jan kingen gedaan en de ruimte overwonnen.
op 18 en 19 mei a.s.
Kraaijenoord en Astrid van der Werff; Wil- Wij doorbreken de geluidsbarrière en
Het parcours is uitgezet in en rondom lem Jan Molenaar en Cornelia Aagje speuren naar mogelijk leven op ontoeganHeemskerk, door het Noordhollands duin- Kraaijenoord; Johannes Petrus Bartholo- kelijke planeten, die steeds dichter bij ons
reservaat en langs het strand. De afstan- meus Brouwer en Alida Hendrika Terol. komen te liggen
den zijn: 10 en 15 km voor de jeugd en
Gehuwd: Pieter Piepenbrink en Eliza- - Wij zouden bijna in de leuzen der nazi's
25 km voor de ouderen. Aanmelding bij beth Pieternella van Soolingen; Henri uit de voorbije oorlog gaan geloven. Zij
do heer A. Akkerman, Van Speijkstraat Trouw en Anna Koper; Cornelis Frederik immers spraken van de Uebermensch en
lOa en op de lessen.
van Varik en Anna Johanna Maria Schols; zij vonden de Christus een futloze lafaard,
Henri Theodoor Gerke en Sara Elisabeth die zijn vijanden.niet weerstond, maar zich
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
van Duijn.
zonder strijd overgaf. Deze mening is er
Wedstrijduitslagen van ].l. zondag:
Overleden: Johannes Jacobus van Leeu- nu nog wel, ofschoon zij niet vervat is in
Heren: Alkmaar 2-ZHC l
1-1 wen, oud 67 jaar, gehuwd met M. M. van nationaal socialistische leuzen.
Alliance 5-ZHC 2
1-3 Koningsbruggen; Tijtje van Dijk, oud 75
En toch dringt deze Man, die verguisde
Rood Wit 3-ZHC 4
3-1 jaar, gehuwd geweest met H. W. Dekkers; Christus, zich met onweerstaanbare perDames: HIC 1-ZHC l
2-3 Mattheus Christianus Overberg, oud 83 soonlijkheid aan ons op. Hij blijft ons inLeiden 4-ZHC 2
0-3 jaar, gehuwd geweest met M. G. Breek. trigeren. Wij kunnen er niet om heen, dat
Uitslagen meisjes:
Overleden buiten de gemeente: Adrianus hij beslag legt op ons denkvermogen.
Rood Wit b-ZHC a
0-3 Oldenburg, oud 83 jaar, gehuwd met M.
Van alle helden, die in de geschiedenis
Kraaien c-ZHC e
1-1 E. de Vries; Leendert van Honschooten, naam hebben gemaakt, is een aantal al
Uitslagen jongens:
oud 86 jaar, gehuwd geweest met J. Dui- lang in het vergeetboek en anderen leven
ZHC a-Strawberries b
3-2 vis.
nog slechts bij de gratie van hun naam
ZHC b-Strawberries c
3-1
Geboren buiten de gemeente: Roland, in onze herinnering.
HBS C'ZHC c
1-2 zv., H. Terol en van M. M. Loos.
Van Christus weten wij dat miljoenen
vandaag de dag nog Zijn leer aanhangen
en trachten te leven, zoals Hij leefde en
hopen te sterven, zoals Hij stierf: In volkomen overgave aan datgene, wat voor
Hem het hoogste ideaal was, de verzoening van de mens met God.
Dit kon alleen gebeuren als een God
Zichzelf vernietigde terwille van 'de' mens,
die Hij als Zijn evenbeeld had geschapen.
En sindsdien worden wij verteerd van
Na mijn praatje van de vorige week over stukwinst. Zwart had nu het beste ge- heimwee naar deze God, die wij niet volhet Amerikaanse schaakleven volgt hier daan voort te zetten met 17. ...Pe6, hoe- doende kennen, maar op een vreemde
een partij uit het laatste Amerikaanse wel Wit na 18. Pd4! ongetwijfeld beterwijze ons leven beheerst en beïnvloedt.
kampioenschap. De zwartspeler bedient blijft staan. b.v. 18. ...Pd4:, 19. Ld4:, 0-0? Een ding vergaten de nazi's en de „mozich van het Aangenomen Damegambiet, 20. Dg4 etc. Er dreigt zowel mat op g7 dernen" van onze tijd: zij maakten de kawelke opening het nadeel heeft, dat de als Td7. Na de volgende zwarte foutzet pitale blunder van het verdoezelen van
zwarte rochade in het algemeen niet snel is het direct uit. De witte krachtzetten Christus' glorieuze Verrijzenis.
is te verwezenlijken. Zo ook hier; Wit kan spreken voor zichzelf). 17. ...Pc5-d77, 18.
En. dit sluitstuk van dat wonderlijke lena een zwarte foutzet profiteren van de Le3-g5!, f7-f6,19. Tal-el!, Pd7-b6, 20. ven van de God-Mens laat zich niet capositie van de koning op e8 en wint op Lg5-f4), Dc7-b7, 21, Td5-c5! (dreigt mouf leren, zelfs niet in de juichende AHeTc7) 21. ...Ta8-c8, 22. Lf4-d6!, TcSxcS, luja-koren van Handels Messias.
krachtige wijze.
23. De2xe7+! en Zwart gaf op. Hij blijft
Je aanvaardt Christus of niet. Maar als
na 23. ...De7:, 24. Te7: + , Kd8, 25. Lc5:je Hem aanvaardt, dan met Zijn kruisAddison-Berliner, USA 1962/1963
een stuk achter.
dood en Zijn Opstanding.
1. d2-d4, d7-d5, 2. c2-c4, d5xc4, 3. Pgl-f3, Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, WilMOMUS.
Pg8-f6, 4. e2-e3, e7-e6, 5. Lflxcé, c7-c5, 6. helminastraat 28, Haarlem.
0-0, a7-a6, 7. Ddl-e2, b7-b5, 8. Lc4b3, Lc8-b7, 9. Tfl-dl, Pb8-d7, 10. Pbl-c3,
Dd8-c7 (pit alles is nog theorie; de laatste tijd experimenteert men voor Zwart
met 10. ...Db8, eventueel gevolgd door
Ld6. De met dit systeem opgedane ervaringen zijn tot dusver bevredigend voor
Zwart. De tekstzet, is echter ook niet
slecht) 11. e3-e4-, b5-b4? (Maar deze zet
is wél slecht; sinds jaar en dag kan men
in de theorieboeken lezen waarom: 12. e5!,
bc3:, 13. ef6: en nu volgt zowel op Pf6: als
gf6: 14. d5! In de onderhavige partij doet
Wit het anders en waarschijnlijk is ook
zijn methode sterk: Na 11. ...cd4:, 12.
Pd4:, Lc5 staat Zwart bevredigend, zoals
reeds in de partij ,Smyslov-Keres, Budapest 1950, bleek. Een vraagpunt in deze
variant is nog het' offer 11. ...cd4:, 12.
Pd5!?, een ontdekking van de Alkmaarse speler Kayser, die indertijd in de internationale schaakpers uitgebreid is besproken, maar waarvan de waarde nog
steeds onzeker is). Zie diagram.

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen
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12. Pc3-d5! (Na 11. ...cd4: dubieus; hier
sterk. Weigeren kan Zwart moeilijk, zoals Brinckmann in Schach-Echo aangeeft:
12. ...Dc6, 13. Pf6:+, Pf6:, 14. d5, Db6,
IS. Lg5 etc.) 12. \..e6xd5, 13. e4xd5, LfSe7, (Op 13. ...Kd8 wint Wit met 14. Pg5,
b.v. 14. ...Pb6, 15. d6, etc.) 14. d4xc5 (De
pointe van de combinatie; Wit dreigt d6,
zodat Zwart nauwelijks beter heeft dan
het stuk maar weer terug te geven) 14.
...Pf6xd5, 15. Lb3xd5, Lb7xd5, 16. Tdlx
d5, Pd7xcS, 17. Lel-e3! (17. Lf4 ziet er
ook heel aanlokkelijk uit, maar de complicaties na 17. ...Dc6, 18. Tadl, Pe6 zijn
nogal onduidelijk, b.v. 19. Pe5, Pf4:, 20.
De4, Dd5:!, 21. Td5:, Pd5:, 22. Dd5:, 0-0.
De tekstzet houdt de koning ,in 't centrum
vast; op 17. ...0-0 volgt n.l.' 18. Tel met

natuurlijk een oliehaard gestookt met

PETROLEUM
SCHOON • ZUINIG • WARM

Fa. A. KERKMAN & Zn.
ESSO OLIE- EN GASHANDEL

VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

Elke fijnproever prefereert;:
FAMILIEBERICHTEN
1913 — 1963
Op 24 april hopen onze lieve ouders
en grootouders
F. R. Bisenberger

M. Bisenberger-de Wid

de dag te - herdenken dat ze vóór
50 jaar in het huwelijk werden verbonden. Dat ze nog lang voor ons
gespaard mogen blijven is de wens
van hun liefhebbende kinderen en
kleinkinderen
G. R. Bisenberger
J. C. Bisenberger-Molenaar
Rudi, Jack, Mary en Christel
Box 641, Smithers B.C., Canada

GEVRAAGD op klein kantoor te
Zand voort:

mnl. administratieve kraoht
Gewend zelfstandig te werken. Kennis van Duits en typen.
Br, m. verlangd salaris onder nr.
2801 bur. Zandv. Courant.

Paasaanbiedingen
bij NOOY
E N O R M E KEUZE DAMESBLOUSES
en ROKKEN, PULLOVERS en VESTEN
Loopt u even binnen en u zult versteld
staan van de keuze en de prijzen.
Zie onze NIEUWSTE KEUZE BADPAKKEN, BIKINI, merken o.a. Wala en
Triumph, Tricobert e.a.
OP ZIJN PAASBEST

M

JONGELUI, die dit jaar de school verlaten, opgelet!
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

PRESBURG

en het leed is geleden!
iGR.HOÜTSTRAAT29t HAARLEM

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

Schildersbedrijf

C. J- PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Dames! Wilt u met Pasen
een charmant en gracieus
figuur ?
Komt u dan even de
modellen
B.H.'S, CORSETTEN,
CORSELETS, STEP-INS
en GAINES kijken.
U slaagt stellig bij
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstr. 49, tel. 4492
Ook aan huis te ontbieden

NOOY

ZRNDVOORT MN ZEE
BERGEN RRN ZEE

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Wat betekent„op uw Paasbest?"
'n Nieuwe voorjaarsjapon?
'n Nieuw.e mantel?
Natuurlijk, 't hoort erij!
Maar ook uw schoonheidsversorging
moet op z'n Paasbest zijn!
Grote massage
ƒ 7,—
Kleine massage ƒ 5,—
- Zelfs als u „Paashaast" heeft,
help ik u snel en goed
Beauty Parlour
ANS NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden

Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
Stadsschouwburg

Kousenreklame

De laddervrije nylon „ANTI-RUN",
per paar ƒ 2,95.
H Cfl
Het 2e paar ontvangt u voor UjUU
Fijne MICRO MESH p. paar ƒ 1,25

PER 2 PAAR 1,98
NYLONS met en zonder naad l ,45
Heren MOUSSE ANKLETS -t QO
van ƒ 2,75 voor
I,öO
Grote sortering
KINDERSPORTKOUSJES en
en SOKJES

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a, telefoon 2099

Goud en zilver,
een blijvend geschenk
Ziet onze grote keuze colliers, granaatringen en munthangers enz.
Grote sortering klokken, wekkers
en horloges.
!
Koop uw uurwerken bij de vakman

Fa. H. Lansdorp
Kerkstraat 33 — Telefoon 2359

Prijzen verkeersexamen
In het Gemeenschapshuis had dinsdagmiddag de uitreiking van de prijzen
plaats van het vrijdag gehouden jeugdverkeersexamen.
Het bleek, dat 209 scholieren aan het
examen hadden deelgenomen, waarvan er
slechts 12 moesten worden afgewezen.
Vier kandidaten, die zowel bij het theoretische als het praktische gedeelte geen
fouten hadden gemaakt, kwamen in aanmerking voor de door de gemeente beschikbaar gestelde boekenbon. Dit waren
Wilhelm Keur van de dr. Albert Plesmftnschool, Inge Beekman van de Hannie
Schaftschool, Gijsbert Komlóssy van de
Wilhelminaschool en Neeltje Trappel van
de Julianaschool.
Burgemeester mr. H. M. van Fenema
reikte hun de prijzen uit.
Ledenvergadering ZHV
:
A.s. donderdag 18 april belegt de Zandvoortse Handelsvereniging in café-restautant „Zomerlust" een ledenvergadering. D/j
agenda vermeldt o.m. verslag zakengids
ZHV, het congres te Utrecht en een gedachtenwisseling over de bouw van een
pier.

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

te Haarlem
Zaterdag 13 april, 8 u.
Nederlandse Comedie
Mary, Mary
Zondag 14 april, 8 uur
Nederlandse Oom edie
Be Botteriken
Maandag 15 april, 8 u.
Nederlandse Comedie
Mary, Mary
Donderd. 18 april, 8 u.
Toneelgroep Theater
Romeolen Jeannette
Vrijdag 19 april, 8 u.
Ab. A
Toneelgroep Centrum
Nathan de wijze
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.l.;
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

voor pianostemmen
Van Kessel
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'62
en Chevr. „Impala"

ZOEKT VOOR:

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

Gevr. v.d. maand augustus
WONING dicht bij strand
voor 3 volw. en 4 kind.
Br. nr. 2907 bur. Z. Crt.
H A ARLEM-Z AND V OORT
Aang. 2 kamerflat, parterre. Gevr. iets derg. voor
dame alleen. Br. 2909 Z.C.
Gevr. 2 gestof. of gemeub.
KAMERS met keuk. of
gebr. v. keuk. Br. m. prijs
opg. onder nr. 2802 Z. Crt.
Te huur gevr. voor onbep.
tijd: GESTOFP. FLAT v.
2 pers. Br. nr. 2911 Z.Crt.
HUIS TE KOOP GEVR.
m. gar. v. ingez. v. Zandvoort. Br. 2905 Z. Crt.
Gevr. SOUSTERRAIN m.
tuin, of vrij huisje m. tuin,
of benedenhuis m. tuin, tegen heel vrij huis. Mag
ook in Bentveld zijn. Br.
nr. 2910 bur. Z. Crt.
VAKANTIEWERK gezocht
door 3 jongedames ±16 jr,
met hotel
(serveerster)
strand- en kinderervaring.
Br. nr. 2906 Z.Crt. of tel.
3728 en 3524.
Student zoekt A V O N D WERK mei-juni. Br. ond.
nr. 2902 Z. Crt.
Gevr. CENTRIFUGE. Br.
nr. 2608 bur. Z. Crt.
Te koop gevr.: 1-persoons
LEDIKANT met bed.
Noorderstraat 32.
Gevr.: GROOT KINDER.
LEDIKANTJE. Br. 2903
bur. Z. Crt.
Te koop gevr.: GOTISCH
DRESSOIR, lichte kleur.
Br. nr. 2904 bur. Z. Crt.
Zoek geraakt, jong zwart
POESJE. Teg. bel. terug
bez., Marisstraat 9.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,J.
Bel 020-122851.
Haarlemse kweekschool
voor pedicure en voetkunde
AANVANG N I E U W E
CURSUS EIND APRIL.
Off. examen onder ausp.
v. Algem. Nederl. Org. v.
Voetverzorging.
Inl. en
prosp.: F. A. Beelen, Kolonel Clarklaan 12, Aerdenhout, telefoon 02500-42818.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag-in Zandvoort.
DAGDIENSTMEISJE gevr. in mod. bungalow, hulp
v. werkster. Hoog loon.
Mr. Troelstrastraat 60, telefoon 4592.
!

Gevr. HUISHOUDSTER in
kl. moederl. gez. in Zandv.
In- of extern, goed. salaris
Br. m. alle inl. 2901 Z.Crt.
Gevr. wegens huwelijk tegenw. lief besch. zelfst.
DAGMEISJE. Moet beslist
lief voor kinderen zijn.
Mevr. Siemons, Dr. C. A.
Gerkestraat 76, Zandvoort,
telefoon 02507-3307.
HULP gevr. "ochtend of
middag p.w. Telef. 2472.
Wij vragen voor de verkoop van artikelen, vervaardigd door blinden, invaliden en minder-validen
COLPORTEURS (TRICES)
Brieven te richten aan
Postbus 111 te Zeist.
Gevr. voor direkt: TWEE
MEISJES v. kamerwerk
en serveren. Hotel Zuidenwind, Brederodestraat 104,
telefoon 2742.
WERKSTER gevr. l ocM.
p.w. Mevr. Willemse, Zuidboulevard 75, tel. 3863.

Jeugdig mannelijk en vrouwelijk personeel
Sollicitaties mondeling of schriftelijk bij afd. Personeelszaken.
Gevr.: SEIZOENReparatie Inrichting
V.W. RIJSCHOOL
VERKOOPSTERS
en MEISJE, 15-16 jaar van kunstgebitten
„TOLLENS"
voor juni, juli en aug.
Hogeweg 58, tel. 4166
De hogeschool voor
Hoog loon. Modehuis S.
Geopend: van 9-17 uur
autorijkunst
Piller, Kerkstraat 4, teZaterdag van 9-12 uur
voor Haarlem en omgeving
lefoon 3397.
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Laat nu
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
Aangeb. KORTE WITTE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
BRUIDSJAPON maat 40.
De Jong, Fr. Zwaanstr. 60.
tegen wintertarief. Prima
Te koop: ELECTRISCHE referenties.
NEDERLANDSE EDELMETAALGIETERIJ
en GAS-TUSSENMETER, P. C. Jager, Damstraat 25,
, .HYPERMODERN''
samen ƒ 35,—. Telef. 3028. tel. 02500-15079, Haarlem.
Keizersgracht 552, Amsterdam
Te koop: witte ENGELSE
vraagt voor spoedige indiensttreding
KINDERWAGEN
HalteWIST
U
straat 77a.
dat 20% korting op alle
Te koop: Vespa SCOOTER
stoomgoederen
(16-17 j.) voor opleiding in onze slingergiet150 cc. nog geen 7000 km
permanent wordt gegeafdeling (gieten van o.a. gouden ringen van
gelopen. Prijs ƒ 800,—. Te ven, indien u deze brengt
hoogwaardige kwaliteit).
bevr. Kist, Emmaweg 11.
en haalt in ons filiaal
Br. aan W. Meijer, Tolweg 22a, Zandvoort.
TE KOOP: 50 v. wastaKERKSTRAAT 26
fels,
closets, gasgcisers
Chemische wasserij
(ook buta) douchebakken,
en ververij
mengkranen, zitbaden, inb.
baden, lavets, bidets, gootBij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
stenen, 2 Gasojars, enz.
Telefoon 2653
nabij SANTPOORT
Reinwardstraat 30, Amsterdam, tel. 020-56310.
kunnen worden geplaatst enige
HANDSTOFZUIGER
en
electr. RADIATOR te koop
Van Lennepweg 20/1.
voor volledige dan wel voor gedeeltelijke dienst.
Een
J/5-urige en 5-daagse werkweek is ingeTe koop: TV,, 43 cm, z.g.a.n.
voor goed schilderwerk
voerd.
prachtig beeld, met antenne ƒ 275. Tel. 070-638515. Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
Vierwindenstr. 21,
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
Te koop DUBBEL ONDER- A'dam:
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
tel. 020-62030; Y- BeuninSCHUIFBED ƒ 48,-.
Roodt, Dr. C. A. Gerke- genstr. 68/1, tel. 020-89988
Bruto-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken gestraat Slrood.
Onze SUCCES B.H.,
schiktheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurWegens omst.h. te koop: geheel kant, m. beugel 5,95
compensatie en 4% vakantie-uitkering.
AVAROS BROMFIETS B.H. met kant en voorVerzoeken om inlichtingen over het werk en
gevormd ƒ 5,75
z.g.a.n. Bosman. Dr. GerDienstvoorwaarden, almede sollisitaties te richkestraat 10.
B.H. popeline, in fraaie
ten
aan de Eerste Geneesheer-Direkteur, dan wel
uitvoering, met maagband
Te koop: Lange BRUIDSpersoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op
ƒ 11,50
JAPON, modern, niet in
alle werkdagen belialve zaterdags, van 9-12 uur
MAISON ELEGANCE
Zandvoort gedragen. Bosen van Uf-n uur.
Kostverlorenstr.
49,
tel.
4492
man. Dr. Gerkestraat 10.
Ook aan huis te ontbieden
Te koop l pers. KANTELBED met matras. Willem
F. PLOEGMAN
Draiïerstraat 3, tel. 3412.
Alle
verzekeringen
Starten en rijden! Wegens
FINANCIERINGEN
aanschaf grotere auto te
HYPOTHEKEN
koop: AUSTIN A 30 en
Union TOUR-BROMMER Stationsplein 15, tel. 4562
Beide 100%. Van Lennep-Beschaafd,
net
sportief
weg 33, tel. 2943.
MEISJE, zoekt dito vriendin, ± 21 jr. Br nr. 2912
MOUSE STEP-IN ƒ 5,95 bur.
Zandv. Crt.
STEP-IN van sterke tuleelastiek ƒ 7,50
STEP-IN
met maagband ƒ 12,75
Grote Krocht 19, tel. 2510
GAINE, zeer geschikt
voor zware figuren ƒ 32,90
"C7 L -II''"'' "• GROTE KROCHT 5 - 7
enz.
TE|<: 297X1 «ZfiNDVOORT
vanaf f 16,00
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstr. 49, tel. 4492 Films, kleurenfilms 8 mm
Ook aan huis te ontb.ederi dia's, ook van Zandvoort.
Albums en lijsten.
Het moderne snelverkeer
HULP in de huish. gevr.
stelt hoge eisen
ƒ 2,50 p.u. Tijd nader overeen te komen. Mevr. van
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
Oostendorp, Hogeweg 1.
gediplomeerd instructeur.
Tel. 3300.
WANDELWAGENT JE
te koop gevraagd.
Telefoon 4414.

behangen en witten

2 jonge mnl. krachten

HEUSER

VERPLEEGSTERS

Schildersbedrijf
„WEIKO"

Foto-kino Hamburg
CAMERA'S

dchuilenbur

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

NETTE MEISJES gevr.
voor lichte binderij werkzaamheden.
Boekbinderij
ALBLAS,
Haarlemmersstraat 13, tel. 4124.
Blo emenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hit v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Nieuwe bloemzaden
Aangesloten bij do
Nederlandse Bloemendienst
H. DE JONG, v. Lenncpw. 27
Aannemer van T E G E L W E R K . Alles in wandén vloertegels. Nieuw en
reparatie. Moderne schoorsteenmantels.

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

DE MIDDENSTANDS CENTRALE
brengt de volgende openstellingstijden van de winkels gedurende het
weekeinde en de Paasdagen onder de aandacht van het publiek.
Hedenavond zijn de winkels tot W uur geopend.
Zaterdag eveneens tot 10 uur.
Zondag (Ie Paasdag) van 's morgens 9 uur tot 's avonds S uur.
Maandag (2e Paasdag) 's avonds tot 10 uur.
De middagsluiting blijft gehandhaafd.

Café OOMSTEE

LAAT NU
uw scharen en messen

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

vakkundig slijpen
Ook golfslljpen tafelmessen
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
PINCETTBN
ZAKMESSEN enz.
Optiek - Staalwaren
Elektrische slijperij

Noorderduinweg 48
Telefoon 2541
Zandvoort

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

Opticien A. G. Slinger

DE JUlSre V5RUCHT1NG

Gedipl. opticien
Poststraat 1%, telef. 4395
(t.o'. Consultatiebureau)
Leverancier
alle Ziekenfondsen

•™&'tf'.'ïli~'y&iï'

bchuilenbur

ÓHOTE KROCHt 'S'7 y;%
TEL:2974 » ZflNDVOORT

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLATJPUNKT

ELECTR.O-RAD1O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Burg. Engclbertsstraat 64, tel. 2914

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Ook uw maat
staat klaar I

'n Stroom
van

J. KEUR

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

heeft alles voor uw bedrijf

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

reparatie-afdeling

SCHOENHANDEL

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

Belangrijke

- GROTE KROCHT

Ziet onze showroom

Fa HANJA

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Annex

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan attè radio- en
televisietoestellen

HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL ,
KOFFIEMACHINES
CAFS- en
TERRASMEUBELEN

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Het grote succes!

SIKS-koekjes

voor de slanke lijn

vol vrouwelijke charme

per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

DAMES SHAWLS
LEUKE GAVROCHES bij uw truitje of vestje,
in moderne effen kleuren of met noppen
1,55 I,^O
VIERKANTE SHAWLS, effen kleuren

1,25

GEBLOEMDE SHAWLS

2,95 1,95

NYLON SHAWLS, effen en genopt

2,65

DAMES VESTEN EN PULLOVERS

Beddenmagazijn

DRALON PULLOVERS, moderne effen kleuren
korte mouw
:

13,45

MODIEUZE WOLLEN TRUITJES, k.m
Vlotte modellen „ S P E N C E R S " , zuiver wol,
effen kleuren

13,50

9,45

DAMES BLOUSES
TRICOT NYLON BLOUSE l.m
WITTE BLOUSES met revers,
met batist garnering

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
4673 Nachtveiliglieidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.

8,95 en hoger

w
A. G. SLINGER

W. H. KEMPER
Haltestraat 21
Telefoon 2119

Akersloot

9,45
met rond halsje j gg

PAAS AANBIEDING
DAMES NYLONS

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Laat nu eens een

Het adres voor:
LEDIKANTEN
STAPELBEDDEN
Gediplomeerd opticien
DUBBELDIVANBEDDEN
Poststraat 12 - Tel. 4395
t.o. Consultatiebureau
WENTELBEDDEN
Complete
Erkend ZiekenfondsSLAAPKAMERS
leverancier
SLAAPBANKJES
BINNENVERESTGMATRASSEN v.a. 47,50
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75
betaalt voor lompen 30 et KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
24,95
per kg; tijdschriften, kran- VLOKMATRAS
SCHUIMPLASTICMATRAS 80x190 32,50
ten, carton 3 et per kg;
59,50
lood, zink, koper, geisers, ETAGEBED 2x80x190
26,50
baden, haarden de hoogste DIVANBEDDEN 80x190
5,95
waarde. Alles wordt ge- KAPOKKUSSEN, slechts
haald. Pakhuis: Schelpen- Ruime sortering W O L L E N D E K E N S
plein 7, telefoon 2845.
reeds vanaf ƒ 12,95
met een taril of zonnebril van

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

ZONNEBRIL MAKEN

op sterkte
van uw eigen glazen
U hebt er de gehele zomer plezier van.
Brillenspecialist Li O O 1VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestooJc financiering mogelijk

De nieuwste modekleuren met en zonder naad . _ _
1,68 - 2,50 - 1,95 I,/O

1,90

NAADLOZE ZWARTE NYLONS

UW SPECIAALZAAK!
GROTE KROCHT 30—36, ZANDVOORT

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

l

V E R H U U R VAN

OPELS

EN

-v.

VOLKSWAGENS

Slagerij Burger
wenst al zijn cliënten

2* Paasdag

Igebr-

prettige
Paasdagen

(BURGER!

WERELDTENTOONSTELLING

[slagerijen)
NATIONAAL en INT6RNATIONAAL BEKROOND

Heerlijke VARKENSROLLADE
vanaf 2,98 per 500 gram
Fijne zachte rosbief, lende, staartstuk,
kalfsfrikando, varkensfrikando
100 gram HAM
100 gvaiti BERLINER

.. nr\ -A
ZÏ7Ct

GROOT BLIK
ANANAS

. cJlCt
O1 .M*.

NEEMT U EENS OSSENSTAARTSOEP.
Pracht staarten voldoende in voorraad

meubilair
(van 10 tot 5 uur)

5000 M 2 verdeeld over 5 etages waren
nodig om U het nieuwste en het beste
op meubelgebied te tonen.
Honderden bankstellen, huiskamers,
slaapkamers en kleinmeubelen in tien-

tallen stijlen uit vele landen zijn met
zorg en enthousiasme voor U bijeen
gezocht.
Een Paasbezoek aan 't Meubelpaleis en
U zit er voor vele Jaren Paasbest bij.

VOLOP KALKOENEN en BRAADKUIKENS
750 gram KALFSLAPPEN.. .. 3,99 | 750 gr. doorr. RUNDLAPPEN 2,88

KOOPJESDAGEN

dinsdag

1250 gr, BIEFSTUK 1,88
3 SLAVINKEN
°>99
\3 FRIKANDELLEN 0,99

woensdag
250
300
100
100

gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
gram HACHÉVLEES
0,99
gr. gebr. GEHAKT
0,29
gr. HOOFDKAAS
0,19

HALTESTRAAT 3

't Meubelpaleis
't laagst in prijs

Nieuwendij k 164-170 - Amsterdam-C.
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Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 23e jaargang |
VOOR HEN, DIE DAMMEN!
Er waren dit keer weer spannende
partijen, die jammer genoeg, ontsierd werden door foutjes.
Twee
'mooie (partijen waren wel tussen
de heren G. ter Wolbeek en C.
Draijer jr. en J. Schuiten tegen L.
J. van der Werff. Zowel Schuilen
als ter Wolbeek speelden een solide
partij, maar helaas in het eindspel
maakten zij een fout, zodat de partij
toch nog verloren ging, die anders
Hebt U opruimingen?
zeker remise was ceworden.
Lompen of metalen?
Uitslagen:
P. Verstcoge-N. J. Klatser
2-0
BEL 2599
C. Draijer Sr.-A. Hoekema
0-2
K. DE VOOGD, Koslerslraat 7
P.M.N. Briedé-Th. t. Wolbeek 0-2
G. t. Wolboek-C. Draijer Jr. 0-2
M. Weber-J. vun Dijk
2-0
HUISH. HULP GEVR. l a 2 ocht. of
J. Schuiten-L. J. v. d. Werff 0-2
midd. per week. Telef. 2472.
F. van Beem-J. Ovaa
2-0
E. Franscn-H. Halderman
2-0
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Geopend van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
HOGEWEG 58 - TEL. 4166

Het was een harde, bittere tod
voor ons dorp ten tijde van de
Franse overheersing, Armoede,
ellende, afgunst en achterdocht
namen hand over hand toe en het
is zeker niet teveel gezegd, dat de
periode der Franse overheersing
een der zwartste, zo niet de zwartste bladzijde vormt in de geschiedenis van onze gemeente. Een
periode, die veel overeenkomsten
vertoonde met de Duitse bezelting, die nog slechts betrekkelijk
korte tijd; achter ons ligt, doch
toen kenden we toch niet die
grenzeloze, benarde armoede, die
de inwoners op de rand van de
verpaupering bracht, omdat in
1940-1945
de levensomstandigheden veel beter waren. Uit het
volgende zal u dit stellig blijken.
Ia 1811 leest men van ene Bluijs
die de Franse soldaat, die bij hem
ingekwartierd zou worden met een
bijl te lijf wilde, daarbij geholpen
door zijn vrouw met een stoel en
door zijn dochter met een mes. Hij
werd gevat en achter slot gezet,
maar wist te ontvluchten. Nu werd
echter zijn vrouw opgesloten. Men
zei al dat de kogel hem wachtte,
maar gelukkig liep ales door voorspraak van de maire nog met een
sisser af. Bij het inschrijven voor de
militie bleken meerderen voortvluchtig. o.a. C. Koper, A. Keur, P.
Molenaar en K. Groen.
Er werd bovendien een gedwongen geldlening uitgeschreven, waarbij iedere gegoede verplicht was 6
pCt. van) zijn bezit in staatspapieren
te beleggen, 2 man moesten hiertoe
ƒ200.- bijdragen, 6 man 100.-. Veel
rijken waren er dus niet. De in 1798
ingestelde commissie van fabricage,
de heren P. van Duijn, W. P. Koning.i E. Groen en E. van der Valk
hadden ook een inkomstenbelasting
ontworpen. Daaruit bleek, dat A. v.
d. Berg een inkomen had van ƒ800.J. Koning ƒ700.-, G. Zimmerman
ƒ500.-, P. van Duijn ƒ400.- W. v. d.
Werf! ƒ400.-, alle andere ingezetenen
verdienden minder. Er waren er dan
ook maar 3 die 8.- belasting moesten
betalen. Totaal bleek toen, dat er
op 'U dorp] slechts 16 mensen waren,
die niet direct bij de visserij betrokken waren en dus reeds door het

duitjesgeld bijdroegen in de dorpskosten. De visserij leverde zeer weinig op,' daar men bevreesd was voor
de Engelsen. In 1798 werden door
een vijandelijk schip 2 onzer schuitjes en een Katwijker genomen. De
bemanning werd, op een derde oude
schuit naar de wal gestuurd, nadat
dit scheepje eerst geplunderd was.
De stuurlieden van die scheepjes
waren M. Molenaar, W. E. Paap en
J. Koning.
Toen kwam er een bevel dat 'l
vissen verboden _werd. Dat werd
wel spoedig weer ingetrokken, omdat het natuurlijk klachten regende, maar in 1803 viel er iets
voor dal tot weder hernieuwing
van het besluit leidde.
Wagenaar verhaalt het voorval
als volgt:
„Onophoudelijk kruisten de Engelsen nu in meerdere, dan in mindere getale, nul met grote, dan met
kleine schepen van oorlog voor de
Hollandse kust, zonder landingen te
durven bestaan. Zij schenen alleen
ten doel( te hebben dei verdedigingsposten to willen verontrusten eu de
kustbewoners te vervaren. Het aanmorkelijkste voorval van dien aard
greep plaats op 28 september 1803.
Een Engels oorlogsschip van 74
stukken geschut zeilde van Wijk aan
Zee naar Zandvoort. Vier uilgestreken sloepen) vergezelden 't zelve.
Voor laatst genoemd dorp genaderd
deed 't schip nog een sloep strijken
en loste een schot met los kruit,
waarna 't anker werd .uitgeworpen.
Duidelijk bleek, dat er een vijandelijke aanval op til was, daar de
sloepen naar de vissersschuitjes, die
bij het strand lagen, heen roeiden,
Geheel Zandvoort sloeg de schrik
om het harij en velen vluchtten met
pak en zak door de duinen naar
Haarlem. Uit het kamp bij Kraantje
Lek kwam direct hulp opdagen,
terwijl ook generaal Dumonceau te
hulp kwam snellen.
Intussen was de sloep het verst
verwijderde pinkje genaderd en had
dat in brand gestoken na het eerst
geplunderd te hebben. Toen trokken
zij weer af.
(Wordt vervolgd.)

Openbare vergadering P. v.d. A.
De afdeling Zandvoort van de
Partij van de arbeid kwam woensdagavond 3 april j.l. in het gemeenschapshuis in openbare vergadering bijeen. Het tweede kamerlid,
de heer J. J. A. Berger, die deze
avond zou spreken over het onderwerp: „Om de kwaliteiten van het
bestaan", had des middags zijn bezoek moeten laten afweten wegens
een griep-aanval. Inderhaast was
toen gezorgd voor en andere spreker, n.l. de heer Wit, gemeenteraadslid in Amsterdam. Het merkwaardige feit deed zich echter voor,
dat na bijna een half uur wachten,
laatstgenoemde in zijn auto tóch
de heer Berger in de vergadering
bracht, die zich aanzienlijk beter
gevoelde, zodat de vergadering deze
avond zo nodig over twee sprekers
kon beschikken. De heer Wit ber
perkte zich echter tot het beant, woorden van enkele vragen, die na
de pauze werden gesteld.
De heer Berger ontpopte zich als
een bijzonder prettig causeur en
wist zijn. gehoor bijna een uur lang
ongemeen te boeien. Spreker botrcurde het, dat in ons land •weer
een stroming bestaat, waarbij men
zich tracht te onttrekken aan de
politiek. Na uitvoerig het beleid van
het huidige kabinet te hebben besprokon, kwam spreker tot de vraag,
of de Parlij v.d. arbeid bij een naar
sprekers mening te verwachten
overwinning bij de komende verkiezingen weer aan de regering zou
deelnemen.
Spreker achtte dit geen wezenlijke vraag. Men beseft blijkbaar
in brede kring nog altijd niet de
grote kracht van de oppositie bij de
te voeren politiek. Veel belangrijker
achtte spreker daarom de vraag, of
B\j fcestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

Glas- en Verfhandcl

G. deSchilder
Leeuw
Stationsstraat 9 - Telef. 2803

Speciaal adres
vakkundig
advies

de Partij v.d. arbeid trouw aan haar
beginselen blijft en volkomen eerlijk tegenover de kiezers. Een zuiver
beleid zal moeten worden gevoerd
ten opzichlc van de woningbouw,
waarbij men zal moeien bedenken,
dat het grootste doel van het Nederlandse volk niet rijk is.
In verband met de te voeren
prijzen-politiek zal Nederland moeten aanvaarden, dal het in 'n vraagen, aanbods-situalie verkeert als
nooit te voren en daar oen afgerond
beleid naar sprekers mening werd
gemist bij de huidige regering,
kwam deze tot de1 slotconclusie, dat
ons volk zich voor , de volle honderd
percent voor de komende verkiezingen. dient in te zetten en dat een
naar sprekers meninj onmogelijk
denkbaar verlies aan stemmen bij
de Partij v.d. Arbeid een nationale
rarnp zou betekenen, omdat Nedcrland dan definitief met 1939 zou gebroken hebben en de komende vier
jaar nóg conservatiever zou geregeerd worden, dan dit in, de afgelopen periode het geval was.
Met het beantwoorden van enkele
vragen werd. deze bijeenkomst na
de pauze voortgezet en door de afdelinfesvoorzitter, de hr. G. J. Sierrenburg tenslotte met woorden van
dank geslolen.
GROEIENDE BELANGSTELLING
VOOR HET CIRCUIT
De belangstelling voor hel circuit
beweegt zich nog steeds in een opgaande lijn.-Reeds werden door diverse industrieën talrijke dagen gereserveerd voor proeven van materialen en brandstoffen. Ook werden
tijdens de Rai-tentoonstelling vele
nieuwe contacten gelegd en bleek
het mogelijk, nieuwe industrieën
aan te trekken.
Zo werden in dit
verband reeds voor de maanden
september en november een. aantal
dagen gereserveerd..
Bovendien blijkt het circuit ook
voor diverse clubs 'n steeds grotere
aantrekkingskracht te krijgen.
Op 6 april kwamen deelnemers
aan de Roland Ralley proeven, op 't
circuit houden; op 12 april komt de
motorsportclub „Dortmund", op 28
apr'l de molorsporlclub „Gütersloh"
op 5 mei de motorclub „Wuppertal".
Met verschillende andere buitenlandse clubs wordt nog onderhandeld, terwijl reeds vele data werden
geboekt voor diverse Nederlandse
clubs. Het laat zich aanzien, dat in
het jaar 1963 het circuit van Zandvoort een ongekende bedrijvigheid
zal vertonen.

SCHSVIITZ
Speciale
Herenkapsalon
KERKPAD l
Dinsdags de gehele dag
gesloten.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
De 15e wandcldagen van het K.N.
G.V. worden georganiseerd door de
gymnastiekvereniging „Odin" uit
Heemskerk op 18 en 19 mei a.s. Het
parcours is uitgezet in en rondom
Heemskerk, door het Nrd.-Hollands
duinreservaat en. langs het strand,
terwijl de afstanden 10 en 15 km.
voor de jeugd en 25 km. voor de
ouderen bedragen. Aanmelding bij
de heer A. Akkerman, Van Speijckstraat lOa, en op de lessen.
DRUKKE DAG VOOK DE
BRANDWEER

Het was dinsdag j.l. een drukke
dag voor de Zandvoorlse brandweer. Omstreeks half twaalf des
morgens werd alarm gegeven voor
een duinbrand in do buurt van de
Zanderij vaart. Het bleek, dat bij lasbezigheden aan de spoorbrug over
deze vaart (Boemendaals gebied)
daaronder gelf-gen duinbegroeiing
had vlam gevat. Bij aankomst van
de biandv/eer wtts het vuur, dat
slechts woinig schade aanrichtte,
reeds door werklieden geblust.
's Middags om half drie werdt opnieuw brand-alarm gegeven. Thans
voor een duinbrand biniicii het circuit. Men had het vuur spoedig bedwongen. Ongeveer 250 m2 duinbeplanüng werd een prooi van 't vuur.
Om zes uur ontstond brand in de
duinbeplaiiting langs de spoorbaan
bij het station. Het vuur laaide hoog
op, doch was spoedig door stationspersoneel en omwonenden gedoofd.
De schade was gering en de brandweer behoefde hier niet op te
treden.
Tenslotte werd om half zevcri
nogmaals brand gemeld, thans in
een schuur aan de Brederodestraat
no. 75. In de achter dit pand aangebouwde schuur ontstond het vuur,
doordat kinderen een vuurtje hadden gestookt in de daarachter gelegen duinen, waardoor de duinbeplanting vlam vatto en ook de
schuur in brand zette. De brandweer had met de hoge-druk-spuil
het vuur spoedig bedwongen, doch
daar in de schuur nogal enig meubilair stond opgeslagen, kon niet
worden verhinderd dat door deze
brand een schade werd aangericht,
die voorlopig op ongeveer duizend
gulden wordt geraamd.
UNIEKE SCHOOL.
TENTOONSTELLING
Dinsdag en woensdag j.l. werd in
de hall van do Christelijk lagere
school, de Beatrix-school aan de Dr.
Jac. P. Thijsseweg in Zandvoortnoord, een bijzonder interessante en
unieke schooltentoonstelling georganiseerd onder het motto ..Bouwen
en gebouwen", die op initiatief van
de oudercorimissle geheel door de
leerlingen was verzorgd.
Op werkelijk frappante wijze
werden hier verschillende variëtetten op bouwgebied in maquettevorm getoond. Zo was er onder meer
een Drents dorp, het Muiderslot,
een fraai poppenhuis, verschillende
bouwstijlen op woninggebied en
zelfs de Zandvoortse pier ontbrak
niet. Deze uitzonderlijke tentoonstelling trok een zeer grote belangstelling.
Dinsdagavond j.l. verrichtte Zandvoorls burgemeester, Mr. H. M. van
Fenema, de officiële! opening na een
kort inleidend welkomstwoord van
het schoolhoofd, de heer A.L. Moll,
die bescheiden opmerkte, dat het
niet om de expositie ging, doch veel
meer om de betoonde aktivitoit van
de kinderen.
De burgemeester betoonde zich in
zijn openingswoord over deze tentoonstelling zeer enthousiast en gaf
vervolgens een duidelijk overzicht
van de stand van de woningbouw in
Zandvoort en actuele bouwplannen
in de badplaats die in voorbereiding
of reeds in uilvoering zijn.
Leerlingen van de school verleenden
met het blokfluit-orkest op zeer
muzikale wijze hun medewerking
en zongen daarbij onder meer het
speciaal voor deze tentoonstelling
vervaardigde lied: „Wij tonen U
vandaag een huis".
De Beatrixschool heeft met dit
unieke gebeuren zeker bijzonder
veel eer ingelegd.
i

C. Blankenaar is wel de grootsta
en geniaalste eindspel componist
geweest. Hij werkte graag met dammsn. Hier heeft u zo'n eindspel van
hem, gecomponeerd in 1899. Een
heel mooi eindspel, probeert u uw
krachten hier maar eens op! Oplossingen aan C. Druijer Jr., v. Osladestraat 9, alhier.
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Wit: 2 stukken op 44 en 45; 2
dammen op 40 en 50.
Zwart: één dam op 35.
Bij feest .of party,
LEFFERTS dranken erbtl"!
Telef. 2254
Telef. 2150
LYCEiSTEN CONCERTEERDEN
IN DE HERVORMDE KERK
In de Herv. kerk alhier gaven
leerlingen van het eerste Christelijk
Lyceum te Haarlem onder leiding
van de heer M. Bruyel een kerkmuziekavond, waaraan medewerking werd verleend door Marj on
Michel, alt en de heer A. Luyendijk,
tenor, maandag l april j.l.
Ondanks de geringe propaganda,
die voor deze avond was gemaakt,
waren toch nog ongeveer honderd
personen in de kerk aanwezig, die
hebben kunnen genieten van een
over het algemeen muzikaal ^
kunstzinnig uitgevoerd programma.
Hot koor besloot de avond met de
cantate: „Nimm von uns Herr" van
Dietrich Buxtehude met begeleiding
van het schoolorkcst. Het hoge
eisen stellende werk werd onder do
bezielende leiding van de heer
Bruyell lot een fraaie vcrklanking
gebracht. Opvallend was de goede
aanpassing van het kleine herenkoor aan hot ruim vijftig meisjes
grote damoskoor. Ondanks deze
onevenwichtige verhouding werd
een mooi klankcvenwicht verkregen, dat nergens geforceerd klonk.
Ook in het „Sei stille dein Herrn"
van G. F. Handel en „Oh Lord of
Heaven" van Dykcs werd deze
goede indruk bevestigd, bij welke
laatste werken do mooie orgelbegcleiding zeer opviel.
Een verrassing was deze avond
het optreden van" de veelbelovende
alt Marjon Michel, die eon tweetal
aria's van Handel zong en niet
alleen over een zeer mooie stem
bleek te beschikken, doch ook over
een boeiende voordracht. Haar optreden behoorde zeker lot een deihoogtepunten van de avond. De heer
A. Luyendijk bleek deze avond
minder goed gcdisponeerd. Ook hij
zong een tweetal aria's van Handel
en één van Mendelssohn, doch zij n
zang klonk ditmaal weinig overtuigend. Een koraal van J. S. Bach
en het bekende .,Er wcidet seine
Horde" van Handel kreeg van het
bijzonder yoed op dreef zijnde
meisicskoor een boeiende en devote
vcrklonking.
Als organisten traden deze avond
op zowel in solo als mot begeleiding
W. L de Ruiter en G. Boogaard die
ia talentvol optreden, weinig voor
elkaar onderdeden. De eerste vertolkte Prelude en Fuge van Dietrich Buxtehucle op werkelijk eminente •wijze met een fraaie en rijk
afwisselende registratie, hetzelfde
was het geval met het „Christus
lag in Todosbanden," van J. S. Bach
door Gerard Boogaard met gebruikmaking van alle mogelijkheden tot
verklanking gebracht.
Het concert door deze muzikale
scholieren werd door het publiek
met grote aandacht gevolgd. Uit
programma-verkoop en een mild
bedachte collecte kon ondanks
de niet zeer vele aanwezigen toch
nog een flink bedrag voor de kerkrestauratie worden afgedragen, in
welk teken dit concert gegeven
werd en waarvoor een van de
Zandvoortse kerkvoogden na aüoop
hartelijk dank bracht. In deze tijd
van Jazz-vergoding en idool-verdwazing, van Twist- en Madison,
bewezen deze jongelui, dat er in de
kringen van de jeugd ook nog liefde
en belangstelling is voor serieuze
klanken, dit was zeker niet 't minst
verheugende van dit geslaagde kerkconcert.
K.

Eerste Zandv.
Rouwkamer
DOHPSPLEIN 11 - TEL. 2872

JAC. KOPER

Begrafenissen

- . Crematies

ZANDV. SUPERVISOR KREEG
HOOGSTE ONDERSCHEIDING
Aan Ir. G. Friedhoff is toegekend
de Filveren legpenning van de gemeenle Zandvoort. Daarmede heeft
het gemeentebesluur van Zandvoort
uiting willen geven, aan zijn grote
waardering van de heer Friedhoff
als ontwerper - onder moeilijke
omstandigheden - van het van visie
getuigende wederopbouwplan voor de
badplaats en voor diens arbeid als
supervisor" bij de uitvoering van het
wederopbouwplan en als stedebouw
kundige der gemeente. Dit eerbetoon vond plaats in verband met de
beëindiging van de aan de heer
Friedhoff
terzake verleende opdrachten.
Op uitdrukkelijk verzoek van Ir.
Friedhoff vond de uitreiking donderdag 20 maarl j.l. plaats in de
vergadering van B. en W. en niet zoals hel bclrcffende raadsbesluit
voorschreef - in een openbare vergadcring van de gemeenteraad. De
heer Friedhoff was vergezeld van
zijn echtgenote
Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema releveerde de grote verdiensten van Ir. Friedhoff, die reeds
in 1933 zijn eerste contact had met
Zandvoort als lid van de schoonheidscommissie.
Terwijl in de donkere bezettingsjaren de slopers noj in Zandvoort
huishielden, zotte Ir. Friedhoff zich
op verzoek van de oudburgcmeestcr
de heer H. van Alphen, aan het ontwerpen van een wederopbouwplan.
Kort na do bc-'rijding was de heer
Friedhoff mei deze omvangrijke arbeid gereed. Hel wederopbouwplan
werd in 1946 door de gemeenteraad
aanvaard en is tot heden de basis
gefeest van do wederopbouw van
Zandvoort.
De hoor Friedhoff kreeg later de
opdracht tot het voorbereiden van
oen saneringsplan en in 1957 het
verzoek om als stedcbouwkundige
van de gemeente - in samenwerking
met Ir. W. de Bruijn - op te treden.
De burgemeester memoreerde de
belangrijkste feiten welke zich bij
moeizame realisering van 't wederopbouwplan hebben, voorgedaan. De
toewijding en bekwaamheid waarmede de heer Friedhoff voor Zandvoort heeft gewerkt verdiende volgens de burgemeester de allergrootste bewondering. Vandaar dat
burgemeester
en wethouders de
hoogste onderscheiding - de zilveren
legpenning der gemeente - aan de
heer Friedhoff hebben toegekend.
De heer Friedhoff sprak een-bewogen dankwoord, aan het slot
waarvan hij de gemeente Zandvoort,
die hij altijd met liefde had gediend, 'n goede toekomst toewenste.
(Moest overstaan).

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's
brood FIJN!

Zandv. Groenteen Fruitha!

Diaconiehuisstraat 9 - Telef, 4752
PAASREKLAME:
Kippoulet van ƒ 1,25
voor 98 CENT ± 250 gr.
HANDAPPELEN:

4 pond Cox Laxton
ƒ 1,10
4 pond Goudreinetten
ƒ1,10
SINAASAPPELEN:
Een zeer grote sortering!
Volop verse groente!
Andijvie, Sla, Spinazic, Raapstelen
enz. tegen sterk concurrerende
prijzen!
Wij geven ook contantzegels!
By feestklanken:
LEFFERTS DRANKEN
Telef. 2254
Telef. 2150

TE KOOP
WOONHUIS (vooroorlogs), omgeving
watertoren. Bev. 6 kamers, keuken,
zomerhuis, ƒ 48.000,—. Alleen voor
ingezetenen van de Gemeente.
Inl.: Makelaarskantoor v. Sluisdam,
Parad:jsweg 11, Telef. 2361 - 2669.
GORDIJNEN of VITRAGE
voor woning of etalage!

J. van den Bos
Wo ninginrichting
Bilderdükstraat 5 - Tel. 3796
Leverantie van alle meubelen

In 'n wip schoon schip!
met

PHILIPS STOFZUIGER
keus uit vele modellen, v.a. ƒ120,- of ƒ1,50 p.wk.

Waarheen met de Paasdagen?
Natuurlijk óók naar

SLAGERIJ
BURGER

Paviljoen „De Vijverhut"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

wenst al zijn
cliënten

prettige
Paasdagen

NATIONAAL «n INT6RNATIONAAJ. B6KROONP

PHILIPS SPECIALIST

Heerlijke Varkensrollade
v.a. f 2,98 500 gram

F. H. PENAAT

Fijne zachte Rosbief, Lende, Staartstuk, Kalfsfric., Varkenfsric.

Zanövoort - Kostverlorenstr. 7 - Tel. 02507-2534

100 gr. Ham en
100 gr. Berliner

79 et.

GROOT BLIK ANANAS
91 et.

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke

natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.
ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN!

Neemt U eens OSSESTAARTSOEP!
Pracht staarten voldoende in voorraad!
VOLOP KALKOENEN EN BR A ADKUIKENS'.

Boven
Het eerste teken van het voorjaar!

750 gr. Kalfslappen

Het bont gaat weer in de mottenzak
en het nieuwe en! fleurige japonnetje doet opnieuw zijn entree.
Maar zonder een beschaafd kapsel,
een verantwoorde make-up is dit
nog niet af.
Wij helpen U bij de finishing touch !
Een uitstekende collectie crèmes, make-ups,
lipsticks en gezichtslotions van bekende merken
zoals Hamol, Three flowers Ponds, Cutex,
Bourjois etc. staan te uwer beschikking. a
Voor de heren oen grote collectie
lotions, after shaves en haar-crèmes.
Ziet onze etalage's.

ƒ3,99

Wat het

KOOPJESDAGEN
Maandag en dinsdag:
Woensdag:
250 gr. Biefstuk
ƒ1,88
250 gr. Biefstuk Tartaar
3 Slavinken
99 et.
300 gr. Haehévlees
3 Fricandellen .,
99 et.
100 gr. Gebr. Gehakt ..
100 gr. Hoofdkaas

99 et.
99 et.
29 et.
19 et.

is voor New York
dat is de

Uitzichttoren

HALTESTRAAT 3

voor Zandvoort!

Grote sortering
VESTEN - PULLOVERS - SHAWLS
HANDSCHOENEN _ ROKKEN - BLOUSES
PANTALONS - BADGOED

voor Dames en Heren
HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

Vrijheidsbeeld

750 gr. Doorr. Rundlapp. ƒ2,88

Daarom mag
op Uw Paasprogramrna -

een bezoek aan. Zandvoorts hoogste
punt zeker niet ontbreken!
Café-Restaurant
Lift aanwezig.
FKIMA CONSUMPTIES.
Een heerlijk zitje en een uitzicht
om nooit te vergeten!

Alles op het gebied van textiel
Zoutarme artikelen
Leverpastei; Knakworstjes; Hamworst; Gobraden Gehakt; Boterhamworst in blikjes; Pakjes
Smeerkaas; Kaas van het stuk; Beschuit; Sanovite; Crackers.
ZWITSERSE GRUYèRE
90 et. 100 gr.

ANTH. BAKELS N.V.
Kerkstraat 29-31

-

Telefoon 2513

38 et. 100 gr.

COBURGER HAM
GELDERSE ACHTERHAM

65 et. 100 gr. '
85 et. 100 gr.

PRIMA SCHOUDERHAM
GELDERSE GEK. WORST;

60 et. 100 gr.
65 et. 100 gr.

HONGAARSE SALAMI
CASSELER RIB

ƒ1,35 100 gr.
85 et. 100 gr.

GRONINGER WORSTJES '.
EXXLBaSZ
Orgin. BELGISCHE PATé
"/.i potten APPELMOES

ƒ1,00 per stuk
32 et. per stuic
65 et. 100 gr.
65 et.

P. SCHAAP
Comestibies

HALTESTRAAT 36

- TELEF. 2215

Alle benodigdheden voor Uw tuin
worden U gaarne geleverd door

„ft Tuinbouwhuis"
Hereuweg 149, hk. Zandvoortselaan
Telefoon 02500 - 36503

HENGELSPORT VRIENDEN!

Laat nu Uw molens en hengels
grondig nakijken en repareren, zodat
U straks beslagen op 't water komt.
Wij kregen verschillende nieuwe
collecties binnen, o.a. de nieuwe

Mïtchel zeemolen a f 48,-

HEEMSTEDE

Nu is het tijd voor tuinieren1.
Wij leveren U uit voorraad alle soorten MESTSTOFFEN.
Compost, stalmest, Azef, Rozenmest enz.
ALLE TUINGEREEDSCHAPPEN.
Grote collectie BLOEM- EN GROENTEZADEN.

Enorme sortering BLOEMBAKKEN voor tuin en huis.
LET OP HET JUISTE ADRES!
Wij hebben geen filialen, en bezorgen alles bij U thuis!
Uitgebreide prijscourant voor alle soorten bloem-, .gras- en groentezaden, zenden wij op aanvrage U gaarne toe.
Wü geven ook Contantzegels!

LAAT NU UW GRASMAAI MACHINE SLIJPEN.
Dit voorkomt wachten in de komende drukke maanden.

Garage Davids

Kruisstraat 6 - Telef. 2127

Nu is het er~[tijd voor!

ZWITSERSE EMMENTALER) .... 90 et. 100 gr.

HOLL. GRUYèRE

Hengelsporthuis Fa. BLOM
(Voorheen Visser).

Volkswagendealer

Het adres voor alle"

Hengelsportartikelen
VERSE Zeepieren voorradig!

Brood- en Banketbakkerij

SEIJSENER

HALTESTRAAT 23 - TELEF. 2159

a.s. zaterdag als
bijzondere reclame:
Opgespoten Paascake ƒ2,-: Paastaarten v.a. ƒ3,Roomboter allerhande
ƒ 1,15 per 250 gram

BIEDT AAN:
l V.W. DE LUXE, blauw, 8000 km.
l V.W. DB LUXE, anthraciet
30.000 km.
l V.W. DE LUXE, schuifdak, groen,
50.000 km.
l ANGLIA DE LUXE, grijs,
60.000 km.

Deze auto's worden verkocht onder
Volkswagen „G" garantie.

De a.s. Paasdagen natuurlijk ôôk naar
PAVILJOEN-CAFÉ- RESTAURANT

HET KARREWIEL

Bestelt vroegtijdig Uw Paasbrood!
Grote met spijs ƒ3,—; zonder spijs ƒ2,50
Kleine met spijs ƒ1,50; zonder spijs ƒ1,25

Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid
Een ideaal rustoord na uw wandeling.

Telefoon 02500 - 57325

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzcekust.
PRIMA KEUKEN - onze koffie wordt door een ieder geroemd!
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN.
BIER EN LIMONADE ELEKTRISCH GEKOELD.

l

C.

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling

Garage Davids

Wandelkr.arten verkrijgbaar voor Nat.park „de Kennemer duinen"
LET OP HET ADRES: Kop Zeeweg, einde Noord Boulevard.
Het gehele jaar geopend.
Exploitatie: J. M. A. Groenendaal.

Burg. Engelbertsstraat 19-21
Zandvoort - Telèf. 3825

Erkend horloger
Kostverlorenstraat 68

DAMES! DOET UW VOORDEEL
MET ONZE BIJZONDERE REKLAME!

Meisjes gevraagd
Plastic-Atelier KORTHOFF, Haltestraat 5.
• Ook aanmelden Zuiderslraat 13a boven.

Slagerij
HENK VAN ELDIK

ZANDVOORT UW W O O N P L A A T S . . .
BOON UW SLAGER!

JAN STEENSTRAAT Ib - TELEFOON 2682
500 gr. SCHOUDERCARBONADE
ƒ 2,50
500 gr. RIBCARBONADE
ƒ 2.75
500 gr. HAASCARBONADE
ƒ 3,00
500 gr. PRACHTIGE OSSELAPPEN v.a. ƒ 1,89
500 gr. RIBLAPPEN
ƒ 2,75
500 gr. LENDE-ENTRECôTE
v.a. ƒ 3,25

Het adres voor uitsluitend 1ste kwaliteit
RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEES.
Ruim gesorteerd in fijne vleeswaren.
EXTRA REKLAME:
l bus KNAKWORST (10 stuks)

VOOR DE BOTERHAM:
99 et.

Slagerij D. BOON
Schoolstraat 3 ' -

Telefoon 2939

250 gr. Leverworst
75 et
150 gr. Ham
85 et
250 gr. Gek. Worst' .... 85 et.
150 gr. Pekelvlees
75 et
Soeppakket
ƒ 1.—

150 gr. Gebr. Rosbief .. ƒ l,—
150 gr. Gbr. Fricandeau ƒ l,—
ISOgr.Pork
50 et.
150 gr. Gebr. Gehakt •. 55 et
150 gr. Gel. Lever
95 et.

-

Tel. 2071

EEN HEEL GOED HORLOGE!

EEN BESTE KLOK!

SPECIAALZAAK IN .UURWERKEN
horloges, klokken, wekkers, banden.
TIJD IS VAKMANSCHAP!

.

i .< ;
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
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Agenda

VOETBAL,

WEDSTRIJD BRACHT GELIJK SPEL
ZVM en RKAVIC scoorden een doelpunt
De j.l. maandag gespeelde uitwedstrijd van het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen tegen RKAVIC uit Amstelveen is geëindigd in een 1-1 gelijk spel. De kustbewoners hadden niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Ruim tweehonderd
supporters — onder wie een groot aantal adspiranten en senioren — stonden langs
de lijnen van het nieuwe speelterrein van de Amstelveense voetballers om hun clubgenoten aan te moedigen.
In de eerste helft profiteerde Zandvoortmeeuwen van een dwars over het veld
staande westenwind. • Deze wind vormde
echter geen beletsel voor RKAVIC voor
doelman Vlug te verschijnen. Maar hij
gaf de aanvallers geen kans verder door
te dringen. In de 7e minuut werd een verrassende aanval van de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen bekroond met een
doelpunt. Uit een voorzet van Nijkamp
gaf Oosterbaan zijn club de leiding, 0-1.
Jxi een hoog tempo wisselden hisrna
aanval en tegenaanval elkaar af. RKAVIC
liet zich door de krachtige wind niet afschrikken en bracht het leer door middel
van fraai combinatiespel tot voor de defensie van Zandvoortmeeuwen. De achterhoede van de kustbewoners friar, dank zij
de inspanning van alle beschikbare krachten, een doorbraak te voorkomen. Tegenaanvallen beproefden de kracht van de
verdediging van RKAVIC, die de aanvalslinie van Zandvoort verscheidene malen
gevaarlijk liet opdringen. Schoten van
Nijkamp en Schilpzand werden door de
staander en de doellat gekeerd.
De tweede helft begon met een krachtig offenstief van de thuisclub. Ditmaal
bezweek de verdediging van Zandvoortmeeuwen onder de druk van de RKAV1Cvoorhoede. In de derde minuut schoot
midvoor Schut, uit een hoekschop, de bal
langs keeper Vlug, 1-1. Beide elftallen
spanden zich in de overwinning te behalen en waren beurtelings in de aanval en
de verdediging. In de laatste vijf minuten
trachtte RKAVICx een beslissing te for-

ceren en drong diep in de defensie van
Zandvoort door. Maar doelman Vlug bleek
een onoverkomelijke hinderpaal op de weg
naar de overwinning. De stand bleef gelijk.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse B,
luidt als volgt:
14 9 2 3 20 39—22
Celeritudo
14 8 4 2 20 41—25
RKAVIC
14 8 3 3 19 25—18
Zandvoortm.
14 7 3 4 17 31—23
Aalsmeer
15 6 4 5 16 28—26
Quick A
14 6 3 5 15 24—23
WA
15 5 5 5 15 18—23
Schoten
14 4 5 5 13 21—24
Ripperda
14 4 2 8 10 20—32
HBC
15 3 4 8 10 29—44
Amsvorde
14 3 3 8 9 25—30
TYBB
15 2 4 9 S 20—31
Baarn

voor de openbare vergadering van de raad
op dinsdag 23 april des namiddags 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Verkoop grond t.b.v. de stichting van
een bedrijfswoning bij het parkeerterrein aan het Groen van Prinstererpleln.
5. Uitbreiding bergruimte enz. Jos v. d.
Endenschool (o.k.o.).
6. Verbetering verlichting gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool.
7. Vaststelling partiële herziening (plan
III) van het wereopbouwplan Zeereep-Midden en wederopbouwplan Zeereep-Noord (plan H).
8. Aanschaffing werktuigen t.b.v. de
dienst van publieke werken.
9. Strandexploitatie 1963 enz.
10. Verstrekken geldlening ad ƒ 7.500,—
aan de Tennisclub Zandvoort.
11. Verkoop van grond t.b.v. een dierenasyl enz.
12. Stichting servicestation aan de Dr. C.
A. Gerkestraat.
13. Rondvraag.

Start zegelverkoop
De start van de verkoop van Zomerzegels
vindt plaats op woensdag 24 april a.s. in
het postkantoor. Op die dag zijn in het
PTT-kantoor de z.g. eerste dag-enveloppen in beperkte mate verkrijgbaar.

Hier staat uw brief

De.
Ts het politieke bedrijf nog wel in aanzien, en kan een -politicus tegenwoordig zijn vak wel blijvend uitoefenen zonder zijn zelfrespect
te verliezen? Is het eigenlijk niet heel natuurlijk als iemand, na
een aantal jaren eraaring in het parlement te hebben opgedaan,
heengaat om nooit weer terug te keren?
Deze vragen werden onlangs gesteld in verband met het besluit van een aantal vaderlandse parlementariërs en ministers, zich na de a.s. kamerverkiezingen uit de
aktieve politiek terug te trekken.
Het is zonder twijfel waar dat aan de politiek dingen kunnen vastzitten, die
weerzin wekken. Het eeuwige geven en nemen, het steeds maar concessies moeten
doen en die bovendien nog moeten verdedigen, heeft de „kunst van het magelijke" tot een veel gesmade aangelegenheid gemaakt. Zij heeft eigenlijk nooit erg
in de gunst gestaan. De homo politicus is altijd wel met enige argwaan bekeken,
ale zag men hem daarbij niet zelden tegelijkertijd naar de ogen. De vraag is maar
of er thans meer reden tot achterdocht en versmading bestaat dan vroeger. Naar
ons gevoel kan worden gezegd dat de laatste jaren de onverschilligheid van de
burger voor wat er in de politiek omgaat toeneemt. De buitenstaander krijgt steeds
meer het gevoel een buitengeslotene te zijn. De staatszaken te begrijpen vereist
een dermate specialistisch inzicht, dat het haast niet anders kan of de afstand tussen bestuurder en bestuurde neemt toe. Daar komt nog iets bij: de neiging van de politicus, i.c. 't Kamerlid, om zich te laten drijven op de stroom van de door de specialisatie gewekte onduidelijkheden, is veel te groot. De burger ziet in hem niet meer zijn
vertegenwoordiger, maar gaat hem beschouwen als een functionaris, bestemd om mee
te regeren in plaats van te controleren. Tot het vormen van die indruk draagt tevens bij de soms verbluffende gemakzucht, waarmee in het parlement zaken, die de
publieke opinie ernstig neemt, worden afgedaan. De houding die daarbij vaak
wordt aangenomen is die van de uitverkorene, die eenvoudig geen rekening hoeft te
houden met wat in het vulgus profanum omgaat.
Zou de geringschatting, waarmee de burger zijn parlement doorgaans besiet, toenemen, dan dreigen er aanzienlijke gevaren. Hei zou wel eens zo kunnen worden
dat degenen, die vinden dat men beter zonder dan met een parlement kan regeren, voet aan de grond krijgen. 'Ze zullen dan wel niet oppermachtig worden, maar
het is al erg genoeg als ze in de gelegenheid komen zich sterker te maken dan ze
mogen zijn.

Naar aanleiding van het verslag over de of er geen maximum-snelheid van 30 km/
„Propaganda-avond Jeugdverkeersscholen" uur meer bestaat.
Dat „aapje", dat er uit de mouw van
in de Zandvoortse Courant van vrijdag j.l.
de heer Bruseker kwam, over mogelijke volle bestemming en aan kinderen een op
zou ik het volgende willen opmerken.
inspectie van het verkeersonderwijs op de hun belangen gericht onderwijs geeft. Wij
Het is mij, en zeer zeker velen, die bij scholen, laten we .voorlopig maar zoals praten kennelijk langs elkaar heen:
onderwijs in Zandvoort werkzaam zijn, het is. Stel je voor, 'dat iedere particuliere
U wijst met trots op de overvolle zaal
GROOTHANDEL JAC. v. d. L A A N het
niet duidelijk, waarom „men" zou denken, instantie wat te inspecteren ging krijgen. tijdens de uitreiking van de verkéèrsdiTabaksfabrikaten en aanverwante
dat de leerkrachten der lagere scholen
Als het er nu om gaat, zoals de heer ploma's, ik releveerde de geringe belangartikelen. Snelle Service.
van Zandvoort in grote getale naar deze Bruseker tenslotte vertelde, en met zijn stelling voor de door mij bezochte avond.
Telefoon 21001-12547, Haarlem
uiteenzetting hadden moeten komen.
Duitse film liet zijn (is er in Assen ook Uw opmerkingen over de ouders, de oude„Ietwat triest", zegt de verslaggever, niet een prachtig verkeerspark voor de ren, de 16-jarige brommers en de pier wa„wanneer men bedenkt, dat het hier toch. jeugd?), om verkeersparken of -scholen ren mij uit het hart gegrepen. Maar zij
gaat om een belangrijke zaak, om de ver- in te richten, dan moet hij zich tot b.v. waren met betrekking tot de informatieve
Plannen voor 521 woningen
keèrsopvoeding en de verkeersvaardigheid het gemeentebestuur wenden. (Wat is "per inleiding- over Jeugdverkeersscholen buiten
slot van rekening een onnozel verkeers- de orde.
Het is niet uitgesloten dat binnen afzien- der jeugd".
Was het de verslaggever niet bekend, park in vergelijking met een pier?) Heus,
Het is net alsof u — na gewezen te zijn
bare tijd, naast de 44 woningen die de
dat
juist
enkele
uren
tevoren
in
een
overde Zandvoortse leerkrachten zullen er met op een zekere leemte in uw nooit aflatenwoningbouwvereniging „Bendracht maakt
'Jiun
leerlingetjes
met
plezier
naar
toe
volle
zaal
van
het
Gemeenschapshuis
aan
de zorg voor het wel en wee van de jeugd
macht" in Zandvoort-Noord laat bouwen,
nog 52 woningen met 20 boxen en 48 197 van de 209 deelnemers aan het ver- trekken, om zich op nog deskundiger wij- — zegt: Ja, maar Eva heeft Adam de apkeersexamen
het
diploma
was
uitgereikt?
ze
te
laten
voorlichten.
Misschien,
dat
er
pel toch maar aangeboden.
H.W.
bergruimten zullen verrijzen. Architect
W. Kelder uit Bussum heeft plannen in- En hier waren toch ook diverse leerkrach- 's zomers ook veel Duitse gasten naar toe
zouden
trekken,
want
ik
maak
me
sterk,
ten
bij
aanwezig,
die
er
gewoonweg
naar
gediend om twee complexen te bouwen in
zaten te snakken, om diezefde avond weer dat heel veel van hen hun eigen filmpje
de Celsiusstraat en de Lorentzstraat.
nog niet eens gezien hebben.
aanwezig te zijn!
Bijeenkomst Ned. Blindenbond
Dat verkeers-examen-vaardig maken gaat Met dank voor de plaatsing, hoogachtend,
De vijf miljoen gepasseerd
natuurlijk vanzelf. Daar behoeven schoolJ. Ramkema, hoofd Dr. Plesmanschool De Ned. Blindenbond organiseert op. don*
en -meesters niets aan te doen. Zo'n
derdag 25 april in het Gemeenschapshuis
De Nutsspaarbank te Zandvoort bereikte juffen
zestigtal verkeersborden, voorrangsregels, „Men" zou zo denken dat u min of meer ge- een propaganda-avond. Aan deze bijeenop 17 april een- bijzondere mijlpaal. Op gedragingen
het verkeer als voetganger kwetst bent op een punt, waar u dit niet komst zal het „Zandvoorts Mannenkoor"
deze dag namelijk passeerde het totale of wielrijder inenz.
enz. waait de kinderen behoeft te zijn! Het lijkt mij een van en de „Accordeonvereniging Zandvoort"
spaartegoed een bedrag van 5 miljoen zo maar aan. Bekijk
de schriftelijke opga- de bijzondere voorrechten van leerkrach- medewerking verlenen. Programma's zijn
gulden. De betrokken inlegster werd door ven van. de laatste jaren
ten, het druk te hebben. Omdat ze een verkrijgbaar bij mevr. E. Rikkert, Kostmaar eens!
de direktie verblijd met enkele geschenBovendien is van Hogerhand het ver- roeping hebben, die aan hun leven een zin- verlorenstraat 55.
ken.
keersonder
wij
s
op
de
scholen
verplicht
geDe Nutsspaarbank te Zandvoort mag
zonder dat er van het leerplan op
zich in een grote en nog steeds toenemende worden,
scholen iets is weggevallen. Maar Hobelangstelling verheugen. Na de opening de
weet nu eenmaal, dat schooljufvan het nieuwe kantoor in de zomer van gerhand
en -meesters duivelskunstenaars zijn,
1957 is het spaartegoed bijzonder snel toe- fen
die fiksen dat wel, ook met een overgenomen, zodat reeds binnen zes jaar het dus
leerprogram.
respectabele bedrag van f 5 miljoen werd laden
Neen, er bestaat op de scholen genoeg
bereikt. Het aantal spaarders bedraagt belangstelling
van de zijde der leerkrachthans 4650.
ten, om de leerlingen vanaf de Ie klasse
Uitstekende opvoering door „Op Hoop van Zegen"
de verkeersregels „in te pompen", evenVergadering Dierenbescherming als het niet op straat spelen en het respecteren van de Zandvoortse plantsoentjes en
Vrijdag 26 april a.s. komt de plaatselijke groenstroken.
Woensdag en donderdag j.l. kwam de toneelvereniging ,,Op Hoop van Zegen" voor
afdeling van de „Vereniging voor het WeiHet is echter voor de leerkrachten, die
zijn der Dieren" in het Gemeenschapshuis steeds maar weer hameren op hetzelfde het voetlicht in een vierbedrijvig blijspel van Harold Brighouse „Hobson's dochters"
in jaarvergadering bijeen.
aambeeld, ontmoedigend telkens te erva- waarmee deze populaire amateurs tevens meedongen in de wedstrijd, uitgeschreven
ren, dat ouders en ouderen niet meewer- door de Ned. Amateur Toneel Unie.
ken aan het respecteren van de verLeven en werken in Canada
keersregels en wat des gemeenschaps is.
De plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. En de politie kan toch ook niet overal „Hobson's dochters" is een oud-Engels zorgd worden door een vrouw. Deze taak
Vrouwenbond, organiseert de laatste ver- naar kijken!
blijspel, waarin de geschiedenis verhaald neemt dan op zeer speciale wijze Maggie
gadering in dit seizoen op vrijdag 26 april
En zodra de jongelui 16 zijn en een wordt van de wederwaardigheden van een weer op zich, omdat zij toch maar weer
a.s. in het Jeugdhuis achter de Hervorm- brommer mogen berijden, schijnt het hek weduwnaar, de achtenswaardige Henry de leiding neemt in zaak en huishouden
de Kerk. Er zullen enkele films vertoond helemaal van de dam, want momenteel Horatio Hobson, die in de loop van de ja- van haar vader, waarbij haar man zich
worden over leven en werken in Canada. snorren er weer brommers door ons dorp, ren weliswaar een goed beklante schoe- ontpopt als een doortastende figuur, die
nenzaak gedreven heeft, maar een knor- zijn boven hun stand gehuwde schoonrige man geworden is, die bovendien in zusters een geducht lesje leert.
samenwerking met zijn vriend Jim Heeler
Maggie Hobson, de oudste dochter, die
een slechte gewoonte gemaakt heeft van precies weet wat zij wil, was een geknipte
zijn voorliefde tot sterke drank! Hij be- rol voor mevr. Jo Bisenberger-Kromhout,
sluit zijn twee jongste dochters die hem die voor de zoveelste maal bewees, op iedeeigenlijk dwars zitten (denkt hij!) uit te re (toneel)plaats in haar element te zijn.
huwelijken. De oudste, Maggie, komt vol- Alice en Vicky Hobson, haar zusters, resgens hem niet in aanmerking voor de ech- pectievelijk gebracht door Tineke Loostelijke staat, omdat zij te oud is en in van Dalen en Ellen Schipper-Harting, wafeite niet gemist kan worden in de zaak. ren kostelijke creaties. Een in alle opzichJ.l. zaterdag werd op het terrein aan de Kennemerweg het nieuwe clubhuis van
Op onnavolgbare wijze speelde Jan Bos ten illuster zuster-drietal! Zoals reeds gede „Tennisclub Zandvoort", die dit jaar het 12i/„-jarig bestaan herdenkt, onder deze humeurige knorrepot, die zich plot- zegd: nieto dan lof over de rolopvatting
seling voor het feit ziet geplaatst' dat zijn van Jan Bos, die de oude Hobson speelde.
grote belangstelling van leden en genodigden officieel geopend.
dochters hem „in de steek laten" door een Een van de beste creaties, die wij de laathuwelijk te plegen, waaraan echter de no- ste jaren van hem zagen. Albert Prosser,
De voorzitter van het district Haarlem „Tennisclub Zandvoort", dankte de spre- dige verwikkelingen zijn voorafgegaan! verloofde van Alice Hobson, kwam op
van de KNLTB, de heer S. H. Okker, had kers voor hun vriendelijke woorden en Zelfs de oudste dochter richt haar belang- naam van Adri Bisenberger, die gewend
grote waardering voor hetgeen de „Tennis- het gemeentebestuur voor de financiële stelling zeer gedecideerd op het huwelijk is z'n rol — in grote ongekunsteldheid —
club Zandvoort" in de afgelopen jaren wist steun bij de bouw van het nieuwe club- en zij dirigeert met haar onverzettelijke te „spelen", totdat hij er een treffende
te bereiken. De vereniging beschikt over huis. Hij richtte zich in het bijzonder tot wil de omstandigheden zo, dat Hobson's uitbeelding van maakt.
Tubby Wadlow, was een — ook door
een eigen tennispark met vijf banen, een de jubileumcommissie en sprak zijn erken- beste knecht, de rnaatschoenmaker William
eigen home en wat het voornaamste is, telijkheid uit over het aandeel vaa do Mossop, de boot in gaat, met name de hu- zijn uitstekende grime — zeer goede
een enthousiaste en aktieve ledengroep. commissie in de voorbereidende werk- welijksboot. Maggy en William vormen schoenmakersknecht, die z'n in verval geHij feliciteerde bestuur en leden met het zaamheden. Het bestuur van de tennisclub een paar, tot grote verbazing van de twee raakte baas niet in de steek liet. Deze rol
12i/2-jarig bestaan en het* nieuwe club- ontving namens genoemde commissie en- jongste dochters en vader Hobson, die wei- Werd voortreffelijk gespeeld door Rudi
kele rotanstoelen en een hanglamp voor dra alleen overblijft met zijn oude schoen- Bisenberger. Bijzonder veel lof komt Jaap
gebouw.
De officiële opening werd verricht door het clubgebouw en ligstoelen voor het ter- makersknecht Tubby Wadlow. De zaak Bos toe, die de lang niet gemakkelijke
burgemeester mr. H. M. van Fenema. Hij ras.
verloopt, Hobson drinkt teveel en William taak had, de figuur van William Mossop
vond een tennisclub een aanwinst voor het
Mossop blijkt het, in compagnonschap uit te beelden. Hij deed dit in grootse stijl.
Na een bloemenhulde voor een drietal met Maggie in z'n vingers te hebben een Jim Heeler, vriend van Hobson, werd genog altijd wat schamele recreatiepatroon
van de badplaats. Hij verzekerde dat het verdienstelijke medewerksters en de aan- bloeiende schoenenzaak op te bouwen. bracht door Leen Paap, die — geroutigemeentebestuur nu en in de toekomst, al- bieding van een kachel voor het club- Het heeft z'n zelfvertrouwen in niet onbe- neerd als hij is — deze rol zonder moeiIe aandacht zou schenken aan de wensen huis door de presidente van de jeugd-ju- langrijke mate versterkt! De oude Hobson lijkheden vervulde. Ans Herfst-van Tubileumcommissie, volgde een bezichtiging moet uiteindelijk hulp hebben, op dokters renhout overtrof o.i. zichzelf in haar zeer
en plannen van de vereniging.
De heer H. Blom, voorzitter van de van het nieuwe gebouw.
advies moet hij het drinken laten en ver- korte rol van Mrs. Hepworth, een klant

HOBSON'S DOCHTERS

NIEUW CLUBHUIS TCZ

Puzzelrit MCZ
A.s. zaterdagavond organiseert de Mo- '
'torclub „Zandvoort" een puzzelrit over
een lengte van 40 km. De start vindt
plaats bij „De la Course".

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend kwamen een vrachtauto
en een personenauto in de Kostverlorenstr.
met elkaar in botsing. Beide voertuigen
werden beschadigd.
Zondag werden bij de politie vijf aanrijdingen gemeld. Het bleef bij materiële
schade.
J.l. maandag werd _in de ochtduren een
der afzettingsplanken van de straatafzetting aan de Boulevard de Favauge vernield. De dader is onbekend.
Tijdens sprintwedstrijden van de RACWest nam een wagen op het circuit de
bocht te snel en sloeg over de kop. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De
wagen werd geheel vermeld.

van Hobson. Zij vervulde deze taak op
meer dan verdienstelijke wijze. Dokter
Mac. Farlane, ook een vrij korte rol, werd
trefzeker gespeeld door Wim v. d. Moolen,
terwijl Ada Figgins, die „haar" William
Mossop moet afstaan aan de voortvarende
Maggie, met gepaste felheid werd gebracht
door Mady Misset. Preddy Beenstock, de
man, die de charmante Vicky Hobson aan
de haak slaat, werd onopvallend gespeeld
door Bas Groeneweg jr. Maar zeker geen
uit de toon vallend optreden in dit sublieme geheel.
Het' wil ons voorkomen, dat Op Hoop
van Zegen, onder de beproefde regievoering van de heer J. Bisenberger, zeer
nadrukkelijk de fakkel van het goede
amateurtoneel brandend houdt. Het stuk
speelde in stemmingsvolle decors en de
executanten droegen de bij de jaren 1880
passende costumes. Al bij al een uitvoering, die het publiek nog even langer zal
heugen dan de avond alleen
H.W.

Burgerlijke Stand
12 april — 18 april 1963
Geboren: Franciscus Wilhelmus, zv., R.
M. Mei j en van J. F. Reijer; Frans Peter,
zv., F. B. J. Veerman en van C. P. W. Koning; Adriaan, zv., A. Keur en van W. M.
Wooninck.
Ondertrouwd: Martinus Boele en Gezina Doornekamp.
Gehuwd: Gerardus Johannes Maria van
Galen en Maria Anthoinetta Stokman.
Overleden: Cornelia Adriana Dooge, oud
81 jaar, gehuwd geweest met C. P. W.
Kaufmann.

Watergetijden
HW LW HW
april
21 1.30
9.30 13.53
22 2.18 10.00 14.40
23 3.01 11.00
15.24
24 3.45 11.30
16.06
25 4.25 12.30 16.48
26 5.07
0.30 17.33
27 5.52
1.30 18.18

LW
22.00
22.30
23.30
24.00
24.30
13.00
14.00

strand
berijdbaar
5.30—12.00
6.30—12.30
7.00—13.30
7.30—14,00
8.30—14.30
9.00—15.30
10.00—16.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Winkeliers,
maakt, reklam'e
door m)ddi il •
' vanldè ! '!'
,

.j | ..J . •

Zandvoortse '•
Courant

Pepermunt heeft een naam: Faam
Op zuivere, witte pepermunt staat de naam Faam.
Een genoeglijke lekkernij. In 3 frisse smaken: f O et,
2O et, 25 et (apothekers kwaliteit)

Duivekater en Hoeberiks-Keukskes
broodofFer en symbool van voorouders
Wij, mensen van de 20e eeuw, zijn zo vertrouwd met de vorm en samenstelling van
ons brood en gebak, dat we ons niet meer afvragen hoe onze voorouders er toe
kwamen om krenten en rozijnen in het brood te verwerken, koekjes en krakelinvorm te geven en met Kerstmis nu juist kransen te maken. Dikwijls was dit niet
alleen maar een kwestie van verfijning van smaak of een verlangen om eens een
nieuwe vorm te maken, maar het had een zinnebeeldige betekenis.
Als in vroeger tijden een Germaan overleed, werd zijn vrouw tegelijk met hem
begraven. Later werd dit de haarvlecht
' van de vrouw en toen men brood in diverse vormen wist te maken en men er niet
afkerig van was hot met de goden en de
overledenen nog meer op een akkoordje te
gooien, ging men de vlecht vervangen
door gevlochten brood. Deze vorm van
brood vindt nog steeds aftrek en heeft in
bepaalde plaatsen de naam van Allerzielenbrood gekregen. Ook de palmpaas vindt
in het oude gebruik om de dode waardevolle voorwerpen mee te geven, zijn oorsprong. Armbanden, ringen en andere versierselen, die de gestorvene meekreeg in
het graf, werden vervangen door van
brood gemaakte nabootsingen. Hieruit is
ondermeer de' krakeling (armbandvorm)
ontstaan. De broodhaantjes of -zwaantjes
zijn symbolen van het ontluikende voorjaar, terwijl de ronde vorm van brood en
gebak (o.a. de kerstkrans) zinnebeeld is
van de eeuwige kring-loop winter-voorjaar en duisternis-licht.
Laten we nog even bij onze Germaanse
, voorouders blijven. Hun leven werd voor
een groot deel beheerst door goden en
goede en kwade geesten. Vooral rond midwinter, wanneer de wedergeboorte van het
licht werd gevierd, het symbool van de
vruchtbaarheid, hield men offer- en joelfeesten om de geesten gunstig te stemmen
en de kwade te weren. (Het gebruik om op
de overgang van oud naar nieuw vuurpijlen en rotjes af te schieten en zoveel mogelijk lawaai te maken wortelt eveneens
in het oude bijgeloof dat men door vuur
en lawaai de boze geesten afschrikt).
Meestal werd bij de offerfeesten een
zwijn, een bok of een stier geofferd om
een gunstig oogstjaar af te smeken. Hier
te lande werd vaak een kater levend begraven. Dit dier dat als vruchtbaarheidssymbool werd vereerd, kwam later in de
kwade reuk van duivelsafgezant te staan.
De gekerstende bevolking verving het dierenoffer door broodoffers, meer of minder goed gelijkend op het te vervangen

dier. Aangezien het erg moeilijk is een
kater in brood na te maken, beperkte men
zich tot zijn scheenbeen met was vlees erom. Brood in deze vorm is ook nu nog te
krijgen onder de naam duivekater.
In de broodoffers werden soms pruimen
en rozijnen meegebakken, gedroogde
vruchten van de overige oogst, waarvoor
naar men hoopte die van de komende zomer niet zou behoeven onder te doen.
Dat krenten en rozijnen symbool van
vruchtbaarheid en voorspoed zijn beseft
misschien niet iedereen die, zoals in het
bosten van ons land wel gebruikelijk is,
een kraamvrouw een krentenwegge aanbiedt.
Dit is een krentebrood van soms wel
twee meter lang! Wanneer de buurvrouwen gaan „kroamschudden" (de nieuwe
baby opnemen, „schudden" om te voelen
hoeuzwaar hij wel is) dan krijgen ze een
stuk van de door hun geschonken wegge
mee naar huis. Ook andere tradities waar-bij>; brood en gebak een rol speelt worden
op het platteland in ere gehouden. In
Noordbrabant en delen van Limburg kent
men de St. Hubertus-broodjes of,. zoals ze
ook wel genoemd worden Huibertjes,
Huibkes of Hoeberiks-keukskes. Vroeger
bakte-men deze broodjes met boter, eieren en beschuitgelei, een fijn gebak dus,
maar nu neemt men ook wel het deeg dat
voor kadetjes wordt gebruikt. Op 3 november worden de broodjes 's morgens
door de bakkers naar de kerk gebracht
om te worden gezegend. En dan eten niet
alleen de mensen Hubertus-broodjes, maar
ook de (huisdieren en het vee. Op dé dag
van St. Hubertus, die als patroon van de
jagers wordt vereerd, voerde meri ze in
vroeger tijden in de kerk tegen de honds-

Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!

dolheid. Oudere mensen drogen nog ieder
jaar een broodje en bewaren het tot de
volgende Hubertusdag als bescherming
tegen allerlei ongerief.
Met half-vasten plegen de bakkers in
sommige plaatsen in Limburg krombroodjes te bakken, halve-maanvormige broodjes. Zij laten deze van een heuvel naar beneden rollen. Vroeger een traktatie voor
de armen, nu een feest voor de jeugd.
Nonnevotten zijn een carnavalsgebak
dat in delen van Limburg wordt gegeten.
Het is een frituurgebak gemaakt van een
fijn gistdeeg in de vorm van een krakeling. De twee uiteinden van het deeg worden echter niet over elkaar gelegd maar
enkele malen om elkaar gedraaid. (Men
mocht geen gebak met een knoop erin presenteren; dit voorspelde ongeluk). Eeuwen
geleden schijnen deze nonnevotten meer
algemeen geweest te zijn, getuige het opschrift in de gevelsteen van een schoenmakers werkplaats in Den Haag in 1600:
Hier verkoopt men schoenen,
Lange ende korte
en lekkere nonneforte.
Vele van deze tradities zijn anno 1963 (helaas) in onbruik. Een-.van de redenen hier
voor is waarschijnlijk, dat maar weinig
mensen precies het ontstaan en de betekenis weten van deze gebruiken. Toch valt
er momenteel een groeiende belangstelling waar te nemen voor het in ere herstellen van oude broodvormen!
Zoudt u het soms niet prettig vinden
om op uw vijftigste' verjaardag verrast
te worden met een smakelijke en mooigegarneerde „Abraham" ?

Pier in ZHV discuseie
Tijdens de laatste ledenvergadering van
dit seizoen van de Zandvoortse Handelsvöreniging, j.l. donderdag In restaurant
.Zomerlust", is uitvoerig gediscussieerd
over de pierplannen van de gemeente Zandvoort.
De debatten die in een rustige sfeer
werden gehouden, kregen even een scherpe' klank toen de voorzitter van de vereni„i'ng, de heer H. Hildering, een eind wilde
maken aan de gedaichtenwisseling. Een
meerderheid van de vergadering was van
mening dat de discussie moest worden
voortgezet, hetgeen vanachter de bestuurs:afel werd toegestaan.
De tegenstanders van het project bleken over de langste adem en de meeste
troeven te beschikken. De leden die wel
iets zagen in een pier waren in het defensief, zij wilden de zaak niet „op de
spits drijven." Alleen het 83 jarige ere-lid
van de ZHV, de heer Petrovitch, verklaarde zich zonder enig voorbehoud voor
een wandelhoofd in zee. In het eerstvblgende nummer treft de lezer een meer
gedetailleerd verslag aan van deze bijeenkomst.

Mensen en zaken
De verwachting

FAMILIEBERICHTEN
Met dankbaarheid en vreugde geven wij
kennis van de geboorte van onze zoon
RAYMOND
J. W. Diet'rich Jr.
C. E. Dietrich-HermariJ
Santpoort, 12 april 1963
Kruidbergerweg 111
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem
Op 16 april overleed onze lieve
moeder, grootmoeder en zuster
CORNELIA ADRIANX DOOOE
weduwe van C. Ph. W. Kaufman
in de ouderdom van 82 jaar.
J. Kaufmann
H. Kaufmann
P. Kaufmann-van der Linde
C. Kaufmann
,
Th. Kaufmann-van der Veen
Walter
Carla
Rinske
J. M. Dooge
Zandvoort, 19 april 1963
Jan Steenstraat 12
De teraardebestelling heeft hedenmiddag om 16 uur op de N Algemene
begraafplaats te Zandvoort plaatsgehad.

Zandvoort gaat zich langzaam aan weer
opmaken voor. het naderende seizoen. De
(late) Paasdagen zijn voorbij en het is
de vele bewijzen van deelneming onniet waarschijnlijk dat onze badplaats Voor
dervonden bij het overlijden van 'onze lieve
hieruit ook maar enige inspiratie heeft man, vader en opa
geput. De laatste jaren zijn de mensen,
LAURENS GERARDÜS LEVER
die beroepshalve met het seizoen te ma- betuigen wij allen onze hartelijke dank. In
ken hebben, gewend geraakt aan het kille het bijzonder dokter Zwerver voor het
en vochtige voorjaar aan' onze kust. Maar langdurige en goede zorgen.
Uit aller naam:
toch is er altijd een vleugje hoop en verLever-van Duivenboden
wachting :, zou het soms deze keer eens Zandvoort, april J.1963
voor ons zijn weggelegd een top-Pasen'"te
hebben? De weersomstandigheden hebben GEVRAAGD:
geen twijfel gelaten omtrent het negatieSTRAATMAKERS
Zandvoortmeeuwen
ve antwoord!
Uitslagen woensdag 10 april:
Daarom deed de vraag van de t.v.-reOPPERLIEDEN (jongens)
2-0 porter, die een stoeleman interviewde
Zandvoortm. b pupillen-DSS b
GRONDWERKERS
. 6-0
Zandvoortm. - c pupilien-DSS c
na de natte Paasdagen, wat vreemd aan.
Gaarne een van allen met rijbewijs.
Uitslagen.zaterdag 13 april:
2-4 De man vroeg of hij (stoeleman) in z'n (Evt. onderaannemers).
Kinheim 2-Zandvoortm. 2
gest. leven wel eens ooit zo'n slechte Pasen had J. van Duijn, Koningstraat la, telef. 4490
Zandvoortm. 2-SIZO 3
2-1 meegemaakt. Het antwoord van de strandZandvoortm. 3-SIZO 5 ,
Uitslagen maandag 15 april:
man kwam er op neer dat men nooit kan
RKAVIC-Zandvoortm.
1-1 rekenen op mooi weer zo vroeg in de tijd
DOKTERS-, ZUSTERS- en
0-1
Zandvoortm. 2-RCH:3
APÖTHEEKDIENST
1-0 en dat hij zeker wel meer van dit soort
Zandvoortm. 5-WDÏ2
0-3 Paasdagen had meegemaakt!
THB 4-Zandvoortm. 6
6-4
- TYBB 9-Zandvoortm. 8
Met een temperatuur zo tussen de 24 DOKTOREN:
Jnioren:
;
en 30 graden en een stralende zon, zou
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
3-4 Pasen 1963 ons inderdaad lang in het geZandvoortm. a-WB a
telefoon 2058
2-3 heugen zijn gebleven. Maar het zat er
Zandvoortm. c-Ripperda b
0-3 niet in en eigenlijk vinden we dit heel WIJKZUSTER:
DCO b-Zandvoortm. d
s
DSK n.o. normaal.
Zandvoortm. e-DSK b
Het schijnt dan ook wel ongeveer zo te A. Lahgeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791
Programma zaterdag 20 april:
15 u. zijn, dat Zandvoort deze Pasen, die een
l RCH-Zandvoor.tm. 4
'16 u. schoon begin van het seizoen had kunnen APOTHEEK:
8 Zandvoortm. 2-Halfweg
16 Hillegom-Zandvooiïtm. 3
•16 u. zijn, gelaten over zich heen heeft. laten 20 t.m. 26 april:
gaan. We spreken alweer over de Pi.nk- Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Adspiranten:
SEDERT 1849
42 EDO a-Zandvoortm. a
15 u. sterdagen en Hemelvaartsdag.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanHet leven in -een verwachtingsvolle sfeer af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
63 Zandvoortm. b-EDO c
14 u.
81 Zandvoortm. c-EDO e
14 u. geeft — zo zeggen psychologen — meer Alleen voor spoedgevallen.
95 RCH f-Zandvoortm.' e '
15 u. levensvreugde dan het bezit van datgene
110 EDO h-Zandvoortm. f
15 u. wat men zo vurig heeft verlangd! Dit gaat Zondag 21 april
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
15.15. u. zeker op voor het beleven van natte, gure,
129 Telefonia b-Zandvoortm. g
Haarlem, telefoon 02500-13164
koude Paasdagen!
Pupillen:
'
Dus we kijken, weer naar Pinksteren
meubelen''
150 EDO a-Zandvoortm. a
15 u.
uit. We wagen een gokje en zeggen: VerProgramma zondag 21 april:
GIERSTRAAT 52-54-56
jaar was de zomer bar slecht, maar
14.30 u. leden
PREDIKBEURTEN
Zandvoortm.-Ripperda
Pinksteren zorgde voor topdagen! Zo . kan
TELEFOON.,12.04 7
DEM 2-Zandvoortrn. 2
12 u. je
je
altijd
op
iets
verheugen.
HERVORMDE KERK, Kerkplein
25 1EV 2-Zandvoortm. 3
12 u.
HAARLEM
Zo kijken wij ook nog altijd met harts- Zondag 21 april
34 VSV 4-Zandvoortm. 4
9.45 u. tochtelijk
Catalogus
verlangen
uit
naar
de
verwezen75 Zandvoortm. 5-Hillegom 3
.9.45 u. lijking van een plan, waar men niets meer
10.30 uur: prof. dr. W. C. van Unnik, te
op aanvraag
9.45 u. van hoort: het plan, dat de Ned. Heide
108 Heemstede 3-Zandvoortm. 8
Bilthoven.
verkrijgbaar
Junioren:
19 uur:, da. W. H. Buijs, jeugddienst.
in de recreatieve sector
122 Zandvoortm. a-Kennemers a 9:45 u. Maatschappij
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
••
mocht
uitwerken.
141 DIO a-Zandvoortm. b
9.45 u.
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.
dit nooit gebeurd? Waarom zwijgt
154 Zandvoortm. c-Hillegom b
9:45 u. hetOf'is
hierin zo hardnek;
172 Bloemendaal e-Zandyoortm. e 9.45,u. kig? 'gemeentebestuur
NED. PROTESTANTENBOND.
:
Programma woensdag.(2>t ,april~
Isialle aandacht plotseling gericht op de Brugstraat 15
TYBB pupillen d-Zandvoortm. b
15 u. betonnen kolos, die men van plan is aan Zondag 21 april
;
10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich (e.l.)
ons strand te bouwen, maar waar de .rijksOpstelling Zandvoortmeeuwen.
uit Amsterdam.
overheid voorlopig geen toestemming voor
In de ontmoeting tegen Ripperda komt geeft ?
het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
Er zou een zee-aquarium, komen, men GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
a.s. zondagmiddag in de volgende opstel- dacht aan meer groen en bomen in Zand- Zondag 21 april
waardeer hem om zijn waardige hou- ling uit:
Tijdens de slotfase van de
10 uur: ds. J. D. A. de Zwart van Benvoort, er zouden bloembakken overal koin Engeland gehouden proding^die respect afdwingt.
K. Vlug; .A C. M. Stokman en F. A. J. men, er zouden beelden komen.
nebroek. Voorber. H. Avondmaal.
testmars tegen de kern- 3. Als' de tegenstander met zijn vredes- Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G.
Er'
zou
best
nog
wat
bij
kunnen,
alle19 uur: ds. O.. Jager van Haarlem-N.
bom, zijn onder de deelboodschap op weg gaat, wijs hem en J. Kraaijenoord; G. Nykamp, C. S. Schilp- maal dingen, die bereikbaar zijn, die zich
Medewerking van het kinderkoor.
nemers pamfletten verhet publiek op het nutteloze van zijn zand, S. Stobbelaar, J.i F. Paap, G. Ooster- aanpassen aan de structuur vaii onze bad- Het Huis in de Duinen:
spreid met gelieime gehandelwijze. Iedereen is tegen het ge- baan. Reserve is: J. O. Keur.
plaats.
19.30 uur: ds. P. J. O. de. Bruijne.
gevens over bomvrije rebrutfc van kernwapens en wil vrede, j
Ja, waar blijft dat aquarium? Als dat
geringsonderkomens in oorlogstijd. In deer
is,
kan
men
beginnen
met
een
kinderPAROCHIE
H^AGATHA, Grote Krocht
ze pamfletten- werd tevens melding ge- 4. Wanneer de tegenstander zijn spdn- 'Zandvoortse Korfbalclub
doeken,. ontplooit, maak hem er op at- Het eerste twaalftal van Z.K.C, komt zon- boerderij, met een verkeerstuin voor de Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
maakt van een, officiële
en geheime,
jeugd, met een zee-museum misschien en 19.30 uur: Avonddienst.
tent dat 'naast de vredesoproep in de damiddag uit tegen Haarlem 5.
schatting van liet aantal slachtoffers
in
een kunstijsbaan. (In onverhoopt(i) koude
landstaal, die voor China ontbreekt. Ook
Engeland bij een aanval met nucleaire
zomers kan zo'n baan een goudmijn wor- NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
de Chinezen besitten de kernbom.
wapens. De helft van de bevolking sal een
den!)
Dinsdag 23 april
dergelijke aanval waarschijnlijk niet over- 5. Blijft de tegenstander actief, werp hem Zandvoortse Schaakclub
Eens heeft iemand hier een stadion ge15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
leven.
voor de voeten wat hij u verwijt: Het De vorige week werden -de traditionele wild en een door infra-rood straling verZuiderstraat 3.
veroorzaken van onrust onder de be- snelschaakpartijen gespeeld. Het werd warmd strand. Dat was natuurlijk vri;
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
In een groot aantal persorganen in Eneen avond met tal vaïi verrassingen.
volking.
maar sommige hiervoor gegeland en daarbuiten is met verontwaardiEén der sterkste spelers presteerde bijv. fantastisch,
ging op de onthulling van de geheimen ge- G. Gaat de tegenstander voort met demon- in de zes ronden die _er gespeeld werden, noemde dingen zijn zeker te realiseren.;' JEHOVA'S GETUIGEN
Maar -niets komt er. Alleen maar flatstreren maak duidelijk dat er onder ook zes keer de koningin weg te geven,
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
reageerd. Het openbaar maken van de gezijn aanhang verdachte elementen ope- N. Luykx bleek dit speltype goed te, i be- gebouwen en hotels. De waarde van deze
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
gevens doet, volgens de organen, afbreuk
bouwwerken
onderschatten
wij
niet.
Maar
reren,
politieke
avonturiers
e.d.,
die
Wlllemstraat.
aan de waardigheid van de betoging en de
heersen en werd overwinnaar.
ze hebben pas zin en reële waarde als de
zijn actie misbruiken.
betogers en zaait onrust onder de bevolHUMANISTISCH
VERBOND
toeristen,
die
hier
naar
toe
gelokt
worden
king. Het sou ons niet verbazen wanneer 7. Is de tegenstander dan nog niet overnaast hun huisvesting, ook nog wat ge- Zondag 21 aprli, 9.45 uur, 402 m: radiodoelman
binnenkort een contra-actie wordt onder-'
tuigd van het gevaar dat zijn actie op- Onfortuinlijke
j
,|,»»i
•' i
11
,.
i toespraak door de 'heer J. P. van. Praag.
nomen . tegen de anti-kernbom-demonstranJ,evert voor de verdediging en dfi be- Tijdens de voetbalwedstrijd Zandvo.ortrl. zonde ontspanning hebben. • '• '
'In feite worden deze mensen door ons Onderwerp „Humanisme en vrede".' li
ten met de volgende instructies voor de
scherming van de bevolking, trek zijn meeuwen 2-Sizo 3 j.l. zaterdagmiddag
I bedrogen, want ze worden .volkomen aan
deelnemers:
goede trouw in t^oijfel.
brak tijdens een schermutseling' doelman hun lot overgelaten als het klimaat hun
8. Helpt ook dat niet, dan. komen de ge- Hunnink van Sizo op twee plaatsen een niet toestaat zee en strand te bezoeken
1. De tegenstander van de kernbom is alvolgen geheel voor rekening van de been. Hij werd per ziekenauto naar het
En aan dit grauwe feit doet een pier
tijd herkenbaar aan zijn kritische en
tegenstander van de kernbom e.a. de-Sint Elisabeth Gasthuis in Haarlem over- die als een fata morgana in de lucht Het l mei kinderfeest .
afwijzende houding.
fensieve middelen ter beveiliging van gebracht. De sphcidsrechter staakte on- 'hangt, niets af of toe.
Het l mei-kinderfeest wordt dit jaar op2. Zolang de tegenstander passief
blijft,
de '*beschaving.
middellijk de strijd. "
MOMUS woensdag l mei in Monopole gehouden.

boot

spet-

«vAflv^t-nitfiAw*! ZEESTRAAT 44 . - TELEFOON 2254 l
96015111166X0 KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Elke fijnproever prefereert^
'/••'
Te koop: plm. 50 KLAPTAFELTJES 60x75. Spotgopdkoop! 8 Jan LuykenBtraat 59, fel. 0250Öj-'62775,
Haarlem. •,,!
' S .il

t\

Te koop: OPKLAPBED:
Zandvoortselaan 62.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
100% wollen .
Ook Opeis Rekord...'62
Schots-geruite plaids
en Chevr. „Impala" Voor auto, strand of bed-

Gevr. MEISJE voor halve
dagen o'fjevt. WERKSTER
2. halve dg. p.w. Teh;>4375
of a te vervoegen. ; Leeuwepikenstraat 16^2:,'
WERKSTER gevr. 2 ocht.
p.W., ing. l mei. Mevr.
Goll, Fr. Zwaanstraat 22,
tel. 2155.

WERKSTER gevr. l maal
p.w. Tijd n.o.t.k. MarisHaarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 den.
Vraag zichtmonster straat 52.
remtaours ƒ 19,50, niet goed
geld terug. Bij afn. meerC. F. M. Robbers •lere stuks belangrijke- kprting. Wederverk. gevraagd
Arts
Handelsondern.
M A S O, Gevr.:
Baexem, tel. 04748-200.
AFWEZIG
2 midd. p.w. van 2-5 u. bij
alleenw. dame, op 3 kmrTOT 13 MEI
Te koop weg. uitbreiding: flat. Tel. 4697 na 7 uur.
pe praktijk wordt waar- KOELKAST
1,65 hoog,
genomen door de overige 1,35 br., 0,56 diep. In beNET M E I S J E
Zandvoortse doktoren
drijf . te zien. Restaurant Gevr.:
of J U F F R O U W voor
Van Houten, Zeestraat 29. de
winkel. Brood- en banWONINGRUIL
ketbakkerij W. van der
Aangeb. in A'dam omg.
Roelof Hartplein ben.huis Te koop: TV, 43 cm, z.g.a.n., Werff, Gasthuisplein.
m- Ie et-, ben. 2 gr. kam. prachtig beeld, met anten- >
cnsuite, hal, keuk, toilet, ne, ƒ 275,-. Tel. 070-638515.
Gevr. voor zatcrdagmidd.
tuin; bov.: 5 sl.k. en badk.
20 april op verjaardngsGevr. gelijkw. huis in Zand- Te
koop:
PERZISCHE partijtjc .v. jongen v. 9 jr
voort. Br. 3001 bur. Z.Crt.LOPER, 7 m lang, 100 cin GOOCHELAAR . of
iots
breed, prima kwaliteit én dergelijks. Telefoon 4290.
jevr. v. dir. tot 15 sept. in
goede staat. Tel. 3028.'
l nette SLAAPKAMER
v. l meisje liefst omg. Van
Gevr. wegens huwelijk toSpeykstr. Hotel • Interla- Te koop: GAS- en ELEK- genwoordigo lief beschaafd
Ken, v. Speykstraat 20, te- TRICITEITS
TUSSEN- zelfst. DAGMEISJE. Moei
lef oon 2966."
METER. Telefoon 3028. •" beslist ._• lief voor ' kinderen
-ijn. Mevr. Sienions. Dr. C.
Jong echtp m. l kind zoekt
A. Gerkestraat 76, Zandgrote
ZITSLAAPKAMER Te koop: moderne eiken- voort, tel. 02507-3307.
BOEKENKAST,
m. geb. v. keuk. Tel. 2818. houten
DIVAN,
PETROLEUMVan mei • tot sept. te huur KACHEL, KASTJE. Gil- WERKSTER gevr. Notvrije , 2-pers. WONING.
terman. Gort van der Lintay, Marisstraat 56.
Te bevr. Gonst. 'Huygensdenstraat 38.
straat 9, Zandvoort.
Te koop: MUTSAERTS
Te koop gevr. op korte KINDERWAGEN in pr.st. Wie wil ons 's morgens en
termijn KLEIN HUISJE Kostverlorenstraat 28bv.
of 's middags een paar
oud of nieuw. Br. ond. nr. Te koop: JONGENSFIETS uur komen helpen met in3005 bu^ Z. Crt.
pakwerk (Ook scholieren).
en AUTOPED.
Bakkerij v.d. Werff, GastTe koop gevr. DAMES- 'Willemstraat 14. .
huisplein • 3.
FIETS. Br. m. prijs •".ond. Te koop. aang. „Koelstra"
nr. 3006 bur. Z. Crt'.
KINDERWAGEN i.g.st. ,; Net meisje 17 jaar zoekt
Te koop . govr. OUD HUIS Schoolplein 3.
VRIENDIN. Br. nr. 3003
door ingez.' Br. ond. nr. KINDERWAGEN te koop: bur. Zandv. Courant.
3002 bur. Z. Crt.
Burg. Engelbertsstraat 10.
TIMMEREN, WITTEN,
HUIS te koop gevr. Br. Te koop: W O O N H U I S
SCHILDEREN
nr. 3007' bur. Zandv. Crt. (vooroorlogs) omg. waterVan ouds De Klusjesman,
toren,
bev.
6
krs,
keuk,
zoTe koop: MORRIS Oxford
ƒ 48.000. Alleen telefoon 4109 of 4862.
in pr. st. Brederodestr. 67, merhuis,
v.
ingezetenen
van Zandtel. 2495.
voort. Inl. Makela*arskari- H. DE JONG, v. Lennepw. 27
toor Van Sluisdam, Para- Aannemer van T E G E L ZANDVOORT
dijsweg 11, tel. 2361, 2669. W E R K . Alles in wandNABIJ BOULEVARD
Mod. GROOT HERENHUIS Weg. wijziging verbouwing én vloertegels. Nieuw en
reparatie. Moderne schoormet c.v. en tuin. Ind. zitwollen LOPER steenmantels.
eetk. 2 • keuk,', 4 slaapkrs, .71t.o.cmnieuwe
13 m aaneen,
douchekamer, gr. bergk., ongebr., br.,
gemêl. beige onzolder m. gel. v. kamer.
smalle rode zijran- H.H. PENSIONHOUDERS!
Vraagprijs . ƒ 80.000,- incl. dergr.,
den,
bloemmotief,
motecht", Te koop z.g.a.n. moderne
stoffering. Prachtig gëlè- •gekpsf J^ 39,50. p.m..
Prijs VLEESSNIJMACHINE en
gen deels uitz. op--zeer ~ -* "ƒ 27"p.m.' Tel. 4024 b.g.g.
groot ZONNESCHERM.
Makelaars- en Assurantie- 3490.
Telefoon 2271.
kantoor LOCHTENBERG
Plasweg 63 te Soest, telef. Aangeb.
Marina WAS- Schilder vraagt
02955-2064, na 19 u. 02950- MACHINE
m. pomp; AEG SCHILDERWERK ƒ 2.
17727 en 030-19707.
CENTRIFUGE.
Samen p.u. Br. nr. 3004 Z.Crt.
TE KOOP: 50 v. wasta- ƒ 100. Oosterparkstr. 58.
fels,
closets, gasgeisers
Haarlemse kweekschool
(ook buta) douchebakken, Te koop l pers. OPKLAP- voor pedicure en voetkunde
BED.
Zandvoortselaan
17.
mengkranen, zitbaden, inb.
AANVANG N I E U W E
baden, lavets, bidets, goot- Aangeb.: prima KOLEN- CURSUS EIND APRIL.
stenen, 2 Gasojars, enz.
HAARD en
GASSTEL Off. examen onder ausp.
Reinwardstraat
30, Am- z.g.a.n., pr. bill. Het Huis v. Algem. Nederl. Org. v.
sterdam, tel. 020-56310.
Voetverzorging.
Inl. en
in de Duinen E 2-21.
F. A. Beelen, KoloKAPSTER komt bij u aan PHILIPS TELEVISIE te prosp.:
Clarklaan 12, Aerdenhuis, permanent v.a. ƒ 10,-. koop, groot beeld. West, nel
hout, telefoon 02500-42818.
Bel 020-122851.
J'Amistraat 7.
GEDIPLOMEERD
koop: PUCH 175 sv, MED.
Prima rietmatten Te
bouwjaar 1960, km-stand:
PEDICURE
voor afschütting en tegen 23.000, i.g.st. Te bevr. bij
stuiven; franco! Rietmatten- C. H. v.d. Laan p.a. Gara- Manicure - Massage
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil- ge.:iDavids.:.
j
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak- Rode en grijze T E G E L S 'Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
kundig te .plaatsen. .Prima te koop. Loos, Spoorbuurt- Behandeling volgens afspr.
tuingrond bij elke hoeveel- straat 11.
Steunzolen naar gipsafdruk
lieid.

Werkster

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
1

U WORDT BFWONDERD
OH UW GOED FIGUUR

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Pedicure
enVoet-manicure
en handmassage
Steunzolen naar maat

A. M. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989 '

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
. • HYPOTHEKEN
.Stationsplein 15, tel. 4562
Zijsluiüng mot veter ƒ21,—
mot binnenbnnd . . ƒ25,75
Zijsluiling wit broche
ƒ25,50
Verder is voorradig een
uitgebreide sortering stepins _ Gaines - cqrselets en
B.H.S.
WIE EEN INTIEME SFEER
en oen persoonlijke bediening kan waarderen, komt
stellig naar f ^

. RUWIELEN
^KINDERWAGENS
KINDERFIETSEN i
DRIEWIELERS
gflUTOPEDS
l ALLE BflNDEN
REPARATIES
NAART VERTROUWDE flDRES

Maison Elegance
Corsetterie
Kostverlorenstraat 49 '
Zandvoort,- - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.

GROTE KROCHT 5 > 7
TEL:2974 * ZRNDVOORT

Voor pianoreparaties
Van Kessei
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Vrijdag 26 april a.s.
nu ook in

Openbare vergadering

d ra Ion
Delana : sedert jaren door
duizenden verkozen als dé
bonneterie voor baby, kleuter en teener. 'Draion 1 : de
beroemde textielvezel van
Bayer; licht, luchtig en
warm, soepel en zacht; zó
gewassen, zó droog en...
nooit verviltend.

Vlotte meisjespullover. Keuze uit
7 kleuren. Voor leeftijd 2-12 jaar.
Met lange mouw, maat 2: f7.50.
Kleine stijging per maat.

in zaal l van het GEMEENSCHAPSHUIS.
Spreker: de heer D. ROEMERS, voorzitter
van het N.V.V. en lid van de Tweede Kamer.
Onderwerp: DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Zang door „De Stem des Volks". Aanvang 8 uur.

U

kunt
het
•
toch
i
5
;
niet
afschreeuwen...
wanneer U de goede hoeclanigheden van uw artikelen onder de aandacht
van het publiek wilt brengen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer
beschikking.
Dit
nieuwsblad wprdt, door
dat het plaatselijk en regionaal nieuws
brengt,
niet gelezen maar „gespeld"
van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op
bij <3e

Zandvoortse Courant

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

•tsv i
VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Wij zoeken een gezin, liefst met kinderen,
dat graag een broertje en zusje, .respectievelijk 3 en l jaar (vermoedelijk niet
blijvend) wil verzorgen en opvoeden.
Br. aan Ver. Kinderhulp, Jansweg 52,
Haarlem.

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

A.S. ZATERDAG 9 UUR

OFFICIËLE OPENING

Achterweg l

Haltestraat 59

NETTE MEISJES gevr.
voor lichte binderij werkzaamheden.
Boekbinderij
ALBLAS,
Haarlemmerstraat 13, tei: 4124.

WIE HELPT ONS?

Boekhandel Lorenz
is wegens werkzaamheden

van maandag 22 t/m
vrijdag 26 april a.s.
gesloten

van Zandvoorts nieuwe kledingmagazijn
Wij bieden u een ruime collectie

59,50
19,75
39,75
59,50

COLBERTS in dajnieuwste dessins en modellen 44,50 ÜGHT WEIGHT COLBERTS
PANTALONS, Terlenkai Trevira met en zonder omslag
29,75 -

U weet wel

REGENJASSEN ENfOiMANTELS,
foamback, neva-fil
'..'

hoe belangrijk het is goed gekleed te
gaan.
Uw goede smaak draagt u zichtbaar in uw
kleding. Vooral • in het voorjaar 'en- zomer
steekt dat nauw.

Wij brengen u
een moderne collectie
in alle prijsklassen. De nieuwste dessins
en kleuren met een perfecte coupe en
solide afwerking.

poplin, terlenka,
29,75 - 39,50 -

SUEDE VOOR DAMES

109,75 - 129,75

SUEDE VOOR HEREN

159,50

Ruime sortering in OVERHEMDEN, tricot-nylon, no-iron en
WEEKENDERS

DASSEN

..A. .-joo.-

7,90, 8,90,

10,90

Trevira, terlenka
de nieuwste mode uit Italië met knoopjes

2,50
4,95

Dames-'!"en herencostuums verkopen wij uitsluitend in onze zaak te Haarlem
•13. ANEGANG 44a

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20

• TiL:3136

RIJLES

ANEGANG 44a

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

HAARLEM:- TELEFOON 15555

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL niét EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Thans ook te Zandvoort
Grote Krocht 11

Centrale verwarming-Oliestook
LAAT NU
uw scharen én messen

vakkundig slijpen

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestooh financiering mogelijk

Voltreffers

Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien
Poststraat 12, telef. J,S95
(t.o. Consultatiebureau)
Leverancier
alle Ziekenfondsen
NIEUW!

NIEUW!

Een nieuw
huidreinigmgs en
voedend preparaat
dat een tot heden ongekende werking vertoont.
CACTUS "CLEANSER 4,95
CRÈME of CACTUS 4,25
Drogisterij

BLAAUBOER
Haltestraat 46, telef. 2392

BURGER

WEEKENDREKLAME
EEN GROOT BLIK
PERZIKEN

Rijksgediplomeerd
'•• Zr. Dina Brondersstraat 18. - Telef. 3792

1.15

2 pakjes
KWALITEITSMARGARINE

49ct

750 gram doorr. RUNDERLAPPEN 2,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DE SOEP
750 gr. dé allerbeste magere RUNDERLAPPEN 3,88

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

ZWEMMER

250 gram
WEEKENDWORSTJE

100 gram HAM
100 gr. CERVELAATWORST

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen ;

AUTORIJSCHOOL

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND

750 gr. fijne KALFSLAPPEN 3,99

DEMONSTRATIE-MIDDAG

in het GEMEENSCHAPSHUIS op woensdag 24 aprli
om 2 uur door de schoonheidsspecialiste van het huis
„Lancôme" aangeboden door de Fa. Hildering te
Zandvoort.
Ook voor NIET-LEDEN GRATIS TOEGANKELIJK

BURGER
slagerijen

bij Slagerij

Ook golfslijpen tafelmessen
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NED. VER. van HUISVROUWEN
NAGELTANGEN
Afd. Zandvoort
NAGELVIJLEN
Secr. mevr. -G. A. van Leeuwen-Kostnr
PINCETTEN
ZAKMESSEN enz.
Brederodestraat 166, telefoon 3377
Optiek - Staalwaren
Elektrische slijperij

KOOPJESDAGEN

maandag/250 gr. BJEFSTJIK i,ss
gil

dinsdag

?3 SLAVINKENi.'..... 0,99
FRIKANDELLEN 0,99
..-.«•

woensdag
2&0
300
100
100

gr. BIEFSTUK TARTAAR. 0,99
gram HACHËVLEES
0,99
gr. ONTBIJTSPEK
0,39
gr. LEVERKAAS
0,39

HALTESTRAAT 3

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT
Grote keuze DRAAGBARE

RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Schildersbedrijf
„W E l K O"

Laat nu eens een

ZONNEBRIL MAKEN

voor goed schilderwerk
Vraagt vrijbl. prijsopgaaf
A'dam: Vierwindenstr. 21,
tel. 020-62030; v. Beuningenstr. 68/1, tel. 020-89988
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

op sterkte van uw eigen glazen

U hebt er de gehele zomer plezier van.

Brillenspecialist L O O 3VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

"Schuilenlwr

GROTE KROCHT 5-7
TEL : 2974 • ?f)NDVaORT

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burgi Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon. 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

KERKSTRAAT 26

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

KEBJSER

en al uw bedrijfskleding en manufacturen, naar het van ouds bekende
adres:

Chemische wasserij
en ververij
Telefoon 2653

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Het Wonder van Zandvoort

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur De goedkoopste zaak
in luxe- en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen,
Sola,
Brabantia-,
Tornado- en Boldoot-artikelen.
Luxaflex- en Balastore zonwerende
gordijnen, balatum en Chinamatten
Koelkasten, wasmachines, centrifuges. (Contantzegels).
SWALUESTRAAT 9 -TELEFOON 2418

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

J. KEUR
Burg1. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool

K. O F F E N B E R G

Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Fa HANJA

Elke dag verse bloemen

heeft alles voor uw bedrijf
HOTEL-PORSELEIN
GLASWERK
ROESTVRIJ STAAL
KOFFIEMACHINES
CAFÉ- en
TERRASMEUBELEN

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids~ en grafwerJe
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

een uniek

NIEUW!
LAST MINUTE MAKE-UP
Masker en make-up
in half uur klaar! ƒ 3,75
Tevens ontharen, manicuren etc.
Beauty Parlour

Blo emenmagazijn
„Noord"

ANS NANNINGA

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolen- Beddenmagazijn
straat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Haltestraat 21
Het adres voor:
Nieuwe bloemzaden
Telefoon 2119
LEDIKANTEN
Aangesloten bij de
STAPELBEDDEN
Nederlandse Bloemendienst
DUBBELDIVANLaat nu
BEDDEN
WENTELBEDDEN
Complete
tegen wintertarief. Prima
SLAAPKAMERS
referenties.
SLAAPBANKJES
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem. BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 47,50
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
VLOKMATRAS
24,95
SCHUIMPLASTICMATRAS 80 x 190 32,50
ETAGEBED 2x80x190
59,50
DIVANBEDDEN 80x190
26,50
Draag LEDIKANT met voetbord 80x190... 49,50
21,75
de zo ELEGANTE NACHTKASTJE
STOEL
13,95
TAFELTJE
13,75
VEREN KUSSEN
8,50
van
Ruime sortering in:
CHENILLE SPREIEN vanaf
18,90
12,95
en het leed is geleden! WOLLEN DEKENS vanaf

W. H. KEMPER

behangen en witten

GEMAKSSCHOENEN

PRESBURG
GR. HQUTSTftftAT 29; HAARLEM

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

TRANSISTORS

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2345 Gemeente-secretarie
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.

DE
NIEUWSTE
geldig van 17't/m 23 april

Romans
Berto - Gods werken.
Brauner - De fiolen van de toorn.
GROTE KROCHT 5'7
Den Doolaard - De herberg met het hoefTEL:2974 « ZRNDVOORT
ijzer.
De groee vier-omnibus.
Haasse - De meermin.
Vlug, netjes en
Von Ie Fort - Das fremde Kind.
goed, Caute - Comrade Jacob.
Harth - Glaise.

als Dannenburg
het doet Ontwikkelingslectuur
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Gerlach - Dieren in de dierentuin, deel 2,
1962.
Gerritsen-Veen - Eenvoudig weven.
Heyster - Kinderen onderling. 1962.
Mulder - Zon, maan en sterren. 1962.
P. M., vierde kwartaal 1962, Maandblad
voor mannen.
Verhoeven - De Islam, ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld.
Volkers - Zitten uw mensen wel goed?
Wenken voor het juist gebruik van uw
stoel.

1963

MARI
BISCUITS

f;REÜZi RUST:
\'\' ''va» é2 et vóór , ^ j

HALVE PRIJS

GOEDKOPER ï

icfoos.NASI GORENGKRUIDEM *ff jf| «t. i
bÊM-K'V

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Draagbare RAD80-SÏEREO-

;jLlf$t
vgn

Öes

SLAOLIE

—

im
nv, -

of"2, groïe lubes some« 140

'^25* '
GOEDKOPER!

<t-

Nasi Goreng Speciaal
bi,k 210-110
Nasi Goreng
biik 159
Mie
pok 91
Bamigroenten
55
P°k
Ketje p Sojasaus n* 90
PikanteLunchhap biik 98
Zilveruitjes
pot 79-55
zoende Zilveruitjes poi 75
Zure Augurkjes 105-75
Zoefzure Augurkjes
gesneden
Pot 79-65
Pilsener bier
Pilsener bier
Super Pilsener
Oud Bruin

47
35
47
42

Hondendiner
tm 56
Poezendiner
biik 49
Vlees voor" de hond 59
Grilon Dameskousen
Extra kwaliteit
195
wandel en kristalkous me f of zonder naad

Eerste keus
E&V d«bbeïe flaeon Von Ï89 et

pui
««
<iei
pui

, NU

165

wandelkous met of zonder naad

Altijd De Gruyler's
Snoepje van de Week
bij f 4,- De Gruytermerk-artikelen.

DE G

Compact en compleet in luxe tweekleurige vleugelkoffer (afm. 49 x 34 x 15 cm., gewicht nog geen 7 kilo).
Een technisch perfect apparaat Twee luidsprekers in
akoestische klankzuilen, afneembaar, in stereo-opstelling
te gebruiken. Twee gescheiden versterkers voor sublieme
stereo-weergave, afzonderlijk regelbaar.'11 Transistors,
6 monocellen van l Vz Volt. Batterijen overal verkrijgbaar. Lange speelduur.
l Jaar volledige garantie.
Radio: gespreide klankweergave in het middengolfbereik. Zeer gevoelig en selectief. Groot volume.
Ingebouwde antenne.
Grammofoon: 3 snelheden. Voor alle platen.
45t-adaptor. Stereo-pickup-element met 2 saffiernaalden.Vederlichte pickup. Pickup-arm in ruststand stopt de
motor, spaart de batierijen.
Ideale, handelbare apparatuur voor de verwende
muziekliefhebber. Overal mee heen te nemen. Voor
binnen en buiten, voor uit en thuis. Altijd speelklaar.
Om eer mee in te leggen!
Leverbaar na 15 mei.
DROOMZEGELS SPAREN
GAAT ZO GEMAKKELIJK
Koop een zegel a 10 et
1 bij elke gulden boodschappen.
2 bij elke 3 pakjes margarine.
3 bij elke 250 gram koffie of 5O
gram Oploskoffie.
Winkelprijs zou moeten zijn minstens f 395,-.
Exclusieve droomprïjs:
200 zegels a 10 et + f 179,- bijbetaling
of 1990 zegels.
16 Droomwensen
Hoogtezon
raadpleeg Uw arts

Snelkookpan
Tuinstoel
l O-Transistor-radio
6-Transistor-radio
Keukenklok
Centrifuge
Trapskelter

Driewieler
Franse poedel
Foto-camera
Tuintafel
Macro- Bambino
Kangeroo-stick
Thermostaatpan
Broodrooster
Film-camera

IPRÖêÈNT
iVÖÉ ;.';• .
PGRUYTER
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Z AN DVD D RTSE COURANT
voor ZANDVOOKT, BENTVELD en AERDBNHOUT

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

kengids werd stevige kritiek geoefend op
de kleurenfolder van de stichting „Touring Zandvoort", die als waardeloos werd
gekwalificeerd. Ook de verspreiding in 't
buitenland werd door een der leden in
twijfel getrokken. Bij sommige buitenlandse relaties blijkt de folder totaal onbekend. Toezegging werd gedaan met TZ
contact op te nemen om te trachten hierin verbetering te brengen. De seizoenverlichting van Haltestraat en Kerkstraat zal
dit seizoen worden vervangen door een
verlichting afkomstig uit de Kalverstraat
van Amsterdam. Deze verlichting gaat
medio mei branden.
In de rondvraag bracht een der leden
de kwestie rond het caravankamp „Dennendal" ter sprake. Hij was beducht voor
verdere gemeentelijke ,,annexatie"-plannen t.a.v. particuliere bedrijven, die grond
van de gemeente hebben gepacht, b.v. de
strandpachters. Meegedeeld werd dat de
KNMB tegen dergelijke handelingen ernstig bezwaar heeft en de bij de bond aangesloten leden bij voorkomende gevallen
van advies zal dienen en zo nodig steunen.

In ZHV ledenvergadering

Gedachtewisseling over de pier
Meeste sprekers verklaarden zich tegen het object
Aan het eind van de agenda van de j.l. donderdag gehouden ledenvergadering van
de Zandvoortse Handelsvereniging, vond een gedachtenwisseling plaats over de
bouw van een pier voor de kust van Zandvoort. Voor dat de leden in de gelegenheid werden gesteld hun mening kenbaar te maken, bekritiseerde de voorzitter van
de handelsvereniging, de heer H. Hildering, de enquête die het „Haarlems Dagblad"
onlangs onder zijn lezers heeft gehouden. De heer Hildering noemde de uitslag —
die vernietigend was voor de pierplannen — van „nul en gener waarde". De uitslag
gaf volgens hem geen juist beeld van de publieke opinie omdat geen melding was
gemaakt van het aantal reacties uit Zandvoort. De mening van niet-Zandvoorters
mag z.i. geen gewicht in de schaal leggen, zij zijn niet ter zake kundig te oordelen
over de belangen van Zandvoort.
Wanneer de in het „Haarlems Dagblad"
gepubliceerde reacties van de deelnemers
aan de enquête de Duitse dagbladen be'reiken, zei de voorzitter, zouden zij het
toeristenbezoek aan Zandvoort nadelig
beïnvloeden. Volgens hem had genoemd
dagblad deze reacties beter achterwege
kunnen laten.
Hierna opende de voorzitter de gedachtenwisseling en gaf als eerste spreker zijn
persoonlijke visie op de pierplannen, die
hij en hij stelde het met nadruk, aan niemand wilde opdringen. De heer Hildering
was voorstander van de bouw van een
pier, maar onder één voorwaarde, dat er
goede toegangswegen zouden komen. De
bezwaren tegen de aantasting van het natuurschoon, wimpelde de voorzitter van
de Zandvoortse Handelsvereniging
als
volgt af: „Natuurschoon is een modewoord". Een pier is belangrijk voor de
middenstand van Zandvoort, besloot hij.
Zijn woorden prikkelden de tegenstanders van de pier, die wezen op het circuit,
eens als een goudmijn voorgesteld, maar
de middenstand geen enkel voordeel heeft
gebiacht. Integendeel, tijdens circuit-evenementen wordt het bezoek aan strand
en zee vrijwel geblokkeerd. Met de pier,
zo werd opgemerkt, die ver buiten 't centrum van Zandvoort is geprojecteerd, zal
het niet anders gaan.
„Voor de middenstand van Zandvoort is
een pier een ramp", zei een der sprekers
letterlijk en hij motiveerde zijn onheilspellende wooiden als volgt: tijdens de zomermaanden is Zandvoort reeds overvol, een
pier zal op de nu reeds drukke wegen
naar Zandvoort een chaos veroorzaken die
de vaste bezoekers — dagjesmensen en
badgasten — zal afschrikken naar de badplaats te komen. En het is juist deze categorie vakantiegangers waarop de economie van Zandvoort drijft.
Vrijwel alle tegenstanders van het object wezen op de situatie in Scheveningen,
waar de over-capaciteit een terugslag tot
gevolg had. Er worden thans plannen uitgewerkt in het nabijgelegen „Kijkduin"
een nieuwe badplaats te stichten, om tegemoet te komen aan het zich nog steeds
uitbreidende sociaal toerisme. Wanneer
Zandvoort te druk en te onrustig wordt
is de kans groot dat tal van vreemdelingen, Duitsers e.a., hun vakantie elders
gaan doorbrengen.
Eén van de sprekers bracht in het midden, dat het gemeentebestuur van Zandvoort en de raad meer grote plannen hebben gekoesterd, die' op niets zijn uitgelopen. Zon, zee en strand vormen onze voornaamste attracties en daarvoor komt het
publiek naar Zandvoort.
Een bestuurslid merkte op, dat Zandvoort met de pier de kip met de gouden
eieren zou slachten. Zandvoort heeft een
dergelijk project niet nodig om toeristen te
trekken. Uit de gedachtenwisseling con-

Geen kans
Volgens de voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging heeft men niets aan het
oordeel van het publiek buiten Zandvoort
over de bouw van een pier. Een object dat
n.b. in de eerste plaats voor het vreemdelingenverkeer, dat is het publiek buiten
Zandvoort, is bestemd. Een dergelijke
opinie te vernemen uit de mond van een
middenstander die gewend is dagelijks
met het publiek om t'ë~''gaan, klinkt, mild
uitgedrukt, weinig zakelijk.
Het komt er op neer dat de dagjesmensen, de hotel- en pensiongasten en de
kampeerders, geen „stem" kunnen of mogen hebben in aangelegenheden die hun
belangen onmiddellijk raken. Wanneer het
publiek buiten Zandvoort de pierplannen
afwijst, is dat nog geen reden van
het object af te zien. Integendeel. De pier
•moet er komen, desnoods tegen de wens
van de toeristen die Zandvoort bezoeken
in.
Wij hebben de indruk dat de hier gesignaleerde opvattingen middenstandskringen
niet de geringste küüis
maakt. Gezond verxfnnd PM Kin voor1 realitcit'^hebbeJl?er de
overhand. Voor sakenmensen overigens de
gewoonste saken ter wereld.

cludeerde hij, dat een meerderheid onder
de sprekers tegen de pier was. Dit was
voor een groot deel van de middenstand
het geval, „ook al durfde men dat soms
niet openlijk te verklaren".
De voorstanders zagen in een pier een
welkome uitbreiding van de recreatiemogelijkheden en noemden een pier „een
logisch gevolg van de ontwikkeling van
Zandvoort van vissersplaats tot vakantieoord".
In zijn slotwoord zei de voorzitter dat
niet was gebleken dat de middenstand de
pier niet wil. Hij bleef er bij dat het object voor Zandvoort van groot belang is.
„Het zal de toeristen aan Zandvoort binden", zo besloot hij de gedachtenwisseling.
De voorzitter had tevoren enige malen
een eind aan de de discussies willen maken, die in een rustige sfeer werden gehouden, maar dit was tegen de zin van
de meerderheid van de vergadering. Na
enige scherpe opmerkingen over de vergadertechniek van de voorzitter, gaf deze
gelegenheid tot voortzetting van- het gesprek.

C. Schaap t
J.l. maandag is op 42-jarige leeftijd overleden de heer C. Schaap.
Hij genoot grote bekendheid in het
Zandvoortse verenigingsleven en bekleedde tal van bestuursfuncties. De heer
Schaap was o.m. voorzitter van de Zandvoortse Operette Vereniging, voorzitter
van de Accordeonvereniging Zandvoort,
voorzitter van de Culturele Contactcommissie en bestuurslid van de Zandvoortse
Handelsvereniging.
De teraardebestelling is vastgesteld op
donderdag 25 april op de Algemene begraafplaats.

„Wint Hildering" besloot seizoen
met overjarig toneelspel
De toneelvereniging „Wilm Hildering" besloot j.l. zaterdag het seizoen '62-'63 met
de opvoering van het veel gespeelde en overleefde toneelspel van de auteurs Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker: „Westerman en Zoon".
Wij hadden een dergelijke keuze anno
1963 niet meer voor mogelijk gehouden.
De schepping van genoemd duo heeft de
tijd niet kunnen doorstaan. Indachtig het
succes dat deze toneel „best-seller" destijds heeft geoogst, heeft genoemde vereniging getracht het stuk nieuw leven in
te blazen. Het thema biedt echter geen
enkel aanknopingspunt meer voor het hedendaags toneel, zelfs niet voor het amateurtoneel. Van het vermelden van het
gegeven mogen wij ons ontslagen achten,
het is talloze malen gepubliceerd. Om het
thema nog enigszins aanvaardbaar te maken, is voor de uitvoerenden een tamelijk
ontmoedigende opgave. De spelprestaties
worden voortdurend bedreigd door het ongeloofwaardige en het drakerige van de
situaties.
Alie Bol als Martha Westerman, de
moeder, Joke Paap als Aimee, de schoondochter en Jos, haar zoon, vertolkt door
Kees Bruijnzeel, hebben er hun niet geringe krachten tevergeefs op beproefd.
„Westerman en Zoon" bleef voor ons Icvenloos.
Het stuk telt een dozijn bijrollen, die
nauwelijks enige kleur vertonen. Van deze
creaties noemen wij: Henny Hildering als
een goed getypeerde kunstschilder, Dra-

ZVM zege op Ripperda
Elftal uit Haarlem met 3-1 verslagen
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag een 3-1 overwinning behaald op Ripperda uit Haarlem en daarmee revanche genomen op de nederlaag tegen dit elftal uit de bloemenstad.

Aan de pier-bespreking ging een aantal
mededelingen inzake de middenstandscentrale, het a.s. congres te Utrecht, de zakengids van de ZHV en de seizoenverlich- In het begin van de ontmoeting zag het
ting,vooraf. Bjij ,de behandeling .van^de za- er-niet-naar uit dö.t Zindvcort de leiding
zou gaan nemen. Er was weinig verband
in de voorhoede en het afgeven van de bal
was traag en onnauwkeurig. De speltechniek van Ripperda stak dan ook gunstig
af bij de matige prestaties van de kustbowoners. De aanvalslinie van de Haarlemse voetballers was bijzonder actief en
liet doelman V'ug weinig tijd tot freewheelen. In de eerste en de tweede helft
nam Ripperda in totaal 16 hoekschoppen
tegen Zandvoort 2.
Niettegenstaande het technisch overwicht van Ripperda, slaagde Zandvoortmeeuwen er in het spel te verplaatsen
Hoeft niet. Als u maar zo verstandig
naar de speelhelft van de gasten. Door
bent, naar Huizing op de Kruisweg te
middel van de buitenspelval trachtte Ripkomen. Daar vinden we de oplossing:
perda de verdediging te ondersteunen. Na
een schoen die listig gemaakt is om een
enige geslaagde pogingen bleek de val toch
losse steunzool te „verbergen". Een
niet voldoende de aanvalslinie van Zandschoen die leuk is, heerlijk zit, lekker
voort de weg te versperren. In de 29e miloopt. Dat komt uw wére charme ten
goede. Dus... regelrecht naar Huizing
nuut moest de doelman van Ripperda caermee l
pituleren voor een schot van Paap, na een
uitstekend opgezette aanval van Oosterbaan, Stobbelaar en laatstgenoemde, 1-0.
In de tweede helft werd Ripperda, na
een heftig tegenoffensief, de dupe van het
hanteren van de buitenspelval. Zes minuten na de hervatting van de wedstrijd,
speciaalzaak voor schoenen die ekkor zitten
toen. de verdediging rekende op het fluitKruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 2637
signaal van de scheidsrechter, deponeerde
Stotabelaar het leer achter de keeper van

Zijn
steunzolen
anti mode?

Redaktie en adm.: Achterweg J.
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12'et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

Ripperda, 2-0.
De defensie van het Haarlemse elftal
zette zich schrap en wierp een dam op tegen de aanvalsgolven van Zandvoort. Negen minuten voor het einde ondernam de
aanvalslinie van Ripperda een snelle uitval, die door rechtsbuiten Gazet werd afgerond met een laag schot dat achter keeper Vlug in de rechterhoek tot stilstand
kwam. 2-1.
Dit doelpunt gaf Ripperda vleugels en
Zandvoortmeeuwen moest een ring vormen rond doelman Vlug. Twee minuten
voor het eindsignaal van de scheidsrechter, wist Stobbelaar met een. solo-ren de
score voor zijn club opnieuw te verhogen,
3-1. Met deze stand kwam het einde van
de wedstrijd.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in West l, 2e klasse
Volgt:
Celeritudo
15 10 2 3
RKAVIC
15
9 4 2
Zandvoortm.
15 9 3 3
Aalsmeer
15
8 3 4
Quick A
16
7 4 5
WA
15 6 3 6
Schoten
16
5 5 6
Ripperda
15
4 5 6
HBC
15
4 2 9
Baarn
16 3 4 9
Amsvorde
16
3 4 9
TYBB
15 3 3 9

b, luidt als
22
22
21
19
18
15
15
13
10
10
10
9

41—22
47—26
28—19
32—23
30—27
24—25
18—24
22—27
21—34
22—31
30—50
25—32

gon Petrovitch als Max Holdert, een oude
vriend van Aimee en Joop Volder als Hansen, de procuratiehouder. Voorts Coby Antonides, het dienstmeisje, Miep Hildering
als een typiste, Jan Donker en Martin
Langereis als verkopers, Topsy Larigereis
en Rini Bense als cheffins.
Een langdurig applaus van de zaal na
het vallen van het doek over de laatste
scène, bewees dat de aanwezigen in ieder
geval de spelprestaties op hoge prijs hadden gesteld. Het kan echter ook zijn dat
„Wcsterman en Zoon" nog wel degelijk
wordt geapprecieerd. In dat geval staat
ons nog wat te wachten.

GROOTHANDEL JAC. v. d. LAAN
Tabaksfabrikaten en aanverwante
artikelen. Snelle Service.
Telefoon 21001-12547, Haarlem

Uitreiking herinneringskruis
Burgemeester mr. H. M. van Fenema,
heeft ten raadhuize het Nieuw-Guinea-herinneringskruis uitgereikt aan de heer J.
H. Vintges. De burgemeester wees er in
zijn toespraak op dat de heer Vintges zich
als vlieger bij. de Nederlands-Nieuw-Guinea luchtvaartmij. „De Kroonduif" verdienstelijk heeft gemaakt voor de evacuatie van de bevolking na de Indonesische infiltraties.
Spreker had respect voor de toewijding
waarmede zo vele Nederlanders hun taak
in Nieuw-Guinea — ook onder zo weinig
uitzicht biedende omstandigheden — hebben N verricht.
Dat ook een inwoner van Zandvoort
voor dit officiële eerbewijs in aanmerking
is gekomen stemde hem tot grote voldoening?

Wijziging NZH route in A'dam
Wegens de afsluiting voor alle verkeer.
van de Multatuliweg in Amsterdam-West
zijn de routes van de NZH-lijn 83 en 85
met ingang van maandag 22 april j.l. ingrijpend gewijzigd.
De diensten Haarlem-Amsterdam v.v.
onder lijnnummer 83 zullen voortaan de
normale route van lijn 80 tussen Geuzenveld en Bos en Lommerplein volgen. Tussen Halfweg (Oranje Nassaustraat) en
Amsterdam (Bos en. Lommerplein) zal
echter niet worden gestopt.
ZwanenburgDe bussen van lijn 85
Amsterdam v.v. — zullen de Haarlemmerweg volgen tot de Admiraal de Ruyterweg. Via de Admiraal de Ruyterweg
en de Bos en Lommerweg wordt dan weer
de halte op het Bos en Lommerplein bereikt.
Voorlopig zal aan de eerste halte van
't gemeentevervoerbedrijf op de Admiraal
de Ruyterweg worden gestopt. Men moet
echter rekening houden met de mogelijkheid dat deze oplossing niet gehandhaafd
kan blijven en dat ook de bussen van lijn
85 door Amsterdam-West zullen moeten
rijden.
Deze route-omlegging zal ongeveer twee
jaar duren, daar de Multatuliweg met een
viaduct over de spoorlijn zal worden gevoerd om in de toekomst aansluiting te
geven op de Coentunnel.

Dagtocht voor bejaarden

U/ie

we>

_
f

Tante Agaat weet het wel
Vrienden, vandaag maar een kort woord,
De diverse politieke partijen beginnen
nogal nadrukkelijk met de stembus te
rammelen en dan weet u dat de verkiezingen voor de deur staan. Persoonlijk
verheug ik me altijd op deze spannende
dag, want je kunt nooit precies van te
voren zeggen wat er uit de bus komt. Verder gaan mijn gemoedsbewegingen niet,
er is slechts vreugde over dat wat komen gaat.
Met tante Agaat is het °eheel anders
gesteld Die is nagenoeg buiten zichzelf
Ze is dermate opgewonden, dat ze mij verleden week witte bonen met soda voorschotelde. Toen ik haar bedroefd te kennen
*«.~ gaf
-- dat deze
-~-- wijze
... -~ van
.~.. voedselver.~. ~.
.
strekking mijn vertrouwen in haar culinaire reputatie aanzienlijk schokte, zei ze
dromerig: „Verhip jij met je witte bonen, jongen
we gaan 15 mei naar de
stembus!" „Ja, en ik word beroerd als
dit zo door gaat", vond ik.
Ze sloeg er geen acht op, maar begon
een omstandig verhaal over de tijd, toen er
in Nederland 54 partijen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deelnamen,
„En nu begint het daar weer op te lijken!" stelde ze blij vast. „Zeventien zijn
er nu al. Dat is over vier jaar heus wel

verdubbeld", voorspelde tante met vreugde
„Bewaar me!" zei ik, „moet dat dan?
Ik vind met zeventien de keus zo razend
moeilijk. Vierenvijftig is helemaal crazy".
Tante beweerde toen, dat ik ook niet
naar de grote partijen moest kijken. Die
veranderen toch niet en ze hebben altijd
genoeg stemmen, veel meer dan de kleintjes.
Nee, ze vond dat je uit sportieve overwegingen de kleine partijen een kans
moest geven. Die ukkepukken in de politieke arena hadden haar hart gestolen en
ze liep er gans warm voor. „Ik ben voor
een partij, die de veiligheid van het verkeer voortstaat, 100.000 woningen wil, die
het
alleen maar es wil „proberen",
Ik ben voor. een partij, die meer welvaart en oprecht levensgeluk propageert
en verbetering van de volksmentaliteit in
haar program heeft gezet." Dit alles zei
tante als in vervoering. Ze kreeg een rood
hoofd en ik dacht dat haar iets ergs zou
kunnen overkomen. Ik suste haar wat en
trachtte haar duidelijk te maken dat we
toch allemaal aan verbetering van de
volksmentaliteit doen. lijder op zijn eigen
wijze, maar je gaat er toch geen partij
voor oprichten? Ik vind maar dat je zo
gauw bent uitgepraat als je gaat spreken

over wat u noemt volksmentaliteit.
„Ik houd nou eenmaal van dit soort
jongens." zei tante, „net als van boer Koekoek, alleen maar omdat het een landman
is. En ik houd ook van het kleine, van
het pasbeginnende, omdat het zo ontwapend is." Ze had eens een nest jonge
poezen gezien en daar was ze volslagen
ibbel van geworden, ibbel van vertedering.
(Tanto Agaat heeft een snel tot ontroering te brengen natuur) „Alles wat klein
is, is lief en daarom voel ik zo mee met
die kerels, die midden tussen de gerenommeerde groten iets op touw zetten. Koekoek en de mentaliteitsverbetering hebben
mijn stem hoor! „3e kunt maar op één
partij tegelijk stemmen, tante", zei ik.
Ja, zei ze, „dat is ook zo iets onzinnigs,
als je nou van allemaal houdt en ze allemaal aardig vindt, tenminste die kleintjes,
dan moet dat toch in je stemmen tot uitdrukking komen"!
Ik betoogde toen weer dat allcmansvrienden in de politiek een kort leven is
beschoren.
•-—'
„Nou, ?ei tante, dat vind ik helemaal
geen mentaliteit!"
"En die eraan we nou verbeteren, zegt
u toch?"
Tante staarde weer in extase voor zich
heen. „Ik stem toch maar op die mentaliteitsverbeteraars!" riep ze plotseling uit.
„Dat is effectieve politiek, waar de mensheid wat aan heeft. Draaien we meteen
die atoombommenmaniakkeu de nek om!"
Daar gaan we weer vrienden. Het wordt
leuk. ik weet het zeker. En ik geloof ook
dat ze Johnny Kraaykamp gaat vragen
een lied voor de mentaliteitsverbetering
te maken,
BARTJE

De jaarlijkse dagtocht voor de bejaardensociëtiet „Voor Anker" is vastgesteld op
maandag 20 mei a.s. Het reisprogramma
vermeldt o.m. een bezoek aan de Coca
Cola fabrieken, een boottocht op de Rijn
en een bezoek aan Borg en Dal. De trip
wordt besloten met een diner in restaurant Zomerlust. Een beperkt aantal nietleden kan ook aan deze dagtocht declnemen. Tot 26 april a.b. kan. men zich
aanmelden bij de sociëteit, restaurant Zomerlust, daarna bij de heer F. van Baar,
Zandvoortselaan 35a.

Pacht met 25 procent omhoog
In de raadsvergadering van hedenavond
brengt het college van B. en W. een voorslel ter tafel de pachtprijzen voor de
strandpachters met 25% te verhogen. Deze — drastische — verhoging is volgens
het gemeentebestuur noodzakelijk in verband met de uitgaven die de gemeente
voor het strand heeft te doen. Wanneer
de verhoging door de raad wordt goedgekeurd, zal de gemeente ruim ƒ 20.00,—•
per jaar meer ontvangen uit de pacht.
De Zandvoortse Strandpachtersvereniging heeft het gemeentebestuur gevraagd
de duur van het contract te stellen op b.v.
5 jaar in plaats van op de in de afgelopen
jaren gebruikelijk geworden periode van
2 jaar. B. en W. hebben daartegen bezwaren. Het college acht het noodzakelijk dat het gemeentebestuur vaker dan
om de 5 jaar de mogelijkheid heeft de
pachtprijzen en de overige voorwaarden te
herzien. Teneinde de strandexploitanten
enigermate tegemoet te komen stelt het
de raad voor de duur van het contract op
3 jaar te stellen, behoudens de verlenging
van de strandhuur door het rijk aan de
gemeente.

FAMILIEBERICHTEN

Schoolvoetbal 1963
Heden overleed onverwacht nog
voorzien van 'het H. Oliesel onze innig geliefde echtgenoot, pleegvader, broer, zwager en oom
GERARDÜSBAKKENHOVEN

echtgenoot van
Theodora Johanna Vink
in de leeftld van 72 jaar.
Uit aller naam:
Th. J. Bakkenhoven-Vink
Zandvoort, 19 april 1963
Poststraat 12
De H. Uitvaartdienst heeft plaats
op woensdag 24 april a.s. des v.m.
te 10 uur in de Parochiekerk St.
Agatha te Zandvoort waarna de begrafenis in het familiegraf aldaar.
Rozenkransgebed iedere avond 8
uur thuis en dinsdagavond om 7.30
uur in de parochiekerk.

Heden overleed zacht en kalm tot
onze diepe droefheid mijn lieve man
en onze zorgzame vader, behuwden grootvader
JAN VAN DER MIJE
in de ouderdom van 81 jaar.
Zandvoort, 20 april 1963
Dr. C. A. Gerkestraat 35
J. van der Mije-Slagtveld
Amsterdam:
W. van Dobbenburgh-van der Mije
A. van Dobbenburgh
Renee
Heemstede:
J. van der Mije
A. van der Mije-Fluyter
Sonja
Jacqueline
Beverwijk:
J. van der Mije
M. van der Mije-van der Mooren
Co
Rita
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpsplein 11 te Zandvoort.
Geen bezoek - Geen bloemen
De teraardebestelling zal plaats
hebben woensdag 24 april a.s. te 2
uvir n.m. op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed, zacht en kalm, geheel onverwacht, mijn innig geliefde man en onze lieve zoon, broer,
schoonzoon, zwager en oom
CORNELIS SCHAAP

in de leeftijd van 42 jaar.
Zandvoort:
A. P. Schaap-Sleeman
H. A. Schaap-Meijer
A. C. Dietz-Schaap
W. H. Dietz
Soest: •
A. H. Sleeman-Touw
Heemstede:
J. A. Sleeman
S. M. Sleeman-Busking
Haarlem:
A. J. van Vuuren-Sleeman
W. van Vuuren
Neven en nichten
Zandvoort, 22 april 1963
Kleine Krocht 5
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11, Gelegenheid tot bezoek aldaar woensdag
a.s. van 3-4 uur en 7-7.30 uur n.m.
Thuis liever geen bezoek
De teraardebestelling zal plaats
hebben donderdag 25 april a.s. te
2 uur n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort

Heden trof ons met een grote schok
het overlijden van onze voorzitter
C.SCHAAP

Wij gedenken hem als een grote
stuwkracht in onze vereniging.
Bestuur en leden
Zandvoortse Operette Vereniging
Zandvoort, 22 april 1963

Met ontstelling berichten wij u het
plotseling overlijden van ons medebestuurslid
C. SCHAAP

Gedurende 15 jaar was hij een actief lid van onze vereniging.
Bestuur en leden van de
Zandvoortse Handelsvereniging
Zandvoort, 22 april 1963

FAMILIE
DRUKWERK
als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
rou wei rculaires

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135
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Karel Doormanschool werd overwinnaar
Donderdag 18 april j.l. vonden in Zandvoort de traditionele schoolvoetbalwedstrijden plaats. De wedstrijden werden dit jaar, in verband met de conditie van de terreinen na de afgelopen strenge winter, op één dag gehouden. Hierdoor was men
genoodzaakt volgens afvalsysleem te werken, waarbij de verliezers evenwel nog
een kans kregen.
De wedstrijden werden geleid door de
vrouwelijke scheidsrechter van de Haarlemse Voetbalbond, de in Zandvoort woonachtige mej. W. Koper en de heren Kerkman, Schilpzand jr. en Van Rhee. De leiding was bij hen in vertrouwde handen.
In de eerste ronde schakelde de Karel
Doormanschool de bekerhouder Wilhelminaschool uit, de Flesmanschool won van
de Julianaschool en de Hannie Schaftschool won van de Mariaschool. De Aerdenhoutse school was door loting zonder
strijd in de volgende ronde gekomen, maar
werd 's middags door de Plesmanschool
verslagen. Inmiddels toonde de K. Doormanschool zich de sterkere van de Hannie
Schaftschool, zodat tenslotte om de eerste
en tweede plaats moest worden gestreden
tussen de Plesmanschool en de Doormanschool.
Het werd geen grootse, doch wel een
spannende wedstrijd. Nadat de Doormanschool met 1-0 de leiding had genomen,
wist de Plesmanschool met een prachtig
doelpunt de stand weer in evenwicht te
brengen. De strijd ging gelijk op, met
snelle uitvallen naar beide doelen. Het
leek er op, dat de stand gelijk zou blijven
en dus strafschoppen de uiteindelijke beslissing zouden moeten brengen. Maar in
de laatste minuut gebeurde het. Een aanval van de Doormanschool bracht de snelle linksbuiten Peter Logmans in een mooie
schietpositie. Eén der achterspelers van
de Plesmanschool veroorzaakte hierbij een
strafschop en toen die in een doelpunt was
omgezet, was het pleit beslecht en de Karel Doormanschool kampioen 1963.
De eindstand was als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karel Doormanschool
Dr. A. Plesmanschool
Hannie Schaftschool
Aerdenhoutse Schoolvereniging
Wilhelminaschool
Mariaschool
Julianaschool.

schoolvoetbalcommissie dank voor de organisatte van het toernooi 1963.
In afd. d versloeg de Openbare Wim
Gertenbach ULO de Chr. ULO in een goed
gespeelde wedstrijd met 7-1.
Zandvoortse Bridgeclub
De Leidse bridgeclub „Professorenwijk"
bracht woensdagavond een bezoek aan de
Zandvoortse Bridgeclub voor de jaarlijkse
viertallenwedstrijd.
Z.B.C, nam na de eerste ronde al een beslissende voorsprong op de Leidse bridgers.
De ontmoeting eindigde met een 318-525
overwinning op „Professorenwijk", waardoor Z.B.C, in het bezit kwam van de beker.
Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de j.l. woensdag gespeelde wedstrijden om het clubkampioenschap
luiden:
Van der Werff-Versteege
0-2
Klatser-Schuiten
2-0
Weber-Ovaa
0-2
Van Beem-Fransen
1-1
G. ter Wolbeek-de Haan
0-2
Koper-Halderman
2-0
Van Dijk-Draijer sr.
afgebr.
Th. ter Wolbeek-Hoekema
0-2
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 10 april:
TYBB a-TZB a

Tennisclubje vraagt enige
GEVORDERDE LEDEN.
Telefoon 2297.
Wegens teleurstelling geyraagd HULP i.d. HUISH.
in gez. m. 2 schoolg. jongens in mod. bungalow
aan Zee. Huiselijk verkeer,
in- of extern. Br. nr. 3102
bur. Z. Crt.
Rode, zwarte en grijze
TEGELS te koop: Loos,
Spoorbuurtschaap 11.
Vakantiewoningruil
Aang. tussen 15/7 en 1/9
ged. enkele weken in Velp
(Gld) mod. woning 5 sl.pl.
Gevr. iets . dergelijks in
kuststrook. Hoofdstr. 108,
Velp, tel. 08302-4619.
Aangeb, te A'dam, goed
onderh. benedenhuis bev.
3 k., keuk, badk. en tuin.
Huur ƒ 68 p.m., pr. stand.
Gevr. woning in Zandvoort. Tel. 020-127589.
WONINGRUIL
Aang. A'dam-Slotervaart:
zeer comfortabele 4 kam.flat, 2e et., ƒ 127,—, incl.
/erw. Gevr. in Zandvoort
6 a 7 kamerwoning, huur
of koop. Br. nr. 3101 of
tel. 020-150604.

Voor auto, strand of bedden. Vraag zichtmonster
rembours ƒ 19,50, niet goed
geld terug. Bij afn. meer•lere stuks belangrijke korting. Wederverk. gevraagd
Handelsondern.
M A S O,
Baexem, tel. 04748-200.

2-1 AUTOVERHUUR

„ZANDVOORT"

2-2 •. erhuur van Opeis en
4-1 Volkswagens met roldak.
6-1
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
2-4
2-4

Uitslagen n april:
TZB a-TYBB d

1-0

Uitslagen ZO maart:
TZB a-NAS a

1-5
3-2
4-3
4-1
0-5

Weber's
Schoonmaakbedrijf vraagt WERKSTER
v.d. avonduren en WERKSTER v. dinsdagochtend,
vrijdag en ' zaterdagochtend. Nic. Beetslaan 18, telefoon 4090.
Te koop: Singer TR APNAAIMACHINE.
Willem Draijerstraat 12.
TIMMEREN, WITTEN,
SCHILDEREN
Van ouds De Klusjesman,
telefoon 4109 of 4862.

100% wollen
Schots-geruite plaids

Uitslagen 15 april:
TZB-Vogelenzang
Heemstede-TZB 2
TZB 4-Geel Wit
TZB 5-THB 5
TZB a-Alliance a

Uitslagen 21 april:
Geel Wit-TZB
Bij 'het uitreiken van de prijzen sprak
TZB 2-Van Nispen 2
voorzitter Ramkema zijn waardering uit
Renova 4-TZB 4
voor het faire spel van de deelnemende
TZB a-Concordia a
elftallen. De vereniging „Zandvoortmeeuwen" bedankte hij voor het beschikbaar
stellen van de terreinen en de dame- en
heren scheidsrechters voor hun medewerk'iiig. Hierna feliciteerde de voorzitter de
kampioenen met het veroveren van de
fraaie wisselbeker. De heer Coops, hoofd
van de Karel Doormanschool, bracht de

JONGEN gevr. voor hulp
aan tuin, als bijverdienste.
Tel. 3226.
Te koop: 125 1. Electrolux
KOELKAST ƒ 80,-. Dr.
Gerkestraat 143, tel. §847.
H. H. AUTOMOBILISTEN
Monteur komt aan huis v.
rep. aan luxe-, diesel- en
vrachtwagens, lage prijzen. Tel. 3994.
SPORTMOTOR, Puch SVS, 175 cc, in pr. st.( dubb.
carb. en ontsteking, zeer
snel, ƒ 350,—. van Speykstraat 24a, na 6 uur.
Te koop: TV-ANTENNE en
WASMACHINE m. wringer. v. Lennepweg 53/7.
WEGGELOPEN: ZWART
POESJE met witte bef en
pootjes, heeft litteken aan
zijkant v. voorpoot. Tegen
bel. ter. bez. Verl. Haltestraat 81, tel. 2203.

Ned. Protestantenbond
Gebouw Brugstraat 15

Vrouwenmiddag
Donderdag 25 april
n.m. 2.30 uur.
TE KO'OP: mooi groot
BOVENHUIS, bev. 6 krs,
badk. en keuk., vrije opg.
C. Stuurman, Burg. Engelbertsstraat l, tel. 3284.
NETTE WERKSTER gevr.
2 ocht. of midd. p.w. Kostverlorenstr. 53.
HUIS TE HUUR GEVR
v.d. maand juli. C. Stuurman, Burg.
Engelbertsstraat l, telefoon 3284.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J , O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en. 'aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.
t,

Cobi Beek-Meisner
Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon voor gelaatsverzorging,
lichaams' massage, vermagering, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

Stadsschouwburg
te Haarlem
Dinsdag 23 april, 8 uur
Toneelgroep Ensemble

De duivel hale ze
Woensdag 24 april, 8 u.
Nw. Rotterdams Toneel

Niemand van ons
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.;
Coup, geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

P A R T I J VAN DE A R B E I D Afd. Zandvoort

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de

Openbare vergadering

ZANDVOORTSE
COURANT

in zaal l van het GEMEENSCHAPSHUIS.
Spreker: de heer D. ROEMERS, voorzitter
van het N.V.V. en lid van de Tweede Kamer.
Onderwerp: DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Zang door „De Stem des Volks". Aanvang 8 uur.

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

Vrijdag 26 april a.s.

Achterweg l

De snelle groei van onze bedrijven
noodzaakt ons nieuwe kantoorruimte
In gebruik te nemen

donderdag 25 april 1963

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
april luidt: 1. H. Molenaar 15636 p.; 2. K.
Zwemmer 14283 p.; 3. H. Koning 14269 p.;
4. mevr. Roest 14135 p.

betrekken wij onze nieuwe, moderne
kantoren', te Haarlem

Dreef 26
telefoon 18435 (4 lijnen), Telex. 31621

Tennisclub „Zandvoort"
Uitslagen Tenniscompetitie wedstrijd
(eerste competitie zondag}
T. C. Zandv 1-L. T. C. Bloemendaal 2
Jatiloo 1-T. C.Zandv. 2
T. C. Zandv. 3-Paraat l
Groenendaal 2-T. C. Zandv. 4
T. C. Zandvoort 5-W.O.C. 6

E. H. Keur N.V.
Keur's Internationale Assurantie Mij.
K.I.A.M.

5-3
5-3
1-7
3-5
6-2

Duinbrandje
Zaterdagmiddag werd omstreeks 3 uur in
de duinen langs de Frans Zwaanstraat
een brandje gemeld. Met behulp van enige
omwonenden bluste de politie het, vuur.
Er ging ongeveer 50 m2 duinbeplanting
in vlammen op.

zet . . .

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend vond op het noordelijke
rijwielpad van de Zandvoortselaan een
aanrijding plaats tussen pen bromfiets
en een dwars op het rijwielpad geparkeerde auto. De bromfiets werd beschadigd.

Kf7-g8, 10. Ddl-d5+ en Zwart gaf op.
Sjmatkov-Eidlin, USSR 1960: 1. d2-d4,
d7-d5, 2. c2-c4, d5xc4, 3. e2-e3, e7-e5,
4. Lflxc4, e5xd4, 5. e3xd4, Pg8-f6, 6. Pblc3, Lf8-e7, 7. Pgl-f3, Pb8-d7?, 8. Lc4x
f7+ü, Ke8xf7, 9. Pf3-g5+, Kf7-g6, 10.
Ddl-d3+, Kg6-h5, 11. Dd3-h3+ (hij ziet
het niet!), Kh5-g6, 12. Dh3-d3+, Kg6-h5,
e3, Pg8-f6, 7. Lfl-c4, 0-0, 8. Lc4-b3, Pc6- 13. Pg5-e6! (ja, hij ziet 't wel!) en Zwart
gaf op.
a5? (zie diagram).
Let wel, dat de onderhavige combinaties slechts opgaan, indien Zwart Pd7
heeft gespeeld, waardoor voor Wit Pe6
= «8?«^ ^,,^^^«„ .„ ,*-S^*-..~,iS8^
mogelijk wordt.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Een bekend variantje uit het Albins tegengambiet, dat velen van u al wel eens
zullen hebben gezien, is 1. d2-d4, d7-d5,
2. c2-c4, e7-e5, 3. d4xe5, d5-d4, 4. e2-e3?,
Lf8-b4+, 5. Lcl-d2, d4xe3!, 6. Ld2xd47,
e3xf2+, 7. Kel-e2, f2xglP+ü etc. (8.
Tgl:, Lg4+).
Tijdens de training voor de motorwedOnlangs vond ik bij het doorbladeren
strijd van de K.N.M.V. op het circuit von- van oude schaaktijdschriften een partijtje,
den j.l. zaterdag vier ongevallen plaats.
Drie van deze ongevallen hadden slechts waarin hetzelfde grapje, maar nu van de
lichte materiële schade tengevolge. Om kant van Wit, voorkwam: 1. d2-d4, d7-d5,
half zes kwam de 23-jarige P.G.Z. uit Am- 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pbl-c3, c7-c5, 4. c4xd5,
sterdam door een te grote snelheid in de c5xd4, 5. d5xe6, d4xc3?, 6. e6xf7-K Ke8bocht van de Hunzerug ten val. Met een e7, 7. f7xg8P+ü, Ke7-e8, 8. Ddlxd8-Ke8x
schedelbasisfractuur werd hij naar een d8, 9. Lcl-g5+, Kd8-d7, 10. 0-0-0+, Kd7Haarlems ziekenhuis overgebracht.
c6, 11. Pg8-e7+ en Zwart gaf op (Gargulak-Milion, Brno 1946).
En ook in het rBlackmar-Diemer-gamZondagmiddag sloeg op het circuit in de biet is deze curieuze wending mogelijk:
bocht bij de dennen een auto over de kop. 1. d2-d4, d7-d5, 2. e2-e4, c7-c5, 3. e4xd5,
De wagen werd beschadigd.
c5xd4, 4. Ddlxd4, e7-e6, 5. Lfl-b5+, Lc8De echtgenote van de bestuurder, H.G. d7, 6. d5xe6!, Ld7xb5, 7. e6xf7+, Ke8-e7,
M. uit Amsterdam kreeg een snijwond 8. f7xg8P+ü, Ke7-e8, 9. Dd4-e5+, Ke8-f7,
aan het gezicht en enkele schaafwonden. 10. De5xb5, Kf7xg8, 11. Db4-c4+ benevens
Zij werd naar een Haarlems ziekenhuis
mat (Diemer-Reiner, Rastatt 1956).
overgebracht.
Op deze dag vonden nog twee aanrijdingen plaats. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. De materiële schade Een ander thema, dat nogal eens voorwas gering.
komt in de opening, is het loperoffer op
f7. Tot „leeringhe ende vermaeck" volgen
hier een aantal voorbeelden met dit offer.
Avond van padvinders
Allereerst het meest bekende voorbeeld:
De Zandvoortse afdeling van de padvinders „The Buffalo's" organiseren zater- Fischer-Reshevsky, USA 1958: 1. e2-e4,
dag 27 april a.s. een bonte avond in het c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4, c5xd4,
4. Pf3xd4, g7-g6, 5. Pbl-c3, Lf8-g7, 6. LclPatronaatsgebouw.

xx
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Belangrijke

9. e4-e5, Pf6-e8, 10. Lb3xf7+ü, Kg8xf7
(10. ...Tf7: dan 11. Pe6! met damewinst)
11. Pd4-e6ü, d7xe6 (Na 11. ...Ke6:, 12.
Dd5+ loopt Zwart mat) 12. DdlxdS etc.
Ullrich-Spengler, Berlijn 1949: 1. d2-d4,
g7-g6, 2. Pgl-f3, Lf8-g7, 3. e2-e3, d7-d6,
4. Lfl-c4, Pb8-d7?, 5. Lc4xf7+ü, Ke8xf7,
6. Pf3-g5+, Kf7-f6, 7. Ddl-f3+, Kf6xg5,
8. e3-e4+, Kg5-h4, 9. Df3-h3 mat.
Gerritse-van Onsenoord, Zaandam '60:
1. e2-e4, d7-d6, 2. d2-d4, Pg8-f6, 3.- Pblc3, g7-g6, j4. Lfl-c4, Lf8-g7, 5. Pglf3, Pb8-d7, 6. e4-e5!, d6xe5, 7. d4xe5,
Pf6-g4, 8. Lc4xf7+ü, Ke8xf7, 9. Pf3-g5+,

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaanm 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Sorlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2100 PoZitie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
4673 Nachtveïligheidsdienst Zandvoort,
Vpndellaan 45rood:"'
2135 (fertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
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ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Gemeenteraad vergaderde

PRE-ADVIES VAN B. en W.
i.z. woningkwestie en vergunning maakten de tongen los
In de voltallige openbare gemeenteraadsvergadering, welke dinsdag j.l. onder voorzitterschap van mr. H. M. van Fenemalwerd gehouden, herdacht de voorzitter de
heer C. Schaap, die maandag j.l. plotseUing aan de Zandvoortse gemeenschap ontviel. De burgemeester noemde „Kees" Scjhaap een man met een zeer bijzondere
plaatselijke belangstelling, begiftigd met teen enorme werkkracht, zich steeds inspand voor Zandvoort en het verenigingsleven in onze plaats. Hij was een geboren
en getogen Zandvoorter, aldus spr. en ge|n gelegenheid liet Kees Schaap onbenut
om zijn liefde voor zijn dorp tot uitdrukking te brengen. Hij was lid van vele verenigingen en dikwijls vervulde hij daarin leen bestuursfunctie en zelfs het voorzitterschsp. Spr. liet hierbij de revue passenen: voorzitter van de Contactcommissie
Culturele Belangen, voorzitter van de ZaAdvoortse Operette Vereniging en van de
Accordeonvereniging „Zandvoort", secretaris van de kiesvereniging Algemeen Zandvoorts Belang, bestuurslid van de Zandvoirtse Handelsvereniging en (typerend
voor zijn persoon) bestuurslid van het f'onds Naastenliefde. Kees Schaap was
een warm meevoelend mens, wiens stimul rende invloed op de instellingen, waar
hij lid of mede-oprichter van was, node ; emist zal worden. „Er zal een zeer uit^zonderlijk man moeten opstaan", aldus mr. van Fenema, „om Kees Schaap volledig te vervangen". Tenslotte wijdde spr. ivoorden van deelneming aan de nabestaanden van de overledene.
De talrijke aanwezigen namen — op verzl ek van de voorzitter — staande enkele
ogenblikken stilte in acht.

maar hij vond dat de heer Pas een dermate belangrijke zaak voor Zandvoort
had, dat het i t mocht gebeuren dat hem
werd geweigerd. De podeze vergunni
litie (uitvoerir Drankwet) had ook gunstig geadvisee
De heer SIJEGERS (kvp) zou gaarne
de motivering /an het college willen vernemen waaroi de vergunning wordt geweigerd. Als c heer Pas die niet krijgt,
wordt zijn bed ;jf een strop!
Mevr. MOL /AN BELLEN(pvda) had
de indruk dat de wijze, waarop deze vergunning moet worden '• verkregen, onjuist
was. Wat is r eigenlijk voor bijzonders
aan dit hotel vroeg zij. Omdat men het
„Badhotel" no mt? Op grond waarvan
meent deze e ploitant in bijzondere omstandigheden
verkeren?
De heer B 3URE (groep-Breure) zei
dat de politie kkoord ping met deze vergunning-aanvr ,g, maar een later gevolgde nota van e gemeentesekretaris was
een geheel an re mening toegedaan. Spr.
vond het absu d om een dergelijk bedrijf
een tapvergun ng te ontzeggen. We kunnen er toch m jeilijk aan meewerken dat
de heer Pas s aks z'n klanten moet wegsturen! aldus r e heer Breure.
De heer PE 'ROVITCH (azb) kon zich
van deze omniet indenken at een zaak,
vang het met en verlof1 A-vergunning zou
moeten doen!
VOORZITTE l sprak als zijn mening uit
dat de heer P, alle gelegenheid heeft gehad op de n rmale, daarvoor geëigende
manier, een t pvergunning te verkrijgen,
Wanneer wij e door deze exploitant beoogde weg z uden bewandelen, zou de
Drankwetinspe tie zeer zeker negatief adviseren. Het h< el van de heer Pas is geen
inrichting voo: „buitengewoon maatschappelijk verkeer Natuurlijk moet dit hotel
een tapvergun ng hebben, maar langs de
normale weg. lt is een gewoon hotel.
De heer HO IE (vvd) was van oordeel
dat dit hotel och niet te vergelijken is
met een klein ension of restaurant.
De heer KO iNG (groep-Breure) vond
dat de Raad ch op het verzoek van de
heer Pas moes ngaan.- De „gebruikelijke"
weg schijnt t
voor ' hem afgesloten te
zijn.
De heer BRftURE (groep-Breure) zei
de heer Pas ges roken ,te hebben en deze
had hem medeg deeld niet geen mogeiijkheid aan een fppvergunning te kunnen
komen.
VOORZITTER trok dit ernstig in twijfel en bleef bij zijn mening dat de normale weg opens nd voor de heer Pas, als
voor elk ander.
Het voorstel l fwijzende beschikking op
het request van de heer Pas) werd met
5-10 verworpen. .Voor waren: mevr. Molvan_Bellen (pvc».), dg^^yeyiouders. Kerkman (pvda) en Linfeman (kvp), de heren Zoet (pvda)/en plegers (kvp).

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23. telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

k tijd
Op 19 april, aan de vooravond van Hitlers verjaardag, en wellicht met het oog daarop, betraden de Duitsers het ghetto van Warschau. Het heeft hen een maand gekost. In liet laatste telex-bericht van brigade-generaal S. 8. Jürgen Stroop Komen
de historische woorden voor: „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau
mehr".
Het ghetto was ten dele in brand gestoken, ten dele met de grond gelijk gemaakt.
Maar zij hebben daarvoor een prijs van vele doden en gewonden moeten betalen.
Mordechai Anielewicz, de commandant der 22 Joodse verzetsgroepen, waarin vrouwen naast mannen hebben gevochten, sneuvelde met zijn staf op 8 mei ISfyS ergens
in een bunker. Hij bereikte de leeftijd van 2// jaar.
Hij en de zijnen hebben van de aanvang af geweten, dat hun strijd volkomen hopeloos was. Als ge een dezer dagen een ogenblik tijd hebt, denkt aan hen en buigt
het hoofd.
En denkt, als het kan, ook aan andere bewoners van het ghetto. Een van hen is
voor de theaterbezoekers geen onbekende: dr. Korczak (pseudoniem van Henryc
Goldsmidt) psycholoog ,schrijver, en pedagoog, die op 1% augustus 19JtS met de twee
honderd kinderen van zijn weeshuis de dood inging. Hij kon wel worden gespaard,
maar wilde zijn kinderen niet ontmoedigen en bij hen blijven. Hij heeft een stoet
met hen gevormd. Voorop liep een jongen van 12 jaar en speelde een wijsje op
zijn viool. Daarachter kwam hij met de twee kleinsten in zijn armen. En om hem
heen en achter hem aan kwamen de anderen. Ze zongen allen een liedje, se straalden van blijheid, want ze hadden hem'bij 'zich. Zo hebben de mensen hem door de
straten van het ghetto zien trekken? totdat zij aan de „Umschlagplatz" kwamen,
waar de vrachtwagens stonden voor ''TreblinJca.
Abel J. Herzberg

De heer KONING (groep-Breure) achtIngekomen stukken
de klachten juis en vroeg zich af of
1. Rapporten Verifi .tiebureau kasopne- te
bewoners niet s> hadeloos moeten worming en controle jas-, water- en bad- de
gesteld.
bedrijf 4e kwarti .1 1962 en Ie kwar- den
De heer PETRO"\ ITCH (Algem. Zandtaal 1963. - Vo kennisgeving aan- voorts
Belang) m ende lakoniek: „De
genomen
kwestie is in hande i van de Rijksreeher2. Voorstel burgemi liter en wethouders che. Wij kunnen duM rustig afwachten!"
Wethouder LINDEMAN (kvp) stelde
d.d. 28 maart 19 afd. 3 betreffende
straatnamen in b iwplan Westerduin- vast dat er van beide zijden (eigenaar
— Akkoord.
van de woningen, de heer Kelder, en beweg (Saxenrodewe
fouten zijn gemaakt. Dit zijn
3. Pre-advies burgeme ister en wethouders woners)
„appartementen", ma; r geen woningen in
d.d. 18 april 1963 n•. 54 betreffende re- de
van de woonn imtewet. Ze zijn zequesten A. Busé- ippenberg en J. ker zinniet
geëigend v )or permanente besing woonruimte- woning, maar
Leyds inzake
i xensen zijn gewoon
wet (pand Kerkstr .at 2). -Voor ken- blijven zitten endeze
de ] eer Kelder heeft dit
nisgeving aangenom n (zie elders in dit nu al 7 jaar lang
getolereerd. Door de
blad).
langdurige regelmati; e bewoning zijn de
4. Pre-advies burgemei ster en wethouders panden in vervallen :oestand geraakt. De
d.d. 17 april 1963 af . l betreffende ver- gemeente kan deze l ewoners geen woon_Als eerste in Zandvoort
zoek J. J. Pas inzak 3 tapvergunning in- vergunning verstrekk ten, omdat hierdoor
gevolge art. 8, Ie li 1 Drankwet ten be- een precedent zou wo 'den geschapen.
DE NIEUWE OPEL REKORD '63 EN V.W.'s '63
hoeve van het Badl otel aan de Boule- Enerzijds zouden m :nsen, die min of
vard Paulus Loot. - Met 5-10 stemmen meer welgesteld zijn, door middel van dit
Natuurlijk weer bij ...
verworpen, zodat de heer J. J. Pas aan soort huisvesting in Je gemeente kunnen
de minister een ve zoek om bijzonde- „infiltreren", anderzijbs zou de gemeente
Tel, 4200
re toepassing "Van '/de Drankwet -{art. 8 —* ïrtót''het"-afgeven vau-eeii Uulsvestingserf 3652" '" '
vergunning
in
deze
gevallen
—
de
norm'aIe lid )moet rich en. (Zie elders in dit
le exploitatie van hote^p en pensions in disblad).
brengen.
5. Pre-advies burge .eester en wethouders krediet
De
heer
BREURE l zei dat zijn opzet
nr.
49,
Ie
afd.
betrefd.d. 17 aprU 1963
te zorgen dat dejze, dingen niet meer Th. Laan sprak voor KVP
georiënteerde samenbundeling van Europa
uderraad inzake de was
fende request
voorkwamen. Hij was echter van mening
in Nato-verband. Het is niet te ontkennen
speelplaats bij d« Karel Doormanschool. dat
deze mensen moeien worden tegemoetdat een versnippering van de westelijke
Akkoord.
gekomen. Hij bleef Hij z'n voorstel: deze
verdediging, zoals in feite het streven van
bewoners' door een raadscommissie te laDé Gaulle uitwerkt, noodlottig kan zijn
Woningmisère
j
voor het gehele westen. Het is evenmin
ten horen.
De heer KONING/zei te weten dat de
te ontkennen dat Amerika zijn taak, die
Het pre-advies van b. en w. i.z. de wohet op zich heeft genomen: de verdediging
ningwestie Kerkstraat 2c en 2f, resp. heer Kelder aan eed der bewoners een
is
de
bouw
de
meest
urgente
kwestie
van het westen in Nato-verband, beter
mevr. A. Busé-KJippenberg en de heer J. huurcontract voor drie jaar had aangedan welk ander land ook kan uitvoeren.
Leyds, welken een adres tot b. en w. had- boden. Dit had de gemeente toch moeten
Men vergete niet dat Amerika tweemaal
den gericht om vergunning voor perma- voorkomen.
Maandagavond
j.l.
organiseerde
de
afdeling
Zandvoort
van
de
KVP
een
verkiezingsWethouder LINDjEMAN: „Natuurlijk
reeds (in de oorlog van 1914-'18 en in die
nente bewoning -van genoemde percelen te
verkrijgen, kree^ veel weerstand in de was de heer Kelder f f out met deze trans- propaganda bijeenkomst in het Gemeenschapshuis, waar de heer Th. Laan, voor- van '40-'45) heeft bewezen ernst van zijn
actie,
maar
dat
neemt
niet
weg
dat
de
zitter van de KVP-fractie in de Prov. Staten van N.H., lid van de Tweede Kamer en toezeggingen te maken. Men moet in deze
Raad. (B. en w. hadden de Raad geadviseerd afwijzend « p beide adressen te be- appartementen hieifnee nog geen wo- lid van het Europees Parlement, een uiteenzetting gaf over het gevoerde beleid der dingen een grote mate van werkelijkheidszin hebben.
ningen worden!"
schikken).
l
De vraag of de P.v.d.A. weer als partTenslotte werd het pre-advies van b. en KVP-fractie in de Tweede Kamer gedurende de achter ons" liggende vier jaren.
De heer BREURE (groep-Breure) was
ner van de KVP zal gaan optreden na de
dankbaar voor di uitvoerige toelichting, w. (afwijzende beschikking op het verwelke ^et college (had gegeven. Hij achtte zoek van adressanten) zonder hoofdelij- De vergadering werd — zoals gebruikelijk ningbouw, die niet heeft gebracht, wat er verkiezingen van 15 mei, kon spr. noch
ontkennend noch bevestigend beantwoorde toestand, waarin deze woningen ver- ke stemming aangejiomen.
bij dit soort bijeenkomsten — niet al té van verwacht werd, de inkomensgrens van den. Vast staat dat a l l e partijen, die bekeren, dermate tiiest, dat hij een comzeer
met
belangstelling
bedeeld,
waaruit
de
Kinderbijslagwet
en
het
voorlopige
reid zijn een constructief regeringspromissie uit de Raid zou willen benoemd Nog een pre-advies\ tapvergunning
de conklusie zou kunnen trekken dat echec van Engeland in verband met de gramma te steunen, partners kunnen zijn.
zien om deze kwestie nader te onderzoe- Het pre-advies van net college betrof een men
door
de
Gaulle's
veto
geblokkeerde
toehet
„kiezersvolk"
het
politieke
gebeuren
Spr. prefereerde echter wel de brede basis
ken. Spr. deelde lltnede dat deze onver- request van de eigenaar van het Badhotreding van het Britse rijk tot de E.E.G. voor het volgende kabinet, omdat hierin
en al onder de knie heeft.
kwikkelijke huisvHstingsmisère de aan- tel aan de Boulevarm Paulus Loot, de heer geheel
De
vergadering
werd
gepresideerd
door
Vier
punten
hebben
de
regering-de
Quay
dacht reeds heeft retrokken van de minis- J. J. Pas, die op arond van bijzondere de afdelingsvoorzitter, de heer A. Ver- voor ogen gestaan, vier punten, die de het beste de democratische beginselen tot
ter voor Volkshuisvesting, diens juridische omstandigheden, een l tapvergunning voor steege, die een kort woord van welkom kern hebben gevormd van het gehele be- uitdrukking kunnen worden gebracht.
slot van de avond ontstond er tusadviseur heeft zicA op de hoogte gesteld, zijn bedrijf had gevraagd, zonder hierbij sprak aan het adres der aanwezigen.
leid: 1. de vrije loonvorming; 2. de be- senTotinleider
en verschillende toehoorders
er zijn foto's genomen, terwijl de Rijks- de, volgens het college, gebruikelijke weg
De heer Th. Laan begon zijn inleiding zitsvorming om een zo goed mogelijke een levendige discussie, waarbij uiterrecherche er tevenb in is betrokken. Spr. te bewandelen: het ^:open of huren van met
een uitspraak van prof. mr. dr. Rom- welvaartsspreiding te verkrijgen; 3. Kin- aard veel aandacht werd besteed aan de
vond dat deze kwestie diende te worden een vergunning.
me, die bij de start van het huidige kabi- derbijslag voor allen, dus ook voor zelf- woningbouw.
onderzocht. Het ii} beter te voorkomen
~ en w. stelden
"
"e Raad voor afwij- net
B.
zei: „Het kabinet-de Quay zal chris- standigen; 4. Opheffing van de woningDe heer A. Versteege sloot de bijeendan te genezen!
beschikken.
zend op dit request
telijk-sociaal zijn, of het zal niet zijn". nood.
komst met woorden van dank aan de spreDe heer SLEGEftS (kvp) was van me- De hee* VAN D:
WERFF (prot.-chr.) Hierop
zijn
felle
reacties
gekomen
en
diMet betrekking tot de woningnood zei ker.
H.W.
ning 'dat men de «verheid moeilijk kan zei zich zeer te verbjazen over dit advies
bij de aanvang van zijn werkzaam- spr. dat de nood onder hen, die zijn aanverwijten dat deze l woningen er desolaat en hij vroeg zich af] of het college (met rect
heden
is
dit
kabinet
de
kritiek
niet
bebij staan. Dan zou men met de bouw na- alle respect overigens voor deze instel- spaard gebleven. Dat de oppositie hierbij gewezen op woningwetwoningen, het
genoeg ieder uur opzichters moeten la- ling) geheelonthoudei geworden was! Men wel eens de grens van het toplaatbare grootste is. Er is veel bouwcapaciteit verten controleren. Hen kwam hem voor dat kan toch moeilijk ve 'wachten dat de heer overschreed, maakte de heer Laan duide- loren gegaan door allerlei factoren, die
er uitzonderlijk slecht materiaal bij deze Pas karnemelk in ;ijn restaurant gaat lijk door een bloemlezing van citaten te een ongunstige invloed hadden op de bouwbouw was gebruikt,
schenken! Spr. wist dat deze exploitant geven, even zovele „recencies" van oppo- nijverheid, zoals b.v. door de langdurige
procedure in de rijksgoedkeuringen en de Zaterdag 4 mei zal ook in Zandvoort opDe heer GOSEN Vprot.-chr.) zei dat de alle moeite heeft gedaan een vergunning santen.
heer Suurhoff zei over het loon- invoering van de vrije zaterdag.
woningen er vreselijk uitzien. Hij was te krijgen, maar dit is hem tot nog toe beleid: De
nieuw de nationale dodenherdenking plaats„Er
is
een
mager
loonkonijn
(!)
Een en ander heeft in de hand gewerkt vinden.
gaan kijken en tot pe conclusie gekomen niet gelukt.
binnengehaald".
De
heer
Kadt
had
't
over
dat
de
beruchte
geboorteplek
van
'45-'46
Volgens de geldende richtlijnen zullen
dat een rapport van Publieke Werken
De heer HOSE ( rvd) meende dat de een politiek, in nevelen gehuld en bruut
niet voldoende is opgevangen. Spr. zei dat op die dag van 18 uur tot zonsondergang
dringend gewenst isJ Hij was geen voor- heer Pas voldoende argumenten had voor machtsvertoon.
De
heer
Burger
heeft
eens
de
helft
van
het
te
bouwen
aantal
woninalle openbare gebouwen en particuliestander van de zienswijze van de heer zijn verzoek.
V
dat de regeringspartijen het lands- gen — dat opgevoerd dient te worden tot van
re woningen de vlaggen halfstok worden
Breure die een raadscommissie zou willen
De heer PETROVTTCH (azb) zei welis- gezegd
belang
riskeerden.
90.000
a
100.000
per
jaar
—
voor
woninggehangen.
waar over een concurrent te spreken,
instellen.
En nu, na vier jaren, aldus de heer Laan wetwoningen zou moeten worden goreOm 19.30 uur vangt de „stille tocht"
dienen wij ons af te vragen: Wie heeft serveerd. Inspanning van aller krachten aan,
~\ieder kan deelnemen. Van
gelijk gehad? Hij meende dat de regering, is hiervoor noodzakelijk. Bouwen zal wel 19.45 waaraan
uur af tot 20 uur zullen de korkklokwanneer de balans van de afgelopen vier voor de volgende regering de allerurgen- ken luiden.
20 uur af tot 2 minuten
jaren eerlijk wordt opgemaakt, de kritiek ste kwestie moeten zijn, want er zijn niet daarna zal Van
herdenkingsplaats volglansrijk kan doorstaan. Natuurlijk zijn alleen woningen nodig, maar ook fabrieken komen stilteopindeacht
worden genomen.
er
positieve
en
negatieve
punten.
Maar
scholen, kerken, sportgelegenhedcn en Aan de burgerij wordt verzocht deze
In verband met de viering van
permanent de aandacht vestigen op alleen schouwburgen. Spr. was van mening dat plechtige
de negatieve punten, leek spr. niet redelijk een al te ambtelijke benadering van dit trachten. stille overal en algemeen te beKONINGINNEDAG
en bovendien is het niet nuttig, omdat in probleem leidt tot verstarring en vertranaar de plaats van herdenking
zulk een oppositie alle constructieve ele- ging. Ofschoon de woningproduktic van zalDeteweg
zal ons kantoor op dinsdag 30 april a.s.
voet en in volkomen stilzwijgen
menten ontbreken.
148.000 (in de periode 1952-'54) opgevoerd worden afgelegd. Vlaggen en vaandels
Alle negatieve aspecten van de afgelo- is tot 244.800 woningen ('60-'62) is deze
de gehele dag gesloten zijn.
niet meegevoerd. Ook zullen geen
pen regeringsperiode noemde spr. de wo- nog onvoldoende gebleken. In dit verband worden
toespraken worden gehouden. Het brenachtte spr. het onafwendbaar dat alle en van een eenvoudige bloemenhulde op
krachten samengebundeld worden om deze de plaats der herdenking is echter toegevolksvijand nr. l het hoofd te bieden. Ma- staan. Het is voorts gewenst, dat op getiging- van onze verlangens op ander ge- noemde avond van 19 uur af geen openOp Koninginnedag heeft ons persobied is dan ook noodzakelijk.
bare vermakelijkheden plaatsvinden en alneel dinsdagmiddag vrij.
Bijzonder verheugend noemde spr. het Ie verkooplokaliteiten zijn gesloten.
dat sedert l januari 1963 240.000 kinde- Voorafgaande aan de „stille tocht" naar
In verband daarmee sullen wij
ren ook van zelfstandigen vallen onder de het monument in het Vijverpark wordt in
eventuele advertenties voor de Zandkinderbijslagwet. Bij de noodwet was dit gebouw „Monopole" van 19 tot 19.30 uur
getal slechts 20.000. Het streven van de een herdenkingssamenkomst gehouden,
voortse Courant gaarne^ maandagZandvoort - Grote Krocht/Raadhulspleln
KVP blijft er op gericht: Kinderbijslag waarin het woord zal worden gevoerd door
morgen ontvangen.
voor allen zonder inkomensgrens.
ds. P. J. O. de Bruijne.
Inzake de buitenlandse politiek sprak de Een eenvoudig muzikaal programma zal
heer Laan zich uit voor een op Amerika laatstbedoelde plechtigheid omlijsten.

Voor het volgende kabinet

Herdenking gevallenen

DE TWENTSCHE BANK

VJi*

Extra aromatische pepermunt

-maakt reklame
'"door micfdV" '
•n, vanüde.;
••;ii'
-.' •!' '•
, Zandvoortse
Courant
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!

Voor mannen. Voor sportlieden. Voor liefhebbers.
Iets aparts: £S5 et maagpepermunt, apothekers kwaliteit

ter plaatse van hè thans te bouwen Die-Verjaardag H.M. de Koningin
renasyl niet gebou d zal worden.
De heer A. v. d. POOLEN (pvda) wilde De Oranjevereniging Zandvoort heeft dit
gaarne een clausi
in de overeenkomst jaar, i.v.m. omstandigheden 'een vrij sober
opgenomen zien,
aarbij de grond, bij programma samengesteld.
eventuele opheffing van het asyl, door de
Zaterdag 28 april wordt het tot' een
gemeente zou ku nen worden terugge- traditie geworden inleidend Kerkconcert
kocht.
Verkoop grond dierentehuis
gegeven in de Ned. Hervormde Kerk, des
VOORZITTER
hierin geen enkel be- avonds om 8.15 uur. •"
'- "
zwaar en met de: toezegging werd het
Uitvoerenden zijn de Zandvoortse" Muzonder hoofdelijke VOORZITTER: „H^t begint er wat op voorstel zonder hoi delijke stemming aan- ziekkapel m.m.v. Gerhard Boogaard, orgel.
De Raad ging hier:
genomen.
Voor Koninginnedag zelf, dindag 30 april
stemming1 akkoord m; ;t de aanstelling van te lijken!"
ziet het programma er als volgt uit! ,
een vierde leerkraci in de lichamelijke
RONDVRAAG.
8 uur v.m. Vlaghijsen op het Raadhuisoefening. B. en w. h| idden voorgesteld de 't Wederopbouwplan leereep-midden en zeeheer R. Weidema te Den Helder. Datum reep-noord (Boulevaidcentrumplan) werd De heer SOK (vvd) vroeg wat er waar was plein door de padvind (st)ers.
van ingang der hem iming: vast te stel- nader vastgesteld. Da heer PETROVITCH van v de geruchten s zou een aantal klei- 10 uur v.m. Aubade door de klassen 4, 5
der lagere scholen voor de burgemeeslen door het College.
(azb) was verheugd l dat aan de wensen nere pensions moe en worden opgeheven, en 6voor
het gemeentehuis m.m.v. de Zandvan de Raad (een doorbraak door het tlat- VOORZITTER k t n hierover geen mede- ter,
voortse
Muziekkapel.
... ,, ,
De Ouderraad van db Karel Doorman- gebouw aan de kop vjm de Zeestraat) ge- delingen doen, a igezien hem hiervan
6
uur
n.m.
Vlagstrijken.
_
.^,.
sehool had zich bij eerttbrief van -5 maart volg was gegeven.
niets bekend was.
j.l. tot de Raad gericnt met het verzoek
Mevr. MOL-van BELLEN (pvda) had 8 uur n.m.'"Feestconcert in "de Muzïektent
het probleem van da| ontbrekende speelop het toen nende (reklame) vlag- door de ZandvO'rtse Muziekkapel (o.l.v. de
Voor de aanschaffibg van een stoom- kritiek
heer J. J. Wildschut, m.m.v. de Drumband
plaats bij deze schoowte willen oplossen. $aggregaat,
vertoon
aan de bou evards.
een stoomreiniger eni reen reionder directie van de heer Hüpperts.'1'
De Raad ging akkpbrd met het pre-ad- nigingsinstallatie
VOORZITTER
ze
'de
toe
dat
hij
aan
dit
grafmonumenten,
vies van het collegetl dat voorstelde de werd een krediet voor
gfcvoteerd van ruim geval aandacht zoi schenken.
Ouderraad te berichtëi dat deze kwestie ƒ 10.000,-.
De heer BREUR; informeerde naar de Begrafenis C. Schaap
samenhangt met een onteigeningsprocèmogelijkheid tot h ; doen aanleggen van
dure inzake een perceeltje grond achter
een zwembad in
ze plaats, opdat men Donderdagmiddag is onder grote belangvoornoemde school. Men hoopt dit stukje Uitstel verhoging stri '.pacht
ook in Zandvoort j remonderricht zal kun- stelling de heer C. Schaap op de Algemene
grond binnenkort (liefst'voor-de grote sei- %.ls van uitstel altijd afstel komt, mogen nen ontvangen.
Begraafplaats ter aarde besteld.
zoendrukte) in bezit telfkrijgen.
De lange stoet trok langs het raadhuis,
VOORZITTER a| htte dit met het oog
de strandpachters blij zijn, want het voorHet voorstel tot verkoop van grond voor stel tot verhoging v de strandpachtsom- op de investering ;en moeilijke kwestie, de woning en de zaak van de overledene.
de bouw van een woning/nabij het benzine- men werd van de agel ,da afgevoerd.
Hij wees op het t.z aan te leggen zwemAan het graf werd gesproken door de
servicestation aan het Groen van Frinste- Zulks op verzoek v; de strandpachters- bad bij het nieuwe lotel van de heer Bou- heer W. van der'Moolen, namens de Zandrerplein werd zonder ho>fdelijke stemming vereniging, die het omi irijs stelt nader van wes, dat ook door iwoners van Zandvoort voortse Operettevereniging, de heer C. Koaangenomen, maar nie zonder de aan- gedachten te wisselen-' iet het College over zal kunnen worden jebruikt.'
per, namens de accordeonvereniging Zandvankelijke tegenkantinj van de heren deze kwestie.
De heer KONJN had met enige veront- voort", de heer W. Hildering, namens de
SLEGERS (kvp) enKONING (groep
rusting gezien dat •nen ter hoogte van de Zandvoortse Handelsvereniging en de heer
Breure). De laatste von i dat het College Verkoop grond t.b.v. dierentehuis
grens tussen Bloe nendaal en Zandvoort D. Petrovitch die Algemeen Zandvoorts
op de zaken vooruit liep omdat dit bedrijf
aan de Noord-'•Bou evard graaf werkzaam- Belang vertegenwoordigde. De ,heer P.
pas rendeert, als de ra dweg ter plaatse Over de kwestie van de jrondverkoop aan heden verricht. Vf< is hiervan de bedoe- Schaap, die namens de familie het woord
de
Stichting
„Kennem
T
Dierentehuis"
gereed gekomen is.
ling?
voerde, dankte de aanwezigen ,voór- de
De heer SLEGERS (k •p) zou de grond — waarover wij een uil oerige informatie
VOORZITTER
m (in samenwerking belangstelling.
gaven in een onzer votpge nummers — met wethouder LtN DEMAN) die ongerustliever in erfpacht willen uitgeven.
Wethouder LINDEMA S (kvp) zei dat werd de Raad het eens.
heid weg door te v klaren dat hier sprake
de pachtster (B.P.M.) h t wenselijk vindt, De heer GOSEN (p ot.-chr.) maakte was van noodzak ijke „kabelwerkzaam- Hier staat uw brief
t
dat nu reeds een woning bij het bezinesta- echter bedenkingen op ïrond van zake- heden".
tion wordt gebouwd, t n einde perman- lijke aspecten, want hè stond voor hem
De heer SLEGEI S vestigde de aandaqht
Tot mijn grote vreugde constateéerde ik
niet vast dat de gemee te hier voordelig op de wenselijkh' d van meer toezicht dat de Zandvoortse winkeliers tot een
nent toezicht te hebben,
VOORZITTER merkte op dat het hem mee uit is. Immers de grond wordt ver- (speciaal des nach ) bij de gemeentelijke nieuwe en fraaie feestverlichting zijri' overniet gemakkelijk werd g ;maakt bij onder- kocht voor ƒ 50.000,— t rwijl het bouwrijp kampeerterreinen, et het oog op de openi gegaan.
handelingen met maatsc appijen en instel- maken op ƒ 124.850,— pmt te staan. De bare zedelijkheid.
Het is niet alleen voor de welkome^ gasten
lingen! Naar spr's overl liging zal de zuï- aanvankelijk aan genoeg ide Stichting toe- VOORZITTER z dat hij hieraan zeer maar ook voor de inwoners van* Zanddelijke randweg het een gerealiseerd zijn bedeelde grond zal (naa: het College ver- zeker aandacht za besteden- en zelfs in voort zelf ieder jaar een plezierige ge.beuren dan is dit benzinesta on natuurlijk bij- wacht) bij verkoop ee winst opleveren overweging neemt ;en „avondklok" in te tenis, als de verlichting wordt pntsto'ken.
zonder gewenst. Daarb i is dan ook niet van ruim ƒ 92.000,—. Oort dit was voor spr. stellen voor kam ierderti, omdat dezen Tot mijn grootste' verbazing enf'teleurgeenszins vaststaand. He kwam hem voor dikwijls allerloi .bqjldadigheden bedrijven stelling, ( moest ik echter vernemen,, dat
een woning te missen.
-__Spn -vrcesde^oat met een eventueel niet dat hier-<3e huid verdeeld worfit-voor de' bij UaChtelijkèHefib- "Aocnt1 naar de respec- enkele winkeliers," en ntetx~eéns de "'Rieiüaccoord gaan met dit vèorstel, de verpach- beer geschoten is
tievelijke kampeer aatsen.
sten, weigeren aan de kosteri aan de'straatDe heer'iBRËU IE (groep Breure) vond
ting van het gehele terr in op losse schroeDe vergadering verd te pl.m. half elf verlichting verbonden mee te betalen,
ven komt te staan. Vai uitstel (totdat de dat beide partijei er wel bij varen.
door de Voorzitter gesloten.
maar wel mee profiteren van deze gerandweg klaar is) zal, waarschijnlijk af- De heer SLEGÜRS (kvp) vond de grond
zellige entourage. Zou het daarom niet
te goedkoop ver :ocht en hij vroeg zich
stel komen!
wenselijk zijn, als deze onwilligen eens
dat deze
Het voorstel werd hiehia
[fin hoofdfi- voorts af wie htm waarborgde
met name werden genoemd?
t
Voor her rere
aarna de plaats — die de Stichting1 nu is toegewelijke stemming aangei omea
Zij profiteren er van maar belasten hun
Baby-huidje
Heer v. d. WERFF (pt >t.-ch: ;jpmerkte: zen — blijvend i!. Mettertijd kunnen daar
mede-winkeliers met de onkosten., Een
„Om het u nu eens gen akkelijk te maken, ook wel bezwaren] van omwonenden komen.
ergerlijke situatie voor goedwillende za1
VOORZITTER gaf de verzekering dat
mijnheer de voorzitter!
ZEEP
kenmensen, inwoners en toeristen. -' '
Een inwoonster van de Kerkstraat
*
Mijnheer de ,redakteur,
'''
Burgerlijke Stand
Naar aanleiding van de opmerking van uw
19
april
—
25
april
1963
SEDERTI849
Ondertrouwd: Petrus Hendrikus van
Woerkom en Margaretha Johanna Molenaar.
(
Gehuwd: Pieter Cornelis van Loon en
Krijntje Loos; Jan Keizer en Petronella
Gerdina Kommers; Cornelis Kerkman en
meubelen''
Cornelia Fransisca Schuiten; Robert Dröse
en Gerda Margreta Woudman; Marinus
GIERSTRAAT 52-54-56
Keur en Adriana Keesman.
Overleden: Gerardus Bakkenhoven, oud
TELEFOON. 12047
72 jaar, gehuwd met Th. J. Vink; Dirkje
HAARLEM
Visser, oud 75 jaar, gehuwd met E. Keur.
Catalogus
Geboren buiten de gemeente: Jolanda
op aanvraag
Anna, dv., A. Furth en S. J. Straeter.
verkrijgbaar
(Vervolg van pag. IJ

Verhoging strandpacht van de agenda

boot

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
OPHALEN HUISVUIL
De direkteur van de dienst van publieke
werken deelt mede dat op dinsdag 30
april 1963 (Koninginnedag) geen huisvuil
zal worden opgehaald.
De burgemeester is op woensdag l mei
verhinderd spreekuur te houden.

verslaggever, betreffende de opkomst van.
het onderwijzend personeel op de vergadering voor „Veilig Verkeer" 9 april j.l.,'
delen wij u mede, dat wij, niet hoofden der
scholen, geen uitnodiging tot het bijwonen ontvingen. Het houden van deze bijeenkomst was ons geheel onbekend.
Later is ons gebleken, dat wat het onderwijzend personeel betreft, slechts de
hoofden der scholen alsmede hun gezinsleden waren uitgenodigd.
Voor een reactie van de hoofden der
scholen kunnen wij verwijzen naar de
brief van de heer Ramkema.
t

f,

De gezamenlijke leerkrachten van de dr.
Albert Plesmanschool en ~de Karel Doormanschool.
Onze verslaggever tekent hierbij aan:
Akkoord! Bedankt voor uw reactie. Op
zo'n manier komt de belangstelling voor
de door mij bezochte verkeersavond, waarbij de leerkrachten op één uitzondering na
verstek lieten gaan, toch nog door een achterdeurtje naar binnen!
M.i. verzwakt u echter uw goede bedoelingen door uw verwijzing naar de reactie
van de hoofden der scholen, bij monde van
de heer Ramkema. Deze betoogde immers
dat de onderwijskrachten het toch al zo
druk hebben.
Daarom heb ik de indruk dat uw enthousiasme voor deze avond, waaraan door
middel van de plaatselijke bladen vooraf
bekendheid was, gegeven,,,niet. bijster groot
zou zijn geweest. Ook al hadden de hoofden der scholen hun medewerkers en werksters ingelicht.
H.W.

ZOV opvoeringen in juni
De opvoeringen van de Zandvoortse Operettevereniging, van deze vereniging was
de in het begin van deze week overleden
heer C. Schaap voorzitter, zijn niet uitgesteld tot het komende najaar, zoals in
sommige persorganen is vermeld. Zij zijn
verschoven naar 10, 12 en 13 juni a.s. in
theater Monopole. „

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

Proef met buslijn

, Misdoet v*
Over enkele maanden trek- delijk: de overheid twijfelt er niet aan of
ken miljoenen West-E uro- zij heeft hiermee het vraagstuk voor de
peanen er weer op uit. Zij reislustigen en hun reisdoel tot een beoverspoelen de eigen gren- vredigende oplossing gebracht.
zen en die van de nabuurlanden en reppen zich. In een van zijn essays, gebundeld i« een
naar hun vakantiebestem- boekwerk getiteld: „Met en tegen de tijd",
ming. Reppen is het juiste schrijft G-. H. M. van Huet over reis en
woord niet, want de overvolle wegen, twee, reisdoel van de miljoenen toeristen, o-in.:
drie of vierbaans, laten geen hoge snel- ,fSoe in 's hemelsnaam verschaffen wij al
heden toe. Het is veeleer wat men noemt die mensen, die nu in drommen over de we„een slakkengangetje", waarmee de Vffcz •gen en door de dalen gaan en die de strankantieganger zich langs heren •weg'ëtt' den, terrassen en musea bevolken — hoe
voortbeweegt. En het ziet er naar uit dat verschaffen wij hun de nodige geestelijke
de slak in een niet ver verwijderde toe- bagage?"
komst, al het wegverkeer achter zich laat. En verder schrijft hij, het probleem «s in
Ben vooruitzicht dat velen met zorg verr wezen niet het geld en ook niet de massa als zodanig. „Neen", zegt Huet, „het
vult.
Maar niet alleen de reis over de dicht- probleem ligt in de mentaliteit, die bij de
slibbende wegen, ook het reisdoel, al biedt massa (en dus ook bij u en mij) hoort,
de aarde nog voldoende kansen, wordt een ligt in de houding, die de mens van vansteeds groter vraagstuk. Honderdduizen- daag tegenover het leven, zijn medeinenden hebben de Ardennen, de Vogezen, de sen, de natuur, de schoonheid, de geest
Rijn, de zonnige Rivièra, de Italiaanse me- aanneemt, ligt in de leegte, die steeds tneer
ren reeds achter zich gelaten en honderd- mensen dreigt op te slokken, in de nisteduizenden zullen nog volgen. Zij dienen loosheid, die hen voortbeweegt, in de onvoor velen alleen nog als pleisterplaatsen bevredigdheid, die maakt, dat zij het overop weg naar nieuwe vakantie-oorden en al elders, maar niet in hun eigen tuintje
zoeken — d.w.z. niet in hun eigen geest.
impulsen.
t
Maar ook voor de toeristenplaatsen zélf Dit is werkelijk een enorm probleem. Hoe
wordt het een probleem, de vlottende me- het op te lossen f Misschien was het nog
nigte te binden. Om dicht bij huis te blij- het beste, als zij, die geroepen zijn om leiven, in Zandvoort wil de gemeente de va- ding te geven — maar dat zijn meestal
kantiegangers vasthouden, die overigens niet zij, die de leiding zoeken — mei sichnog geen tekenen van verzadiging ver* zelf in het reine konden komen, de leegte
tonen, met een pier. Deze attractie zegt in zichzelf zouden overwinnen 'en zouden
het gemeentebestuur, zal het publiek een leren, wat het eeggen wil: alleen,in een
geheel nieuwe emotie brengen. Het is dui- kamer te uitten en rustig te zijn".

Bij wijze' van proef gaat de NZHVM met
ingang van l mei een lokale busdienst onderhouden tussen het centrum van de gemeente en Zandvoort-noord. Het wordt een
uurdienst, uitsluitend op de werkdagen
uitgevoerd. Voor de route en de halteplaatsen van de bus, verwijzen wij naar een desbetreffende publikatie in dit blad.

NZH diensten op Koninginnedag
De NZH zal op Koninginnedag, dinsdag
30 april, haar dienstregelingen uitvoeren
als op zaterdagen. Dit betekent een uitbreiding in vergelijking met andere jaren
toen de dienstregeling als op zon- en
feestdagen gold.

B. en W. schrijven adressanten
Naar wij vernemen heeft het college van
b. en w. geantwoord op een schrijven van
een aantal bewoners van de 48 woningen,
die deel uitmaken van het bejaardencomplex „Het Huis in de Duinen". Hierin werd
geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende een nieuwe oversteekplaats op
de Zandvoortselaan.
,
B. en w. schrijven de adressanten, dat
de dienst van PW bezig is met het vervaardigen van een schets en het opstellen
van een begroting voor de verplaatsing
van <3e bushalte (richting Haarlem) bij
„Het Huis in de Duinen" naar het einde
van de Dr. C. A. Gerkestraat. Ook de in
verband daarmee te nemen verkeer/jmaatregelen zullen daarbij onder het oog worden gezien.
B. en w. geven adressanten de verzekering, dat met een en ander zoveeli,,mogelijk spoed zal worden betracht;.
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en pijn wégwrijven met

DAMPO

natuurlijk een oliehaard gestookt met

^PETROLEUM
t SCHOON-ZUINIG• WARlNflT

Fa. A. KERKMAN & Zn.
ESSO OLIE- EN GASHAKDEL

VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576

™ '",.,"' :
Elke fijnproever prefereer^;
FAMELIEBEIUCHTEN
!tl)).-3(> >• '

J j

..
'

.Vlet ontstelling bericliten wij u het
overlijden van onze voorzitter

l

' 'r c. SCHAAP

'(S|{S
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"MASSAGE! ., |

f

VERHUISD op l

,

G.
B O K _•\_'-_'\
Verlpskundigë

Wist u'»,dat reeds' in de q^iije iijden de
massage-gebruikelijk was 7^ Zelfs tyj-de
'onbeschaafde volksstammen'-an ,Afrika
en •, Amerika, waarjjzij 'Jjjj' gebrek, ap,n
betere hulpmiddelen gold - als het. midn
defitegen alle kwalen.'Dat was niet zo
verwonderlijk. Massage -heeft inderdaad een zeer heilzame invloed op de
lichamelijke constistutie. De huid wordt
n.l. bevrijd van dode huidcellen. Het
overwinnen van ziektestoffen wordt
bevorderd.' Bloed- en lymphcirculatie
worden aangezet. Door de betere circulatie^ worden verstoppingen in de uitvoergangen der klieren opgeheven; de
'huid wordt dus gereinigd. De stofwisseling 'der spieren -wordt beter en wat
zeer belangrijk is: de huid is door regelmatige massage beter uitgerust tegen rimpelvorming. Massage kan rimpels voorkomen of verzachten.
Salon voor schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

haar Sophjaweg

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 f
KERKSTRA*^ 9 - TELEFOOK 2150 •

VTE.KOQP: '50 y„ _
closejts'
(pok buto) jipouqhebakken, ,
mengkranfenjl'zitjbaflen, inb. '
joót-- *
:eneh, -aVijastyijara,! erf
inw.ar<Jstraat 30,' J
sterdam, tel. 020-56310.
Te koop: BROMMER JLO,
loopt prima, ƒ 50,—. Marn.
van St. Aldegondestraat 6.
"Jezocht door echtpaar z.k.
GESTOFF. vrije APARTEMENT v. permanent.
Br. nr. 3211.
Te koop: OLD FINISH
AMEUBLEMENT best. uit
tafel en 6 stoelen.
Haarlemmerstraat 26a._
Te koop: mod. STAPELBED. Van Dam, Dr. Jac.
P. Thijsseweg 17 (Noord).
Te koop. KINDERWAGEN
Piet Leffertsstraat 7.
Gevraagd:

Gevr. p. l juli een MEISJE Spreekuren:
2-4 uur.
voor typewerk e.d. goed Dinsdagsmiddags
6.30-7,30
kunn. rekenen. Technisch Dinsdagsavonds:
A.s. dinsdag 30 april geen
Bureau
Calcu,
Lijster- spreekuur.
straat 7, tel. 2383.
TIMMEREN, WITTEN,
Gevr. voor direkt HULP
É
l
i.d, huish. v. 4 ocht. in de VanSCHILDEREN
ouds De Klusjesman,
week. Mevr. Fens, Wilhel- telefoon
4109 of 4862.
minaweg 23, tel. 2506.
»
w
Zeer
voordelig
te koop:
~ 3 mei a.s. hopen onze ouders en opa
Gezocht in Zandvoort:
UITSCHUIFTAFEL,
en oma
i
GEMEUB. WONING met 2eiken
FAUTEUILS, 4 STOEvrije keuk., minst, l zitk. LEN,
C. PLUG
geen 3 slaapk, liefst aan de schikt VLOERKLEED,
en
v. verhuur. Te beBoulevard,
van
15
mei
tot
A. PLUG-PAAP
30 juni. A. J. Roos, Zacha- vragen telefoon 3421.
de dag te herdenken dat ze 35 jaar
rias Jansestraat 20 huis,'' WERKSTER gevr. voor
geleden'in het huwelijk traden.
Amsterdam.
maand.ocht. Mevr. BeekDat ze nog lang gespaard mogen
ANS
NANNINGA
W. Draijerstraat 14,
blijven is de wens van hun kinderen
Gevr. CHAUFFEUR voor man,
Kostverlorenstraat, 64, telefoon 2179 't venten van olie en huis- telefoon 3202.
en kleinkinderen.
Grote massage ƒ 7. Kleine massage ƒ 5. houd. art. en zo nodig op
R. Bos-Plug
IEMAND gevr. voor de
Manicuren ƒ 2,25
een tankwagen. Vlot type, toiletten en kleedcabines
J. Bos
leeft.
18-23
j.
Br.
nr.
3207)
Cees
op strand. Br. 3208 Z. Crt.
voor het seizoen. Broodbur. Z. Crt.
Anne-Mieke
LITS-JUMEAUX met lin- en banket-,
Zandvoort, Tollensstraat 5
Echtp. met l kind v. 7 jr, nenkast te koop gevr. Br.
zoekt KAMER m. gebr. v. m. prijsopg. nr. 3209 Z.Crt Bakkerij Kuin
met of zonder warmeluchtdroging
keuk. v.d. maand juli. Br.
Potgieterstr. 24, tel. 2865.
Technische voorlichting en
TIJDELIJK TEHUIS genr. 3202 Z. Crt.
wasdemonstratie bij u aan huis
zocht voor herdershond,
100% wollen
WERKSTER gevr. donder- 10 mnd, zindelijk, ƒ 3,—
D.OKTERS-, ZUSTERS- en
W. SCHOUTEN ,
dagof
vrijdagochtend.
p.d.
Evt
later
afstand
moAPOTHEEKDIENST
HUGO DE GROOTSTRAAT 19
,J. Tijsze, De Favaugeplein gelijk. Br. nr. 3210 Z.Crt.Schots-geruite plaids
Voor auto, strand- of bed.-Zandvoort, telefoon 2525 .
47 parterre.
DOKTOREN:
Aang. modern groen sm. den. Vraag zichtmonster
P. Flieringa, Brederodes'traat l, tel. 2181
JONG MEISJE gevr. 2 a VLOERKLEED m. beige rembours ƒ 19,50, niet goed
Beddenmagazijn
3 ocht. p.w. voor licht rand en bloemmotief; rui- tjgeld terug. Bij afn. meerWIJKZUSTER: •
huish. werk in gezin m. 2 len voor vl. kl., ondergr. •Jere stuks belangrijke korS. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720
g. Wederve'rk. gevraagd
kl. kinderen. Mevr. Wil- terra of rood, moet op^in
.ndelsondern.
M A S O,
APOTHEEK:
lemse, Zuid Boulevard 75. z.g.st. zijn. Nieuwstra,£ft '^
Haltestraat 21
Het adres voor:
Baexem, tel. 04748-200.
27 april t.m. 3 mei:
Argram
Phonografische
InTelefoon
2119
>
LEDIKANTEN
Nette WERKSTER gevr.,
Zandvoortse Apotheek,
in kl. gez. Zandvoorterweg dustrie te Haarlem vraagt
STAPELBEDDEN ,
Haltestraat 8, telefoon 3185.
15, Bentveld t. o. halte. v. spoedige in diensttreding
DUBBELDIVANAvond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanSpechtlaan.
BEDDEN
af 18.30 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
WENTELBEDDEN
Wegens teleurstelling ge-'
vraagd HULP i.d. HUISH.
Complete
Zondag 28 april,
in gez. m. 2 schoolg. jon-' Zijn taak omvat o.m. de
SLAAPKAMERS
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
gens in, mod.t bungalow
Dreef 11,, Heemstede, tel. 02500-35521
SLAAPBANKJES
aan zee.' Huiselijk verkeer: algehele kwaliteitscontrole
BINNENVERINGMATRASSEN v.a'. 47,50 In- of extern. Br. nr. 3206, van onze gramofoonplaten. Hypotheken
Belangstellenden voor de
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75 bur. Z. Crt.
gramofoonplatemndustrie Levensverzekeringen
PREDIKBEURTEN
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
kunnen solliciteren als aan- Brand en Varia
VLOKMATRAS
24,95
Alleenst.
beschaafde
dame,
HERVORMDE KERK, Kerkplein
SCHUIMPLASTICMATRAS 80x190 32,50 wed. 42 jr, z.z.g. gepl. als; komend controleur. Aanm.
Zondag 28 april
ETAGEBED 2x80x190
59,50 HUISHOUDSTER in moe- Nijverheidsweg 34, Haar- Telefoon 02500-10968 of
10.30 uur: ds. C. de Ru. Bed. H. Doop. DIVANBEDDEN 80'x 190
26,50 derloos gez. Br. nr. 3201 lem of tel. 02500-19112.
Potgieterstraat 23.
Het Huis in de Duinen:
''
bur. Z. Crt.
' JONGENSFIETS te koop
LEDIKANT
met
voetbord
80x190...
49,50
19.30 uur: ds. C. de Ru.
KAPSTER
komt bij u aan
NACHTKASTJE
21,75
gevr. (8-10 jaar). Br. nr.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
STOEL
13,95
PENSION
te
koop
gevr.
3203
bur.
Z.
Crt.
10.30 uur: de heer G. J. Huijgen.
Bel 020-122851.
TAFELTJE
13,75 Br. nr. 3205 bur. Z. Crt.'
HUIS met garage te koop
VEREN KUSSEN
8,50
NED. PROTESTANTENBOND
gevr. m. vrije vestiging.
Brugstraat 15
Ruime sortering in:
H. DE JONG, v. Lennepw. 27' Br. nr. 3204 Z. Crt.
Zondag 28 april
CHENILLE SPREIEN vanaf
18,90 Aannemer van T E G E L-j
10.30 uur: ds. C. P. Hoekema (d.g.) uit WOLLEN DEKENS vanaf
12,95 W E R K . Alles in wand-, Te koop: KINDERSTOEL
Haarlem.
en vloertegels. Nieuw en en TEDDYZAK. Dr. Mezreparatie. Moderne schoor-: gerstraat 30, tel. 3797.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
steenmantels.
Klein en groot
Aangeb.: TROUWJAPON,
Zondag 28 april
mt 38, excl. model. Zand10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Viering
eten
i
v.
d.
Werff's
brood
voortselaan 7.
H. Avondmaal.
19 UUE; ds. P. J. O- -de Bruijne. Viejang
'betaalt voor lompen 30 cï' Te koop: 'Duitse kruissnaH. Avondmaal en nabetrachting.
per kg; tijdschriften, kran- rige PIANO ƒ 350,-. Kostten, carton 3 et per kg; verlorenstr. 55,- 's avonds
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
lood, zink, koper, geisers, tussen 7 en 9 uur.
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz. baden,
haarden de hoogste Ter overn. 2 pers. KAN19.30 uur: Avonddienst.
en al uw bedrijfskleding en manuwaarde. Alles wordt ge- TELBED met of zonder
facturen naar het van ouds bekende
haald. Pakhuis: Schelpen- toebeh. Prijs billijk. A. J.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
adres: '
plein 7, telefoon 2845.
.v.d. Moolenstraat 6.
Dinsdag 30 april
Blo emenmagazijn
Fa. K.', v. d. Veld-Schuiten
Spr. de heer H. Veldkamp.
Te koop: DAMESFIETS
„Noord"
Voor
EENDAGSKUIKENS
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360
m. nieuwe banden, ƒ 40,-.
en J O N G E H E N N E N , Hogeweg
JEHOVA'S GETUIGEN
M. S C H N I E D E W I N D
50.
pluimvee- en vogelvoeders
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
Vondellaan hkiv.d. Moolenen aanverwante artikelen, Maak eens een reisje naar straat — Telefoon 4320
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang Zandvoortse Schaakclub
bel: 02500-11607.
Amsterdam en koop daar
Willemstraat.
Uw adres voor bruidsDe eerste tien plaatsen in de competitie HEEMS graanhandel, An- een Perzisch kleed voor 1/10
en grafwerk
om het clubkampioenschap worden bezet thoniestraat 54-56, Haar- v.d. winkelprijs. Zaterdag
HUMANISTISCH VERBOND
Nieuwe bloemzaden
Zondag 28 april, 9.45 uur, 402 m: radio- door: Gerritsen, Lindeman, Roetemeyer, lem Wij bezorgen maan- 27 april 10-4 u. „Obrechttoespraak door de heer E. Gerson Loh- Bronkhorst, Nielsen, Vos, De Jong, Stei- dag, donderdag en zater- huys", Jac. Obrechtstr. 26,
Aangesloten bij de
ner, Drost en Termes.
man. Onderwerp: „Actief tolerant".
dag in Zandvoort.
A'dam-Z., tel. 020-738039. Nederlandse Bloemendienst
Wij gedenken in hem onze 'grote
steun en raadsman.
Bestuur en leden
Accordeonvereniging Zandvoort
Zandvoort, 22 april 19.63

Net meisje

Wasautomaten

W. H. KEMPER

ervaren
Muziekcontroleur

Akersloot

Ruud Ellenkamp

Voor al uw
verzekeringen

1913—1963
i'

„_..,_,. iNINGf*

fa^onze reeds Spi'j'aar bestaande °'

'

'•'• Boek- en Kantoorboekhandel
op maandag 29 april 1963
namiddags om 2 uur.
Wij hebben onze 'zaak een moderner aanzien
gegeven.
. G. E. LORENZ
Haltcstraat 15

Het is ongelooflijk
wat een goede B.H. en step-in
kan doen voor uw figuur !!!
_ .

Onze collectie Dulco en Eeka B.H.'s
zitten fantastisch.
Zowel de jeugd B.H.'s als de grote maten
zijn perfect afgewerkt.
En de prijzen vallen enorm mee.
B.H.'s
vanaf ƒ 6,95 aflopend tol ƒ 2,95
Vlotte jarretel gordels, nylon met kant .. ƒ 3,25
Geheel elastische gordels slechts
ƒ 1,50
Katoenen jarretel gordel
ƒ 1,95
Step-ins reeds vanaf
ƒ 2,95
Slep-ins met gekruiste voorpanden
ƒ 9,95
Ook voor zwaardere figuren hebben wij een
goede collecte steungevende step-jns.
,
Elastisch corset met uitstekende .pasvorm ƒ13,95
.Panty step-ins met uitneembaar kruisje ƒ 6,50

ONS TIMA ONDERGOED
is modern afgewerkt
.Maatwerk dat perfect afklcedt en bekend is
pm de kwaliteits onderkleding voor dames,
tieners en kinderen.

.T „DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TELEFOON 2099

Centrale verwarzning-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

/

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Voor uw vitrage,

Opstelling: Zandvoortmeeuwen:
Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen HBC komt het
Uitslagen woensdag .n april:
eerste - elftal van Zandvoortmeeuwen zondagmiddag in de volgende opstelling uit:
Pupillen:
DSS a-Zandvoortmlj c
33-5 K. „Vlug; iAr C. M. Stokman en F. A. J.
DSS b-Zandvoortm.' b
" 0-2 Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G.
J. Kraaijenoord; G. Nijkamp, C. S.
Uitslagen zaterdag 20 april:
Schilpzand,' S. Stobbelaar, J. F. Paap en
RCH-Zandvooortm. l
1-12 G.
Reserves zijn: A. StobbeZandvoortm. 2-Halfweg l ,
" ^ • 0-2 laar,Oosterbaan.
E. H. C. Jongsma en J. H. Peters.
Hillegom 1-Zandvo'ortm. 3
2-0
Adspiranten:
EDO a-Zandvoortm. a
3-1 Zandvoortse ,Hockeyclub Z.H.C.
Zandvoortm. b-EDO c
4-4 Programma zaterdag 27 april:
Zandvoortm. c-EDO e
5-1 Meisjes: ' . • •
Zandvoort a-Eechtrop a
15.30 u.
RCH f-Zandvoortm. e
2-2
Alliance c-Zandvoort b
15.15 u.
EDO h-,Zandvoortm. f -r-. 7-1
Scheybeefc 'b-Zandvoort d
. 15.30 u.
Telefonia b-Zandvoortm.fg
' '
5-0
;
Jongens: .?•' ""
Pupillen: , .,
Kraaien!£arZandvoort a
15.30 u.
EDO a-Zandvoortm. a } - •
, i* i 7-1
Zandvoort^d-HBS d
..-\
15.30 u.
Uitslagen*-zondag 21'^april^ f^ J. f.
Prjigramm&f,"zondag 88 april:
Zandvoortm.-Ripperda .[,
Heren: , '.'
DEM 2-Zandvoortm. 2
2-1
Eechtrop 2-ZHC l
IEV 2-Zandvoortm. 3
7-2
ZHC,2-Strawberries 4
14.30 u.
VSV 4-Zandvoortm. 4
3-1 ZHC 3 veteranentoernooi bij Kraaien.
Zandvoortm. 5-Hillegom 3 •
2-5
ZHC 4-Hoorn-2
14.30 u.
Heemstede 3-Zandvoortm. 8
;
2-2
ZHC X Mixed-toernooi bij Terriërs AlkJunioren:
*
!
maar.
Zandvoortm. a-Kennemers a
2-3 Dames: '* *'
DIO a-Zandvoortm. b > > '
'
3-0 Strawberries 1-ZHC l
Zandvoortm. c-Hillegom b
' 14-1 -ZHC 2-Rood Wit 4
10 u.
Bloemendaal e-Zandvoortm. e
t 6-5 Koninginnedag 30 april 1963:
Toernooi voor jongens van de HockeyProgramma zaterdag 27 april:
club „Aeolus". Aan dit toernooi nemen
l SMS-Zandvoortm.
16 u. 60
elftallen deel.
5 TYBB-Zandvoortm. 2
15 u.
14 Zandvoortm. 3-WSV 2
16 u.
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Adspiranten:',
,;
-»,•"
38 Zandvoortm. a-HFC a
",
14.30 u. Programma zaterdag 27 april:
74 Schoten c-Zandvbortm. c^
uitg. 64 TZB a-Geel Wit b
15 u.
78 Zandvoortm. d-RCH- e ~
14.30 u. 103 TZB b-Geel Wit d
15 u.
101 DSB a-Zandvoortm. f
uitg. Programma zondag 28 april:
116 Zandvoortm. g-DIO c
14.30 u.
TZB 1-TZB 2
12 u.
Pupillen:
93 NAS a-TZB-a
_
12 u.
141 Haarlem a-Zandvoortm. a
15 u. Programma woensdag l mei:
Zandvoortm. c-TZB a.
15 u.
Programma zondag 28 april: •
HBC-Zandvoortm.
14.30 u.
Zandvoortm.. 2-Alkmaar 3
14.30 ü. Watergetijden
24 Kennemers 3-Zandvoortm. 3 , 9.45 u.
HW
LW
strand
63 Zandvoortm. '5-Alliance 3
12.30 u. april •HW LW
•
berijdbaar
74 Zandvoortm. 7r'Geei: Wit 5
12.30 u. 28
6.38 2.00 19.06 14.30 10.30—17.00
Junioren:
'
7.28 3.00 20.03 15.30 11.30—18.00
84 DSS arZandvooctm. a
-14.30 u. 29
8.31 4.00 21.11 36.30 12.30—19.00
106 Zandvdbrtm'. b-EHS -b
'
9.45 u. 30
118 Zandvoortm. c-DSB a
9.45 u. mei
9.43- 5.00 22.27 17.30 13.30—20.30
124 Zaïidvoortm. d-EDO d
' 9.45 u. 21 11.07
6.30 23.51 19.00 15.00—21.30
135 THE b-Zandvoortm. e
9.45 u. 3 —.—' '8.00
12.25 20.30 4.00—10.30
Programma woensdag l mei, pupillen:
4 0.59 9.00 13.26 21.30 5.00—11.30
Zandvoortm. c-TTZB- a
--15 u. Samengesteld door P. van der Mije KCzn

WEBERS schoonmaakbed'rijf vraagt mnl. hulp voor
dagelijks. Zaterdags vrij.
en WERKSTER gevr. voor
de a'vïnÖuren en WERKSTER voor dinsdagocht.,
vrijdag en .zater.ocht. Nic.
'Beëtslaan 18, tel. 4090.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Bee'ckmans'tr.- '36,; tel. 4307.
Zoekt u vakantiegasten ?
adverteert dan in het .Nederlandse Vakantieblad

Holland Ihr Ferienland

BUITENWERK
verschijnt elke ;14 dagen
rf
BINNENWERK
Duitsland, Oostenrijk,
|
Inzetten van ruitenin
Zwitserland en België.
Burg. Beeckmanstraat 33 Vraagt proefnummers en
Telefoon: 475S
tarief bij:

Uitslag puzzelrit MCZ
Kijkers en luisteraars
De uitslag van de j.l. zaterdag door de Op l april j.l. waren bij de Dienst Luistermotorclub
„Zandvoort" -georganiseerde en Kijkgelden 1.369.148 televisietoestelpuzzelrit over een traject 'van ongeveer len aangegeven tegen 1.338.982 per l
40 km luidt als volgt:
maart j.l. (t.m. 18 april 1.392.632).
Auto's: L. S. P. Bakker, Haarlem, 46 p.;
In het eerste kwartaal van 1963 zijn
2. L. van der Rest, De Wegkruisers, 48 p.; 93.989 televisietoestellen aangegeven, het3. W. Smits, Haarlemmermeer, 48 p.; 4. G. geen hoger is, dan ooit in enig eerste
den Hertog, .Haarlem, 48 p.; 5. P. J. Tot- kwartaal.
te, Haarlemmermeer, 51 p".; 6. H. van
In het eerste kwartaal van 1962 werEyk, Haarlem, 55 p.; 7. P. Hoogenboom, den 82.4_5jLJtyjitoestellen aangegeven.
Zandvoort, 55 p.; 8. B. Zwirs, HaarlemEr warerPTJifF l april 2.6J.6.110 gereginu ook in
mermeer, 55 p.; 9. Th. v.d. Putten, Zand- streerde
radio-ontvangtoestellen
tegen
voort, 57 p.; 10. F. Emmen, Zandvoort, 2.611.626 op l maart j.l.
66 p.
Het aantal aansluitingen op de draadMotoren: 1. A. Blommesteijn, De wég- omroep bedroeg per l april 466.488 tegen
, .
,
kruisers, 145 p.; 2. L. A. Weber, Zand- 466.999 op l maart j.l.
Delana: sedert jaren door
voort, 154 p.
duizenden verkozen,alfe dé.
Het aantal deelnemers bedroeg 57 (52
bonneterie voor baby, kleuauto's en 5 motoren). .
ter en têener. 'Draion': de
Zeepost
beroemde textielvezel van
Bayer; licht, luchtig en
Met
de
volgende
schepen
kan
zeepost
worZandvoortse Korfbalclub
den verzonden. De data, waarop de cor- warm, soepel en zacht; zó
Zondagochtend speelt het eerste twaalftal respondentie uiterlijk ter post moet zijn gewassen, zó droog en...
een wedstrijd tegen Oosterkwartier 5 in bezorgd, staan achter de naam van het nooit verviltend.
schip vermeld.
Haarlem.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Sloterdijk", l mei.
Argentinië:
ms ,,Cap San Nicolas", l mei.
TELEFOONNUMMERS
Australië:
EN ADRESSEN
ms „Trianon", 28 april.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAAB- Brazilië:
en RENAULT-service-dealer.
ms „Cap San Nicolas", l mei.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, KostverBrits Oost-Afrika:
lorenstraat 68.'
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verms „Ferd. de Lesseps", 28 april;
koop, Oranjestraat 2a.
ss „Europa", 2 mei
2424 Autobedrijven • ,J-linko", Oranjestraat
Canada:
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
ms „Svanefjell", l mei.
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol- Ned. Antillen:
lensstraat 13.
ms „Pr. der Nederlanden", 29 april.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Suriname:
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
ms „Oranjestad", l mei.
\ai\ -ara i
•>'
3043, 3044 Politie
''
SppeziBjAleutertruitie en maillot.
ZuidiAfrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
2345 Gemeente-secretarie
Leeftijd tot li jaar. Keuze uit 4
tinten.. Truitje, maat 1: f6.75,
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
ms „Wonosari", l mei.
maillopfje: f5.75. Kl. st. p. maat.
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse Inlichtingen betreffende de verzendingsCourant, Achterweg 1.
<
t =
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- data vari p bstp a kketten geven de postkantoren.
'
'
keer, kiosk Raadhuisplein. "'
Haltestraat 59

dralorï

Belangrijke

J10TTEN

Euro-Verlag
Postbus 5185, A'dam. Tel.
(ook 's avonds) 020-735146.

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

ven

en het leed is geleden!
iGRïH0.ÜTSTRAAT,29, HAARLEM

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 27 apiil, 8 uur
Nio. ~Rotierdams Toneel
Het sein staat
op moord
Zondag 28 april, 8 uur
Niv. Rotterdams Toneel
De Revispr
Woensdag l mei, 8 uur
Ab. D.
Nederlandse Comedie
De Botteriken
Donderdag 2 mei, 8 uur
Ab. E
Nederlandse Comedie
De Botteriken
Vrijdag 3 mei, 8 uur
Ab. P
Nederlandse Comedie
De Botteriken
1

1

E

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.j
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.

'\
A

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPITNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle-radio- en
televifiietoestellen
,

J. KEUR

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Moeders liefsten
krijgen natuurlijk weer PRESBURG-schoenen!
\
//
Daar doen ze lang mee, héél lang. En ze lopen
er zo prettig op, dank zij de ideale buigzaamheid
en sublieme pasvorm. Duur? Hoe komt u erbij: u
weet toch dat PRESBURG-prijzen altijd meevallen

Tieners-SandaTetje
niet bijzondere Italiaanse gratie. Zeer
licht en met modieus
hakje. In wit met
zwart-lak of rood met
zwart-lak. Buigzaam
antislip-zooltje.
Maten:
31
10.95
32-36

BUITENGEWONE
KEKLAHE-AANBIEDING!

Zo'n leuk Kindcrmolièrtje,
zeer licht en buigzaam en gehccl Iccr-gcvocrd kocht u nooit zo
goedkoop. In mode-bruin. Microcélzool. Maten:
22-23
4.95 28-31
6.50
24-27
5.95 32-33
6.95

Lokale
busdienst Zandvoort
MET INGANG VAN l MEI opent de N.Z.H, bij wijze van proef een
lokale busdienst in Zandvoort tussen Grote Krocht (bij Busstation) en
Van Lennepweg/Dr. Jac. P. Thijsseweg.
De halteplaatsen in de richting Van Lennepweg zijn: Thorbeckestraat/
Badhuisplein, Parallelweg/Stationsplein, Van Lennepweg/de Zeereep en
Nic. Beetslaan/Const. Huygensstraat.
In de richting van Grote Krocht: Nic. Beetslaan/Const. Huygensstraat,
' Van Lennepweg/Dr. Jac. P. Thijsseweg, Van Lennepweg/de Zeereep,
Jac. Heemskerkckstraat/Stationsplein en Thorbeckestraat/Badhuisplein.
VERTREKTIJDEN:
Grote Krocht (bij Busstation) 7.35 en vervolgens elk uur tot en
met 18.35
Van Lennepweg/Dr. Jac. P. Thijsseweg 6.41 en vervolgens elk
uur tot en met 18.41
•>
Tarief: enkele rit ƒ 0,20 en retour ƒ 0,35

N.B. Deze dienst wordt uitsluitend op werkdagen uitgevoerd

Voor meisjes, die al weten wat
mooi is. Eerste klas, vederlicht
Bandschoentje op rank leestje.
In wit en in rood met modern
schaduweffect.

Maten:
l 28-31 .
25-27 .. 11.95 j 32-36 .
En, in zwart lak:
Maten:
l 28-31 .
25-27 .. 11.95 32-36 .

'n Zeer geslaagde
combinatie van
juchtcn- en schorsieder maakt
deze lichte Tieners-Molière tot
een modesnufje van de eerste
rang. Modieus hakje. Buigzaam
antislipzooltje. Maten:

12.95
14.95
13.95
15.95

31

11.95

32-36

12.95

Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij n.v. - Haarlem

e. a. zomerschoenen
Dameshakjes in

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Go

Verhoog het genot van uw vrije tijd
Ga zingen!
Zing met plezier - Zing onder vrienden
Zing Dij Nederlands oudste MANNENKOOR
Kon. Liedertafel
„ZANG EN VRIENDSCHAP"
Repetitie vrijdagavond 8-10.30 uur in gebouw
„Zang en Vriendschap", Jansstraat 74, Haarlem.
Inl. sekr. A. A. Ramaker, Graafschapstraat 56,
Haarlem, telefoon 20434.

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Fa. HANJA

heeft ook voor u
Verder een
grote sortering
TUINSTOELEN
TAFELS
en PARASOLS
Scherpe prijzen

BANKSTELLEN
WANDMBUBELS
CLUBJES

Grote Krocht

Laat nu

behangen en witten
tegen wintertarief. Prima
referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

w rijheid • en A/emocratie
In verband met de a.s. verkiezingen spreekt op

MAANDAG 29 APRIL a.s.

het lid van de Tweede Kamer J. C. CORVER
in het GEMEENSCHAPSHUIS. Aanvang 8.30 u.
Iedereen is hartelijk welkom.

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

BURGER

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
NATIONAAL «n INTERNATIONAAL BEKROOND

750 gr. varkenskarbonade

POLAROID
ZONNEBRILLEN

3,25

F. PLOEGMAN
Alle verzekeringen
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
Stationsplein 15, tel. 4562

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM
100 gr. GEBRADEN GEHAKT.
l BLIK ZALM

Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

99 ct

15 et

250 gram
WEEKENDWORSTJE

2 pakjes
KWALITEITSMARGARINE

KOOPJESDAGEN

maandag, 250 gr. BIEFSTUK i.ss
en

^3 SLAVINKEN
3 F IKAND

dinsdag ( K

0,99

ELLEN 0,99

gr. BIEFSTUK TARTAAR
gram HACHEVLEES
gram SAKS
gr. TONGENWORST

HALTESTRAAT 3

belangstelling voc
voor radio-techniek)

Loopjongen
Sollicitaties aan de fabriek.

. Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT
kunnen worden geplaatst enige

VERPLEEGSTERS
voor volledige dan. wel voor gedeeltelijke dienst.
Een 45-urige en S-daagse werkweek is ingevoerd.
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
Bruto-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken geschiktheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurcompensatie en 4% vakantie-uitkering.
Verzoeken om inlichtingen over het werk en
Dienstvoorwaarden, almede sollisttaties te richten aan de Eerste Geneesheer-Direkteur, dan wel
persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op
alle -werkdagen behalve zaterdags, van 9-12 uur
en van 14-17 uur.

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
woensdag

250
300
100
100

(met
en

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale *voorzieningen voor het lessen van 17-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

49 ct

KONINGINNEDAG l uur gesloten

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Frezer
Aankomend draaier
Bankwerkers
Electromonteur

RIJLES

ZOct

750 gram doorr. RUNDERLAPPEN 2,88
750 gr. de allerbeste magere RUNDERLAPPEN 3,88
750 gram KALFSLAPPEN
3,99
VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DE SOEP

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

VOOR PIANO'S

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

bij Slagerij

ZWEMMER

Chemische wasserij
en ververij

Technische apparatenfabriek
A. J. Versteege N.V. Hogeweg 35, vraagt:

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

GROTE KROCHT 5-7
7.TEL':Z974 . « ZHNDVOORT

AUTORIJSCHOOL

KERKSTRAAT 26

Van Kessel

VoBfreffers

BriUetispecialist L O O R/i R. N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

WIST U

Telefoon 2653

Autoverhuur Zandvoort;

Alle modellen steeds in voorraad vanaf ƒ 16,50

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

KEIJSER

Algemene politieke verhoudingen

Speciale reparatie-afdeling

Prima rietmatten

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

D,

olkspartij voor

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

1

dag
gereed

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

0,99
0,99
0,25
0,39

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

•faPÓIE. KROCHT 5 ' 7
TEL: 29><i-?flNDVOORl
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktle en adm.: Achterweg 3
Postbus 23, telef. 2136. Giro 52 33 44 '
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. Ijs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

Zwaluweri-jeugdaktie polio

NVV-voorzitter sprak voor P.v.d.A.
Kabinet met pluspunten maar ook tal van tekortkomingen
De Kamerverkiezingen zijn in zicht en de politieke partijen geven acte de precence, J.l. vrijdag hield de Partij van de Arbeid in het Gemeenschapshuis de tweede
openbare vergadering in Zandvoort met als spreker de heer D. Roemers, voorzitter
van het N.V.V. en lid van de Tweede Kamer.
Na een korte inleiding van de voorzitter
van de plaatselijke afdeling, de heer G. J.
- Sterrenburg, nam de heer Roemers het
woord. Spreker zei dat het bij de a.s. verkiezingen gaat om een uitspraak over het
beleid van het huidige kabinet, waarin
voor het eerst sinds de oorlog geen socialisten zitting hadden, en hetgeen de kiezers verlangen voor de komende vier jaar.
Wat het eerste aangaat, het thans fungerende kabinet vertoont een aantal pluspunten, maar daarnaast tal van tekortkomingen. De heer Roemers noemde in dit
verband het falende beleid inzake de woningbouw en de loonpolitiek. De regeringspartijen leggen bij de verdediging van het
gevoerde beleid de. klemtoon op de sociale
verbeteringen, die in de afgelopen periode tot stand zijn gebracht.
De lonen, zei spreker, zijn inderdaad
gestegen, de vijfdaagse werkweek werd
ingevoerd en' het gevaar van een bestedingsbeperking werd afgewend. Hiertegenover staat dat van de beloften inzake de
opheffing van de woningnood, de vermindering van de belastingdruk en van het
aandeel van de overheidsuitgaven, niets is
terecht gekomen. De P.v.d.A. wil zeker
geen bestedingsbeperking of belastingverhoging, zoals wel eens door politieke tegenstanders is, beweerd, maar wel een geordend prijsbeleid en progressie in de belastingheffing.
Uitvoerig ging spreker in op het vraagstuk van de woningbouw en de uitbreiding
van de sociale wetgeving. Of de P.v.d.A.
na de a.s. verkiezingen regeringspartner
wordt, zal voor een groot deel afhangen
van de uitslag van de stembus. Maar de
P.v.d.A. wil graag aan een nieuw kabinet
deelnemen, wanneer de kans bestaat, dat
het verkiezingsprogram voor het grootste
deel gerealiseerd zal kunnen worden.
Over het buitenlands beleid, zei de heer
Roemers, dat het in wereldverband moet
worden bezien. De bewapeningswedloop
geeft reden tot ernstige bezorgdheid, maar

T. Zonnenberg t
Zondagochtend is op 76-jarige leeftijd
overleden de heer T. Zonnenberg, oud-chef
van de Ned. Spoorwegen.
De oveiledeiie was een geziene figuur.
Hij was o.m. bestuurslid van de werkliedenvereniging „Onderling Hulpbetoon",
penningmeester van ,,Het Oranje Groene
Kruis" en oprichter-bestuurslid van de bejaardensociëteit „Het anker". Op kerkelijk gebied had hij eveneens verschillende
functies.
De begrafenis vindt a.s. donderdagmiddag plaats na de rouwdienst in de Hervormde Kerk met als - voorganger Ds. C.
de Ru.

Bijeenkomst gemeenteraad
De eerstvolgende openbare vergadering
van de gemeenteraad is vastgesteld op
dinsdag 21 mei.

Demonstratie van specialiste
Voor de Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd.
Zandvoort, werd op woensdagmiddag 24
april, een demonstratiemiddag gehouden
door een schoonheidsspecialiste.
Na het welkomstwoord van de voorzitster, mevr. C. W. de Bruijn-Edeling,
kreeg de specialiste, mej. v.d. Kieboom
het woord.
Zij gaf een uiteenzetting over de reiniging, voeding en bescherming van de huid.
Voor de juiste keuze van de produkten
en de toepassing hiervan, gaf zij ieder persoonlijk een duidelijk advies.

Uitvoering van ballet
Dinsdag 7 mei a.s. sluit de stichting Culturele Kring 't Helm het seizoen '62-'63
met een optreden in theater Monopole van
het Scapino-ballet o.l.v. Hans Snoek.

de meerderheid van de P.v.d.A. gelooft
niet in eenzijdige ontwapening. Zij acht
een algehele ontwapening de enig mogelijke oplossing voor het vraagstuk. De
strijd tegen honger en ellende in de onderontwikkelde gebieden kan een belangrijke bijdrage vormen voor een meer evenwichtige en rechtvaardige opbouw in de
wereld, evenals het tot stand komen van
de Europese eenwording op economisch en
politiek terrein.
Tijdens de bijeenkomst zong „De Stem
des Volks", onder leiding van dirigent H.
Arisz, enige liederen.

Ook dit voorjaar wordt het zo langzamerhand populair geworden Pupillen-toernooi
ten behoeve van het „Prinses BeatrixFonds" gehouden, en wel onder het motto
„Door de gezonde jeugd voor de zieke
jeugd".
Wat het rayon Haarlem en Omstreken
betreft, is de datum vastgesteld op zaterdag 11 mei a.s. aanvang 's middags 2 uur.
Voor het eerst zal een deel daarvan
worden gespeeld op de terreinen van de
Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen", welke vereniging zich bereid heeft verklaard, haar accommodatie ter beschikking te stellen en tevens voor de organisatie zorg te dragen.
Wij roepen een ieder op, dit jeugdfestijn
te gaan bijwonen, teneinde op deze wijze
een steentje bij te dragen voor het
goede doel. Alle deelnemende jongens be.
talen elk l kwartje, alle leiders, scheidsrechters enz. elk 2 kwartjes, terwijl de
kosten voor bezoekers eveneens 2 kwartjes bedragen (kinderen l kwartje).
Door in groten getale te komen kijken,
kan men er in belangrijke mate toe bijdragen, dat dit toernooi jaarlijks in Zandvoort terugkeert.
J. Weber, waai n. voorzitter pupillencommissie KNVB, afd. Haarlem.

Reservisten gaan wandelen
Zaterdag 25 mei a.s. zal een detachement
van 33 man reservepolitie dcelnenïen aan
de nationale reservistenmars te Amersfoort.

Tweede prijs
Bij een visconcours te IJmuiden heeft een
team van de Zandvoortse politie beslag
gelegd op de tweede prijs.

Ongeval
Maandagochtend was de 24-jarige slagersknecht S. H. van E. uit Haarlem,bezig met
hat uitbenen van vlees. Hij stak izich daarbij met het mes in de buik en moest met
ernstige verwondingen naar een Haarlems
ziekenhuis worden overgebracht. Zijn toestand was maandagavond redelijk.

Zandvooztmeeuwen en HBC speelden lauwe wedstrijd
De wedstrijd Zandvoortmeeuwen l legen HBC, die j.l. zondag op het terrein van
laatstgenoemd elftal in Heemstede werd gespeeld, is geëindigd in een 0-0 gelijk spel.
De aanvalslinies toonden zich nauwelijks geïnteresseerd en van indrukwekkend
voetbal is geen ogenblik sprake geweest. Een wedstrijd om te onthouden: niet om
h t spel maar als een waarschuwing.

Vooral in de Ie helft werd er door beide
elftallen lauw en onverschillig gevoetbald.
De aanvallen van de teams werden zonder veel animo opgebouwd en slordig afgewerkt. HBC had nog de beste greep op
het spel en Zandvoort was gedwongen
zich in de verdediging terug te trekken
Schilpzand was een eenzame uitblinker
in de voorhoede van de kustbewoners, die
HBC-doelman Warmerdam een paar benauwde ogenblikken bezorgde. Zijn doelschoten konden door HBC op het laatste
moment nog tot hoekschop worden verwerkt. De aanvalslinie van de Heemstedenaren drong enkele malen door tot keeper Vlug, maar het leer bleef buiten de
doelpalen.
De tweede helft vertoonde een geringe
opleving, voornamelijk van de zijde van
HBC. Maar de aanvallen bleven te onsamenhangend en te nonchalant om gevaar voor doelman Vlug op te leveren. Hetgeen de aanvalslinie van ZandvoortmeeuWerkgelegenheid steeg
wen te zien gaf was niet beter dan wat
HBC presteerde. Ook hier weinig verband
in de opbouw van een offensief en ongeafgeven en plaatsen van de bal.
In de maand maart nam de geregistreerde arbeidsreserve van mannen af van 50.034 lukkig
In de laatste minuut van de ontmoeting
tot 35.042. Hiervan waren eind maart 2902 mannen werkzaam op aanvullende wer- veroorzaakte spil Kerkman even buiten
de rand van 't strafschopgebied een 'overken, hetgeen ten opzichte van de vorige maand een stijging van 510 betekent.
treding. HBC midvoor Duivenvoorden
Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve daalde schoot door een muur van spelers heen,
de bal raakte de binnenkant van de paal
met 5000 en bedroeg aan 't einde van de maand 33.000.
en stuitte terug in het veld.
Hierna floot de scheidsrechter voor het
Dat voor het seizoen gecorrigeerde cijfer ringer is dan vorige jaar vindt zijn vermomenteel hoger ligt dan vóór de vorst- klaring in het feit, dat vele landarbeiders
periode moet worden toegeschreven aan in andere bedrijfsklassen werk hebben getwee factoren. In de eerste plaats was vonden.
Als gevolg van het seizoen daalde ook Verkeersongevallen
aan het einde van de vorige maand de invloed van de vorst nog niet overal ver- de werkloosheid van metaalbewerkers.
vond op de Zandvoortsedwenen; in de bouwnijverheid werd hier Overigens blijkt het niveau van de werk- Zaterdagmiddag
ter hoogte van de Kennemerweg een
en daar nog hinder ondervonden van de loosheid in deze conjunctuurgevoelige sec- laan
aanrijding plaats tussen een brommer en
vorst in de grond terwijl ook in de land- tor hoger te liggen dan in het' vorig jaar. een scooter. Het laatste voertuig werd bebouw,^ de voorjaarswerkzaamheden nog Anderzijds is de vraag in deze beroeps- stuurd door een inwoner uit Sassenheim.
niet geheel op gang waren gekomen. In groep be~duidend lager dan in het vorig
Beide voertuigen werden beschadigd.
de tweede plaats heeft de tendens tot ver- jaar. Uit een en ander zou kunnen wor- Persoonlijke ongevallen deden zich niet
ruiming van de arbeidsmarkt zich voort- den afgeleid dat de expansie, welke zich voor.
gezet hetgeen een lichte stijging van het in de metaalnijverheid in de afgelopen jawerkloosheidsniveau met zich meebracht. ren voordeed, enigszins aan het afzwakIn de Thorbeckestraat botste zaterdagDe geregistreerde arbeidsreserve is in ken is.
avond ter hoogte van Seinpostweg een
alle beroepsgroepen gedaald. Het sterkst
De daling van het aanbod van horeca- auto,
bestuurd door een inwoner uit Zanddeed zich deze daling voor bij de beroeps- personeel is een gevolg van het op gang voort tegen een scooter, bestuurd door een
groepen bouw, landbouw en losse arbei- komen van de seizoenbedrijvigheid in deze ingezetene uit Amsterdam. Beide voertuiders. Dit is verklaarbaar daar de werk- bedrijfsklassen.
gen liepen schade op.
De daling van het aanbod van kantoorzaamheden in de bouwnijverheid en in de
landbouw welke door het koude weer be- personeel was betrekkelijk gering. Ook
lemmerd werden in maart voortgang kón- hier speelt een zekere terughoudendheid Tengevolge van een slippartij kantelde
den vinden. De daling van het aanbod van t.a.v. het aantrekken van personeel een rol zaterdagnacht een auto op de Zandvoortbouwvakarbeiders had vooral betrekking van betekenis. Als gevolg van het wég- selaan, bestuurd door een inwoonster uit
op de burgerlijke en utiliteitsbouw. De vallen van de vorst en de normale sei- Amsterdam. De wagen schoof over het
activiteiten in de wegen-, spoor- en water- zoenopleving in maart nam de seizoen- wegdek door de noordelijke wegberm en
bouw ondervonden vooral vertraging in werkloosheid sterk af, terwijl ook de kwam tenslotte met de rechterzijde in
de noordelijke en oostelijke provincies, werkloosheid van minder geschikten en aanraking met een lichtmast en een boom.
waar de invloed van de winter langer de structuurwerkloosheid enigszins daal- De bestuurster werd uit de auto geslingerd en moest met verwondingen naar het
heeft nagewerkt en er nog tot laat in de.
Gasthuis in Haarlem worden overgeDe daling van het aanbod van vrouwen Grote
maart vorst in de grond voorkwam.
deed zich vooral voor bij het handelsper- bracht.
Ook in de landbouw deed zich om ge- soneel, horecapersoneel en kantoorpersonoemde reden nog een vertraging in de neel en houdt, afgezien van de opleving Zaterdagmiddag werd een 6-jarige jongen
voorjaarswerkzaamheden voor. Dat niette- der seizoenwerkzaamheden, verband met op de hoek van de van Ostadestraat en de
min het aantal werkloze landarbeiders ge- de drukte rondom Pasen.
Jan Steenstraat aangereden door een
bromfiets, bestuurd door een inwoonster
uit Zandvoort. De jongen liep een ernstige
verwonding aan de hals op en werd naar
het Grote Gasthuis in Haarlem overgeIn cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
bracht.
1963
eind febr.
eind mrt
Ontvreemde bromfiets
49.642
32.140
Werkloze mannen
achterhaald
8.018
(waarv. op soc. werkv. obj.)
8.210
2.902
Bezetting A.W
2.392
Een inwoner van Zandvoort deed aangif-

IJSTIJD VERDWEEN

Gereg. arbeidsreserve mannen —
Werkloze vrouwen
(waarv. op soc. werkv. obj.)
Openstaande aanvragen mannen...
Openstaande aanvragen vrouwen.

52.034
5.049
747
65.385
34.479

35.042
4.405
609

71.344
36.476

Vertrek en bevordering
Op l mei a.s. is eervol ontslag verleend
aan de heer J. W. Petersen, brigadier van
politie, in verband met het aanvaarden
van een burgerbetrekking.
De heren W. Verboom en N. de Boer
zijn met ingang van l maart j.l. bevordert tot hoofdagent van politie.

Wedstrijd zonder doelpunten

Zo'n

leuk wit kiezelsteentje, met streepjes er door.'

Jawel, u weet waar ik 't over heb, vrienden. „Registratie van een tijdsverschijnsel", zo kondigde de VPRO verleden week
het optreden van Kronkelaar nummer één
Johnny Halliday, aan. Nu moet ik er direkt bij zeggen, dat ik me bijzonder vermaakt heb.
Ik hoop dat het u ook zo vergaan is.
Tante Agaat was er minder over te spreken, die vond Halliday een zielig joch, dat
doorlopend om z'n moeder stond te kreunen.
Weet u, wat ze dan zeggen? Ja, dat is
wel zo, maar hij „verdient ze toch maar
lekker!" Kijk, vrienden, dat noem ik een
tijdsverschijnsel, maar dan "'een verschijnsel van alle tijden. Wij zijn'in ons verrukkelijke landje uitermate sterk in spreckwoorden en zegswijzen, die verband houden met de handel, met geldverdienen en
voordeeltjes-jagerij. Luistert u maar: „De
cost gaet voor de bact uit", ,,Beter een

half ei dan een lege dop", ,,Hct eerste
gewin is kattegespm". „Geld verzoet de
arbeid", „Beter één vogel in de hand, dan
tien in de lucht". Ik meen dat de burgemeester al eens in een toespraak deze
hebbelijkheid van de gemiddelde Nederlandcr heeft gehekeld. Wat ik een tijdsverschijnsel noem, dat ons altijd al heeft
gedwarsboomd in het kenbaar maken van
onze edele bedoelingen met onze evenmens, is het stereotype verbinden van bepaalde evenementen met geld. Als een
vrouw een aardig toiletje van een vriendin bekijkt, is het eerste wat ze
vraagt: „Snoezig zeg, duur?" Dat wilde
ik maar even zeggen. Als de VPRO dan
toch aan het registreren slaat, dan moet
ze erg in het oog lopende verschijnselen
ook optekenen.
Ik kreeg een lief briefje van een zeventienjarig meisje. Of ik iets van de lieverd
Johnny Halliday wilde zeggen en of ik

einde. Voor Zandvoortmeeuwen was het
plezierig dat Celoritudo en RKAVIC hun
wedstrijden met verlies afsloten. Zandvoorlmeeuwen bleef daardoor op de derde
plaats van de ranglijst.
Ranglijst

Zandvoortmeeuwen

De stand in afd. West 2e kl. b luidt thans
als volgt:
Celeritudo
RKAVIC

Zandvoortm.
Aalsmeer
Quick A
Schoten
WA
Ripperda
TYBB
HBC
Baarn

Amsvorde

16 10 2 4 22
1 6 0 4 3 22
16 9 4 3 22
1 6 9 3 4 21
7 5 5 19
6 5 6 17
6 3 7 15
4 6 6 14
4 3 9 11
4 3 9 11
3 5 9 11
3 5 9 11

41—23
47—27
28—19
36—24
33—30
19—24
25—29
25—30
26—32
21—34
25—34
33—53

Plan Zuid goedgekeurd
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben hun goedkeuring gehecht aan het
uitbreidingsplan Zuid, zoals dat door de
gemeenteraad van Zandvoort op 14 november 1961 werd vastgesteld.
Tegen dit uitbreidingsplan was bezwaar
ingediend door de „Stichting Bescherming
duinlandschap"" te Zandvoort en de Nederlandse Onderwijzersvereniging afdeling
Zandvoort. Deze reclamanten werden echter niet-ontvankelijk verklaard omdat zij
geen persoonlijke of zakelijke rechten tot
gelding kunnen doen brengen op binnen
het plan gelegen of daaraan grenzende
gronden.
Een aantal particulieren had eveneens
bezwaar gemaakt tegen het uitbreidfngsplan. Namelijk omdat realisering van het
uitbreidingsplan verlies betekent van vrij
toegankelijk recreatiegebied en van natuurschoon en dat volgens reclamanten aan
dit uitbreidingsplan in dit deel van Zandvoort geen behoefte bestaat omdat zowel
de woningbouw als de bijzondere bebouwing in onderdelen van Zandvoort kunnen
worden gerealiseerd.
Gedeputeerde Staten overwogen in verband met deze bezwaren, dat de in het
plan opgenomen bestemmingen voor een
groot deel dienen om in de woonbehoefte
in de nabije toekomst van in hoofdzaak
ingezetenen van Zandvoort te voorzien;
dat, hoe betreurenswaardig op zichzelf
ook, uitbreiding van de bebouwing c.a. in
de gemeente Zandvoort, vrijwel steeds gepaard zal moeten gaan met verlies van na"•uurschoon en recreatiemogelijkheden;
dat overigens in het onderhavige plan aan
de behoefte aan recreatieruimte door handhaving van een deel van het bestaande
duingebied en de daarin gelegen vijver
ter plaatse nog zoveel mogelijk is tegemoet gekomen.
Na afweging van alle bij het uitbreidingsplan betrokken belangen vonden Gedeputeerde Staten geen aanleiding aan het
uitbreidingsplan goedkeuring te onthouden.

In hoger beroep ?

Naar wij vernemen overweegt één der
particuliere reclamanten, de heer M. C.
Boissevain, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten in hoger beroep te gaan. Het
is n.l. mogelijk dat zij die persoonlijke of
rechten tot gelding kunnen brente bij de politie van ontvreemding van zijn zakelijke
gen, tegen bovenstaande beslissing beroep
bromfiets. Even later zag hij zijn fiets kunnen
aantekenen.
met een onbekende bestuurder door het
dorp rijden. De politie hield de man, do
28-jarige kelner H.B., aan voor een nader
onderzoek.

hem had gezien. Ja, Marijke, ik heo hem
gezien hoor en stel je gerust: ik vind 'm
geweldig. Ik heb do indruk dat hij nog niet
helemaal droog achter z'n oren is, daar
gaf hij duidelijk blijk van — maar als
de droogteperiode komt, zal hij een bruikbare kracht voor de toegepaste psychologie worden. Daar werken ze soms ook
met middelen, die te vergelijken zijn mol
atoomspliting. Je zegt dat hij eigevlijK
geen stem heeft, maar door z'n ongrcevenaarde charme onweerstaanbaar is
Dat vind ik ook. 't Is een jongen, die z'n
weg heus wel zal vinden, als er tenminste
nog een weg voor hem openstaat.
Je enthousiasme voor de VPRO kan ik
niet delen. Johnny Halliday kan er niks
aan doen dat hij zo is, maar de VPRO
hoeft voor mij niet te huicholen. Deze
brave omroepvereniging, die de cultuur zo
krampachtig beschermt, hóeft niet een
royaal gebaar te maken naar de middenmoot (waaronder teenagers, zoals jij,
Marijke) en tegelijkertijd in een zalvend
voorwoordje door de regisseur te laten
zeggen: Mensen 't is allemaal waanzin.
Begrijp je 't nou, lieve Marijke: De
kuituur gaat voor de waanzin uit?
Voor het ovcrigo: Johnny is een kei:
Of, eh, laten we niet te veel ineens nemen,
we houden het op een kiezelsteentje. Zo'n
leuk witje, met streepjes er door!

Samenstelling bestuur ABVA
Het bestuur van de plaatselijke afdeling
van de Algemene Bond van Ambtenaren is
na de onlangs gehouden jaarvergadering
als volgt samengesteld: voorzitter: J. G.
Bisenborger; secretaris, R. Korver; penningmecster, W. H. Harting; 2e voorzitter: L. H. Cohen; 2e secretaris: D. A.
Heijnen; 2e penningmeester: C. Schuiten;
loden: G. Keur en W. Keur.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag woensdag 2Jf april:
DSS pupillen a-TZB a
Uitslagen zaterdag 27 april:

Adspiranten:

TZB a-Geel Wit b
TZB b-Geel Wit d
Uitslagen zondag 28 april:
NAS jun. a-TZB a
TZB 1-TZB 2

Tennisclub „Zandvoort"
Uitslagen zondag 2S april 1963:

Lcidse studenten 1-T.C.Z.
TZC 2-Paraat 2
TOZ 2-TCZ 3
TCZ 4-DDV 8
De Vliegende Hollander 6-TCZ 5
Uitslag zaterdag 27 april:

TCZ 1-TC Heemstede l

3-1
3-2
9-1
3-0
2-2

~3-5
7-1
5-3
7-1
0-8

3-1

Met en zonder leesbril

FAMILIEBERICHTEN

Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Het aangekondigde huwelijk op 2 mei a.s. Romans
van
De Jong-Keesing - De blinde spinners.
JOHAN GEERTS
Xiuursema - Adieu Nick:
_
en
Lynn - Ik en een ander>)(!ï||
fl
HELENE CHARLOTTA HARMS O'Connor - Een vleug va^weemoed.
™
gaat door zware ziekte van Jacques Geerts Oosterloo - Onder 't puin "stierf het geluk.
Fussenegger - Der Tabakgarten.
niet door.
Hanley - The Journey homeward.
Pinget - Clope au dossier.
Prevelakis - De zon van de dood.
Herten nam God tot Zich na een
Rilke - Het dagboek van Malte Laurids
koitstondige ziekte mijn lieve man,
Bugge.
onze zorgzame vader en opa
Ruijslinck - Wierook en tranen.
Scheepens - Leeuwekop.
TEUNIS ZONNENBERG
Hochmuth - Arm und reich und überhaupt.
op de leeftijd van 76 jaar.
Jhabvala - The householder.
Monteilhet - Le retour des cendres.
J. C. Zonnenberg-van Doorn
Eindhoven:
Ontwikkelingslectuur
f,
J. Zonnenberg
Dei Boer - Scheepjes in en buiren de fles.
H. J. Zonnenberg-Mulders
De Bont - Prismagids voor studie en been kleinkinderen
roep. 1962.
Zandvoort, 28 april 1963
Carr - Terug naar de wildernis, een verStationsplein 4
haal over twee leeuwen. 1962.
Hedendaagse problematiek rondom midDe overledene is opgebaard in een
delbare schooljeugd.
der rouwkamers Zijlweg 63 te HaarJoppe - De auto in grootvader tijd.
lem, bezoeken van twee tot half
Van Rijckenborgh - De komende nieuwe
vier uur en woensdagavond ook van
mens.
half acht tot acht uur.
Spelenboek van de stichting spel en sport,
De teraardebestelhng zal plaats
1963
vinden donderdag 2 mei om 1.30 uur
De bejaarden, vakblad gewijd aan de beop de Algemene Begraafplaats te
langen der bejaarden in Nederland jaarZandvoort.
gang 1962.
Vooraf wordt om 12.30 uur m de
Bothof - Vlechten met pitriet.
Hervormde Kerk te Zandvoort een
Lectura, het amusante talenblad. Jaarrouwdienst gehouden, geleid door
gang 1960/61.
ds. C. de Ru.
Litteratuurgeschiedenis van West-Europa.
1962

Over bijbel en openbaring, studies uit Vrijzinnig-Hervormde kring.
Schaaf sma -'Functie en'betekenis van de
N.V. Nederlandse Spoorwegen. 1962.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
4

*

2424 Autobedrijven „BinJo", Oranjestraat
ea Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., 'radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollenastjraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoprt,
Vondellaan iSrood. *"
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie n
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

'4£212K*(02500,)j ^Garage Flinterman, "ZandZandvoortse Bridgeclub
voortselÉln 365, Bentveld, SAABNa de tweede wedstrijd van de zesdi | Jl
en REN-AULT-service-dealer.
' ,
competitie bezet het koppel mevr. SpoelC. Waaning, Kostverder-Jongbloed in de A-lijn met 112,41% 2071 Horlogebedrijf
lorenstraat 68,
_
,
de eerste plaats, gevolgd door het koppel 3227 „De
Oude Tijd", antiek, in- en verSjouwerman-Raspoort met 105,14%.
koop,
Oranjestraat
2a.
In de B-lijn heeft het dameskoppel Berrier-Hagen met 107,17% de leiding. Het 2345 Gemeente-secretarie
dameskoppel Plugge-Zürcher is tweede
met 105,35%.
In de C-lijn wordt de eerste plaats ingenomen door het koppel Mulder SmidSecretariaat Brederodestraat 47, tel. 3255
Notterman met 118,25%, op de voet gevolgd door de fam. Kerkman met 117,20%.
Optreden van het
Dinsdag1
In de D-hjn gaat de fam. Polak met
113,82% aan de kop. De tweede plaats
wordt ingenomen door het dameskoppelo.l.y. Hans Snoek
Berghoff-van der Werff met 110,91%.

Stichting Culturele Kring 't HELM

SCAPINO BALLET

r

De stand van de competitie in de maand
april is:
1. H. Molenaar 20037 p.; 2. K. Zwemmer,
19327 p.; 3. mevr. Roest 18983 p.; 4. H.
Koning 18850 p.

De jongste speler A. de Haan (14) won
van L. J. van der Werff en bezet nu een
4e plaats, achter Draijer Jr., Hoekema en
Versteege. De oudste speler, N. Klatser
(15e plaats komt er beter in door zijn
recente overwinningen op' Schuiten en
Koper.

MONOPOLE

'
\anvang 20.15 uur. "• '
Prijzen der plaatsen ƒ 2,25 en ƒ tJl,75, middelbare scholieren ƒ l,—. plaatsbespreken aan de
zaal a ƒ 0,10, tel. 2550, zo. 5 mei v. 13.30-15 u.
en 7 mei van 19-20 uur.

K.J.C. „Noord"

Zandvoortse Damclub

IN THEATER

Aang. VESPA G.L. in pr.
staat, compl. m. accesoires en helm. Tel. 2579.
Gevr.: flinke WERKSTER
v. 2 of 3 ocht. p.w. ƒ 2,p.u. Thorbeckestraat
22,
telefoon 2039.
SERVEERSTER gevr. voor .
het strand. J. Brand.Oosterparkstraat 60.

TE KOOP: 50 v. wastafels,
closets, gasgeisers AUTOVERHUUR
(ook buta) douchebakken,
„ZANDVOORT"
mengkranen, zitbaden, inb.
.
erhuur
van Opeis en
baden, lavets, bidets, gootVolkswagens met roldak.
stenen, 2 Gasojars, enz.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Reinwardstraat 30, Amsterdam, tel. 020-56310.
Dr. Schaepmanstraat l

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.
MEETKUNDE-BIJLES
Wie is bereid bijles te geven in meetkunde? Br. nr.
3301 bur. Z. Crt.
" Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en" vogelvoeders
en - aanverwante artikelen,
'bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wi] bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

*

lOO/o wollen
Schots-geruite plaids
Voor auto, strand of bedden. Vraag zichtmonster
rembours_ ƒ. 19,50, niet goed
geld terug. Bij afn. meer•lere stuks belangrijke korting. Wederverk. gevraagd
Handelsondern.
M A S O,
Baexem,'1 tel. 04748-200.
Argram Phonografische Industrie te Haarlem vraagt
v. spoedige in diensttreding

ervaren
Muziekcontroleur
Zijn taak omvaj o.m. .de
algehele kwaliteitscontrole
van onze gramofoonplaten.
Belangstellenden jvoor de
gramofoonplatemn'dustrie
kunnen solhcitereja als aankomend controleuj,,. Aanm.
Nijverheidsweg 3$)( Haarlem of 'tel. 02500-19112.

Cobi Beek-Meisner
-- Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

Moderne salon voor gelaatsverzorgihg,"' Uchaamsmassage, vermagering, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

Stadsschouwburg
te Haarlem

Zaterdag 11 taei, 8 uur
Haagsche Comedie

DROOMWENSEN VOOR DROOMPRIJZEN.
Mensen, mensen maak vlug Uw keuze, want wat een succes
zijn die DROOMWENSEN voor nooitsehoorde DROOMPRIJZEN!
Iedereen heeft er de mond over vol.... overal kunnen nu de
prijzen ineens lager zijn en dat bewijst eens temeer: droomprijzen zijn werkelijk DROOMprijzen.
Hier is zeker een droomwens voor U bij. Vraag ernaar in de
winkel :
SNELKOOKPAN: 200 zegels a 10 et. .*.f.17,- bilbetaling of 370 zegels.
TUINSTOEL: 100 zegels a 10 et. 4 f. 4,50 bijbetaling of 145 zegels.
HOOGTEZON: 200 zegels a 10 et. .f. f. 39,- bijbetaling of 590 zegels.
10 TRANSISTOR-RADIO : 200 zegels a 10 et. + f. 29,- bijbetaling of

rJ&rttgg*
voor
uuNM"3'

ge en Korrelthee!

Geldig van 1 -t/m 7 mei 1963.
Si (c 3e pak

Kïes uit *
50 % oiïe soraert 200 d, voor

vao 58 et

ô

25 /» olie $i»ne« 158 cfe voor

Elk

f fï
Alld

'»»«»> TOILETPOIDIR
n
-van

, v<jii 72

Haagsche Comedie .•

Don Gil met de
..

alteen

.groene broek

Pr.: ƒ 1,26 tot ƒ 6 (a.i.j
Coup. geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.,
De geldigheid der coupons loopt deze maand af.

Tweede zondag in mei:

Moederdag
Bloemendag
Fraai opgemaakte stukjes
of een mooie plant.
Vele variëteiten.
.

Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting,
óók bij de week reclames !

RUYTER
630501

Zo ik iets ben . . .
Zondag 12 mei, 8 uur

6 TRANSISTOR-RADIO : 200 zegels a 10' et. + f. 17,- bijbetaling of
370 zegels.
KEUKENKLOK: veerwerkklok 100 zegels a 10 et. + f. 16,- bijbetaling
of 260 zegels.
electrische klok 100 zegels a 10 et. + f. 18,- bijbetaling of 280 zegels.
FOTO-CAMERA: 100 zegels a 10 et.
TRAPSKELTERrlOO zegels a 10 et. + f. 25,- bijbetaling of 350 zegels.
FRANSE POEDEL: 75 zegels a 10 et.
DRIEWIELER: 100 zegels a 10 et + f. 5,- bijbetaling of 150 zegels.
KANGEROO-STICK : 100 zegels a 10 et. + f. 5,- bijbetaling of 150
zegels.
TUINTAFEL: 100 zegels a 10 et. + f. 9,50 bijbetaling of 195 zegels.
MACRO BAMBINO: groot huis me» 141 bouwelementen 100 zegels a
10 et. + f. 20,- bijbetaling of 300 zegels.
klein huis met 90 bouwelementen 100 zegels a 10 et. -t- f.' 10,- bijbetaling
of .200 zegels.
aanvuldoos met 54 bouwelementen ICO zegels a 10 et. -(-f. 3,- bilbetaling
of 130 zegels.
THERMOSTAATPAN: 200 zegels ô 10 et. + f. 49,- bijbetaling of 690
~
'
AUTOMATISCHE BROODROOSTER: 200 zegels a 10 et. + f. 9,50
bijbetaling of 295 zegels. _
FILMCAMERA: 200 zege^a 10 ct. + f. 178,- bijbetaling of 19BO zegels.
RADIO-STEREO.GRAMMOFOON-COMBINATIE: 200 zegels a 10
et. + f. 179,- bilbetaling of 1990 zegels.
CENTRIFUGE : 200 zegels a 10 et. + f. 55,- bi|betaling of 750 zegels.

BETERE
WAAR
TIEN
PROCENT
DE
GRUYTER

<

BESTEL

VROEGTIJDIG-!

Het'speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diveise bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

aai

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
„Haltestraat 65, telef. 2060

Opgelicht.in

63e jaargang no.34 — Verschijnt dinsdags en vrijdags
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344'
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte.
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
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de rug toekeren, handelen verkeerd. Het
op een bepaald punt onjuist beleid van
*
een bewindsman, tast in geen enkel opzicht de liberale beginselen aan. En tenslotte is men lid van een politieke partij,
omdat men haar beginselen aanhangt.
In liet nummer van verleden week van het weekblad „De Groene
De diverse resultaten van het huidige
Zeker ook voor de VVD
Amsterdammer" stond onder bovenstaande kop het volgende comkabinet-De Quay besprekend, vond de
mentaar over Zandvoort en de pier:
heer Oorver dat deze regering veel tot De anonieme „men" komt er niet zo spoedig toe om te protesteren tegen duidelijke
De heer Kruisheer, die maandag j.l. de openbare bijeenkomst van de WD in het stand heeft gebracht.
symptomen van wansmaak, waarschijnlijk gedachtig aan de zegswijze „vnjheid blijGemeenschapshuls opende, legde de nadruk op 't nut van lidmaatschap van een poDe welvaartsstijging onder het huidige Heid". Dit schijnt nu echter, volgens een persbericht wel gebeurd te zijn in de (nog
litieke groepering. Een gedachte, die door de spreker van de avond, de heer J. C. regeringsbeleid is evident en deze is niet altijd) overwegend Nederlandse plaats Zandvoort. Bij vele architectonische en steOorver, lid van de Tweede Kamer voor de WD, werd overgenomen. Men moet een slechts tot stand gekomen door een gun- debouwkmidige wanprodukten is het tevergeefs zoeken naar de anononue ,men,"
stige conjunctuur. Vaste loonronden voor die een en ander op zijn, of haar, geweten heeft. Men moet dan zoeken onder de
keuze doen in het leven, ook op politiek gebied, meende spr.
het gehele bedrijfsleven, die gevolgd wor- „algemeen ontwikkelde" bestuurders van stad en land die zelden met naam en
den door evenzovele prijsstijgingen, zijn toenaam bij de kraag te pakken zijn, want hun glibberige activiteiten vertakken
De heer Oorver releveerde de teruggang De stemmenwinst, die de WD in 1959 geen , reële welvaartsverbetering. De dupe zich in een geraffineerd stelsel van deskundigen, comité's en ambtenaren van hovan de VVD tijdens de verkiezingen voor behaalde kan voor een goed deel worden zijn zij, met de vaste inkomens, rente- gere en lagere rang, alles tenslotte gedekt door het alles en niets zeggend etiket „B
de Provinciale Staten en de Gemeentera- verklaard uit het onbehagen van het Ne- trekkers e.d. Het kabinet-De Quay heeft & W". En zo blijkt nu dat B. & W. van Zandvoort het bezit van een eigen wanden in 1962 en hij stelde vast dat het derlandse volk ten opzichte van de rooms- gemeend dat de loonsverhogingen moeten delpier een levensnoodzaak vinden en dat de gemeenteraad deze plannen „toejuicht".
gemakkelijker was oppositie te voeren dan rode coalitie. Men _was kennelijk de socia- komen uit de verhoging van de produkti- En nu beleven we het dan dat een dagblad een enquête instelt onder de bevolking
te regeren! Regeren heeft konsekwenties, listische politiek van het potverteren moe. viteit en het is gebleken dat dit een juist waaruit blijkt dat bijna 90% contra is. Men schijnt er zelfs „fel contra" tegen
zeker ook voor de WD, die voor het eerst Het kabinet-Drees paste de ene loonronde standpunt was. Op deze wijze houdt men bepaalde zienswijzen van het gemeentebestuur te zijn en een wandelpier als een
na de oorlog — in plaats van de socia- na de andere toe, die steeds weer gevolgd — in tegenstelling tot het toepassen van soort „smakeloze kitsch" te beschouwen, en helemaal met passend bij het befaamde
listen — aan de regeringscoalitie mee- werd door prijsverhogingen. In die perio- de beruchte „bestedingsbeperking" — de Zandvoortse natuurschoon. Het is trouwens niet de eerste maal dat er haken en ogen
doet. De konsekwenties zijn: o.a. het den, wanneer er dus" van een algemeen sociaal-economische sector goed in de bestaan tussen het Zandvoortse gemeentelijk stedebouwkundig beleid en de bevolnoodzakelijkerwijs water in de wijn moe- onbehagen sprake is, krijgt de oppositie hand. Er zijn trouwens op het sociaal- king. Maar, wanneer het bericht juist blijkt (en men behoeft daar o.i. met aan te
ten doen, wanneer het er om gaat een be- haar kans. De WD heeft dit aan de lijve economische vlak tal van initiatieven ont- twijfelen) is het een zeldzaam verschijnsel dat het grootste deel van de bevolking
slissing te nemen, die door meer dan een ondervonden. De socialisten werden uit de wikkeld door deze regering: de verbete- een duidelijk „contra" doet horen tegenover het „pro" van gemeentelijke toens,. partij dient te worden genomen. Spr. regering geweerd, of om juister te zijn: ring van de ambtenaren (ook de politie-) ten-exploitanten, ter meerdere glorie van het kleine Zandvoort.
bracht in herinnering dat inzake de ge- er kwam een kabinet tot stand zonder so- salarissen, het welvaartsvast maken van
ruchtmakende kwestie in de Kamer be- cialisten. Dit was dus bereikt en toen de pensioenen, de verbetering van de satreffende de voetbaltoto de WD iets van keerden de ontevredenen, die om louter larissen van verplegend personeel, de in- Jaarvergadering
HIER STAAT UW BRIEF
haar eisen had laten vallen (de onbeperk- opportuniteitsredenen de WD hadden ge- voering van de vijfdaagse werkweek, ver- Dierenbescherming
Het
antwoord van b. en w. op het adres
mindering van de belastingdruk e.d.
te totoprijs) en dat er daarna een com- steund, deze partij de rug toe (1962).
van
de
bewoners van de 48 woningen, beDe
afdeling
Zandvoort
van
de
Vereniging
promis tot stand is gekomen. Ook aan de
Een terugkeer van de rooms-rode coalitotstandkoming van de Algemene Kinder- De kwestie-Van der Putten aanroerend, tie achtte spr. niet in het belang van het voor het welzijn der dieren hield verleden horende bij het bejaardencomplex „Het
bijslagwet heeft de WD schoorvoetend sprak de heer Oorver als zijn zeer beslis- volk en spr. hoopte ook op een zodanige week de jaarvergadering in het Gemeen- Huis m de Duinen", over het aanbrengen
meegewerkt. Doch zij Heeft altijd voor te mening uit dat minister Visser een wei- verkiezingsuitslag, waarin het Nederland- schapshuis. In de vacature, ontstaan door van een nieuwe oversteekplaats over de
ogen gehouden dat men soms om bepaal- nig voorzichtig en tactvol beleid had ge- se volk er blijk van geeft een bepaalde het aftreden van de heer J. G. Volder, Zandvoortselaan-emde Dr. C. A. Gerkewerd op voorstel van het bestuur mr. D. estraat, t heeft zeker niet alleen de adresde dingen te 'bereiken, eigen principes voerd. Maar, zo sprak hij met nadruk: de- mate van vrijheid te appreciëren.
weliswaar niet moet verloochenen, maar genen, die om deze reden de WD thans
H.W. N. P. Hocke benoemd. De heer H. Schut- santen "teleurgesteld.
De .dienst van J?.W. is bezig met het
ter nam namens het bestuur afscheid van
toch op z'n minst met minder nadruk naar
de heer Volder en dankte hem voor het vervaardigen .van een schets en het opvoren moet brengen, omdat in bepaalde
vele werk in de afgelopen vijftien jaar stellen van een begroting. Het college
omstandigheden het algemeen belang een
voor de vereniging verricht.
geeft de verzekering, dat met een en ancompromis noodzakelijk maakt. Ook herTijdens de rondvraag werd kritiek ge- der zoveel mogelijk spoed wordt betracht.
innerde spreker aan de kwestie Nieuwoefend op het besluit van het gemeenteEen geruststelling, die laatste toezegGuinea, die de regering meer hoofdbrebestuur, dat de honden in de gemeente al- ging.
kens had bezorgd dan welk ander proleen op het strand en in de duinen mo- Als we ons wel herinneren, is m de
bleem ook. Er is — onder de druk van de
Initiatief van particulieren bracht kleur
gen loslopen. Het bestuur zal deze kwes- laatste paar maanden van 1961 de zebra
internationale politiek — een oplossing
tie met het college van b. en w. opnemen. bij „Het Huis in de Duinen" opgeruimd.
gevonden, maar spr. realiseerde zich dat
er" wellicht een "andere oplossing was ge- De ~„Öranjeverenigin'g~ Zandvoort" maakte vorige week bekend dat' „i.v.m. omstan- Tal van ingezetenen blijken , niet op^ de Nu schrijven we april-mei 1963. Van
'
vonden, indien de WD het alleen voor het digheden" voor koninginnedag een vrij sober programma was samengesteld. De or- hoogte van het bestaan van de afdeling ïn „spoed" gesproken.
Zandvoort
en
van
de
hier
gevestigde
dieWe
staan
weer
voor
een nieuw seizoen,
zeggen had gehad. Nu kon onze partij niet
geheel haar standpunt nastreven. Spr. wil- ganisatoren hebben een juiste omschrijving gegeven van het door hen samengestel- ren polikliniek. Aangedrongen werd op met een steeds toenemend autoverkeer.
de met dit alles zeggen dat men altijd de programma: 't was sober j.l. dinsdag, d.w.z. er ontbrak aan de viering iedere een doeltreffende propaganda onder de in- Wie vanaf „Het Huis m de Duinen" naar
gezetenen. In de eerstvolgende vergade- Haarlem wil, doet 't beste — om het verechtlijnig het eigen standpunt kan na- kleur en feestelijkheid en dat is niemand ontgaan.
ring van de vereniging zal dit in behan- ge lijf te redden — niet over te steken,
streven, wanneer men in de oppositie is.
maar eerst naar het bus-eindpunt te
deling worden genomen.
Dat kost geen moeite, maar nu — als regaan, daar in te stappen en naar de stad
geringspartner
moet de WD met an- Het eerste onderdeel van het programma culieren woonachtig in de Tolweg en omdere wensen en eisen rekening houden. was een concert door de Zandvoortse Mu- geving spelen voor de jeugd georganiseerd Haarlemmerstraat voorrangsweg van Coster te rijden. Dan loopt men geen
risico. Dit kost extra tijd, maar is minSommige zaken hebben onze partij — ziekkapel zondagavond in de Hervormde in de duinen. Ruim honderd kinderen hebjuist door deze houding — het vorig jaar Kerk. De belangstelling voor dit concert ben genoten van dit initiatief. Met spel- De Haarlemmerstraat is voorrangsweg der gevaarlijk.
Enfin, we weten, dat officiële molens
was geheel in overeenstemming met het letjes op de duintoppen en in oude aard- geworden. Het verkeer uit de Kostverlostemmenverlies bezorgd, aldus spr.
door de organisatoren aangekondigde be- appellandjes waren aantrekkelijke prijzen renstraat, Tolweg, Schelpstraat en Ko- langzaam malen en dus zal het emdprodukt dat straks te voorschijn komt, wel
scheiden programma: er waren ca. dertig te winnen. Tijdens de wedstrijden werden ninginneweg heeft geen voorrang.
de jongens en meisjes getracteerd. Voor De voorrang voor het verkeer vanuit de goed zijn.
toehoorders.
Laten we 't hopen. Want, zoals opgeOp dinsdag 30 april, koninginnedag, werd deze kinderen werd koninginnedag toch Haarlemmerstraat eindigt bij het weggeCollecte „Sakor"
deelte voor de r.k. kerk.
merkt, het verkeer ter plaatse neemt met
op het Raadhuisplein de vlag precies op nog een feestdag.
In de week van 6—11 mei a.s. wordt een de vastgestelde tijd, 8 uur v.m., in top gede dag toe. En daarmede de verkeersonberoep gedaan op de offerzin van alle hesen. De padvinders (sters) doen dat alveiligheid, in het bijzonder voor bejaarNederlanders. Dan wordt de landelijke col- tijd efficiënt. Het is alleen wat vroeg in
den.
lecte gehouden van de Stichting SAKOR, de ochtend om het publiek in drommen
„Zoveel mogelijk spoed" Een ietwat
een stichting waarin de Kinderbescher- naar het Raadhuisplein te lokken dit
vage toezegging. Zal zij voor deze zomer
mingsorganisaties van alle gezindten sa- schouwspel bij te wonen. Het tijdstip is
nog werkelijkheid worden? Of moeten we
menwerken.
wachten tot voorjaar 1964?
echter officieel vastgesteld en er moet de
Naast het feit, dat door bundeling van hand aan worden gehouden, ook zonder
P.W., het wordt tijd. Tot dusver drie
krachten, werk en besteding der gelden publiek.
wordt volksvijand no l
slachtoffers, 't is voldoende.
beter en doelmatiger kunnen geschieden,
Rugaart
De aubade door de klassen 4, 5 en 6
wordt door deze samenwerking voor dit van de lagere scholen voor de burgemeesdoel ook maar één keer per jaar een be- ter voor het bordes van het gemeentehuis, Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in zijn zojuist verschenen „Statis- Protest
roep op alle Nederlanders gedaan.
10 uur en met medewerking van de tisch Bulletin" de voorlopige cijfers van het aantal verkeersongevallen, doden en Nu er eindelijk een busverbinding met
In uw huis en gezin is een verbonden- Zandvoortse Muziekkapel o.l.v. de heer
Zandvoort-Noord tot stand is gekomen, is
heid, uw kinderen voelen zich thuis. He- Wildschut, werd gevolgd door een gloed- gewonden gepubliceerd.
dit voor tal van inwoners een uitkomst.
laas kennen vele andere kinderen, door volle rede van de burgemeester, die wees
Voor
eind- en vertrekpunt is echter niet
diverse oorzaken buiten hun schuld, dit op de betekenis van de verjaardag van Volgens deze gegevens gebeurden in 1962 wikkelde „verkeersveiligheidscomponent"
de
eindhalte
van de busdienst Amsterdamgeluk niet. Laat hen die u voor dit goede de koningin voor het volk. Van die be— waarin de verhouding tussen het aandoel een bijdrage (per lijst) komen vra- tekenis werd men tussen 10.15 en 18 uur 205.022 verkeersongelukken; dat is 14.742 tal verkeersongevallen en de verkeers- Haarlem-Zandvoort gekozen, maar de
Grote Krocht nabij het Raadhuisplem.
gen niet voorbij gaan.
(7,8%) meer dan in 1961, toen er 190.280 intensiteit wordt uitgedrukt — geeft aan
in Zandvoort vrijwel niets gewaar.
Voor de zaak van de fa. Schuilenburg
Er zijn nog enkele medewerk(st)ers noOm 6 uur traden de padvinders weer ongevallen plaatsvonden. Het aantal ver- dat de verkeersonveiligheid in de naoor- is een inham in het trottoir gemaakt, waar
dig (van alle gezindten). Zij die bereid aan en streken zonder haperen de vlag.
keersdoden steeg vorig jaar tot 2.073, logse jaren slechts wordt overtroffen door de bus wordt geparkeerd. Zoals men in de
zijn te helpen, worden verzocht zich in
Twee uur later concerteerde in de mu1956. Van 1953 t/m 1962 bedroeg deze naverbinding te stellen met mevr. S. Coe- ziektent de Zandvoortse Muziekkapel hetgeen 76 of 3,8% meer is dan het jaar melijk: 95,0, 100.0, 100,0, 101,9, (1956), bladen heeft kunnen lezen, wordt de verbinding met Zandvoort-Noord om de 60
hoorn, Jan Steenstraat 14a, tel. 3318.
o.l.v. de heer Wildschut, m.m.v. de drum- daarvoor. Ook het aantal ernstig gewon- 96,7, 92,3, 93,5, 100,6, (het „zwarte" jaarminuten onderhouden, d.w.z. dat de bus
band onder directie van de heer Hüpperts. den is gestegen: dit bedroeg volgens de 1960), 100,0, en voor 1962, op basis van de bijna een vol uur in een van de belangEr was nu meer belangstelling dan voor
Burgerlijke Stand
voorlopige gegevens, 101.7.
rijkste winkelstraten van Zandvoort blijft
het concert in de kerk, maar het bleef voorlopige cijfers in 1962 32.141 (1961: Het Verbond is er zich overigens van staan, enkele minuten weg is en dan weer
26 april — 2 mei 1963
30.628). Het aantal licht gewonden daalde bewust, dat de berekening van de rela- voor een klein uur op de Krocht blijft
Geboren: Danny Petrus, zv., W. Th. M. sober.
Toch
zijn
de
middaguren
niet
geheel
onKok en van H. W. Wilke; Bastiaan, zv., gemerkt voorbij gegaan. Onder het motf echter van 19.543 in 1961 tot 18.401 in tieve verkeersonveiligheid min of meer wachten. Naar wij vernemen is 't do bespeculatief is, omdat in ons land met na- doeling ook de bussen van de zomerciiei'st
H. Laurier en van J. C. Buikhuisen.
to „Als de Oranjevereniging niet wil of 1962.
me
onvoldoende inzicht bestaat in de wer- Zandvoort-Heemstode v.v. hier te par.ceOndertrouwd: Hermanus Adrianus van kan, doen we het zelf", werd door partiUitgaande van deze gegevens conclu- kelijke verkeersintensiteit.
ren.
Schaagen en Hendrika Jacoba de Muinck;
deert het Verbond voor Veilig Verkeer,
„Niettemin kan op basis van de ons ter Van deze regeling dreigen de winkeliers
Constantinus Albertus Maria Busch en
dat 1962 in ieder geval in absolute zin het beschikking staande gegevens zonder twij- van de Grote Krocht en het publiek 'Je
Ingrid Haaksma.
onveiligste jaar is geweest. Met uitzon- fel worden vastgesteld, dat het vorige dupe te worden. Praktisch de gehele dag
Gehuwd: Paul Jacques Marie Blom en Watergetijden
dering van het aantal licht gewonden, jaar een van de onveiligste voor het ver- worden de zaken door de geparkeerde busHeintje Wilhelmina Klein; Gerrit Jan
strand zijn alle aantallen — vergeleken bij alle keer was. Het onderstreept eens te meer, sen geblokkeerd.
LW
HW LW HW
Kraaijenoord en Astrid van der Werf f;
berijdbaar bekende voorgaande jaren — sterk geste- dat een nog krachtiger aanpak van de Wij doen dan ook langs deze weg een
Willem Jan Molenaar en Cornelia Aagje mei
22.00
6.00—12.00
5
1.52
10.00
14.16
gen: zowel het aantal ongevallen, als dat veilig-verkeersvoorlichting en -propagan- dringend beroep op het gemeentebestuur
Kraaijenoord.
da dringende noodzaak is, niet alleen in en op de directie van de NZHVM, spoedig
Overleden buiten de gemeente: Cornelis 6 2.33 10.30 14.51 23.00 6.30—13.00 der slachtoffers.
Schaap, oud 42 jaar, gehuwd met A. P. 7 3.06 11.00 15.24 23.30 7.00—13.30 Maar ook in relatieve zin behoort 1962 nationaal verband, maar vooral ook op in- een andere oplossing te vinden in het beSleeman; Catharina Wilhelmina Kerkman, 8 3.37 11.30 16.05 24.00 7.30—14.00 tot een der onveiligste naoorlogse jaren, iternationaal niveau. Anderzijds geloven lang van de in de Grote Krocht gevestig9 4.08 12.00 16.38 24.30 8.00—14.30 „Noemden wij 1960 reeds een zwart jaar, wij, dat de steeds groeiende verkeerson- de zaken, de inwoners en de toeristen, die
oud 10 maanden.
Geboren buiten de gemeente: Jacqueline 10 4.38 12.30 16.57 -.- 8.30—15.00 1962 is zwarter dan zwart," aldus een veiligheid in ons land gezien zal moeten hier hun inkopen doen.
13.00
9.00—15.30 woordvoerder van het Verbond voor Vei- worden als volksvijand nummer l", aldus
1.00 17.26
Met dank voor opname,
Maria, dv., B. Waterdrinker en van Maria 11 5.06
E. C. A. ffooy
Samengesteld door P. van der Mije KCzn lig Verkeer. De door het Verbond ont- de woordvoerder van het Verbond.
Cornelia Paap.
J. C. Coroer op verkiezingsbijeenkomst

B.

Regeren heeft konsekwenties

EEN SOBERE KONINGINNEDAG

Groeiende verkeersonveiligheid

Welt-Ring-hotel in Zandvoort?

njen er nog- elf bij, in diverse plaatsen van Europa.
De Welt-Ring is een onderdeel van de
z.g. Moos Group, een internationaal ge•orlënteerde organisatie, ..die zich. -bezig
houdt met tlq.(bouw,.enryerkpopbemiddeling van vakantie-objecten. " (
In Nederland heeft zich deK'MakeïaarsCombinatie Internationaal gevormd, waarbij vooraanstaande makelaars, die zich
eveneens op internationaal niveau bewegen, zijn aangesloten en die nauw met de
Moos Group samenwerkt.

Mensen en zaken;

De Welt-Ring-organisatie, een Zwitsers•Uw aport/-mijn sport, onze sport
Duitse onderneming, die in verscheidene
Europese vakantiecentra hotels exploiteert,
De een loopt'warm yoor |Z'n< niqtorsport en
'Nederland één van de tien partners
heeft het oog op • Nederland laten vallen.
ligt ieder vrij kwartiertje onder z'n vehii
II
!
l.i
'
Ze zoekt voor de bouw van een van haar
k'el'te sleutelen, dé ;'ander'!^raa't jJôór \voor,
Nederland zal één van de tien partners worden' in de „Europese Organisatie voor zogenaamde clubhuizen naar' een terrein
een „duivenmelker" en verwaarloost bijna
Ruimte-Onderzoek". Het parlement heeft nu officieel de regering toestemming ge- aan onze kust, mogelijk in de omgeving
z'n gezin voor z'n sport en een derde gaat
gcven het desbetreffende internationale verdrag te ondertekenen. „ESRO" — zovan Zandvoort. Met de bouw hoopt men
helemaal op in voetbal. Zo heeft ieder mens
als de organisatie naar haar (Engelse) beginletters wordt genoemd — werd in juni
in
1964 te kunnen beginnen..
wel de een of andere hobby, die hem helpt
van het vorig jaar in het leven geroepen, toen in Parijs een conventie werd opgeDit lazen wij m Missets „Horeca" van
steld door de „Voorbereidende commissie voor het Europees Ruimte Onderzoek".
z'n leven te verrijken en de tijd te korDeze Commissie zelf was in 1960 opgericht en had tot taak gekregen een voorlopig 26 april j.l.
ten.
In de Welt-Ring-hotels worden de aparwerkprogramma op te stellen en alle mogelijkheden van een eigen Europees ruimteDe gemoederen zijn wel tot kookhitte
tementen aan particulieren verkocht. De Congres van Makelaarsbond
onderzoek te bekijken.
gebracht
tijdens de enerverende spanning
koper heeft récht op „vrije zelfbewoning" Donderdag 9 en vrijdag 10 mei wordt in
rondom
de
(nuv al) legendarische wedstrijd
gedurende zes weken per jaar. Voor de Zandvoort een 'congres van de Ned. Bond
De leden van deze voorbereidende Com- technische nauwgezetheid. De lancerings- rest van de tijd komt de ruimte in be- van makelaars georganiseerd. Het congres Benfica-Feijenoord.
missie waren België, Denemarken, Fran- schema's zullen worden uitgewerkt door
krijk, Duitsland, Italië, NEDERLAND, het technisch centrum, dat in Delft wordt heer bij de organisatie, die op haar beurt wordt in hotel Bouwes gehouden.
Het zal daveren van de daken dat de club
Spanje, Zweden, Zwitserland, Engeland, ingericht. Achthonderd tot negenhonderd aan derden verhuurt. Uit de opbrengst
van
Kieboom nu maar eens niet meer moet
Oostenrijk en Noorwegen. Het is nog niet technici en geleerden zullen in Delft ko- wordt dan een bepaalde rente op het ge- Vuurwerk op 9 mei
praten, maar daden moet laten zien! Juist:
zeker of dit dozijn ook geheel zal deelne- men te werken. De topmensen krijgen een investeerde kapitaal uitgekeerd.
men in „ESRO". Oostenrijk en Noorwe- diplomatieke status.
Op 9 mei vindt te Zandvoort het jaarlijk- geen woorden, maar daden! Zet 'm op,'
Bovendien is de koper niet gebonden, se congres van de Bond van Nederlandse jongens en laat ons nationale hart weer
gen hebben namelijk de conventie in PaDe kosten van deze Europese ruimteprotijs niet ondertekend.
jecten zijn niet gering. Voorlopig schat zijn vakantie in eigen apartement door te Makelaars plaats.
De organisatie voor Ruimte-Onderzoek men voor de eerste drie jaren 380 miljoen brengen. Hij kan een keuze maken uit
Ter gelegenheid van deze bijeenkomst eens zwellen, zoals dat in de dertiger ja— die zal worden gefinancierd door de (nieuwe) Franse francs nodig te hebben, alle Welt-Ring-Hotels in Europa.
zal het eerste vuurwerk van dit seizoen ren zwol, toen ons Nederlands Elftal fadiverse regeringen — zal direct met het voor de tweede driejarenperiode zal zesworden afgestoken, 's avonds om 10 uur meuze overwinnningen boekte op België
De apartementen bestaan uit een ka- recht voor de Rotonde.
werk beginnen als alle landen de oprich- honderd miljoen nodig zijn, voor de volen andere gewillige slachtoffers. Er waren
De andere vuurwerken vinden op de
tmgsacte hebben bekrachtigd. Dit zal zeer gende twee jaren 520 miljoen francs. De mer voor 2 tot 6 personen, een badkamer
spoedig gebeuren. Talrijke voorbereidingen deelnemende landen zullen in de kosten en een keuken. De vertrekken zijn volle- hiervolgende data plaats: woensdag 3, 10, uitslagen bij, die er niet om logen.
voor het practische werk zijn al achter de bijdragen naar het nationale inkomen. Vol- dig gemeubileerd. Er zijn al zes van die 17, 24 en 31 juli en op woensdag 7 en 14 We hebben enkele jaren geleden meegemaakt dat men, vier wille van de voetrug. Het piogramma is klaar. Allereerst gens de berekeningen zou Nederland 4,04
augustus.
*
zal men zo snel mogelijk een aantal we- procent van de totale kosten moeten flnan- hotels gebouwd, te weten drie in Spanje,
baltoto bijna een regeringscrisis riskeerde,
twee in Italië en een in Tlrol. In 1963 ko- Spaarresultaten
tenschappelijke stations bouwen, die de cieren.
ze hebben mijnheer Leo Horn eens handenkernen van de,-organisatie moeten worden,
Aan het postkantoorkantoor te Zandvoort vol zand in z'n vertoornd gelaat geworpen
De plannen voorzien in de bouw van een
laboratorium in Italië, een groot technisch
is in de maand april 1963 een bedrag in- en onlangs is er zowaar een scheidsrechter
centrum in Delft, een centrum voor het
gelegd van ƒ 98-359,54 en terugbetaald een op een weilaad,':rwaar gevoetbald werd,
verzamelen van gegevens in Darmstadt en
munt geslagen.
bedrag van ƒ 177.305,77.
tenslotte een basis voor de lancering van
En nu hebben we Feijenoord! En een
*
»
raketten bij het Zweedse plaatsje Kiruna,
Koen en een „Beertje"!
dat honderd kilometer binnen de PoolcirDe
inleggingen
bij
"het
kantoor
te
Zandkel ligt.
voort van de Nutsspaarbank bedroegen in Ze moeten maar eens wat van onze ploeg
De Europese landen zijn zich ervan bein de voeding
april ƒ 344.405,— en de terugbetalingen zeggen. Een tijdje terug was er bijna sprawust, "dat zij geen Kans hebben als derde
partij mee te draaien in de ruimtewedloop
ƒ 277.052,— zodat het spaartegoed steeg ke van majesteitsschennis als men een
tussen Amerika en Rusland. De doelstel- Vindt u het ook zo grappig om te zien hoe kleine kinderen hun oudere broertjes en met ƒ 67.353,— tot een totaal V van critische opmerking over het fenomeen
lingen van ESRO zijn puur wetenschapAbe Lenstra maakte. De mensen zaten zo
pelijk. Lanceringen van bijvoorbeeld be- zusjes en hun ouders nabootsen? Hoe ze net als moeder afstoffen en strijken en ƒ 5.037.522,-.
net
als
vader
hun
kinderen
toespreken?
Misschien
hebt
u
er
dan
wel
eens
verHet aantal spaarders steeg in de afge- op de kast als 't er om ging hun idool te
mande kunstmanen staan niet op het lijstverdedigen tegen mogelijke bedreiging van
je. Zelfs met de ontwikkeling van raket- baasd over gestaan wat ze allemaal opgenomen en onthouden hebben. Let u er bij lopen maand tot 4.659.
f
z'n populariteit. Het mag overigens wel fot
ten zal ESRO zich niet bezighouden. Euro- voorbeeld eens op hoe de kleintjes hun poppen of beesten te eten geven of zelf laten
pa zal op dit terrein echter niet helemaal eten. Dat zal u een aardig beeld kunnen geven van de manier waarop uw kind zijn
verbazing stemmen dat de voor nuchter
werkloos blijven. België, Frankrijk, de
doorgaande Nederlanders zo fel kunnen
Bondsrepubliek, NEDERLAND en Enge- eigen maaltijden beleeft, of hij ze wel of niet prettig vindt.
worden op het gebied 'van de voetbalsport
wat de huid ook deert of ontsiert
land hebben besloten een speciaal instituut
en alles, wat daar mee samenhangt.
op te richten voor de ontwikkeling een con
helpt
PUROL
Misschien hoort u ook van welke gerech- nissen, of probeert u eens recepten uit
structie van raketten.
Typisch, zo weinig wordt dat begrepen
Het wetenschappelijke karakter van de ten vader, moeder en de kinderen wel en krant of tijdschrift. Ongetwijfeld ziet u
door de K.N.V.B., die steevast de bedrijfsnieuwe Europese ruimtevaartorganisatie niet houden. Dat hebben de kleintjes o zo nieuwe mogelijkheden en kunt u de voeeconomie laat prevaleren, boven de sport
komt duidelijk tot uitdrukking in de plan- gauw door, ook al meent u dat ze het niet ding gevarieerder maken. Variatie is nodig
Kinderen zongen operette
zelf. Dat eeuwige geduvel over wel of geen
nen, zoals deze tot nu bekend zijn ge- merken. In hun ijver om hen na te bootsen om een goede voeding te waarborgen.
Wanneer u iets nieuws opdient met de
maakt. De eerste drie jaren zal men al- willen de kinderen dan. óók niet eten wat
t.v. uitzending van bepaalde wedstrijden,
leen raketten afvuren, die géén baan om de ouderen weigeren. Aan de andere kant woorden: „als jullie het niet lekker vindt Met plezier en élan heeft „Jong Zand- 's Zondags krijg je nooit het Nederlands
voort"
j.l.
zaterdag
de
kinderoperette
„Balaat
je
het
maar
staan"
—
is
de
kans
grode aarde zullen beschrijven. Gemiddeld zo'n eten zij graag watt zij de „grote mensen"
65 per jaar zullen er worden afgevuurd met plezier zien eten. Het bewuste en on- ter dat men het inderdaad niet zal waar- ron Kreefteneus" in restaurant Zomerlust Elftal te zien in belangrijke landenontmoevoor onderzoek van de bovenste luchtlagen1 bewuste voorbeeld van die ouderen-is dus deren dan wanneer u zegt dat u op raad gespeeld en gezongen. De operette, tekst tingen, omdat België dat niet wil. De weden de ultra-violette straling van de zon! wel zeer belangrijk. Leert u de kleintjes van uw zuster of naar een recept uit de van P. Mossinkoff en muziek van Jan strijd Sint Nicolaas-Ukkel zou eens in
In het vierde jaar zullen de eerste twee, alles eten, dan geeft u hun iets goeds mee krant iets gezelligs gemaakt hebt, zonder
nog betrekkelijk kleine, aardsatelieten voor -hun gehele verdere leven. Maar de angst of het al of niet in de smaak zal Nibbering, was ingestudeerd door mevr. plaats van vierhonderd- tweehonderd man
Faillé-Julien met assistentie van de dames publiek moeten trekken.
worden gelanceerd. De kunstmanen zullen enige manier om hun dat te leren is dat u vallen.
Voor een klein kind met weinig eet-er- Van der Werff en Van Pelt. Mevrouw F. We komen weer terug op Feijenoord,
zo'n 200 kg. wegen. Mogelijk zal men in zelf en de andere volwassenen óók alles
deze periode ook instrumenten in het heel- eten én lekker vinden. Zijn er enkele ge- varing is ook het voedsel, dat u heel gedat straks de strijd aanbindt tegen Benal brengen voor onderzoek van het zonne- rechten, waarvan uw gezin niet houdt, b.v. woon vindt, iets nieuws. Hoe het kind het van Nierop-Petiet begeleidde de jeugdi- fica in Portugal. Hemel en aarde zijn-bebieten of postelein of karnemelksepap, dan accepteert hangt van uw voorbeeld af. ge zangers en zangeressen aan de piano.
stelsel.
Kinderen kunnen uit hun rol vallen, ;dq wogen om "de t.v. uitzending er ' door te
De meest spectaculaire projecten staan behoeft u zich daar niet ovsser op te winden. Geef het hem rustig., en eet met smaak uw
op het programma voor het zesde jaar, Probeer er echter wél iets aan te doen als eigen portie op. U geeft hem er een veilig tekst kwijt zijn of de melodie vergeten, drukken. Het kan wel, het kan niet, misEr zal dan een zeer zware kunstmaan u zich beperkt tot maar één of twee groen- gevoel mee.
schien toch wel, 't is bijzonder moeilijk,
Het is ook belangrijk de kinderen vroeg maar vinden ook een verrukkelijk tegen- als Benfica toestemming geeft, als de
worden gelanceerd, met aan boord een ofc- tesoorten omdat u de andere niet kent of
wicht
in
improvisatie
of
een
gebaar
van
regelmaat
in
de
voeding
te
leren.
Zorg,
servatorium, waarmee sterren en planeten niet graag eet, of als u fruit alleen gekunnen worden bestudeerd. Tezelfdertijd stoofd eet en veel te weinig melk op tafel dat de maaltijden zoveel mogelijk op vaste verontschuldiging, dat de zaal weet., te technische mogelijkheden' niet te beperkt
wil ESRO een maansatelliet lanceren. De- zet. Wisselt u dan eens kookervaring uit tijdstippen opgediend worden. Houdt er vertederen. Dit laatste is voortdurend' het zijn. ledere dag kunnen wij er van lezen
ze plannen vragen veel deskundigheid en met uw familieleden, vriendinnen of ken- de hand aan, dat de kinderen niet de hele geval: de vertedering bij het slagen' en in de kranten.
dag en avond door in de koekjes- of broodtrommel kunnen graaien. Ons lichaam falen van de uitvoerenden. Overigens, wat Het publiek wordt op de hoogte gehouzou een vlekkeloze uitvoering van een den. Toen het bijna helemaal mis dreigde
went aan regelmaat, de maag ook.
Houdt men zich niet aan vaste etens- kinderoperette, anders zijn dan een 'uit- te gaan, kwam er een verrassende wentljden, dan is de kans groot, dat er niet 3 voering door volwassenen.
ding in de strijd: Minister Luns ging zich
of 4 goede maaltijden worden gegeten,
met het geval bemoeien. De kwestie ligt
maar
zo
maar
te
hooi
en
te
gras
een
hapSEDERTI849
op semi-diplomatiek vlak of misschien
je. Meestal is dat ,'dan een zetmeelrijke 37 woningen in april
hap zonder veel voedingswaarden, b.v.
zelfs wel helemaal in de diplomatieke sfeer
koeken of andere, versnaperingen.
In de maand april kwamen in Zandvoort Doet er niet toe!
Nog iets waar u niet te jong mee kunt 37 woningen gereed en werd een begin gebeginnen: hygiëne. Leer de kinderen hun maakt met de bouw van 44 woningen. Aan Als we de titanenstrijd maar op de
beeldbuis krijgen!
handen wassen vóór zij aan tafel gaan of
vóór ze u gaan helpen met koken of tafel- het einde van genoemde maand waren 76
MOMUS
meubelen''
woningen in aanbouw.
dekken.
GIERSTRAAT 52-54-56
P.S. Bij het persklaar maken van deze
kopij, kwam het verheugende bericht dat
TELEFOON. 12047
Nederland met 1-0 <-van de Braziliaanse
HAARtEM
Catalogus
virtuozen heeft gewonnen.
op aanvraag
Dick van Reijn maakt het redelijk wel
verkrijgbaar
na een onrustige nacht.
Kijk, daar heb je nu zo iets. '
Reserves zijn: B. Molenaar, P. Keiler en
Zandvoortmeeuwen
J. H. Peters.
•
Uitslagen woensdag Zlé april:
TYBB pupillen d-Zandvoortm. b
2-2 De wedstrijd wordt in Zandvoort gespeeld.
Onrustige Zenuwen?
Uitslagen zaterdag 27 april:
Mifnlvardt's Zenuwtabletten
SMS-Zandvoortm. l
2-3 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" i
TYBB-Zandvoortm. 2
4-2 Programma zondag 5 mei:
Zandvoortm. 3-VVSV 2
4-4 Vriendschappelijke wedstrijden
/
!
Adspiranten;
TZB a-Geel Wit a
12 u.
Zandvoortmeeuwen a-HFC a
5-1 TZB 2-Geel Wit 2
. 12 u. Verkeersongevallen
Schoten c-Zandvoortm. c
uitg.
TZB I-Geel Wit l
14.30 u. Woensdagochtend werd op de hoek van
Zandvoortm. d-RCH e
0-0
TZB 3-Geel Wit 3
14.30 u. het Stationsplein en de Dr. Smitstraat
DSB a-Zandvoortm. f
uitg.
l
een lichtmast omver gereden. De chaufZandvoortm. g-DIO c
2-4
Gymnastiekvereniging O.S.S.
feur van de auto reed door en veroorzaakEen stad vol rinkelende benzinedampen. De vier jaargetijden zijn Pupillen:
te een botsing met een andere auto. De
2-0 afd. Volleybal
kassabellen en juke-boxen, er even kleurloos als de bodem. Lente, zo- Haarlem a-Zandvoortm. a
betrokken
wagen werd zes uur later onKampioenschap
dames
II
die luidkeels en zonder" o»" mer, herfst en winter, zijn alleen te onder- Uitslagen zondag 28 april:
0-0 Afgelopen woensdag werden de laatste beheerd aangetroffen in1 de duinen aan de
derbreking
dromen af- scheiden aan de prijzen van het logies en HBC-Zandvoortmeeuwen
3-0 wedstrijden van dit seizoen in het Kre- Zeeweg. De aanhouding van de chauffeur,
draaien, voor wensen dje de menukaarten. De stad is een toevluchts- Zandvoortm. 2-Alkmaar 3
de 31-jarige timmerman J. H. uit Haar7-1 lagehuis gespeeld.
niet kunnen slapen. Atnu- oord voor duizenden die de woestijn ont- Kennemers 3-Zandvoortm. 3
3-3 Deze avond trad ook het tweede da- lem, vond later op de dag in Haarlem
sementspaleizen, hotels, motels, openbare vluchten, niet alleen de woestijn rond de Zandvoortm. 5-Alliance 3
4-4 mesteam nog eens in het veld en wel te- plaats.
gebouwen, Jmisen, straten, pleinen, stegen, stad, maar alle woestijnen die daarachter Zandvoortm. 7-Geel Wit5
muren en schuttingen Zit uur verlicht door liggen. Aan de rand van de stad staat Junioren:
gen De Bunkert 4. Dit werd een bijzon- De man bekende op het Stationsplein
DSS
a-Zandvoortm.
&
1-2
een bord: „Welkom vreemdeling, hier laat
de zon en opgewekte energie.
der spannende wedstrijd, aangezien het een auto te .hebben aangereden, daarna
6-2 om het kampioenschap van de OSS-dames de lantaarnpaal te hebben geramd en
Ontelbare gelegenheden voor ontspan- u alles achter u en begint een nieuw le- Zandvoortm. b-EHS b
Zandvoortm. c-DSB a
D.n.o. ging. Het team van De Bunkert gaf toen in de richting van Bloemendaal was
nitig en onuitputtelijke
mogelijkheden ven".'
Zandvoortm. d-EDO d
0-2 goed partij, maar moest toch in OSS, de gereden. Op de Zeeweg was hij met zijn
voor het scheppen van nieuwe oorden van In de oudheidskamer van de stad vindt
4-3 meerdere erkennen. OSS won en werd wagen over de weg, het rijwielpad en door
vermaak. Een stad die dag en nacht in men de geschiedenis van de plaats in fo- THB b-Zandvoortm. e
de draadversperring in. de duinen terecht
Programma
zondag
S
mei.
het gehoor, op het netvlies en op de tong to's, tekeningen en voorwerpen. Men ziet
kampioen.
14.30 u. Na afloop werden de dames gelukge- gekomen.
blijft. Een stad op weg naar het vestigen de mensen op de stranden, in de zee, de Zandvoortm.-Baarn
10 u. wenst met de behaalde overwinning en
duinen en de paden. , In de nachtelijke Beverwijk 2-Zandvoortm. 2
van een nieuw toeristenrecord.
Maar wie 't een' bedorven plaats noemt, uren, zo lezen wij, worden de lichten geontvingen, bloemen.
Woensdagochtend kwam een personenmoet ook-de omstandigheden kennen. Om- doofd en verdwijnt het geruis uit de stra- Opstelling Zandvoortmeeuwen
De dames promoveren nu van de derde auto, bestuurd door ; een inwoner uit
standigheden, die niet ongelijk zijn aan ten en de huizen. De droom komt niet uit In de wedstrijd tegen Baarn komt Zandv.- naar de tweede klasse.
Zandvoort, ter hoogte van de voormalige
beroemde o/ beruchte steden uit de oud- de juke-box maar in de slaap, na een dag meeuwen l a.s. zond_ag in de volgende opOp Hemelvaartsdag wordt weer het manege met -de .rechterwielen in de berm
heid, waarvan men tfmns nauwelijks de van omzwervingen, spelen, of zo maar wat stelling uit. K. Vlug; A. C.' M. Stokman traditionele Cios-toernooi georganiseerd. terecht en botste vervolgens tegen een
luieren in de natuur.
en F. A. J. WaterJ W. Hl Jansen, G. Aan dit toernooi neemt ook OSS deel. lantaarnpaal. Dé lichtmast sneuvelde en
plaats -meer kan bepaleq.
De stad is omgeven door een woestijn Dat was voor het ogenblik dat men Kerkman en G. J. Kraaijenoord; G. NijDe competitie is geëindigd, maar de de auto werd aan voor- en bovenzijde
van kale vlakten waar mets wil groeien, alles achter zich liet en aan een nieuw kamp, C. S. Schilpzand, S. Stobbelaar, J. training gaat door .tot half juli. Voor zwaar beschadigd. De bestuurder liep een
F. Paap en G. Oosterbaan.
met bouwrijpe gronden, asfaltbanen en leven begon.
van 20.30—21.30 uur.
snijwond aan de neus op.

Europees ruimte-onderzoek
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LEFFERTS wijnen en gedistilleerd SS5££V. SSSS SE! *
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FA'MILIEBERICHTEN
Met grote vreugde geven wi'j kennis van
dé Jgeboórte van onze''zoon "' '
'
'
DANNY PETRUS
Ria/en Wim Kok
Zandvoort, 27 april 1963
Diaconiehuisstraat 24
Het uitgestelde huwelijk van
JOHANNES GEERTS
en
HELENA CHARLOTTA HARMS

gaat helemaal NIET door.

Het moderne, snelverkeer
stelt .hoge'eisen '" ,]v ,,V'r! ;f ' j '
. ,,

'•>

U'OOK? Zo ja, neemt U dan les'van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Fam. J. Geerts

Inplaats van Kaarten
CORODEX N.V.
en
INA DOORNEKAMP
geven kennis van hun huwelijk dat zal
worden voltrokken op dinsdag 7 mei 1963
te 11.30 uur ten Raadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door ds. C. de Ru Gunstige arbeidsvoorwaarden.
te 12.15 uur in Ned. Hervormde Kerk.
Na de kerkdienst gelegenheid tot feliciteren in het jeugdhuis achter de kerk.
Zandvoort, april 1963
Regentesseweg 9
MARTIN BOELE

vraagt

personeel
voor ploegendienst

Op 11 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders
i '
A. N. WILLEMSEN
en
H. WILLEMSEN-ESSELMflN
de dag te herdenken, dat zij voor
25 jaar in het huwelijk zijn getreden.
Hans
Rob
Paul
Zandvoort, mei 1963
Tolweg 5

nu ' i l ,'. ,

.

~.
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H. DB JOïta, v. L'enriepw. 27 '
Aannemer j < van T, H G iE LW E B K . Alles in wand?en vloertegels. Nieuw e'n
reparatie,' Moderne .schoorsteenmantels.

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Schildersbedrijf

C, JJ PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. i Beeckmanstraat 33
Telef opn.: 47S5
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020.122851.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
;
I'

,
'•

.

T
l

Nieuwbouw - Verbouwingen'
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44;

HULP' i.d., huish. gevr. v. VAKA'NTIERUIL
2 ocht. p.w. Mevr. Gerke, Wie wil in de mnd. augj
Kostverlorenstraat 103.
2 a 3 weken in ons huis,
bosrijke omgeving (lage
Gevr. NET MEISJE voor Vuursche) in ruil voor huis
halve dagen of WERK- in Zandvoort. Br. nr. 3406
STER voor enkele morgens bur. Zandv. Crt.
in flat. In gezin m. l zoonGoed loon. Patrijzen- Te koop: BOXER m. stamNieuwste Volkswagens tje.
boom, inentingsbewijs.
straat 36, tel 4558.
Haltestraat 44.
gr. nieuwe V.W. 1500
Huish. HULP gevr. 2 ocht.
Ook Opeis Rekord...'63 of
midd. p.w. Kostverlorenen Chevr. „Impala" straat 53.
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 Gedurende onze vakantie
van 8 juni tot 14 juli m
Zandvoort zoeken wij een
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN MEISJE voor lichte huishoud. werkz.h. en hulp
F. PLOEGMAN
bij kinderen van 4 en 6 jr.
Br. nr. 3402 bur. Z.Crt.

assurantie-agent
Gevr. MEISJE voor verStationsplein 15, telef. 4562 zorging van' kind, li/ a jr,
evt. gen. te koken, "v.d.
Gevr.: ruim BENEDEN- maand juni a.s. Br. nr 3401
HUIS m. fl. tuin in ruil v. bur. Z. Crt.
heel huis. Br. nr. 3404.
LOODGIETERSLEERLING
Te huur gevr. vrij HUIS gevr. Spolders Loodgietersof FLAT aan zee, laatste bedrijf. Koninginneweg 43,
2 weken van aug. Tel. 020-tel. 2070.
220922 van 9—17.30 uur.
WERKSTER gevr. donderAangeboden: 2 PLATEN dag- of vrijdagochtend.
SCHUIMPLASTIC 80x190 Tijsze, De Favaugeplein
cm, 6 cm dik, z.g.a.n. sa- 47parterre.
,men ƒ 30,—. Herm. HeijerGevraagd:
mansweg 75, Zandvoort.

BADMAN

Te koop:

vrijst. HUIS

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

Bad Zuid.

a.d. Zandv.laan- 113 hoek SERVEERSTER gevr.
*
Uw advertentie immers
Kennemerweg, eigen grond v.h. strand. Paviljoen „WilTel. tebevr. 2286 (Dietrich) ly", 20a.
bereikt alle groepen
en 2964 (mak. W. Paap).
TYPISTE gevr., goed kunvan
Te koop: lange BRUIDS- nende rekenen. Techn. bur.
Bloemzaden, violen,
Zandvoorts
bevolking !
- JAPON m. toebeh. maat Calcu, Lijsterstraat 7, t;eVergeet-mij-m'etjes,
42-44. Spoorbuurtstraat 13 lefoon 2383. '
Afrikanen enz.
Bloemenmagazijn
Te koop; wit 2 pits GAS- Mijn hulp is na 6 jr trou1
Het bestuur van de afd. Zandvoort der
STEL, OLIEST. HAARD we dienst getrouwd, zoek
„Noord"
Ned. Bond van exploitanten van hotels,
tatik, verpleegsters UNI- nu voor mijn gezin met 3
M. S C H N I E D ' È W I N D ' m.
café's, restaurants en aanverwante behotel KOPPEN en schoolg. kind. een FLINK
Vondellaan hk v.d.' Moolen- FORM,
drijven, verzoekt haar leden op ZATERSCHOTELS, alles spot- HANDIG MEISJE. Telestraat — Telefoon 4320 goedkoop.
DAG 4 MEI a.s. van 18-21 uur in verband
Van Dam, J. P. foon 3226.
met de nationale dodenherdenking de noUw adres voor bruidsThijsseweg 17, Noord.
dige soberheid in acht te willen nemen.
en grafwerk
Gevr. NET MEISJE. SigaTe koop: PORSELEINEN renmagazijn A. Dorsman,
Nieuwe bloemzaden
EETSERVIES,
geh.
compl.
Woningbouwvereniging
Kerkstraat 12.
Aangesloten bij de
en 4 STOELEN. Tel., liefst
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974
Nederlandse Bloemendienst voor 12 uur 02500-40624.
TOILETJUFFROUW gevr.
Voor LEDEN van de vereniging komen beNieuw 2-pers. BED met Br. nr. 3405 bur. Z. Crt.
schikbaar de een gezinswoningen:
mod.
Auping en achterSTENCILWERK,
fantaswand vani ƒ 300 voor
Beeckmanstraat 18
tisch laag in prijs. Óók
Tel.'.423tó, Aerdenhout.
Huurprijs ƒ 11,30 per week;
foto's, tekeningen.
Laat
Te koop: half-engelse wit- prijsopgaaf ' doen. S.H.B.,
Beeckmanstraat 12
te KINDERWAGEN ƒ 65,- Kerkplein 5, Zandvoort.
PB55EHDE7UVWFB1W
• Huurprijs ƒ 15,55 per week.
Thorbeckestraat 28.
Een
optisch verantwoorde
Schriftelijke opgave voor dinsdag a.s.
ZONNEBRIL koopt u bij
Jonge VROUW b.z.a. v.d. Zoekt u
19 uur bij de secretaris D. van Dijk,
uw opticien
AVONDAFWAS. Alleen in
Dr. C. A. Gerkestraat 22, onde.r vermelvakantiegasten ?
Zandvoort. Br. 3403 Z.Crt.
Ook naar sterkte
ding van het. rangnummer.
Deze keer een interessante partij uit het sen) .16. ...Te8-e5, 17.'Pe4-c3, Te5-g5, 18.
adverteert dan in het Nevan uw bril
jongste kampioenschap van Hongarije. U Lcl-d2 (Of 18. De2,< Ld6, 19. Tc4, Df6 Argrani Phonografische In- derlandse Vakantieblad
POLAROID BRILLEN
ziet Tiier de nieuwe kampioen Bilek aan etc.)' 18. .,.Lc8xg4ti'-19. Tal-fl, Lg4-h5, dustrie te' Haarlem vraagt
20. e3-e4, Lh5-g6,' 21. ' Tf4-f3, Tg5-h5, v. spoedige in diensttreding Holland I1ir Ferienland en div. andere merken
het 'werk.
H
22. g2-g3 (Er dreigde Dh4, maar de tekstverschijnt' elke 14 dagen
DOKTERS-, ZUSTERS- en '
4
'
Kluger—Bilek, Hongarije 1963
zet verzwakt de koningsstelling; relatief
in Duitsland, " Oostenrijk,
APOTHEEKDIENST
het beste was missch'ien 22. Th3, Lc5-H,
Zwitserland en België.
1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pbl-c3, 23. Khl, Th3:+, 24. Dh3:, al staat Zwart
Lf8-b4, 4. e2-e3, Pb8-c6 (Deze zet is door na 24. ...De7, 25. Df3,' Te8 wel erg goed)
Vraagt proefnummers en
DOKTOREN:
Zijn taak omvat o.m. de tarief bij:
POSTSTRAAT 12
Taimanov, in het Nimzo-Indisch geJ. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost- introduceerd; Taimanov zelf laat ...d5 vol- 22. ...Dd8-d7, 23. Dd3-e2, Ta8-e8 (Nu
algehele kwaliteitscontrole
t.o. Consultatiebureau
dreigt 24. ...Dh3, 25. Dg2, Dg2:, 26. Kg2:, van
verlorenstraat, telefoon 2499.
EURO-VERLAG
onze gramofoonplaten.
Telefoon 4395
gen, terwijl Bilek in deze partij op ...e5 Lb4 etc., waartegen 24. a3 niet helpt weaanstuurt. Gezien het succes, dat Zwart gens 24. ...Dh3, 25. Dg2, Dg2:+, 26. Kg2:, Belanjjstgllenden voor de Postbus 5185, A'dam. Tel.
Leverancier
WIJKZUSTER:
-grtómarebhplateninaustrie
(ook 's avonds) 020-735146.
alle Ziekenfondsen
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382 in de onderhavige partij boekt, zal het Pe4:, 27. Pe4:, Te4:, -28. Tf7:, Te2+, 29.
kunnen
solliciteren
als
aanlaatste woord over dit aansturen op ...e5 T7f2, Tf2:+, 30. Tf2:, Td5: etc. In het
nog wel niet gesproken zijn) 5. Pgl-f3, vervolg laat wit de dreiging gelaten over komend controleur. Aanm.
APOTHEEK:
0-0, 6. Lfl-d3, Tf8-e8, 7. 0-0, e6-e5!?, zich komen en kan opgeven). 24. De2-g2, Nijverheidsweg 34, Haar4 t.m. 10 mei:
8.
Pc3-e4 (Een andere mogelijkheid was Lf8-b4, 25. Dg2-f2, Dd7-h3, 26. Df2-g2, lem of tel. 02500-19112.
V.W. RIJSCHOOL
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 8. d5,
Lc3:, 9. bc3:, e4, 10. dc6:, dc6:, 11. Dh3xg2+, 27. Kglxgij, Lb4xc3 en Wit
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- Le2,-ef3.,
„TOLLENS"
MED. GEDIPLOMEERD
12.
Lf3:,
Ddl:,
13.
Tdl:,
Le6
met
'_
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen goed spel voor Zwart. Na de tekstzet gaf op.
De hogeschool voor
PEDICURE
voor spoedgevallen.
autorijkunst
dreigt insluiten van Lb4 door c5 en a3) Correspondentie aan A. C. v.d. Tak,' Wilhelminastraat
28,
Haarlem.
,
voor
Haarlem en omgeving
Manicure - Massage
8. ...Lb4-f8, 9. d4xe5 (Een probleem apart
Speciale voorzieningen voor het lessen van 17-jarigen
Zondag 5 mei
is 9. d5; waarschijnlijk staat Zwart na 9.
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
Dierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken ...PbS niet slecht) 9. ...Pf6-g4, 10. Pf3Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524 g5, Pc6xe5, 11. f2-f4 (Lijkt de weerlegBehandeling volgens afspr.
ging van zwarts vorige zet; op 11. ...Pd3: Zeepost
volgt n.l. heel sterk 12. Dg4:, met de dreiSteunzolen naar gipsafdruk
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ging Dh5, b.v. 12. ...h.6, 13. Df5! etc,, of Met de volgende schepen kan zeepost worTAPIFLEX,
de ideale vloer12. ...g6, 13. f5! Maar Zwart heeft beter! den verzonden. De data, waarop de corb'edekkingƒ
12,90
per
m.
PREDIKBEURTEN
Zie diagram)
respondentie jiiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, 'staan achter de naam van het J. DE VALK, tel. 4005.
schip vermeld.
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Maak eens een reisje naar
K
Amsterdam en koop_ daar.
Verenigde Staten van,, Amerika:
Zondag 5 mei
een Perzisch Kleed voor 1/10
ss „Rotterdam", 5 mei^
10.30 uur: ds. G. Koch, pred. te Haarv.d. winkelprpijs. Zaterdag
lem-Schoten. Medewerking van het kerkArgentinië:
_s
4 mei 10-4 u. „Obrechtkoor.
ss „Gorredijk", 8 mei;
huys", Jac. Obrechtstr. 26,
19'uur': Jeugddienst. Ds. G. Koeh.
ms „Amstelland", 5 mei;
A'dam-Z., tel. 020-738039.
Kapel Woodbrookers, Bentveld:
ms „Algorab", 7 mei;
HYPOTHEEK v.a. 4i/2%10.45 uur: da. W. H. Buijs.
Australië:
Ook aanv. en top hypoJeugdkapel in het jeugdhuis:
ms „Oranje", 7 mei;
'
theek, geen levensverz.,
10.30 uur. de heer G. de Zeeuw.
snelle afw. Vrijblijvend
Brazilië;
•;: .
„
inl. C. Hoogewoonink,
Thorbeckesthtat 15, Zandvoort
ms „Gap San Nicolas", 5 mei;
NED. PROTESTANTENBOND
Mr.
Troelstrastraat 42,
ms
„Algorab",
7
mei;
Brugstraat 15
Zandvoort, tel. 02507-4403. BBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ms „Eemland", 8 mei;
Zondag 5 mei
Brits-Oost-Afrika:
10.30 uur: ds. A. van Biemen (n.h.) uit
ms „Si-Kiang", 11 mei;
Bentveld.
b ' c' d
f
g h
Het Huis in de Duinen:
Canada:
19.30 uur: ds. C. P. Hoekema (d.g.) uit 11. ...d7-d5!, 12. c4xd5, Pe5xd3, 13. Ddlx
ss „Rotterdam", 5 mei;
colberts
Haarlem.
ms „ByklefjeU", 9 mei:
d3, h7-h6! (Ontzenuwt de dreiging h3, gepantalons
volgd door Pf6+ en mat) 14. h2-h3 (14.
i
regenjassen
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg Pf3, Lf5 etc.) 14. ...h6xg5, 15. h3xg4, g5x Chili:
ms „Heidelberg", 5,mei;
f4, 16. Tflxf4 (Wit heeft nu weliswaar
Zondag 5 mei
regenmantels
ms
„Ceres",
8
mei
een pluspion, maar die blijkt niet te handi ,
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
haven; Wit moet pion d5 of g4 weer versuède jassen
/ i
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Cat. Z. 8. liezen.'In het vervolg geeft Wit de g-pion Ned. Antillen:
ms
„Aristoteles",
7
mei;
suède
mantels
tt
i .
prijs, maar dan krijgt Zwart aanvalskanPAROCHIE'H. AGATHA, Grote Krocht
hangt voor u gereed bij
Nieuw-Zeeland:
i.
; ms „Oranje", 7 mei;
Zondags Hf Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.
Suriname:
ms „Anders Rogenaes", 8 mei;
Aktie leerlingen chr. ulo
'
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Z.-Afrika
(Rep.) en Z.-W.-Afrika:
Leerlingen van de chr. ULO-school hebben,
Dinsdag 7 mei
ms „Edinburgh Castte", 5 mei.
15 uur: samenkomst in huize „Pniël", na de oproep van prinses Beatrix de nood
Zuiderstraat 3.
te lenigen van een door een natuurramp Inlichtingen betreffende de verzendingsSpr. Zr. B. Helmhout.
getroffen plaats in Perzië, het initiatief data van postpakketten geven de postkantoren.
genomen tot een plaatselijke actie. De
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 leerlingen van diverse scholen in Zandin het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang voört zullen a.s. maandag omstreeks tien VERZORG TIJDIG DEf KOPIJ VOOR UW
(
Willemstraat.
,,j
j.
uur",' onderlinge wedstrijden 'houden op fle
l
ADVERTENTIES IN DE
,
terreinen van „Duintjesveld". Voor dRclHUMANISTISCH VERBOND
ZANDVOORTSE
COURANT.
name' betalen de kinderen ƒ 0.30 per perZondag 5 mei, 9.45 uur, 402 m: radio-toeOOK GROTE KROCHT 11, ZANDVOORT
spraak door de heer H. B. J. Waslander. soon. De opbrengst komt ten goede aan het Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
Onderwerp: „Een nieuw begin".
noodfonds.
op, voor het U weer ontgaat!

Eendracht Maakt Macht

Voor de tuin

Fa. SCHUILENBURG

Opticien
A. G. Slinger

ervaren
Muziekcontroleur

RIJLES

= 12 mei M O E D E R D A G '

•

•

* Wat't ook zij . . .

een G R A M O F O O N P L A A T

moet er zeker bij . . .

EDISCOTARIA

•"-,

nieuwe cottectte

ANEGANG 44a

HAARLEM - TELEFOON 15555

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELBCTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Costuums

Pantalons
Colberts
Regenjassen
Jacks
Truien
Pullovers

Corduroy pantalons
Chino pantalons
Overhemden
Weekenders
Dassen
Sokken
Weekendshawls
Zijden shawls
Spijkerbroeken

Wollen vesten
Suede vesten
Dit alles en nog veel meer vindt u
in een ruime keus in alle prijsklassen bij

SPECIAALZAAK. VOOR
HERENMODE tn HERENKLEDING
KERKSTR.20
T£C:313S

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mij e
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor af schutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Autoverhuur Zandvoort

BAD-ZUID

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4B80, b.g.g. 3283

Seizoen-abonnementen

V E R H U U R VAN O P E L S EN

voor Zandvoortse inwoners

VOLKSWAGENS

VOLWASSENEN ƒ 6,KINDEREN
ƒ 3,Verkrijgbaar bij de kassa

Voltreffers

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

J. KEUR

kunnen worden geplaatst enige

BURGER

VERPLEEGSTERS
voor volledige dan wel voor gedeeltelijke dienst.
Ben 45-urige en 5-daagse werkweek is ingevoerd.
Ook 40 jarigen en ouderen alsook gehuwden
kunnen in aanmerking komen. Inwoning in het
zusterhuis voor ongehuwden is mogelijk.
Bruto-salarais voor volle dienst tot maximaal
ƒ 7558,— en na bevordering bij gebleken geschiktheid tot ƒ 8014,— per jaar, exclusief huurcompensatie en 4% vakantie-uitkering.
Verzoeken om inlichtingen over het werk en
Dienstvoorwaarden, almede sottisitaties te richten aan de Eerste Geneesheer-Direkteur, dan wel
persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken op
alle werkdagen behalve Katerdags, van 9-12 uur
en van H-11 uur.

Igebr'

bij Slagerij

Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

(6UR6ÉRI
[ slagerijen |

ƒ

750 gram KALFSLAPPEN
100 gram HAM
100 gram HAMWORST

*7C-.* l 250 gram
JL\7C1> | WEEKENDWORSTJE

EEN BLIK ANANAS.. 91ct j KWALITEITSMARGARINE 49ct
750 gram doorr. RUNDERLAPPEN 2,88
750 gr. de allerbeste magere RUNDERLAPPEN 3,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DE SOEP

KOOPJESDAGEN
en
jj

woensdag

j„

(3 SLAVINKEN
0,99
^3 FRIKANDELLEN 0,99

neemt weer nieuwe leerlingen aan

Het adres voor:
LEDIKANTEN
STAPELBEDDEN
DUBBELDIVANBEDDEN
WENTELBEDDEN
Complete
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKJES
BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 47,90
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 39,75
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
VLOKMATRAS
24,95
ETAGEBED 2x80x190
59,50
DIVANBEDDEN 80x190
26,50
LEDIKANT met voetbord B0xl90... 49,50
NACHTKASTJE
21,75
STOEL
13,05
TAFELTJE
13,75
VEREN KUSSEN
8,50
Ruime sortering in:
CHENILLE SPREIEN vanaf
18,90
WOLLEN DEKENS vanaf
12,95

3,99

WEEKENDREKLAME

Instructrice/instructeur A. SNELLENS
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

W. H. KEMPER

NATIONAAL <n INTERNATIONAAL BEKROOND

maandag i 250 gr. BIEFSTUK

Erkende Autorijschool O N Dl N E

Beddenmagazijn

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

250
300
100
100

gr. BIEFSTTJK TARTAAR
gram HACH6VLEES
gram ONTBIJTSPEK
gram BLOEDWORST

0,99
0,99
0,39
0,19

HALTESTRAAT 3

Haltestraat 21
Telefoon 2119

Marijnen koelkasten
Tweede zondag in mei:

Moederdag
Bloemendag

Fraai opgemaakte stukjes
of een mooie plant.
Vele variëteiten.
BESTEL VROEGTIJDIG !
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Haltestraat 65, telef. 2060

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.

voor pianostemmen
Van Kessel

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Nu ook uit voorraad leverbaar
voor kleinbehuisden:
TOPPAS KOELKAST, 130 liter
ƒ 298,Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,Totaalprijs ƒ 458,Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen'de nieuwe
ETNA CONVECTOR MADRAS ƒ 415Voorzorgzegels worden aangenomen
Contantzegels

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C, Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2345 Gemeente-secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 BoeJthandel v/h Esvé, Gr. Krocht 174673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver'
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

HAARLEM ,. TELEFOON 15555
OOK GROTE KROCHT 11, ZANDVOORT

Fa. HANJA
heeft ook voor u
BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
CLUBJES
Verder een
grote sortering
TUINSTOELEN
TAFELS
L. SMID
en PARASOLS
Vinkenstraat 46
Scherpe prijzen
Telefoon 2484

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uui

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

Zandvoort

Tel. 4492

nu ook in

d ra Ion
Delana: sedert jaren door
duizenden verkozen als dé
bonneterle voor baby, kleuter en teener. 'Draion': de
beroemde textielvezel van
Bayer; licht, luchtig en
warm, soepel en zacht; zó
gewassen, zó droog en...
nooit ver

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBEGKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

POLAROID
ZONNEBRILLEN

Firma NOOY

Alle modellen steeds in voorraad vanaf ƒ 16,50

Badcollectie
Kittig baby- en kleutervestje.
Keuze uit S mooie kleuren. Leeftijd 1-5 jaar. Maat 0: f 6.95. Bijpassend jumpertje: f 5.95. Kleine
stijging per maat.

HOTTEN
Haltestraat 59

Brillenspecialist L O O JML A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

BIKINI'S, STRANDJASJES enz. enz.
van eerste klas fabrieken;
van speciale bustehouderfabrieken, die de
juiste modellen en maten leveren.
Neem b.v. „De Waal", de fabriek die
Wala-artikelen maakt; Triumph, wereldberoemd merk en andere.
Een enorme collectie B A D k A K E N S ,
ZWEMBROEKEN, SHORTS.
Ook dit jaar is onze sortering fantastisch.
Zie onze ROKKEN en BLOUSES.
Ons devies:

Het is een lust
te kopen bij
NOOY aan de kust I
Bergen aan Zee

PRESBURG
en het leed is geleden!
GR.HOUTSrRMT 29. HAARLEM

Pedicure
en manicure

Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat

A: M. v. d. Mije-Walet

brengt dit jaar een bijzondere

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

ANEGANG 44a

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49

Belangrijke

Thans verkrijgbaar bij

210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 2Sboven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

KELNERS-COSTUUMS

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.
Laat nu

behangen en witten
Zandvoort aan Zee

"Schuilenburq

:GROTE KROCHT 5.?
TEL: 2974 TPNDVQO

tegen wintertarief. Prima
referenties.
P. G. Jager, Damstraat 25,
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Opbrengst schoolaktie

. Dodenherdenking 1963
Stil schuifelen de mensen naar binnen. Br klinkt zachte orgelmuaiek in het theater,
waar de nationale driekleur halfstok voor het podium staat. Het doek gaat vaneen
en begeleid door een pianiste zingen de aanwezigen het gedragen en toch door
geloofsinhoud geladen „Wilt heden nu treden voor God, de Here".
Op 't podium verschijnt een meisje, stemmig in het zwart. Met heldere en vaste
stem, maar ook zo ingetogen, en zacht, dat
er een hoorbare stilte de zaal gaat vervullen, draagt zij gedichten voor van
Ida Gerhardt en J. C. Bloem. De heilloze
jaren van oorlog en bezetting komen ons
weer voor de geest. En weer worden wij
er aan herinnerd hoe zeer wij gehunkerd
hebben naar de vrijheid, die zo moeizaam
heroverd is. Aan het einde van haar voordracht dankt het meisje, ongekunsteld,
met gebogen hoofd. Als een woordloos gebed voor hen, die vielen.
Plotseling is er iets van een doorbrekende zonnestraal in deze samenkomst vol
weemoed en nimmer genezen leed. Kleine
kinderen, jongens en meisjes in kleurige
pakjes en jurkjes, zingen „Kind'ren van
één Vader, reikt elkaar de hand" en „Wij
komen, tot U, Vader". Ook de jeugd, tijdens het geweld van de oorlog nog niet
geboren, brengt hulde aan de doden en zij
smeken m hun ontroerend-simpele hederen dat God hen moge helpen meer ernst
te maken met wat Hij van hen vraagt.
Een straal van hoop midden in 't duister
van de dood!
Dan richt een Gereformeerd predikant
zich tot allen, tot de mannen en vrouwen
en kinderen van Nederland, van Zandvoort en hij constateert dat wij al vele
jaren lang — van 1945 af — dezelfde weg
gaan met elkaar, dezelfde weg met hetzelfde eindpunt naar de plaats in de duinen, waar een eenvoudig houten kruis
herinnert aan de verschrikking, die voorafgaat'aan de verlossing.
En hij is er zich van bewust dat op deze

Hier staat uw brief
Dodenherdenking 1963 in Zandvoort
Over de dodenherdenking in Zandvoort
moeten wij onze teleurstelling uitspreken
over de manier waarop onze dierbare dovalenen zijn .herdacht.
In ons dorpswaren honderden Duitsers,
zij wisten dat wij op deze avond onze
mensen herdenken, die in de oorlog en
bezetting zijn bezweken, doodgeschoten,
vergast in concentratiekampen enz. Maar
wat zien zij en wij: verlichte etalages, hier
en daar in feeststemming, neen, zó gedenken wij hen niet.
Indien ons dorp, op de straatverlichting
na, totaal in donker was gehuld, hadden de honderden Duitsers iets kunnen
voelen, hoe groot leed ons volk toen is
aangedaan. Kon niet één zaterdagavond
in Zandvoort rouw worden aangenomen?
De goede niet te na gesproken, waren er
toch velen, die de goede houding niet hebben weten te vinden. Twee minuten stilte
was voor velen nog te veel om stil te blrjven staan uit eerbied voor hen die alles
gaven.
Wij hopen dat 't volgend jaar die maatregelen worden getroffen, hetzij door een
voorbeeld van de gemeente, van winkeliersverenigingen enz., zodat Zandvoort
toont, dat zij die vielen voor volk en vaderland, hier op waardige wijze wovdeu
herdacht.
Met dank voor de plaatsing,
E. O. A. Nooy
*
Tijdens de dodenherdenking op zaterdag
4 mei werd ter aankondiging van de twee
minuten stilte tot mijn verbazing de
straatverlichting in Zandvoort niet aangestoken. Het gevolg was dat tot mijn
grote ergernis en die van anderen, het
merendeel van de auto's enz. doorreed.
Verleden jaar was dit ook al het geval;
ik kan dan ook moeilijk aannemen, dat
hier van een misverstand sprake is.
Zijn de mensen, die ook voor ons vielen, zó gauw vergeten, of vindt men het
de moeite niet waard?
Hoogachtend,
namens de bewoners van Het Huis in
de Duinen, A.. W. Carels.
Naschrift
Wij sluiten ons geheel aan bij hetgeen de
inzender naar voren heeft gebracht, ook
wij hebben ons geërgerd aan de „feest"verlichting in sommige etalages en bedrijven. Dit temeer daar de landelijke Federatie van Ondernemersorganisaties in 't
Horecabedrijf en de Nederlandse Bond
van Horeca- en aanverwante bedrijven,
terzake duidelijke adviezen hebben verstrekt en op ruime schaal ter kennis gebracht.
Wat de aankondiging van de twee minuten stilte betreft, wordt in de nchcltjnen voor' de nationale herdenkingsavond
alleen gesproken over het luiden der kerkklokken. In verscheidene gemeenten wordt
om 8 uur de straatverlichting ontstoken, in
andere plaatsen, waaronder Zandvoort,
maakt men gebruik van de sirene. Het
wordt dus aan iedere gemeente overgelaten naast het klokgelui, met een extra teken, de twee minuten stilte aan te kondigen.
Gezien de ervaring in Zandvoort, zou het
aanbeveling verdienen de sirene in werking te stellen en tevens de straatverlicliting te ontsteken.- Wie dan nog niel opmerkzaam is gemaakt, geeft blijk van zijn
of haar verkeerde instelling tegenover hsn,
die in de jaren '40-'45 voor onze vrijheid
hun leven hebben gelaten.
,
(Red.)

tocht zijn dappere metgezellen uit het
verzet mét hem gaan. Van deze verzetshelden herdenkt hij er, met speciale aandacht, drie. Omdat zij in hun offerbereldheid voor God en hun vaderland, de lamp
van hun geloof brandend hielden en het
licht kenbaar maakten voor hen, die wankel mochten staan.
En hij vraagt zich af met de Psalmist:
„Zou ik niet haten, die u haten, o Jahweh?" Maar als Christen komt hij tot de
slotsom: „Ik zal niet sterven, maar leven!" En hij moet, zoals velen van zijn
vrienden in het verzet gedaan hebben,
met volledige overgave aan God, fluisteren: „Vader, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen".
Samen moeten wij de weg gaan, zegt de
dominee, de via crucis, de weg van het
kruis. Opdat deze schrale, versomberde
en vermaterialiseerde wereld zien moge
hoe zwaar de vrijheid bevochten werd,
een vrijheid, die wij ons nauwelijks bewust zijn, omdat wij haar allengs weer
vanzelfsprekend zijn gaan vinden.
*

En als later de lange, zwijgende stoet
onder klokkengebeier bij het verzetskruis
in de duinen is aangekomen, valt er wederom een doodse stilte. De wind ruist
door de dennen. Slechts een enkele vogel,
onbevangen en onstuitbaar in zijn levenslust, doorbreekt de stilte. Maar niemand
wordt gestoord in zijn gedachten. Leven
en dood liggen immers zo dicht bij elkaar.
Aan het slot van deze avond zingen
mannen van Zandvoort een laatste hulde:
„Beati mortui", van Mendelssohn. „Zalig
zijn de doden, die in de Heer sterven" en
„Ecce quomodo moritur" van Jac. Handl:
„Zie hoe de rechtvaardige sterft en niemand neemt het ter harte. In vrede zal
zijn gedachtenis zijn, in vrede zal zijn
plaats zijn".
H.W.

Vrouw die veel
staat of loopt?
J Draag in uw werk een verstandig
schoentje. Dan kunt u vele Jaren lénger
luxe ultgaansschoentjes velen. Bekijk
jb.v. onze wandelschoentjes. Ze geven
, hulp die men het modelletje niet aanjcletl Leuk en vlot. Loop maar eens
binnen 'bij

Hui
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speciaalzaak voor schoenen die lekker zittenKruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 2637

De j.l. maandag georganiseerde schoolwedstrijden op „Duintjesveld" ten bate
van de door een aardbeving getroffen Perzische stad Dousadj, heeft ƒ 150,- opgebracht.
Benoeming Z.O.V. bestuurslid
Op de ledenvergadering van de Zandvoortse Operette Vereniging is in de bestuursvacature, ontstaan door het overlijden
van de heer C. Schaap, de heer W. Gude
benoemd.
De leiding van de vereniging berust voorlopig bij de waarnemend voorzitter, de
heer W. A. van der Moolen.
,

Duinbrandje
Maandagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een duinbrandje in de nabijheid van de oosttunnel aan de Noorderduinweg. Het vuur werd snel geblust,
waardoor de schade aan de beplanting beperkt bleef.

Zandvoortm.-Baarn 1-0
Voetbalspel kreeg karakter van persoonlijke vete
J.l. zondag heeft Zandvoortmeeuwen l op het terrein aan de Vondellaan Baarn met
1-0 geslagen. Het tweede gedeelte van de ontmoeting had, mede door het weinig
doortastende optreden van de arbiter, een onaangenaam karakter. Sommige spelers
verloren de proporties geheel uit het oog en stonden als kemphanen tegenover elkaar, bereid om het voetbalspel te verruilen voor een vuistgevecht. Dat er onder
deze omstandigheden weinig van voetbal viel te genieten, laat zich begrijpen. De
spelers die hun zelfbeheersing verliezen doen zichzelf en de club die zij vertegenwoordigen, meer schade dan zij waarschijnlijk beseffen.
In de eerste ontmoeting van dit seizoen
tegen Baarn, leed Zandvoortmeeuwen een
3-0 nederlaag en Zandvoort wilde deze
herinnering uitwissen. Baarn daarentegen,
met een plaats onder aan de ranglijst
van de competitie, wilde de zege op Zandvoortmeeuwen herhalen.
In de eerste tien minuten van de ont-

Experimenten met A-reactor
Kwik, zilver~en^goud in menselijk haar
Vanaf de rijksweg Don Haag-Rotterdam ziet men in de nabijheid van Delft aan de
zuidwestkant, een zilverkleurige koepel oprijzen. Hier zetelt een nieuw Nederlands
reactorinstituut, dat behoort tot de Technische Hogeschool in Delft. Eind april is
het instituut in werking gesteld.
In 1957 is men met de voorbereidende
werkzaamheden begonnen. De afwerking
heeft door verschillende omstandigheden
vertraging gehad. Het reactorinstituut
heeft een reactor van slechts beperkte
capaciteit. Het vermogen wordt voorlopig
beperkt tot honderd kilowatt. Het vermogen is ook niet belangrijk. De kleine kerncentrale zal worden gebruikt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en
voor kernonderwijs aan de studenten —
niet alleen van de Technische Hogeschool
van Delft, maar van alle universiteiten en
hogere' onderwijsinstituten in Nederland.
Dit onderzoek heeft soms spectaculaire
kanten. Met een speciaal apparaat onderzoekt men bijvoorbeeld in Delft de samenstelling van ons menselijk ' haar. Radioaktief gemaakt haar vertoont op een speciaal schermpje een lichtend beeld, dat
voor ieder mens anders is. 'De vorm van
dit beeld is afhankelijk van de verhouding, waarin verscheidene soorten elemen-

Puzzelrit MCZ
De motorclub „Zandvoort" organiseert zaterdag 11 mei een puzzelrit over een afstand van ongeveer 40 km.
Ongeval
Zaterdagochtend kwam de 14-jarigc H.C.
uit Zandvoort, leerlinge van de meisjesHBS te Haarlem, op het terrein aan de
Van Oosten de Bruinstraat ten val en
brak haar rechterbeen.

Periodiek inspecteren

ten in het haar aanwezig zijn. Liefst een
dozrjn verschillende elementen komen —
natuurlijk in uiterst geringe hoeveelheden
— in menselijk haar voor. Zo heeft men
bijvoorbeeld spoortjes zink, kwik en zelfs
goud herkend. Dit haarbeeld zou voor de
politie wel eens even belangrijk kunnen
worden als nu de vingerafdrukken zijn.
*Vlen experimenteert in Delft nu ook
met het onderzoek van verf op oude schilderijen. Het loodwit in de verf wordt daartoe radio-actief gemaakt en opnieuw op
een schermpje „geprojecteerd". Hec beeld
van loodwit, dat honderden jaren geleden
op het doek is aangebracht, i3 anders dan
van pasgcbruikt loodwit. Op deze manier hoopt men nog eens zo ver te komen,
dat vervalsingen van meesterwei ken gemakkelijk kunnen worden ontdekt. Verdere onderzoekingen en experimenten, die op'
het programma staan: onderzoek van de
chemische effecten van ioniserende straling en ultraviolet licht op de materie en
onderzoek van gamma en röntgenstraling.
Het Reactor Instituut (RI) is een geheel andere instelling dan het Reactor
Centrum Nederland (RCN) bij Petten
(Noord-Holland). Het RI in Delft is geheel bestemd voor het wetenschappelijk
onderwijs; in Petten onderzoek men vooral de praktische mogelijkheden van de
toepassing van de kernenergie. De bouw
van de reactor in Delft en de bijbehorende
laboratoria vroeg een bedrag van rond de
vijftien miljoen gulden. De kernreactor
was de eerste, die — al in 1957 — in Nederland kwam. De reactor werd in dat
jaar opgesteld op de tentoonstelling Het
Atoom, welke op Schiphol werd gehouden.
Na de tentoonstelling is zij naar Delft gebracht en veranderd. De reactor is van
het bassintype, hetgeen wil zeggen, dat de
reactorkern zich bevindt in een open betonnen bak, die met water is gevuld. De
kern bevindt zich ongeveer zeven meter
onder water en bestaat op twintig splijttof-elementen.

moeting probeerde Baarn een doorbraak
in de verdediging van de thuisclub te forceren, maar de voorhoede was te weinig
schotvast de aanvalsgolven met een doelpunt af te sluiten. Er was tussen de aanvallen van Baarn voldoende ruimte voor
het ondernemen van een tegenoffensief.
Maar pogingen van J. Paap en S. Stobbelaar het doel van de gasten te bereiken,
bleven zonder resultaat.
In de zestiende minuut bleek het lot
Zandvoortmeeuwen gunstig gezind. De
vrijstaande Nijkamp ontving de bal van
Schilpzand en joeg met een bliksemsnelle
beweging het leer in de richting van de
Baarnse doelman. Keeper De Ruijter kon
niets anders te doen dan de bal uit het net
van zijn doel vissen, 1-0.
Baarn bleef domineren maar slaagde er
niet in keeper Vlug uit zijn evenwicht te
brengen. De voorhoede van de thuisclub
zag enkele malen kans door de defensie
van Baarn te glippen. Bij een van deze
uitvallen werd een fraaie kopbal van
Paap door keeper De Ruijter, ten koste
van een blessure, onder controle gebracht.
De eerste helft werd afgesloten met
Zandvoortmeeuwen in de verdediging, de
tweede begon met een aanvallende thuisclub. Het plaatsen van de voorhoede was
echter te slordig en onzeker om doelverdediger De Ruijter tot capitulatie te dwingen.
Baarn drong Zandvoort opnieuw in de
verdediging, vast besloten de gelijkmaker
te scoren. Het hardnekkig verdedigen van
Zandvoortm. en de felle aanvallen van
Baarn kregen een steeds meer persoonlijk
karakter. In deze fase van de ontmoeting
ging er te weinig invloed van de scheidsrechter uit om de heetgebakerde spelers
tot rede te brengen. Voor de onbekookten
was dit voldoende hun drift te laten vieren. Het spel begon in een vendette te ontaarden, waarbij alleen de kalmerende
houding van enkele spelers een "massale
vechtpartij kon voorkomen.
'
De scheidsrechter trad nog een keer op,
toen hij met overgave het eindsignaal van
deze stuurloze en beschamende tweede
helft blies.
Beschamend ook voor een deel van h<i;
publiek langs de lijn, dat reageerde ir.et
vuistgebaren en scheldwoorden.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse B,
luidt thans als volgt:
Celeritudo
17 11
4 24 42—23
17 10
RKAVIC
3 24 49—28
Zandvoortm.
17 10
3 24 29—19
17 9
4 21 37—26
Aalsmeer
Quick A
18 B
5 21 35—31
Schoten
18 6
7 17 22—29
VVA
17 &
8 15 25—30
Ripperda
17 4
7 14 26—32
TYBB
17 5
9 13 31—35
9 13 22—34
HBC
17 5
Baarn
18 3
10 11 25—35
Amsvorde
18 3
10 11 33—54

van motorvoertuigen
In 'samenwerking met de Bond van Automobiel-, Garage- en Aanverwante Bedrijven (BOVAG) en politiële instanties organiseert het Verbond voor Veilig Verkeer
in verschillende delen van ons land (proefgebieden) veiligheidsinspecties van motorvoertuigen op vrijwillige basis. In door het Verbond in overleg met de politie en
Bovag daartoe aangewezen garagebedrijven worden auto's van hen, die zich vrijwillig aan deze inspectie onderwerpen, grondig op alle veiligheidsaspecten nagekeken. Als'"het motorvoertuig aan de gestelde eisen voldoet, wordt een vignet afgegeveh ^n op de voorruit aangebracht; dit vignet wisselt elk half jaar van kleur, zodat in één oogopslag is te zien of het voertuig in het juiste tijdsbestek aan een veiligheidsinspectie onderworpen is.

Hoe het 'Verbond voor Veilig Verkeer bij
het opzetten van dit systeem van veiligheidsinspecties te werk gaat, moge blijken uit het volgende. De inspecties worden verricht in daartoe goedgekeurde garagebedrijven. Deze bedrijven dienen aan
bepaalde voorwaarden te voldoen: zij moeten beschikken over een hefbrug of kuil,
een dynamovertragingsmeter, voldoende
mogelijkheid tot het afstellen der koplampen, een banden-profielmeter en — uiteraard —' over deskundig personeel.
\
Nadat de garagebedrijven, welke zich
hebben opgegeven om als inspectiestation
te mogen fungeren, aan een onderzoek
naar geschiktheid zijn onderworpen, worde
aan de' hand van de bevindingen door de
Centrale Commissie Veiligheidsinspectie
over toelating beslist.
Elk bedrijf heeft een keurmeester en
een plaatsvervanger, welke na instructie
ontvangen te hebben, de inspecties verricht.
Het is , aanbevelenswaard de periodieke
veiligheidsinspectie te laten uitvoeren gelijktijdig met een grote onderhoudsbeurt,
die in het algemeen wordt gegeven om de
10.000 km. Als dit geschiedt behoeven weinig extra-werkzaamheden te worden verricht, zodat de kosten beperkt blijven tot
het (in het hele land genormaliseerde) bedrag van ƒ 2,50. Komt men uitsluitend
voor een veiligheidsinspectie, zal de garage ƒ 10,— in rekening brengen: ook dit
bedrag is in het hele land gelijk.

De inspectie omvat niet minder dan 45
keuringspunten.
Een controle waarbij letterlijk niets
wordt overgeslagen. Maar wanneer wordt
het voertuig nu goedgekeurd, met andere woorden wanneer wordt het veiligheidsvignet uitgereikt?
Het vignet wordt alleen uitgereikt —
en de wagen is van dat moment af door
een ieder als „veilig" te herkennen —
wanneer aan alle punten is voldaan, met
uitzondering van de facultatieve. Zo
wordt een voertuig waar niet is voorzien
in reservelampen, gevarendriehoek en
„trouble-light" niet afgekeurd, maar de
eigenaar er op gewezen dat deze attributen zeer wenselijk zijn. Slechts indien de
Inspecties regelmatig plaatsvinden, hebben zij zin. Daarom wordt halfjaarlijks
de kleur van het vignet verwisseld. In
één opslag kan men (dus óók de controlerende politie-ambtenaren!) waarnemen
wanneer een auto voor het laatst is geinspecteerd en dus ook of hec vignet op
de voorruit nog waarde heeft.
Tegelijk met het vignet wordt een lo<>boek en inspectierapport uitge-cikt, mot
vermelding van de bevindingen.
De periodieke veiligheidsinspecties kunnen, naarmate meer automobilisten de
waarde daarvan inzien en hun voertuigen
regelmatig aan het vrijwillige onderzoek
onderwerpen, een wezenlijke bijdrage leveren tot de veiligheid van het verkeer.

Stemt lijst 11
G. M. A. GROL
onafhankelijk candidaat met als
enig programmapunt:

V o o r mentaliteits-verbeiering
grotere veiligheid in het
verkeer •
verhoging van de
productie verbetering van de
kwaliteit verhoging van de
lonen •
verlaging van de
prijzen verlaging van de
belastingen meer welvaart en oprecht levensgeluk

Morgen méér geluk voor alle mensen... als
wij bereid zijn er allemaal Iets voor ie doen.
Als wij beter op elkaar kunnen rekenen, als
wij een betere onderlinge verstandhouding willen In samenleving, arbeid, handel en verkeer.

Nederlanders, ons volk heeft
behoefte aan gezamenlijke
mentaliteits-verbetering!
Het moderne leven met al zijn mogelijkheden
van auto's, televisie, comfort en vrijheid kan
ons allemaal meer werkelijk geluk brengen,
als wij er geestelijk op Ingesteld zijn.
Dit Is alleen te bereiken volgens een vast,
beproefd systeem, dat strookt
met ieders overtuiging, en dat
uitsluitend met hulp van de
overheid verwezenlijkt kan worden. Help mij die hulp te halen I

Stemt voor een gelukkiger,
liefdevoller samenleving!

Stemt lijst 11 -GROL

FAM1LIEBERICHTEN
Heden overleed onze lieve zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder
NEL STEENHUIZEN
wed. van Fredrik Willem Bon
in de ouderdom van 81 jaar.
Amsterdam;
P. W, Bon
A. Bon-Beidscliat
N. Meijer-Bon
J. J. Meijer
J. Bon
M. L. Bon-Sluijter
Cees
Atie
Zandvoort, 5 mei 1963
Dr. C. A. Gerkestraat 97rood
Cori espondentie-adres:
J. J. Meijer, El. Wolffstraat 14-111,
Amsterdam-West.
Geen bezoek
De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers van de Coop. Ver.
Uitvaar tverzorzing P. C. Hooftstraat 181-183, Amsterdam.
De teraardebestelhng zal plaatsvinden op donderdag 9 mei a.s. tegen
12 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaaii, Amsterdam-Oost.

Heden overleed tot onze grote droefheid onze lieve onvergetelijke moeder en grootmoeder
Cornelia Johanna Hendrika

Hollenberg
geboren Wilts
m de leeftijd van 84 jaar.
Zandvoort, 6 mei 1963
Nieuwstraat 10
Correspondentie-adi es:
Pam. Blonk, Prof. v.d. Waalsstr. 45,
Haarlem
Haarlem:
C. M. B. Blonk-Hollenberg
W. Blonk
Amsterdam :
J. Hollenberg
A. H. Hollenberg-Stommcl
Jantje
Carlos
De teraardebestellmg zal plaatsvinden op donderdag 9 mei i.s. om
3 uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek Haltestraat 62 om 2.40 uur.
Geen bezoek aan huis
Dankbetuiging
Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van inze geliefde vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder
DIRKJE KEUR-VISSER

Zandvoortse Bridgeclub

P.V. „Phoenix"
De postduivenvereniging „Phoenix" hield
j.l. zondag de eerste wedvlucht van het
seizoen. Het was een vlucht vanaf Vilvoorde over een afstand van 161 km. Gelost om 8 uur arriveerde de eerste duif
om 9.44 uur. De uitslagen luiden:
Th. van der Meulen l, 8, 18, 34
Te koop of te huur gevr.:
R. Engelander 2, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 22, 26,
GEM. of ONGEM. FLAT
29, 32, 35, 36
of HUIS voor perm. TeleJan Koper 4, 10, 12, 21, 23
foon 020-84870.
R. van Gijtenbeek 5, 11, 13, 31, 33
Gevr.: ENGELSE CONCorn. Koper 6, 14, 16, 28, 30
VERSATIELES i. d. ochR. Benjamins 20, 24
tenduren. Br. nr. 3501 Z.C. Jan Donker 25, 37
G. Seders 27.
Te koop: gestoff. B ANKSTEL en gestoff. EETP.V. „Pleines"
HOEK (ronde uitschuiitafel) voor elk aann. bod, P.V. ,,Pleines" lueld zondag 5 mei een
wedvlucht vanaf Vilvoorde, afstand 161
z.g.a.n. Dagelijks: De Fakm. Gelost om 8 uur, arriveerde de eerste
vaugeplem 43-1.
duif om 9.45 uur. De uitslagen luiden:
VAKANTIERUIL AmsterC. Visser l, 4, 8, 10, 13, 17, 20
dam naar Overveen, BloeG. Driehuizen 2, 22, 37
mendaal of Zandvoort.
P. Koper 3, 6, 9, 15, 21, 23, 24, 26, 32, 33
A.ang. 3 kamerwoning, m.
W. Driehuizen 5, 12
tel. en t.v. Gevr. woning
H. Lansdorp 7, 35
voor klein gezin.
A. Molenaar 11, 16, 38
Telefoon 020-185099.
A. Dorsman 14, 31
K. Driehuizen 18, 28
Te koop: Batavus Tourist
R. Driehuizen 19, 29, 34
BROMFIETS i.g.st. BanK.
Kramer 25, 36
den 80%. Dr. Mezgerstraat
B. Lukkassen 27, 30.
36 na 18 uur.

Na de derde wedstrijd van de zesde oompetitie heeft in de A-lijn het koppel
mevr. Spoelder-Jongbloed de leiding met
159,43%, op de voet gevolgd door het koppel Berrier-Wanna met 157,74% en het
team Raspoort-Sjouwerman met 157,52%.
In de B-lijn bezet het dameskoppel Berrier-Hagen met 161,93% de eerste piaats.
De tweede plaats wordt ingenomen door
't dameskoppel Keur-Schutte met 157,34%
In de C-hjn delen twee koppels de eerste plaats: de fam. Kerkman met 175,07%
en het koppel Mulder Smid-Notterman
met 173,81%. Het derde koppel, de fam.
Paardebeek volgt met 154,43%.
In de D-lijn maakt het koppel mevr.
Jacobs-Hulskemper met 165,20% een goede kans op promotie, evenals het dameskoppel Spiers-Stor met 162,09%.
Bij de viertallenwedstrijden eindigde
Zandvoort l in afd. A Ie klasse op de
vierde plaats (24-36), Zandvoort 2 in afd.
B 2e klasse op de derde plaats (36-24) en
Zandvoort 3 in afd. D 2e klasse op de
vijfde plaats met 17-43.

KJ.C. „Noord"
De eindstand van de competitie van de
maand april luidt als volgt: 1. H. Molenaar 24962p ; 2. K. Zwemmer 23537 p.;
3. mevr. Roest 23276 p.; 4. W. Paap 23229
punten.

WONINGRUIL.
Gezocht
vrij benedenhuis met turn
(3 slaapk.). Aangeb. vrij
bovenh., gr. huisk., 2 gr.
slaapk. o.d. Zeestraat. Br.
nr. 3502 bur. Z.Crt.
Rode en grijze TROTTOIRTEGELS te koop.
Loos, Spoorbuurtstraat 11.
Te koop gevr. BUREAU.
Wilhelmmaweg 56, telef.
3092.
Jongen van 16 jaar zoekt
VAKANTIEWERK v. juli.
Br nr. 3503 bui. Zvt. Crt.

BELANGRIJK NIEUWS
AAN ALLE MOEDERS van. Zandvoort

A.s. zondag is het Moederdag
dan wordt u, moeder, verwend door vader
en de kinderen.
De Pa. Nooy wenst u en uw gezin een
prettige dag toe.
Als feestgeschenk aan U, moeder, geven
wij aan vader en de kinderen op vertoon
van een Cadeaubon, elders in dit blad geplaatst, een korting van 10% op aankoop
voor U, moeder!
Het gesehenkenhuis voor moeder:

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

f,

v

•

'-%- %>" * '
Ivoor slechts

Argram Phonografische Industrie te Haarlem vraagt
v. spoedige in diensttreding

f48,50

?•• Opvovwbare,*:stalen stoei, kwaliteit zoals zelden aangeboden
; 100 zegels a 1O et. 4- f. 4,50 bijbetaling

ervaren
Muziekcontroleur

;, oF 145 zegels.

j- Opvouwbare Juin/campingtafeÊ, zeer mooie, solide uitvoering:
- 100 zegels a IO et. -i* fv 9,50 bijbetaling

Zijn taak omvat o.in. de
algehele kwaliteitscontrole
van onze gramofoonplaten.
Belangstellenden voor de
gramofoonplatemndustrie
kunnen solliciteren als aankomejid controleur. Aanm.
Nijverheidsweg 34, Haarlem of tel. 02500-19112.

oF 195 zegals, -

*

10 - transistorradio
£eer. gevoelig, prachtig geluid voor de ongeloofwaardig lagi
, prtfs var» t 49,^
n 200 zegels + C 29,- bijbetaling of 490 zegels).

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

• erhuur van
Opeis en
betuigen wij buren, kennissen en vrienden Volkswagens
met roldak.
onze welgemeende dank. In het bijsonUer
Tel. 4580, b.g.g. 3283
onze dank aan dr. Van Es, Zr. LangeDr. Schaepmanstraat 3
veld, Zr. Schouten en de heer Van cler
Waals.
Uit aller naam,
E. Keur
Zandvoort, mei 1963

Belangrijke

\
droom w<tiM
catalogus *
MET ALLE

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2345 Gemeente-secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Tennisclub „Zandvoort"
Uitslagen zaterdagmiddag competitie:
Velzen 1-TCZ l
1-2 afgebr.
3-1
TCZ 2-Gietehng l
Competitieuitslagen zondag 5 mei6-2
TCZ I-Oranje TC 4
De Aemstelspelers 4-TCZ 2
4-4
TCZ 3-Chefana l
2-6
KZTV 1-TCZ 4
4-4
Maccabi 6-TCZ 5
0-8
Nu de helft van de competitie is gespeeld
zijn de standen als volgt:
2e klasse West, afd. 14:
3 gesp. 6 pnt
TCZ i
Leidse Stud. l
3 gesp. 3 pnt
Oranje TC 4
3 gesp. 2 pnt
LTC Bloemendaal
3 gesp l pnt
3e klasse West afd. 7:
Jatiloo l
3 gesp. 5 pnt
De Aemstelspelers 4
3 gesp. 4 pnt
TCZ 2
3 gesp. 3 pnt
Paraat 2
3 gespr. O pnt
3e klasse West afd. 12:
Paraat l
3 gesp. 6 pnt
Chefana 1
3 gesp. 4 pnt
TOZ 2
3 gesp. 2 pnt
TCZ 3
3 gesp. O pnt
3e 1-lasse West afd. 5TCZ 4
3 gesp. 5 pnt
KZTV l
3 gesp. 4 pnt
Groenendaal 2
3 gesp. 2 pnt
DDV 8
3 gesp. O pnt
5e klasse West afd. 12:
TCZ 5
3 gesp. 6 pnt
WOC 5
3 gesp. 4 pnt
De VI. Holl. 6
3 gesp. O pnt
Maccabi 6
3 gesp. O pnt

CADEAUBON
10% korting op veitoon

van deze bon voor aankoop voor moeder!

Fa. NOOY

m

Tweede zondag in mei:

Moederdag
Bloemendag

Fraai opgemaakte stukjes
of een mooie plant.
Vele variëteiten.
BESTEL, VROEGTIJDIG-!
Het speciaal~adres voor
uw bruids- en grafwerk

Nog veel méér voor het
kiezen bij De Gruyter

Diverse bloemzaden

Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Neem elke droomwenszegel die U krijgen kunt: bij elke bestede gulden... bij
elke drie pakjes margarine... bij elke
250 gram koffie.

BLOEMENKUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Cobi Beek-Meisner

geldig van 8 t/m 14 mei '63

Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste

. „t

Moderne salon voor gelaatsverzorging, lichaamsmassagfe, vermagering, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood Sauna,
enz.
W. Draijerstr. 3, telef. 3412

TRIXOr

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 11 mei, 8 uur
Haagsche Comedie
Zo ik iets ben . . .
Zondag 12 mei, 8 uur
Haagsche Comedie
Don Gil met de
groene broek
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.j
Coup geld. Voorv. op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.
De geldigheid der coupoiis loopt dese maand af.

FOTO-CAMERA
TRAPSKELTER
FRANSE POEDEL

NASI GORENG
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GOEDKOPER!
Altijd 'n kassabon voor 10°/0 korting
óók op de weekaanbiedingen!

DRIEWIELER
KANGEROO-STICK
TUINTAFEL
MACRO BAMBINO
THERMOSTAATPAN
AUTOM, BROODROOSTER
FILM-CAMERA
RADIO-STERIOGRAMMOFOON-COMBINATH
CENTRIFUGE
SNELKOOKPAN
TUINSTOEL
HOOGTEZON
10 -TRANSISTOR-RADIO
6 -TRANSISTOR-RADIO
KEUKENKLOK

DE GRUYTER alleen

„BETERE '
WAAR
TIEN
PROCENT
DE
GRUYTER

! \ •VRIJDAG 10 MEI 1963
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
V.N. secretaris Oe Thant

Méér mensen in de wereld
lijden honger en gebrek dan ooit tevoren
In onze tijd, waarin het begrip „bestaansminimum" een andere inhoud heeft dan
een halve eeuw geleden, associëren wij het begrip honger onbewust met het begrip
ramp, algemene ellende als gevolg van een tijdelijke noodtoestand. Als we afbeeldingen zien van hongerende mensen in onderontwikkelde gebieden, denken we onwillekeurig aan hongersnood, een nijpend gebrek aan voedsel in een. gehele landstreek, ontstaan door een samenloop van omstandigheden. In onze gedachtenwereld is hongersnood zoiets als de hongerwlnter 1944-45, iets tijdelijks, iets waar
een eind aan moet komen, iets dat direkt kan worden verholpen door een hulpactie
waaraan we graag willen meewerken.
We zien de honger in kranten en op het
televisiescherm, maar kennen hem niet
als het onafwendbare, tragisch gevolg van
armoede. We kunnen ons eenvoudig niet
voorstellen, dat ons gezin dag in dag uit
de drukkende aanwezigheid zou voelen
van de „onzichtbare", de „verborgen" honger, een andere naam voor de langzaam
Slopende ondervoeding door tekort aan
deugdelijk voedsel. Nederland is geen onderontwikkeld gebied, het behoort goddank tot het rijke deel van de wereld.
Was dit zo niet, dan zou de honger onze
dagelijkse gezel zijn. Honger zou dan betekenen dat we onze kinderen voor
onze ogen langzaam zouden zien wegkwijnen met geen andere troost dan de
hoop, dat ze het misschien zouden uithouden tot de volgende oogst. Of we zouden
berusten in doffe apathie, omdat we weten, dat aan deze toestand tóch niets zou
kunnen worden veranderd; want zelfs bij
grotere inspanning dan waartoe we m
staat zouden zijn, zou ons land niet méér
opbrengen. Misschien zouden ook wij,
zoals zoveel anderen, gehoord hebben, dat
we met nieuwe en betere werktuigen,
kunstmeststoffen en andere werkmethoden veel meer en beter zouden kunnen
oogsten en zelfs iets zouden kunnen overhouden om onze schulden af te betalen en
nieuwe investeringen te doen. We zouden het prettig vinden om aan zoiets te
denken en erover te praten. Maar diep in
ons hart zouden we weten, dat dit voor
óns onbereikbaar zou zijn. We zouden immers geen geld hebben of kunnen lenen
om dit alles aan te schaffen, omdat we te
arm zouden zijn.
Maar .„Voor ons land is honger een
vreemd ~begrip. De ellendige waarheid is
echter, • dat het fle • „normale" situatie" is
waarin miljoenen mensen m onderontwikkelde gebieden verkeren. En laten we
vooral niet denken, dat ze niet beter wëten. De moderne telecommunicatie bereikt
tegenwoordig zelfs het verst afgelegen
dorp van de ongeveer 500.000 dorpen m
India. Meer dan 40 landen met ruim 800
miljoen inwoners zijn hun eigen baas geworden en verlangen een betere toekomst.
Ze hebben niet alleen begrepen, dat het
anders kan, ze willen ook anders. Maar
velen voelen zich op verschrikkelijke wijze gehandicapt door honger en ondervoeding, voor hen wel het moeilijkst te overkomen obstakel om de eerste stap te kunnen zetten op de weg naar langzame
vooruitgang.
In zijn inleiding op het programma, dat
door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in de herfst van 1961
onder de naam „ontwikkelingsdecennium"
werd aanvaard, verklaarde Oe Thant, ue
secretaris-generaal: „Het is een buitengewoon feit, dat op het ogenblik, waarop
rijkdom de situatie of althans de potentiële situatie begint te worden eerder van
hele landen en gebieden dan van enkele bevoorrechte individuen en waarop wetenschappelijke feiten mogelijk worden die
de wildste dromen welke de mensheid in
het verleden had in de schaduw stellen,
méér mensen in de wereld honger en gebrek lijden dan ooit tevoren. Een dergelijke toestand is zó onverdraaglijk en
zó in strijd met het uidrukkelijk belang
van alle naties, dat hij de rijke zo goed
als de zich ontwikkelende landen zou
moeten brengen tot het vaste besluit daar
een eind aan te maken".
Teneinde zowel de rijke als de arme
wereld te helpen dit besluit te nemen,
heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO) een
groots plan opgezet en ter uitvoering aan
de wereld voorgehouden. Dit is de Freedom from Hunger Campaign, in ons land
onder de naam Anti-Honger-Actie bekend. In vijf jaar, 1960-1965, wil de FAO
een eerste bruggehoofd slaan om met vereende krachten honger en ondervoeding
te bestrijden. Het is hiervoor de hoogste
tijd. De situatie is ernstig. Er zijn aanwijzingen dat het huidige voedseltekort
in de toekomst nog zal aangroeien. Hoewel de landbouw in de wereld in de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt,
vindt de stijging voornamelijk plaats in
de reeds welvarende gebieden. In de onderontwikkelde gebieden wordt, mede als
gevolg van de snel groeiende bevolking
het hongervraagstuk nijpender.
De problemen die met dit alles samenhangen, kunnen onmogelijk door de ontwikkelingsgebieden zelf worden opgelost
en geen enkel vraagstuk van sociale en
economische aard kan worden aangepakt
als niet eerst de honger en ondervoeding
uit de wereld zijn gebannen. Het dagelijks
voedsel in grote delen van de wereld -men schat het aantal mensen dat honger
heeft of ondervoed is op 't ogenblik op ongeveer de helft van de wereldbevolking—
vertoont een bijna onveranderlijk tekort,
een tekort aan hoeveelheid, meer nog een
tekort aan onmisbare voedingsbestanddelen als eiwitten, vitaminen en mineralen.
En met een ondervoed li.chaam is geen
arbeidsprestatie te leveren, met een ondervoed volk geen land welvarend te maken.
Wil deze cirkel worden doorbroken, dan zal
allereerst de landbouw in de onwikke-

lingsgebieden op een hoger peil gebracht
moeten worden, opdat de bevolking aldaar
zichzelf de nodige voeding, zowel wat hoeveelheid als kwaliteit betreft, kan verschaffen. Hiervoor wil de Wereld AntiHonger-Actie de stimulator zijn, zowel
wat betreft de zelfwerkzaamheid van de
arme bevolkingen alsook wat betreft de
assistentie daarbij van de rijke landen.
Het plan de campagne voor deze operatie voorziet m een strijd op drie fronten, namelijk de voorlichting, het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoering
van projecten.
Het voorlichtingsprogramma heeft een
dynamisch karakter en is er op gericht
om het publiek in de ontwikkelingslanden
zo goed als in de geïndustrialiseerde landen bewust te doen worden van de noodzaak de handen ineen te slaan om het probleem van de honger op te lossen. De actie richt zich daarom op de eerste plaats
tot de bevolking zelf, opdat de volken, eikanders noden zullen leren begrijpen on
door elkander bij te staan zullen bijdragen tot het bevorderen van een ondeilinge
solidariteit.

De strijd op het tweede front araagt
vooral een wetenschappelijk karakter. Hij
is gericht op het wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassing daarvan in de landbouw, bosbouw en visserij.
Vele onderzoekingen worden door ae bij
de FAO aangesloten landen zelf verrichf,
maar zij worden door de FAO geintegreerd in de grote regionale projecten bij
welker uitvoering steeds verschillende
landen betrokken zijn. Op deze wijze komen de resultaten van dit onderzoek en
de opgedane ervaring aan alle landen ten
goede.
De nationale actieprogramma's omvatten een reeks van zeer uiteenlopende projecten, die gericht zijn op de bevordering
van de agrarische' ontwikkeling en de
voedselproduktie in onderontwikkelde gebieden. Al deze projecten, die veelal het
karakter hebben van demonstratieprojecten, beogen de zelfontplooiing en de sociale verheffing van de agrarische bevolking.
Juist aan dit derde front ligt voor de
bevolking van de geïndustrialiseerde landen de kans om hun solidariteit met hun
in nood verkerende medemens te bewijzen.
Door de nationale Anti-Honger-Actie Comité's in bijna alle geïndustrialiseerde
landen worden daarom in overleg met de
FAO, projecten gekozen waarin dit volktot-volk karakter tot uitdrukking komt.
De financiering wo^dt door vrije giften
en geldinzamelingen verkregen. Zo financiert in ons land de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib), die onder auspiciën van het Nederlands Nationaal FAO-comité de Anti-Honger-Actie voert, met uit inzamelingen en
giften verkregen gelden, 't z.g. moestuinproject. Het is een project, dat onder auspiciën van de FAO in een tweetal Afrikaanse landen tot ontwikkeling wordt gebracht en een noodzakelijke verruiming
en verbetering beoogt van de volksvoeding.
U kunt dit project steunen door een bijdrage te storten op het gironummer
100200. Anti-Honger-Actie, Den Haag.

T.Z.-folder kritisch bekeken
door het algemeen bestuur van de stichting
In een onlangs gehouden vergadering van de stichting Touring Zandvoort is de zo
juist door de stichting uitgegeven folder kritisch bekeken. (In de laatste vergadering van de Zandvoortse Handelsvereniging moest deze folder het nogal ontgel'ilea*— red.). Het bestuur nam het besluit-nu reeds- voorbeieidingeri te -treffen voorde uitgifte van een nieuwe folder en daarbij rekening te houden met de opgedane
ervaringen. Voor deze taak werd een commissie ingesteld, samengesteld als volgt:
G. Kiefer jr., voorzitter, N. W. Bouwes, M. Faber en J. A. C. Goos, leden en J. B.
Th. Hugenholtz, secretaris.
l-SiEi^
Aangaande publiciteit en reklame werd
medegedeeld dat van de nieuwe folder
50.000 exemplaren in het binnen- en buitenland zijn verspreid. Voor het circuit
werden 14.000 folders verzonden. De hotel-pensionlijst werd in een oplage van
18.000 exemplaren gedrukt. De tweede
oplage telt 7000 evemplaren.
Breedvoerig werd gesproken over de
hinder welke ondervonden wordt van de
honden op het strand. Men besloot terzake nog geen adres te richten tot het
Strandschap Zandvoort. Met instemming
werd echter begroet de suggestie, dat de
strandexploitanten er zelf toe over zullen
gaan hun strandgedeelte voor honden te
verbieden. De daarmede opgedane et varing zal richtsnoer kunnen zijn voor later eventueel te ondernemen stappen.
De vergadering ging akkoord met het
door de direkteur opgestelde werkprogram voor 1963. Daarin wordt een toenemende belangstelling voor Zandvoort geconstateerd. In maart en april 1963 bedroeg het aantal schriftelijk verstrekte mformaties 2869 tegen 2240 in dezelfde
maanden van 1962.
Voor de concertenreeks werd wederom
met de Tirolerkapel gecontracteerd voor
concerten op donderdagen en zaterdagen.
Met enkele nieuwe orkesten uit de omgeving werd contact opgenomen. Ook de
Zandvoortse Muziekkapel zal weer viermaal optreden. Wat de vuurwerken betreft kon tot een verhoging van het daarvoor beschikbaar te stellen bedrag worden
overgegaan hetgeen tot gevolg had dat
thans vuurwerken zijn vastgesteld op de

Burgerlijke Stand
3 mei — 9 mei 1963
Geboren: Jacqueline, dv., H. P. Steggerda en van J. Stahli; Matteus Johannus
Franciscus, zv., F. M. Emmen en van E.
M. C. Pelsers; Taeke Cornelis, zv., C.
Wiersma en van A. A. van Bockel; Hendrik, zv., H. Koper en van G. Kamstra.
Gehuwd: Martinus Boele en Gezina
Doornekamp.
Overleden: Wilhelmina Flens, oud 89
jaar, gehuwd geweest met J. H. van Overklift; Engelina Augustina Maillette de Buij
Wenniger, oud 82 jaar, gehuwd met A. v.
d. Vijsel; Cornelia Johanna Hendrika Wilts
oud 84 jaar, gehuwd geweest met J. E.
Hollenberg; Jacobus Anthonij Steen, oud
85 jaar, gehuwd met A. Meester.
Geboren buiten de gemeente: Eelco Johan Gerard, zv., E. J. P. Spaak en van E.
A. E. Kübler.

Watergetijden
mei

12

13
14
15

16
17
18

HW
5.38
6.11
6.51
7.37
8.39
9.49
11.09

LW

HW

1.30 17.59
2.00 18.34
2.30 19.17
3.00 20.11
4.00 21.15
5.00 22.30
6.30 23.40

LW
13.30
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
19.00

strand
berijdbaar
9.30—16.00
10.00—16.30
11.00—17.00
11.30—18.00
12.30—19.00
13.30—20.30
15.00—21.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

volgende woensdagen: 3, 10, 17, 24 en 31
juli en 7 en 14 augustus. Bij eventueel
opschuiven door slecht weer blijven 21 en
eventueel 28 augustus beschikbaar.
In de evenementen-commissie zijn reeds
plannen voor zomerevenementen besproken, welke gedeeltelijk in het dorp en
gedeeltelijk op het strand zullen plaatsvinden.

Redaktie en adm.: Achterweg' l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

In Birmingham was ik als kind
Mijn hoofd en hart zo blij.
Daar zag 'k een klein blank jongetje.
Dat almaar keek naar mij.
Ik was pas acht en nogal min
En hij was niet veel dikker.
Ik lachte eens, maar hij. zijn
Tong uitstekend, smaalde: „Nikker l"
We bleven lang in Birmingham
In warmte en in koude.
Van alles, dat ik heb beleefd,
Heb ik dit alleen onthouden.
Countee Cullen

Wijzigingen NZH-diensten
morgen, 11 mei
Tijdens het bloemencorso in de bollenstreek op zaterdag 11 mei — morgen —
zal de dienstregeling van de NZH-hjnen
21 (Den Haag-Noordwijk-BollenstreekHaarlem) en 50 (Leiden-Haarlem) ingrijpend worden gewijzigd.
Op lijn 21 zal de bus die om 11.45 uur
van Den Haag Hollandse Spoor vertrekt
de laatste zijn, welke normaal doorrijdt
tot Haarlem. De bussen van 12.15 tot en
met 14.15 uur van Den Haag rijden via
Noordwijkerhout-Ruigenhoek naar Keukenhof, die van 14.45 en 15.15 uur via
Noordwijkerhout-Sassenheim naar Keukenhof.
Te beginnen met de bus van 15.45 uur
van Den Haag Hollandse Spoor wordt
weer de normale dienst gereden.
In omgekeerde richting rijdt de bus
welke om 12 uur van Haarlem Station
vertrekt nog normaal door tot Den Haag,
die van 13 uur rijdt via Lisse-Ruigenhoek
naar Den Haag-. In de middaguien lijden
alle van Keukenhof vertrekkende bussen
eveneens via Ruigenhoek. De diensten van
14, 15 en 16 uur van Haarlem Station rijden niet verder dan Bennebroek. Te beginnen met de bus van 17 uur van Haarlem Station wordt weer de normale dienst
uitgevoerd.
Op lijn 50 is de bus van 11.10 uit Leiden Station de laatste welke de normale
route volgt. Tussen 11.30 en 13.15 uur
wordt tussen Warmond (Korenmolenbrug)
en Sassenheim (Noord) via Rijksweg 4
gereden. De bussen welke tussen 13.25 en
15.05 uur van Leiden vertrekken gaan niet
verder dan Sassenheim, die van 15.15 tot
15.55 uur niet verder dan Lisse, die van

16.05 tot 16.45 uur niet verder dan Hillegom. Daarna wordt de normale dienst
hervat.
In omgekeerde richting rijden de diensten, welke tussen 10.20 en 12.20 uur uit
Haarlem vertrekken tussen Sassenheim
(Noord) en Warmond (Korenmolenbrug)
via Rijksweg 4, daarna gaan de bussen
tot 13.15 uur niet verder dan Lisse (Bondstraat), die tot 14.30 uur niet verder dan
Hillegom en die tot 16.50 uur niet verder
dan Bennebroek. Na 17 uur wordt de
normale dienst naar Leiden hersteld.
De rechtstreekse diensten van Den
Haag, Leiden en Haarlem naar Keukenhof blijven ook tijdens het corso gehandhaafd.

Verkeersmaatregelen
Het gemeentebestuur heeft besloten voor
alle motorrijtuigen en rijwielen de volgende weggedeelten gesloten te verklaren:
Het gedeelte van de Boulevard de Favauge, gelegen tussen het Schuitengat en
de Jacob van Heemskerckstraat;
het gedeelte van de Zeestraat, gelegen
ten westen van de kruising van deze weg
met de Burg. Engelbertsstraat en de Parallelweg;
het gedeelte van het Schuitengat, gelegen tussen het De Favaugeplein en de
Boulevard de Favauge.

Nieuw programma „De Wurf"

Slachtoffer van dennenscheerder
Staatsbosbeheer adviseert gedeelte dennenbos op te ruimen

Zaterdag 11 mei a.s. start de folklorevereniging „De Wurf" het zomerseizoen met
nieuwe grepen uit het verleden van Zandvoort.
Mevr. Jongsma-Schuiten schreef voor de
toneelgroep een schets getiteld „Duinlegende" en naar gegevens van mevr.
Draijer-van der Veld werd „De winkel
van Maartje" voor de planken bewerkt.
De dansgroep van de vereniging zal
volksdansen uitvoeren met accordeonbegeleiding van de heren E. Paap en G. Nijkamp. De eerste uitvoering van het nieuwe „Wurf'-programma vindt plaats m de
grote zaal van restaurant Zomerlust.

Het voortbestaan van de dennenbossen in Zandvoort-Noord wordt ernstig bedreigd
door de dennenscheerder.
Wanneer geen afdoende maatregelen genomen worden zullen dit najaar de in dit
gedeelte van het bos tot ontwikkeling gekomen dennenscheerders overvliegen naar
het bos rondom de vijver aan de oostzijde van de Vondellaan en zal ook dat tot ondergang gedoemd zijn.
Staatsbosbeheer acht het daarom onvermijdelijk het dennenbos aan de westzijde
van de Vondellaan geheel op te ruimen en het hout ter vernietiging af te voeren.
Het gemeentebestuur heeft de Nederlandse Heidemaatschappij opgedragen, die Uitvoering Chr. Kinderkoor
drastische, doch helaas noodzakelijke maatregel m de komende weken uit te voeren.
Het duo „The Seahorses" zal medewerking verlenen aan een uitvoering
De dennenscheerder is een kever, zwart sen l en 15 februari in het aangetaste bos van het Zandvoorts Christelijk Kindergekleurd en ca. 4 mm lang. Hij overwin- een aantal bomen omgehakt die moeten koor op vrijdag 17 mei a.s. in restaurant
tert in de schors van meestal oudere bo- dienst doen als vangstammen.
Zomerlust. De kinderen van het koor zulmen. Omstreeks februari komen de kevers
In Zandvoort is het bos omsloten door len onder leiding van de heer G. J. Moed
te voorschijn op zoek naar broedbomen. het Caravan-kamp „ de Zeereep", de van en met pianobegeleiding van mevr. F. NierHiervoor zijn slechts geschikt kwijnende Lennepweg en de Vondellaan, zeer sterk op-Petiet, composities zingen van Cath.
bomen.
door de dennenscheerder aangetast. De van Rennes, H. Nieland, P. Lustenhouwer
Tussen hout en schors van deze bomen ovengenoemde methode van bestrijding en een vijftal muzikale bewerkingen van
boren de wijfjes gangen waarin de eitjes door middel van vangstammen heeft on- de dirigent van teksten van Annie M. G.
gelegd worden en de larven tot ontwikke- voldoende resultaten opgeleverd.
Schmidt.
ling komen.
Deze verpoppen zich en na verloop van
tijd is de gedaanteverwisseling van ei —
larve — pop tot jonge kever voltooid.
In het najaar vliegen de kevers bij voorkeur naar naburig gezond bos, waarin zij
zich in de éénjarige loten boren en zich
tegoed doen aan het merg van deze jonge J.l. dinsdagmiddag en -avond trad het Scapinoballet op in theater Monopole. Het
loten.
Deze sterven af en vallen voor een deel programma in de middaguren was bestemd voor de leerlingen van de hoogste klasna een najaarsstorm op de grond. Deze sen van de Zandvoortse scholen. De avond-voorstelling voor de leden van de stichschade kan vooral voor de duinbebossing tmg Culturele kring „'t Helm". Met deze uitvoering werd tevens het winterseicatastrofaal worden.
zoen 1962-'63 van genoemde kring afgesloten.
De bestrijding van de dennenscheerders
is moeilijk. Chemische bestrijdingsmiddelen. baten niet. Daarvoor zitten larven en Van het klassieke repertoire, dat het eer- contrast „Lentestemming" op muziek van
kevers te goed beschermd.
ste deel van de avond vulde, noemen wij
Strauss, werd de voorstelling beSlechts het schillen van de broedbomen een gavotte van Lully, de mazurka, de Johann
sloten met een dansante uitsmijter, een
en het vernietigen van de schors daarvan prelude en de wals uit „Les Sylphides" op parodie
op een modeshow.
kan de, larven doden. Daartoe worden tus- muziek van Chopin en een gedeelte uit
Jeugdig élan en zin voor ironie maak„Het Zwanenmeer" van Tschaikowsky. De ten dit laatste programma-onderdeel tot
choreografie van deze paradepaardjes een plezierige belevenis. In technisch en
Kandidatenlijsten verkrijgbaar
werd enigszins schools en mat uitgevoerd artistiek opzicht liet het Scapino-ballet
Kandidatenlijsten voor de aanstaande tegen decors, eigendom van theater Mo- zich hier van de sterkste kant zien: het
Tweede Kamerverkiezing zijn alsnog ver- nopole, die nu toch wel aan vernieuwing uitbeelden en overbrengen van eigentijdskrijgbaar ten raadhuize, afdeling bevol- toe zijn.
levensgevoel en 't afstand kunnen nemen.
king, telefoon (02507) - 3340.
De populariteit van de Spaanse dans in
Op de dag van de stemming — woensHet ballet toonde meer esprit en sou- ons land was waarschijnlijk oorzaak van
dag, 15 mei a.s. — zal genoemde afdeling plesse in de luchtige choreografie van het optreden van Juan Antonio, gast van
voor verkiezingsaangelegenheden voor het het moderne repertoire, zoals de panto- het ballet. Met gitaarbegeleiding voerde
publiek geopend zfln van 's morgens 8 uur mime „Het eerste bal" en de jazz-variant hij enkele dansen uit, die ons evenwel
tot 's avonds 7 uur.
„Haken en ogen". Na het romantische Spaans lieten.

Ballet in Monopole

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Mensen en zaken

Koning voetbal
De spanning is gebroken. De strijd is gestrcden en de jongens van Kicboom gaan
niet naar Londen, 't Is een nuchtere, maar
nochtans harde werkelijkheid. We hebben
de wedstrijd van het ]aar op de beeldbuis
gehad, dank zij een voortreffelijke prestatie van PTT en NTS. En wat is er van te
voren allemaal over to doen geweest! Het
waren slopende dagen, die aan Benl'icaFeijenooul vooraf gingen. Slopend, niet alleen voor de voetbalmgewijden, maar ook
voor die paar miljoen kijkers, die in. deze
dagen do kranten verslonden om vooral
mets te missen van wat de voorpiet heet!
De uitzending is bedieigd geweest. In
het begin al. De pers volgde de stemmingen op de voet. Boeiender lectuur is er niet
en zal ook nooit worden geschreven. Het
golfde op en neer:
Geen t.v. uitzending — misschien toch
wel — nee, niet: Benfica geeft geen toestemming - er is weer hoop, technisch
schijnt liet uitvoerbaar — de kwestie komt
op diplomatiek niveau: Luns grijpt in —
we zullen nog eens zien (Portugal) — de
Portugese regering kmjpt'm voor populariteit&verlies (en een boos gezicht van
Luns) — technisch is er een kans — praktisch bijna onuitvoerbaar — we doen Het!
(PTT en NTS). Hoera!
Dat was dat. Daartussen door de publicaties over de eetgewoonten, de familiebetrekkingcn, de taieodte en de lengte van
de Feijenoordspelers,
Er werd m die dagen in rood-witte kleuren gedacht. De Feijenoordkleuren werden
tot in het absurde tot de kleuren verheven.
Er zijn mensen geweest, die verscheidene dagen lang slechts rood-witte geiechten hebben gegeten. Do keus was vrij beperkt, maar men is niet van honger omgekomen omdat er nog zoiets bestaat als:
witte bonen met bieten, gewelde tomaten
in yoghurt, klaprozensalade met witvisjes
en griesmeelpudding met paprika.
En toen gebeurde het. Het legioen verstomde in Lissabon, liet thuisfront plofte
ineen. Benfica liep als een geoliede machine en wij gaven mijnheer Barbaran de
schuld. Deze Franse scheidsrechter moet
van z'n leven niet in Rotterdam komen, of
hij dient zich te camoufleren! De Feijenoordtrainer, mijnheer Fuchs zei dat het
een schandaal was en dat de scheidsrechter Feijenoord „de das had omgedaan"!
Nou, nou. Maar alles is begrijpelijk in het
licht van de spanning,' rondom deze unieke
gebeurtenis, waar we een echt gezellig
feest van hebben gemaakt!
Laten we erkennen dat we niet beter
konden, 't Is mooi, dat we 't zo ver geschopt hebben, maar in eigen huis stond
Benfica niet toe dat hun (verdiende) overwinning ook maar een keer werd bedreigd.
Ergens moet voetbal van koninklijke
bloede zijn. Er is sprake van King Soccer,
Koning voetbal en Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
Welnu, laten wij ons dat altijd indachtig
zijn bij alles wat we doen, wat met voetbal
te maken heeft: of we zelf spelen of lojken. Koninklijk.
Geen woorden, maar daden. En dan liefst
sportieve daden. Met leedwezen moet worden geconstateerd dat de royalisten in de
sport in de verdrukking komen!
Wij noteren met bevende hand: P.E.C.Haarlem, Feijenoord - D.O.S., Zandvoortmeeuwen-Baarn en Schotland-Oostenrijk.
MOMUS

Makelaarscongres
J.l. donderdag begon in hotel Bouwes een
tweedaags congres van de Ned. Bond van
makelaars. In de middaguren sprak prof.
mr. J. M. Polak, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, over het
onderwerp „Rondom een wettelijke regeling voor de makelaardij in onroerende
goederen".
Het gezelschap werd later op de dag officieel ontvangen door het Haarlems gemeentebestuur, ter gelegenheid van het 40
jarig bestaan van de vereniging van makelaars in Haarlem en omstreken.
Een vuurwerk besloot gisteravond de
eerste congresdag.

Bekendmaking
' "
ïet Hoofd van het Gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van .Noord-Hojland bij hui) beeluit van 19 april!'1963ifno.' 127 . goedkeu-I
ring hebben verleend aan het raadsbesluit
van 14 november 1961 no. 11(A) tot vaststelling van de gedeeltelijke herziening
,Zuid" van het uitbreidingsplan-in-onderJelen der gemeente Zandvoort, met bijbehorende bebouwingsvoorschriften, met uitzondering van enkele woorden daarvan.
Het plan, met de bebouwingsvoorschriften, ligt op de gemeente-secretarie voor
een ieder ter inzage.
Zandvoort, 8 mei 1963
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

SEDERT 1849

boot

meubelen''

GIERSTRAAT 52-54-56
TELEFOON. 12047
HAARLEM

Catalogus
op aanvraag
verkrijgbaar

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355 '\
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zondag S mei:
' ,
Zandvoortm.-Baarn
1-0
Beverwijk 2-Zandvoortm. 2
0-2
Programma zaterdag 11 mei 1963:
Pupillen Polio-toernooi
14 u.
Programma sondag IS mei:
Aalsmeer-Zandvoortmeeuwen
14.30 u.
Zandvoortm. 2-HRC 3
14.30 u.
Vriendschappelijk:
Zandvoortm. jun.-RCH jun.
10 u.
Opstelling Zandvoortmeeuiven
Voor de wedstrijd van a.s. zondag tegen
Aalsmeer is het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen als volgt samengesteld:
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. A. J.
Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G.
J. Kraaijenoord; G. Nijkamp, C. S. Schilpzand, S. Stobbelaar, J. F. Paap en G. Oosterbaan. Reserves zijn; A. Tump, P.Koopman en J. A. Molenaar.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Op donderdag 30 mei a.s., zal in de Dreefschool te Heemstede een turnwedstrijd
plaats vinden tussen dames-, heren-, jongens- en meisjesploegen van de gymnastiekvereniging Heemstede en O.S.S.
Het ligt in de bedoeling, dat de dames
een oefening aan de evenwichtsbalk en
brug met ongelijke leggers en een paardsprong en een langematsprong verwerken, terwijl bij de meisjes de brug met
ongelijke leggers is vervangen door de
lage brug; verder worden dezelfde nummers uitgevoerd.
De heren voeren een oefening uit aan
Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
*
Renes-Boldingh - Terug naar Milaan. *
Simenon - Maigret en het huis van de
rechter.
Spoor - De vogels.
,,
Steinbeck - Wintertij van tegenzin.
J
Leonhardt - Alle meine Mieter.
>
Kemal -J Memed, my hawk.
Stéphane - L'ascenseur.
Ontwikkelingslectuur
Het boek van nu - Jaargang '58-'59.
Carlier - Versieren van" voorwerpen.
Daalder. - Sagen en legenden. 1962.
Jongedijk - Geestelijke leiders van ons
volk en hun kerken, stromingen of sekten. '1962.
De Ridder - Praktisch Spaans, deel 1.
Sizoo -*Reizen en trekken in de oudheid,
1962.
Wikor - Algemeen kustijdschrift, jaargang 1959.

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

tioogrek en hoogbrug en voorts een paardsprong en langematsprong, terwijl bij de
jongens hoogrek en hoogtirug zijn vervangen door laagrek en. brug.
De wandelmarsen van het KNGV met
afstanden van 10, 15 en 25 km worden georganiseerd door de gymnastiekvereniging
Odin (Heemskerk) op 18 en 19 mei a.s.
Reeds nu staat vast, dat zowel op de 10
en 15 km jeugdploegen van O.S.S. op 19
mei a.s. aan de mars zullen deelnemen.
Woensdagavond 15 mei a.s. wordt met
de athletiekbeoefening op het Duinljesveld
begonnen.

SCHOON «• ZUINIG • WARM

Fa. A. KERiCftlAN & Zn.
ESSO OLIE- EN GASHANOEL
VAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576

Zondag 12 mei
Dierenarts J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor a.s. zondag is vastgesteld de ontmoeting tussen het eerste twaalftal en
Neptunus 1.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
u
Zondag 12 mei
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Met het einde in zicht wordt de kop in
de competitie om het clubkampioenschap Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: da. W. H. Buijs.
gevormd door: Gerritsma, Lindeman, De
Jong, Bronkhorst, Vos, Roetemeyer, Nielsen, Steiner, Termes en Vastenhouw.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 12 mei
10.30 uur: prof. dr. C. J.>Bleeker (n.h.)
uit Amsterdam.

Zandvoortse Schaakclub

.

.in de huid gezondheid en zuiverheid

Partijen, waarin de beslissing reeds voor
de 20e zet is gevallen, zijn betrekkelijk
zeldzaam en het is daarom niet te verwonderen, dat dit soort partijtjes, ook wel
miniaturen, genoemd, steeds de belangstelling trekt van de schaakwereld. Zelfs schakers, die bijna nooit partijen naspelen, zijn
gaarne bereid om bord' en ,stukken te pakken en zo'n partij eens 'te bekijken. Een
nogal vaak voorkomend motief in miniaturen is dameverlies. Het klassieke voorbeeld hiervan is wel de partij BotwinnikSpielmann, Moskou 1935: 1. e4, c6, 2. d4
d5, 3. ed5:, cd5:, 4. c4, Ff6, 5. Pc3, Pc6, 6
Lg5, Db6, 7. cd5:, Db2:?, 8. Tel!, Fb4
9. Fa4!, Da2:, 10. Lc4, Lg4, 11. Pf3 en
Zwart gaf op (11. ...Da3, 12. Tc3.)
Een andere categorie wordt gevormc
door gevallen, waarin een der spelers niets
vermoedend in een uit de theorie bekende
val loopt. Zo ziet men b.v. steeds weer opnieuw witspelers op de volgende wijze ten
onder gaan: 1. e4, e5, 2. PfS, Pc6, 3. Lb5
a6, 4. La4, d6, 5. d4, b5, 6. Lb3, Pd4:, 7
Pd4:, ed4:, 8. Dd4:7, c5, 9. Dd5, Le6, 10
Dc6-K Ld7, 11. Dd5, c4 en Wit geeft op
(o.a. Dworzynski-Keres, Olympiade 1956
Opmerkelijk, dat zelfs een meester niet
met dit grapje op de hoogte was!).
Een voorbeeld met dezelfde variant
waarin Wit wint: 1. e4, e5, 2. PfS, Pc6, 3
Lb5, a6, 4. La4, d6, 5. d4, b5, 6. Lb3, Pd4:
7. Pd4:, ed4:, 8. c3!?, d3, 9. a4!, Ld7, 10
ab5:?, ab5:? 11. Dh5!, g6,12. Dd5 en Zwart
gaf op (Mohrlock-Kramer, Olympiade '62]
Hier werd de zwartspeler het slachtoffer
van een kort tevoren gepubliceerde Russische openingsanalyse, die hij niet kende
Het pronkstuk van de in dit artikeltje
voor het voetlicht gebrachte partijtjes is
wel de volgende, in 1952 te Praag ge,speelde partij, die onlangs in Chess Review aan de vergetelheid werd ontrukt.
BRYCHTA — BOTUR
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3,' Pb8-c6, 3. Lflc4, Lf8-c5, 4. c2-c3, Lc5-b6, 5. d2-d4,-Dd8e7, 6. 0-0, d7-d6 (De hier door Zwart ingenomen opstelling is een gebruikelijk
wapen tegen het Italiaan^.' Maar nu gaat
Wit geheel tegen de regels der schaakstrategie een uitval met zijn paard wagen)
7. Pf3-g5!?, Pg8-h6, 8. Lcl-e3, 0-0- (Op 8
...f6 volgt 9. Dh5+) 9. f2-f4!, e5xd4, 10,
c3xd4, Ph6-g4 (Ziet er zeer sterk uit; Le£
kan wegens de bedreigin'g: van pion d4
noch gedekt noch goed wjeggespeeld worden. Zie diagram).
i

natuurlijk een oliehaard gestookt met

TROLEUM

WIJKZUSTBR:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
11 t.m. 17 mei
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.

a b c d e f g h
11. f4-f5ü, Pg4xe3? (Waarom niet?, za:
Zwart gedacht hebben. Maar beter was 11
...Pf6) 12. Ddl-h5!, h7-h6, 13. f3-f6U, Lc8g4 (Ook na andere zetten is het spel uit
b.v. 13. ...gf6:, 14. Dg6+ en mat, of 13
...Df6:, 14. Tf6:, Pc4:, 15. Th6: etc.) 14
Dh5-g6! en Zwart gaf>.op. Koffiehuisschaak? Inderdaad, maar toch wel van
een zeer bijzonder gehalte!
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 12 mei
10 en 19 uur: dr. P. J. Richel uit Heemstede.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.
' •
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 14 mei
15 uur: samenkomst in huize „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
JEHOVA'S GETUIGEN
'
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 12 mei, 9.45 uur: 298 m: radiotoespraak door mevr. C. M. Warburg-van
Rijn.Onderwerp: „Als je een beetje aardig bent".

5 procent meer overnachting

in 1962
In 1962 zijn ruim 3,8 miljoen overnachtingen van buitenlandse gasten in hotels
geregistreerd. Ten opzichte van 1961 betekent dat 'n toeneming van 185.000 overnachtingen (5%). Volgens het Centraa
Bureau voor de Statistiek kwam hel
grootste aantal bezoekers uit Duitsland
(ruim 1,3 miljoen overnachtingen). Ten
opzichte van 1961 is dit een toeneming
van 6%.
,
Het aantal overnachtingen van gast»;
uit Denemarken en IJsland nam toe me!
bijna 13%, van gasten uit Zwitserlani
met 10%, uit Frankrijk met bijna 6% uit
Engeland en Schotland met ruim 3%.
Het aantal overnachtingen van bezoékers.uit Zweden liep terug met bijna 5%
en uit België en Luxemburg met 3%.
Een sterke vooruitgang vertoonde hel
overnachtingscijfer van geallieerde militairen: 13%.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zrjn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.
Verenigde Staten van Amerika: '
ss „Nieuw Amsterdam", 12 mei;
ss „Maasdam", 15 mei;
Argentinië:
ss „Artillero", 13 mei,
ts „Libertad", 15 mei;
Australië:
ss „Oriana", 12 mei;
ms „lonic", 14 mei;
Brazilië:
ms „Cap San Marco", 13 mei;
ms „Louis Lumière", 15 mei;
Canada:
ss „Nieuw Amsterdam", 12 mei;
ms „Tindefjell", 15 mei;
Chili:
ms „Ceres", 12 mei;
Ned. Antillen:
ms „Chiron", 13 mei;
Nieuw-Zeeland:
ms „Wonosobo", 14 mei;
Suriname:
ms „Jason", 15 mei;
Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
ms „Stirling Castle", 12 mei;
ms „Simonskerk", 15 mei.
Inlichtingen betreffende de verzendingS'
data van postpakketten geven de postkantoren.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN

'Erkend
, assurantie-agent

WIE wil mijn dochtertje
•>e klas lagere school hel.
pen bij rekenei}? Br. ond.
hr. 1.3612 bur. Zv't: Crt.
NET WINKELMEISJE
gevr. Bloemenmag." Vader,
Kerkstraat 38. •,
Te koop: Passap BREIACHxNE (aut. slot) 'en
opvouwbare PICK-NICKTAFEL m. 4 stoeltjes.
Brederodestr. 89, tel. 3727.
Te koop: GAS- en ELEC.
TRICITEITS
TUSSEN.
METER. Tel. 3028.
Rode en grijze TROÏTOIRTEGELS te koop.
Loos, Spoorbuurtstraat 11.

Enige wollen Sxnyrna

vloerkleden

Stationsplein 15, telef. 4562
door groothandel op JaarWONINGRUIL
beurs gebruikt; ƒ 150 p.sl.
Aangeb. l min. v. station Gr.
maten. Niet van nieuw
Heemstede-Aerdenh.:
vrij
onderscheiden. Evt. thuis
huis, bev. 7 krs + voor- en te
achtertuin. Gevr. woning te bezichtigen. Br. ond. nr
te Zandvoort. Br. nr. 3602 3601 bur. Z. Crt.
J. DE VALK, woninginr.,
bur. Z. Crt.
WONINGRUIL in Zand- Dr. Mezgerstraat '64, tele4005 lanceert 4 grovoort. Aangeb. heel huis foon
kwaliteitstroeven n.l.:
in centr. Gevr. vrij boven- te
TAPIFLEX
huis met flink balcon. Br. vloerbedekking 12,90 p. m:
nr. 3611 bur. Z. Crt.
HEUGAFELT
WONINGRUIL
vilttapijt ....per m-' ƒ 20,70
Aangeb. winkel met huis LUXAFLEX
in Stationsstraat.
Zonwering per ma ƒ 23,-Gevr. woonhuis. Br. nr. „PLOEG" gordijnstoffen
3607 bur. Z. Crt.
FIAT 600 '56 in goede st
WONINGRUIL.
Gezocht prijs ƒ 1000,-. Kostverlo'vrij benedenhuis 'met tuin renstraat 113.- Zaterdag, na
(3 slaapk.). Aangeb.»^aia.J 16 uur.
bovenh., gr. huisk., 2 gr.
koop: SLAAPZAK ƒ 7,50;
slaapk. o.d. Zeestraat. Br. Te
3-delig kapok BEDSTEL
3605 bur. Z. Crt.
ƒ 15; KINDERLED.-/ 10;
Gevr. voor perm.: ZIT- MATRASJE ƒ 7,50;VOETSLAAFKAMER m. kook- BALSCH. maat 38 ƒ 2,-;
gel.h. v.a. l sept. Is gen. JONGENSJAS v. 12 jaar,
de zomerm. in te schikken. z.g.a.n. ƒ 15; en RADIOBr. m. prijsopg. nr. 3603 ONDERDELEN om zelf
bur. Z. Crt.
te bouwen, a.i.g.st. Emma2 nette rustige dames vra- weg 12.
gen
ZIT-SLAAPKAMER Maak eens een reisje naa
m. geb. v. keuk, str. w., Amsterdam en koop daa
heel dicht bij zee s.v.p. een Perzisch kleed voor 1/1
14-29 juni. Br. m. pr.opg. v.df winkelprijjs. Zaterdag
mevr. A. Voet, Mesdag- 11 mei 10-4 u. , „Obrechtstraat 56-1, Amsterdam.
huys", Jac. Obrechtstr. 26,
TE HUUR gevr. van 21 A'dam-Z., tel. 020-738039.
juli—31 juli, zit- slaapka- Te koop: t Union TOURmer m. gebr. v. keuk. voor BROMMER"
eri "' Victoriaechtpaar -f l kind. Br aan motor, 250 cc. Van LenJ. Woudsma, Sweelinck- nepweg 33, tel. 2943.
str. nr. 20, Deventer.
Te. koop: Singer HAND
Te huur gevr. ZOMER- NAAIMACHINE.
HUIS voor permanente Willem Draijerstraat 12.
bewoning. Br. nr. 3613 bur.
Zandv. Crt.
Aang. Koelstra KINDERTe v huur gevr. voor juli WAGEN in pr.st. en grote
MAAIMACHINE m.
VRIJ HUIS of vrije etage, gazon
dicht bij zee voor gez. m. grasrol. Te bevr. tel. 3470.
4 kinderen. J. de Vlieger, Te koop: Homann GASBrederodestr. 160, tel. 3629 FORNUIS, 4 pits, branI. g. st. zijnde MEISJES- dend te zien. Van Lennepweg 91zwart.
FIETS 7-9 jaar gevr..
Dr. Kuyperstr. 2, tel 4175.
Te koop: GESTOF. HUIS
Te koop of te huur gevr.: m. garage, 4 krs. ƒ 65.000.
,GEM. of ONGEM. FLAT Br. nr. 3610 bur. Z. Crt.
of HUIS voor perm. TelePak weg ! BROMFIETS
'foon 020-84870.'
SACHS, 2 yersn. m. grote
•4-pers. C A R A V A N te tank, in g.' st. v. onderh.,
huur, dicht bij strand.' BV. vaste prijs ƒ 55. BATAnr. 3604 bur. Z. Crt.
VUS TOURIST eind '59,
JLO-motor v.d. Ie eig.,
Argram Phonografische In- compl.
m. windscherm en
dustrie te Haarlem vraagt beenschild
-l- bag.rek, lakv. spoedige in diensttreding werk en banden
85%.Heeft
gekost ƒ 785, nu voor vaste pr. ƒ 125. Alleen vandaag tussen 19—22 uur.
Dr. Mezgerstr. 36, tel. 2535
Zijn taak omvat o.m. de
algehele kwaliteitscontrole Te koop, SCOOTERS:
van onze gramofoonplaten. HEINKEL, 1958 + knipBelangstellenden voor de perlichten i.pr.st. elektr.
gramofoonplatenindustrie starten. BELLA, 1956 in
kunnen solliciteren als aan- pr. st. elektr. start. Techn.
komend controleur. Aanm. onderz. > toegest. Billijke
Nijverheidsweg 34, Haar- prijzen, v. d. Berg, Burg.
Beeckmanstr. 38, tel. 4846.
lem of tel. 02500-19112.
WASBAK te koop gevr.
•
TOILETJUFFROUW
, gevr. v.d. avonduren,
Kostverlorenstraat 38.
anm. A. J. v.d. Moolen- Te koop gevr.: HUIS voor
straat 37.
ingezetene,, nu of later te
Jonge vrouw- b.z.a. als betrekken, voor cliënt. MaSERVEERSTER. Br. nr. kelaar K. C. van den BroeK
3608 bur. Z. Crt.
Hypotheken
- FinancièVoor direct gevraagd een ringen - Verzekeringen
NET MEISJE v.d. .winkel. Bredero'destra.t 25,' ZandBanketbakkerij
B. Bps"- voort.
man, Kerkstraat 22.
Te koop gevr. goed onderh.
Voor eenvoudig kantoor- EETHOEK, ronde tafel.
werk, typen, telef., bood- Br. m. prijsopg. nr. 3609
schappen e.d. MEISJE ge- bur. Zandv. Crt.
^vraagd, zaterd. vrij.
Voor
^deze ' zomer ~wordtv de vat<kantie ook nog geregeld.
fTèch. bur. „Calcu", Lijsterfstraat 7, tel. 2383.
Jonge vrouw b.z.a. als Laswerk. Diverse repara.VERKOOPSTER, 6 ocht. ties tel. 4868. E. v. d. Berg,
Burg. Beeckmanstr. 38.
p!w. Tel. 4861 na 5 uur.
Door mij wordt gezocht Aannemer van T E G E L L'EUK JONG MEISJE dat H. DE JONG, v. Lennepw. 27
genegen is met drie jonge W E R K . Alles in wandkinderen n. h. strand te én vloertegels. Nieuw en
.gaan en enig licht huis- reparatie. Moderne schoorwerk te verrichten. (Dag- steenmantels.
meisje aanwezig.
Mevr,
Kerkman, Haltestraat 63. HONDEN TRIMMEN
SCHEREN en PLUKKEN.
Gevr. WERKSTER, 2 mid. Uitsluitend bij u aan huis.
,dagen p.w. Kostverloren- R. Cohen, Emmaweg 10,
straat 129, tel. 2461.
tel. 2844.

ervaren
; Muziekcontroleur

Voor
hek- en rasterwerk

Ruime
bijverdienste
- '
i. •
i

Gevestigde' financiële' instelling zoekt voor Zandvoort e.o. f
, . {

beschaafd medewerker
voor het in hoofdzaak aantrekken van gelden
in de vorm van een zeer solide belegging op
uitstekende voorwaarden.
Brieven onder nummer-3606 bur. Zandv. Courant.'

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

.

,

WASMACHINES
' CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze pRAAGBARE RADIOTOESTELLEN; Wij leveren alle bekende-merïcen uit voorraadl. Betaling .desgewenst, in overleg^

FAMILIEBERICHTEN

Het Wonder van Zandvoort

,
CORRY NAGEL
en
JAAP KEUR
Pretoria, 12 mei 1963
Michael Brinkstraat 510
)de Laan 472
Receptie: 3-6 uur n.m.
\lichael Brinkstraat 510 Gezina

Geschenken voor Moeder

t<

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Draag Degenen die dit jaar de studie beginnen, kunnen nog
in twee jaar opgeleid worden voor de akte kleuterde zo ELEGANTE leidster. Voor toelating is vereist mulo-diploma of

Eau 'de Cologne, dozen zeep, portemonnaies, kop en schotels, vazen,
lectuurbakken,
moderne
wandver' lichting, theebeurzen, Tomado-artikelen, strijktafels, enz.
van
ZIET ONZE ETALAGES (Contantzegels)

GEMAKSSCHOENEN

bewijs van overgang naar de vierde klas van een
middelbare school. Ook bestaat de mogelijkheid begin
september een toelatingsexamen te doen. De lessen
worden gedeeltelijk 's avonds, gedeeltelijk 's middags
gegeven in het bijgebouw van de „Dreefschool", FloraFirma J. SCHAAP
SWALUESTRAAT 9, TELEFOON 2418 en het leed is geleden! park l, t.o. perceel Wagenweg 26. De school is wet.elijk erkend, zodat de akte wordt uitgereikt na een
.GR.HOUTSTPLAAT29, HAARLEM
lehoolexamen.
Inlichtingen en aangifte van leerlingen liefst z.s.m.
'n Unieke aanbieding elke dinsdagavond van 6.30 tot 7.30 in Florapark l of
slaagt u bij Nooy beslist voor Moeder:
telefonisch onder nummer 02502-7087 bij de directeur
F. van Woerden.
Een leuk pullovertje of vestje, blouse of
rok, nylonkousen, zakdoeken, shawls enz.
Laat
nu
De keuze' is enorm!
Hedenavond nog kijken
in luxe combinatieverpakVaders, jongens en meisjes, ons devies: king,
OCCASION T. V.'s vanaf
een
bron
van
schoonOok voor Moederdag:
heid. En nog vele andere tegen wintertarief. Prima ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. begeschenken bij:
referenties.
Ook verhuur van
DROGISTERIJ
P. C. Jager, Damstraat 25, taling.
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
BLAAUBOER tel. 02500-15079, Haarlem.' Beeckmanstr.
36, tel. 4307.
Haltestraat 46, tel. 2392

Donderdag 16 mei
l 1923

1963

PRESBURG

Hiermede geven wij kennis van het
overlijden van de heer '
J. A. STEEN
in de ouderdom van bijna 86 jaar.

Voor Moederdag

cactus cream

A. Steen-Meester
Haarlem: J. Th. Steen
J. W. M. Steen-Arendsen
Mijdrecht: J. W. Steen
W. E. Steen-Snijer
Zandvoort: J. A. Steen
M. A. Steen-Jonker
Kleinkinderen
Zandvoort, 8 mei 1963
Zeestraat 52
De teraardebestelling zal plaats
vinden zaterdag 11 mei om 10 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.
Vertrek van Zeestraat 52 omstreeks
9.30 uur.

behangen en witten

Schildersbedrijf

blijvend geschenk
voor moederdag!
1V

Romans, pocketboeken,
kookboeken, ballpoints,
dozen en mappen luxe postpapier
Klompé-Notes
Leuke bloemenbriefjes voor korte
brieven en geluwkensen v.a. ƒ 1,15
Boek- en kantoorboekliandel

G. E. LORENZ
15, telefoon 2154

C. J. PJULP

Belangrijke

Geeft een

HALTESTRAAT

J. KEUR

Chr. opleidingsschool
voor kleuterleidsters te Haarlem

De goedkoopste zaakr voor

yerjop/d:

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

TELEFOONNUMMERS
j
EN ADRESSEN
42212 (02500) garage Flinterman, Zandvoortsblaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Borlogebedrijf O, Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2345 Gemeente-secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. 'Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolBloemzaden, violen,
lensstraat 13.
Vergeet-mi j-nietjes,
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Afrikanen enz.
4673 Nachtveiligheidsdienst. Zandvoort,
Bloemenmagazijn
Vondellaan 45rood.
3043, 3044 Politie
„Noord"
2100 Politie (alleen noodgevallen)
M. S C H N I E D E W I N D
2000 Brandmelding
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Nieuwe bloemzaden
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Becckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Akersloot
G. M. A. GROL

Voor de tuin

f

onafhankelijk cctndidaat met als enig
programmapunt:

Voor
mentaliteits
. verbetering

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

,yt U WORDI BEWONDERD
' OM UW GOED FIGUUR

Steeds een stap voor!

als u haar gebruikt voor beoefening van

MANNENKOOR
bij de Koninklijke Liedertafel

„ZANG EN VRIENDSCHAP"

Repetitie vrijdagavond van 8—10.30 uur in gebouw ,',Zang en Vriendschap", Jansstraat 74,
Haarlem.
Inl. sekr. A. A. Ramaker, Graafschapstraat 56;
Haarlem, telefoon 20434.

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

DIRK VAN DEN BROEK N.V. zoekt voor afd. administratie:

MEDEWERKER

Holland Ihr Ferienland

In staat eenvoudige kantoorwerkzaamh. op zelfstandige en serieuze wijze uit te voeren.
Gegadigden — liefst met enige ervaring op adm. gebied — gelieven zich te vervoegen aan het kantoor
Kerkstraat 19, Zandvoort (tel. 3643; na 18 u.: 3811).

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Uw stem heeft dubbele waarde

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

• overheid. Help mij die
hulp te halen!

' Bent U politiek Overtuigd. Ontevreden, of
Onverschillig ? Altijd
kunt U stemmen voor
' méér geluk. Kies voor
eendracht en kracht in
plaats van politiek gekrakeel.

Stemt lijst 11

GROL

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

J. H. BLASB, THÖRBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Deze aanbiedingen zijn drie dagen geldig,
namelijk: 16, 17, 18 mei!

adverteert dan in het Nederlandse Vakantieblad

Voor pianoreparaties
Van Kessel

Haltestraat 40 -> Telefoon 2087

Bij aankoop van ƒ 20 ontvangt u gratis een
prachtige shawl naar keuze!
Bovendien ontvangt iedere cliënt bij min.
aankoop van ƒ 2,50

IETS VOOR GEPENSIONEERDE?

Méér echt levensgeluk
'door geronde verhou'' dingen in samenleving,
Postbus 5185, A'dam. Tel. ' arbeid, handel en ver(ook 's avonds) 020-735146. Jkeer. Niet door dwang
' r maar door inzicht, niet
- door wetten maar door
willen, met hulp van de

Modehuis „DE WAAG"

Op al onze Wolsoorten 25 et
per 100 gram REDUCTIE!

„DE WOLBAJ5.L"

EURO-VERLAG

Een keuze uit honderden cadeaus'

het 2e paar GRATIS!

HALTESTRAAT 12a, TELEFOON 2099

verschijnt elke 14 dagen
in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en België..
Vraagt proefnummers en
tarief bij:

Een PULLOVER of VEST
Een NACHTHEMD of PYAMA
Een ROK of BLOUSE'of JAPON
Een SHAWL
Een extra mooi BADLAKEN of
BADDOEK of BADPAK.

Onze Jubileum-aanbiedingen!
Naadl. n y l o n s , micro-mcsh 20 den. 1,95
het 2e paar ontvangt u GRATIS!
Sterke naadl. 30 den
1,95
het 2e paar GRATIS!
Onze bekende laddervrije NY/LONS 2,95

een leuke verrassing!

Zoekt u
vakantiegasten ?
Geef een praktisch geschenk

A.s. donderdag vieren we feest en willen
u hiervan mee laten profiteren!!
In de achter ons liggende jaren hebben
wij op prettige wijze zaken gedaan met
onze klanten. Met de meeste van u is
er méér dan een oppervlakkig contact, het
is een regelmatig terugkerend blijk van
vertrouwen.
Een vertrouwen dat gebaseerd is op een
40 jaren omvattende ervaring!!

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
Zij sluiting met veter ƒ21,—
met binnenband .. ƒ25,75
Zijsluiting wit broche
ƒ25,50
Verder is voorradig een
uitgebreide sortering stepins - Gaines - corselets en
B.H.S.
WIE EEN INTIEME SFEER
en een persoonlijke bediening kan waarderen, komt
stellig naar

Maison Eiegance
Corsetterie
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort, - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.
Voor ÈENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421,
Werkplaats: Haltestraat 44

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
Uitnodiging tot de

Jaarvergadering
op vrijdag 17 mei 1963
's avonds 8 uur in het Gemeenschapshuis,
Oosterstraat.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2: Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Bestuursverkiezing.
i Aftredende zijn: W. M. B. Bosman, D. van
. .Dijk, D. van Duijn en A. J. van der Moolen,
welke zich allen herkiesbaar stellen.
7. Voorstel contributieverhoging tot 10 cent per
week.
8. Rondvraag.
De jaarrekening 1962 van de vereniging is tor
inzage verkrijgbaar bij A. Kerkman, Noorderstraal 5.
Secretaris D. van Dijk
Voor leden van do vereniging komt beschikbaar
de bovenduplexwoning

Vakantiegangers naar het buitenland kunnen voortaan
ook bij de Nutsspaarbank terecht voor

• Reisdeviezen. en.
ra,
Laat ook dit verzorgen door uw vertrouwde
Grote Krocht 38, Zandvoort

Elke fijnproever prefereert: , LEFFERTS WïjXteil BH

Van Lennepweg 71 rood
Een optisch verantwoorde
ZONNEBRIL koopt u bij
uw opticien
Ook naar sterkte
van uw bril
POLAROID BRILLEN
en div. andere merken

Opticien
A. G. Slinger
POSTSTRAAT 12
t.o. Consultatiebureau
Telefoon 4395
Leverancier
alle Ziekenfondsen

Huurprijs per week ƒ 11,95.
De garage achter Da Costastraat 8
Huurprijs per week ƒ 5,55.
Opgave schriftelijk onder vermelding van rangnummer bij do secretaris D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22.

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De, hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 9
gedistilleerd KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Marijnen koelkasten

„Voor moeder"
vindt u in
„De WolbaaF

210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,-. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling

héél veel leuke en

Nu ook uit voorraad leverbaar
voor kleinbehuisden:
TOPPAS KOELKAST, 130 liter
ƒ 298,Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,-

praktische cadeaux!
zoals b.v. shawls, nylons, zakdoekjes,
onderjurken, schortjes, ontbijtsets,
enz. enz. enz
Haltestraat 12a, telefoon 2099
Tweede zondag in mei:

Uit voorraad leverbaar alle merken '
HAARDEN EN KACHELS

Moederdag
W. H. KEMPER Bloemendag
Haltestraat 21
Het adres voor:
LEDIKANTEN
STAPELBEDDEN
DUBBELDIVANBEDDEN
WENTELBEDDEN
Complete
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKJES
BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 52,50
POLYETHERMATRASSEN vanaf .. 49,75
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
VLOKMATRAS
24,95
ETAGEBED 2x80x190
59,50
DIVANBEDDEN 80x190
26,50
LEDIKANT met voetbord 80x190... 49,50
NACHTKASTJE
21,75
STOEL
13,95
TAFELTJE
13,75
VEREN KUSSEN
8,50
Ruime sortering in:
CHENILLE SPREIEN vanaf
.'.. 18,90
WOLLEN DEKENS vanaf
12,95

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Voor Moeder
LIGSTOEL
ƒ 9,95
STRANDTASSEN
, 3,95
PHILIPS MIXER
29,—
PHILIPS STRIJKBOUT
met regelaar
27,—
Nova HAARDROOGKAP
met standaard
„ 61,—
PHILIPS HAARFÖN,
geheel compleet
42,—
TOMADO HAARFÖN
, 24,50
SCHEMERLAMPJE
„ 3,95
PHILIPS HOOGTEZON ... „ 54,—
RAAMVENTILATOR
„ 59,75
BROODROOSTER
„ 17,50
Autom. BROODROOSTER „ 39,75
Electrische VRUCHTENPERS,
Tornado
„ 39,75
Personen WEEGSCHAAL
19,75
CENTRIFUGES
88,50
enz. enz. enz.
Te veel om op te noemen.
Bij ons slaagt u altijd

Fa. Schoiienburg
GROTE KROCHT 5-7, TEL. 2974

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

Geef moeder iets goeds:
Een pyama van Koala
baby-doll of
Uitrason kousen

In de 6 zaken van KORT zijn
honderden leuke cadeau-ideeën

Totaalprijs ƒ 458,—
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?

Beddenmagazijn

Telefoon 2119

is de „fijnste" dag

Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA CONVECTOR MADRAS ƒ 415Voorzorgzegels worden aangenomen
Contantzegels

Fraai opgemaakte stukjes
of een mooie plant.
Vele variëteiten.
BESTEL, VROEGTIJDIG !
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerh
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Fa. W. BLOM
v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoart, tel.

Erkende Autorijschool O N Dl N E

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

neemt weer nieuwe leerlingen aan

Haltestraat 65, telef. 2060

Instructrice/instructeur A. SNELLENS
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

Prima rietmatten

VOOR MOEDER
'n goede zonnebril
'n mooi bril-etui

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelUeid.

Of (

BrillenspeciaUst L O O Wt R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

NYLONS
extra voordelig
voor Moederdag.
Naadloos in alle
modekleuren 1.45
Zeer mooie
nylons - met en
zonder naad
1.75 en hoger

REISSET, leuk voor.de vakantie.
Bestaande uit 1 baddoek,
washandje en zeep
1.95

„Stretch" nylons,
met en zonder
naad. Alleen
de beste merken, vanaf 2.95

BADDOEKSET (baddoek en washandje)
Leuk verpakt.

2.95 - 3.95 - 4.90 - 4.95 - 5.90
WASHANDJES - verpakt
per 3 stuks 1.95 per 4 stuks 2.45

Steungevende
„Libelle"
Supphose
kousen, met en
zonder naad
16.90

ONTBIJTSTELLEN m. vingerdoekjes
Keurig verpakt
12.95 - 15.15
Fleurig gekleurde Ontbijtlakens,
aparte dessins,
Kleurecht 130 x 160
8.95 en hoger

DAMES ZAKDOEKJES
p. doosje van
3 stuks .. 1.00
„Swan"
zakdoekjes
in Moederdagverpakking.
Per 3 stuks
1.75

BCEBJSEB
Telefoon 2653

Het grote succes!

SI K S-koekjss

voor de slanke lijn

SPOEDVEILING

per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

op donderdag 16 mei

SCHORTJES
Uitgebreide collectie cocktailschortjes met
band, schortdusters en
Jasschorten

Grote sortering
luxe doosjes
zakdoeken
'n div. prijzen.

's middags 2 uur in het

P. J. Bouwman

Plissé schortjes
in talrijke-dessins
en kleurstellingen
4.95

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Oranjestraat 7. telef. 2327

Dorpsplein 2
w.o. enig meubilair afkomstig van .diverse inboedels,
waarbij ook 2 koelkasten, toonbank.
Wegens likwidatie enige aparte meubelen, Perzische
kleden, vloerkleden, vloerbedekking^ binnenveringmatrassen enz. enz.
KIJKDAG WOENSDAG 15 MEI 's avonds 6—8 uur.
en 's morgens voor de veiling.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg

het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Fa. HANJA

heeft ook voor u

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Verder een
grote sortering
TUINSTOELEN
TAFELS
en PARASOLS
Scherpe prijzen

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, -tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
CLUBJES

Een „MOEDERDAG" verrassing :
DUSTERS

Grote collectie
zijden HOOFDDOEKJES
en SHAWLS

een leuk" gedessineerde satin-feutre
duster - extra voordelig
11.50
Satin-feutre duster, blauw en rood gebloemd; maten 42 tot 48
19.75
Gewatteerde Nylon duster;
alle maten
29.90
Nylon duster, ongevoerd
16.50
Katoenen fant. dusters met ronde pas;
maten 42 tot 46
13.50

in effen kleuren en aparte
dessins,
1.75-1.95-

2.50
zuiver zijde

Damespyjama's

L. SMID
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484

11.90 - 21.90

Katoenen fant. pyjama's
11.50
Katoenen pyjama, fant. jasje met
effen Broek
13.25
Damesnachthemdjes
gebloemd dessin, blauw en rose
Nylon nachthemdjes
met kantgarnering 10.95

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Elegant, elastisch
Pasvorm fantastisch

V E R H U U R VAN

Helanca badpak

VOLKSWAGENS

9.95

OPELS EN

Theekleden, ontbijtlakens,
tafelkleedjes, baddoeken,
hand- en theedoeken, schorten

HALTESTRAAT 59

Voltreffers

Igcbr'

bij Slagerij

Kinder pcttycoats
Witte kousjes
Witte kinderjurken

NYLON ONDERJURKEN
! met mooie kantgarnering; zeer apart
6.90 - 8.90 en hoger
Nylon Jupons, rood m. zwarte kant 8.95
Nylon Jupons, wit en zwart
4.95
Nylon Jupons, geruit, wit en zwart 5.90

(BURGER!
slagerijen)

Modieuze BADPAKKEN
gloednieuwe mode, zwart-wit en
zwart-geel genopt
24.50,
Fantasie BADPAKKEN
bedrukt met rood en grijs
32.50
TRUITJES, met kraag en zakjes,
blauw en rood 14.50

NATIONAAL «i INT6KNATIONAAL B6KROONO

't Zijn soms van die kleinigheden
'n Welverzorgde hand, goed gemanicuurde nage's. 't Is slechts een onderdeel van mijn schoonheidsbehandeling
maar 't kan zoveel bijdragen tot een
perfect verzorgde verschijning.
Manicuren 2,25
Beauty Parlour

750 gram KALFSLAPPEN
WEEKENDREKLAME

ANS NANNINGA

in zilver of goud.

Fa. H. Lansdorp
Kerkstraat 33 — Telefoon 2359

fJW

l POT FRITES SAUS

£,4. U A l J.

70 ct

pakjes
Z5ct| 2KWALITEITSMARGARINE

750 gram doorr. RUNDERLAPPEN 2,88
750 gr. de allerbeste magere RUNDERLAPPEN 3,88
VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DE SOEP

Toon moeder
uw dankbaarheid
blijvend geschenk

"7Q ftè- l 250 gram
4 VS Cl | WEEKEN
WEEKENDWORSTJE

100 gram HAM
100 gr. HAUSMACHER

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

Geef haar een

3,99

KOOPJESDAGEN

maandag .250 gr. BIEPSTUK i,ss
BH

3

SLAVINKEN

dinsdag ]3 FRIKANDELLEN

0,99

woensdag
250
300
100
200

gr. BIEPSTUK TARTAAR 0,99
gram HACHEVLEES
0,99
gr. KINNEBAKHAM
0,19
gr. LEVERWORST
0,49

HALTESTRAAT 3

speciaazaa

mode en> kwal
HEEMSTEDE:
Raadhuisstr. 52

ZANDVOORT:
Gr. Krocht 30-36

HAARLEM:
Gr. Houistr. 85-87
Ged. O. Gracht 86

HAARLEM-N.ï
Winkelcentrum
Marsmanplein

IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41

Opgeripht, in ;l90b . •
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plaagde kustgebied tussen de monding van
de Adour en de Garonne in Frankrijk
werd op een soortgelijke manier gesaneerd. Het hoofddoel van de bebossing in
deze contreien was evenwel niet zozeer
de moerasdrooglegging, maar meer in het
door technisch beter Aalsmeer
bijzonder het „vastleggen" van de zandvan onschatbare betekenis
vlakten aan de kust. In de bossen rondom
Rome en aan de Frans Zuid-Westkust zijn
Vier en twintig procent van het aardoppervlak is bedekt met bos. De waarde ervan nu kinderkolonies en kampeerterreinen, Na weken van — krappe — voetbaloverwinningen en gelijke spelen, heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen j.l. zondag een 1-0 nederlaag geleden tegen Aalsvalt niet te schatten. Er zijn bossen, die reeds eeuwen in het landschap prijken en rusthuizen en sanatoria.
Zulke inrichtingen treft men tevens aan meer. Het enige doelpunt dat in de wedstrijd werd gescoord, kwam tot stand uit een
andere, die nauwelijks een dozijn jaren oud zijn. Bossen geven aan het landschap
diepte en inhoud, karakter en sfeer. Bossen geven ook veel hout: hout voor meu- op de Veluwe, in het prachtige Zwarte door de scheidsrechter aan Aalsmeer toegewezen strafschop.
Woud en de Ardennen, in de bergbossen
bels, vaartuigen, kisten, speelgoed, etc. etc.
van de Dolomieten en de Pyreneeën, kortRuim negentig procent van de Japanse huizen zijn geheel opgetrokken uit hout, om, overal waar veel bossen zijn. Want De wedstrijd vertoonde een minder onbe- aanvalslinie van Zandvoort meer kracht
daar waar bos, is blijkt de atmosfeer ge- houwen beeld dan de voorgaande compe- en vaart te geven verwisselden Stobbelaar
de aantallen voor Rusland en Noord-Amerika zijn eveneens indrukwekkend.
* Maar niet alle bossen worden beheerd of aangelegd voor het kostbare hout alleen: zond en puur, vindt de mens rust en nieu- titiewedstrijd, maar ook in een meer rus- en Nijkamp van plaats. Maar voor deze
wo krachten.
tige atmosfeer, kreeg men zelden goed begeerde slrijdclementen bleek meer nohet bos drijft ook ziekten uit, regelt de waterstand, beïnvloedt het klimaat, verschaft
Vóór het tijdperk van de gecultiveerde voetbal te zien. Het technisch overwicht dig dan het verruilen van posities.
voedsel en ontspanning.
voedingsgewassen in Euroupa betrokken van Aalsmeer gaf de aanvalslinie van de
In de laatste 15 minuten van de wedde mensen voor een belangrijk deel hun kustbewoners weinig gelegenherd in actie strijd ontstond wat men op de beurs noemt
Het bos dient de mens tot velerlei doel- pen brede naaldbosaanplantingen uitgezet, voedsel uit het bos.. Dit tijdvak ligt niet te komen. Bij een poging een aanval van „een geringe opleving". Maar die opleving
einden. Bossen, gelegen op plateaux en die hen beveiligen tegen het altijd drei- zo heel bijzonder ver in het verleden. De Aalsmeer te doorkruisen, maakte Water kreeg geen kans veel beroering te brenheuvelruggen bijvoorbeeld, hebben veelal gende lawinegevaar. Ook verkeerswegen aardappel bijvoorbeeld werd pas bij ons in het strafschopgebied handsbal. De gen, de verdedigingslinies van de elftaltot taak de grond vast te houden. Onbebos- en spoorbanen worden op deze manier be- geïntroduceerd in het midden van de 16e scheidsrechter wees zonder aarzelen naar len waren paraat. In de stand kwam dan
te heuvels immers worden door invloed van schermd tegen de vernietigende kracht van eeuw. De tomaat enige tijd later. Wat at de witte stip, vanwaar linksbuiten Doets ook geen wijziging meer en Aalsmeer
regen en wind langzaam maar ""zeker wég- de sneeuwstortingen. In Zwitserland en Ti- de Europeaan dan voordien? Uiteraard van Aalsmeer de strafschop mocht nemen. bleef overwinnaar.
veel korenprodukten: brood, meelspijzen Zijn keihard schot was voor doelman Vlug
gevaagd — erosie! Erosie is voor de land- rol zijn dit soort bossen talrijk.
Een ander typisch bos van de bergstre- enz. Maar het dagelijks brood uit die tijd onhoudbaar, 1-0.
bouw zeer schadelijk, aangezien de-weggeDeze voorsprong prikkelde Zandvoort- Ranglijst Zandvoortmeeuwen
vaagde grond hoofdzakelijk uit zand -be- ken is het zogenaamde alpenweibos; klei- bevatte niet altijd alleen korenmeel. Er
werd
-maar
al
te
vaak
eikelof
kastanje18 10 5 3 25 51—30
meeuwen
tot een tegenoffensief, maar de RKAVIC
staat en dus de-akkers onvruchtbaar doet ne,- in de bergweiden verspreid liggende
18 11 2 • 5 24 44—26
worden. Bossen om de grond vast te hou- bossages, welke de boeren aanleggen om meel aan toegevoegd. Ook had men des- afwerking van de aanvallen was te non- Celeritudo
18 10 4
4 24 29—20
den worden veel aangetroffen in de Franse schaduw te verschaffen aan hun vee. Te- tijds brood, dat uitsluitend uit het meel chalant om een ernstige bedreiging te Zandvoortm.
18 10 3
5 23 38—26
laagvlakte, onder andere in Champagne, vens bewerkstelligen die alpenweidebossen, van deze bosvruchten was samengesteld. vormen voor de defensie van de gasten. Aalsmeer
In de tweede helft leek ook de geestdrift Quick A
19
9 5 5 23 38—33
waar men in de afgelopen decennia talrijke dat de weidegrond vochtig blijft. Het al- Tot tegen het einde van de 17e eeuw werd in
.19
7 5
7 19 25—31
dennen heeft geplant. Ook Duitsland telt penweidebos geeft aan het berglandschap verscheidene Zwitserse kantons alleen „ka- van Aalsmeer, 't doel van Zandvoortmeeu- Schoten
stanjebrood" geconsumeerd. Voedzaam en wen to bereiken, bekoeld te zijn. Er werd TYBB
18 6 3
9 15 34—37
een bijzonder fraai cachet.
vele anti-erosiebossen.
18 6 3 9 15 27—33
Bossen bieden schaduw en koelte; zrj smakelijk weliswaar, maar buitengewoon door beide elftallen zonder veel interesse WA
Sommige bergbossen zijn louter en al18 4 6 8 14 28—35
leen aangelegd om lawines uit elkaar te verschaffen ook warmte en luwte. Kam- zwaar voor de maag! De lezer taegrijpe cm het bezit van de bal „gestreden". Tech- Ripperda
18 5 4
9 14 24—36
doen laten spatten. Lawines komen veel peerders, die in het voor- en najaar bivak goed, dat het hier niet de wilde, maar de nisch bleef Aalsmeer superieur aan het HBO
19
4 5 10 13 27—36
Meeuwenteam, maar de voorhoede van de Baarn
voor in het voorjaar als de dooi haar in- maken, weten hiervan mee te praten. In tamme kastanje betrof.
19 3 5 11 11 34—56
(Vervolg van pag. 1.) gasten was verre van produktief. Om de Amsvorde
trede doet. Daar, waar de bergflanken on- de beschutting van het bos vinden zij dan
bebost zijn; hebben deze grote en met een hogere temperatuur dan in het vrije
angstwekkende
snelheid
aanrollende veld, waar venijnige winden het verblijf
en Groningen. Voor de oplossing van dit
sneeuwmassa's vrij spel en kunnen zij veel meestal onaangenaam maken. Koudewe- Nieuwe groen-elementen van formaat aanbevolen
probleem wordt de aanleg aanbevolen van
onheil veroorzaken. De bergbewoners heb- rende bosstreken worden veel aangelegd
nieuwe groenelementen van formaat in de
ben de waarde van een beschermende bos- in Polen en Rusland. Dit om sommige getrant van het Amsterdamse Bos, op korte
gordel dan ook goed begrepen. Overal in wassen in de vroege herfst te vrijwaren
afstand van de steden. De gedachten gaan
de lawinegevaarlijke streken hebben zij op tegen nachtvorst. Ook de cypressenhagen
uit naar negen van deze recreatiegebieden
onderscheidenlijke hoogten rondom de dor- rondom de fruitgaarden in Zuid-Frankrijk
in de randstad en één voor Groningen en
dienen tot een dergelijk doel... Hiej: dreigt
in dt» recreatiegebieden van de randstad
Leeuwarden elk.
het gevaar niet in de herfst, maar in het
l
D;'
Voor het scheppen van nieuwe • recreavoorjaar als de koude mistral de vruchtHet bureau van de Rijksdienst voor het Nationale Plan heeft een studierapport sa- tiegebieden buiten de randstad zijn er mobloesem belaagt. '
Malaria is niet een geëigende ziekte van mengesteld over recreatieruimten in Nederland. Het is bedoeld om een betere onder- gelijkheden door de uitvoering van enige
grote waterstaatswerken, de inpolderingen
„De kwijnende toe.stand, waarin het bos- de tropen, want ook in Europa maakt zij grond te bieden voor de te nemen beleidsmaatregelen.
in het IJselmeer, de uitvoering van de Delareaaï van Zandvoort zich bevindt, dwingt slachtoffers. Gelukkig is haar verderfelijke
tawerken en de afsluiting van de Lauwerstot het nemen van maatregelen. G-rote ge- invloed — althans voor wat Euroua bedeelten van de toch al geringe bebossing treft — belangrijk teruggedrongen. Het Het rapport bevat een inventarisatie van komende nieuwe wegen kan het buiten- zee.
van~ Zandvoort — plm. ZS ha — tonen bos heeft hier toe veel bijgedragen. Amper de recreatieruimten en van de accommo- lands dagbezoek aan de kust rond 1980
een eeuw geleden was Rome omgeven door datie ten behoeve van de openluchtrecre- op ca. 150.000 personen op een topdag
reeds vele dode of afstervende bomen.
De oorzaken hiervan zijn te zoeken in uitgestrekte moerassen, waarin miljoenen atie en in aansluiting daaraan een ver- worden geraamd. Voor het overige buitenhet feit dat aanvankelijk weinig aandacht malariamuskieten een beschutte broed- kenning van de behoeften en mogelijkhe- landse dagbezoek is geen raming te geven. Opbrengst collecte Sakor
werd besteed aan een verantwoord onder- plaats hadden. De ziekenhuizen in de eeu- den op het gebied van de recreatie in de Op grond van berekeningen zal in de De opbrengst van de collecte „Sakor"
komende 20 a 25 jaren de toeristische lohoud en in de afbraak van de bebouwing wige stad waren destijds dan ook tjokvol periode 1980-1990.
welke gehouden werd van 6 t.m. 11 mei,
van de zeereep, -waardoor het beschutten- met malariapatiënten. Daar de moerassen Volgens de huidige prognose zal Neder- gies-accommodatie in ons land verdubbeld bedroeg in Zandvoort ƒ 1383,35.
land
in
de
periode
1980-1990
een
bevolmoeten
worden.
Na
realisering
van
een
de windscherm voor de bossen verdween. een geweldig groot oppervlak besloegen,
Het comité
Ook de voortdurende harde westenwinden zou het dempen er van teveel tijd ver- kingscijfer van 14 a 15 miljoen bereiken. aantal mogelijke uitbreidingen, resteert
Rond
70
procent
hiervan
zal
wonen
in
stenog
een
ongedekt
tekort
van
rond
200.000
in de laatste jaren'hebben veel schade aan gen. Men kwam echter op het idee de moeVerkeersongevallen
het bosareaal berokkend. Hierbij komt nog, rassen te bebossen. Achteraf bleek dit een delijke gemeenten. Het is nog niet duide- slaapplaatsen.
Zondagavond weigerde de rem van een
lijk
hoe
de
weekend-trek,
die
in
de
randDe
toegankelijkheid
van
de
duinen
moet
geschikte
oplossing
te
zijn,
want
de
bosdat de dennenscheerder, een insekt dat
jonge loten aanvreet, veel jonge dennen sen, welke in de moerassen werden ge- stad momenteel ca. 5 procent van de be- vergroot worden, evenals die van bos- auto, bestuurd door een 24-jarige inwoner
vernietigt. Er zal een drastisch begin moe- plant, onttrokken geleidelijk aan het water volking omzat, zich in de toekomst zal sen en oeverstroken. Ook het polderland uit Haarlem. De wagen reed tegen een
ten worden gemaakt met het herstel van uit het moeras en deden.' dus als zodanig ontwikkelen. De vakantietrek kan worden in het westen dient bij de recreatie te wor- hek op het stationsplein. Hek en wagen
dienst als draineerbuizen. Hoe meer de geraamd op 60 procent (voor de periode den betrokken. Voor de dagrecreatie ligt werden beschadigd.
de bebossing van Zandvoort".
*
Dit schreef het college van B. en W. in jonge stekken tot wasdom kwamen, des te 1980-1990). Dit betekent dat rond 9 mil- het voornaamste knelpunt bij de voorzieZondagavond
werd
omstreeks
6 uur een
de toelichting op het raadsvoorstel d.d. 25 minder werd het aantal muskieten en dien- jooen mensen hun vakantie buiten de ningen op korte afstand van de grote steboom
ontworteld
nadat
een
auto,
bestuurd
woonplaats
doorbrengen,
waarvan
rond
6
den.
In
het
bijzonder
geldt
dit
voor
de
tengevolge
werd.'
het
malariaspook
in
dit
oktober 1963, waarin aan de raad een eerste
schaars met recreatieruimten bedeelde ste- door een 31-jarige ingezetene uit Haarlem,
miljoen in eigen land.
krediet werd gevraagd van f 10.000,— ten gebied geheel uitgedreven.
Rekening houdende met de beschikbaar den van de randstad en voor Leeuwarden door onoplettendheid de bocht op de hoek
behoeve van het herstel van de bebossing. Ook het moerassige, door malaria gevan de Bentveldweg en Langelaan verIn de raadsvergadering van dinsdag 30 okkeerd nam. De wagen werd licht beschatober j.l. werd genoemd bedrag door de
digd.
Zandvoortse vroedschap gevoteerd.
*
In de eerste helft van februari van dit
hand aan de gummiknuppel. En dan kon In de nacht van zaterdag op zondag sloeg
jaar werd een begin gemaakt met de uithet gebeuren dat er iemand iets zei, zo op de Parallelweg een auto, bestuurd door
maar zei. Opeens was de hele zaal vcrdunning van het door de dennenscheerder
anderd
in een heksenketel. Stoelen vlogen een 19-jarige inwoner uit Haarlem, na een
aangetaste bos. Blijkens een in ons numnaar het podium en rechercheurs sprongen siippartij over de kop. De vier inzitttenmer van j.l. vrijdag gepubliceerd persbeop tafeltjes en commandeerden: „Allemaal den kwamen met de schrik vrij. De wagen
richt, heeft de sanering niet het beoogde
de zaal uit!" Nou, dat was dan meestal werd zwaar beschadigd.
een heel gedrang! En buiten werd dan de
effect gehad en heeft het gemeentebestuur,
U hebt een rijke keus! Maar vroeger was 't spannender!
vete tussen democratie en dictatuur beop advies van Staatsbosbeheer, besloten
slecht.
Tennisclub „Zandvoort"
het dennenbos aan de westzijde van de
Of men ging elkaar onderling te lijf, omDe
uitslagen van de competitie-zondag van
Vondellaan geheel op te ruimen. Met deze Vrienden, ik kom er niet onderuit. De ver- clubs hebben me in de steek gelaten. Ik <3at er een nuance verschil in het partijforse maar noodzakelijk geworden ingreep, kiezingskoorts heeft me te pakken! Ik had er maximaal 6 goed. Maar als er program was. Dan waren ook de beroem- 12 mei zien er als volgt uit:
nogmaals (en wellicht bijvoorbeeld vier wedstrijden op het forploegen van de nacht-ververs in de L.T.C. Bloemendaal 2-T.C. Zandv.
3-5
opgedragen aan de Ned. Beidemaatschap- kan niet nalaten
,
,
.
,
' 4-4
pij, is dese week een begin gemaakt.
tenaarlijke landje) de verkiezingen van tere kans op do pot. Dat ze dat nu niet • a en het plaveisel van straten en pleinen T.C. Zandvoort 2-Jatiloo l
8-0
Maar dit einde betekent tevens een nieuw morgen, onder uw aandacht te brengen. U inzien, Lo Brunt en z'n trawanten. Maar te voorzien van kalkleuzen of geestdriftige Paraat 1-T.C. Zandvoort 3
3-5
begin. Dit baseren wij op de reeds aange- kunt kiezen uit zeventien partijen. Dat is daar gaat het nou niet om, ik wilde al- spreuken in bloedrode verf. Schuttingen T.C. Zandvoort 4-Groenendaal 2
veel, zult u zeggen. Ja, dat is zo. leen maar opmerken dat het moeilijk was en muren waren ook geliefde plekken,
1-7
haalde toelichting van B. en W., '/Waarin rijkelijk
Alleen. mis ik er de partij voor de ambte- met die 53 in de roos te schieten. De rest waar de politiek het eerst begon. En het W.O.C. 6-T.C. Zandvoort 5
tevens melding wordt gemaakt van een naren in. Die had er nog best bij gekund, was veel leuker dan nu. De een is nog gebeurde talloze malen dat eerzame bur- (T.C. Zandvoort 5 kampioen)
plan voor het herstel van de bebossing. Na Maar daar is nou eenmaal niets aan te gezapiger dan de ander.
gers, die in de eerste (verkwikkende)
Ze zitten met z'n tweeën als pai-kieten slaap lagen, plotseling werden opgeschrikt K.J.C. „Noord"
het vernietigen van de dennenscheerder en doen. We moeten bukken voor de realiteit,
al is die hard. Zo is 't in het hele op uw beeldbuis, terwijl ze verklaarde te- door een enorme herrie op straat. Dan was
de sanering van de bebossing, wil men zelfs
leven.
genstanders zijn. Maar ze nemen het een zo'n verf- en kalkclub op heterdaad be- De stand van de competitie in mei luidt
50.000 jonge dennen kweken ten behoeve
We kunnen natuurlijk wel dromen over of andere gemakkelijke onderwerp bij de trapt door de attente politie-agenten, die thans: 1. M. Paap 5073; 2. H. Koning
van de nieuwe aanplant. Lage randdennen dingen ,,die er hadden moeten zijn, maar kop, waarover ze 't wel eens zijn, of waar- veel overuren kregen uitbetaald in de ver- 4998; 3. J. Paap jr. 4941; 4. mevr. Draijer
planten en stroken beplanten met dennen we hebben te maken met wat er op een over ze uitermate moeilijk van' mening kiezingsstrijd. En het mooiste was als de 4845.
ogenblik is. (Die wijsheid, die me kunnen verschillen, bijv. de woningbouw, lieden kans zagen bij elkaar propaganda
en loofhout. Na de ondervonden tegenslag gegeven
veel evenwicht in m'n bestaan oplevert, Als uitgesproken tegenstanders van elkaar te voeren: Een affiche met de levensgrote
•met de bestrijding van het schadelijke in- heb ik van tante Agaat.)
zeggen ze alle twee: Er moeten meer wo- kop van een communistische voorman op
sekt, zal het verleende bedrag voor liet
Dus geen gezeur over de afwezigheid ningen worden gebouwd! En: Do woning- een kerkdeur, i was het toppunt van ge- Zandvoortse Damclub
eerste herstel waarschijnlijk niet toerei- van een ambtenarenpartij. Laten we trou- nood moet worden opgeheven. Dat is de durfdheid. De volgende nacht waren de In een ragfijn eindspel, gebruik makend
tevreden zijn met de Boerenpartij oecumene in de partij-politiek!
ramen van het communistische hoofdkend zijn. Maar wij vertrouwen er op dat wens
klein tempovoordeel, won C.
Vroeger was het anders. Dacht u soms, kwartier dichtgeplakt met het strenge van een
van mijnheer Koekoek.
1
de plannen voor het herstel normaal voortZeventien. Er is een tijd geweest dat er dat zo toen bij elkaar over de vloer kwa- conterfeitsel van de bollebof van de R.K. Draijer sr. zijn 'afgebroken stand van J.
gang sullen vinden en de benodigde gelden drie en vijftig waren. Dat kan ik me nog men of samen een praatje aanknoopten in Staatspartij.
Ovaa/Mede dooi* de winst van P. VerstceAch, vrienden, dat waren spannende tij- go op 'A. Hoekema is de spanning in de
er komen. Bet zal goed besteed zijn, want goed herinneren. En ik moet er bij zeggen een zaal vol mensen of voor de radio?
het een fijne tijd was.
Ja, ze kwamen wel tezamen om met el- den.
in het landschappelijk- en recreatiepa- datHet
enige nadeel van die 53 was, dat je kaar te bekvechten, maar dan sprongen de Enfin, kiest u nu maar, morgen. Ver- kopgroep opnieuw toegenomen. Er moeten
troon van Zandvoort kan de bebossing een- nooit de goede keus deed. Het was net stukken er ook af. Dan stonden er langs geet niet te komen, want dat gaat geld echter nog gemiddeld pi. acht partijen
voudig niet worden gemist.
als-in de voetbaltoto.,. Zondag nog: Zeven de muren van de zaal rechercheurs met de kosten.
•
BARTJE worden gespeeld.
Zonder tos geen hout, schoonheid en rust

Het bos is voor de mens

Zandvoortm. met 1-0 verslagen

Negen bossen stichten

Opnieuw beginnen

Te koop gevr.: STRANDWAGEN. Aangeb. mooie
KINDERWAGEN
i.pr.st.
uitneembaar.
Thorbeckestraat 46, tel. 3079.
Gevr. per l juni of later:
HULP i.d. huish. voor halve dagen in gez. m. 2 kl.
kind. Mw. van Oostrum,
Tj. Hiddesstraat 6 flat 4,
tel. 3647.

PERZISCH TAPIJTHUIS

„SORflYA"

R. Drenth
Arts

Amsterdam, Reguliersbreestraat 43, tel. 221620, houdt een

EXPOSITIE
van exclusieve

PERZISCHE TAPIJTEN
van 15 tot en met 18 mei 1963

in HOTEL „BOUWES"
te Zandvoort
Dagelijks van 10 tot 22 uur

Spoedveiling
op donderdag 16 mei
'a morgens 10 uur
in het veillinggebouw

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2
w.o. enig meubilair, afkomstig van diverse
inboedels, waarbij ook 2 grote koelkasten,
toonbank. Wegens Hkwidatie enige aparte
meubelen, Perzische kleden, vloerkleden,
vloerbedekking, ' binnenveringmatrassen.
K I J K D A G : morgen woensdag 15 mei
's middags van 2—8 uur en donderdagmorgen voor de velling.
Inlichtingen telefoon 2164.

LET OP

De overige Zandvoortse
artsen nemen waar

Te koop: t.e.a.b. UITSCHUIFTAFEL, 4 stoelen
(gestoff.), l rookfauteuil.
Haarlemmerstraat 26a, na
19 uur.

Jong echtp. vraagt ZITSLAAPKAMER m. geur.
v. keuk. v. 3 mnd. R. Balk,
Haarlemmerstr. 88b achter. gevraagd. Maison de Nouveauté.
Herenmodes en
Gevr. voor aug. GEM. dameshandwerken. | ,. „
KAMERS m. vr. keuk. v. Kerkplein 3, telef. 2488.
7 pers. P. H. Morssink,
Lutmastraat 76, A'dam-Z.,
Wie heeft MEISJESFIETS
tel. 020-795265.
gevonden, is blijven staan
bij De Schelp. Tegen bel.
Gevraagd:
ter. te bez. Haltestraat 18.
WINKELBEDIENDE
Pa. Schuilenburg. Grote
Krocht 5-7, tel. 2974 en Te koop: „Singer" TRAP3671.
NAAIMACHINE, i.g.st.'
Aanmelding alleen na te- Br. m. 3702 bur. Z. Crt.
lefonische afspraak.

Verkoopster

Wegens bijvoeging van inboedel en inventaris van een bedrijf wordt de veiling niet
om 2 uur (zoals vermeldt in de courant
alleen zoekt te Zandvan j.l. vrijdag) maar 's morgens om 10 Heer
voort of omg. GEMEUB.
uur gehouden.
' en
KAM., PENS., of kookgelh. voor gehele jaar. Br.
m. prijs nr. 3701 bur. Z.C.
P.V. „Pleines"
Te
koop: BAKFIETS, pri- gevraagd. Aanmelden daP.V. „Pleines" hield j.l. zondag een wedgelijks 10-17 uur: kantoor
vlucht vanaf Mons, 217 km. Gelost om ma staat. Tel. 3740.
„Oberbayern",
Zeestraat.
7.30 uur arriveerde de eerste duif om BIJVERDIENEN? Avond9.48 uur. De uitslagen zien er als volgt uit: werk ? Thuiswerk ? U slaagt! Te huur gevr. FLINKE
Eureka, Rosendaalse- GARAGE of opsl. ruimte
G. Driehuizen l, 9, 10, 11, 14, 23, 29, 30. Inl.
straat 496, Arnhem.
v. tapijten in of bij cenP. Koper 2, 5, 15.
trum. Br. nr. 3703 bur. Zvt.
Vrijstaand woonhuis Courant.
H. Lansdorp 3, 13, 26
B. Lukkassen 4, 18, 24
te koop
Voor EENDAGSKUIKENS
A. Molenaar 6, 16
gelegen aan de Brederode- e n J O N G E H E N N E N ,
K. Kramer 7
straat. Bevat: ben.: 3 kam. pluimvee- en vogelvoeders
keuk., kelder, w.c. boven: en aanverwante artikelen,
K. Driehuizen 8, 27
4 slaapkamers. Eig. grond. bel: 02500-11607.
W. Driehuizen 12
(Uitsluitend voor Zand- HEEMS graanhandel, AnE. van der Meulen 17
voortse
woningzoekende.) thoniestraat 54-56, HaarC. Visser 19, 20, 22
Inl.: Mak. S. Attema'&Zn. lem Wij bezorgen maanHogeweg 64-66 Zandvoort dag, donderdag en zaterJ. H. Menks 25
Telefoon 2715.
dag in Zandvoort.
A. Dorsman 28.

Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Cobi Beek-Meisner
Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste
Moderne salon voor gelaatsverzorglng, lichaamsmassage, vermagerlng, gegarandeerde blijvende ontharing, infrarood
Sauna,
enz.
W. Draljerstr. 3, telef. 3412

Werksters
spoelsters

(Vervolg van pagina 1.)

HET BOS
Laat men er zuinig op zijn
De tamme kastanje blijkt tot op de dag
van heden een voornaam voedsel. In Italië
beslaan de tamme kastanjebossen 666.000
ha. De oogst, welke er van wordt verkregen, bedraagt jaarlijks ca. 250 miljoen kg.
Bijzonder overvloedig is de oogt in de
Toscaanse provincie Lucca, waar meer
dan de helft van de grond in beslag wordt
genomen door kastanjewouden.
Op Corsica is het dichtstbevolkte deel
van het eiland eveneens bedekt met kastanjebos. De tamme kastanje, die het
wonderwel doet op schrale, rotsachtige
gronden — mits deze veel kalk bevatten
— vormt voor de Corsicanen een belangrijke bron van inkomsten.
Naaldbomen bieden de mens weinig eetbaars, tenzij hij heel erge honger heeft. In
Zweden, waar in 1868 een ernstige
hongersnood heerste, bereidde men brood
uit de schors van de den. De enige naaldboom, die genietbaar voelsel voortbrengt,
is de Pinus Cembra.
Ten oosten van de Karpaten worden de
jonge dennekegels van deze boomsoort geroosterd verorberd. De smaak er van is
wee-zoet. Geroosterde Pinus-Cembrakegels
worden in bijna alle Russische steden op
straat verkocht. De kinderen daar blijken er verzot op!
Biedt het naaldbos zelf weinig voedsel,
het onderhout van de coniferen daarentegen herbergt vele schatten. In Finland
onder meer groeien in het onderbos van
de naaldwouden vele wilde frambozen en
aardbeien, alsmede diverse soorten bosbessen. Menige Finse boer scharrelt door het
oogsten van bosvruchten dan ook een aardige bijverdienste bij elkaar.
Dichter bij huis zijn de Vogezen, waar
speciaal de bossen rondom Haguenau een
centrum van de bosbessencampagne vormen. Tegen eind juni treKken tientallen
handelaren met het vrachtauto's hierheen
om de bessen van de plukkers op te kopen.
Tweeduizend oogsters opereren elk seizoen
in de bossen van Haguenau. Van bosbessen „zoeken", zoals bij ons op de Veluwe,
is hier geen sprake, de oogsters, veelal zlgeuners, grissen de sappige bessen bij
handenvol van de struiken af en verhandelen de oogst rechtstreeks aan de opkopers. De opkopers op hun beurt, doen de
bessen grif van de hand aan de jamfabi'ikanten in Straatsburg.

AFWEZIG
vaa 16-30 mei

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT»

s de situatie niet veel gunstiger. In eerst•enoemd land wordt het aantal geiten, dat
aarlijks in de bossen verblijft, geschat op
zes miljoen. Dramatisch is de toestand in
Noord-Afrika te noemen, waarin de afgeopen jaren hele bospercelen worden vernieigd door toedoen van de mekkerende vier'oeters. Ja, de geit blijkt een grote slok>p. Zij vreet het bos weg tot op een hooge van drie meter. Hoe? Eenvoudig door
zich op te richten en met haar hoorns de
.wijgen naar zich toe te buigen. Eén en
ander komt 't bos natuurlijk niet ten goede. In sommige landen worden dan ook
alleen geiten in de bossen toegelaten, waar
an de snijtanden zijn afgevijld. Zij kunnen dan wel van de bladeren knabbelen,
maar niet van de twijgen.
Het bos is voor de mens van onschatba•e betekenis. Zonder bos geen hout en zonder hout geen comfort. Zonder ,bos ook
;een rust en schoonheid en aangenaam
verpozen. Daarom, laat men er zuinig op
zijn en er niet teveel de bijl inzetten!

Onafhankelijk candidaat met als enig
programmapunt:

mentaliteitsl verbetering
f" Gelukkig, het w
l olan slaat aan. ]

P.V. „Phoenix"
De postduivenverenxiging „Phoenix" hield
j.l. zondag een wedvlucht vanaf Mons over
een afstand van 217 km. Gelost om 7.30
uur, arriveerde de eerste duif om 9.47 uur.
De uitslagen luiden:
R. Engelander l, 6, 7, 9, 15, 23, 25
Jan Koper 2, 12, 14, 22, 24
Corn. Koper 3, 4, 5, 21
R. Benjamins 8, 10, 11
Th. v.d. Meulen 13, 16, 29
J. Donker 17, 20, 30
R. van Gijtenbeek 18, 19, 26, 27, 28, 31.

Donderdag 16 mei
1923

1963

De strijd voor men- •
taliteitsverbetering
•
heeft al duizenden
voorstanders. Maar
hun stem wordt pas
verstaan als die
klinkt. En die stem
zal klinken! Met Uw
steun en Uw stem
• waag ik de sprong •
•
naareen kamerzetel. ,
Maak de polsstok '

•

Muziek, toneel en mens

Onze Jubileum-aanbiedingen!

• lang genoeg, • dan •
~ haal ik het wel.
™

belicht in zomercursussen A.G. Woodbrookers

Naadl. n y l o n s , micro-mesh 20 den. 1,95
het 2e paar ontvangt u GRATIS!
Sterke naadl. 30 den
.T.......... 1,95
het 2e paar GRATIS!
Onze bekende laddervrije NYLONS 2,95

• Strijdttegen onrecht, •
™ wanbegrip en heb- ™
zucht. Stemt vooreen
• gelukkiger, liefde- •
•
voller samenleving! ™

Het zomerprogramma 1963 van de A.G. der Woodbrookers omvat een drietal cursussen. Deze worden gehouden in het huis van de Woodbrookers te Bentveld, Bentveldweg 3. Het programma start met een muziekweek voor amateurs van 27 juli—
3 augustus.

het 2e paar GRATIS!
Op al onze Wolsoorten 25 et
per 100 gram REDUCTIE!
!

met een cursus politieke en wijsgerige
scholing, waarbij ook de moderne cultuur
en eventueel enkele wereldgodsdiensten
behandeld zullen worden. De cursus duurt
één jaar. Opgaven graag zo spoedig mogelijk. Indien er plaats is, kunnen ook zij
die niet een twee-jarige Centrum-cursus
meemaakten, zich aansluiten. Vooral mannelijke deelnemers zijn hartelijk welkom,
De cursus bestaat uit zes weekeinden en
waarschijnlijk een zomerstudieweek.
Leiding: dr. A. van Biemen en mej. drs.
A. A. in 't Veld.
De administratie van de A.G. der Woodbrookers, waar alle inlichtingen (o.a.
meer programmaboekjes) kunnen worden
gevraagd, is gevestigd te Bentveld, BentIn de week van 3—10 augustus wordt het veldweg 3, tel. 02500-41301.
toneel behandeld. Het programma luidt:
Zaterdag: De toneelspeler en zijn rol —
inleiding en voordracht;
Behalve naar bosbessen wordt in de Vo- Zondagavond: de funktie van het masker
in de primitieve godsdiensten en masgezen ook naarstig gezocht naar chamkerspel door Eef van Maanen;
pignons. De meeste champignons worden Maandag: Mombakkessen maken onder
hier niet gevonden in de herfst, maar in 't
leiding van Bef van Maanen;
Evenals dit na vorige matches om het weMode, masker of ontmaskering;
voorjaar. Vrij veel voorkomend in naaldreldkampioenschap 't geval is geweest, zulDinsdag:
bezoek
aan
het
Museum
voor
bossen, is de morielje (marchella esculenLand- en Volkenkunde in Leiden; rol- len wij na afloop van de thans aan de gang
ta), een goed eetbare paddestoel, die geu- lenspel;
zijnde
tweekamp
Botwinnik-Petrosjan
rig en zeer fijn van smaak is.
Woensdag: Rol en status als maatschap- weer het verschijnsel te zien krijgen, dat
pelijk masker en de film „Amerika zonIn zuidelijke landstreken „weiden" geimen in groten getale de in deze match
der masker";
ten, varkens en schapen in bossen. Voor
Donderdag: Mens en masker - een filo- veelvuldig gespeelde openingen gaat spevarkens zijn eikels en kastanjes een gesofische beschouwing; het feest als uit- len; dit betekent in casu o.m., dat men
degen voeding-. In Spanje, in de Sierra
laatklep;
Vrijdag:
voorbereidingen voor het „Mas- de komende tijd een opleving van het
Morrena, waar veel eikenbossen zijn, knorkerspel",
bal-masqué;
ren in het najaar duizenden varkens. De
Zaterdag: sluiting en vertrek.
boeren daar houden vast aan een merkLeiding: mej. Sj. Gorter, J. J. de Wit,
waardig weiderecht.
J. E. van Maanen.
De varkens worden n.l., voor zij de bossen
TELEFOONNUMMERS
worden ingedreven, gewogen. Nadat de Op 24—31 augustus wordt de mens onder
ogen gezien, De week is als volgt ingeBN ADRESSEN
krulstaarten enige weken in de bossen deeld:
hebben rondgezworven, worden zij weder- Zaterdag: de mens gezien door het oog 42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvan de camera;
voortselaan 365, Bentveld, SAABom op de weegschaal gezet en naar gelang
en RENAULT-service-dealer.
het aantal aangekomen kilo's wordt dan 't Zondag: de menselijke evolutie;
Maandag: De mens als lichamelijk-gees- 2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverweiderecht, of liever gezegd het bospachttelijke eenheid en Rembrandt, schilder
lorenstraat 68.
recht betaald.
van de mens;
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verDinsdag:
De
mens
tussen
goed
en
kwaad
koop, Oranjestraat 2a.
Het hoeden van varkens in eiken- en
en de film „De straf gaat door".
2345 Gemeente-secretarie
kastanjebossen heeft tevens op grote
Woensdag:
De
mens
binnenste
buiten
en
2424
Autobedrijven ,JSinko", Oranjestraat
schaal plaats in Frankrijk (Dordogne en
de mens buitenste binnen;
en Stationsplein.
Morvan), Litauen, alsmede in verscheidene Donderdag: De mens in zijn sociale rol- 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
Balkanstaten.
len — poppenspel en film;
kachels, wasmachines enz.
Vrijdag: Wat heeft politiek met de mens 3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolEveneens gaarne in de bossen rondzwerte maken; de mens die vakantie heeft
lensstraat 13.
van van z'n zelf — spelen en verkleden; 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
vend is cle geit. Maar zij Kunnen aan hel
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
bos ernstige schade aanrichten, daar zi; Zaterdag' sluiting en vertrek.
Vondellaan 45rood.
ook de jonge twijgen oppeuzelen. In droge Leiding: J. J. de Wit.
3043, 3044 Politie
gewesten, met weinig weidogrond vormen Centrum voor geestelijke en
t
2100 Politie (alleen noodgevallen)
"'
de geiten voor het boswezen een serieus sociale scnoling
2000 Brandmelding
Er
blijkt
onder
oud-Centrumde'elnemers
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverprobleem. Zo worden op Cyprus op ruim
veel
belangstelling
te
bestaan
voor
een
keer, kiosk Raadhuisplein.
zestig procent van het bosoppervlak gei- voortgezette cursus.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
ten gehoed. In Griekenland en Joegoslavië
In sept. a.s. starten de Woodbrookers
Courant, Achterweg 1.
Het wordt een week musiceren voor allen,
die een instrument bespelen of in een koor
willen zingen. Vooral violisten en cellisten zijn nodig voor het vormen van een
orkest.
De muzikale leiding berust bij: Nap de
Klein, Ruurd en Betsie Kooistra, Hans
Verkade.
De algemene leiding berust bij: dr. A.
van Biemen, mej. drs. A. A. in 't Veld.
Behalve het musiceren, is in het programma
opgenomen: een harpconcert
3oor Phia Berghout; moderne beelhouwkunst, Eef van Maanen; moderne literatuur, C. J. B. Dineaux; de taal van de muziek, dr. A. van Biemen.

zet...

Belangrijke

Bij aankoop van ƒ 20 ontvangt u gratis een
prachtige shawl naar keuze!
Bovendien ontvangt iedere cliënt bij min.
aankoop van ƒ 2,50

™ Stemt lijst 11"

•GROL!

een leuke verrassing!
Deze aanbiedingen zijn drie dagen geldig,
namelijk: 16, 17, 18 mei!

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT

12a, TELEFOON

2099

Aangenomen Damegambiet (1. d4, d5, 2. 23. ...Dd7, 24. Le4, TfS, 25. ga!, f5, 26.
c4, dc4:) zal kunnen constateren, niet zo- gf6: e.p., Lf6:, 27. Dd3, Lh4, 28. Le3, Te?
zeer omdat deze opening zo sterk is, maar 29. c4, bc4:, 30. bc4:, Da4, 31. Tdcl, Pd7,
louter en alleen „omdat Petrosjan 't ook 32. Tabl, Da5, 33. g3, Le7, 34. Lg2!, Dd8,
speelde". Het is overigens een vreemde 35. Lh3!, Lg5, 36. Tb7, Le3:, 37. De3:,
zaak met de schaakopeningen; de mode Tc7, 38. Tcbl, Tb7:, 39. Tb7:, De7, 40. Dh6
speelt hierin een grote rol: plotseling en Zwart gaf op. Eigenlijk heeft deze parziet men een bepaalde variant gedurende tij maar 17 zetten geduurd!
enige tijd op allerlei toernooien spelen,
waarbij elke partij een bijdrage tot de Als misschien welkome afwisseling na detheorie van de variant betekent en dan in- ze openingstheorie volgt hier een eindeens is de belangstelling voor die variant spelstudie ter oplossing. Zie diagram.
weer verdwenen (soms doordat gebleken
is, dat er bij wederzijds goed spel voor
geen der partijen meer dan remisie in zit,
soms ook zonder duidelijk aanwijsbare
oorzaak) en speelt niemand haar meer.
Het valt te begrijpen, dat bij een dergelijk
intensief gespeeld worden van een variant
het moment, waarop een „nieuwtje" wordt
gelanceerd, steeds later komt.
Zo zijn bepaalde varianten van het Siciliaans of Spaans dermate diep geanalyseerd, dat niet zelden pas na de 20é' zet
nieuwtjes worden beproefd.
Zie bijv. de partij Matanovic-Milic uit
het jongste Joegoslavische kampioenschap: 1. e4, e5, 2. Pf3, Pc6, 3. Lb5, a6,
a b c d e f g h
4. La4, Pf6, 5. 0-0, Le7, 6. Tel, b5, 7. Lb30-0, 8. c3, d6, 9. h3, Pa5, 10. Lc2, c5, 11.
d4, Dc7, 12. Pbd2, Ld7, 13. Pfl, Tfe8, 14. (Wit: Kc6, Lg3, pion e6; Zwart: Kc8, La5>
Wit speelt en wint. Niet zo moeilijk,
Pe3, g6, 15. de5:, deö:, 16. Ph2, Tad8,
17. Df3, Le6, 18. Phg4, Pg4:, 19. hg4:, denkt u? Nu, dat is het ook niet, maar
toch nog net iets minder gemakkelijk dan
Pc4, 20. Pd5, Ld5:, 21. ed5: Pb6, 22. Tdl,
Td6 en nu speelde Wit niet 23. a4, waarna, zo_bp het eerste gezicht het geval schijnt
naar meermalen gebleken was, bij. goed te zijn. De oplossing toon ik U volgende
week.
spel remise uit de bus moest komen! maar
bracht een nieuwe zet: 23, b3! en won Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wildoor sterk spel de partij als volgt:
helminastraat 28, Haarlem.

VRIJDAG 17 MEI 1963

? '• Opgericht fa" 1900 '

63e jaargang no.38 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 1,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

50 jaar getrouwd
veerd varieert van meerdere duizenden
voor de grote steden tot meerdere honderden voor de kleinere.
Het is logisch dat men daarom niet begint met duizenden kostbare parkeerme,ers te plaatsen, doch een proef neemt met
kan meewerken aan oplossing parkeervraagstuk
de parkeerschrijf die de weggebruiker
;een geld kost, maar ook de gemeente
vonden in Zandvoort eindbestemming
niet.
Er is een tergend tekort aan parkeerruimte, dat vraagt om betere distributie in
Wel is het noodzakelijk dat de behoefte
tijd en ruimte dan het huidige „wie het eerst komt, het eerst maalt".
. aan plaatsen voor kort-parkeerders door A.s. zaterdag zijn Ilija Petrovitch en Ruza Milenkovitch vijftig jaar getrouwd. Al>arkeeronderzoekingen wordt aangepakt.
Over de noodzakelijkheid van een. meer effectieve benutting van de beschikbare
leen al bij de klank van hun namen denkt men aan midden-Europa, aan de Balkan,
(Vervolg op pagina 2.)
als Joegoslavië, Roemenië, of Bulgarije. Ilija Petrovitch is een geboren Serviër, die
parkeerruimte kunnen we het allen wel eens zijn!
Maar er zijn verschillende distributiemethoden. De ene, via de parkeermeter, kost
op l maart 1880 in Valjevo de wereld inkeek. De wereld, of althans een deel daarde automobilist nog eens extra geld; en de andere, door middel van de parkeer- Agenda
van, waarmee hij weldra vertrouwd zou raken.
schijf, jaagt niemand op kosten, ook de gemeenten niet! (Want het is uiteraard voor de openbare vergadering van de raad
niet de bedoeling van de gemeentelijke overheden over de gehele linie via de der gemeente Zandvoort op dinsdag 21 mei In 1898 overschreed de toen 18-jarige aan de Strandweg. Hier bediende hij zijn
des namiddags 8 uur.
parkeermeter aan de distributie van parkeerruimte te gaan „verdienen").
Ilija de grenzen van zijn vaderland en gasten met een rode fez op zijn scherp
1. Notulen.
die van het nabuurland Oostenrijk, om en beweeglijk gezicht, hetgeen hem in
De gemeentebesturen kunnen nu kiezen: parkeermeter of parkeerschijf.
2. Ingekomen stukken.
er te werken als glacier-suikerwerker. Zandvoort de bijnaam van „De Turk"
3. Benoemingen, ontslagen enz.
Dit staat te lezen in het mei-nummer van ,JDe Kampioen", het bondsorgaan van
4. Verkoop grond voor woningbouw aan Een vak waarin veel van zijn landgeno- bezorgde. Maar een Turk was hij allerde Algemene Nederlandse Wegen Bond.
ten ware meesters zijn en waarin ook ninst.
W. Ke'der.
Bij het uitbreken van de Balkanoorlog
5. Vaststelling nieuw reglement van orde Ilija Petrovitch het ver heeft gebracht.
n 1912 tussen de Balkanstaten en TurEen
jaar
later
vertrok
de
reisluchtige
voor
de
vergaderingen
van
de
raad.
Het toenemend gebruik van personen, Enschedé geeft voorbeeld 6. Vaststelling nieuwe verordening op de glacier naar Luxemburg en vandaar ging «je, meldde hij zich vrijwillig bij het
auto's in ons land heeft ook in onze steverplichte halvedagsluiting van win- hij naar België. In 1900 kwam hij naar Servische leger en trok mee ten strijde
den het probleem doen ontstaan van het
De gemeente Enschede heeft als eer„de halve maan" uit Zuidoost-Europa
Nederland. Na drie jaar werken bij verkels.
gebrek aan parkeerruimte. Er is slechts
ste grote gemeente in ons land, be- 7. Partiële herziening 2 wederopbouw- schillende
suikerwerkfabrieken, opende hij e verdrijven. Oorlog sluit liefde niet uit.
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
sloten de parkeerschijf te gaan toen 1913 huwde hij tussen twee veldslagen
in Amsterdam een eigen zaak.
plan-zeereep-zuid.
en de vraag naar parkeerplaatsen is vele
passen. De ANWB, die sterk voor de 8. Voorlopige
Tijdens een uitstapje naar Zandvoort door met Ruza Milenkovitch, een Servaststelling enz. rekeningen
parkeerschijf is geporteerd, heeft, op
malen groter.
zag hij zijn toekomst en eindbestemming: /ische, geboren in Knjazevats. De oorlog
over 1961.
Hiervan is veel economische schade het
verzoek van deze gemeente, toegeKappen bos i.v.m. de bestrijding van een winkel in Zandvoort waar hij de tou- ileef Ilija Petrovitch van zijn suikerwergevolg; vooral schade door verloren tijd;
zegd 20.000 parkeerschijven gratis ter 9. de
risten zou laten kennis maken met zijn en afhouden. Na de overwinning op de
dennenscheerder.
bovendien wordt het verkeer extra belast
beschikking te stellen,'die dezer da- 10. Verbetering
Turken, moesten de vroegere bondgenoverlichting zeereep-mid- smakelijke kunst.
door het rondrijden op zoek naar parkeergen verzonden zullen worden.
Op 18 mei 1903 opende hij aan de — en, de Bulgaren worden bestreden en
den en zuid.
De gemeente Enschede heeft hier- 11. Overdracht
gelegenheid.
grond hoek Hogeweg-Bre- thans verdwenen — Strandweg een win- daarna brak de eerste wereldoorlog uit.
mede gebruik gemaakt van het aanDit stijgende gebruik van personenauto's
derodestraat door het r.k. kerkbestuur. kel in suikerwerken en een café-bodega. Voor hij opnieuw de wapens opnam, rebod,
dat
de
ANWB
reeds
in
1959
aan
betreft ook diegenen die zich 's morgens
In de wintermaanden sloot Petrovitch z'n ;elde Ilija Petrovitch zijn zaken in ZandSubsidie „Zocherschool.
een 25-tal grote gemeenten heeft ge- 12.
naar hun werk begeven en 's avonds naar
13. Grondovername van de kerkvoogdij bedrijf en trok naar het zonnige zuiden. •oort en ging vandaar regelrecht naar
daan,
n.l.
om
gratis
parkeerschijven
Voor de aanvang van het zomerseizoen het front. Na de nederlaag van het Serhuis terugkeren. Zij komen vroeg en bede N.H. kerk enz.
te verstrekken aan die gemeenten, die 14. van
zetten langdurig een groot deel der parwas
hij weer present en opende zijn zaak ische leger, volgde een avontuurlijke teRondvraag.
een proef willen nemen met het syrugtocht over land en zee, die Ilija tot in
keerplaatsen, zodat er later op de dag
steem van beperkte parkeerduur, ge^oord-Afrika bracht. Het verhaal van devoor de bezoekers, vertegenwoordigers,
controleerd met behulp van de parze tocht roept herinneringen op aan geleveranciers en klanten geen plaatsen
keerschijf.
deelten van de Ilyas van Homerus. Na
meer te vinden zijn.
Tegelijkertijd is in deze gemeenten,
3»/s Jaar omzwervingen keerde hij naar
De komende en gaande man heeft als
waaronder
ook
Amsterdam,
Rotterzijn echtgenote terug en zijn zoon, die in
regel slechts voor korte tijd een parkeerdam en Den Haag, verzocht n i e t
het begin van de wereldoorlog was geboplaats nodig. Hij wordt de kortparkeerover
te
gaan
tot
het
gebruik
van
parren.
der genoemd en onderzoekingen hebben
in Zandvoort geïnstalleerd
keermeters
—
die
immers
voor
de
>
In 1919 arriveerde hij met zijn gezin
uitgewezen dat deze groep niet langer dan
automobilist
weer
een
extra-belasting
n Zandvoort. Daar heeft hij zijn bedrijf
twee uur parkeert en gemiddeld zelfs niet . vormt — dan nadat eerst een proef
J.l. dinsdag heeft de sekretaris van „Het dat een aanval van acuut reuma heeft aan de Strandweg opnieuw opgebouwd en
langer dan 40 minuten.
met de parkeerschijf zou zijn geno- Nationaal
De eerste groep dus, die der langpar- | men.
Rheumafonds", de heer R. doorgemaakt is voor deze ziekte gevoelig :ot grote bloei gebracht. Met een onderInmiddels
heeft
ook
Arnhem
—
keerders, is de veroorzaker van de moeiSmit, een plaatselijk comité voor het geworden, hetgeen zich kan uiten in een jreking gedurende de oorlogsjaren 1940in
principe
—
besloten
met
de
par.945, zijn Petrovitch en zijn echtgenote
Rheumafonds als onderafdeling van het herhaling.
lijkheden (uitgaande van het feit van de
kèerschijf te gaan werken.
Nationaal Rheumafonds geïnstalleerd. In
In Nederland is de situatie zo, dat geen daarin werkzaam geweest. Na de oorlog
beperkte ruimte!)
Deze
parkeerschijf
is
landelijk
gelliet plaatselijk comité hebben zitting geno- andere ziekte zulke duizelingwekkende hebben zij hun zaak voortgezet in een
Het is dus noodzakelijk tot eep rededig en kan zonder meer gebruikt men
lijkelijke verdeling van de beschikbare
bestuursleden van de drie Zandvoort- bedragen kost als het reuma. Het reuma pand aan de Kerkstraat, waaraan tevens
worden
in
elke
gemeente,
waar
een
se
kruisverenigingen,
het Oranje-groene, staat in ons land met 80 miljoen gulden, een ijssalon werd verbonden. Tot 1960
ruimte te komen, om de „verdrongen"
parkeerzóne wordt ingesteld.
kort-parkeerders een rechtmatig aandeel
het Witte en het Wit-gele kruis. Het zijn jaarlijks uitgekeerd aan invaliditeitsgel- heeft Ilija Petrovitch daar de ijsscepter
mevrouw A. Blaauboer en de heren W. den, zieltteuitkeringen en behandelingskos- jezwaaid, geassisteerd door zijn vrouw.
te kunnen verzekeren.
M. B. Bosman. A. A. Cense. J. F. Erdt- ten, veruit aan de spits. Dit houdt nauw Daarna trokken zij zich terug om uit te
Dit kan geschieden door het instellen
sieck, J. C. M. van Ei.lk, D. G. Geurtsen, verband met het feit dat bijna de helft usten van een avontuurlijk en succesvan een parkeervergunning voor beperkte
J. F. J. Hoogenbosch, F. Koper, J. L. C. van het 'aantal "reumagevallen voorkomt vol bestaan.
tijdsduur.
één uur en anderhalf uur.
De aantrekkelijkheid van de parkeer- Lindeman, E. J. Poster, ds C. de Ru en onder mensen in de leeftijd van 40-60 jaar, !ij werden beiden op hun verzoek kort
Het Wegenverkeersreglement kent reeds
na de tweede wereldoorlog genaturalilang het parkeerverbod-voor-langer-dan- schijf ligt in het feit dat dit controle- H. Vos.
de produktieve leeftijdsgroep!
En afgezien van de financiële kant is seerd. Ook hun zoon, die de bodega van
Voorzitter van het comité is de heer
een-bepaalde-tijdsduur. Dit is dus het mid- middel de weggebruiker geen geld kost.
del om lang-parkeerders te weren op Dit in tegenstelling tot de parkeermeter, Geurtsen, terwijl de heren van Eijk en er dan nog het grote leed waaronder zo zijn vader overnam, kreeg de Nederlandwaarin de automobilist elke keer dat hl; Poster respectievelijk als penningmeester velen als gevolg van reumatiek gebukt se nationaliteit.
plaatsen waar zij niet gewenst zijn.
De oorlogen waaraan Ilija Petrovitch
gaan.
In het verleden bleek echter reeds in even parkeert een geldstuk moet depone- en als sekretaris fungeren.
Voor de bestrijding van het reuma ^n deelnam en de koningen die hij diende,
ons land, zowel als elders, dat overtreding ren waardoor hij dus verplicht is zelf te
De installatie vond plaats in het GeNederland heeft zich met grote wilskracht, zijn achter de horizon van de geschiedevan dit verbod moeilijk juridisch te be- betalen voor de controle van een over- meenschapshuis.
wijzen viel, omdat controle in de prak- leidsmaatregel.
Bij de installatie waren aanwezig me- enthousiasme en doorzettingvermogen een nis verdwenen.
De gemeentebesturen zijn vrij de par- juffrouw A. J. M. Huizinga, consulente leger van artsen, verpleegsters, masseurs, Maar de vroegere onderdanen van de vertijk onmogelijk bleek te zijn.
Daarom heeft men gezocht naar mid- keermeter, of de parkeerschijf te kiezen van genoemd fonds en de wethouder van maatschappelijk werksters en niet te ver- geten vorsten, Ilija Petrovitch en zijn
delen om deze controle te verbeteren.
Het is daarbij denkbaar dat sommige ge- sociale en culturele zaken, mevrouw C. geten zeer vele particulieren ingezet om vrouw, behoren nog tot de goede bekenIn 1935 is daartoe in de Verenigde Sta- meenten beide zullen kiezen: in sommige Stemler-Tjaden. Na de installatie voerden met gezamenlijke inspanning het reuma- den. Zaterdag 18 mei a.s kan met het
ten de parkeermeter ingevoerd. Die par- straten met smalle trottoirs of zelfs zon- de heren Geurtsen en Smit het woord. De vraagstuk op te lossen. De taak van Het echtpaar in Bodega Petrovitch, tussen 4
keermeter is een klok op een paal, die der trottoirs (bv.\ de grachten) zijn par- voorzitter van het plaatselijk comité her- Nationaal Rheumafonds is om de finan- en 7 uur, de hand drukken. Dan wordt
bij elke parkeerplaats wordt gezet. keerschijven het enig mogelijke middel dacht de heren Zonnenberg en de Ronde, ciële middelen te verschaffen voor deze iet gouden huwelijksfeest en tevens het
60-jarig bestaan van de bodega herdacht.
De automobilist wordt bij de wet ver- omdat er geen plaats is voor de opstel- die zich voor de kruisvereniging in Zand- uiterst zware en moeilijke strijd.
Bij de vele gelukwensen die zij dan onDe heer Geurtsen verklaarde tot slot
plicht de klok met een geldstuk in wer- ling van parkeermeters. De ANWB, die voort verdienstelijk hadden gemaakt.
king te stellen. Na afloop van de ter bijzonder geïnteresseerd is in de oplosDe heer Smit gaf een beeld van deze van de bijeenkomst dat het comité in getwijfeld zullen ontvangen, voegen wij
plaatse geldende maximum parkeertijd sing van het parkeervraagstuk, meent, ziekte in ons land en de taak van het Na- Zandvoort zich nader zal beraden over de gaarne de onze.
waarop de klok is afgesteld, vertoont de- dat de parkeerschijf het aangewezen mid- tionaal Rheumafonds.
wijze waarop steun aan de reuma-bestrijze klok een rood signaal als bewijs dat del is doch dat daarnaast in bescheiden
Reuma is een volksziekte. Dat bewijzen ding kan worden verleend in het kader
de automobilist in overtreding is. „Bijvul- mate parkeermeters kunnen worden ge- de cijfers. 19% van de vrouwelijke en 12% van het Nationaal Rheumafonds.
KNMV-races
len" is natuurlijk strafbaar.
plaatst daar waar het kort-parkeren bevan de mannelijke bevolking van ons land
De Koninklijke Nederlandse Motorrijders
1
Parkeermeters zijn behalve in Amerika, perkt dient te worden tot maximaal l /., lijdt aan of andere vorm van reuma. BeVereniging organiseert a.s. zondag 19 mei,
ook in een aantal landen in Europa in ge- uur (stations, postkantoren enz.). Er zi; rekend is dat meer dan 100.000 personen
op het Circuit de jaarlijkse snelheidswedbruik.
met nadruk gesteld dat parkeermeter en voortdurend gevaar lopen door deze ziekte Kollekte Rode Kruis
strijden met originele standaardmotoren.
De parkeerschijf is in 1957 in Parijs in parkeerschijf
gelijkwaardige
middelen blijvend invalide te worden.
gebruik genomen en is in feite een kar- zijn ter controle van de vastgestelde beKinderen tussen ongeveer 5 en 12 jaar Van 28 mei t/m 8 juni wordt in Zandvoort
tonnen „klok", die de automobilist zelf perkte parkeerduur.
kunnen getroffen worden door reuma. een kollekte georganiseerd ten bate van Opening seizoen
afstelt op het tijdvak van aankomst. De
Parkeeronderzoekingen
hebben uitge- Vooral door acuut reuma, een zeer ernstige het Ned. Rode Kruis. Kollektanten(trices) Nu het „zomerseizoen" nadert gaat de
schijf moet daarna aan de binnenkant wezen dat het aantal plaatsen dat voor ziekte die o.m. een blijvende afwijking aan kunnen zich melden bij de heer F. Poots, Zandvoortse Reddingsbrigade weer met
van de auto worden bevestigd, doch uiter- kort-parkeerders moet worden gereser- het hart tengevolge kan hebben. Een kind Haarlemmerstraat 24.
liet strandwerk beginnen. A.s. zondag zulaard van buiten goed zichtbaar zijn. De
len de drie posten Ernst Brokmeier, Rocontroleur kan dan zien of de toegestane
tonde en Piet Oud weer in gebruik worden
tijd is verstreken.
genomen door ongeveer tachtig vrijwilliIn de beroepsgroep metaal vond welis- gers.
Te vroeg afstellen en bijstellen is nawaar een vrij sterke seizoendaling van
tuurlijk strafbaar.
De Z.R.B, wordt bijgestaan door leden
het aanbod plaats, maar de geregistreerde van
Op de Parijse schijf is aan de voorzijbrigades uit Heemstede, Spaarnarbeidsreserve ligt thans toch hoger dan dam de
de het tijdvak van aankomst en tevens
en Haarlem.
ultimo april 1962, terwijl het vraagcijfer
het einde van de toegestane tijd aanaanzienlijk lager is dan een jaar geleden
gegeven.
in de maand april
In het algemeen is hier sprake van een Burgerlijke Stand
Het z.g. Parijse model wordt thans in
scherpere selectie bij het aannemen van
10 mei — 16 mei 1963
een aantal Franse steden toegepast, en
nieuw personeel. Ook bij de beroepsgroeverder ook in verschillende grote ItaliaanGeboren'
dv., C. G. Harms en
Gedurende april nam de geregistreerde arbeidsreserve van mannen af van 35.041 pen kantoor, handel, horeca en overig van I. Eils;Bianca,
se steden.
Wouter Gijsbert, zv., A. C.
Het Weense model, dat in de Oosten- tot 24.706. De bezetting op aanvullende werken daalde van 2902 tot 2806, zodat het verkeer is het aanbod hoger en de vraag Reuijl en van W. M. J. van Rede; Yvonne
lager in vergelijking tot vorig jaar. Deze Johanna Maria, dv., F. Bluijs en van M.
rijkse steden wordt gebruikt, bestaat uit aantal werkloze mannen met ruim 10.000 verminderde tot 21.900.
een kartonnen wijzerplaat met twee be- Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde ar- verschijnselen zouden kunnen worden ge- J. Berg; Frederique Margreta Maria, dv.,
zien als een aanwijzing, dat de arbeids- G. C. Stalenhoef en van A. M. Kerssens.
weegbare wijzers.
markt neigt tot een zekere ontspanning.
Deze wijzers zijn echter zodanig aan beidsreserve daalde van 33.000 tot 28.000.
Ondertrouwd: Gerardus Joseph Maria
Het seizoen deed niet alleen de seizoen- Versteege en Neeltje Laarman; Nico Daelkaar verbonden, dat voor al deze steden
werkloosheid dalen, maar had tevens zijn
slechts eenzelfde maximale parkeerduur
Simons en Rika Kan; Petrus HendriIn de landbouw komen de voorjaars- weerslag op de andere vormen van werk- vid
van één uur kan gelden, uiteraard alleen De daling van de geregistreerde arbeidscus de Vos en Maria Elisabeth Blom.
reserve
deed
zich
in
alle
beroepsgroepen
werkzaamheden
thans
goed
op
gang,
loosheid.
in die straten en zones waar men de
Gehuwd: Martinus Boelc en Gezina
voor, maar was het sterkst in de bouw, waardoor het aanbod van landarbeiders
De daling van het aantal werkloze Doornekamp;
schijf verplicht heeft verklaard.
Hermanus Adrianus van
de
landbouw
en
bij
do
losse
arbeiders.
De
en
losse
arbeiders
een
forse
daling
te
zien
vrouwen
vond
in
vrijwel
alle
beroepsgroeIn Zwitserland heeft men, nadat reeds
Schaagen en Hendrika Jacoba de Munick;
oorzaak
van
het
teruglopen
van
de
werkgaf.
Ook
hier
is
sprake
van
een
zekere
pen
plaats
en
moet
voornamelijk
worden
in een aantal gemeenten de parkeermeter
Overleden buiten de gemeente: Teunis
werd toegepast, ook parkeerschijven in loosheid moet in de eerste plaats gezocht inhaal van door de winter gestagneerde toegeschreven aan de invloed van het sel Zonnenberg, oud 76 jaar, gehuwd met J.
zoen.
gebruik genomen: in enkele plaatsen van worden in 't in toenemende mate op gang werkzaamheden.
C. van Doorn; Teunis Willcm Zwemmer,
het Parijse model en in andere van het komen van de seizoenwerkzaamheden.
oud 71 jaar, gehuwd met C. A. van Bijlen;
Daarnaast is de voor de tijd van het
Weense model, beide in enigszins geperNeeltje Steenhuizen, oud 81 jaar gehuwd
jaar normale daling van het aanbod van In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
fectioneerde vorm.
geweest met F. W. Bon; Johanna CathaOok in Duitsland zijn naast parkeer- arbeidskrachten versterkt als gevolg van
rina van Petegem, oud 77 jaar, gehuwd
eind maart
eind aprï met
meters, parkeerschijven in gebruik. Be- het feit, dat zich thans een reactie voorH. W. Veth.
doet
op
de
achterstand
in
verschillende
kend is de stad Kassei, waar men het eenWerkloze mannen
32.139
21.900
Geboren buiten de gemeente: Eelco Jowerkzaamheden
als
gevolg
van
de
lang(waarv. op soc. werkv. objecten)
7.961
7.805
trum tot één groot winkelgebied heeft gehan Gerard, zv., E. J. P. Spaak en van E.
maakt, bepaalde terreinen voor lang par- durige vorstperiode. Aan bovengenoemde
Bezetting A.W
2.902
2.806
A. E. Kübler; Martin Willem, zv., W. C.
omstandigheden
moet
de
sterke
daling
keerders heeft aangewezen en andere
A. Bakkenhoven en van J. Koning
van
de
trend
worden
toegeschreven.
Geregistreerde arbeidsres. mannen
35.041
voor kort-parkeerders.
24.706
Het aanbod van bouwvakarbeiders daalWerkloze vrouwen
4.409
Op deze laatste wordt de parkeerschijf
3.917
Watergetijden
de
met
ruim
2000
tot
1200.
Hiermee
is
een
gebruikt.
(waarv. op soc. werkv. objecten)
770
773
HW LW HW
strand
LW
De Nederlands^ parkeerschijf is van niveau bereikt, dat lager ligt dan dat in
Openstaande aanvragen mannen
71.344
76.389
mei
berijdbaar
een - geheel nieuw systeem en bijzonder enig jaar daarvoor in dezelfde maand. De
Openstaande aanvragen vrouwen
36.473
38.614
gemakkelijk hanteerbaar: aan de voor- vraag is hiertegenover sterk gestegen. De
19 12.18 7.30
20.00 3.30—10.00
zijde wordt uitsluitend het tijdvak van spanning op de bouwmarkt, welke van Analyse van de werkloosheid:
0.48 8.30 13.18 21.00 4.30—11.00
eind maart
eind apri 20 1.43
aankomst — in een venster — aangege sttucturele aard is, wordt thans nog ver14.10
9.30
22.00 5.30—12.00
ven. Aan de achterzijde zijn als „remin sterkt door de pogingen van de aanneSeizoenwerkloosheid
7.000
2.000
2.30 10.30 14.59 23.00 6.30—13.00
der" voor de gebruiker de corresponde mers de in de winter ontstane achterstand
Wrijvingswerkloosheid
9.000
7.000
3.19 11.00 15.46 23.30 7.00—13.30
rende vertrektijden aangegeven, met na in te halen en door de extra werkzaamWerkloosheid minder geschikten
13,000
12.000
4.01 12.00 16.31 24.30 8.00—14.30
me voor de drie meest-voorkomende ma heden, welke het herstel van de door de
Structuurwerkloosheid
6.000
4.000
4.47 12.30 17.17
8.30—15.00
ximale parkeertijden van resp. 'n half uur vorstbeschadigde wegen met zich brengt.
Totaal
35.000
25.000
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
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Ilija Petrovitch
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Comité Rheumafonds

Stijgende werkgelegenheid

OFFICIËLE MEDEDELINGEN:
GEMEENTE ZANDVOORT

Feestavond jeugdverenigingen

(Vervolg van pag. 1)

Traditiegetrouw organiseren de Herv.
jeugdvereniging de,, „Vliegende Schotel"
en de zustervereniging de „Sneeuwbal"
uit Heemstede, een feestavond ter iafslui:ing van het winterseizoen. De feestavond
die bij tourbeurt in Heemstede en Zandvoort wordt gehouden, vindt dit keer in
Zandvoort plaats op zaterdag 18 mei a.s.
in Zomerlust.
Aan de bijeenkomst gaat een speurtocht
in Zandvoort vooraf. Daarna wordt een
cabaret-programma uitgevoerd door leden
van de „Sneeuwbal". Men verwacht dat
circa 250 jongeren de feestavond zullen
bijwonen.

Mensen en zaken

En nu weer gewoon doen.
pe burgemeester is. op woensdag 22 mei De kruitdamp ia opgetrokken. De honderd- •
n 5, juni verhinderd spreekuur te hou- vijftig zetels zijn verdeeld onder de meest
den.
biedenden. De zaken hernemen hun gewoWethouder Kerkman zal op 24 mei geen ne gang.
spreekuur houden.
;
Toch zit er iets weemoedigs' in. Zo'n
Slechts op deze wijze wordt een dui- il. 99) gewijzigd en wel in die zin dat
verkiezingsstrijd is opwindend, gezellig en
delijk inzicht in het effect van de getrof- rtikel 32 is uitgebreid.
fen maatregel verkregen.
dikwijls vol van humor. Op de avond van
Deze uitbreiding omvat het volgende:
De Paiijse zone bleue word in gebruik
de uitslagen ziet men ze „broederlijk" bijgenomen op 7 november 1957, en omvatte — Het is de bestuurder van een motorrijeen zitten, terwijl ze door een en dezelfin eerste aanleg 6000 plaatsen, waarbij
tuig op meer dan twee wielen verbode verslaggever ondervraagd worden. Dan
controle, zowel 's ochtends als 's middags
den
te
parkeren
zonder
parkeerschijf
telkens door 400 agenten werd uitgevoerd.
zien ze er wat bedremmeld uit, alsof ze
Zandvoortmeeuwen
op plaatsen waar een parkeerverbodHet aantal overtredingen bedroeg ongezich schamen, dat ze een paar dagen gevoor-langer-dan-een-bepaalde-tijd
beUitslagen
zondag
12
mei
196S:
veer 3000 per dag, welk aantal vrijwel
1-0 leden nog zo fel uit de hoek kwamen. Somstaat, dat is aangeduid door borden Congres NRV
Aalsmeer-Zandvoortm.
constant bleef.
1-0 migen van hen lachen breeduit. Dat zijn
model 63a „parkeer-zône" (de wet Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei
Zandvoortm. 2-H.R.C. 3
Nadien is men — terecht — ten dele
spreekt van ,,wachten", het spraakge- a.s. vindt in hotel Bouwes de algemene Vriendschappelijk :
overgegaan op burger-controleurs.
2-4 de winnaars. Anderen grinniken als een
bruik van parkeren).
4-T.Z.B. l
vergadering van de Nederlandsche Reis- Zandvoortm.
Het aantal controleurs, dat eind 1958
8-1 boer, die kiespijn heeft of kijken nors en
Zandv.m.
jun.-R.C.H.
jun.
—
Het
gebied
waarvoor
dit
parkoeryerdoor bijzondere omstandigheden tot 220
vereniging plaats.
donker. Dat zijn de verliezers.
bod-voor-langer-dan-een-bepaalde-tijd,
programma zaterdag 18 mei 1963:
man was teruggebracht, is successievelijk
14 u.
aangeduid met borden model 63a geldt
Pupillen Polio toernooi
Over de boeren gesproken. We krijgen
weer uitgebreid, naarmate de zone bleue
heet „parkeerzône" en kan zowel een Uitslag MCZ avondrit
werd vergroot.
Zondag 19 mei 1963:
dus een boerenfractie in de Tweede Kaweg of straat, een weg- of straatge- De uitslagen van de j.l. zaterdag door de
ZanÜvoortm.-Aalsmeer
14.30 u. mer.
Begin 1959 bestreek de zone bleue ondeelte als een gebied omvatten.
geveer 12.000 parkeerplaatsen waarvoor
11 u.
Motorclub „Zandvoort"
georganiseerde H.R.C. 3-Zandvoortm. 2
Hoe genoeglijk rolt het leven eens ge25 agenten en 335 man burgercontroleurs — De parkeerschijf moet voldoen aan de avondpuzzelrit, waaraan 54 auto's deel- Donderdag êS mei (Hemelvaartsdag)
met de controle waren belast.
voorschriften, neergelegd in de Be- namen, luiden als volgt:
Zandvoortm.-V. V.A.
14.30 u. rusten landmans henen. '
Eind 1959 omvatte de zone bleue ongeschikking van. de Minister van Ver- 1. W. Smits, M.C. Haarlemmermeer, 16!
Alc. Victrix 2-Zandv.m. 2
10 u. En als nu de nieuwe regering eens een
veer 18.000 plaatsen, waarvoor 320 man
koer en Waterstaat, nr. 17291 (St. Crt straf p.; 2. Th. van der Putten, M.C. Zandstunt uithaalt en het landbouwschap ophulppersoneel was ingeschakeld; d.d. 15
1963 nr. 67).
voort, 165 p.; 3. Th. van Eijk, MAC Haar- Opstelling Zandvoortmeeuwen
januari 1963 werd de zone b'eue uitge- — Het parkeren is in een parkeerzône al- lem, 194 p.; 4. B. van Gelder, MC Zand- In de ontmoeting tegen Aalsmeer komt heft? Wat dan? Gaat de Koekoek, die z'n
ei in het nest van de parlementaire demobroid tot 24 500 parkeerplaatsen, terwijl
leen toegestaan op een tijdstip gelegen voort, 232 p.; 5. J. Totté, MC Haarlem- het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen cratie heeft gelegd, dan geruisloos weg?
met ingang van diezelfde datum het aanmermeer, 233 p.; 6. C. F. Visser, MC a.s. zondag in de volgende (gewijzigde)
tussen
het
op
de
parkeerschijf
aangetal burger-controleurs werd uitgebreid tot
De 'spanning duurt voort, al is ze vergeven tijdvak, waarin de aankomst Zandvoort, 237 p.; 7. S. G. Bruin, MAC opstelling uit:
400.
Delfia, 248 p.; 8.' • M. Storchart, MAC
K.
Vlug;
A.
C.
M.
Stokman;
P.
'A'."
J.
valt
en
het
einde
van
de
toegestane
schoven
naar een ander terrein. We zien
Het aantal overtredingen bedroeg m
parkeertijd. Dit laatste wordt aange- Haarlem, 280 p.; 9. -J. Reiman, De Wég- Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G. met ongeduld uit naar de kabinetsforma1961 ongeveer 1,2 miljoen en van l maart
kruisers,
287
p.;
10.
M.
J.
Oldenburg,
MC
3.
Kraai
jenoord;
H.
Schultz,
C.
S,
Schilp
geven met een onderbordje, aangetot l november 1962 ongeveer 825.000;
Haarlemmermeer, 292 p.; 11. C. Joosten zand, S. Stobbelaar, J. F. Paap en -G. teur in de eerste plaats en vervolgens naarbracht onder model 63a.
waaruit blijkt dat het aantal overtredinHaarlem, 302 p.
de verrichtingen van deze figuur. Het ligt
Oosterbaan.
"
gen vrij constant blijft en ongeveer 4% — Tenslotte is het verboden de op de
Reserves zijn: G. NijkampJ B. Molenaar in de lijn der verwachtingen dat hij het
parkeerschijf aangegeven aanvang van
van het totaal parkeerbewegingen uiten K. G. Hendrikse.
moeilijk gaat krijgen.
•,;
de parkeertijd te wijzigen, zolang het Met en zonder leesbril
maakt, hetgeen vrijwel overeenkomt met
motorrijtuig niet opnieuw aan het njde situatie bij parkeormeters.
Maar
we
blijven
vervuld
van
heimwee
Zandvoortse Bridgeclub
Nieuwe boehen openbare bibliotheek
dende verkeer heeft deelgenomen.
De schijf vergt meer controlerend pernaar de dagen, waarop we 's avonds de
De zesde competitie is geëindigd. In .de markante koppen van de- partijbazen op
soneel dan bij de parkeermeter het geval — Bovengenoemde voorschriften gelden Romans
A-lijn
eindigde
het
koppel
Raspoort-Sjouis. De ANWB zou het echter toejuichen
niet voor het parkeren op plaatsen,
werman met 220,91% als overwinnaar. ons beeldscherm zagen. En dan die onverindien het gemeentelijk politie-appar-aat
aangeduid door de blauwe parkeer- Braine - Leven aan de top
Het koppel Fabel-Stor werd tweede met getelijke uitslagenreportages! Ruim vier
niet extra zal worden belast met de conplaatsborden met witte P, en voor Van Suchtelen - Oudejaarsvuur.
208,18%. Naar de B-lijn degradeerden~ de uren staatjes, termometers, cijfers en pertrole op het naleven van de parkeerduur
taxi's op taxi-standplaatsen.
- Kinderjaren.
koppels Kiewiet-Klomp met 183,51%
onverschillig of dit met behulp van par- — Het einde van het parkeerverbod-lan- Tolstoj
centages op de beeldbuis, terwijl de HotVermaasdonk
Niemand
weet
waarom.
keermeters of met parkeerschijven geBrossois-Spiers met 176,51%.
ger-dan-een-bepaalde-tijd
met
verplicht
Queen
Die
geheimnisvolle
Katze.
Hun plaatsen zullen worden ingenomen spurs in een boeiend duel gewikkeld waschiedt, doch dat daartoe, zoals in vele
gebruik van de parkeerschijf, wordt Styron - The long march.
door de dameskoppels Keur-Schutte met ren met Atletico op de gehavende grasbuitenlandse steden het geval is, burgeraangeduid door het bord volgens mo213,29% en Berrier-Hagen met 210,14%. mat van het Feijenoordstadion.
controleurs , worden aangesteld.
Simon
Les
raislns
verts.
del 63b „einde parkeer-zône".
Naar de C-lijn degradeerden het koppel
Het model van de door de Minister bi;
Peen-Reijer met-186,06% -en het ^-dames- , De N..T.S. meende dat het kijkend puBeschikking nr. 17291 van 4 april 1963
koppel Huijsman-van Praag met 184,13%. bliek meer belangstelling zou hebben voor
(Staatscourant 1963 nr. 67) vastgestelde
parkeerschijf geldt voor het gehele land
De fam. Kerkman met 222,57%- en .het de verkiezingsuitslagen.it) ;Een nobele gedus overal waar de gemeenten een par
koppel Notterman-Mulder Smid '-met dachte, die getuigt van vertrouwen in de
216,87% promoveerden naar de B-IIjn'|'en burgerzin van het nederlandse volk. Heel
keerzône instellen.
SEDERT 1849
naar de C-lijn gaan mevr. Jacobs-HulsDaarbij zijn de gemeenten vrij de maxi
kemper met 222,94% en de fam. Polak veel t.v.-bezitters zullen een andere memale parkeerduur vast te stellen. Dez<
met 213,11%. Degradatie van de C- naar ning zijn toegedaan. Dat is hun goed recht.
kan per straat en eventueel zelfs straat
de D-lijn volgden voor het dameskoppel Verscheidenheid van mening moet er zijn.
deel variëren.
pröse-Heldoorn met 188,85% en mevr. Dat ziet u duidelijk in de deelname aan
Zoals reeds vermeld staan op de schij
Snijer-Paap met 185,09%.
aan de achterzijde de eindtijden aange
Deze week werd gestart met de zevende de stembusstrijd. Van de grote jongens tot
geven bij maximale parkeerduren van
*
meubele
en laatste competitie.
de rampzalige kleine splintertjes, die de
resp. half uur, één uur en anderhalf uur
kiesdeler niet haalden. Zo gaat dat. En
Het Wegenverkeersreglement is bij Ko
GIERSTRAAT 52-S4-S6
Zandvoortse Schaakclub
ninklijk Besluit van 19 maart 1963 (St
nu dus weer gewoon doen. Samen lekker
TELEFOON. 12047
Peze week zullen ' Gerritsma en Lindeman aan het werk en er voor zorgen dat de
de strijd aanbinden voor het clubkampi- verkiezingen van 1967 een suces worden!
HAARLEM
Altijd gaaf huidje
Catalogus
oenschap 1962-'63.
MOMUS
op aanvraag
Bronkhorst 'en de Jong spelen ^
verkrijgbaar
laatste partij om de derde plaats. Verher
worden de 5e tot de 10e plaats bezet door
Nielsen, Roetemeijer, Vos, Steiner, Ter^JJROL-POEDER
mes en Vastenhouw.
POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP
MMi f1.60 - F1.~

Toepassing parkeerschijf
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Uitslag KAMERVERKIEZINGEN 1963
in ZANDVOORT op WOENSDAG 15 MEI

Aantal kiesgerechtigden: 9126
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Stembureau

KVP

1. Kleuterschool , Prinses Marijke"
2. Hannie Schaf tschool
3.
4.
5. Dr Albert Plesmanschool
6.
7.
8.
9. Wilhelmina Kleuterschool •
10. Kleuterschool St Agatha"
11.
12. Woodbrookershuis, Bentveld

-

Totaal

PvdA

89
139
112
98
72
73
131
138
152
80
87
113

176
209
259
138
424
419
177
356
225
86
180
61

1284

2710

WD

286
167
193
278
91
44
198
74
165
321
140
191
2148

-ii >^i i
-AR
CHU
31
33
23
41
43
27
55
21
39
36
21
35
405

CPN

83
72
36
30 .
39 ,
32
49
65
49
25
54
28

8
10
12
' 16
10
> 27
11
14
8
10
11
6

562

Lib. St.
PSP
Partij

-i
SGP'
'a
1

32
16
16
34
51
39
31
21
36
18
28
12

18
19
10
15

334

111

2
i
2
i;
9
3.
j

143

17

12

Lijst
Grol

27
26
13
24
8
11
9
5
10
12
5
6

4

156

30

4

3
1
3

1

13

15

Vel. verk. "*
+100.000
p. Econ. Nw.Dem. woningen Bo'eren
Appèl Partij GPV p.jr. Partij

1

2
12
2
4
11
7
11

14

13

2
2

1
5
1
1
2
6
4
4
2

1 '
5 '
—
—

7
5
2
5
3
4
4
6
5
1

23
23
47
30
15 '
24
12
38
12
18
6
2

••

•

,"
1

10

Totaal
geldig

250

42

788
727
724
720
763
706
700
746
709
626
541
465
8215

Alg.
Onwaarde
Blanco ongeldig Totaal

14
5
13
2
1
7
.5
3
4
3
5
3

1
11
11
14
16

58

138

803
743
748
736
780
727
719
766
729
633
553
474

14:

14
17
16
4
7
6

8411

Waakzaam blijven
„Zou de geringschatting, waarmee de burger zijn parlement doorgaans beziet, toenemen, dan di eigen er aanzienlijke gevaren. Het sou, wel eens eo kunnen worden
dat degenen, die vinden dat men beter zonder dan met een parlement kan regeren, Partijen en groeperingen
1946
voet aan de grond krijgen. Ze sullen dan
st
%
wel niet oppermachtig worden, maar het
1661
39,34
is al erq genoeg als ze in de gelegenheid P.v.d.A
komen zich sterker te maken dan se mo- p.S.P
Nieuwe Dem. Partij
gen zijn."
Dit schreven wij een maand geleden in V.V.D
een kantnotitie over de a.s. verkiesingen. Lib. Staats Partij
Bij de stembusuitslag van j.l. woensdag
734
17,39
hebben de f splinter)partijen, die geen K.V.P
ovet dreven liefde koesteren voor de }unc- A.R
5,57
235
454
tie van de parlementaire democratie, suc- C.H.U
lüf.75
A.R. en C.H U
ces geboekt en een nederlaag geleden.
In vergelijking wet de voorgaande sta- Ger. Pol. Verbond
tenverklezing is liet aantal uitgebrachte St. Gcref. Partij
8
0,19
stemmen op dese partijen, of nieuwe va- C.P.N
574
13,59
rianten daarvan, verdubbeld, maar in verhouding met de vooroorlogse politieke si- Boeren Partij
tuatie nog niet alarmerend. Waakzaam- Partij Econ. Appèl
heid blijft echter geboden. De partij van Veilig verk. +
„boer" koekoek blijkt met alleen op het 100.000 woningen per j'aar
platte land, maar ook in de steden zwg- Lijst „Grol"
kracht te hebben. Het is daarentegen ver- Vrije Burgers
heugend, dat de uiterst rechtse Liberale Lijst Groen
Staatspartij van Ridder van Rappard, geen- Alg. Zandvoorts Belang
voet aan de grond heeft kunnen knjgen. Lijst „Breure"
Anders dan de partij van Koekoek, toont Overige partijen
deze partij facetten, die herinneren aan en groeperingen
556
13,17
het rechts-extremisme uit de dertiger en
Totaal
4222
veertiger jaren.
100.00

Zo stemde Zandvoort in 1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963

Vergelijkend overzicht

TWEEDE KAMER

st.

1948

1714

st

%
37,24

1952

2154

%

st.

37,51

1956

1963
st.
'%

1959

%

st

2916

42,25

2829
281

35,88
3,56

2710
334
30

32,99
' 4,07
,- 0,37

|

%

Prov. 'St.
1962
st
%

2788

34,99.

26,10
1,35

1892

24,08

1330

16,69'

1229

16,30

1006

' 12,63

901

15,68

1376

19,94

2348

29,78

2148
111

773

16,79

, 819

14,27

1173

16,99

1224

1284

," 15,63

1309

16,67

367
560

7,97
12,16

421
574

7,33
10,00

493
497

7,15
7,20

407
472

15,53
5,16
5,99

405
562

4,93
6,84

,429
572

5,46
7,28

11

0,24

9
9

0,16
0,16

9
17

0,13
0,25

8
16

10
17

0,12
0,21

12
13

0,15
0,17

357

7,77

270

4,71

259

3,75

119

0,10
0,20
1,51
2,03

143 '

'. 1,70
| 3,13

159

2,03

219
13

2,78
0,17

f

M

J
ii

i
4,17

4603

100.00

584

5741

10,18

162

100.00

6902 '

2,34

20

100.00

7RR4

156

1,96

543
846

6,81
10,62

0,26

ino.ort

RUIK

i

0,51
0,15

42
13

192

%

36,68
4,53

13,66

250
156

st.

2882
357

629

160

Raad
1962
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RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

fti

WASMACHINES
CENTRIFUGES ,
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Vakkundige en snelle
REP AR A T IE 8
aan alle radio- en
televisietoestellen

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE R ADIÖTOESTELLEN. Wij 'leveren alle oekende' merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg. Burg. Engelbertsstraa1: 64, tel. 2914

Ziet onze showroom

Te koop: opklapbed met Te koop: BAKFIETS, priAannemersbedi ijf Aarssee
Vlug, netjes en
ombouw en 3 del. kapok-ma staat. Tel. 3740.
TIMMER- METSEL- en
matras 120 cm br., zit.
goed, SCHILDERWERKEN
ligbank, eik.houten tafel, Drie jongedames b. z. a.
VERBOUWINGEN enz.
eik.houten salontafel, eik. voor A V ON D A F W A S, als Dannenburg
houien kapst., ombouw v. Seizoenwerk. Br. nr. 3803
het doet Tel. 02500-12037.
vaste wastafel. Spoed! Te bur. Z. Crt.
Schildersbedrijf
bevr. Zeestraat 53/1, teleP. J. DANNENBURG
Wie heeft mijn HERENNieuwste Volkswagens foon 2211.
v/h J. J. van der Mije
REGENJ3.S met gehaakte
gr. nieuwe V.W. 1500 Te koop gevr.: HUIS voor kraag gevonden, die verKONINGSTRAAT 73
Zandvoort
ingezetene,
nu
of
later
te
loren raakte op 9 mei?
Ook Opeis Rekord... '63 betrekken, voor cliënt
Tel. 2457 b.g.g. 2584
Teg. bel. ter. bezorgen, teGertenbachs Drukkerij
en Chevr. „Impala" Makelaar
A'dam tel. 020-741450
lefoon 3807.
1
Achterweg l
Haarl-str. 2, tel. 3652, en 4200
K.
C.
van
den
Broek
Vraagt vrijblijvend
offerte
Met gevoelens van vreugde >• en
Gevr. VOGELKOOITJE.
Hypotheken
FinancierinTelefoon
2135
Het
is
ons
"een
groot
genoegen
dankbaarheid geven wij u kennis
Telefoon 4453.
Binnenwerk, buitengen - Verzekeringen
U' mede te delen dat
van het heugelijke feit dat onze
UW ASSURANTIEMAN
Brederodestraat 25 Zandwerk, muurwerk
ouders en grootouders
UW VERTROUWENSMAN voort.
Medisch gedipl.
Bodega
Petrovitch
Ilija Petrovitch
F. PLOEGMAN
Te koop: 2>/„ pits Buta
en
60 jaar geleden in Zandyoort geGASSTEL m.' afdekplaat,
V.W. RIJSCHOOL
Erkend
Huza Petrovitch-Milenkovitch
vestigd werd.
slechts kort gebruikt. Zijl- Mevr. Visser, Do Favauge„TOLLENS"
assurantie-agent
plein
35,
Zandvoort.
Tel.
weg"
13,
Overveen.
Telef.
hun gouden echtverbintenis herafspr. tussen 5-8 uur n.m.
Dragan Petrovitch
Do hogeschool voor
Stationsplein 15, telef. 4562 02500-10961.
denken.
tel. 3010.
H. Petrovitch-Nijman
autonjkunst
,
D. Petrovitch
koop: UITTREKTAvoor Haarlem en omgeving
Te huur gevr. door 2 jon- Te
H. Petrovitoh-Nijman
PEL,
4
stoelen
en
bank.
Speciale voorzieningen voor liet lessen van 17-jarigen
Chinese tapijten
gedames tussen 20 juli en
en kinderen
Di'.
Gerkestraat
135.
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
20 aug. v. 14 dg: KAM2 cm dik, 100% wol, direct
_ .,
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
PEERHUISJE,
TENT, Aangeb. prima KINDER- van importeur. Redelijke
Ter gelegenheid van bovengenoemde jubilea nodigen wij u gaarne uit
CARAVAN
of
derg.
in
prijzen.
50
jaar
garantie.
LEDIKANT.
voor de receptie, te houden op zaterdag 18 mei a.s., des namiddags van
Zandvoort. Aanb. mej. C. Brederodestraat 74.
Inl. Hld. Mij. Marco Polo,
4—7 uur in Bodega Petrovitch, Kerkstraat 10, Zandvoort.
Prins, Sterreboslaan 17,
Postbus 3, Zandvoort.
Bloemendaal.
Mevr. Van Orden vraagt
flinke WERKSTER voor
BEL 4868
Te huur gevr. FLINKE maand., dinsd. of woensd.
/oor de vele hartelijke blijken van deelGARAGE of OPSLAG- van 9-12 uur, ƒ 2,— p. uur. Het adres voor onclerneming en medeleven ondervonden,bij het Ook u kunt het middelpunt zijn! RUIMTE v. tapijten. Br. Burgem. Engelbertsstraat houdswerkzaamheden, lasoverlijden van onze lieve echtgenoot,
werk aan huis, schuttingnr. 3802 bur. Z. Crt.
.17 rd.., tel. 3642.
j leegvader, broer, zwager en oom '" •
Bewonderd door velen, 'n beetje "benijd
bouw, hek- en rasterwerk.
Aangeb.
2
pers.
SLAAPdoor anderen. Dat kan het resultaat
GERARDÜSBAKKENHOVEN '
Rinkel «vraagt voor direkt, E. v.d. Berg, Burg. BeeckBANK,
prijs
billijk.
zijn van een werkelijk perfecte schoonAFWASJUFFROUW voor manstraat 38.
betuigen wij u onze hartelijke 'dank.
'
heidsbehandeling. -" Spreek zo spoedig A. J. van der Moolenstr. 6. enige uren per dag RaadUit aller naam:
HYPOTHEEK a 4.i/„%.
mogelijk
af
Voor
een'
Th. J. Bakkenhoven-Vink
Te koop: prachtige witte huisplein l, tel. 2820.
Geen verpl. levensvcrz.,
Grpte'
massage
ƒ
7,—
Zandvoort, mei 1963
BRUIDSJAPON m. sluier GeVr.' MEISJE voor halve snelle afw.. Hyp.-kant. C.
.GROTE KROCHT 5:>7
Klein massage
ƒ 5,—
en kroontje, mt. 40. Heelt dagen of WERKSTER 2 a Hoogewoonink, Mr. TroelPoststraat 12
TEL:297fi » ZfiNDVOORT
Manicuren
ƒ 2,25
gekost ƒ 175, nu: ƒ 85,—. 3 x i.d. week a ƒ 2,25 p.u. strastraat 42, Zandvoorl,
Ostadestraat l, Haarlem, Van Tetterode, Brederode- tel. 02507-4403.
Beauty Parlour
Voor de vele blijken van belangstelling bij
tel. 02500-51200.
ons 50-jarig huwelijk, betuigen wij onze
ANS NANNINGA
straat 100, tel. 4618.
hartelijke dank aan familie, buren, vrienTe
koop:
V
E
SP
A
DE
Kostverlorenstraat
64,
telefoon
2179
Gevraagd:
WIST U
den en kennissen.
t,
i
LUXE '56 in pr. st.
l voor zomergasten
RIJ-INSTRUCTEUR
met
Fam. D. Koper
dal
20%
korting op alle
Gonst. Huygensstraat 24. ervaring. Alleen v.d. dag,
vraagt
stoomgoederen
Zandvoort, Hulsmanstraat 14
druk^'-werk.
Br.
nr.
3801
Te koop: compl.: 2-pers. bur. Z. Crt.
permanent wordt gegeSLAAPK. en lits-jumeaux
ven, indien u deze brengt
m. prima -bedden (ook Voor direkt een NET
en haalt in ons filiaal
afz.) Pension Mordhorst, MEISJE gevraagd voor de
KERKSTRAAT 26
Haarlemmerstraat 9boven. winkel.
Banketbakkerij
Chemische wasserij
B.
Bosman,
Kerkstraat
22.
Aanm. bij de chef Th. Hart, filiaal Grote Krocht 15,
Te koop: antieke KELIM,
en ververij
Zandvoort, telefoon 2410.
3,50 x 1,80.
Brederodestr. Rinkel vraagt voor een ha100, telefoon 4618.
rer personeelsleden vanaf 1 v
l juni kl. SLAAPKAMER.
Telefoon 2653
Te koop: N.S.U. BROM- Raadhuisplein
l, tel. 2820.
FIETS i.pr.st. Thuis 19—
21 u. Hamanna, OosterAannemer van T E G E L parkstraat 16.
neemt weer nieuwe leerlingen aan
H. DE JONG, v. Lennepw. 27
W E R K . Alles in wandSCOOTERS te koop van
Instructrice/instructeur A. SNELLENS
én vloertegels. Nieuw en
1956, Heinkel '58 en BelBurg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594
'Voet- en handmassage reparatie. Moderne schoorla '56 en Puch-motor '51.
Steunzolen naar maat steenmantels.
Prijs billiijk. 1Tel. 4868.
E. v. d. Berg , Beeckman- A. M. v. d. Mije-Walet
straat 38.
Medisch gediplomeerd Dames
4Stven met 18 mei 1963
Te koop 2 KANARIES, •Haarlemmerstraat 46
„TELEFOONNUMMERS
(poppen), samen-/ 10,— Telefoon 3989
EN ADRESSEN
en DUBB, KOOI ƒ 10,—,
Haarlemmerstr. 9, tel. 2378. Reparatie Inrichting
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandgeeft u jeugdige gratie en presenteert:
te Zandvoort
-voortselaan 365, Bentveld, SAABVoor EENDAGSKUIKENS van kunstgebitten
én RENAULT-service-dealer.
LYCRA
PANTIES
Dagelijks van 10 tot 22 uur
en J'ONGE H E N N E N ,
Hogeweg 58, tel. 4166
Korte pijpjes en opgeknipte pijpjes — 2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverpluimvee- en vogelvoeders
Geopend: van 9-17 uur
lorenstraat 68.
gemakkelijk, vederhcht en zeer geen aanverwante artikelen,
Zaterdag van 9-12 uui
schikt te dragen onder badpak, short_ 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verbel: 02500-11607.
koop, Oranjestraat 2a.
en pantalon (uitneembaar kruisje)
HEEMS ' graanhandel, An- KAPSTER komt bij u aan
22,90 - 24,50 - 28,75 2345 Gemeente-secretarie
thoniestraat 54-56, Haar- huis, permanent v.a. ƒ 10,-. POPELINE B.H.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
lem Wij bezorgen maan- Bel 020-122851.
en Stationsplein.
Roulette-cup, lang model ............ 8,90 2525 W.
dag, donderdag en zaterSchouten. T.V., radio, haarden,
POPELINE
B.H.
dag
in
Zandvoort.
kachels,
wasmachines enz.
PREDIKBEURTEN
DOKTERS-, ZUSTERS- en
jjVporgevormd, prinsesselijn ....... 11,50 3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolAPOTHEEKDIENST
HERVORMDE_ KERK, Kerkplein
SATIJN B.H. lensstraat 13.
Lang model met kantgarnering 12,50 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
DOKTOREN:
Zondag 19 mei
10.30 uur: ds. J. Streefland, pred. te
LYCRA STEPINS ........................ 14,50 4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
\
Vondellaan 45rood.
Haarlem.
telefoon 2058
LYCRA STEPINS
2000 Brandmelding
19 uur: ds. M. L. • W. Schoch, pred.
met
fraai
tule
voorpand
............
22,50
WIJKZUSTER:
3043, 3044 Politie
te Heemstede. Jeugddienst.
Draag
GAINES,- met ritssluiting
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294 Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
2100 Politie (alleen noodgevallen)
Zeer
geschikt
voor
zware
figuren
32,90
de zo ELEGANTE
10.30 uur: spr. de heer H. Vis.
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382 Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
MAISON ELEGANCE
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Mevr. Vos
van
APOTHEEK:
KOSTVERLORENSTRAAT 49, tel. 4492
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
NED.
PROTESTANTENBOND
18 t.m. 24 mei:
Dinsdags gesloten
en al uw bedrijfskleding en manuZeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 Brugstraat 15
facturen naar het van ouds bekende
en het leed Is geleden!
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van-Zondag 19 mei
adres:
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen 10.30 uur: prof. dr. J. N. Sevenster (nh) GR,HOUTSTRAAT29. HAARLEM
uit Amsterdam.
voor spoedgevallen.
Fa.
A. v d. Veld-Schuiten.
Costuums
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360
met een bril of zonnebril van
Zondag 19 mei
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
10 uur: ds. P. J. O. 'de Bruijne.
Pantalons
Haarlem, telefoon 02500-13174.
19 uur: ds. P: J. O. de Bruijne. Gat. Z. 9
SCHILDERSBEDRIJF
Gediplomeerd opticien
Colberts
Het Huis in de Duinen:
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
19.30 uur: Ds. J. D. A. de Zwart van
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
12 - Xel. 439S
Ged. Oude Gracht 114 Poststraat
Regenjassen
Bennebroek.
Haarlem, telefoon 02500-13164.
Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
t.o. Consultatiebureau
Haarlem, tel. 21036
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Erkend ZiekenfondsJacks
Gezamenlijke dienst met.Overveen in de Uitsluitend techn. praktijk
r„
Gevestigd 1879
— Glasverzekeringen
Adventskerk, Leeuwerikenlaan te". Aer* leverancier
Maak eens een reisje naar
Truien
denhout.
Afwezig'tot 3 juni "* ':
>i
en koop daar HONDEN TRIMMEN
• 8.30 uur:-dSi-Pt-J.. O. de Bruijne; • ds. D. .Amsterdam
een Perzisch kleed voor 1/10 SCHEREN en PLUKKEN.
Pullovers
Ringnalda.
v.d. winkelprijs. Zaterdag Uitsluitend bij u aan huis.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 18 mei 10-4 u. „Obrecht-R. Cohen, Emmaweg 10,
Corduroy pantalons
huys", Jac. Obrechtstr. 26, tel. 2844.
Gasthuishofje 27
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
Wij hebben hot genoegen, u door
A'dam-Z.,
tel.
020-738039.
Chino pantalons
19.30 uur: Avonddienst.
deze uit te nodigen voor een bezoek
Waarneemster:
TV ANTENNES plaatsen,
aan onze
Zr. A. M. STIFHÖU.T
verplaatsen,
vernieuwen,
Overhemden
Van Lennepweg 57, telef. 4294
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
repareren,
verhuren,
enz.
Dinsdag 24 mei
J. Kerkman, Burg. BeeckWeekenders
15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
manstraat 36, tel. 4307.
Zuiderstraat
3.
gemoderniseerde zaak
Beddenmagazijn
Dassen
Spr. de heer H. Veldkamp, Den Haag.
Laat nu
op
dinsdag 21 mei
Sokken
JEHOVA'S GETUIGEN
vanaf 's morgens 9 uur.
Bijbelstudie elke dinsdagavond van '8-9
Haltestraat 21
Het adres voor:
Uw belangstelling zal door ons zeer
Weekendshawls
tegen wintertarief. Prima
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Telefoon 2119
LEDIKANTEN
op prijs worden gesteld.
referenties.
Willemstraat.
STAPELBEDDEN
P. C. Jager, Damstraat 25,
Zijden shawls
Vishandel
tel. 02500-15079, Haarlem.
DUBBELDIVANHUMANISTISCH VERBOND
Spijkerbroeken
BEDDEN
Zondag 19 mei, 9.45 uur, 298 m: radioMED. GEDIPLOMEERD
WENTELBEDDEN
toespraak door de heer H. G. Cannegieter.
Wollen vesten
PEDICURE
Complete
Onderwerp: „Hebt u ook kinderen?"
HALTESTRAAT 16, telefoon 2473
SLAAPKAMERS
Suede vesten
Manicure - Massage

FAMILIEBERICHTEN

Visitekaartjes

Pedicure-manicure

&

Co-op Haarlem

KASSIERE
VERKOOPSTER

, BCEBJSEÜ

ORAYA

Erkende Autorijschool ON Dl NE

Pedicure
en manicure

EXP

PERZISCHE TAPIJTEN

Belangrijke

HOTEL „BOUWES"

GEMAKSSCHOENEN

Voor uw vitrage,

PRESBURG

VIT

VOOR PIANO'S
Van Kessel

A. G. SLINGER

Fa J, v„ d. Bos & Zn

Zr. A. M. Langeveld

verbouwde en

W. H. KEMPER

behangen en witten

K E R K M A N & LOOS

SLAAPBANKJES

Het Wonder van Zandvoort

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Mevi. v. d. Bos-Kooyman

BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 02,50
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
POLYETHERMATRASSEN vanaf... 32,75
De zaak waar iedereen koopt Haltestraat 65, telef. 2060 Behandeling volgens afspr.
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50 PLASTIC AFWASBAKKEN
1,35
VLOKMATRAS
24,95
EMMERS
0,95 Elke dag verse bloemen Steunzolen naar gipsafdruk
ETAGEBED 2x80x190
59,50 PLASTIC
per meter
3,06
Wij bieden ze u
PIVANBEDDEN soxigo
26,50 BALATUM,
CHINA MATTEN
6,50
in vele variëteiten!
Schildersbedrijf
LEDIKANT met voetbord 80x190...-49,50 •PLAK PLASTIC, per meter
2,25 Grote keuze in kamerplanten
NACHTKASTJE
21,75 LIGSTOELEN, vanaf
12,85
STOEL
13,95
AARDEWERK voor uw gasle'n. Set speciaal-adres voor C. J. PAAP
uw bruids- en grafwerk
TAFELTJE
13,75 CRÈME
BUITENWERK
SCHOONMAAKARTIKELEN, enz.
VEHEN KUSSEN
s,so
BINNENWERK
Diverse bloemzaden
Fa. J. SCHAAP
Inzetten van ruiten
Ruime sortering in:
Bediening, prijs- en kwaliCHENELLE SPREIEN vanaf
18,90
Wij geven Contantzegels.
teit, stemt ieder tot tevre- Burg. Beeckmanstraat 33
WOLLEN DEKENS vanaf
r. 12,95
Swaluëstraat "9, telefoon ' 2418
denheid. Zie onze etalage. Telefoon: 4755

Dit alles en nog veel meer vindt u
in een ruime keus in alle prijsklassen bij

Waf weegt de paling?
gram
Naam:
Adres:

HERENHDDEm HERENKLEDING

KERKSTR.20

• TEC:3136

Wij verzoeken u dit strookje in te
vullen, uit te knippen en in de voor
do winkel geplaatste bus te deponeren.

il

Mannen, die „ten voeten uit" modern willen zijn
gaan naar PRESBURG. Ze vinden in PRESBURG's voortreffelijke
"TOPMODE"-kollektie zeker wat ze wensen. En,., goedkoper dan ze dachten*

Hoogst modieuze loafer met
2 elastieken inzetsels en zeer
apart riempjes-motief. Licht
en flexibel. Mooie kwaliteit.
In zwart
21.95

Exclusieve, hoogomsluitende
nopjesloafer met elastieken inzet. Zit als gegoten.
Zwart kwaliteitsleder.
Madrid-hak
22.95

Zeer comfortabele Booteeloafer met 2 elastieken inzetsels. Moderne spitse leest en
met Spaanse. hak. Prachtig
zwart leder. ..;
25.95

Anders dan andere. Zwart
lederen rijgmolière met inzet van donkergrijs schorsleder. Spitse Italiaanse leest.
Zeer sjiek
25.95

Ze_er voorname vetermolière op
spitse leest met Spaanse arena-hak.
Voortreffelijke pasvorm. In. zwart
leder met -zwart krokodilinzet. Bijzonder licht en flexibel . . . . 29.95

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

Prima rietmatten
voor af schutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hllleg-om, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Voltreffers

Autorijschool K. O F F E N B E R G

bij Slagerij

Telefoon 20085, Haarlem

BURGER

125 liter, slechts ƒ 258,—
Komt u eens vrijblijvend bij ons kijken?

Firma Schuilenburg

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort
NATIONAAL «i INT6RNATIONAA.L 66KROONO

59 ct

EEN BLIK
APPELMOES

Weekendreklame
__
100 gram HAM
Z9 Cl
100 gram TONGENWORST

MONOPOLE THEATER
vraagt KASSIERE
en tevens een WERKSTER.

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

750 gram
KALFSLAPPEN

750 gram allerbeste
O QQ
MAGERE RUNDERLAPPEN OjOÖ

3,99
750 gram doorregen
2,88
RUNDERLAPPEN ..

250 gram
WEEKENDWORSTJE

70 ct

VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DE SOEP
Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN
Aangesloten bij de -2.'
Nederlandse Bloemendienst

Akersloot
betaalt voor lompen 30 ct
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 ct per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

WOENSDAG KOOPJESDAG
3 SLAVINKEN
0,99
3 FR1KANDELLEN
0,99
500 gram GEHAKT met gratis
zakje kruiden
1,25

gr. BIEFSTUK TARTAAR 0,99
gram HACHEVLEES
0,99
gram PORK
0,19
gram BERLINER
0,32

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling
Nu ook uit voorraad leverbaar
voor kleinbehuisden:
TOPPAS KOELKAST, 130 liter
ƒ 298,Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,—
Totaalprijs ƒ 458,—
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA CÜNVECTOR MADRAS ƒ 415-

Fa. W. BLOM

V E R H U U R VAN OPELS EN

Elke fijnproever prefereert :

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
030

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

TÏMT"C'liOirPC2! ««•»•%«•&•»•
JUUT t t K l b Wijnen

door schildersbedrijf C. J. PAAP,
Burg. Beeckmanstraat 33, telefoon 4755
Gevraagd:

Juffrouw voor de toiletten

VOLKSWAGENS

in RICHE.

Chr. opleidingsschool
KINDERBRIL voor kleuterleidsters te Haarlem

Voor een leuke

Brillenspecialist L O O 1VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
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Degenen die dit jaar de studie beginnen, kunnen nog
in twee jaar opgeleid worden voor de akte kleuterleidster. Voor toelating is vereist mulo-diploma of
bewijs van overgang naar de vierde klas van een
middelbare school. Ook bestaat de mogelijkheid begin
september een toelatingsexamen te doen. De lessen
worden gedeeltelijk 's avonds, gedeeltelijk 's middags
gegeven in het bijgebouw van de „Dreefschool", Florapark l, t.o. perceel Wagenweg 26. De school is wettelijk erkend, zodat de akte wordt uitgereikt na een
schoolexamen.
Inlichtingen en aangifte van leerlingen liefst z.s.m.
elke dinsdagavond van 6.30 tot 7.30 in Florapark l of
telefonisch onder nummer 02502-7087 bij de directeur
F. van Woerden.
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Effectieve bestrijding dennenscheerder
maakt verhoging van kredieten noodzakelijk

In de vergadering van 30 oktober 1962 stelde de raad een krediet van ƒ 10.000
beschikbaar ten behoeve van het herstel van het gemeentelijk bosareaal. Dit herstel omvat mede de uitroeiing van de dennenscheerder, een Insect dat de jonge loten van de dennen aanvreet en daardoor veel jonge bomen vernietigt.
De te nemen maatregelen zijn door de directeur van de dienst van publieke werken
besproken met de houtvester van het
Staatsbosbeheer te Haarlem.
De houtvester gaf als zijn aanvankelijke mening te kennen dat de aantasting
van de bebossing door de dennenscheerder
ernstig was, maar dat wellicht nog grote
stukken te redden zouden zijn, mits tijdig voldoende „vangstammen" zouden
worden uitgelegd.
In de maanden november en december
1962 en in het Ie kwartaal van 1963 werden de dennen gedund. Van de uitgedunde
bomen werden ongeveer 3500 „vangstammen" door het gehele bos verspreid, uitgelegd.
Het bleek noodzakelijk genoemd krediet
ƒ 10.000 eind maart met ongeveer ƒ 7500
te overschrijden, terwijl nog moet worden
uitgevoerd het verwijderen van de vangstammen en het planten van jong hout,
hetwelk nog ongeveer ƒ 2500 vergt. Het
oorspronkelijk krediet dient derhalve nog
te worden verhoogd met ƒ 10.000.
B. en w. betreuren het in hoge mate te
moeten mededelen, dat het Staatsbosbeheer later heeft geadviseerd het gedeelte
bos, omsloten door het caravankamp „De
Zeereep", de Van Lennepweg en de Vondellaan zo goed als geheel op te offeren
teneinde te trachten de overige bebossing,
waarin de aantasting nog niet zo erg
is, te sparen.
In eerstgenoemd bos zijn enige kleinere
gedeelten nog onaangetast. Deze zullen
voorlopig worden gespaard teneinde als
nog groeiende vangstammen voor het vijverpark dienst te doen. Het is echter niet
te verwachten dat zij uiteindelijk kunnen
blijven staan.
De dennen in het vijverpark blijken namelijk ook te zijn aangetast, hoewel niet
in zo hevige mate.
Het is noodzakelijk ook in dit bos de
aangetaste stammen zorgvuldig te selecteren en met spoed op te ruimen. Voorts is
het nodig met de bestrijding door middel
van vangstammen door te gaan, omdat
er nog een tweede broedsel van de dennenscheerder volgt.
Voor al deze werkzaamheden wordt nog
een krediet van. ƒ 40.000 nodig geacht, zodat in totaal nog ƒ 50.000 benodigd iö.
Een deskundige van het Staatsbosbeheer heeft nog medegedeeld, dat minder
vergaande maatregelen tot volledige ondergang van alle bossen zullen leiden.
Resumerende stellen b. en w. voor ten
behoeve van bovenomschreven werkzaamheden een krediet van ƒ 50.000 beschikbaar te stellen. ,
*
De bouwondernemer W. Kelder heeft het
college van b. en w. in '60 aangeboden in
Zandvoort plm. 50 huurwoningen tot een
huurprijs van max. ƒ 75 per maand te
bouwen in de z.g. „premiesector", welke
woningen bestemd zouden worden voor
Zandvoortse woningzoekenden.
In beginsel waren b. en w. gaarne bereid van dit aanbod gebruik te maken. Als
gevolg van het ontbreken van bouwterrein was het evenwel in 1960 niet mogelijk
de plannen te realiseren.
In de loop van 1962 is echter overgegaan tot het bouwrijpmaken van de terreinen in het oostelijk deel van het uitbreidingsplan-Noorderduinweg.
Een deel van deze bouwterreinen heeft
het college voor de bouwplannen van de
heer Kelder gereserveerd.
De bouwplannen omvatten: 48 woningen, 9 slaapplaatsen (type A); 4 woningen, 5 slaapplaatsen (type B); 52 bergruimten behorende bij de woningen; 20
autoboxen.
De aanvankelijk door de heer Kelder
aangeboden huurprijs van maximaal ƒ 75
per maand, kan als gevolg van de sinds
1960 gewijzigde premieregeling, verband
houdende met de op l september j.l. ingegane huurverhoging, niet gehandhaafd
blijven.
Bij de aanvrage om rijkspremie is een
huurvoorstel gedaan van: ƒ 91 per maand
voor de woningen type a; ƒ 78 per maand
voor de woningen type B.
Naar de mening van het college zijn deze huurprijzen zeer wel aanvaardbaar.
De grondprijzen zijn door de dienst van
publieke wei ken berekend op ƒ 2500 per
woning en op ƒ 500 per autobox, hetgeen
neerkomt op een gemiddelde prijs van
ƒ 15,60 per m».
Voor dit jaar zal de heer Kelder een
rijkspremie worden toegekend voor 26
woningen, met bijbehorende bergruimten
en 10 autoboxen.
De beschikking daarvoor kan — volgens de heer Kelder — eind juni of begin juli a.s. worden tegemoet gezien.
In verband daarmede verzoekt hij de
helft van de voor hem gereserveerde grond
aan hem te verkopen.

Vergunning hotelbouw verleend
Bouwes Exploitatie Maatschappij N.V.
heeft in de loop van de vorige week de
rijksgoedkeuring ontvangen voor de bouw
van een appartementen-hotel aan de kop
van de Zeestraat.
Met de voorbereidende werkzaamheden
was enige maanden geleden een begin gemaakt. Men verwacht met het complex in
1965 gereed te komen.

De verkoop van de andere helft, zal
kunnen plaatsvinden zodra de aangevraagde rijkspremie voor de overige 26 woningen c.a. wordt toegekend. De heer Kelder
verwacht deze toewijzing in de loop van
het volgende jaar.
Tot slot heeft de heer Kelder meegedeeld, dat het gehele complex is verkocht
aan een pensioenfonds.
Naar de mening van het college dient
het verzoek van de heer Kelder te worden
ingewillgd.
B. en w. stellen voor aan de heer W.
Kelder te verkopen een perceel grond, gelegen tussen de Celsiusstraat en de Lorentzstraat, ter grootte van plm. 4600 m2,
bestemd voor de bouw van 26 eengezinswoningen met berging en 10 garages,
onder de navolgende voorwaarden:
de grondprijs bedraagt ƒ 2500 per woning en ƒ 500 per garage, ofwel in totaal
ƒ 70.000;
de op de grond te stichten woningen c.a.
mogen niet afzonderlijk worden verkocht,
doch moeten als één complex (tezamen
met de later op de aangrenzende grond te
stichten bebouwing 52 woningen met bergingen en 20 garages omvattend) in één
hand blijven;
de woningen moeten worden verhuurd
aan door b. en w. aan te wijzen personen.
De meerderheid van de in Zandvoort gevestigde brood-, koek- en banketbakkers
c.q. houders van een chocolaterie, heeft
aan de raad verzocht een verplichte middagsluiting voor hun winkels in te voeren
en wel op dinsdag na 13 uur in de periode
van l oktober tot l april. De Kamer van
Koophandel te Haarlem adviseerde gunstig op de toegezonden concept-verordening, waarin de verplichte middagsluiting
op dinsdagmiddag voor de bakkers werd
geregeld.
De- bestuurders van de te Haarlem en
omstreken bestaande ' organisaties van
zelfstandig- gevestigde i kappers hebben de
raad verzocht de verordening betreffende
de halvedagsluiting zodanig te wijzigen,
dat de verplichte middagsluiting voor
kapperszaken , in plaats van op dinsdag,
op maandag na 13 uur wordt gesteld.
De Kamer van Koophandel stelde voor de
verplichte sluiting op maandagochtend te
stellen, omdat dan een aaneengesloten periode van l»/., dag verkregen wordt, waarop de kappersbedrijven gesloten zijn. De
kappers zullen dan op particulier initiatief
hun winkels op maandagmiddag sluiten,
zodat voor deze branche een vijf-daagse
werkweek verkregen wordt.
De besturen van de organisaties van
zelfstandig gevestigde kappers te Haarlem en omstreken kunnen zich met deze
suggestie volkomen verenigen.
Daar het gebleken is, dat de winkeliers
in Zandvoort de mening zijn toegedaan,
dat in de tijdsruimten, bedoeld in artikel
3, lid I van de Winkelsluitingswet '51 (o.a.
Sint Nicolaas- en Kerstperiode), waarbij
het toegestaan is winkels tot 21 uur geopend te hebben, de verplichte halvedagsluiting automatisch vervalt, is in de nieuwe verordening- een bepaling opgenomen,
dat bedoelde verordening op de genoemde
tijdsruimten eveneens niet van toepassing
is. Omdat het aanbrengen van de voorgenomen wijzigingen en de oude verordening de leesbaarheid daarvan in de weg
zou - staan, stellen b. en w. de raad voor
een geheel nieuwe verordening op de verplichte halvedagsluiting vast te stellen en
de bestaande verordening in te trekken.

Naar wij vernemen heeft de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken n.v. te Amsterdam, de n.v. Exploitatie Maatschappij Zandvoort opgericht.
De n.v. heeft ten doel de exploitatie en de
administratie van onroerende zaken voor
eigen rekening en voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening enz.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
ƒ 1.000.000,—, verdeeld in duizend aandelen elk groot ƒ 1000,—, waarvan 200 aandclen zijn geplaatst, op elk waarvan 10%
in contanten is gestort. Havenwerken
neemt in het kapitaal deel voor 199 aandelen en de direkteur van Havenwerken,
de heer J. G. Drabbe, voor één aandeel.
Tot direkteur van de Expl. Mij Zandvoort werd benoemd, de promotor van het
pierplan en medewerker van Havenwerken, de heer A. J. Schoof te Baarn. Commissarissen zijn de heren J. G. Drabbe,
mr. H. M. van Fenema te Zandvoort, jhr.
H. A. van Karnebeek te Den Haag en ir.
J. B. G. M. Ridder de van der Schueren
te Zwolle.
Eind vorig jaar werd door Havenwerken
besloten tot oprichting over te gaan van
de Mij. tot exploitatie van de wandelpier
Zandvoort. Direkteur van deze onderneming werd de heer Drabbe, commissaris
en aandeelhouder van de thans opgerichte
Expl. Mij. Zandvoort. De' wandelpier mij.
stelt zich ten doel het bouwen of doen bouwen van een wandelhoofd in zee en het ter
hand nemen van de exploitatie daarvan.
Van de wandelpier Zandvoort zou burgemeester Van Fenema, president-commissaris worden.
De nu in het leven geroepen Expl. Mij.
Zandvoort kan, volgens de doelstellingen,
eveneens het beheer voeren over de te
stichten wandelpier. De nieuwe maatschappij is volgens de mededeling gevestigd te Zandvoort, maar het kantooradres
van de n.v. in de gemeente is tot op heden
onbekend.
*
Volgens bovenstaand bericht heeft Zandvoorts burgemeester, mr. H. M. van Fenema, de functie van commissaris aanvaard
van een n.v., die zich gaat toeleggen op
de commerciële exploitatie van onroerende
goederen in Zandvoort (hotel- en logiesbedrijven, amusementsgelegenheden, etc.).
Al eerder is in ons blad de vraag gesteld, of het verenigen van Tiet ambt van
burgemeester en commissaris van een
n.v., welke zakelijke belangen heeft in de
gemeente waar de betreffende overheidsfunctionaris het hoogste gezag vertegenwoordigt, wel geoorloofd is. Volgens een
uitspraak van mr. Van Fenema, in de
raadsvergadering van ZQ-11-19GZ, bestaat
bij het gelijktijdig vervullen van het ambt
van burgemeester en de functie van commissaris van een n.v., bij de rijks- en provinciale bestuursorganen niet het minste
bezwaar.
Maar ook als het juridisch door de beugel kan, wat wij ons moeilijk kunnen indenken, blijven wij het vervlechten van
gemeentelijke en particuliere belangen een
ongewenste en bedenkelijke situatie vinden. Een situatie die niet in het belang
van de gemeente Zandvoort kan zijn en
schadelijk voor het vertrouwen van het
(Red.)
publiek in de overheid.

Oefentocht reddingboot
J.l. zaterdag heeft de reddingboot, ir. Louwes, een oefentocht gemaakt van' ongeveer vijf kwartier op een tamelijk ruwe
zee. De oefening werd door de bemanning
— onder de heersende weersomstandigheden — als bijzonder nuttig beschouwd.

Woensdag 22 mei

Liever een zonnepremie dan een regenverzekering
Ja, vrienden, ik moet weer eens spreken
met u over enkele zaken, die mij in zekere mate wat verontrusten. Er zit me iets
niet lekker en daar wil ik u toch eigenlijk
wel deelgenoten van maken.
Wat zegt u bijvoorbeeld over het weer?
Ik kreeg een brief van een lezeres, die
mij in bittere bewoordingen duidelijk
maakte dat er ,,op zo'n manier geen aardigheid aan is". Uit de formulering van
haar klachten — waarin een enkel ontsierend taaifoutje was geslopen — begreep ik dat zij „balen had" van ons kustklimaat. Zij schreef over de dertiger jaren, waarin blijkbaar geen enkele slechte
zomer voorkwam, op een toon, die de
prestaties van kapper Flink en de weermannen van De Bilt reduceerden tot stuntelig en volkomen geschutter.
Nu vind ik het altijd verschrikkelijk onbillijk enkele personen of groepen regelrecht de schuld te geven van de abominabele weersomstandigheden, die wij de laatste jaren regelmatig in het voorjaar en de
zomer aan het genieten zijn. Het slechte
weer ligt natuurlijk aan heel andere oorzaken dan de bemoeiingen van mijnheer
Flink uit Hengelo of de door atoomsplltsing geschokte voorspellingen van de
meteorologen.

En in het einde van haar wrevelig betoog beging mijn geachte briefschrijfstcr
een nare onzorgvuldigheid. Toen verweet
zij de Zandvoortse Courant — en met name mijn persoon — dat er niks te beleven
viel in Zandvoort met dit weer. Ik heb
dit verwijt naast me neer gelegd, ofschoon
tante Agaat wilde dat ik, door middel van
een advocaat, in de clinch ging met de
boze abonnee.
Vrienden, ik huldig de mening dat het
onbegonnen werk is alle onredelijkheid in
de wereld te weerspreken. Er zijn momenten, waarop men er gewoon, het zwijgen
toe moet doen. Alles sal reg kom is toch
wel een devies, dat mij na aan het hart
ligt. Ik heb ergens het stugge idee, dat
we eens een absurd zoel voorjaar en een
ondragelijk hete zomer zullen krijgen.
Maar wat me met zorg vervult is de
uitspraak, dat er niks te beleven valt.
Dat is zo, vrienden (Ik laat in het midden 'of dit kan veranderen op korte termijn). Ik geloof wel dat het de plicht is
van badplaats-magistraten om de toeristen, wanneer het heersende klimaat op onhebbelijke wijze veel koud en nat roet in
de pot van vakantiegangers gooit, op een
of andere manier schadeloos te stellen
voor de ellende van een reeks depressies,

t 'ïl

Resultaten van EMM-enquêle

Meeste inzenders zijn voor laagbouw
50 procent wenst uitbreiding woonruimte
Vrijdagavond kwam de woningbouwvereniging „Eendracht Maant Macht" in het Gemecnschapshuis in jaarvergadering bijeen.
De voorzitter, de heer W. M. B. Bosman, gaf in zijn openingswoord een overzicht
van de resultaten in het afgelopen verenigingsjaar. Er kwamen 20 woningen gereed aan de A. J. van der Moolenstraat, 50 woningen aan de Celsiusstraat en 37
woningen aan de Sophiaweg, waardoor het totale woningbezit der vereniging
steeg tot 742, inclusief 62 duplexwoningen.
Voorzitter zei dat duplexwoningen uit J. van der Moolen werden bij acclamatie
oogpunt van volkshuisvesting, als onvol- herkozen.
waardige woningen dienen te worden beOp voorstel van het bestuur werd de
schouwd. Het bestuur beraad zich over de contributie met ingang van. 1964 tot ƒ 0,10
wenselijkheid om wijziging te brengen in per weck verhoogd ( ƒ 5,20 per jaar).
de regeling, die is vastgesteld voor deHet kantoor van de vereniging zal op
genen die een duplexwoning bewonen om werkdagen gedurende enkele uren worden
weer op hun „oude" rangnummer naar opengesteld ten gerieve van bewoners en
een vrije woning in te schrijven.
leden.
Het bestuur heeft een enquête ingesteld
Na de ledenvergadering, zo werd ons
naar de wensen en verlangens onder de medegedeeld, besloot het bestuur de beE.M.M.-leden over hun woning. Van - de neden duplexwoningen — die slechts twee
2000 zonden 118 een formulier in. Het kamers bevatten — voortaan alleen te
bestuur had graag een groter aantal in- verhuren aan alleenstaanden en echtparen
zendingen gezien. Onder het voorbehoud zonder kinderen. De huidige bewoners
dat het verkregen resultaat niet geheel zullen op hun oude voorrangsnummer naar
als representatief kan worden beschouwd, een andere woning kunnen inschrijven, als
is uit de ingekomen antwoorden een ster- zij één kind van 4 jaar, of 2 kinderen
ke tendens naar vergroting van de woon- hebben.
ruimte tot uitdrukking gekomen. 50%
vroeg een extra woon- of studeerkamer,
66% wenst een garage, 89% sprak zich
uit voor laagbouw, 76% was voor centrale verwarming.
Vissersschepen gestrand
Deze en andere verlangens zullen voor
het bestuur richtsnoer zijn bij het te voe- Maandagmiddag omstreeks drie uur zijn
ren beleid. Het blijft bijvoorbeeld altijd 500 meter ten zuiden van Zandvoort twee
nog eens wens van het bestuur om te ko- vissersschepen gestrand, de Tholen 32 en
men tot de bouw van middenstandswonin- de Bruinisse 22, afkomstig uit Zeeland. Tijdens het vissen onder de kust raakte een
gen.
Momenteel heeft de vereniging in aan- der schepen aan de grond. Een ander vissersvaartuig
verleende assistentie, maar
bouw 44 eengezinswoningen in het oosten
van het uitbreidingsplan Noorderduinweg. strandde eveneens. Vannacht om half twee
Voorts is een. toewijzing ontvangen voor — bij hoog water — slaagde men er in
tien premiewoningen, te bouwen met ge- één der schepen vlot te krijgen. Vandaag
meentelijke garantie. Het laat zich aan- zal een nieuwe poging worden ondernozien dat in de periode . 1963-'64 het ge- men het achtergebleven schip te bevrijden.
hele complex van 64 woningen, dat daar
is „gepland" tot uitv.jring zal komen.
Intussen zal het bestuur trachten voor Receptie gouden bruidspaar
latere bouwactiviteiten nieuwe percelen Honderden en nog eens honderden hebben
grond in optie te krijgen.
j.l. zaterdag de receptie bezocht ter geDe voorzitter sloot zijn openingswoord legenheid van het gouden huwelijksfeest
met-ds aanwezigen de • verzekering te-ge- van Ilija Petrovitch' en' Ruza Milenko'vitch
ven, dat het bestuur zal blijven streven en het zestigjarig bestaan van de Bodega
naar de bouw van woningen, zoveel mo- Petrovitch. De Zandvoortse Muziekkapel
gelijk overeenkomstig de gevarieerde be- bracht het echtpaar een muzikale hulde
hoefte van de leden.
en. zij werden toegesproken door burgeUit het jaarverslag van de secretaris, meester mr. H. M. van Fenema.
de heer D. van Dijk, bleek dat het aanVoor, tijdens en na de receptie werden
tal leden in 1962 was gestegen van 1968 tientallen bloemstukken aangeboden, die
tot 2052. In 1962 werden 70 nieuwe en 24 de bodega enkele uren in een miniatuuroude woningen verhuurd; daarvoor kwa- Keukenhof veranderden.
men niet minder dan 957 aanmeldingen
binnen! Het bestuur overweegt alle complexen te voorzien van een centraal tele- Examens EHBO
visie- en radio-antenne-systeem. Dit in
verband met het komende tweede televi- De cursus EHBO, georganiseerd door de
sienet. Binnenkort zullen hierover nadere plaatselijke afdeling van het Rode Kruis,
onder leiding van dokter H. Drenth en
mededelingen worden verstrekt.
Uit het jaarverslag van de penning- A. Loos, werd j.l. woensdag beëindigd met
meester, de heer C. J. Tol, bleek dat de een examen afgenomen door dokter T. Th.
boekwaarde van de woningen ƒ 9.360.000 P. Ferwerda uit IJmuiden. Alle deelnebedraagt, de leningsschuld ƒ 9.100.000. mers hebben de test met goed gevolg
Het onderhoudsfonds is groot ƒ 247.000, doorstaan.
Bij de dames slaagden: C. Dees-Olivier,
de reserve woningwetwoningen ƒ 351.000
F. C. Barens-Peters, Y. F. Tebbenhof-Hien het risicofonds ƒ 37.500.
larides,
L. C. L. Boddé-Buurman, T. HoelDe aftredende bestuursleden W. M. B.
Bosman, D. van Dijk, D. van Duijn en A. sema-Schevel, A. Hoekema-Roubos, A. Sephos en bij de heren J. Molenaar en F.
Slagveld.
Na afloop ontvingen de docenten na,mens de cursisten een boekenbon.

OPENING
RICHE-BAD

Het wwc laat <&$. ü» de. steek

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Ldase exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJ s de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

Feestmarkt in juni

In samenwerking met de eigenaar van
restaurant Zomerlust, de heer P. Waterdrinker, treft het bestuur van de bejaardensociëteit „Voor Anker" voorbereidingen voor het houden van een feestmarkt
op het Gasthuisplein. Als datum werd vrijdag 28 juni vastgesteld. De opbrengst van
de markt is bestemd voor het organiseren
an verschillende attracties voor de Zanddie hun lusten botvieren precies op het voortse bejaarden tijdens de kerstdagen.
plekje, waar Zandvoort ligt. (Ik zie nu in,
dat we er met een kinderboerderij ook Gymnastiekvereniging O.S.S.
niet komen).
Er zijn gemeenten, die — geloof ik — Zondag j.l. namen twee grote jeugdploeeen tientje per dag gaan restitueren aan gen van O.S.S. deel aan de wandeltochgasten, die zich onder bepaalde voorwaar- ten van het K.N.G.V., georganiseerd door
„Odin"
uit
den hebben verzekerd tegen zoveel milli- de gymnastiekvereniging
meter regen of zoveel uren afwezigheid Heemskerk Geen der deelnemers viel
uit, zodat allen in het bezit kwamen van
van zonneschijn.
Preluderend op dit thema, zou ik een de herinneringsmedaille en elke groep de
positiever geluid willen laten horen: La- verenigingsmedaille ontving.
ten wij hier in onze badplaats een tientje
uitkeren voor iedere dag van zonneschijn
en warm weer (Als we een zomer van het
soort 1957 krijgen, gaat de gemeente
Zandvoort bankroet. Maar we hebben dan
toch maar service geleverd, met het edele
gevolg van zelfvernietiging).
Dan is er nog iets: Waar blijft Stoeleman! Dit vroegen verscheidene lezers en
lezeressen. Maar dan moeten ze niet bij
mij zijn, hoewel ik open sta voor hun suggestie dat mijn seizoen-college zo snel
mogelijk in de kolommen van onze veelgelezen krant moet verschijnen. Zij denken dat alles er dan wat aangenamer gaat
Dan ook een brede schoen dragen.
uitzien. Ik heb mijn vriend Momus hierZit makkelijker, loopt kwieker, staat
over opgebeld, maar die had weer een inmannelijker. Weg dus met de „corsetgewikkeld-spitsvondig moraliserend beschoen". Pas een z.g. zesteensmodel.
toog, dat wat langs me heen ging. Pech
In zwart en modetlnten bij
voor mij.
Voor tante Agaat ligt de zaak nog weer
anders. Die heeft slechts oog voor de onrustbarende continuering van haar brandstofbetalingen.
BARTJE
P.S. Ik sprak hierboven alleen over een
speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
kinderboerderij. Ik was onvolledig. Ook
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 26 37
een pier kan geen lage druk-gebieden
wegcijferen.

U leeft
op brede voet,
meneer?

'

l

Vakantie woningruil
ARNHEM-ZANDVOORT
Aang. HUIS voor 5 pers.
vlakbij „De Bedriegertjes"
2 of 3 weken van aug, Mw.
L. Oelilrig-Zwaan, Kloosterstraat 121, Arnhem.
WONINGRUIL,
A'dam-Zandvoort of owg.
Gez.: 4 a 5 kmrwoning of
vrij huis. Hoge huur geen
bezwaar. Evt, koop.
Aang. ruime zonn. 2e etagewoning m. vrij uitz. op
groot plein in West, bev.
4 k., keuk., badcel, balcon en veranda, alsmede
grote zoldersl.k. Desgew.
na 't seiz. te aanv. Br. nr.
3901 bur. Z. Crt.
HERENHUIS of VILLA,
ook m. inboedel, te koop
gevr. Br. nr. 3905 Z. Crt.
Aang. huis to A'dam. Ind.:
huisk., 2 slpk., keuk., wc.,
gr. zolder en tol. Huur
ƒ 71,30 p.m. Gevr. dito in
Zandvooit of omstr. Iets
hogere huur geen bezwaar.
Br. nr. 3902 bur. Zvt. Crt.
WONINGRUIL,
Aangeb. in Amstelveen: 4kamerflat m. badk., 4e et.
en lift. Huur ƒ 125,- p.m.
Gevr. gelijkw. woning in
voort. Br. nr. 3903 Z. Crt.
Scholier, 18 jaar, zoekt
WERK v.d. avonduren.
Telefoon 2934.
HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 3904 Z.C.
Mevr. Van Orden vraagt
flinke WERKSTER, voor
maand.-, dinsd.- of woensdagmorgen v. 9-12 u. ƒ 2,p.u.
Burgem. Engelbertssfraat 17rd, tel. 4236.

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
lïEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l
Telefoon 2135

Stadsschouwbur g
te Haarlem
Donderdag 23 mei, 8 uur
Toneelgroep Centrum

Maribel
Vrijdag 24 mei, 8 uur
Toneelgroep Theater
Rosnersholm

f98r

DROOM PRIJS
ETONA AUTOZOOM
8 E.E.-FILMCAMERA

Mary, Mary
Zondag 26 mei, 8 uur
Nederlandse Comedie
Mary, Mary

TPinkelprijs setter f 335f
Sensatie-droomprgs f 198,-, te betalen in 200 xegel*
a 10 et. + f 178,- bijbetaling of 198O zegelt.

Maandag 27 mei, 8 uur
Charlotte Kohier
In het ravijn
Dinsdag 28 mei, 8 uur
Nederlandse Comedie
Physici
Woensdag 29 mei, 8 uur
Haagsche Comedie
Don Gil met de
groene broek

Aang. VESPA SCOOTER,
v. d. Staay, Marisstr. 33.

Donderdag 30 mei, 8 uur
N^a. Rotterdams Toneel

Horecabedrijf in Zandvoort
zoekt ged. seizoen voor
l avond p.w. (evt. ochtend)

Het sein
staat op moord
Vrijdag 31 mei, 8 uur
Toneelgroep Centrum
Nathan de Wijze

om boekh. bij te houden.
Br. nr. 4001 bur. Z.Crt.

DEZE VAKANTIE FILMT U AL!

Zaterdag 25 mei, 8 uur
Nederlandse Oomedie

Webers schoonmaakbedrijf
vraagt WERKSTER voor
de avonduren. Loon ƒ 30,netto. Nic. Beetslaan 18,
tel. 4090.

persoon

omerdroomwens
wordt
HUI
Ui...
werkelijkheid!

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

geldig van 22 t/m .28 mei 63

Voor alle bijzonderheden: vraag de
droomwens-catalogus in de winkel.
Keuze uit 20 droomwensen voor droom»
prijzen.
FOTO-CAMERA
TRAPSKELTER
FRANSE POEDEL
DRIEWIELER
KANGEROO'STICK
TUINTAFEL
MACRO ^BAMBINO
AUTOM;
^
BROODROOSTER
THERMOSTAATPAN

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.;
Coup. geld. Voorv.' op
de speeld. en 2 d. erv. v.
10-15 u. Tel. na 12 u.
De geldigheid der coupons loopt deze maand af.

RADIO-STEREO
GRAMMOFOONCOMBINATIE
CENTRIFUGE

SNELKOOKPAN

TUINSTOEL HOOGTEZON
10-TRANSISTOR-RADIO

6-TRANSISTOR-RADIO
KEUKENKLOK

Altijd 'n kassabon voor 1O°/ 0 korting
óók op de weekaanbiedingen!

Aangeboden:
Royale 3 zits bank AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
3 bijpass, fauteuils
van Opeis en
f 200,- Verhuur
Volkswagens met roldak.

en JONGENSFIETS ƒ 20.
Emmaweg 14, tel. 2193.

ZEGELS SPAREN GAAT ZO VLUG
Koop een droomwenszege! a 10 et:
1) bif elke gulden boodschappen
2) bij elke 3 pakfes magarine
3) bij elke 250 gr. koffie
of 5O gr. Oploskoffie

RUYTER

l BETERE
l WAAR
i TIEN
l PROCENT

alleen

i DE
lGRUYTER

Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

FAMILIEBERICHTEN
GERARDUS J. M. VERSTEEGE
en
CORNELIA LAARMAN
hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op donderdag
30 mei a.s., te 10 uur ten raadhuize te
Zandvoort.
Plechtige huwelijksinzegening te 10.30 uur
in de parochiekerk van St. Agatha te
Zandvoort.
Zandvoort, 15 mei 1963
Pakveldstraat 21
Zandvoortselaan 130
Receptie 30 mei van 15.00 tot 17.00 uur,
in het clubgebouw Kennemer Sportpark,
Kennermerweg.
Toekomstig adres: Pakveldstraat 19 bov.

Inbraak
Zaterdagmorgen werd de politie gewaarschuwd voor een inbraak in een consumptictent op het strand. Rookartikelen en
speelgoed worden vermist. De politie stelt
een onderzoek in.
*
Zaterdag werd in het Kerkdwarspad een
bromfiets ontvreemd.
Vanaf de Boulevard Barnaart werden
nabij de ingang van het circuit twee
bromfietsen en verschillende onderdelen
(o.m. carburateurs) van bromfietsen gestolen. De recherche heeft ook hier een
onderzoek ingesteld.

Verkeersongevallen
In de nacht van vrijdag op zaterdag reed
omstreeks 3 uur een 32-jarige inwoner
met zijn auto, komende vanaf de Noorderduinweg en rijdende in de richting Sophiaweg, tijdens 't passeren van de spoorwegovergang tegen de zuidelijke afsluitboom. Kennelijk heeft een te hoge snelheid de chauffeur parten gespeeld. De
auto werd zwaar beschadigd. De bestuurder liep een lichte verwonding op aan zijn
onderkaak. De naast hem zittende passagiere, eveneens uit Zandvoort, liep een
ernstige beenwond op en moest naar een
Haarlems ziekenhuis worden overgebracht.
Tijdens het weekeinde werd de overgang door een lid van het personeel van
de Ned. Spoorwegen bewaakt, omdat de
boom niet meer functionneerde.
*
Zaterdagmiddag vond op de Burg. Engelbertsstraat een aanrijding plaats tussen
een auto en een bestelwagen. Beide voertuigen werden licht beschadigd.

Tennisclub „Zandvoort"

Een formidabele zege
Zandvoort verkleinde met 7-1 kampioenskansen van Aalsmeer
Als appelen van een boom waaraan flink wordt geschud, zo rolden j.l. zondag de
voetballen in het doel van. Aalsmeer. Het „schudden" door Zandvoort begon in de
eerste minuten van de ontmoeting en eindigde tegen het einde van de wedstrijd.
In de eerste helft scoorde de thuisclub vier doelpunten en in het tweede gedeelte
drie. Aalsmeer wist in deze doelpuntrijke wedstrijd keeper Vlug slechts één keer te
slaan. Voordien was doelman Gooyer van Aalsmeer vijf keer door de kustbewoners
gepasseerd.
Schultz speelde in deze ontmoeting op de rechtsbuitenplaats, terwijl S. Stobbelaar
meer achterwaarts stond opgesteld.
Direkt na de aftrap nam Zandvoort het
initiatief en golfde op het doel van de
gasten af. Drie minuten na het beginsignaal werd de score geopend door Schilp'zand. Een door linksbinnen Paap opgebrachte bal werd feilloos doorgegeven aan
Schilpzand, die vanuit een moeilijke positie het leer achter de Aalsmeer-keeper deponeerde, l-o. Vijf minuten later leverde
de combinatie Paap, Oosterbaan en Stobbelaar het tweede doelpunt op. Via het
hoofd van laatstgenoemde verdween het
leer tussen de doelpalen van Aalsmeer,
2-0. Het scorebord trilde nog na toen het
opnieuw moest worden verwisseld. Nu
voor een schot van Schilpzand, die gebruik makend van een fout van de scheidsrechter, keeper De Gooyer het nakijken
gaf, 3-0.
Aalsmeer legde zich, ondanks de benarde positie, niet alleen op de verdediging
toe, maar ging ook in het offensief. Zandvoort bleef echter in de meerderheid en
in de 35e minuut van de wedstrijd werd
een vierde doelpunt gescoord. Het kwam
voor de derde maal van de voet van de aktieve Schilpzand. Ook in deze aanval had
Oosterbaan een nuttig aandeel.
In de tweede helft kwam de thuisclub
aanvankelijk niet op dreef en moest zich
teweer stellen tegen een fel aanvallend
Aalsmeer. Maar spoedig vond Zandvoort
de vorm van de eerste 45 minuten terug
en werd de score regelmatig verhoogd.
In de dertiende minuut kwam Stobbelaar als overwinnaar te voorschijn uit een
duel met de doelverdediger van Aalsmeer
en maakte het vijfde doelpunt. Drie minuten later drong Aalsmeer snel door de
verdediging van de kustbewoners heen en
velde doelman Vlug met een hard schot,
5-1.
Maar de onderbreking van de opmars
van Zandvoortmeeuwen was van korte
duur. In de 31e minuut schoot Schilpzand,
na een goed afgegeven bal van Paap, voor

Competitie-uitslagen zondag 19 mei 1963:
T.C. Zandv. 1-Leidse Stud. l
4-4
T.C. Zandvoort l kampioen
Paraat 2-T.C. Zandv. 2
2-6
T.C. Zandv. 3-T.O.Z. 2
1-7
D.D.V. 8-T.C.Zandv. 4
2-6
T.C. Zandv. 5-De VI. Hollander 6
8-0
Het eerste team werd kampioen. Dit fraaie
.resultaat voor de jubilerende tennisclub,
werd behaald door de dames Blom, Wïjckerheld-Bisdom en de heren' Brandse,
Hassink en Hughan.
Vorige week werd het vijfde team kampioen, er zijn nog kansen voor een titel
voor het tweede en vierde team.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
~•
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058
WIJKZUSTER:
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
18 t.m. 24 mei:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.

Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
Dierenarts' J. Beijers, Raamsingel' 28,
De stand in de competitie van de maand
Haarlem, telefoon 02500-13164.
mei luidt: 1. M. Paap 10348 p,; 2. J. Hoode vierde maal achter doelman De gendijk 10340; 3. W. Paap 9601; 4. mevr.
Gooyer, 6-1. Zeven minuten later kwam Sabelis 9486 p.
PREDIKBEURTEN "
het zevende en laatste doelpunt tot
stand. Het was Stobbelaar die het op zijn P.V. „Phoenix"
HERVORMDE
KERK, Kerkplein
naam bracht. Tot aan het eindsignaal
bleef Zandvoortmeeuwen in de aanval. " De P.V. „Phoenix" hield j.l. zondag een Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
Na de nederlaag van RKAVIC staat wedvlucht vanaf St. Ghislain, over een af10.30 uur: ds. C. de Ru.
Zandvoortmeeuwen l, in puntenaantal ge- stand van 220 km. Gelost om 7 uur, arriveerde
de
eerste
duif
om
10.15
uur.
De
GEREFORMEERDE
KERK, Julianaweg
lijk met Celeritudo, op de eerste plaats.
Het gaat er nu, met de laatste wedstrij- uitslag-en luiden:
Donderdag
23
mei
(Hemelvaartsdag)
den in zicht, om spannen voor de geel- Jan Koper l, 30
Gezamenlijke dienst met Overveen in de
R. Engelander 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 23, -Adventskerk,
blauwen.
Leeuwerikenlaan te Aer24, 25
denhout.
Th. van der Meulen 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16,
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
8.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne; ds. D.
17, 21
-Ringnalda.
.
*
De stand in afdeling West l, 2e klasse B, R. van Gijtenbeek 9, 20, 26, 27
luidt als volgt:
Jan Donker 13, 22, 28
26 36—21 Corn. Koper 18, 29.
Zandvoortm.
19 11 4
Celeritudo
19 12l 2
26 46—27
RKAVIC
19 10' 5
25 51—31 P.V. „Pleines"
• ' TELEFOONNUMMERS
Aalsmeer
19 10 r 3
23 39—33
EN ADRESSEN
20 9', 5
23 39—35 P.V. „Pleines" hield afgelopen zondag een
Quick A
21 29—32 wedvlucht vanaf St. Ghislain over een af- I422;i2 (02500) Garage Flinterman, ZandSchoten
20 8' 5
Ripperda
19 5 6
16 30—36 stand van 220 km. Gelost om 7 uur, arri- 's ,•/' voortselaan 365, Bentveld, SAAB16 25—36 veerde de eerste duif om 10.15 uur. De
19 6 4
HBC
• en RENATJLT-service-dealer.
TYBB
19 e;, s 10 ,15 35—39 uitslagen waren:
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, KostverH.
Lansdorp
l,
3,
4,
8,
9,
20,
24,
25
19
15
28—37
WA
6 3 10
' lorenstraat 68.
Baarn
19 4 - 5 10 13 27—36 G. Driehuizen 2, 7, 11, 14 .
3227 ,J)e Oude Tijd", antiek, in- en verAmsvorde
19 3 5 11 11 34—56 H. Vleeshouwers 5
koop, Oranjestraat 2a.
A. Molenaar 6, 13
2345 Gemeente-secretarie
C. Visser 10, 22, 27 ,
2424'M.uto&edr#ven „Rinko", Oranjestraat
K. Driehuizen 12, 16, 18, 19, 26 '
en Stat'ionsplein.
W. Driehuizen 15, 17, 28, 30
Zandvoortse Bridgeclub
2525 W. Schouten! ' T.V., radio, haarden,
B.
Lukkassen
21
kachels, -wasmachines enz.
In de eerste wedstrijd van de zevende P. Koper 23, 29.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tolcompetitie heeft het dameskoppel Berrierlensstraat • 13.
Hagen in de A-lijn de leiding genomen
Zandvoortse Damclub
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
met 55,33%.In de B-lijn eindigde het dameskoppel Door het ongeval overgekomen aan F. van 4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Bos-Sneiders met 60,42% op de eerste Beem, door ziekte van G. ter Wolbeek en
Vondellaan 45rood.
plaats.
ook door „tijdnood" van enkele mensen 2000 Brandmelding
In de C-lijn heeft het dameskoppel Stor- die aan. strand en jn seizoenbedrijven wer- 3043, 3044 PoZttte
Weller met 59,42% de leiding.
ken, komt de competitie enigszins in het 2100 Politie (alleen noodgevallen)
In de D-lijn behaalde fam. De Boer met nauw. De bekerwinnaar en het nieuwe 2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver63,10% een ruime voorsprong op het da- tiental voor het volgend seizoen, zullen
keer, kiosk Raadhuisplein.
meskoppel Heldoorn-Dröse, dat 54,76 no- echter binnen enige weken bekend wor- 2135 Gertenbachs Drukkerij,- Zandvoortse
teerde.
"
'
den.
,._
Courant, Achterweg 1. ( t ,

K.J.C. „Noord"
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Raad vergaderde ruim een uur

Redaktie en adm.: Achterweg l
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De heer SLEGERS (kvp) zei dat men
aan de hand van de gemaakte verslagen
door de notulist soms verbaasd is te lezen wat men gezegd heeft, zo mooi staat
het er dikwijls! Wanneer er nu een stenograaf zou komen, zag spr. hierin een
beetje nare factor, n.l. het woordelijk
weergeven van termen, die soms gebezigd
worden in raadsvergaderingen, maar die
men liever niet moest zeggen in net gezelschap!
VOORZITTER antwoordde dat de heer
Slegers niet bevreesd behoefde te zijn,
want dat de weergave van het gesprokene geen reden tot kritiek kan geven,
wanneer het desbetreffende raadslid zich
beheerst.
De heer KONING (groep-Breure) vond
een reglement van orde prachtig, maar
dan moet het ook nageleefd worden! zei
hij. Hij verweet de voorzitter dat deze
het Reglement van orde niet kende en zeker niet juist had toegepast, toen hij
verleden jaar een raadslid buiten de deur
zette! „U was fout, mijnheer de voorzitter!" riep de heer Koning met verheffing
van stem. „Had ik u toen gelijk gegeven,
dan zou dit niet zijn gebeurd, maar als
men u tegenspreekt, wordt u altijd
kwaad!"
VOORZITTER: „U bent er volkomen
naast, mijnheer Koning! Ik zette u niet
buiten de deur, maar ik verzocht u de
zaal te verlaten. Ik heb het u niet gelast,
want een dergelijke maatregel behoeft de
goedkeuring van de gehele Raad".
Er werd verder niet meer over dit voorstel gesproken, zodat het zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Tijdig voorsorteren is veilig
Onder de titel „uw p l a a t s op de weg"
is het Verbond voor Veilig Verkeer vorige maand begonnen met z'n tweede kwartaalactie. In het kader van deze kernthema-actie werd op grote schaal het —
in de kleuren rood, geel en zwart gehouden — affiche met de tekst „tijdig voorsorteren — veilig!" verspreid. Men kan
Burgemeester stelde commissariaat n.v. ter beschikking
dit affiche zien hangen langs een aantal
wegen, in vrijwel alle postkantoren en op
tal van andere plaatsen.
geen
direkteur
van
een
charitatieve
inDe openbare vergadering van de gemeenteraad duurde dinsdag j.l. bijna vijf kwarGebleken is dat ruim 40% van de aanstelling!
rijdingen plaatsvindt op of nabij kruisintier. Toen was er een agenda van veertien punten behandeld, waarbij de dames
Wethouder
KERKMAN
(pvda)
viel
zijn
gen of splitsingen van wegen, en dat is
en de heren dikwijls een lofwaardige beknoptheid aan de dag legden!
collega nog bij door te betogen dat de
gebleken dat daarvan weer het grootVoor rigoreuze maatregelen ter bestrijding van de beruchte dennenscheerder, die huurprijzen in deze gevallen afhankelijk
ste deel te wijten was aan het niet, of
ons spaarzaam dennenbosbezit ernstig bedreigt, stelde de Raad een krediet van zijn van de premieregeling. Dit is volkoniet juist voorsorteren. Dat betekent, dat
globaal geschat zo'n 40.000 tot 50.000 onƒ 50.000 beschikbaar. Het voorstel van de burgemeester tot herziening van de be- men in overeenstemming met een normale
gang
van
zaken
en
het
heeft
zeker
niets
gelukken gebeuren omdat het begrip
zoldiging van het wethoudersteam, vond vrijwel algemene weerklank bij de Raad, te maken met een eventuele winst, die de
voorsorteren óf niet werd begrepen, of
met. uitzondering van de fractie-Breure, die de verhoging niet in verhouding vond heer Kelder uit deze zaak kan ontvangen.
niet of onjuist in praktijk werd gebracht.
De heer VAN DUIJN (pvda) zei nog
staan tot de geleverde prestatie in deze functie. De Raad dacht er echter anders
Veertig- tot vijftigduizend ongelukken:
dat — indien dit voorstel niet zou doordat betekent statistisch vier- tot vijfhonover.
Zandvoortse ingezetenen, voor
derd doden en zeventig- tot tachtigduizcnd
'Toen de voorzitter, mr. H. M. van Fenema, de vergadering klokslag acht uur open- gaan
wie deze woningen zijn bestemd, geduernstig gewonden. Alléén omdat niet goed
de, bleken ongeveer tien burgers en burgeressen bereid te zijn de discussies min peerd zouden worden.
werd voorgesorteerd.
De
heer
KONING
zei
tenslotte,
na
de
of meer aandachtig te volgen.
Daarom bepleit het Verbond voor Veiuiteenzetting van de beide wethouders,
lig Verkeer in dit kwartaal goed voorschoorvoetend met dit voorstel in te
sorteren. Dus: tijdig aangeven dat men
hadden gegeven, maar eenvoudig de me- stemmen.
Ingekomen stukken
wil afslaan; voordien zich overtuigen of
Het werd dan ook zonder hoofdelijke
ning van de Raad hierover gepeild had.
afslaan geen gevaar voor achteropkomend
1. Voorstel tot vaststelling van de 4e Men verwachtte in deze kringen niet dat stemming aangenomen.
verkeer oplevert; dan voorsorteren, en
suppletoire begroting van de dienst van wij dit nu direkt gingen doen! Spr. bleef
*
wachten tot de „vrije oversteek" mogepublieke werken voor 1962 en de 3e zich verzetten tegen dit voorstel, ook, om- Het voorstel tot een (op bepaalde punlijk
is gemaakt.
voor de dienst 1963. — Akkoord.
dat hij van mening was dat er nou niet ten) wijziging van het Reglement van
Maar wat is nu dat voorsorteren? Dat
zo verbazend veel werk verbonden was orde voor de vergaderingen van de Raad,
is: als men links af wil, tevoren naar de
2. Voorstel van de burgemeester inzake aan
deze functie. Ten hoogste één of an- had nog even een merkwaardig „debatje"
uiterste linkerkant van de weghelft gaan
herziening van de bezoldigingsregeling derhalve
tot gevolg.
dag in de week.
(dus tegen de wegas gaan rijden), zodat
voor de wethouders.
Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) vond
al het achteropkomende verkeer aan de
rechterkant kan passeren; rijdt men dus
De heer BREURE (groep-Breure) merkte de kwestie niet zuiver gesteld, wanneer
niet uiterst links, dan bestaat de kans
op (toen mevr. Stemler-Tjaden, gevolgd men deze zou willen verdedigen met het
dat achteropkomend verkeer links gaat
door de heren Lindeman en Kerkman, de motief: de helft gaat er af voor de belasting. Want dit is niet waar, zei spr.
inhalen, met alle gevolgen van dien. Als
zaal verliet!) „Ik zie een exodus"!
VOORZITTER
merkte
op
dat
men
„onmen rechts wil afslaan, moet men uiterst
Spr. bracht vervolgens het wethouderder
de
gegeven
omstandigheden"
mag
rechts gaan rijden, dus haast tegen de
schap van de heer Van der Werff in herstoeprand aan. En daarbij moet men niet
innering en hij vond in die tijd, toen de achten dat de belastingaftrek aanzienlijk
is.
op de spiegel vertrouwen, maar vooral
wethoudersbezoldiging nog maar ƒ 2600,De heer GOSEN (prot.-chr.) zei, dat
eerst even over de schouder kijken om te
Zandvoort moet wel een bijzonder dorp zijn
bedroeg, de heer Van der Werff een „bezien of er geen fietsers naast de wagen
rooid en armlastig" wethouder! Hij deed mevr. Mol-van Bellen niet moest vergerijden.
het echter niet slecht, moest de heer Breu- ten dat de wethouders een betaalde werkBestuurders van motorrijtuigen moeten
re toegeven. Spr. releveerde dat sedert- kring hebben. Wat dit betekent weet ieder- Er is nog een krediet nodig van ƒ 50.000,- deze een factor van betekenis waren.
voorsorteren, bestuurders van de overige
dien de wethouderssalarissen enkele ma- een, die „bijverdiensten" heeft.
Niettemin
was
de
dennenscheerder
vijHet voorstel werd tenslotte met 10-2 voor de bestrijding (door diverse maatmogen dat, en moeten dus
len verhoogd zijn en dat deze verhoging
nr. één en spr. zei hierover dat de voertuigen
niet. Het hangt sterk van de situatie ter
tot ƒ 6300,— gaat. (Thans bedraagt de aangenomen. Tegen: de heren Breure en regelen) van de dennenscheerder, die het and
toestand
aan
de
overzijde
van
het
vijveraf of voorsorteren door fietsers
wethouders vergoeding ƒ 5700). Hij vond Koning).
gemeentelijk bosbezit belaagt.
park ook alarmerend was. Er dient radi- plaatse
of bromfietsers gewenst is en veilig kan
dit ten opzichte van de belastingbetalers 3. Controlerapport kas en boeken van de
kaal
en
zeer
rigoureus
te
worden
ingeDe
heer
KONING
(groep-Breure)
beplaatsvinden; zij moeten echter voorsorte veel. „Wij koketteren wel met een
gemeenteontvanger in het 4e kwartaal twijfelde het of de schuldige van het weg- grepen en spr. hoopte van ganser harte teren, als er vakken met pijlen op het
overheidsbehandeling voor een inwonerdat
het
hierbij
zou
blijven
(f
50.000).
1962
—
Voor
kennisgeving
aangenomen.
kwijiien
van
de
dennen
wel
de
dennenzijn geschilderd.
tal van 18 tot 24.000, maar we moesten
Zandvoort is in dit opzicht toch niet wegdek
scheerder was. Aan de zeekant zijn de
„Tijdig voorsorteren — veilig!" Maar
het hier nu maar bij laten!" aldus de heer
zo'n
bijzonder
dorp,
want
—
zo
zei
spr.
dennen
van
oudsher
slecht
geweest
door
éérst
goed
rondkijken en vooral richting
Breure. Bovendien is de post wethouders- Tot lid van het bestuur van de gemeen- de zeedamp en het zoutgehalte van de — in Bergen is een dergelijk euvel in groaangeven, en dan pas goed voorsorteren.
salarissen toch al betrekkelijk hoog, door telijke instelling voor Maatschappelijk zeewind. Nu heeft men het opeens over tere omvang aan de gang.
de aanvulling met een derde wethouder. Hulpbetoon werd benoemd de heer J. van schapescheerders f De boer Koning corriDe heer PETROVITCH (azb) consta- Dan werkt men mee aan een veiliger verSpr. verklaarde zich "tegen dit voorstel.
teerde
weemoedig dat overal de prachtiggeerde
zichzelf
ijlings)
maar
VOORZITalhier.
De heer KONING (groep-Breure) vond Honschooten,
ste
natuurmonumenten
plotseling gedoemd
Hiermede
werd
voorzien
in
de
vakature
TER
verzocht
de
heer
Koning
onder
aldit voorstel eveneens te royaal. Hij merk- van de heer Kluijskens, die de dank van gemene vrolijkheid, zich wel aan het punt zijn te verdwijnen: Spanjaardslaan
en Mite op dat het college van Ged. Staten eni- de gehele' Raad ontving voor de diensten, van de agenda te houden.
Maar ook daar is door jonge
ge tijd geleden zich tot het gemeentebe- die hij in deze functie sedert 1956 aan de De heer KONING vervolgde met vast dachterallee.
aanplant weer aan de toekomst gedacht. Watergetijden
stuur had gewend, waarin de suggestie gemeente'had bewezen.
Het voorstel werd zonder hoofdelijke
te stellen, dat deze kosten wel erg hoog
strand
HW LW HW
LW
tot bezuiniging op • de uitgaven werd gezijn, mede doordat men over 20, 30 jaar stemming aangenomen.
berijdbaar
geven.
*
waarschijnlijk
weer
voor
hetzelfde
feit
De heer PETROVITCH (Alg. Zandvoorts
staat.
9.30—16.00
\ 26 5.35 1,00 18.03 13.30
Belang) meende dat men moeilijk het uit- Grondverkoop aan de heer V?. Kelder
Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) vond Donker Zuid wordt verlicht
18.53 14.30 10.30—17.00
6.23
2.00
27
gavenpeil van nu met vroegere jaren kon Het voorstel tot de verkoop van een per- het
dat de bossen uitgedund moe- Voor de verbetering van de straatverlichvergelijken. Hij was het volkomen eens ceel grond van plm. 4600 m-' voor de bouw ten jammer
worden. Maar dit zal wel een noodza- ting aan de zeereep-midden en zuid, stel- 28 7.15 3.00 19.43 15.00 11.00—17.30
met het voorstel.
van (voorlopig) 26 eengezinswoningen, kelijke maatregel zijn, meende zij. Spr. de de Raad zonder hoofdelijke stemming 29 8.11 3,30 20.46 16.00 12.00—18.30
De heer SLEGERS (kvp) zei dat hij welke bouw door de heer W. Kelder te
het volste vertrouwen in de deskun- een krediet van ƒ 55.000 beschikbaar.
9.16 4.30 21.49 17.00 13.00—19.30
30
nogal enige ervaring bezat met betrek- Bussum wordt gerealiseerd, gaf de heer had
(Een voorstel, dat de instemming zal
digheid
van degenen, die zich met dit
king tot het wethouderschap. Hij beSLEGERS (kvp) gelegenheid zijn gro- euvel bezig houden: de mannen van hebben van vele ingezetenen en tevens 31 10.23 5.30 22.58 18.30 14.30—21.00
schreef het werk van deze functie en acht- te instemming met dit voorstel kenbaar Staatsbosbeheer. Zij vroeg zich zorgelijk van de gasten, die Zandvoort bezoeken. juni
te deze verhoging zeer zeker op zijn te maken. Spr. vond dit een „machtig of of het wel bij deze ƒ 50.000 zou blijven. De verlichting ter plaatse — wel haast l 31.32 7.00 24.05 19.30 15.30—22.00
plaats.
mooi plan" en was verheugd dat er nu
De heer VAN DER'WERFF (prot.-chr) de representatie van de badplaats te noe- Samengesteld door P. van der Mije KCzn
De hr SOK (vvd) kwam met een enigs- eens gelijkvloers-bouw wordt verricht in- was
van mening dat Zandvoort wel een men — is al lang (door haar wat al te
zins verrassend voorstel: het benoemen plaats van flats. De huurprijzen (ƒ 91 en bijzonder
dorp moet zijn. Eerst hadden we „bescheiden" omvang) het onderwerp vr.n
van een commissie ad hoc om na te gaan ƒ 78 per maand) leken hem redelijk.
Burgerlijke Stand
de aardappelaaltjes en nu de dennen- kritiek).
hoeveel uren de wethouders eigenlijk voor
De heer PETROVITCH (azb) kon zich scheerder. Welk dier zal er straks vol*
17 mei — 23 mei 1963
hun werkzaamheden spenderen. Overigens volkomen bij deze lof aansluiten.
gen?
Ondertrouwd: Willem Johannes MariNog
een
voorstel
dat
eveneens
zonder
verzette hij zich niet tegen het voorstel.
De heer KONING (groep-Breure) had
De heer HOSE (wd) zei dat hij zich hoofdelijke stemming werd aangenomen, nus Ordelman en Frederika Alida RoeteDe heer VAN DER WERPF (prot.-chr.) bezwaar tegen de huurprijzen van* deze eens
op de hoogte heeft laten stellen door was de beschikbaarstelling van een- kre- meijer; Hendrik Willem Mathijs Wardezei dat zijn naam door de heer Breure woningen. Hij bracht in herinnering dat de Plantenziektekundige
dienst te Wage- diet van ƒ 11.650 voor de verbetering van nier en Euphrosine Johanna Voorn.
was genoemd en hij wist wel niet in welk oorspronkelijk een huurprijs van maxi- ningen. Daar zag men het
som- de verkeerssituatie bij het punt KerkKarl Friedrich Schmidt, oud 71 jaar,
verband zijn persoon tot dit voorstel maal ƒ 75 was vastgesteld, maar nu de ber in voor de Zandvoortsetamelijk
dennen, of- plein-Kerkstraat-Poststraat.
gehuwd geweest met M. R. A. Kandelhart.
stond, maar hij vond de „beloning" die heer Kelder deze woningen gaat „ver- schoon de methode, die het Staatsbosbethans voor de wethouders beoogt wordt, kwanselen" moeten de prijzen omnoog!
heeft geadviseerd: vangstammen uitniet te hoog, omdat er praktisch de helft Spr. zei „radikaal" voor dit voorstel te heer
leggen, wel zou kunnen helpen.
aan belasting vanaf gaat.
zijn, wanneer de huur op ƒ 75 zou zijn
Wethouder LINDEMAN (kvp) haakte
VOORZITTER, die uiteraard het voor- gebleven. Nu voelde hij er weinig voor even in op de verspreking (schapescheerstel alleen moest verdedigen, merkte op er aan mee te werken de heer Kelder een der) van de heer Koning en meende dat
dat de suggestie, die tot dit voorstel heeft behoorlijk winstje te laten maken.
hierdoor het grote stemmenaantal, dat op
geleid, lïwam van de zijde van... Ged. Sta- VOORZITTER tekende protest aan te- de heer Koekoek was uitgebracht, was verten! Hij vond het wethouderschap (met gen de term „verkwanselen". Dit is een klaar d!
deze verhoging) nog bescheiden gehono- normale verkoopstransactie.
Hij hield overigens ook ernstig rekereerd ,en zei dat de wethouders, gezien
Wethouder LINDEMAN (kvp) zei ver-ning met de ongunstige klimatologische
de belastingaftrek, ongeveer ƒ 3000,— baasd te zijn over de,mening van de heer invloeden (zout en zeewind) en dacht dat
Vraag in de rondvraag over een gemist persbericht
schoon overhouden. „U weet wat de term Koning, die toch geen onwetende is op
„schoon" betekent", aldus voorzitter.
het gebied van de bouw. Pe wijziging
Een commissie ad hoc, zoals de heer van de rijkspremieregeling heeft echter
Sok bedoelde, achtte spr. nagenoeg on- de herziening van de huurprijzen nooduitvoerbaar, omdat dit tot gevolg zou zakelijk gemaakt. Deze wijziging trad in Collecte tbc-bestrijding
De heer SLEGERS (kvp) vroeg of de houd over het plein verspreid. Evenwel
hebben dat de wethouders in hun privé- 1960 in. We tellen nu al 3 jaar later, alcommissie van algemene zaken ingelicht wilde spr. deze kwestie nog eens nader
leven als het ware geschaduwd moesten dus de wethouder, er is toch wel iets ge- Wat de gezondheid betreft blijft het steeds kon worden omtrent de maatregelen, die bezien.
„W«est
op
uw
hoede".
Zo
is
het
ook
geworden! Dit zou gaan lijken op toestan- beurd in deze periode, t.w. stijging van
men heeft menen te moeten nemen met
De heer BREURE had het over de wanden als in de Raad van Zwinderen! aldus lonen en materiaalprijzen. Dat de heer steld met de tbc. De centrale Ver. ter be- betrekking tot de openbare orde en de delpier, waaraan de naam van de voorstrijding
van
de
tbc
waakt
zo
goed
mogespr.
'zedelijkheid
in
de
caravancamps
van
Kelder winst maakt van een normale verzitter — door allerlei perspublicaties —
De heer BREURE zei nog, dat Ged. koop, achtte spr. volstrekt niet laakbaar. lijk over u. Doorlichting in 't gehele land, Zandvoort.
voor altijd verbonden zal zijn! Spr. wilde
VOORZITTER antwoordde bevestigend. nu eens een duidelijk antwoord op de
Staten geen suggestie tot deze verhoging Deze bouwondernemer is toch waarachtig in bedrijven, in scholen, verzorging in alle
gemeenten van alle patiënten, nazorg voor
De heer GOSEN (prot.-chr.) had kii- vraag of de voorzitter wel of niet comde patiënten, de consultatiebureaux, u tiek op de situatie, die ontstaan is op hex missaris van de Mij. tot exploitatie van
weet er van. En toch stuit men telkens Gasthuisplein, na het afbreken van het de wandelpicr is.
weer op nieuwe gevallen, steeds weer wor- spookhuis Rozenobelstraat 4. Hij had geVOORZITTER antwoordde hierop dat
den nieuwe haarden ontdekt. De bestrij- dacht dat men op dit punt wel wat meer
hier Breure waarschijnlijk twee dingen
ding van de tbc moet op volle kracht blij- fantasie aan de dag had kunnen leggen. de
door elkaar haalt: Er is een Mij. tot exven draaien, om geen terrein te moeten In het midden is het daar nu een grote, ploitatie
Voor het wisselen van vreemd geld
van de wandelpier en er is een
verliezen.
grauwe vlakte met tegels. Had men er
opgerichte Exploitatie Mij. ZandDit kost allemaal veel, zeer veel geld. bijvoorbeeld niet een of ander beeld op onlangs
voort.
is ons kantoor ter gelegenheid van Pinksteren geopend op:
Geld dat er moet zijn om vol te kunnen kunnen plaatsen of een plantsoen aan- In zijn brief van 17 april heeft spr.
houden, dat er gewaakt wordt over ons leggen met rozenperken en banken. Nu Zijn commissariaat ter beschikking geis er niets en de Duitse toeristen zullen
leven.
l juni (zaterdag voor Pinksteren)
Elk jaar wordt voor dit doel in Zand- er op drukke dagen ongetwijfeld hun steld, omdat hij de draagwijdte er van
kon overzien.
voort de Emmabloemkollekte
gehouden auto's neerzetten. Spr. vond deze oplos- nietDevoldoende
van 10.00-13.00 uuren 15.00-20.00 uur
heer KONING (groep-Breure) vond
sing niet in overeenstemming met de toe- het vreemd
op 2de Pinksterdag.
dat
de plaatselijke pers die
3 juni (Tweede Pinksterdag)
Help mee, uzelf, uw gezin en anderen zegging, die de voorzitter eens had gealtijd zo ijverig is aanrijdingen te publidaan
om
ter
plaatse
een
aantrekkelijk
te
verdedigen
tegen
de
tbc.
van 11.30-13.00 uur
(„men is er als de kippen bij" zei
Onderling Hulpbetoon, de vereniging, punt te doen maken, waarin de specifi- ceren
hij) een verkeersongeval te Aerdenhout,
die deze kollekte in Zandvoort verzorgt, ke dorpse sfeer tot uiting zou komen.
VOORZITTER zei dat dit een voorlopi- waarbij de politie betrokken was, onverkan als elk jaar ook nu weer beschikken
Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten.
over het patronaatsgebouw aan de Grote ge oplossing was. Het ziet er thans alleen meld liet. W.at dacht de voorzitter daarKrocht. Meldt u daar 2e Pinksterdag 3 maar netjes uit, zeker niet bijzonder fraai van?
VOORZITTER: Daar heb ik geen mejuni als kollektant of kollektrice, hetgeen of boeiend! Maar de aanleg van perken
vanaf 9 uur mogelijk is. Doet u het ook en het plaatsen van bloembakken heeft ning over! De pers is volkomen vrij te
als u soms maar enige uren kunt helpen hier in Zandvoort de onweerstaanbare publiceren of niet te publiceren. Men kan
Zandvoort - Raadhuisplein
aantrekkingskracht van het vandalisme niet van mij verwachten, dat ik op eniin de ochtend of de middag.
Vele handen maken een grote opbrengst, der jeugd tot gevolg. Dit is dus een gerlei wijze invloed zou uitoefenen op
Telefoon 4041-4042
hieraan mee helpen is een stukje hulp aan moeilijk punt. Laatst nog is er op het wat er in de kranten wordt geschreven!
Raadhuisplein een bloembak, waarin vio- Hierna sloot de voorzitter de vergadeduizenden patiënten.
' Het bestuur len waren geplant, omgekeerd en de in- ring.

Halve ton voor herstel bebossing

Welk dier zal volgen?

Wat denkt de voorzitter daarvan?

DE TWENTSCHE BANK

.Si

Zandvoorfmeeuwen-VVA 2-1
Zandvoortmecuwen heeft door de 2-1 zege op' V.V.A. de leiding genomen in afdeling
West, 2e klasse B. Celeritudo werd door R.K.A.V.I.C. verslagen, dat thans met een
punt achterstand op Zandvoortmecuwen de tweede plaats inneemt.

Helm in vlammen

100.000.000 gepasseerd

Maandagmiddag werd de brandweer omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een brandje nabij de vijver aan de Frans Zwaanstraat. Een stuk van ca. 30 m2 helmgras
stond in vlammen. Het vuur werd door
de leden van de brandweer snel gedoofd.

Op vrijdag 17 mei j.l. bereikte de Nutsspaarbank te Haarlem een spaartegoed
van ƒ 100.000.000. Een bedrag dat Inmiddels al weer werd pverschreden.
Dit feit werd in de namiddag op feestelijke wijze gevierd. Behalve het bijna
voltallige bestuur en de -directie, waren
daai bij tegenwoordig de pers en de winnaars der hoofdprijzen van de door de
Nutsspaarbank uitgeschreven prijsvraag.
Op deze prijsvraag waren 6131 inzendingen ontvangen, waarvan niet minder
dan 174 de juiste datum van de mijlpaal
hadden geraden.
De voorzitter gaf tijdens de -' bijeenkomst een kort overzicht van de positie
der Nederlandse Spaarbanken en van de
groei van de Nutsspaarbank Haarlem, sedert haar oprichting in 1817, Als merkwaardigheid kan hierbij worden' opgemerkt, dat de groei van het spaartegoed
in de maand februari 1963 even groot
was als gedurende de eerste honderd jaar
van haar bestaan, namelijk ƒ 2 miljoen.
De groei was vooral de laatste tien jaar
zeer indrukwekkend en wel van, 25 miljoen in 1953 tot 100 miljoen in 1963.
Aan het slot van de bijeenkomst reikte de voorzitter aan de gelukkigen de
prijzen uit in de vorm van s'p'aarbankboekjes ter waarde van resp. 'ƒ -'1000,—,
ƒ 500,- en ƒ 250,',: "•

Handbaltournooi l.o. scholen

Het interscholair-handbaltoernooi
vindt
a.s. zaterdag plaats. De deelnemende scholen zijn de Plesmanschool, de Hannie
De prestaties van Zandvooi tmeeuwen (tegen Schoten en Celeritudo) winnen om Schaftschool, dé Beatrixschool en de Wilhelminaschool.
maakten veel minder indruk dan vorige het kampioenschap te behalen.
week. Thans geen open spel, weinig samenwerking en een zwakke middenhnie, Ranglijst Zaïidvoortmeeuwen
MCZ terreinrit
Oie te weinig voor de veibinding zorgde.
WA is een clegradatickandidaat en het Zandvoortm.
20 12
4 28 38-22
was begrijpelijk dat de Amsterdammers RKAVIC
20 11
4 27 52-31 Onder auspiciën van de motorclub „Zandalles gaven om aan een nederlaag te onl- Celeriludo
20 12
6 26 46-28 voort" wordt zondag 9 juni op het binkomen. De thuisclub begon met veel flair, Aalsmeer
19 10
6 23 39-33 nenterreln van het circuit een motorcross,
maar de hoofdstedelijke verdediging wist Quick A
21 9 5
7 23 39-26 om het provinciale kampioenschap, georvan geen wijken.
Schoten
21 6 5 8 21 30-35 ganiseerd.
i t
Spanning was er voldoende, maar de TYBB
20 7 3 10 17 36-39
verre schoten van de Zandvoortse voor- Ripperda
19 5 6 8 16 30-36
hoede leverde voor de achterhoede van HBC
20 6 4 10 16 27-39 „De Wolbaai" 40 jaar
V.V.A. geen enkele moeilijkheid op. Het Baarn
20 5 5 10 15 30-38 Het wol en textielhuis „De Wolbaai" gespel werd tekort gehouden, en het was VVA
20 6 3 11 15 29-39 vestigd in de Haltestraat, bestond 16 mei
merkwaardig om te zien hoe do middeu- Amsvorde
20 4 5 11 13 37-57 j.l. 40 jaar. Het tjextielhuis werd in 1923
linie probeerde te scoren met voorbijgaan
door mevr. Gertenbach opgericht op
van de voorhoede. Een methode die zonder
Schoolplein 2. Vijf jaar later werd de zaak
succes bleef.
uitgebreid en gemoderniseerd. Tijdens de
oorlogsjaren evacueerde de firma naar
Opstelling
Zandvoortmeeuwen
De rust ging in met een 0-0 stand. In
Haarlem, waar, de zaak in de Schouwtjesde eerste minuut van de tweede helft kreeg Zandvoortm. l komt a.s. zondag in de laan werd voortgezet. Na de oorlog werd
Paap gelegenheid te scoren, maar hij' ver- wedstrijd tegen Schoten in de volgende op- „De Wolbaai" opnieuw in Zandvoort gezuimde te schieten. Het slechte wcgwer- stellmg uit:
vestigd en werd later het pand in de Halken van de Zandvoortmeeuwen defensie K. Vlug; A. Stokman, F. Water; W. Jan- testraat betrokken. Het 40-jarig bestaan
was de oorzaak van 't Amsterdamse doel- sen, G. Kerkman, G. Kraaijenoord; G. Nij- van het jubileum is niet ongemerkt voorpunt. Een vrij'e schop werd door links- kamp, C. Schilpzand, S. Stobbelaar, J. P. bij gegaan. Tal van klanten kwamen de
half Theunis genomen.
Paap en G. Oosterbaan.
familie Gertenbach met het jubileum geBij' het verre schot zag de gehele verDe ontmoeting vindt in Haarlem plaats. luk wensen.
dedigmg werkeloos toe, zelfs doelverdediger Vlug stak geen hand naar de taal uit.
(0-1).
Zandvoortmeeuwen raakte de greep op
het spel kwijt. Voor- en achterhoede toonden weinig initiatief, en het zag er naar
uit dat V.V.A. met de overwinning zou
gaan strijken. Bij een van de schaarse uitSEDERT 1849
vallen viel Stobbelaar doelman Oudenes op
geoorloofde wijze aan. Hij kreeg de stuiterende bal te pakken en bracht de parUjen op gelijke voet (1-1). V.V.A. begon
forser te spelen — zonder dat hiertegen
werd opgetreden — en zette Zandvoortmeeuwen onder zware druk.
meubelen''
Vrijwel niemand onder de toeschouwers
rekende meer op een overwinning. Maar
GIERSTRAAT 52-S4-S6
vier minuten voor het einde gaf StobbeTELEFOON. 12047
laar, uit een hoekschop, met een fraaie kopbal Oudenes voor de tweede maal het naHAARLEM
kijken (2-1).
Catalogus
De laatste minuten gingen in de grootop aanvraag
ste spanning voorbij. Beide ploegen gaven
verkrijgbaar
zich tot het uiterste, maar in de stand
kwam geen verandering meer. Zandvoortmeeuwen moet de laatste twee wedstrijden

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Vethouder C. Stemler-Tjaden is verhinderd 28 mei a.s. spreekuur te houden.

Mensen en zaken
Griezelig

Jet enige, wat ons nu nog te doen staat,
s de maan te bereiken. En liefst zo gauw
mogelijk. We moeten niet wachten tot
.972, want in dat jaar is de Rus ons al
ang voor geweest. Het maakt inderdaad
verschil uit of het vrije westen het eerst
de maan bereikt of de Russen. Op het
ogenblik is maan nog neutraal gebied en
n de meest letterlijke betekenis van het
woord: niemandsland. Maar als een van
de twee een serieuze gooi gaat doen (lees:
gemande raketA^Pt bestemming maan,
jaat lanceren) veranderen de zaken op
slag. Dan wordt er opeens gesproken van
concurrentiestrijd in de ruimte.
Nu feliciteren ze elkaar nog met twee,
veertien, *wee en twintig of- vier en vijftig omwenteligen rond de aarde. Na het
uitbrengen van de wederzijdse toasten bespieden ze elkaar weer, strijken over hun
jehaarde schedel en piekeren er over hoe
het toch mogelijk is dat die andere zo'n
Kijkers en luisteraars
jerfecte ruimtereis heeft gemaakt.
Ze gaan hun hele systeem na, wantrouOp l mei j.l. waren bij de Dienst 'Luisteren Kijkgelden 1.401.059 televisietoestellen wen alles en iedereen en soms vallen er
aangegeven .tegen 1.369.148 per • l april funkties, zo maar opeens, zonder opgaaf
van redenen. Dit laatst wordt ook niet
(t/m 17 mei 1.419.399).
<"
Er waren op l mei 2.622.054 ~ geregi- verwacht.
De wereld heeft majoor Cooper, die 34
streerde
radio-ontvangtoestellen' tegen
uren in z'n beperkte behuizing rond de
2.616.110 op l april j.l.
' '
Het aantal aansluitingen op de Draad- aardbol tolde, hartstochtelijk toegejuicht.
omroep bedroeg op l mei 465.078 tegen Hij kwam ogenschijnlijk onberoerd uit z'n
cabine en verklaarde dat alles wel was.
466.488 op l april j.l.
En dat, terwijl hij de slopende spanning
van een uitstel ook al had ïneegemaakt.
Die brede Amerikaanse witte-tandengrijns
Op volle sterkte
s eigenlijk bijzonder griezelig. Je twijfelt
Het reservekorps van Zandvoort is' thans er bijna aan met mensen te doen te hebop volle sterkte. J.l. woensdag Rekenden ben.
in aanwezigheid van burgemeester van
Wat is er gebeurd met die mannen, dat
Fenema, politiefunctionarissen en de wer- ze hun hele puur, menselijke reactievervingscommissie, acht ingezetenen de ver- mogen uitschakelen, maar zich als een robandakte.
__ '
bot concentreren op het dol makende inHet waren de heren: W. Bos, A. Dekker strumentenbord van hun cabine en de
W. J. Duivenvoorden, H. J. Franke, B. wereld beneden hen zinnetjes toevoegen
Keur, H. Lefferts, G. W. Sedersien C. de als: „Het is hier prachtig", en „Alles gaat
Krijger jr. Vooraf werden zij toegesproken prima". Koel en onbewogen.
door de burgemeester, die meedeelde dat
Er ligt een_vent op 7'n rug in een ruimZandvoort thans de derde gemeente in te, die aan een doodkist doet denken. Hij
Noord-holland is, met een reservekorps zal het heelal worden ingeschoten, met
op volle sterkte. Het korps reserve ge- jen behoorlijke kans dat hij' z'n reis niet
meentepolitie in Zandvoort telt-48 man. overleeft. Na een uur of vijf draaien ze
het deksel van z'n kist weer open en zegjen: „Kom er maar weer uit, 't gaat niet
door." Die vent komt grinnikend naar
Succesvolle aktie scholieren
buiten gestapt en zegt: „Jammer, ik had
Ondanks de minder gunstige weersom- me er zo op verheugd, morgen dan
standigheden heeft een door achttien leer- maar?"
' -"'"
lingen van de Chr. TJLO-school' gevoerde
En de wereld houdt de adem in voor
aktie, ten bate van het rampgebied in zoveel zelfbeheersing en moed.
Perzië, een prachtig resultaat opgeleverd.
En toch moeten wij daar niet zo geHelpen bij markt
De leerlingen wisten ƒ 1051.01,— bijeen makkelijk mee schermen met die kwaliVoor de feestmarkt op het Gasthuisplein te brengen. Zij danken allen die aan deze ficaties. Ergens -is er toch iets met zo'n
/rijdag 28 juni, georganiseerd door de heer aktie daadwerkelijke en financiële steun man aan de hand. Omdat hij feitelijk niet
' '
menselijk reageert. De mannen, die met
Waterdrinker én de bejaardensociëteit, hebben verleend.
ruimteonderzoek en ruimtereizen te ma,Voor Anker", bestaat een flinke belangken hebben, zijn allemaal gepolijste rostelling. Verscheidene winkeliers en in Zandvoortmeeuwen
'
'
i
botten met een on-menselijk reactieverZandvoort woonachtige standwerkers, zulmogen.
- , .
Hengelsport start seizoen
en in kramen "hun- waren aanprijzen en Uitslagen zondag 19 mei:
". >i <
Zou Cooper minder mens zijn geweest
verkopen. Het ligt in de bedoeling om tot
Zandvoortmeeuwen-Aalsmeer
l
7-1
als hij ontdaan uit z'n cabine was gekroeen zo groot mogelijke verscheidenheid
HRC 3-Zandvoortmeeuwen 2 "J
1-1 pen, in plaats van er breed grijnzend veerartikelen te^komen. Op de feestmarkt
Met de opening van het visseizoen breekt er een nieuwe periode aan van hengel- van
krachtig uit te stappen? Zou hij minder
zal ook plaats worden ingeruimd voor een
sport en visserslatijn. Dan kan er weer naar hartelust worden gesnoekt, gepeurd rommelmarkt. Hiervoor wordt door de or- Uitslagen donderdag 23 mei' (Hemel- mens zijn geweest als hij de wachtende
?
geleerden, medici en atoomcommissieledén
ganisatoren een beroep gedaan op de in- vaartsdag):
en getuurd op grote en kleine dobbers, die het ogenblik moeten aanduiden,
Zandvoortm.-V.V.A.
2-1 had meegedeeld hoe hij in doodsangst
woners van Zandvoort iets van hun „opwaarop het geschubde gedierte met de meeste kans op succes kan worden ver- ruimspullen" af-te staan. Men kan hierAlc. Victrix 2-Zandv.m. 2
'
2-2 had gezeten?
schalkt.
Voor mij zou hij dan een puur mensevoor terecht bij de heer P. Waterdrinker, Programma zaterdag 25 mei: ' '
lijk wezen zijn geweest.
Om werkelijk sportief aan de hengelsport te kunnen deelnemen en om niet zelf restaurant Zomerlust, tel. 3713, of veilingMOMUS.
;ebouw „De Witte Zwaan", tel. 2164. Zo- Zandvoortm. 1-Kennemerland l 14.30 u.
te worden gevangen is het van belang voldoende bekend te zijn met de geldende als reeds werd vermeld in het nummer
(Vriendschappelijk)
./ ^
van j.l. dinsdag.^ is de opbrengst van de
bepalingen. Hieronder laten wij enkele tips t.a.v. deze bepalingen volgen.
feestmarkt bestemd voor de financiering Programma sondag 26 mei:
van evenementen voor de bejaarden van
Sehoten-Zandvoortmeeuwen ~ 14.30 u.
Zandv.m. 2-W.S.V. '30 2
•> '14.30 u, Heropening telefoonverkeer
Daar er bij velen een opvallende behoefte ter of het zich met enig geoorloofd vis- Zandvoort.
blijkt te bestaan om te vissen zonder ac- tuig bevinden in de nabijheid van een
met Indonesië
te en vergunning, volgt hier allereerst de water, zonder dat het vistuig gedekt is
Met ingang van 27 mei a.s. zal het teleenige mogelijkheid, welke 'daartoe inder- door een acte en/of vergunning is evenfoonverkeer met Indonesië worden herdaad bestaat.
eens strafbaar. Men is er dus niet mee
opend via Eern-radio. Voor, de radio-verKinderen beneden 15 jaar mogen geheel om bij naderend onheil de hengel evenbinding Bern-Bandung zijn de openstelvrij vissen in openbare wateren, zoals ri- tj'es gauw naast zich neer te leggen.
lingsuren op werkdagen van 7.00-15.30 u.
vieren en kanalen. Hetzelfde geldt voor ' Er geldt een vastgestelde maafvoor de
en voor Bandung-Kota Baru op werkdapersonen boven de 15 jaar. Zij moeten gevangen vis. Ondermaatse vis moet tergen van 7.00 u-8.00 u.
evenwel tijdens het vissen kunnen aanto- stonfl weer in het water worden vrijgelanen, dat zij ƒ 1,50 hebben bijgedragen ten. Enkele maten voor de meest gevantot verbetering van de visstand, te vol- gen vis zijn:
Zandvoortse Schaakclub
doen aan de gemeentesecretarie tegen bewijs van ontvangst,
Voorn en kolbij (zg. witvis): 15 cm
Verleden week werden de laatste partijen
Dit geldt echter alleen voor het vissen
van de competitie om het clubkampioenBaars: 22 cm
met één gewone hengel, geaasd met deeg
schap gespeeld.
Zeelt:
21
cm
of worm. Dus niet voor snoeken, peuren
Kampioen werd Gerritsma. De volgende
of lepelen (sleephengel). Daarvoor heeft
Brasem: 22 cm
negen plaatsen zijn resp. voor: Lindeman,
men een kleine visacte nodig, welke met ,. Paling: 28 cm
Bronkhorst, Steiner, de Jong, Nielsen, Roeinbegrip van de bijdrage tot verbetering
temeijer, Vos, Vastenhouw en Luijkx.
Karper: 35 cm
van de visstand ƒ 4,— kost.
Snoek en snoekbaars: 40 cm.
Ook voor het vissen met twee gewone
hengels heeft men een kleine acte nodig,
Zeepost
De houder van een snoekacte mag derte weten een hengelacte, waarvan de kosMet
de volgende schepen kan zeepost worten ƒ 3,— bedragen. Voor het vissen met tig ondermaatse aasvisjes in voorraad
den verzonden. De data, waarop de cormeer dan één snoekhengel, peur of sleep- hebben.
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
hengel, is een grote visacte nodig-, die tobezorgd, staan achter de naam van het
taal ƒ 12,— kost.
Het is de sportvisser in het algemeen
schip vermeld.
Men dient er goed aan te denken, dat
Verenigde Staten van Amerika ss „Rotook voor het vissen met een gewone hen- verboden met enig vistuig te vissen van
terdam", 26-5; ss „Kamperdijk 29-5.
gel in particulier water, voor alle leef- 16 maart tot l juni.
Argentinië ms „Sap San- Antonio", 30-5. '
tijden tevens een schriftelijke vergunning
Australië ms „Nürnberg", 26-5;
De visacte is geldig van l juli tot het
nodig is, welke moet zijn afgegeven door
Brazlië ms „Cap Blanco", 30-5;
de eigenaar van het viswater en waarin volgend jaar 30 juni, zodat na aanvang
Brits-Oost-Afrika ss „Africa", 29-5.
moet zijn omschreven in welk water mag van het visseizoen nog een maand kan
Canada ss „Arkadia", 26-5; ms „Prins
worden gevist en met welk vistuig. Voor
worden
gevist
met
de
oude
acte.
Fred. Hendrik", 30-5;
het vissen met een vistuig, waarvoor een
Chieli ts „Havelstein", 26-5;
acte wordt vereist, is ook altijd een schrifHet is ook verboden te vissen gedurenIndonesië ts „Leverküsen", 29-5;
telijke vergunning van de rechthebbende
Ned. Antillen ms Oranje NassaM", 28-5.
op het visrecht nodig, onverschillig of die de de nacht, waaronder wordt verstaan
Suriname ms „Kreon", 29-5;
visserij wordt beoefend in openbaar oi' de tijd tussen een uur na zonsondergang
Rep. Z.-Afrika.^en.)Z.-W.-Afrika ms „Preparticulier water. Bij zogenaamde scheien
een
uur
voor
zonsopkomst.
Dit
geldt
toria Castle", 26-5; ss „Rempang", 29-5.
sloten mag de sloot over de gehele brcedto worden bevist bij vergunning van één niet voor de peur en andere uitstaande
Inlichtingen betreffende de verzendingsder eigenaren.
vistuigen van beroepsvissers.
data van postpakketten geven de postkanBen vergunninj moet geviseerd zijn • Men is verplicht de vereiste acte en
door de Kamer voor de Binnenvisserij.
toren.
Dat wil zeggen, dat geen vergunning mag vergunning op aanvrage aan controlerenen kan worden afgegeven zonder toe- de ambtenaren te tonen.
stemming van deze instantie. Door de
Met en zonder leesbril
Wettelijk voorgeschreven is, dat bij
hieraan verbonden procedure zijn er maarNieuwe
boeken 'openbare bibliotheek
heel weinig particulieren, die vergunnin- overtreding het vistuig alsmede de gevangen (kunnen) afgeven, zodat de vrijwel gen vis in beslag moeten worden genomen,
On twikJcelingslectuur
enige mogelijkheid om gedekt te kunnen
Het boek van nu - Jaargang1 1960-1961.
vissen het lidmaatschap betekent van dr- waarop in de regel verbeurdverklaring
volgt.
Het
is
dus
wel
wenselijk
de
Carlier - Eenvoudig kartonwerk.
een of andere visserij- of hengelsportvereniging, die dan alles regelt en voor vcr- papieren in orde te hebben. Wie wil visLiesel - Bidt broeders, met ons. Liturgieën
scheidenheid van viswater zorgt.
sen om de sport moet dan ook sportief
der Oosterse kerken in beeld. ''••
Het is verboden te vissen met de zetMens en melodie, algemeen maandblad
lijn of stek, de strik, de snoekdrcg, het zijn en zich van de nodige bescheiden
voor muziek, jaargang 1962. ,
tjoekvisjo en elk ander vistuig, dat ge- voorzien. Jaarlijks besteedt de beroepsSCHOON • ZUINIC • WARM
eigend is de vis meer dan normaal te ver- visser een groot bedrag aan pootvis. Wie
De Ridder - Praktische Spaans, deel 2.
wonden. Het schepnet mag alleen wor- van deze vis vangt zonder aan de van
Smulders - Het visioen van Teilhard de
den gebruikt om gevangen vis op te
Chardin, 1962.
scheppen, over te zetten of te vervoeren. hem geëiste verplichtingen te voldoen paESSO OLIE- EN GASHANDEL
Hel bij zich hebben van verboden vang- rasiteert op een ander en pleegt één of
Wikor, algemeen kunsttijdschrift, jaar1
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middelen in de nabrjheid van een viswa- meer strafbare feiten.
gang 1960.

boot

Grote en kleine dobbers

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

natuurlijk een oliehaard gestookt met

PETROLEUM

Fa. A. KERKMAN & Zn.

HUIK MUI»
HUI SIIYICf

RADIO EN TELEVISIE

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

T TTFÏTP
Burg. Engelbertsstraa1- 64, tel. 2914

•Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.
Magazijn

, ',

NETTE JONGEN gevr.
Bakkerij M. Keur, DiacoABONNEERT U
niehuisstraat 36.
op de
Albert Heijn n.v. vraagt
ZANDVOORTSE
voor haar zelfbediening te
COURANT
Zandvoort, Kerstraat 30
ENIGE
MEDEWERKSTERS
ter opleiding voor de
afdeling kaas- en
vleeswaren en voor
caissiere (15-25 jr.)
Wie bieden u een prettige
werkkring in ons modern
bedrijf,
Over deze
zelfstandige
funktie, het loon en de arbeidsvoorwaarden verstrekt
de bedrijfsleider, de heer
P. Leegwater u alle gewenste inlichtingen.
KAMERWERKMEISJE
gevr. v. klein pension van
9 tot 2 uur. Loon ƒ 40,—
p.w. of 2 jonge MEISJES
van 9-12 uur. Inl. tel. 2304.
Bloemenmagazijn
' „Noord"
Voor direkt gevr. een net
MEISJE voor de winkel. M. S C H N I E D E W I N D
Banketbakkerij B. Bos- Vondellaan hk v.d. Moolenman, Kerkstraat 22.
straat — Telefoon 4320
Uw .adres voor bruidsHuishoudelijke hulp
en grafwerk

Het Wonder van Zandvoort
heeft alles voor uw gasten
CHINAMATTEN
WC MATTEN

ƒ 6,50
ƒ 1,88

KOP en SCHOTELS

ƒ 0,68

DESSERT BORDEN

ƒ 0,56

BALATUM per meter
GLAZEN vanaf
BORDEN, diep en plat

enz. enz.

ƒ 3,06
ƒ 0,20

ƒ 0,65

Fa. J. SCHAAP
Swaluëstraat 9, telefoon 2418
MASSAGE i

Wist u dat reeds in de oude tijden dei
massage gebruikelijk was? Zelfs bij de
onbeschaafde volksstammen in Afrika
en' Amerika, waar zij bij gebrek aan
betere .hulpmiddelen gold als het middel tegen alle kwalen. Dat was niet zo
verwonderlijk. Massage heeft inderdaad een zeer heilzame invloed op de
lichamelijke constistutie. De huid wordt
n.l. bevrijd van dode huidcellen. Het
overwinnen van ziektestoffen wordt
bevorderd. Bloed- en lymphcirculatie
worden aangezet. Door de betere circulatie worden verstoppingen in de uitvoergangen der klieren opgeheven; de
huid wordt dus gereinigd. De stofwisseling der spieren wordt beter en wat
zeer belangrijk is; de huid is door regelmatige massage beter uitgerust tegen rimpelvorming. Massage kan rimpels voorkomen of verzachten.
Salon voor schoonheidsverzorgmg:
Beauty Parlour
•

ANS NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179
Grote massage ƒ 7. Kleine massage ƒ 5.
Manicuren ƒ 2,25

Foto-Kino Hamburg
Inruilaktie tot en met 8 juni
Bij aankoop van een nieuwe camera is
uw oude toestel
nu f 1,50 f 10,- en f 15,- waard!
NIEUW: Mansfield 8 mm filmcamera met
zoomlens (normale tele- en groothoeklens
ineen) f 285,— (inclusief handgreep).
Eveneens Mansfield 8 mm met 3 aparte
lenzen vanaf ƒ 195,—. " •
Heeft u belangstelling voor een goede en
goedkope camera?
Wij doen nu enige iets veretaleerde camera's ver onder de prijs weg!
GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813
WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720
APOTHEEK:
25 t.m. 31 mei:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen. ...

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en ,Chevr. „Impala"

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200
UW ASSURANTIEMAN
UW, ,VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN

Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, telef. 4562
WEGGEVLOGEN:
TIEN
KANARIES. Van wie horen we waar ze zijn? Ter
Wolbeek, Kruisweg 32 of
telefoon 2584.
HUIS te koop gevr. Vrije
sector. Br nr. 4005 Z. Crt.'
Gevr, in Zandvoort VIJFKAMERWONING
(geen
flat); aangeb. in A.dam
vrije BOVENWONING, 3
kamers, lage huur, Slotermeer. Évt. ook andere objecten R. Doumastr. 8 bov.
tel. kant. 220955.
WONINGRUIL
Aangeb. in Amstelveen: 4kamerflat m. badk., 4e et.
en lift. Huur ƒ 125,- p.m.
Gevr. gelijkw. woning in
Zandvoort. Br. 4003 Z.Crt.
Te koop gevr. KAMERVERHUURBEDRIJF.
Br.
nr. 4004 bur. Zvt. Crt.
JONGE WERKSTER b.z.a.
ma„ wo., vr. van 9 tot half
12, f 2 p.u. Br, nr. 4002
bur. Z. Crt.
Te koop VRIJST. HUIS,
Zandv.laan, bev. ben. 2 k.
keuk., bov. 4 k. badk. oliestook." garage, achter- en
voortuin. Eig. grond. Uitsl.
v. ingezetenen f 45.000,—.
15 juni te aanv. Br. nr.
4006 ;bur. Zandv. Crt.
Te koop: TENTHUIS 7 x 4
m, uitn.b. houten geraamte z.g.a.n. Te bevr. Zijlweg
64, Haarlem, tel. 0250012388.
Te koop een platte muurhang OLIETANK ƒ 25,—
Hoogewonink, Mr. Troelstrasfraat 42.
HOEKHUIS met tuin en
SCHUUR te koop aangeb.
Gelegen nabij Fr. Zwaanstraat, bev. woonk., keuk.
wc, 3 slpk., douche, vliering. In overleg te aanv.
Inl. mak. S. Attema & zn.
Hogeweg 64-66, tel. 2715.
JONGE KONIJNEN te
koop.
A. J. v.d. Moolenstraat 64.

gevr. voor 2 ocht. p.w. bij
J. Hoogenbosch, Julianaweg 25, tel. 2826.
SCOOTERS te koop:
HEINKEL 1958, i.pr.st.
BELLA 1956 en PUCH
1951. Prijs billijk. Fa. E.
v. d. Berg, Burg. Beeckmanstraat 38, tel. 4868.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 26 mei
10.30 uur: ds. J. Veenendaal, pred. te
Haarlem-Schoten.
Kapel Woodbrookers, Bentveld:
10.45 uur: da. W. H. Buijs.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 26 mei
1030 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes (e.l.), Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 26 mei
10^ uur: dr. J. Verkuijl te Amsterdam.
19 uur: ds. D. Ringnalda van Overveen.

BEL 4868
Het adres voor onderhoudswerkzaamheden
schuttingbouw, hek- en rasterwerk en diverse lasreparaties. Firma E. v. d. Berg,
Burg. Beeckmanstraat 38.
Voor

VISITEKAARTJES
naar
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. S1S5

Bijbelstudie elke dinsdag-avond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
\yillemstraat.

HUMANISTISCH VERBOND

Zondag 26 mei, 9.45 uur: 298 m: radiotoespraak door de heer U. J. Rutgers. Onderwerp: „Groeit de techniek de mens boven
het hoofd?"

Wasautomaten
Alle merken

WASMACHINES
CENTRIFUGES
GASFORNUIZEN
KOELKASTEN

W. SCHOUTEN
Hugo de Grootststraat 19, tel. 2525

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
f Telefoon 2653

BRAND EN VARIA-MAATSCHAPPIJ
heeft te ZANDVOORT en OMGEVING tegen
bepaalde voorwaarden
>

portefeuille beschikbaar
Brieven te richten aan Reclame-Adviesbureau
J. H. DE BUSSY, Rokin 62, Amsterdam, onder
nr. CX 4769.
'J

Dirk van den Broek's supermarkt
vraagt

FLINKE JONGEN
(min. leeftijd 16 jaar)
ter assistentie in de winkel en het magazijn.
Aanmelden bij de chef, Kerkstraat 19, Zandvoort (tel. 3643).

Te koop: compl.: 2- pers.
SLAAPK. en lits-jumeaux
m. prima bedden (ook
afz.) Pension Mordhorst,
Haarlemmerstraat 9boven.

JUFFROUW voor de toiletten
in RICHE.

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

van

ELECTRO-TECHNISCH BUREAU
Telefoon 4035

en het leed is geleden!

opent donderdag 30 mei

Schildersbedrijf

SHOWROOM Swaluëstraat 6

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

's middags 3 uur zijn

Demonstratie van
huishoudelijke apparaten
WASAUTOMATEN van Miele
KOELKASTEN van Marijnen
STOFZUIGERS van Holland-Electro
FORNUIZEN van Thermit
BOILERS van Daalderop en Inventum
VAATWASMACHINES „Kitchen-Aid"
van de wereldbekende HOBART-fabrieken
(Alleenverkoop voor Zandvoort)
Levering ook van andere merken.
Profiteer van onze grote ervaring als installateur
Vraag adviezen o.a. installatie van uw keuken,
badkamer enz.
,
Wegens financiële nalatigheid vorige eigenaar, kunnen wij u aanbieden een z.g.a.n.

GROOT BEELD TV
Voorbereid 2e programma, nieuw prijs ƒ 1025,—

Thans f 550,compleet met antenne en antenne 2e kanaal + 6
maanden schr. gar., service door het gehele land.
Wij demonstreren geheel vrijblijvend 's avonds bij u
thuis. Oudioosdrechtsedijk 7, Loosdrecht, tel. 029581380.

,923 „DEWOLBAAL"

C. J. PAAP

Het grote succes!

SIKS-koekjes

voor de slanke lijn
per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

1963

HALTESTRAAT 12a

Wij danken onze geachte clientèle, buurtgenoten
en relaties voor de enorme belangstelling ondervonden bij ons

40-jarig zakenjubileum !
Door de grote belangstelling van onze kousenreclame moesten wij velen teleurstellen.
Daarom herhalen wij deze _
reclame nog éénmaal ! !
Naadloze MICRO-MESH NYLONS

ƒ 1,95

BLOEMENHUIS

Het tweede paar ontvangt ui GRATIS

A. H. v. d. MEIJ

Sterke NAADLOZE NYLONS 30 den
ƒ 1,95
Het tweede paar G-RATIS
Onze bekende ANTI LADDER NYLON... ƒ 2,95
Het tweede paar G-RATIS
De originele PINT-POINT NYLONS met
naad, beslist laddervrij
per paar ƒ 2,95
TWEE PAAR voor
ƒ 3,95
Crepe-mousse NYLONS met en zonder naad 2,95
TWEE PAAR voor
ƒ 3,95
BOLLEN WOL met gouddraad, alléén in donkergroen per bol van ƒ 2,45.

Haltestraat 65, telef. 2060

Als jubileum-aanbieding per bol 79 cent
Deze reclame geldt alleen voor
zaterdag, maandag en 'dinsdag

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloexnzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
.'*l
i?
r

neemt weer nieuwe leerlingen aan
Instructrice/instructeur A. SNELLBNS
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Een bekend type eindspel, waarmee iedere schaker van tijd tot tijd wordt geconfronteerd, is het z.g. paard tegen slechte
loper, "eindspel.
' ;
(Wit! Kgl, Pc2, pionnen a2, b2, c3, e5,
g2, h2; Zwart: Kf 8, Ld7, pionnen a6, b5,
d5, 46, g7, h7)
'tf

Kg6, 3. Pe3, Kg5, 4. g3 de weg versperren;
daarna zet Wit volgens plan met Kd3-d4c5 voort) 2. Kf2-e3,' Ke7-d8, 3. Ke3-d4,
Kd8-c7, 4. Kd4-c5, Ld7-c8, 5. Pc2-b4, Lc8b7 (Zwart is er dus \In geslaagd de witte
Kennel „Haerlem", A'damsevaart 320, tel.
koning tegen te houden, maar nu gaat het
Opgericht 1921
witte paard spelen) '6. g2-g3 (Eerst even
INRICHTING
voor
VERZORGING en PENSION
deze zet om ...d4 te 'pntzenuwen; na Kd4:,
voor HONDEN, KATTEN en PLUIMVEE. OpLg2: zou Zwart namelijk heel aannemelijk
name van overtollige dieren. Halen en thuisbezorstaan, ,zijn loper lieèft:,dan weer de ruimgen zonder prijsverhoging. Dagelijks te bezichtite) 6."...Lb7-c8, 7. Pb4-d3, Lc8-d7, 8. Pd3gen. Vele dieren aanwezig. Regelmatig grote en
f4, g7-g6 (Vrijwel gedwongen; Wit dreigkleine honden en katten af te geven voor goede
de n.l. 9. Ph5, g6, lOrPfô etc.) 9. Pf4-h3!,
tehuizen. Dag en nacht geopend. Onder controle
h7-h6 (Wederom gedwongen; nu dreigde
van dierenarts Beijers.
10. 'Fg5) 10. Ph3if4, g6-g5, 11. Pf4-h5,
Ld7-e8, 12. Ph5-f6, L'e8-d7, 13. Pf6-g4, h6h5, 14. Pg4-e3, Lf7-g6 (Of 14. ...h.4, 15gh4:, 16. Pg2, h3, 17.MPf4 etc.) 15. h2-h4ü
(Legt nog een pionlvast op de witte velden; zwarts loper wordt steeds slechter)
VOOR GOED SCHILDERWERK
15. ...g5xh4 (Of 15^?..g4, 16. Pg2 en 17.
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Pf4) 16. g3xh4, Lg6-e4, 17. Pe3-fl!, Le4Goede referenties te Zandvoort
f3, 18. Pfl-d2, Lf3-e2fl9. Pd2-b3, Le2-g4,
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, 'tel. 020-62030;
20. Pb3-d4, Lg4-h3, "t 21. Pd4-e2!, Lli3-f5,
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.
22. Pe2-f4 (Na een Tpmweg is het paard
nu toch op dit veld^ aangeland; het legt
nu de loper lam, omdat deze zowel e6 als
h5 moet blijven dekken) 22. ...Lf5-g4, 23.
V.W. RIJSCHOOL
b2-b4 (En nu is Zwart — zoals de gehele
schaakwereld, Amerika en Rusland in„TOLLENS"
cluis, het noemt — in „Zugzwang". Hi;
De hogeschool voor
kan geen goede zet meer doen) 23. ...Kc7autorijkunst
d7 (Even slecht als elke andere zet)
voor Haarlem en omgeving
24. Kc5-b6, Lg4-f3, 25. Kb6xa6, Kd7-c6 Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
26. Pf4xe6 en Zwart gaf op. In al zijn Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANT1B
eenvoud een indrukwekkend voorbeeld
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598
hoe men het eindspel paard tegen slechte
loper moet spelen! ,
*
Centrale verwarming-Oliestook
De oplossing van de studie van de vorige
week (Wit: Kc6, LgS.'pion e6; Zwart.'KcS,
La5), een compositie van de Italiaan Centurini, luidt: 1. e7, Ld8!, eSLÜ (dame
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
halen betekent pat!), Lg5, 3. Lc7 en 4. Ld7
Telefoon 3270, Zandvoort
mat.
' '
Voor oliestook financiering mogelijk
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

"Haarlem's Dierenasyl

. Schildersbedrijf Weiko
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In de diagramstelling ziet u zo'n eindspel
afgebeeld. Het is overduidelijk, waarom
de zwarte loper hier „slecht" is: de zwarte pionnen liggen vast op velden van gclijke kleur aan die van de loper. De loper
heeft dus weinig of geen speelmogehjkheden en zal zich tot de verdediging moeten beperken. Het witte paard daarentegen kan vrij rondspringen en deze omstandigheid is in de meeste van dit soort eindspelen beslissend. Het is leerzaam te zien,
hoe Wit dit eindspel tot winst voert. Vanuit de, diagramstelling, die voorkwam in
de partij Zubarev-Alexandrov, Moskou
1915, geschiedde:
1. Kgl-f2, Kf8-e7 (Wanneer Zwart met
zijn koning naar de witte pionnen toe wil
met 1. ...Kf7, kan Wit hem door 2. Ke2,

Elkefljnpxoeverprefereer.:

LEFFERTS

\$\

Hedenavond nog kijken

Erkende Autorijschool O N Dl N E

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 25 april

JEHOVA'S GETUIGEN

WIST U

dat 20% korting op alle
stoomgoederen

Ziet onze showroom

GEVRAAGD:

Medisch gedipl.

Pedicure -manicure

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondags H. Mis: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avonddienst.

15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
•„
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst
KAPSTER komt bij u aan
huis, • permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851.

Te koop 2 onderschuif DIVANBEDDEN, z.g.a.n. en
THEEWAGEN. Tel. 02500
Mevr. Visser, De Favauge14953.
plein 35, Zandvoort. Tel.
Te koop 2 pers. KANTEL- afspr. tussen 5-8 uur n.m.
BED z.g.a.n. en old Finish tel. 3010.
THEEMEUBEL.
Stiekel,
Tolweg 29.
'

Zondag 26 mei
Dierenarts C. Verhagen, A. Verweylaan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070 Wegens verhuizing:

PREDIKBEURTEN

DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle ladio- en

„TECHNISCH WERK"

6X1 gedistilleerd

vin
met een bril of zonnebril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12 -

Tel. 4395

t.o. Consultatiebureau
Erkend Ziekenfondsleverancier

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvocders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zalerdag in Zandvoort.
Aannemer van T E G E L H. DE JONG, v. Lennepw. 27
W E R K . Alles in wandén vloertegels. Nieuw en
reparatie. Moderne schoorsteenmantols.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

voor pianostemmen
Van Kessel
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
9 - TELEFOON 2150

.IEN1I1ET
VAN DE ZON, DE TUIN
EN HET STRAND
HERENBADJASSEN
frisse strepen, pr.
_
kwaliteit badstof .. 24.75
en hoger
HERENZWEMSLIPS
„Helanca" met streepjes
en effen kleuren,
vanaf 7.90
ZWEMSHORTS in
__
div. kleuren, vanaf 12.50
JONGENSZWEMSLIPS
gedessineerd en
effen, vanaf
3.60
BADTASSEN
4.95 Handige VOUWFAUTEUILS
met zwart metalen of beuken
armleggers; frisse streepstof;
degelijke constructie

13.90-12.90
ZONNEBEDDEN
hoofd- en voeteneinde verstelbaar. In oranje, groen en blauw

26.50
TUINPARASOLS - 10 baans
180 cm middellijn, met knik.
„Zonnige" kleuren;
met franje
5o./5
KINDERSHORTS
gestreept 2.60 -

effen

Charmante
bad- en.

Grote sortering
MEISJESBADPAKKEN,
o.a. een leuk „Delana" badpakje,
in rood en blauw,
met witte bies
6.95
' (kl. st. p. maat)
KINDERBADJASJES
in veel leuke kleuren ..
9.90
(kl. st. p. maat)
Helanca badpakje
Het bovenstuk in pied-depoule dessin en het effen
broekje, vormen één geheel. Bijzonder elastisch en
perfecte pasvorm. Sneldrogend, zacht en soepel.
Maten 40 - 42 - 44

2.95

ZONNEHOEDEN
zeer modieus
1.70-1.50-1.10
„Raffla"

21.75
Strandhoeden in verschillende kleuren, vanaf 1.25
Moderne „Helanca" gedessineerde
DAMESBADPAKJES
in modekleuren .. 18.90
en hoger
Bijzonder charmant
badpakje, „Helanca",
Schotse ruit, blauw/groen.
Maten 40 tot 46 .. 34.75
Leuk 2-delig pakje, in zwart
met witte stip,
„Helanca"
22.50
Mooi Bikini pakje
met broderie gar- . __

5.75

BADMUTSEN
1.90 - 1.50 - 1.10
Grote sortering
STRANDDOEKEN en
BADLAKENS
grote maten
12.90 - 7.90 - 5.90 - 4.90
Modieuze korte
DAMESBADJASJES

_ __,
29.50

DAMESSHORTS
effen kleuren ....
geruit

6.75
7.95

Opvouwbare TAFEL,
dus gemakkelijk op te bergen of
mee te nemen in de auto. Hardplastic blad en daarom vlekvrij
en afwasbaar.
2 maten
17.25-13.90
Grote sortering
MARKIESLINNEN, 140 cm br.
Balcondoek, 85 cm br.
Stoelloperlinnen,
vanaf 98 Ct

nering .................. 15.75

2.50

gedessineerd . •

3.90
(kl. st. p. maat)

uw- speciaalsaak

uut speciaalsaak
0001* mode en kwaliteit

mede en
HAARLEM : Gr. Houtstraat
Ged. Oudegracht

HEEMSTEDE : Raadhuisstraat 52
ZANDVOORT : Gr. Krocht 30 - 36

Marijnen koelkasten
210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling
Nu ook uit voorraad leverbaar
voor kleinbehuisden:
TOPPAS KOELKAST, 130 liter ...'.
ƒ 298Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160Totaalprijs ƒ 458,—
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA CONVECTOR MADRAS f 415Voorzorgzegels worden aangenomen
Contantzegels

Schildersbedrijf
P. 3. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend 'offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat G, Zandvoort, tel.

bij Slagerij

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

EET NU LAMSVLEES
750 gram
LAMSROLLADE

750 gr. LAMSKARBONADE

2.99
2,68

VOLOP RUNDERSTAARTEN VOOR DB SOEP
Weekendreklame _ 100 gram HAM
Z%7
100 gram SNIJWORST
EEN BLIK
APPELMOES

Ct

250 gram
WEEKENDWORSTJE

CQ «* 1 2 PAKJES
+J*J t*l | MARGARINE

70 et
49 et

WOENSDAG KOOPJESDAG
250 gr. BIEPSTUK TARTAAR 0,99
500 gram heerlijk GEHAKT... 1,25
300 gram HACHEVLEES
0,99
3 SLAVINKEN
0,99
200 gram SAKS
0,49
3 FR1KANDELLEN
0,99
100 gram BOERENMETWORST 0,39

HALTESTRAAT 3

Autoverhuur
Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek ^Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283
VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Het adres voor:
LEDIKANTEN
STAPELBEDDEN
DUBBELDIVANBEDDEN
WENTELBEDDEN
Complete
SLAAPKAMERS
SLAAPBANKJES
BINNENVERINGMATRASSEN v.a. 52,50
POLYETHERMATRASSEN vanaf.. 32,75
KEURKAPOKMATRASSEN vanaf 68,50
24,95
VLOKMATRAS
.59,50
ETAGEBED 2x80x190
,.26,50
DIVANBEDDEN 80x190
LEDIKANT met voetbord 80x190.. 49,50
NACHTKASTJE
21,75
STOEL
.'
13,95
13,75
TAFELTJE
8,50
VEREN KUSSEN .".
Ruime sortering in:
18,90
CHENILLE SPREIEN vanaf
12,95
WOLLEN DEKENS vanaf ...

Rijksstraatweg 533

Haltestraat 21
Telefoon 2119

HONDEN TRIMMEN

Fa. HANJA
heeft ook voor u
BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
CLUBJES
Verder een
grote sortering
TUINSTOELEN
TAFELS
L. SMID
en PARASOLS
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484
Scherpe prijzen

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.
Laat nu

behangen en witten
tegen wintertarief. Prima
referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem.

u WORDT BEWONDERD!

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

?\OM UW GOED FIGUUR

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Voor een leuke

Deze week extra voordelig
*» Q*\

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

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

NATIONAAL en l N T6 R NATIONAAL BEKROOND

LAMSBOUTLAPPEN.... OjiJ*7

IJMUIDEN : Kennemerlaan 41
".
HAARLEM-NOORD : Winkelcentr. „Delftwijk",

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

BURGER
slagerijen

750 gram

k

) onder
J ÉÉN dak

n speciaalsaal
'mede en

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogëbedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2345 Gemeente-secretarie
2424 Autobedrijven ,JRinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.y., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

KINDERBRIL
Brillenspecialist L O O 1VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 ~ TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomcerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Zijsluiting met veter ƒ21,—
met binnenband .. ƒ25,75
Zij sluiting wit broche
ƒ25,50
Verder is voorradig een
uitgebreide sortering stepins - Gaines - corselets en
B.H.S.
WIE EEN INTIEME SFEER
en een persoonlijke bediening kan waarderen, komt
stellig naar

Maison Elegance
Corsetterie
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort, - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.

"T4 £•
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ZANDVOORT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

TV EN POLITIEK
Invloed in Amerika wordt overschat
Nu in Nederland de verkiezingen acnter de rug zijn, begint men zich langzamerhand weer bezig te houden met arïdere zaken dan de verhouding tussen politieke partijen. Politici en publiciteitsdeskundigen vragen zich nu bijvoorbeeld af,
welke invloed de televisie heeft gehad op de recente Tweede-Kamerverkiezingen.
De meningen hierover zijn nogal verdeeld.
Dit jaar heeft de regering vrijwel alle
politieke partijen zendtijd gegeven voor
radio en televisie. Er zijn talrijke^ tv-debatten geweest tussen afgezanten van de
voornaamste groeperingen. Bepaalde omroepen hebben hun uitzendingen vermengd
met verholen reklame voor een verwante
politieke partij. Heeft dit alles nu werkelijk enige invloed gehad? En de voornaamste vraag: heeft de televisie iets veranderd aan de mening van de duizenden
Nederlanders, die totaal geen politieke belangstelling hebben?
Het is niet eenvoudig op deze vragen
een antwoord -te vinden.
Een machtig instrument in de handen
van diegenen, die zeggen, dat de tv lang
niet zoveel politieke invloed heeft als men
wel zou verwachten, is 't zojuist uitgebrachte rapport van de Amerikaanse prof.
A. Campbell, hoogleraar aan de Universiteit van Michigan. In de „Colombia Journalism Review" heeft deze een beschouwing
gepubliceerd over de invloed van de Amerikaanse televisie op de Amerikaanse politiek. Zijn slotconclusie is, dat het allemaal
nog wel meevalt. In Amerika — waar geen
stemplicht bestaat — heeft men een betrouwbare graadmeter aan de opkomst
van de kiezers. De cijfers wijzen uit, dat
in de na-oorlogse jaren, toen de televisie
opkwam, de opkomst nu niet zo geweldig
veel groter was dan in de jaren voor de
oorlog.
De geringe stijging zou men best door
andere factoren kunnen verklaren, bijvoorbeeld de snelle verstedelijking van de
Amerikaanse bevolking en de verbetering
van het onderwijs. Anders was het aan
het eind van de twintiger en het begin
van de dertiger jaren, toen de radio zich
over Amerika verspreidde. Tussen 1932
en 1940 liep het opkomstpercentage van
de Amerikaanse kiezers met acht percent
op, voor de Congresverkiezingen zelfs met
meer dan tien percent. Dat was in de jaren, waarin de radio een groot aantal
Amerikanen bereikte en president Franklin D. Roosevelt voor dit medium zijn
„praatjes bij de haard" hield.
De televisie heeft het, zo meent prof.
Campbell, nu heel wat moeilijker. De radio
was destijds een geheel nieuw medium,
maar de televisie moet nu met de radio
concurreren. De Amerikaan blijft niet kijken naar alles wat hij op zijn beeldscherm
krijgt opgedist. Het grootste aantal kiest
een ander kanaal als er een politieke verkiezingsuitzending komt. Natuurlijk, er
blijven mensen kijken, maar dat zijn juist
diegenen, die wel belangstelling hebben en
heus wel naar de stembus zullen lopen.
Het gaat juist in Amerika om het kwart
van de bevolking, dat niet naar de stembus komt.
In Nederland liggen de zaken weer anders, en het is de vraag of Campbells mening ook voor ons land geldt.
Allereerst is er in Nederland een kiesplicht. Men moet naar de stembus komen,
al houdt dat niet in, dat men zijn sternbiljet ook moet invullen. Er blijft — dat
was ook bij de afgelopen verkiezingen zo
— steeds een groep van ongeveer drie
percent, die niet opkomt. De invloed van
de televisie is in ons land dus moeilijk in
cijfers uit te drukken. Toch meent men,
dat de vele politieke uitzendingen wel degelijk de belangstelling van heel wat Ne-

erlanders voor de politiek hebben wakker
jeschud. Men meent dat ook te zien aan
de stembusuitslag. De joviale liberale minister Toxopeus "deed 't bijzonder goed"
op de televisie, zo menen deskundigen.
En men wijst dan op de stembusuitslag,
die voor de liberalen heel wat gunstiger
ivas dan men had gedacht. De televisie
heeft de politiek in de huiskamer gebracht
o voert men aan. Men kan nu eindelijk
;ien op wie men stemt. Politici zijn geen
iguren meer, die, op het verre Binnenhof,
s lands zaken uitmaken. Ja, zeggen de
wijfelaars, als men maar niet de knop
heeft omgedraaid.

Verkeer op 2e Pinksterdag
Wanneer de weersomstandigheden gunstig
zijn, wordt op tweede Pinksterdag een
stroom van bezoekers verwacht. In verband daarmee verzoekt de. hoofdinspecteur van politie de bewoners van de Dr.
C. A. Gerkestraat en Kostverlorenstraat
op deze dag geen auto's op de rijweg te
parkeren. In de morgenuren wordt in de
Gerkenstraat in twee richtingen gereden.
In do Kostverlorenstraat zal in de ochtenduren niet in de richting west-oost,
dus vanaf de Zeestraat, mogen worden
gereden.
Reddingboei aktie
Onder de voor Zandvoort wel zeer toepasselijke naam „Reddingboei-aktie" startte
Dierenbescherming Zandvoort met een
kleine campagne ter versterking van de
kas, die na de vogelvoedering van de afgedopen winter dringend aanvulling behoeft. Een aantal jeugdige dicrenvriendjcs biedt artikelen ter verkoop aan, waaronder
lucifersstandaards,
fietsvlaggen,
sigarettenbekers, schenkkurken,
wandkleedjes enz. Door aankoop van deze artikelen steunt men het goede doel dat dierenbescherming beoogt.

A-H-A in Engeland

Nadruk op voorlichting
Om ontluikend enthousiasme levend te houden
Toen de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties in 1960 de vijf
jaar durende internationale anti-honger-campagne inzette was het Verenigd Koninkrijk een van de meer dan 50 lid-staten, die hierop antwoordden met de oprichting van een Nationaal Comité.
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De- tijd is

f

Als president Kennedy werkelijk wil tonen dat de zaak hem ter harte gaat en duidelijk wil maken dat hij, evenals de negerbevolking
van de Verenigde Staten, genoeg Jieeft van de machinaties, sal hij
zich op een definitief standpunt moeten stellen. In dat yeval gal hij
openlijk en zonder compromis Alabama's gouverneur Wallace en
diens ideeën aan de kaak moeten stellen, en zal hij ook zijn afkeuring moeten uitspreken over het gedrag van de blanke bevolking in Binningham. Wil er van zijn
woorden werkelijk kracht uitgaan, dan zal hij ze moeten bevestigen met daden. HIJ
gal naar Birmingham moeten gaan om het streven te ondersteunen van de zwarte
mensen, die strijden voor dezelfde rechten die hij (Kennedy) bij zijn geboorte rn.eekreeg. Lijkt dat een buitengewone daad? Volyjens mij is het dat niet. Want als hij
zich niet definitief uitspreekt vóór de zaak van de negers gedurende deze crisis, zullen zij zich alleen gelaten voelen. liet uur is laat. liet spel j,s al oud. De tijd is n u.
Een neger-journalist

gedachte, dat enige algemene kennis van
wereldzaken op deze leeftijd noodzakelijk
is, wil toelating tot een universiteit gerechtvaardigd zijn.
In dit stadium van de opvoeding kan
het probleem honger en bevolking op wereldschaal bestudeerd worden, daar de
leerling dan rijp genoeg is om de volle
implicaties en de veelsoortige moeilijkheden van de desbetreffende taak te begrijpen.
De lessen kunnen zich uitstrekken tot
de problemen van honger en verkeerde
voeding, de strijd tegen de honger op
plaatselijke schaal onder aanduiding van
de oplossingen zowel op korte als op lange termijn, alsmede van de ingewikkelde
economische, politieke en sociale vraagstukken, de kwesties van verhoging van
de voedselproduktie niet alleen in de'onderontwikkelde landen, de distributie van
voedseloverschotten, de algehele ontwiKkeling van onderontwikkelde landen en
het belang van vrede en politieke stabiliteit over de gehele wereld. Er kan, juist
als later op de universiteiten en in onderwijsinstellingen voor volwassenen en
research-groepen, worden aangemoedigd
tot discussies en debatten, er kunnen inlichtingen worden ingewonnen aangaande
hetgeen jongelui van dezelfde leeftijd in
andere landen doen en er kunnen bijeenkomsten worden belegd tussen de scholen
onderling en sprekers uit eigen land en uit
het buitenland worden uitgenodigd. Oudere studenten kunnen actief tewerk worden
gesteld in een of meer onderontwikkelde
landen.

ving. Mogelijk zal een plaatselijke schoolinzameling ten behoeve van de campagne
hier en daar de inleiding vormen op een
daaropvolgende werkelijke bestudering
van de enorme implicaties op de lange
termijn, maar hier te lande doet mijn zijn
uiterste best om de twee grote doelstellingen niet aan elkaar te koppelen, en
vooral om een ontluikend enthousiasme
levend te houden en dit te leiden in de
richting van blijvende belangstelling, opdat de komende generatie op grond van
opvoeding en inzicht in staat moge zijn,
tezamen met leeftijdgenoten in andere
landen een volledige en passende bijdrage
te leveren aan het uiteindelijke doel —
de uitbanning van de honger uit de gehele
wereld.

Burgerlijke Stand

ook een instrument kan zijn bij de opvoeHet Comté stelt zich ten doel:
24 mei — 30 mei 1963
1. het grote publiek in al zijn geledingen ding tot internationaal begrip; hoe kindeGeboren: Jannigje Geertruida, dv., W. C.
voor te lichten omtrent de vele en veel- ren de steun en medewerking van hun
van der Mije en van J. Olie; Johannes, zv.,
zijdige problemen, die met de bestrij- ouders kunnen verkrijgen en hoe de onJ. H. Keur en van W. Cornet; Josephina
derwijzer op school «en waardevolle bijding van de honger zijn verbonden;
Maria, dv., G. W. Seders en van R. P. Hel2. het van de urgentie hiervan te door- drage kan leveren aar., de vorming van
ming.
een welingelichte publieke opinie.
dringen;
Ondertrouwd: Gerhard Schollmann en
Op de lagere scholen, dat is dus voor
3. Oplossingen aan de hand te doen en
Anna Maria Josephina Dhondt.
middelen te vinden, waardoor het volk kinderen tot ongeveer 11, 12 jaar, zal men
Gehuwd: Johannes Petrus Bartholomeus
van Engeland anderen kan helpen zich- het onderwerp uiteraard moeten behandeBrouwer en Alida Hendrika Terol; Petrus
len door middel van verhaaltjes en ander
zelf te helpen".
Hendrikus van Woerkom en Margaretha
materiaal, dat de mogelijkheid opent voor
Johanna Molenaar; Gerardus Joseph MaUitgaande van deze doelstellingen werden het treffen van eenvoudige vergelijkingen
ria Versteege en Neeltje Laarman; Jan
wee beslissingen genomen:
tussen het alledaagse leven van de kinHendrik de Bruijn en Johanna Klasina
a. Aan de opvoeding moet absoluut prio- deren in hun eigen land en dat van de kinAnna van der Wind; Petrus Hendricus
riteit worden toegekend. De mensen deren in andere landen, en voor het bede Vos en Maria Elisabeth Blom.
moeten de wereldvoedselsituatie leren lichten van de oorzaken van deze verschilr
Overleden: Johan Frederik Dees, oud
kennen en begrijpen, niet alleen vanuit len en de problemen die zij scheppen.
Ten behoeve van studiegroepen aan uni- 73 jaar, gehuwd met J. Kemp; Cornelis
een oogpunt van algemene fatsoensOp de middelbare scholen, tot de leef- versiteiten, technische hogescholen en Schuiten, oud 82 jaar, gehuwd met M. M.
normen en menselijke verplichtingen, tijd van 15, 16 jaar, zijn de gelegenheden kweekscholen en in de verschillende takmaar tevens vanuit een oogpunt van voor het ter sprake brengen van onder- ken van onderricht aan volwassenen ver- Meijer.
Overleden buiten de gemeente: Catharieigenbelang op de lange termijn, aan- werpen, welke in verband staan met de leent de Britse Opvoedkundige Afdeling
gezien zij thans zelf nauw bij het pro- anti-hongeractie, al talrijker en ruimer van de Campagne zijn medewerking bij na Rebecca van der Raaij, oud 79 jaar,
gehuwd geweest met J. J. E. A. W. Panbleem zijn betrokken.
dan bij jongere kinderen. Deze kunnen het opstellen van de grote lijnen van de huijzen; Johanna Wilhelmina Slee, oud 63
b. Er moet geen fondswerving plaats- dan ook niet alleen bij de meer voor de cursusssen, doet hij voorstellen voor het jaar, gehuwd met S. de Koning; Adriavinden voor de „anti-honger-actie" zon- hand liggende vakken, zoals aardrijks- aantrekken van gezaghebbende sprekers nus Bartholomeus Johannes de Groot, oud
der meer, daar dan het gevaar bestaat kunde, geschiedenis, natuurkunde en en stelt hij gespecialiseerde lectuurlijsten. 75 jaar, gehuwd geweest met P. de Roo.
dat de campagne in de ogen van het staatshuishoudkunde worden behandeld, feitenmateriaal, statistieken, alsmede alle
publiek niet meer wordt dan een nieuwe maar tevens bij vakken als literatuur, gewenste technische en andere gegevens Watergetijden
actie ter leniging van de honger.
muziek, kunstgeschiedenis,
scheikunde, beschikbaar.
HW LW HW
LW
strand
Uit bovengenoemde twee beslissingen techniek, wiskunde en talen — evenals
berijdbaar
De opvoedkundige doelstellingen van de juni
blijkt het grote belang, dat aan de opvoc- uiteraard bij het godsdienstonderricht. In Campagne zijn er in do eerste plaats op
0.05
8.00 12.40 20.30 4,00—10.30
ding wordt toegekend. De volgende stap, de zesde klas, ongeveer 16, 17i/s jaar, gericht, gebruik te maken van de grote
1.08
9.00 13.36
21.30 5.00—11.30
die het Comté ondernam, was dan ook de trekken de meeste scholen enige tijd uit behoefte van de jeugd om iets praktisch
1.54 10.00 1416 22.00 6.00—12.00
oprichting van een Werkgroep ter advise- voor algemene studies af actuele onder- te doen, een actieve rol te spelen, zich met
2.31 10.30
14.54 23.00 6.30—13.00
ring in onderwijszaken voor Engeland, werpen. De anti-honger-actie is hiervoor een bepaalde zaak te vereenzelvigen; men
3.03 11.00
15.24 23.30 7.00—13.30
waarin het Ministerie van Onderwijs, de uitermate geschikt, al was 't alleen maar wil deze zeer natuurlijke drang echter lei3.37 11.30
16.00 24.00 7.30—14.00
voornaamste onderwijzersverenigingen en met het oog op het feit dat de universi- den in een richting, die in dit geval veel 8 4.08 12.00 16.31
24.30 8.00—14.30
andere deskundigen op het gebied van het teiten meer en meer overhellen naar de belangrijker is dan zuivere fondsenwerSamengesteld door P. van der Mije KCzn
lagjer, middelbaar en voortgezet onderwijs waren vertegenwoordigd. Soortgelijke j
werkgroepen, elk met een even representatieve bezetting, werden opgericht voor
net zo worden opgevat als bevelen van de
Schotland, Noord-Ierland en Wales.
politie, en overtreding van de bepalingen
De onmiddellijke problemen, waarvoor
is dus strafbaar. Welke bepalingen? Zodeze werkgroepen zich gesteld zagen, waals bekend moeten bestuurders van motorren veelvuldig en moeilijk.
voertuigen (hot zgn. snelverkeer) voorTekens lezen door voorruit
Door de opvoedkundige afdeling van de
sorteren; fietsers en bromfietsers mogen
Campagne zijn 20.000 gidsen voor ondervoorsorteren; dus hoeven het niet. Als er
wijzers verspreid. De gidsen, die de vorm Voor de weggebruikers-met-aandacht — wat we allemaal, zonder uitzondering, voorsorteervakken met pijlen zijn, moet
hebben van een brochure, bevatten prak- zouden moeten zijn — spreekt het wegdek met zijn witte pijlen, strepen, blokjes en ook dat sgn. langzame verkeer er gebruik
tische wenken voor leerkrachten op elk wat dies meer zij, boekdelen.
van maken en zich dus opstellen in deze
KNZHR jubilaris
niveau en in bijna alle vakken en worden
Zo zou het moeten zijn, maar het is een vaststaand feit dat deze „taal van het vakken! Bovendien geldt ook voor hen,
Dinsdagavond is in het botenhuis van de toegelicht met kaarten en grafieken. De
dat zij — wanneer eenmaal een vak is
KNZHRM de heer M. Castien gehuldigd, samenstellers maakten gebruik van de vele wegdek" niet door iedereen juist geïnterpreteerd wordt.
gekozen — de richting moeten rijden, welin verband met zijn 25-jarig jubileum als suggesties, die zij van leerkrachten aan
Willen we het verkeer veiliger proberen te krijgen, dienen misverstanden zoveel ke de peil aangeeft. Is men in het verkeeropstapper van de reddingboot. De heer de verschillende soorten scholen, colleges mogelijk vermeden te worden. Daarom geeft het Verbond voor Veilig Verkeer, in de vak terecht gekomen — wat bij fileCastien werd toegesproken en ontving di- en universiteiten hadden ontvangen, zodat
het kader van zijn kernthema-actie „uw plaats op de weg", een verduidelijking van vorming in een minder bekende stad nog
verse geschenken.
de gids tot op zekere hoogte een doku- deze „taal van het wegdek".
wel eens gebeurt — dan zit er niets anment is voor zijn speciale lezerskring.
dcrs op dan een blokje om te rijden.
De gids beklemtoont met nadruk, dat
Tot slot zijn er dan nog de zgn. sugde onderwijzer een morele verantwoorde- De voornaamste streep op het wegdek die de doorlopende streep aan zijn kant gestie-strepen: in sommige binnensteden
Dinsdag geen krant
lijkheid draagt, daar zijn leerlingen de (die niet overal is getrokken) is de wegas, heeft, niet mag inhalen. Voor al deze hier ongeveer een meter van de stoeprand op
burgers en stemgerechtigden van de toe- die het midden van de weg aangeeft en genoemde strepen — behalve die, welke het wegdek geschilderde geblokte strepen.
In velband met 2e Pinksterdag,
komst zijn, waarin het vraagstuk nog deze deelt in weghelften. Is midden voor een tunnelweg wordt gebruikt — Men beoogt hiermede de fietsers en brommaandag 3 juni,
dringender zal zijn dan thans, en laat op do weg een dubbele streep geschilderd, geldt, dat zij geen wetskracht hebben; het fietscrs eigenlijk een apart rijstrookje te
verschijnt het eerstvolgende
zien hoe de leerkrachten kunnen helpen dan betekent dat een herinnering van het ter plaatse geldende inhaalsverbod, waar- geven; deze behoren daar dus rechts van
bij het beantwoorden van de groto uitrta- ter plaatse geldende inhaalvcrbod; bij tun- aan de strepen herinneren, daarentegen te blijven. Het is echter geen écht fietsnummer van de
ging, waarvoor de beschaving zich gesteld nelwegen is overschrijding van deze dub- wél, en inhalen op deze plaatsen is dus pad: auto's mogen achter die suggestieZandvoortse Courant
ziet. Er wordt op gewezen dat dergelijke bele streep zelfs absoluut verboden. Als strafbaar!
strepen stoppen en parkeren, vooropgeop vrijdag ï juni
onderricht niet alleen op zichzelf al een naast een doorlopende een geblokte streep
In de steden vinden we dikwijls voor- steld dat er geen wachtverbod van kracht
zeer grote waarde heeft, maar dat het is geschilderd, betekent dat, dat degene, sorteervakken en- pijlen. Deze moeten is.

Taal van het wegdek
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Zwaarlijvigheid is te voorkomen

Voorkomen is beter
dan genezen
Wanneer men bij een verhandeling over velzucht liet spreekwoord „Voorkomen is
beter dan genezen" te berde brengt, zal menigeen geneigd zijn wat kriegel te
denken: „natuurlijk, dat geldt voor iedere afwijking". Want dat vetzucht een afwijking is zal wel niemand willen bestrijden. Een groot verschil met veel andere
ziekten is echter dat vetzucht inderdaad te voorkomen is en dat de behandeling
ervan moeilijk is en slechts in zeer weinig gevallen tot een bevredigend resultaat
leidt.
Kan men de meeste ziekten met medicijnen de baas wolden en helpen de meeste
patiënten graag mee aan hun herstel, met
vetzucht is dit, op enkele uitzonderingen
na, niet het geval. Daarom kan niet te
sterk de nadruk gelegd worden op de
preventie van de vetzucht. Ook al is de
vetzuchtige daarmcer niet geholpen, zijn
omgeving kan dat wel zijn. Het is immcrs dikwijls zo dat de voedings- en
kookgcwoonten in het gezin de oorzaak
zijn van de zwaarlijvigheid en dat personen die' nog niet of slechts weinig boven
het gewenste gewicht zijn, door goede
voorlichting tijdig ten halve kunnen keren.
Voor do behandeling van de zwaarlijvige worden veel hulpmiddelen in de handel gebiacht die het vermageren moeten
vergemakkelijken. Want zoals de fabrikanten zeil toegeven: zo maar vermagelen is niet gemakkelijk. In theorie is men
ei' wanneer men minder calorieën opneemt dan men gewend was en bij voorkeur daarnaast meer energie verbruikt
door meer lichaamsbeweging te nemen.
In welke verhouding de calorieën-leverende voedingsstoffen worden opgenomen
is niet van 'belang.
Bij diverse proeven is namelijk gebleken dat er praktisch geen verschil in gewichtsverlies is bij een z.g. hoog-vet,
laag-koolhydraat-dieet en een isocalorisch
laag-vet, hoog-koolhydraat-dieet
tenminste wanneer men deze kuren zeker
enige maanden volhoudt, hetgeen in de
i egel nodig zal zijn. Wel is bij kortdurende
proeven (van ongeveer een week) gevonden dat bij het z.g. vet-rijke dieet (d.w.z.
dat alleen een sterke beperking van koolhydraten is opgelegd) meer gewicht verloren werd, dan bij een z.g. koolhydraatrijke voeding. Dit berust echter op een
verandering in de vochthuishouding en is
van tijdelijke aard.
Bij de overgang van een „vetrijk" naar
een isocalorisch „koolhydraatrijk" dieet
wordt water vastgehouden. Gaat men
over van een normale voeding naar een
isocalorische z.g. vetrijke voeding dan kan
gewichtverlies door waterafgifte optreden.
Dit neemt niet weg dat de ene persoon
misschien gemakkelijker het vette dan 't
zoete der aarde kan missen en dus de calorieënbeperking liever zoekt in «en drastische vetbeperking dan in een matiging
van zowel vetten als koolhydraten. Is hel
dan niet uit fysiologische, uit psychologische overwegingen kan het gunstig zijn
een patiënt op een „vetrijk" of „koolhydraatrijk" dieet te zetten. Hierbij zij nog
opgemerkt dan diverse deskundigen menen dat het hongergevoel langer achterwege blijft bij een koolhydraatarm dan bij
een koolhydraatrijk dieet. Het overkomen
of voorkómen van het hongergevoel is
daarbij een belangrijke factor.
Eiwitbeperking tot beneden l g/kg normaal lichaamsgewicht is altijd ongewenst.
Aangezien vetzucht een lichamelijke afwijking is dient hij onder leiding van een
arts genezen te worden. Het zelf dokteren en b.v. op eigen houtje innemen van
preparaten moet ten sterkste afgeraden
worden. Bezwaren van het zelf opstellen
van een vermageringsdieet zijn:

melk uit de voeding geschrapt of wordt
een of' ander mode-dieet gevolgd uit
slechts twee of drie produkten bestaand
(eenzijdig en eentonig).
c. indien het vermageren niet of niet
naar wens verloopt of de kuur aanleiding
geeft tot klachten is het onwaarschijnlijk
dat de „patiënt" hier zelf raad mee weet.

geven, zonder. da(. er rekenwerk aan^ti
pas komt.
Nadelen zijn: (behalve de reeds eerde:
genoemde algemene bezwaren):
Men beleeft geen genoegen aan het
eten. D.w.z. de spanning van wat) er, ko
men gaat en het verrassende elemené ver
bonden aan een kleurige, goed toebereide
lekker ruikende en smakelijke maaltijd
is afwezig. Emotioneel bevredigt het een
tonige dieet niet.
In gezinsverband zijn de „pap" o
koekjes eigenlijk niet als maaltijd te eten
eventueel kan iemand die alleen woont e
zijn/haar maaltijden gedeeltelijk mei
doen.
Deze standaardvoeding is niet aange
past aan de persoon in kwestie.
De bezwaren dat zij geen onverteer
bare bestanddelen bevatten en — voo
zover het de pappen betreft — te slapp
kost zijn, zijn gemakkelijk te ondervan
gen door de pap of koekjes aan te vullen
met rauw fruit of rauwe groente en/o
een sneetje knackebrot, roggebrood enz
Uit oogpunt van calorieën kan de/e aan
vulling zeker gewenst zijn.
De prijs van dieetvoeding is hoog.
Onder medische -controle kunnen de
dieetvoedsels enige tijd, b.v. om de ande
re dag, gebruikt worden of wel geduren
de een korte periode voorafgaand aan een
gevarieerd vermageringsdieet of af en
eens een dag tussen door. Om als uitslui
tend of voornaamste voedsel geruime tijd
dienst te doen zijn zij niet geschikt.

d. de diepere oorzaak van de vetzucht
wordt niet weggenomen. Is deze gelegen
in psychische of emotionele moeilijkheden
dan is het zeker noodzaak dat de patiënt
door een deskundige geraden en gesteund
wordt. En wel geregeld en met korte tussenpozen. Steeds weer blijkt dat degenen Het gebruik van vermageringsmiddelen
die niet vaak op consult komen het niet zonder een voeding met beperkte calo
kunnen bolwerken.
rische waarde heeft (jammer genoeg voor
de betrokkenen) absoluut geen zin. We
e. bovendien worden geen betere voe- kunnen
bepaalde middelen het houden van
dingsgewoonten voor later aangekweekt.
het dieet vergemakkelijken, voor zover de
Dit is een zeer belangrijk nadeel.
persoon er goed op reageert.
f. het ongecontroleerd gebruik van ver- betreffende
degenen die ' behoefte hebben aan
mageringspreparaten kan gevaarlijk zijn. eenVoor
tablet of pil als aanmoediging zal al
leen de arts een verantwoorde keuze kun
De 900 calorieën-„maaltijden" in vloeiba- nen doen. Een langdurig 'gebruik van pre'
re vorm of in de vorm,van speciale bis- paraten is, ook uit psychische en financië
cuits ofj koekjes staan nog steeds in de ie overwegingen, af te^raden. Een goec
belangstelling. Voordelen ervan zijn dat samengesteld dieet blijff (hoofdzaak. Maar
men zich vrij gemakkelijk aan de afge- men is het er nog niet'-over eens of verpaste hoeveelheid kan houden — men meerdering van lichaamsbeweging nie
moet immers een nieuw blik of pak ope- nóg belangrijker is dantJiet dieet. Ook a
nen wanneer men wil zondigen; en dat zullen er altijd patiënten zijn die niet op
men vast went aan het nemen van kleine een beter gewicht kunnen komen of blijven, dit mag geen reden zijn om de poporties.
Voor gecontroleerde ziekenhuis-onder- gingen op te geven wanneer men na b.v
zoekingen kan het gemakkelijk zijn een een maand geen resultaat ziet.
voeding van constante samenstelling te
Vermageren is een langdurige kwestie.

SEDERTI849

boot
Catalogus
op aanvraag
verkrijgbaar

Inlichtingen betreffende de verzendings
data van postpakketten geven de post
kantoren.
>
"'

Jongedame zoekt voor 2
S, 3 avonden p.w. AVOND
WERK. Br. nr. 4202 Z.C.
Te koop gevr.: goede
HANDNAAIMACHINE.
Br. nr. 4201 Z. Crt.

KJ

KAPSTER komt .bij u aan
huis, permanent v.a, ƒ 10,Bel 020-122851.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Ghevr. „Impala"

VERHUURT u kamers?
3-ZITBANK m. 4 faut. bcm. kemilloper, Goth
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 420 kleed
DRESSOIR, KLOOSTERTAFEL, tezamen ƒ 300,-.
Zijdstraat 21, Aalsmeer
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN telefoon 02977-4296.
Weg. overcomp. aangeb.:
F. PLOEGMAN
l Philips KNOP-RADIO
Erkend
met
l Amro-bandrecorder
en microfoon, blank metaassurantie-agent
len GASHAARD, in roestStationsplein 15, telef. 4562 vrije uitv. Alles in goede
staat. Prijs n.o.t.k. Te bcvragen zaterdag tot 6 u.
J. F. ZWERVER
Brederodestraat 116, teleArts
foon 3244.

VAKANTIE
tot 17 juni

Spoed. Wie wil tegen een
redelijke
prijs
OVERNEMEN: eiken boekenkast,
divan, buffetkastje, petroleumkacheltje,
schemerlampekapjes,
gordijnrails,
Jongenspostzegelalbums
„Schaubeek"; alles in goede staat. Marisstraat 56.

De overige Zandvoortse
huisartsen nemen de
praktijk waar.

H. L. HILARIDES

RUSTIG EXAMEN

Tandarts

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Gegrond op 10-tallen Jaren ervaring

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

AFWEZIG '
v.a. donderdag 6 jun:
tot maandag l juli

Te koop: nog niet bereden
SCOOTER, merk
Puch,
Prijs 700. P. v. Loon, Bilderdijkstraat 7, tel. 2508.

BUNGALOW of HEREN
HUIS met of zonder inb.
verhuurd aan badgasten
geen bezwaar, te koop ge
vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.

Jong, zwart-wit POESJE,
dol op Felix, zoekt GOED
TEHUIS. Vondellaan 24.

Partij MATGLAS 160x54
cm, ook in gedeelten, te
Wie heeft er een HUIS in koop. Kostverlorenstr. 56.
't dorp te koop voor fam
Dietrich, Zandvoortselaan Nette vrouw (45 jr) b.z.a.
als BABYSIT v. 's avonds;
113, tel. 2286.
na 10 juli ook v.d. dag
Te koop gevr.: HUIS voor Br. nr. 4206 bur. Z. Crt.
ingezetene, nu of later te
betrekken, voor cliënt.
BEL 4868
Makelaar
voor onderhoudswerkK. C. van den Brpek
flypotheken' - Financterin Fa.zaamheden.
E. VAN DEN BERG,
Ontwikkelingslectuur
gen - Verzekeringen.
Burg. Beeckmanstraat 38.
Brederodestraat
'25,
Zand
Aafjes - De Italiaanse postkoets, waarin
Maak eens een reisje naar
opgenomen „Een laars vol rozen". '62. voort.
Amsterdam en koop daar
Andriessen - Mensen in de muziek. 1962.HOTEL, of PENSION met een
Perzisch kleed voor 1/10
Behn - Opgravers en opgravingen, speur- of zonder pand te koop v.d. winkelprijs. Zaterdag
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt. l juni 10-4 uur. „Obrechttocht naar de wereld van vroeger. '62.
Dubbel WOONHUIS
te huys", Jac. Obrechtstr. 26,
Carlier - Werk met karton.
Zandvoort aangeb. voor A'dam-Z., tel. 020-738039.
In de Waagschaal, jaargang 61-62.
ingezetene. Br nr. 4205
Rijckenborgh - Het 'mysterie van leven bur.
Zandv. Crt.
Schildersbedrijf
en dood. 1962.
REDDINGBOEI-AKTIE
Wentinck - Moderne kunst in Noord- en
Geeft u een kinderpartijtje ?
Zuid-Nederlandse musea. 1962.
BUITENWERK
Koopt dan een zakje leuke
ballonnen
(dierfiguren)
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
ten bate van ons werk.
Secr.
Dierenbescherming, Burg. Beeckmanstraat 33
Zandv.laan 52, tel. 4561. Telefoon: 4755
Gevr. NET MEISJE voor
DOKTERS-, ZUSTERS- en
de winkel. Banketbakkerij
~ APOTHEEKDIENST
B. Bosman, Kerkstraat 22
betaalt voor lompen 30 et
Gevraagd:
per kg; tijdschriften, kranDOKTOREN:
ten, carton 3 et per kg;
Ie Pinksterdag:
lood, zink, koper, geisers,
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181
baden, haarden de hoogste
voor de vakantietijd.
waarde. Alles wordt ge3e Pinksterdag:
MODEHUIS haald. Pakhuis: Schelpen- •
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
plein k 7, telefoon 2845.
telefoon 2058
.
f
S. PILLER
Kerkstraat 4, telef. 3397.
WIJKZUSTER:
HUISH. HULP gevr. van
Ie Pinksterdag:
juni-12 juli. 3x p.w. van
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720 10
9-3 uur. Mevr. Busscher,
Dr.
Gerkestr. 141, tel. 2888
Se Pinksterdag:
Draag
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 AFWASHULP • gevraagd
de zo ELEGANTE
J. Paap, strandpaviljoen
APOTHEEK:
„Trefpunt" no. 8.
van
l t.m. 7 juni:
Gevr.: IEMAND voor de
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 AFWAS.
Paap, StrandAvond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- paviljoen 11.
en het leed is geleden!
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
De Twentsche Bank, al- iGRi.HOUTSTRMT 29. HAARLEM
voor spoedgevallen.
hier vraagt WERKSTER
TER voor het schoonhouIe en 2e Pinksterdag:
den van het kantoor.
Vlug, netjes en
Dierenarts J. Westerman, Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555. v
goed,
Romans
Lawrence - Het meisje en de zigeuner.
Vestdijk - De bruine vriend.
Van de Walle - De overtocht.
Wallis - Ontmoeting in de avond.
Reding - Allein in Babyion.
Balchin - Seen dimly before dawn.
Misrahi - Les routes de Nord.

Akersloot-

Leerling

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen saterdag 25 mei:
Zandvoortm. 1-Kennemerland l
Uitslagen zondag 26 mei:
Schoten-Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen 2-WSV '20 2

Schoolkorfbal
Dinsdag 4 juni wordt het jaarlijkse
*-ï schoolkorfbaltournooi georganiseerd door
de ZKC „Zandvoort". Het tournooi bestaat uit drie poules. De prijzen voor dit
2-4 tournooi zijn beschikbaar gesteld door het
2-1 bestuur van de Haarlemse Korfbalbond.

a. men kan te hard van stapel lopen en
b.v. een 900 a 1000 calorieëndieet gaan Programma saterdag l juni:
Volleybal op het strand
volgen, een vermindering van misschien
Selectiewedstrijd
wel 1000 of meer calorieën in eens. Aan- Zaterdagelftal H.V.B.
15 u.
gezien deze verandering wel zeer abrupt
De kampeervereniging „Strandgenoegen"
is, is de kans niet denkbeeldig dat men Programma maandag 3 juni:
organiseert a.s. zondag 2 juni (Ie Pinkzich er niet prettig bij voelt, spoedig
sterdag)
haar jaarlijkse strandvolleybalZandvoortm.-Celeritudo
14.30
u.
honger krijgt, het dieet niet volhoudt en
toernooi, waaraan zal worden deelgenomen
tot de vroegere gewoonten terugkeert.
Vriendschappelijk:
Een ongewenst effect kan bovendien
door de verenigingen „K-V „Amsterdam",
Zaterdagelftal-Wembley
12.30 u. KV „Voorwaarts", KV „Helios", KV „Zeeeen negatieve eiwitbalans zijn tijdens de
perioden van sterk beperkte voedselopnameeuwen" en de sportvereniging OSS uit
me. Een vermageringsdieet van 1200 a Programma looensdag 5 juni:
Zandvoort.
3
1500 calorieën (een onderconsumptie van
Zvm. comb.-HVB elftal
19 u.
Dit toernooi vindt plaats op het strandplm. 500 calorieën) verdient de voorkeur.
Deze voeding kan normaler zijn en is langedeelte van KV „Strandgenoegen", ten
ger vol te houden. Een gcwichtsverminde- Opstelling Zandvoortmeeuwen
noorden van Riche.
<!
ring van meer dan i/ 2 a hooguit l kg per
week is niet gewenst.
In de laatste ontmoeting van-het seizoen
b. men kan zijn voeding onevenwichtig komt Zandvoortmeeuwen l tegen Celeri- Miss Bril
samenstellen. Heel vaak wordt b.v. alle tudo in de volgende opstelling uit:
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. A. J. Donderdagavond is in hotel Bouwes tot
Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en G. Miss Bril 1963 gekozen de 18-jarige' JanJ. Kraaijenoord; G. Nijkamp, C. S. Schilp- ny de Knegt uit Amsterdam.
Stijgend vetgebruik
zand, S. Stobbelaar, J. F. Paap en G.
Tweede werd Jos Haan" (20) uit EindDe consumptie van „vetten en oliën" gc- Oosterbaan. Reserves zijn: B. Molenaar, hoven en derde Elsa Önstek (22) uit
rekend per hoofd van de bevolking, is in H. van Duijn en J. O. Keur.
Arnhem.
^
19G2 ten opzichte van het jaar daarvoor
weer gestegen: in 1961 gebruikte elke
Nederlander gemiddeld 30,14 kg vet, in
1962 kwam dat pakket op 30,49 kg.
Deze toeneming komt voor het belangrijkste deel op rekening van een grotere
boterconsumptie. Deze steeg van 5,02 kg
per hoofd tot 5,35 kg. Het gebruik van
margarine was in 1961 19,55 kg en een
Sedert de volkstelling van 31 mei 1947 is het aantal forensen met 80% toegenojaar later 19,59 kg. Het gebruik van
men,
zo blijkt uit de gegevens van de algemene volkstelling van 31 mei 1960.
spijsolie verminderde iets, dat van dierlijke vetten nam in geringe mate toe.
Deze cijfers komen uit het jaarverslag Het Centraal Bureau voor de Statistiek, bouw en visserij werkende mannelijke arvan het produktieschap voor margarine, dat deze gegevens publiceert, vestigt er beiders behoort l op 4 tot. de pendelaars
oliën en vetten over 1962. Sinds 1956 de aandacht op, dat de toeneming van de en van de mannelijke employees l op 5.
steeg de consumptie van de z.g. zichtba- totale werkende beroepsbevolking slechts
Het C.B.S. vermeldt ook de tijd, die
re vetten met 2 kg per hoofd van de 13% bedroeg. In 1947 waren er 414.000 de forensen nodig hebben om van hun
bevolking. Dat is op het totaal onge- forensen, in 1960 was hun aantal geste- huis naar hun werk te komen. Er blijken
vcer 9 procent. Ook deze toeneming moet gen tot 746.000. De forensen vormen nu 4660 forensen te zijn, die voor deze reis
overwegend worden toegeschreven aan de 18% van de totale werkende beroepsbe- twee uur of langer nodig hebben en 24.736
sterk gestegen consumptie van boter. De- volking tegen 11% in 1947. Het aantal die er anderhalf a twee uur over doen.
ze kwam in de loop van deze jaren van vrouwelijke forensen nam in sterkere ma- Een uur ti anderhalf uur hebben 116.190
2,95 kg op 5,35 kg. Het margarinever- te (van 67.000 tot 163.000; 143%) toe dan forensen voor de reis van huis naar het
bruik liep in deze periode met 300 gram het aantal mannelijke forensen (van werk nodig. Slechts ongeveer 220.000 foper hoofd terug.
347.000 tot 584.000; 68%).
rensen zijn binnen een half uur op hun
Van de bijna driekwart miljoen foren- werk. Slechts 6,7% van de forensen reist
sen zijn 16.000 bedrijfshoofden. Er zijn per auto, 35,5% gaat op de fiets en 13,4%
259.000 employees (35%) bij en 471.000 op de bromfiets. Ongeveer 40% gaat per
drogen in met Purolpoeder.fi.eoimfi.arbeiders (63%). Van alle buiten land- trein, bus of tram.
• <

80 procent meer forensen

Jeugdpuïstjes

Met de volgende schepen kan zeepost wor
den verzonden. De data,' waarop de- cor
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van hè
schip vermeld.
L
Verenigde ^taten' van Amerika:
"
ms Prinses Margriet", 6 juni
Argentinië:
ms „Aludra", 3 juni.
Australië:
ms „Riederstein", 4 juni
Brazilië:
ms „Aludra", 3 juni;
ms „Gaasterland", 5 juni
Brits Oost-Afrika:
ms „Kouang-Si", 4 juni;
ms „Bourdonnais", 8 juni
Canada:
*
ms „Harpefjell", 6 juni
Chili: ms „Achilles", 4 juni
Ned. Antillen: ms „Ulysses", 4 juni
Nieuw-Zeeland:
ms „Port Phillip", 3 juni
;
Suriname:
ms „Ladon", 5 juni
Z.-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika;
'
ms „Steenkerk", 5 juni.

C. J. PAAP

meubelen"
GIERSTRAAT 52-54-56
TELEFOON. 12047
HAARLEM

c

,?eepqgt

GEMAKSSCHOENEN

PRESBURG

Werkster

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 2 juni (Ie Pinksterdag)
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking van het kerkkoor.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: de heer R. G. Weijers.

gevr. voor l of 2 ocht. of als Dannenburg
midd. p.w. Mevr. v. Rijhet doet
gersma,
Zandvoortselaan
Schildersbedrijf
220, Bentveld, telef 02500P. J. DANNENBURG
43528.
v/h J. J. van der Mije
. NETTE J O N G E N gevr.
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Bakkerij M. Keur,. Dia;
Tel. 2457 b.g.g. 2584
coniehuisstraat 36.
A'dam tel. 020-741450
HONDEN TRIMMEN Vraagt vrijblijvend offerte
ICHEREN en PLUKKEN.
uitsluitend bij u aan huis. Binnenwerk, buitenR. Cohen, Emmaweg 10, werk, muurwerk
< tel. 2844.
MED.
GEDIPLOMEERD

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 2 juni
10.30 uur: ds. J. P. Ja'cobszoon (d.g.)
uit Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 2 juni (Ie Pinksterdag)
10 en 19 uur: ds. P. 3. O. de Bruijne.

PEDICURE
Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
r. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgenj afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

WIST U
dat 20% korting op alle
st oomgoed eren
permanent wordt gegevcri, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

'AROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht.
H.H. Missen op zondag: s6.30, 7,30, 9.30,
11.30 en 19.30 uur.
. In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
VOOR ELK DOEL
KERKSTRAAT 26
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en 3en optisch verantwoorde
Chemische wasserij
19-20 uur.
;ONNEBRIL koopt u bij
en ververij
uw opticien.
CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Ook naar sterkte
Dinsdag 4 juni: geen samenkomst.
van uw bril. *
Telefoon 2653
POLAROID BRILLEN
'EHOVA'S GETUIGEN
en div. andere merkeji
Inruilscooters
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
Opticien
:e koop. Prijzen billijk. TC
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
sezichtigen Burg. BeeckA. G. SLINGER
manstraat 38, tel. 4868.
POSTSTRAAT 12
HUMANISTISCH VERBOND
/oor VISITEKAARTJES
t.o. Consultatiebureau
naar
Zondag 2 juni, 9.45 uur, 298 m: radiotoeTelefoon 4395
praak door de heer I. Spetter. OnderGertenbachs Drukkerij
Leverancier
werp: „Hoop, zonder illusie".
Achterweg l, telef. Z1S5
alle Ziekenfondsen

KEiJSER

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS

FAMILIEBERICHTKN
Dankbetuiging
•
pe overweldigende, spontane- en - nooit
verwachte 'belangstelling-,
ondervonden bij
de herdenking f van ons 50-jarig huwelijksen 60-jarig zakenjublleum, heeft ons diep
getroffen.
Niet in staat zijnde, u allen persoonlijk
onze dank te betuigen, danken wij u door
deze daarvoor uit de grond van ons hart.
Zaterdag 18 mei 1963 zal voor ons onvergetelijk blijven.
Fam. Ilija en Dragan Petrovitcli
Zandvoort, 31 mei 1963
Kerkstraat 8-10

Kinder K leding Kopen?
naar NOTTEN
Een zeer uitgebreide collectie
BLOUSES - BROEKJES
JONGENSPAKJES vanaf
5,90
JURKJES maat 45 t.m. 60 4,90
Babygoed - Brassières Ook
Badbroekjes
DELANA
B adpakjes
kleding
ZOMERMANTELTJES
NYLONS

Herenzwembroeken
Damesbadpakken

NOTTEN

Haltestraat 59
Voorzorgzegels nemen wij aan
Contantzegels

MARIJNEN

210 liter

Voor sandalen naar PRESBURG !

KOELKASTEN,

ƒ 468,-

ELBI KOELKASTEN, 125 It ƒ
CENTRIFUGES, 3 kg
ƒ
BICO WASMACHINES ... ƒ
2 TRANSISTOR RADIO'^ ƒ
6 TRANSISTOR RADIO'S ƒ
Locomotief-, Fongers- BSARIJWIELEN, geheel com-

258.—
88,50
149,20,—
42,50

pleet vanaf
Opvouwbare

ƒ 156,50

ZONNEBEDDEN
LIGSTOELEN
STOELPARASOLS
WINDSCHERMEN
WANDELWAGENS
KINDERWAGENS

ƒ 21,50
ƒ
9,95
ƒ 19,75
ƒ 29,75
ƒ 42,50
ƒ 129,50

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

GR

Daar koopt u het neusje van de zalm voor prijzen,
die u reusachtig meevallen. In oersterke sandalen
voor het hele gezin biedt PRESBURG u keus te
over. Luchtig, licht, buigzaam en zeer geriefelijk
van pasvorm. Hier ziet u er enige.

:

Fa. Schuilenburg
Prachtige
Kruisband-Sandaal. Italiaanse import. Heerlijk licht, luchtig
en flexibel. In naturel of
donkerbruin. Met kurkrubber-tussenzool en profielloopzool. Maten. 40-45 9.95

Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

Foto-Kino Hamburg
Inruilaktie tot en met 8 juni
Bij aankoop van een nieuwe camera is
uw oude toestel
nu f 2,50 f 10,- en f 15,- waard! *
CAMERA'S vanaf

ƒ 16,—

NIEUW: Mansfield 8 mm filmcamera met
zoomlens (normale tele- en groothoeklens
ineen) ƒ 285,— (inclusief handgreep).
Eveneens Mansfield 8 mm met 3 apartelenzen vanaf ƒ 195,—.
Heeft u belangstelling voor een goede en
goedkope camera? Wij doen nu enige iets
veretaleerde camera's ver onder de prijs
weg! '
NIEUWE ALBUMS
GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879 — Glasverzekeringen

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Ideale
VoetbedSandaal van
Ie kwaliteit rundleder. Geheel leergevoerd. In bruin. Porozool.

Eerste
kwaliteits-san,|
daal van bruin, rundleder. Leer-gevoerd. Met contrefort en porozool.
Maten:
32 . . 11.50
36-39 13.50
33-35

12.50

40-46

Maten: l 29-31 10.95 l 36-40 13.95
28 9.95 32-35 12.95 41-46 14.95

14.50

PRES

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van

de
ZANDVOORTSE
COURANT

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

JONGELUI, die dit jaar de school verlaten, opgelet!
Noorderduinweg 48
Telefoon 2541
Zandvoort

ZOEKT VOOR:

Achterweg l

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Jeugdig mannelijk en vrouwelijk personeel

'i;

Sollicitaties mondeling of schriftelijk bij afd. Personeelszaken.

Bijzondere aanbieding
°WOCLEN"T3AMES DEUX-PIECES met gevoerde rok

.'...

Het Wonder van Zandvoort Belangrijke
Pedicure
TELEFOONNUMMERS
en manicure de zaak die Contantzegels geeft!
EN ADRESSEN

.."ƒ 29,75'

Een keuze in

dames- heren- meisjes- en jongens
badpakken en badbroekjes
van wereldbekende merken in alle prijsklassen
„FALCON" REGENMANTELS vanaf
„BIG BEN" 100% NYLON DAMES- en HERENJASSEN
„STURKA" STRAND- en SPORTKLEDING
De beste modellen en de nieuwste creaties

ƒ 49,75
•.. ƒ 29,75

Modehuis „DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

Het huis met de bekende merken
Steeds voordelig en steeds gewaarborgde kwaliteiten
Steeds een stap voor

Voet- en handmassage PLASTIC TAFELKLEDEN
Steunzolen naar maat BALATUM per meter

A. M. v. d. Mije-Walet
Bloemenmagazijn
Medisch gediplomeerd
„Noord"
Haarlemmerstraat 46
M. S C H N I E D E W I N D Telefoon 3989
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN

Voor pianoreparaties
; Van Kessel

Ged. Oude Gracht 114
Aangesloten bij de
Haarlem, tel. 21036
Nederlandse Bloemendienst Uitsluitend techn. praktijk

SPAR

v.a
1,95
i
3,06
PLAK PLASTIC per meter ...'.
2,25
CHINA MATTEN
:
6,50
LIGSTOELEN vanaf
12,85
FILTROPA KOFFIEPOTTEN, diverse
maten, vanaf
6,75
SCHOONMAAKARTIKELEN enz. enz.

Fa. J. SCHAAP
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

NIEUW!
LAST MINUTE MAKE-UP
Masker en make-up
in half uur klaar! ƒ 3,75
Tevens ontharen, manicuren etc.
Beauty Parlour
ANS NANNINGA

42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULiT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW 2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau VreemdelingenverADVERTENTIES IN DE
keer, kiosk Raadhuisplein.
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
op, voor het U weer ontgaat!
Courant, Achterweg 1.
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

ZELFBEDIENING
G. A. Kolb. Tolweg 20, tel. 4865

maakt het u GEMAKKELIJK

presenteert
CH1C PK

DIEPVRIES KIP plm. 950 gram
DIEPVRIES PATAT, 500 gram
GROOT BLIK APPELMOES

Nu ook

(k km
Cowettecte
Mevr. Vos
Kostverlorenstraat 49 - Zandvoort - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.

Ie kwaliteit, lage prijzen.
O.a. RIBLAPPEN, CARBONADEN,

EDDY's Textielhuis
brengt u deze week als extra reklame

diepvriesvlees
verkrijgbaar

f49.90
Elegant corselet
van elastische
tule. Cups van
perion-kant
op taft:
met comfortabele
schuimvoering.
Het rugpand
van elasti-satijn
maakt
v
uiterst slank.

3,75
0,95
0,65

GEHAKT,

Tedere week diverse artikelen
•met 20 procent zegelkorting

een beperkt aantal pastelkleurige

flanellen lakens 150x230

HAAST U!

Wij gaan nog steeds door met het brengen van onzo
PRIMA GRASLINNEN LAKENS voor
ONZE PRIMA GRASLINNEN SLOPEN
GERUITE JONGENS ZWEMSHORTS met stretch
vanaf leeftijd plm. 5 jaar
ORIGINELE „BOSSA NOVA" SPORTHEMDEN

4,!

3,98
1,39
bmnenbroekjo,
3,98
9,75

Heeft u al reeds een proef genomen met onze

Mirlana nylonkousen? in.-me pinassen voorrang.
Altijd mooier en daar doet u langer mee

Bij

Toneelgroep „Sandevoerde"
is nog plaats voor enkele

WERKENDE LEDEN

(dames en heren)
Gegadigden kunnen zich melden bij:
de heer Jos Dröse, Hogeweg 75, telef. 3039
of de heer J. Ramkema, Tolweg 1.

Erkende Autorijschool O N DIN E
neemt weer nieuwe leerlingen aan
Instructrice/instructeur A. SNELLENS
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Onze collectie badgoed is uniek!
Ons adres is u reeds bekend:

STATIONSSTRAAT 20 - ZANDVOORT

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Eventueel ook' 's avonds na voorgaande afspraak.

l

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa1- 64, tel. 2914

Pinksteraanbieding

Vóór de Pinksterdagen nog even naar KORT
MODIEUZE LINGERIE

PRACHTIGE COLLECTIE

Prachtige sortering
NXXON ONDERJURKEN
in alle modieuze kleuren,
/.oals lichtblauw, donkerblauw,
rose en wit in alle denkbare
modellen en garneringen.

BAD- EN STRANDKLEDING

voor moderne badnimfen!

HEREN ZWEMSHORTS, geruit in diverse tinten
(kl. st. p. maat)
9.95
- *
HEREN ZWEMBROEKEN „Helanca"
in veel kleuren, maten 4 - 5 - 6 - 7

Onze collectie badkleding is een feest om te zien.
Vlotte dessins, sprankelende kleurencombinaties,
onberispelijk afgewerkt, grote keuze!!

12,50

ALS PINKSTERRECLAME op al onze
DAMES BAD- en STRANDPAKJES

„HELANCA" ZWEMSLIPS
7.90 en hoger
diverse kleuren.
ZONNEHOEDEN in heel veel modellen en kleuren

18.9014,95 11.908.25

20% korting

van 95 ei. tot 5.75
NYJL.ON JTJPONS
Kleuren: wit - lichtblauw zwart en zwart-wit geruit
met en zonder broderie kant

9.95 8.90 5.75 4.95

Grote

POLAROID
ZONNEBRILLEN

BAD- en STRANDLAKENS,
diverse dessins

Alle modellen steeds in voorraad vanaf ƒ 16,50

Brillenspecialist L O O 1VC R, N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

Avond-en
Wandel-Nylons

Rose batist Nachthemdje
zeer apart
14.90
Bijzonder mooi Nylon Nachthemd, rose en bleu ... 14.90
Geheel kanten Nachthemdje
in rose en bleu, zeer mooi.

5.95 - 4.95 - 2.95

sortering

„Pinkster" aanbieding

14.90

Beha's, zeer goede pasvorm.

HALTESTRAAT 12a, TELEFOON 2099

13.90 12.90 11.50 8.95 5.90 4.90

Satijnen Pyama, kleuren geel
en lichtblauw, gezellig bloemmotief.

Wij brengen ook in de
Dames-mode hel allernieuwsie mei de meest
perfecte pasvorm tegen
de laagst mogelijke
prijzen.

„DE WOLBAAL"

19.75 • 15.75

M.90

Leuke Kinder Petticoats
vanaf 4.45 (kl. st. p. maat)

6.75

BADTASSEN
v.a. 2.95
met beugel
4.95
Zonnige en aparte modellen in
DAMESBADJACKS en -BADJASJES

DAMESPYAMA'S
Erg leuke poplin pyama met
bloemmotief, kleuren: rose •
bleu.

14.75

en kleuters lieftallige jurkjes en Voor de baby's
vlotte pakjes, rokjes in Draion en Terlenka.
Jasjes, truitjes, vestjes enz. enz.

DAMESSHORTS, gedessineerd en effen

vanaf

in alle
modekleuren
2.95 - 2J50
1.95 - 1.75

Zeer *aparte gebloemde
Bikini „Satin cotton"

12.95
2-delig badpak, zwart-wit geruit met
rode ceintuur, maten 38 tot 44 32.50
i.
Zeer apart zwart „Helanca" badpak,
geborduurd
3750
„TEENAGER" Badpak.
Lichtblauwe nop

2250

Centrale verwarxning-Oliestook

1.45

„TECHNISCH WERK"

Kindersokjes
1.75-1.55-1.30

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk -

1.10
Gr. sortering
Damesshawls
v.a. 1.10.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

OVERHEMDEN

HERENPYAMA'S

HERENPULLOVERS

TRICOT NYLON 15.90 - 11.90 - 9.95
„BEL O FAST" 15.90 - 14.75 - 12.75
„NO IRON"
v.a. 11.50
„WEEK-ENDERS"
„pied de poule"
i q e«
zwart-wit, bleu-wit
la.öU
„BOSSANOVA" SHIRTS,
n me
diverse kleuren
'3oöa

Zeer mooie kwaliteit
poplin, effen, blauw en grijs

Prachtige kwaliteit „tambswool".
Heerlijk licht in het dragen.
Zeer modieuze kleuren,
blauw - lichtgrijs en groen

12,50
GEDESSINEERDE PYAMA'S,
zeer leuke dessins,
ig «*s
prima poplin
met korte broek en mouw 12.75

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

17.50
Grof gebreide PULLOVERS,
mode-kleuren

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

24.50

Haarlem's Dierenasyl

KAMPEERMATRASJES
effen met Rits
160x190
gedessineerd met Rits
160 x 190
(deze beide kwaliteiten gevuld met 1000
acryl)
effen met Draion vulling .. 160 x 190
Prachtige gedess. slaapzakken ... 57.50
Donzen slaapzakken
160 x 200

29.90
31.90
gram

met 2 of 4 cm schuimplasticplaten, gevuld,
geheel opvouwbaar en overtrokken met een
fleurige cretonne.

43.25
53.50
90.00

ZONNEBEDDEN, hoofd- en voeteinde -verstelbaar, oranje - groen - blauw
26.50
Handige Klapfauteuils m. frisse streepstof 12.90

IJMDIDEN: KENNEMERLAAN 41
HAARLEM-N.: WINKELCENTRUM „DELFTWIJK" ;. RIJKSSTRAATWEG 533

HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT 52
ZANDVOORT: GROTE KROCHT 30—36

Kennel „Baerlem", A'damsevaart 320, tel. 14479
Opgericht 1921
INRICHTING «oor pension en verpleging voor
HONDEN, KATTEN EN PLUIMVEE.Opnaroe
van overtollige dieren. Regelmatig grote en
kleine honden en katten af te geven voor goede
tehuizen. Onder controle van dierenarts Beije'rs.

15.75 - 14.90 - 11.25

Uw speciaalzaak
voor mode en kwaliteit
HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 85—87 \ ONDER
GED. OUDE GRACHT 86
J ÉÉN DAK

210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling
Nu ook uit voorraad leverbaar
voor kleinbehuisden:
TOPPAS KOELKAST, 130 liter
ƒ 298,Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,Totaalprijs ƒ 458,—
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA CONVECTOR MADRAS ƒ 415Voorzorgzegels worden aangenomen
Contantzogels

behangen en witten
tegen wintertarief. Prima
referenties.
P. C. Jager, Damstraat 25,
tel. 02500-15079, Haarlem-

Voltreffers

!gebr' l

I6UR6ÉRI

THORBECKESTRAAT 15

BURGER

; slagerijen j

Nu weer het oude vertrouwde

\

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

TELEFOON No.

/»O | 750 gram
LAMSROLLADE

2,99
750 gr. LAMSBOUTLAPPEN 3,99
WEEKEND-REKLAME

Haltestraat 65, telef. 2060

heeft ook voor u
BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
CLUBJES
Vorder een
grote sortering
TUINSTOELEN
TAFELS
L. SMID
en PARASOLS
Vinkenstraat 46
Telefoon 2484
Scherpe prijzen

Gramofoonplaten
afspeelapperatuur enz.

s

bij Slagerij

750 gram
rt
LAMSKARBONADE ...

Telefoon 20085, Haarlem

Wilt u even noteren?

DISCOTARIA

EET NU LAMSVLEES

K. O F F E N B E R G

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Dcctslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Annex reparatie-afdeling

Grote Krocht 13

NATIONAAL «n INTERNATIONAAL 66KROOND

In één maand
RIJBEWIJS B. E.

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van 17-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Fa. W. BLOM

Firma H. Lansdorp

RIJLES

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelJieid.

v/li Visser - Kruisstraat G, Zandvoort, tel. 212~

Autorijschool

Ideale

Prima rietmatten

Hogeweg 58, tel. 4168
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Wanneer u zich een uurwerk aanschaft, koopt u
dat toch zeker in de vakzaak? Twee jaar gratis
verzekerd. Bij de 40 jaar bestaande
Gedipl. horlogemaker
KERKSTRAAT 33, telefoon 2359
HEEFT U GARANTIE OP ALLE DAAR
GEKOCHTE UURWERKEN en kunt u zeker
zijn, waar voor uw geld te ontvangen.

Laat nu

Marijnezi koelkasten

Vakkundige en snelle
REP AR A TI ES
aan alle'radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

100 gram HAM
100 gr. GEK. WORST
EEN POT
FRITES SAUS

75 ct
75ct

250 gram
WEEKENDWORSTJE
2 PAKJES
MARGARINE

750 gram KALFSLAPPEN

70 ct
49 c t

3,99

ELKE WOENSDAG KOOPJESDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,25
300 gram HACHEVLEES
0,99
500 gram heerlijk GEHAKT... 1,25

3 SLAVINKEN
3 FR1KANDELLEN
200 gram SAKS
100 gram PORK

HALTESTRAAT 3

0,99'
0,99
0,49
0,19

GEMAKKELIJK TE ONTHOUDEN
DENK AAN 33 TOEREN en 78 TOEREN

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Maar wat, als niemand verder bouwt f

Gezondheidszorg zonder andere zorg
is op de duur zinloos
Eén van de meest verontrustende feiten van deze tijd is dat wij, die de bewoners
zijn van het welvarende deel van de wereld, in de minderheid zijn tegenover mensen in de zogenaamde arme landen en dat wij dat weten, ook al dringt het lot van
de bewoners in onderontwikkelde gebieden pas goed tot ons door, wanneer we in
één van die landen zelf tegen de ellende oplopen.
De laatste tijd is er in Nederland en in
de hele welvarende wereld in verband met
dit probleem van welvaartsverdeling en
ontwikkeling vooral gesproken over de
honger en de bestrijding ervan.
Nu op 7 april j.l. de wereld gezondheids
organisatie (who) haar jaarlijkse wereldgezondheidsdag het thema „honger, ziekte van miljoenen" meegaf, willen wij aandacht wijden aan dit aspekt van ontwikkeling waar de who zich mee bezig houdt:
gezondheid.
Hoe is het precies gesteld met de gezondheid van de mensen in de wereld?
Hoe is in de situatie van u verbetering
te brengen? Wat is al bereikt en wat zal
nog bereikt moeten worden?
Het antwoord op deze vragen is voor
iedere vorm van ontwikkelingshulp van
fundamenteel belang.
De typhus-gevallen, die zich deze winter vanuit het degelijke Zwitserland over
heel Europa hebben verspreid, hebben
misschien even de vanzelfsprekendheid
van het bij-ons-niet-meer-vöorkomen-vanepidemieën doorbroken. Eén lek in het ingenieuze apparaat dat onze gezondheid regelt en de doden vallen. Men komt weer
tot het besef dat ziekten bestaan.
Hoewel gezondheidszorg in de persoonlijk en publieke sfeer, één van de peilers
is van ons bestaan, is het nog niet zo lang
een vanzelfsprekende zaak, dat de meeste
ziekten met succes kunnen worden bestreden. Het blijkt duidelijk uit de cijfers, die
een paar maanden geleden in Nederland
werden gepubliceerd over de gezondheid
en het ouder worden. Volgens de gegevens van 't Centraal Bureau voor de Statistiek wordt de Nederlandse man vandaag gemiddeld 71,4 jaar oud, zijn vrouw
74,9 jaar. (Er is maar één land ter wereld, waar de mensen gemiddeld iets langer leven: 'Noorwegen). Het betekent dat
de gemiddelde Nederlander vandaag bljna twee keer zo oud wordt als zijn overgrootvader van- een eeuw geleden, want
van de honderd jongens, die een eeuw geleden in Nederland ter wereld kwamen,
was nog slechts de helft in leven na 35
jaar. Nu is het 95%. Ruim een eeuw geleden haalde slechts een kwart van de
mannen de leeftijd van 65 jaar. Nu driekwart.
De oorzaak van deze verheugende ontwikkeling is voornamelijk de sterke daling van de zuigelingensterfte. Verder is
de laatste jaren de medische wetenschap
met reuzesprongen vooruit gegaan, waardoor oude mensen langer blijven leven dan
vroeger.
Eeuwen lang zijn in het verleden het
geboorte- en sterftecijfer met. elkaar in
evenwicht geweest, doordat honger, epidemieën en oorlogen tegen de bevolkingsgroel opwogen.
Uit inskripties op grafstenen in Griekenland heeft men afgeleid dat de gemiddelde leeftijd vier eeuwen vóór onze jaartelling ongeveer 30 jaar was. Uit de
ouderdom van Egyptische mummies heeft
men geconcludeerd, dat de Egyptenaren
gemiddeld 23 jaar werden. ;Men vermoedt
dat van de dertiende tot de zeventiende
eeuw in Europa de gemiddelde leeftijd lag
tussen 20 en 40 jaar. Toen in 1348 in
Europa 25 miljoen mensen aan de pest
stierven, betekende het, dat een kwart
van de totale bevolking was omgekomen.
In de 17e en 18e eeuw begint in West
Europa het sterftecijfer, te dalen doordat
de moderne landbouw 'betere voeding mogelijk maakt.
Sinds het begin van de 19e eeuw daalde
vrijwel in het hele westen de sterfte, niet
zozeer door de nieuwe medische inzichten,
want die kwamen pas 75 jaar later, maar
wel door een geleidelijke verbetering van
de economische en sociale omstandigheden, die de weerstand van de mens tegen
infektieziekten vergrootte. Betere watervoorziening, behuizing, kleding, het gebruik van zeep waren direkte aanleiding
tot daling van het sterftecijfer. Tegen het
einde van de 19e eeuw kwamen daar de
grote medische ontdekkingen bij: Pasteur
vond de microbische oorzaak van besmettelijke ziekten, de oorzaak van tuberkulose werd ontdekt en er kwam een serum tegen difterie. Tegelijkertijd namen
kinder-infektieziekten af door het toevoegen van chloor aan het drinkwater en de
pasteurisatie van melk. Betere voeding,
hoger ontwikkelingspeil en het stijgende
inkomen, waardoor de mensen 'medische
verzorging beter konden betalen, waren
de oorzaken van het ouder worden in het
westen. In 1900 werd men gemiddeld 50
jaar oud. Op het ogenblik ruim 70 jaar.
Gezondheid is altijd afhankelijk van
drie faktoren: ekonomische, sociaal-kulturele en wetenschappelijke. In het westen was de daling van het sterftecijfer
aanvankelijk vooral het gevolg van de sociaal-economische vooruitgang. Pas later
kwam er de vooruitgang in de medische
wetenschappen als faktor bij. Wij kennen
overal in het westen een uitgebreid apparaat van openbare gezondheidszorg, waarvan de vorm en de werking weer worden
bepaald door twee dingen: wat is mogelijk (wetenschappelijke faktor) en wat
moet gebeuren (kracht van het sociale
geweten).
Binnen de gezondheidszorg kan men
onderscheid maken tussen:
Kuratieve zorg, gericht op het genezen
van ziekten;

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p mm-hoogtt
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank Twentsche Bank, Zandvoort

Maar de wereld gezondheids organisatie wil veel meer dan dat. Samen met de
fao en met unicef tracht zij de oorzaken
van de ziekten weg te nemen. Taboes, onwetendheid, armoede, voedselgebrek, apathie zijn evenzoveel oorzaken van ziekte.
Hiertegen is maar één remedie: voorlich- Zandvoortm. op eerste plaats met l punt voorsprong op RKAVIC
ten env voordoen. Leer moeders, dat hun
kinderen na de borstvoeding eiwitrijk
voedsel nodig hebben, en het vreselijke
aantal van miljoenen aan kwashiorkor lij- Door de 2-4 overwinning op Schoten heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
dende kinderen zal snel verminderen.
zich weten te handhaven op de eerste plaats van de ranglijst, met één punt voorLeidt verloskundigen en vroedvrouwen
op uit de bevolking van het land zelf, en sprong op RKAVIC. Na de nederlaag tegen Amsvorde is Celeritudo, lange tijd
het aantal kraamvrouwen dat bij de be- een serieuze gegadigde voor het kampioenschap, thans uitgeschakeld. Tegen laatstvalling sterft, zal sterk dalen. Leer de
boeren, hun land produktiever te bebou- genoemd elftal speelt Zandvoortmeeuwen a.s. maandag 3 juni, tweede Pinksterdag,
wen dan nu gebeurt, en de arme landen de laatste wedstrijd van de competitie 1962-1963.
zullen zelf genoeg voedsel van hoogwaardige kwaliteit kunnen leveren om de bewoners gezond te laten leven. Want het
Drie minuten na de aftrap werd de basis van Koning. De keeper haalde moedeloos
hoofdaccent blijft vallen op de voeding.
Professor Oomen die pas uit Azië te- gelegd voor het eerste doelpunt van Zand- het leer uit het net, 1-4.
rug is, waar hij in opdracht van de who voortmeeuwen. Een aan Zandvoortm. toe- In de laatste minuut van de ontmoeting
een onderzoek instelde naar de relatie tus- gewezen hoekschop werd door Stobbelaar moest het scorebord opnieuw worden versen vitaminegebrek en blindheid, zegt dat
vitamine A-gebrek de belangrijkste oor- genomen en verdween via de voet van wisseld. Nu voor een doelpunt van Schozaak is van een ziekte die Xerophalmie een achterspeler van Schoten in het doel, ten dat vanaf het hoofd van Van Elk achheet, en bij kinderen blindheid veroor- 0-1.
ter doelman Vlug terecht kwam, 2-4.
zaakt, zodat ze hun hele verdere leven
Schoten was er niet in het minst van
uitgestotenen van hun samenleving- blijven. Want in arme landen zijn geen blin- onder de indruk en zette de aanvalslinie in Ranglijst Zandvoortmeeuwen
denscholen en werk voor blinden bestaat beweging. Er werden verscheidene aanniet. Zij worden bedelaar, parasiet van vallen gelanceerd die door de verdediging De stand in afdeling- West, 2e klasse B,
de samenleving. Als we nu weten, dat de van Zandvoortm. kundig werden onder- luidt thans:
wereld tien miljoen blinden telt, is het
Zandvoortm.
21 13 4 4 30 42—24
niet moeilijk te begrijpen, dat ziekte of schept en afgebroken.
21 12 5 4 29 55—31
zwakte en ekonomie in nauw verband Na een half uur spelen slaagde de voor- RKAVIC
21 12 2
7 26 48—31
staan.
hoede van Zandvoortmeeuwen er in het Celeritudo
Een ongezond volk is een arm volk, initiatief te hernemen en Schoten terug Quick A •
22 10 5
7 25 42—37
want voor groei van de welvaart is menAalsmeer
20 10 3 7 23 39—36
selijke energie nodig. Maar dit betekent te dringen. In de 32e minuut schoot Paap Schoten
22 8 5 9 21 32—39
niet, dat de gezondheidszorg van de laat- het leer in de handen van keeper Koning,
21 7 4 10 18 36—39
ste jaren de oorzaak is geweest van een die de bal niet voldoende onder controle TYBB
bloeiende ekonomie. Er zijn in alle arme
Baarn
21 6 5 10 17 33—38
landen veel te vullen monden bijgeko- kon krijgen. Hij verspeelde de bal aan de HBC
21 6 5 10 17 27—39
men, zoveel, dat de ekonomen de medici toestormende Stobbelaar, die zonder aar20 5 6 9 16 30—39
hun bijstand verwijten. Eén van de grooc- zelen het leer achter de doelman deponeer- Ripperda
21 6 3 12 15 30—42
ste problemen van de ontwikkelingshulp de, 0-2. Tot aan de rust bleef Zandvoort WA
is het feit dat de te langzame ekono- de boventoon voeren.
Amsvorde
21 5 5 11 15 40—59
mische groei het tempo van de bevolkingsgroei niet kan bijhouden.
Het antwoord van de medici is altijd en In het tweede gedeelte van de ontmoeoveral hetzelfde. Mensen hebben recht op ting zagen de kustbewoners zich gegezondheid, het is de basis van het leven, plaatst voor een herboren Schoten, dat er
letgeen waarvan men uit moet gaan. Het
is de plicht van de medicus om te gene- in slaagde de achterstand met een doelzen, in leven te houden, ziekten te voor- punt in te lopen. Van Elk wist Vlug uit
komen. Zoals het de plicht is van de eko- te schakelen met een fraai gemikte kopnomen en politici en uiteindelijk van allen, om de welvaart te helpen te vergro- bal, 1-2. Even later liet Vlug zijn capaten, o.a. door kapitaal en technische bij- citeiten zien door een fel schot van de
stand over te dragen.
midvoor van Schoten geen kans te geven.
Gezondheidszorg zonder andere zorg is In de 25e minuut drong Paap ver door
op de duur zinloos. Er zijn weinig gebie- in de defensie,van Schoten, duelleerde met
den in de ontwikkelingsproblematiek,
waar men zozeer doordrongen raakt van de verdediging, die zich gewonnen moest
de noodzaak van coördinatie in de hulp- geven door zijn rappe techniek en omzeilverlening als op het gebied van de ge- de de doelman, 1-3.
U moest eens weten wat een leesten
zondheidszorg.
er verborgen Kunnen zijn in leuke
In de 40e minuut lanceerde Stobbelaar
Gezondheid is de basis van het leven.
schoentjes die helpen weer lekker te
Maar wat, als niemand verder bouwt?van grote afstand een schot op het doel
lopen. Niet alleen wandelschoentjes

Na de overwinning op Schoten

Preventieve zorg: het bestrijden en
voorkomen van ziekten;
Konstruktieve zorg: het bevorderen
van de gezondheid;
Rekonstruktieve geneeskunde en revalidatie: de zorg voor ouderen en gehandicapten.
Toen in het westen de sterfte giiïg dalen vooral als gevolg van ekonomische en
sociale ontwikkeling, deden wij bijna onmiddellijk iets, waarvan we pas veel later de gevolgen gingen begrijpen: we exporteerden onze medische kennis en onze
medicijnen naar de landen buiten Europa, waar men ekonomisch ver bij ons con
achter was. Daar ginds gebeurde dus precies het omgekeerde van wat bij ons had
plaats gehad: de sterfte nam met sprongen af ten gevolge van medische zorg-,
niet van ekonomische en sociale ontwikkeling.
In Java bijvoorbeeld groeide de bevolking tussen 1815 en 1930 van 4i/ï mi1joen tot 41 miljoen. In India waren in
1800 157 miljoen mensen, in 1921 248 miljoen en in 1941 312 miljoen. Op het ogenblik is India het land dat onmiddellijk
wordt geassocieerd met geboorteregeling
en het is waarachtig geen wonder: de wereld is in een uiterst kritische situatie komen te verkeren doordat wij, die gezonder werden als gevolg van een geleidelijke ontwikkeling, plotseling onze medische
kennis hebben overgebracht op volkeren
die op ekonomisch en sociaal gebied niet
zover ontwikkeld waren als wij. Ze waren
dus minder georganiseerd, en het was dus
logisch dat men het meeste deed aan kuratieve zorg. Preventieve zorg is veel
moeilijker, omdat er organisatie en voorlichting bij nodig is en het gebeurde dus
niet op grote schaal. Pas de allerlaatste
jaren begint men, terwijl de preventieve
zorg nog slechts in een beginstadium verkeert, iets te doen aan konstruktieve gezoncïheidszorg en revalidatie.
De gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden begon doordat de blanke kolonis.ten medische zorg kregen uit het moederland. Deze hulp breidde zich vanzelf
uit tot de omgeving. Gaandeweg deden
missie en zending veel om tot systematische gezondheidszorg te komen, en ook
maar ook pumps - u ziet het ze niet aan.
de overheidszorg- nam voortdurend toe,
Van binnen zit hun geheim. Kom pasmaar door gebrek aan organisatorische
sen. hoe leuk het wel kanl
mogelijkheden, en ook omdat het voor de „Daar wij de hoop niet opgeven.
hand lag het meest spektakulaire lijden
het eerst te verlichten, bleef de hulp meer
kuratief dan. preventief. Men gaf meer injekties dan voorlichting. Pas de laatste
jaren is een algemeen besef aan het doordringen, dat het beter is te voorkomen
speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
„Bescherming Duinlandschap" vraagt goedkeuring te onthouden aan motorcross
dan te genezen.
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 26 37
Dit is voornamelijk te danken aan de
aktiviteiten van de wereld gezondheïds organisatie, een van de speciale organisa- In verband met de door de „Motorclub had, dat in de gemeenteraad (door de heer
ties van de verenigde naties, die in 1948
werd opgericht. Men had al een eeuw Zandvoort" te organiseren motorcross in Slogers) de vraag- werd gesteld of door
lang geprobeerd tot een vorm van wereld- de binnen het circuit gelegen ' duinen, b. en w. aan de beschadigingen in kwestie In beroep bij de Kroon
organisatie te komen, vooral om besmet- heeft de stichting „Bescherming Duinland- wel voldoende aandacht werd geschonken.
ting van het ene land naar het andere te schap" zich met een adres tot het college Waarop de voorzitter antwoordde, dat be- Tegen het onlangs door Ged. Staten van
voorkomen. Vóór de tweede wereldoorlog
Noordholland goedgekeurde plan-Zuid —
had men de ergste epidemische ziekten van b. en w. gericht. De tekst luidt als schadig-ingen in casu niet kunnen uitblij- betreffende het bouwrijp maken van
(zoals pest, pokken, cholera, gele koorts, volgt:
ven, maar . dat hij de motorsport niet het duinterrein gelegen tussen de zuidelijtyphus) praktisch onder controle gewenste te duperen.
ke rand van de bebouwing van de gebracht. Na de oorlog beschikte men over Edelachtbare heren,
Daar wij de hoop niet opgeven dat eens meente Zandvoort en d3 waterleidingnieuwe bestrijdings- en geneesmidelen, die
samen met de nieuwe organisatorische Wij veroorloven ons uw aandacht te vra- het gemeentebestuur van Zandvoort een duinen van de gemeente Amsterdam —
mogelijkheden van de wereld gezondheids gen voor de aangekondigde „Motor-cross" ongeschonden duinlandschap voor de goe-zijn de heer Boissevain en andere belangorganisatie oorzaak waren van gehele of in de duinen van het circuit op 9 juni a.s. de naam der badplaats naar de juiste
hebbenden in beroep gegaan bij de Kroon.
gedeelte uitroeiing van ziekten.
Reeds in 1961 verzochten wij uw colle-waai'de zal weten te schatten, verzoeken
Tussen 1949 en 1957 daalde bijvoorbeeld
Bij de behandeling zullen de bezwaarhet aantal malarialijders van 300 miljoen ge voor deze wedstrijden geen toestem- wij uw college wederom met klem aan het schriflen van de adressanten door een
lot 150 miljoen. Tropische ziekten als ming te verlenen, gelet op de nodeloze houden van bedoelde wedstrijden uw goed- rechtskundig adviseur worden toegelicht.
framboesia, slaapziekte, lepra, tbc (bij en door niets gerechtvaardigde vernielin- keuring te onthouden.
ons een verdwijnende ziekte, in de tropen steeds meer slachtoffers tellend) en gen van het kwetsbare duin, die van/ deze
Hoogachtend,
Vergadering Gemeenteraad
trachoom, kunnen worden bestreden door ritten het gevolg zijn. Ons verzoek werd
het bestuur van de Stichting
"penicilllne-injekties, ddt, etc. Miljoenen echter voor kennisgeving aangenomen.
25 juni a.s. komt de gemeenteraad
„Bescherming Duinlandschap": Dinsdag
mensen, die vroeger zouden zijn gestor- Ook in 1962 vestigden wij — in de pers —
in openbare vergadering bijeen.
ven blijven tegenwoordig in leven doordat de aandacht op dit misbruik van de cir(w.g.) Breure, voorzitter
nu een wereldorganisatie bestaat, die incuitterreinen, hetgeen althans tot resultaat
(w.g.) Gerke, secretaris
jekteert en bespuit.
NRV hield congres

Hoe leuk
lekkere

schoentjes
kunnen zijn!

Adres aan B. en W.

De

de
Ze hebben allemaal wat

Het schijnt tegenwoordig een goed gebruik in de verdeling van de cultuurgoedei-en te worden zoveel mogelijk mekkerende halfwassen in zwart leren jasjes op het
toneel te slepen teneinde hun de gelegenheid te geven een zaal vol tieners op te
zwepen met... Ja, met wat eigenlijk? Enfin, ze hebben het!
Vrienden, persoonlijk ben ik geen voorstander van geweldpleging-, maar ik zou
het oneindig heerlijk vinden, als ze eens
een enkel keertje zo'n huilebalk van het
podium trokken en hem op gelijke voet
behandelden met de zaalinventaris. Het
gebeurt telkens bijna. Meer ook niet. Op
het kritieke moment schieten er gewetensvolle politieagenten en zaalsuppoosten toe
om de uitgeputte jongens uit de klauwen
van de bloem der natie te redden.
Voor het overige wringen zij zich in
bochten en kronkels, vernielen meestal
microfoons en verrichten toeren, waar se-

rieuze acrobaten trots op zouden zijn. Als
beloning verschijnen ze dan op de frontpagina's van de sensatiepers.
We hebben laatst Johnny Halliday bezig
kunnen zien in een indrukwekkende show,
waarvan de VPRO zei dat het de registratie van een tijdsbeeld was. Zeer verplicht.
't Was fraai. Alleen had hij wat meer
pit in z'n stem kunnen leggen. Dan was
het nog leuker geworden en dan had de
VPRO wat meer te registreren gehad.
Een handvol concertgebouwsuppoosten
hebben voorkomen dat de hele zaal aan
diggelen ging. Ze hebben Johnny, die
droop als een vechtstier in de arena, weggevoerd en onttrokken aan het enthousiasme van de verzamelde jongens en meisjes,
die het tijdsbeeld volledig maakten.
Waarom dit in vredesnaam een tijdsbeeld werd genoemd, is me niet geheel
duidelijk. Te allen tijde en overal zijn er
idioten geweest, die zo nu en dan de aan-

Vrijdag, zaterdag en zondag-, heeft de Nederlandse Reisvereniging in Zandvoort gedacht konden trekken door een al te grote congresseerd. Zaterdagmiddag werden de
toegeeflijkheid van bepaalde organisato- congresgangers door het gemeentebestuur
ren. Een triest beeld van zo'n tijdsbeeld ontvangen in het raadhuis. Tijdens deze
was Adolf Hitler. (Die hebben we ookbijeenkomst deelde burgemeester, mr. H.
meer dan eens schuimbekkend van het M. van Fenema, de benoeming mee van de
toneel zien wankelen, alleen niet voor een oud-algemeen voorzitter, de heer J. Pannam, tot ridder in de orde van Oranje
zaal met tieners).
Johnny werd gevolgd door Vince Taylor, Nassau. Na een overzicht te hebben geeen kneus, die historie maakte in Blok- geven van de vele verdiensten van de
scheidende voorzitter, reikte mr. Van Feker en (in mindere mate) den Bosch.
Vince heeft de gekste capriolen uitge- nema aan de heer Pannam de versierselen
haald en is tenslotte z'n stem kwijtge- uit behorende bij de toegekende onderraakt stond er in de krant. Je kan soms scheiding.
De toespraak van do burgemeester tot
eens iets kwijt raken, wat je niet hebt.
Daarvoor ben je ook acrobaat van de de congresgangers werd beantwoord door
de algemeen voorzitter van de NRV, mr.
frontpagina,
Enfin, ze kronkelen maar! zei tante J. F. B. Hopman, die zijn dank uitsprak
Agaat, toen ik haar om haar mening voor de ontvangst in Zandvoort. In de
vroeg. Ze kronkelen maar, als ze mij dan middaguren werd in een vergadering officieel afscheid genomen van de heer Panin ieder geval met rust laten,
Nou, dat doen ze dan wel tante. Geen nam. De bezoekers van het congres woonden vrijdagavond een diavertoning over
nood, hoor!
We moeten even het tijdsbeeld registre- oud-Zandvoort bij en zagen zaterdagren: Vince viel bijna in zwijm, brak ach- avond schetsen en dansen gebaseerd op
ter de coulissen in verwensing-en uit en het verleden van het dorp, uitgevoerd door
sprak de ban uit over de zaal, die gonsde de folklore-vereniging- „De Wurf".
van schokschouderende jochies en krijsende meisjes.
Wie volgt; Wij snakken naar zulke Opening visseizoen
stroomversnelllnkjes in ons dorre maat- Het visseizoen wordt door de visclub, „De
schappelijk bestel,
hengel" a.s. zaterdag- geopend met een
BARTJE wedstrijd in de vijver aan de Vondellaan.

i

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Wethouder Kerkman is verhinderd vrijdag
31 mei spreekuur te houden.

Wegens financiële nalatigheid vorige eigenaar, kunnen wij u aanbieden een z.g.a.n.

Feest van het voorjaar

die mooie roed

FAMILIEBERICHTEN
De heer en mevrouw VAN DER MEULEN- Bij Pinkstergebruiken worden veel bloemen gebruikt. Pinksterkroon komt in vele
OKKINGA geven u met grote blijdschap
landen van Europa voor.
kennis van de geboorte van hun zoon
„Pinksterbroed
RINSE HANS
die mooie roed,
Zandvoort, 21 mei 1963
wie heeft ons dat gegeven?
Hogeweg 76
Lang zal hij leven".
Tijdelijk adres: Diaconessenhuis, Hazepaterslaan, Haarlem.
Heden is geheel onverwacht van ons
heengegaan, onze innig geliefde
moeder
ZIJTJE VISSER

wed. van T. Verhoeven
eerder wed. van G. G. C. Klap
op de leeftijd van 65 jaar.
Den Haag: J. B. Vlot-Klap
P. K. Vlot
Weesp: z. G. Klap
Zandvoort: G. G. C. Klap
Zandvoort, 24 mei 1963
Emmaweg 2
De begrafenis zal plaatsvinden op
woensdag 29 mei op de begraafplaats „Westerveld" te Velsen, na
aankomst van trein 13.31, halte
Driehuis-Westerveld.

Algemene kennisgeving
Heden overleed zacht en kalm, mijn
man en onze vader behuwd- grooten overgrootvader
CORNELIS SCHUITEN
in de ouderdom van 82 jaar
eerder weduwnaar van M. J. Jansen
Zandvoort, 28 mei 1963
Koningstraat 12
M. M. Schuiten-Meijer
E. Jongsma-Schuiten
E. Jongsma
A. Schuiten
M. Schuiten-Sentenac
A. Schuiten-Zwart
A. Schweinsbergen-Schuiten
C. Schweinsbergen
C. Schuiten
L. Schuiten-Kramer
Klein- en achterkleinkinderen
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpslein 11. Gelegenheid tot bezoek: woensdag en donderdag van 3-3.30 n.m. - 7-7.30 n.m.
De crematie zal plaats hebben vrijdag 31 mei a.s. te Velsen na aankomst van trein 9.59 te DriehuisZuid.

HIER STAAT UW BRIEF
„Wat ons trof" van een lezer:
dat, auto's vanaf ongeveer 5 uur n.m. met
onverantwoordelijke snelheid via de
Zandvoortselaan Zandvoort onveilig
komen maken;
dat, het bord (50 km) tegenover Het Huis
in de Duinen tijdens duisternis verlicht moet zijn;
dat, er op de Zandvoortselaan — nu geheel voorrangsweg — om de 100 meter aan de bomen of op andere duidelijke wijze vervolgborden (50) dienen te worden aangebracht, en met
spoed. (Zie Haarlemmerweg te Amsterdam en b.v. ook bij het Nationaal Luchtvaartlaboratorium);
dat, er veel meer polititoezicht op de
openbare wegen moet zijn, waardoor
verwildering van het verkeer wordt
tegengegaan (rijden door volwassen
personen op voetpaden daaronder begrepen);
dat, er nog steeds geen zebrapad op de
Zandvoortselaan
is
aangebracht,
(blijkbaar nog steeds in studie).
Een inwoner van Zandvoort
Mei 1963.

Wandelende reservisten

Zaterdagmiddag behaalde een groep van
33 reservisten van de Zandvoortse gemeentepolitie bij de reservistenmars in Amersfoort een tweede prijs. Aan de mars, over
een afstand van 23 km, werd door ruim
45 groepen deelgenomen.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2345 Gemeente-secretarie
2424 Autobedrijven ,^tinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

GROOT BEELD TV

PINKSTERBROED

Een groepje kinderen zingt dit wijsje aan
één i stuk door. Twee meisjes houden een
ereboog omhoog. Een boog, versierd met
bloemen en papieren linten. En onder die
boog loopt een in het wit gekleed meisje.
Ze heeft bloemen in het haar. In haar
hand draagt zij een korfje, gevuld met
papieren lovertjes.
De Pinksterbruid met haar „gevolg"
trekt langs de wegen van het land, zo rijk
aan folklore: Twente.
De meisjes hebben busjes bij zich. Daar
worden de vele goede gaven in gedaan.
Want geen enkele boerderij, geen huisje
wordt overgeslagen. Al zingend trekt men
van de een naar de ander:
„Pinkst'ren komt eenmaal in 't jaar,
wie ons niet wat geven kan,
die moet ons dan maar laten gaan.
Geef wat, hou wat,
tot het volgend jaar wat".
Bij ieder, die een gave geeft — wat geld
of snoepgoed — strooit het bruidje wat
lovertjes voor de deur.
Dit rondgaan is al een eeuwenoud gebruik.
De winter is nu voorgoed voorbij. De
weiden en de bossen zijn groen, de bloemen bloeien, Pinksterfeest, bloemenfeest.

ken — worden gebruikt, terug te vinden
in het Zonnerad, dat we trouwens overal
in Europa aantreffen tijdens de Midzomerfeesten. Het zijn symbolen van
vruchtbaarheid en zomervreugde. Pinkstergebruiken, zoals deze, hebben dus
meer met het jaargetijde te maken, waarin de Pinksterdagen toevallig voorkomen,
dan met de christelijke betekenis van het
Pinksterfeest. Ook de Pinksterbruid is
eigenlijk een meikoningin, vertegenwoordigster van herleefde groeikracht in de
natuur.

Verkeersongevallen
Woensdag reed een auto tegen de tuinmuur van een perceel aan de Dr. C. A.
Gerkestraat, waardoor wagen en muur
zwaar werden beschadigd. De bestuurster
zag te laat dat een voor haar rijdende
autobus stopte bij de bushalte. Om een
aanrijding te voorkomen stuurde zij haar
auto naar links met bovenvermeld gevolg.

Op het noordelijk rijwielpad van de
Zandvoortselaan reed op dezelfde dag een
bestelauto tegen een bromfiets. Een 15jarige scholiere uit Haarlem werd vrij ernOok de Pinksterkroon is een bloemstuk. stig aan de linkervoet gewond en moest
Zowel op Terschelling als in de Gelderse naar het St. Elisabeth Gasthuis te HaarAchterhoek worden deze versieringen met lem worden overgebracht.
Pinksteren opgehangen. In Borculo hangt
de ' jeugd een Pinksterkroon boven de Donderdag, Hemelvaartsdag, kwamen in de
straat. Onder de kroon wordt een' matje Thorbeckestraat een auto* en een bromneergelegd. ledere voorbijganger wordt mer met elkaar in botsing. Beide voertuigemaand om zijn schoenzolen te reinigen: gen werden beschadigd. De bromfietser
„Voetje vegen, centje geven". Op die ma- had de bocht naar links te kort genomen.
*
nier wordt er een heel kapitaaltje bij elkaar „geveegd". Op Terschelling moet de In de middag reden op de kruising Bouleboei', die een opgehangen Pinksterkroon vard Paulus Loot en Thorbeckestr. twee
passeert, geen geld maar wat melk offe- auto's tegen elkaar. Beide voertuigen
ren. Van het geschonkene wordt choco- werden licht beschadigd.
*
lademelk gemaakt.
's Avonds werd de politie omstreeks 11
Zo'n Pinksterkroon is een waar pronkuur gewaarschuwd dat een bromfiets in
stuk. Op Terschelling wordt rond een hoevlammen stond. De brommer was branpel dennegroen gevlochten. In het groen dende tegen een stoeprand gereden, in de
worden Pinksterbloemen en koekoeksnabijheid van enkele jongens.
bloemen gestoken. Daarna wordt de kroon
Eén van de jongens, de 17-jarige zilverook nog versierd met gekleurde eierdopsmid W.A.v.D. uit Zandvoort, liep ernstipen. Zowel in de Achterhoek als op Terschelling leeft het gebruik van de Pink- ge brandwonden aan het linkerbeen op. Hij
werd naar een Haarlems ziekenhuis oversterkroon weer op.
gebracht. De politie stelt een onderzoek
De Pinksterkroon van Deventer is geen
in naar de oorzaak van het ongeval.
kroon. Ook zit er bloem noch blad aan.
Het is een boom, of beter gezegd, een stel- Zaterdagmiddag reden aan het eind van
je, bestaande uit een paal, waar om- de Brederodestraat twee auto's tegen elheen van boven tot onderen steeds wijder kaar.
wordende hoepels zijn aangebracht* Het
Ten gevolge van het met te grote snelgeheel is ongeveer drie meter hoog. Pa- heid
nemen van een bocht ten oosten van
pieren slingers hangen van de top naar het tijdwaarnemingshuisje slipte zaterbeneden, waardoor de „kroon" een kleur- dagmiddag een auto, bestuurd door de 23rijke „obelisk" wordt. Op verschillende jarige elektricien W. K. uit Duisburg-Hamborn. De auto draaide enkele malen in
hoogten zijn stokken verticaal in het het
rond en kantelde tenslotte in het zand
bouwsel gestoken. Aan de uiteinden daar- ten zuiden van de baan. De bestuurder
van zijn vlaggetjes bevestigd, terwijl er liep een zware hersenschudding op en een
tevens lampionnen aan worden gehangen. ernstige verwonding aan het linkeroor,
twee andere inzittenden enkele
Kinderen dansen zingend rond de Pink- terwijl
kneuzingen en een hersenschudding kresterkroon. Maar ook de ouderen doen nog gen. De drie gewonden zijn naar het Gromee. Want 's avonds als de duisternis is te Gasthuis in Haarlem overgebracht. Het
gevallen en de lampionnen een zwak voertuig werd zwaar beschadigd.
*
schijnsel op de slingers werpen, dansen Zaterdag vond een aanrijding plaats tusde ouderen:
sen twee auto's op de Kostverlorenstraat.
*
,,Vanoavond is het eerst wonderschoon,
Op de Boulevard Barnaart botste een auto
hoezee, tegen een scooter. De scooter werd vrijwel
dan branden de keerskes in de kroon,
geheel vernield; de auto werd zwaar behoezee, schadigd. Er deden zich geen persoonlijke
ongevallen voor.
en noe de kinder hoa bedde zint,
voor ons de pret eerst recht begint.
Op de Hogeweg kwamen een wielrijdster
Hoezee, hoezee, hoezee!"
en een motor met elkaar in aanrijding.
*
Zo gaat het de gehele avond door. Tot Op het Favaugeplein reden een auto en
11 uur wordt er gedanst. Want dan komt een fiets tegen elkaar.
de muziek. En met de harmonie voorop
brengt de gehele menigte de versierde Twee auto's kwamen op dezelfde middag
de Zandvoortselaan met elkaar inbotPinksterkroon naar een plek buiten de op
sing.
stad. Daar wordt de papieren stellage ver*
brand onder het zingen van:
Op de Boulevard De Favauge reden twee
wagens tegen elkaar.
„Aan de oever van een snelle vliet..."
*
Dit herinnert aan een nog ouder gebruik. Op de Zandvoortselaan kwamen een autoVroeger werd namelijk de kroon in het bus van de NZHVM en een scooter met
water gesmeten.
elkaar in aanrijding. De bestuurder van
Dit Deventer „Rozen" — afgeleid van de scooter en de duopassagiere liepen
verwondingen op. Beide voertuigen
„Rozenhoed" — een grote hoed bevestigd lichte
werden licht beschadigd.
op een lange staak, waarvan de linten afliingen en werden vastgehouden tijdens de Tennisclub „Zandvoort"
rondedans, dit „rozen" nu, is een overUitslagen laatste competitie wedstrijd zonblijfsel van de oude „Croonspelen", waar- dag 26 mei 1963:
tegen bijvoorbeeld in 1435 te Brussel een
Oranje TC 4-TC l
2-6
verbod werd uitgevaardigd.
(TC l kampioen)
TC 2-De Aemstelspelers 4
7-1
Pinksterkronen — mooie bloemstukken
(TC 2 kampioen)
— sieren geheel de Achterhoek: DiepenChefana 1-TC 3
2-6
heim, Ootmarsum, Borculo, Groenlo, overTC 4-KZTV l
3-5
al hangen zij boven de straat. PinksterTC 5-Maccabi 6
8-0
kronen zijn bovendien tot ver buiten onze
grenzen te zien. In de zuidelijke Harz de Na het eerste en vijfde team werd j.l. zondag het tweede team kampioen, na een
z.g. Queste van Questenbergen. In Scan- zeer spannend duel tegen de Aemstelspedinavië — later in de tijd — de Midzo- lers 4 uit Amsterdam, waarvan met minmerstang, die wordt opgericht tijdens de stens 6-2 gewonnen moest worden om de
titel te bemachtigen.
Midzomerf eesten.
Bij de komende promotiewedstrijd, welDe Pinksterkroon — ook al is er later ke op 9 en 16 juni a.s. worden gehouden,
misschien hier en daar een christelijk zal het eerste team trachten een plaats
tintje aan gegeven — is een door de in de overgangsklasse te veroveren, tereeuwen heen gehandhaafd heidens gebruik. wijl het tweede team een kans maakt in
de tweede klasse te komen. Het vijfde
De kroon, gebonden aan een hoepel, wijst team zal naar verwachting promoveren
er op, dat hier symbolen — de kruisspa- naar de vierde klasse. ,

Voorbereid 2e programma, nieuw prijs ƒ 1025,—

Thans f 550,-

Te koop gevr.: HUIS voor
ingezetene, nu of later te
betrekken, voor cliënt.
Makelaar
,
K. C. van den Broek
Hypotheken - Financiertngen - Verzekeringen.
Brederodestraat 25, Zandvoort
Te koop: 2 DIVANBEDDEN m. schuimrubbermatras, als nieuw ƒ 100 p. st.
Tel. 02500-42551 28 en 29
mei a.s. 's avonds tussen
20-22 uur.
B.z.a.: HULP voor afwas
en schoonhouden v. keuk.
Br. nr. 4101 Z. Crt.
SERVEERSTER gevr.
Strandpaviljoen 14.
Ter overn. gevr. STAPELBED, evt. ruilen met twee
l pers. bedden. Dr. Gerkestraat 15zw., tel. 2880.
Gevr. in Zandvoort GEM.
KAMERS m. keuk. voor 3
volw. en 2 kind. van l t.m.
14 juli. Br. m. prijsopg. nr.
4102 Z. Crt.
Gevr. HULP i.d. HUISH.
van 4 tot 8 uur n.m. van
maand, t/m vrijd. Koken en
hulp v. ged. invalide dame.
Maaltijd samen te gebr. J.
v.d. Linden, Tjerk Hiddesstraab 6-1, tel. 2352. Na
l juni aan te melden.
AFWASHULP gevraagd.
J. Paap, Strandpaviljoen
„Trefpunt" no. 8.
CARAVAN te huur in
Zandvoort, ook v.d. Pinksterdagen. Tel. 020-235821
na 8 uur 's avonds.
KINDERWAGEN te koop.
Zr. Dina Brondersstraat 13

compleet met antenne en antenne 2e kanaal + 6
maanden schr. gar., service door het gehele land.
Wij demonstreren geheel vrijblijvend 's avonds bij u
thuis. Oudloosdrechtsedijk 7, Loosdrecht, tel. 029581380.
Te koop: RENAULT Dau- Albert Heijn n.v. vraagt
phine '60, 29.000 km gelo- voor haar zelfbediening te
pen, schuifdak, lederen be- Zandvoort, Kerstraat 30
kleding en verd. access. Te
ENIGE
bevr. tussen 6-7 u. v. LeeuMEDEWERKSTERS
wen, Diaconiehuisstraat 12
ter opleiding voor de
afdeling kaas- en
TENNISCLUBJE in Bentvleeswaren en voor
veld zoekt nog l geoef.
caissiere (15-25 jr.)
speler (ster) voor de don- Wie bieden u een prettige
ierd.avond. Aanm.: mevr. werkkring in ons modern
Max, tel. 02500-51568.
bedrijf.
Over deze
zelfstandige
het loon en de arTe koop l pers. KANTEL- funktïe,
verstrekt
BED, GASOVENTJE, Mar- beidsvoorwaarden
bedrijfsleider, de heer
nix v. St. Aldegondestr. 11. de
P. Leegwater u alle gewenste inlichtingen.
WINKELHUIS m. woning
te koop aangeb. Leeg te Te koop gevr.: goed onderaanvaarden.
houden MOBYLETTE. Br.
Makelaar K. C. van den nr. 4103 bur. Zandv. Crt.
Broek, Brederodestraat 25
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

Cobi Beek-Meisner
Gediplomeerd
schoonheidsspecialiste
Moderne salon voor ge- AUTOVERHUUR
laatsverzorging, lichaams„ZANDVOORT"
massa'ge, vermagering, gegarandeerde blijvende ont- Verhuur van Opeis en
haring, infrarood Sauna, Volkswagens met roldak.
enz.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
W. Draijerstr. 3, telef. 3412
Dr. Schaepmanstraat l

*zet...

Afscheid van ambtenaar
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft j.l. vrijdag de heer
D. van Dijk, afscheid genomen van deze
dienst^in het belastingkantoor te Haarlem.
Hij werd toegesproken door de directeur, de heer Folkersma en zijn chef, de
heer Gros. De heer J. G. Bisenberger
sprak namen de Algemene Bond van
Ambtenaren. De toespraken gingen vergezeld van een aantal geschenken. De woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt
Macht", waarvan de heer Van Dijk secretaris is, liet een grote mand met fruit bezorgen. Na afloop dankte de heer Van
Dijk voor de vele blijken van waardering.

Het is opmerkelijk, dat zich onder de honderdduizenden schakers, die overal ter wereld hun spel beoefenen, maar zeer weinig dames bevinden. Nu echter de laatste
jaren in vele landen (o.a. Nederland) het
damesschaak wordt gestimuleerd, valt te
verwachten, dat binnen niet al te lange
tijd meer dames in de schaakarena zullen
verschijnen. Hoewel tot nu toe vrijwel
geen vrouwen in meesterregionen hebben
kunnen doordringen (uitzonderingen ,zijn
Miss Menchik in de jaren voor de tweede
wereldoorlog en sinds kort de nieuwe dameswereldkampioene Nona Gaprindasvili),
weten ze dikwijls een pittig partijtje
schaak te spelen. Zie b.v. onderstaande Geen post voor Bxits-Guyana
partij.
De Centrale directie der PTT deelt mede,
Gespeeld per correspondentie, Usa '61-'63 dat in verband met een staking van haMevr. G. Hornstein—E. Godbold
venarbeiders en personeel van de vliegvel. f2-f4, d7-d5, 2. e2-e3, g7-g6, 3. Pgl-f3, den in Brits-Guyana voorlopig geen post
c7-c5, 4. Lfl-e2, Lf8-g7, 5. 0-0, Pb8-c6, naar dat land kan worden verzonden.
6. d2-d3, b7-b6 (Hoewel de witte opstelTot nader order wordt door de postinling op het eerste gezicht pretentieloos
richtingen
geen post bestemd voor Britsaandoet, vergisse men zich niet. Wit speelt
n.l. de gewone zetten van het agressieve Guyana ter verzending aangenomen.
Hollands (1. d4, f5) met een tempo meer.
Eventuele in de brievenbussen aangeZwart had i.p.v. de tekstzet beter met Pf6 troffen correspondentie voor dat land zal
en 0-0 kunnen voortzetten. Denkt hij zijn
vrouwelijke tegenstander misschien met 't aan de afzender worden teruggegeven.
uitstellen van Pf6 te kunnen verwarren?
Hij komt bedrogen uit) 7. Ddl-el, Lc8-b7, P.V. „Pleines"
8. e3-e4! (Een kansrijk pionoffer) 8. ,..Pc6- De P.V. „Pleines" hield j.l. zondag een
b4, 9. Pbl-a3, d5xe4, 10. d3xe4, Lb7xe4, wedvlucht vanaf Tergnier over een af11. Lcl-d2! (Nóg een pion! Het zwakke stand van 312 km. Gelost om om 7.10 uur,
geslacht is niet bang!) 11. ...Lg7xb2 (wat arriveerde de eerste duif om 12.16 uur. De
anders. Na de partij heeft men 11. Pf6 resultaten zijn:
aanbevolen, maar m.i. heeft Zwart dan
na 12. Lb4:, cb4:, 13. Lb5+, KfS, 14. Db4: C. Visser l, 4, 22
weinig meer te verwachten) 12. Ld2xb4, A. Molenaar 2, 9, 13
c5xb4 (Na 12. ...Lal:, 13. Dal:, Pf6, G. Driehuizen 3, 6, 7, 17, 19, 24
14. Lb5+, KfS, 15. Lc3 wint Wit) 13. Tal- H. Lansdorp 5, 8, 20, 21, 23
dl, Dd8-c8, 14. Le2-b5+, Ke8-f8 (Zwart K. Driehuizen 10, 12, 14, 15
moet de rochade wel opgeven, want 14. B. Lukkassen 11, 16
...Lc6, 15. Pc4! wint gezien de dreiging W. Driehuizen 18.
Pd6+ een stuk) 15. Delxe4, b4xa3, 16.
Lb5-c6, Pg8-f6, 17. De4-c4, Ta8-b8 (Op
17. ...Kg7 volgt 18. Pe5 en 19. La8:)
18. Pf3-g5!, e7-e6, 19, f4-f5.' (Maakt de flijn open; dit is beslissend) 19. ...g6xf5,
20. TflxfS!, h7-h6 (Denkt de witte'actie
te weerleggen? Er staan twee stukken in.
De witspeelster zorgt echter voor een
fraaie ontknoping. Overigens zou 20. '...Kg7
op dezelfde wijze zijn beantwoord) 21.
Tdl-d7ü en Zwart gaf op. De slotstelling
is een diagram waard:

P.V. „Phoenix"
De postduivenvereniging Phoenix hield j.l.
zondag een wedvlucht vanaf Tergnier over
een afstand van 312 km. Gelost om 7.10
uur," arriveerde de eerste duif om 12.13 u.
De uitslagen luiden:
R. Engelander l, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 21, 22
Jan Koper 5, 8, 11, 14, 17, 18, 24, 26, 27
J. Donker 6, 10, 15
R. Benjamins 7, 20, 23
Th. van der Meulen 13
R. van Gijtenbeek 19, 25, 28.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
mei luidt als volgt:
1. J. Hoogendijk 15174 p.; 2. J. Paap jr,
14868 p.; 3. M. Paap, 14799 p.; 4. J. Paap
14328 p.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van j.l. woensdag 22 mei
luiden:
a b c d e f g h
Schuiten-Halderman
,
2-0
Na 21. ...Pd7:, 22. Tf7:+, Kg8, 23. De6:
Fransen-Koper
0-2
gaat Zwart mat en ook 21. ...hg5: leidt
Draijer sr.-De Haan
afgebr.
tot mat: 22. Db4+, Kg7, 26. Tg5:+ etc.
Klatser-Ovaa
l-i
Mooi gedaan, mevrouw!
Draijer jr.-Th. ter Wolbeek
2-0
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak,
Briede-J. van Dijk
0-2
Wilhelminstraat 8, Haarlem.
Weber-Van der Werff
2-0

63e jaargang no. 43 — Verschijnt dinsdags en vrijdag»

VRIJDAG 7 JUNI 1963

Opgericht Jn 1900

ZANDVOORTSE COURANT

Redaktle en adm.: Achterweg > l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs; 12 et p mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

ZANDVOORTS BADBOEK
VRIJDAG 31 MEI: Telefoontje van mijn- barre zomer van 1962 heeft bericht.
heer de redakteur: „Bas, kan je je geNou gaat alles weer gesmeerd en ik
reed houden om a.s. vrijdag weer met je voel me beter dan ooit. Moet ook wel, want
we staan aan het begin van een hete zobadboek te beginnen in de krant?"
mer!
Dus, mensen, ik ben terug, zoals jullie
zien. Ik hoop dat onze „samenwerking"
— als je 't zo noemen mag — weer prettig zal zijn. Mijn trouwe lezers en lezeressen worden lekker bruin en ik schrijf
er over! Dat is toch een soort samenwerking, niet? Jans laat jullie ook groeten. Ze
Kijkt wat bezorgd, want ze heeft ergens
in d'r achterhoofd het stugge idee, dat ik
't niet zal redden in m'n dubbele werkkring-. Maar dat zal wel meevallen!
Joost zal ook wel weer van de partij
zijn, dit jaar, hoewel hij 't wat minder zal
doen of misschien ook niet. Dat weet ik nog
niet zo precies. Ik moet dat nog van hem
horen. En dan hoort u 't ook wel.
Volgens de weerberichten (en nu even
serieus, mensen!) gaan we een goede
Pinksteren tegemoet. Zal mij benieuwen,
met Pasen was 't roet.
Dat zijn van die leuke dingen, die je
plotseling overvallen, terwijl je (met het ZATERDAG l JUNI - Lekker warm
oog op de weerberichten) je spullen aan weertje en een zeetje, dat nog wat fris
een extra controle onderwerpt! Maar ik voor de tijd van het jaar is. Er staat nogal
klaag er niet over hoor! Ik heb geleerd wat wind en die zorgde er voor dat er vanin mijn werk op het strand (en ook aan
de krant) dat een mens zich nooit druk
moet maken om dingen, die hij niet in de
hand heeft, die hij toch niet kan veranderen. De zaken gaan toch immers gewoon
door, zoals ze moeten gaan?
*
Maar nu moet ik toch weer even opnieuw
kennis maken met alle lezers en lezeressen van de Zandvoortse Courant! Want ik
ben er zo'n tijd uit geweest. Begin van
de vorige zomer werd het werk me opeens wat te veel, dacht ik. Ik zeg speciaal:
dacht ik, want het is naderhand gebleken
dat het niet aan het werk lag, maar aan
een soort familiekwestie met m'n arm.
(Jans zegt dat ik dit niet kan laten staan,
omdat de lezers en lezeressen er niks van
zullen begrijpen! Ik weet wel beter).
Een kwestie met m'n arm, die verleden
jaar op "een ogenblik 'zei: „Doe 't zeif
maar".
Een paar familieleden hebben dat ook
gehad, zijn er maanden mee opgeknapt daag 'al een paar duinbrandjes vielen te
geweest. De dokter zei dat ik voorlopig bestrijden. Toevallig zei Jans vanmorgen
niks meer mocht doen met die arm. En nog: „'t Zal wel een dagje worden voor
wat is een Stoeleman zonder het gebruik de brandweer met die droogte en nu die
van z'n twee armen? Omdat ik zo een wind er nog bij". We konden de drukte
beetje uitgerangeerd was, begon ik van- nog goed aan, want — dat is eigenlijk heel
zelf te piekeren en tegen Jans te zeuren, vreemd — zaterdags is 't nooit zo druk
enfin, het was een nare tijd, die me nog als op andere vrije dagen.
Er waren een paar dames, die de hele
wel even zal heugen.
Een geluk bij een ongeluk. Er was een dag in m'n tent hebben zitten bekvechten
plaatsvervanger-stoeleman bij de hand die over een kruiswoordpuzzel in de krant. Op
u wekelijks over het wel en wee van de het laatst werd Jans er kribbig van, zo

gingen ze te keer. En ze vindt 't toch al
zo beroerd als er geen goele stemming in
de tent is. Je zit al zo boven op elkaar en
als je dan nog ruzie gaat zoeken, is 't
eind helemaal zoek.

•/(
Het stoof verschrikkelijk, maar m'n
windschermen bewezen goede diensten,
dat heb ik wel gemerkt. Vier stuks waren
's avonds eerst onvindbaar, maar ze lagen
zowat onder een voet zand.
EERSTE PINKSTERDAG — De berichten hebben er niet om gelogen. Droog en
zonnig weer met een krachtige wind uit
noord-oost. We waren vanmorgen vroeg
uit de veren, want nu ging het gebeuren!
Joost kwam gisteravond even aan om z'n
diensten aan te bieden voor de Pinkster.
(Het schijnt toch een mooi-weer-werker
te zijn!)
Vanmorgen vroeg was 't al te zien dat
er iets was losgemaakt in de mensen. (Ja,
dat moet u nou niet verkeerd begrijpen,
ik bedoel er mee dat ze nu pas begonnen
te beseffen dat het zomer was). In grote
slierten begon het verkeer z'n aanval op
de badplaats. Je staat er van te kijken
hoe alles netjes verdeeld wordt over het
strand, als al die duizenden gaan uitzwermen. Dan hebben ze de ruimte hoor! Dan
merk je pas hoe wijd en groot ons strand
is. Auto's schijnen we hier in Nederland
meer te hebben dan ons en de wegen lief
is. Eerstdaags moeten ze dat toch eens
onder de ogen zien, want het voertuigenpark (zoals dat heet) loopt over de rand!
De wind was nog steeds fel en de lucht
was strak blauw. „Dat wordt verbranden
geblazen", voorspelde Jans, toen ze om een
uur of twaalf al een purpere juffer langs
zag komen. Laat ik je vertellen, mensen,
dat je met zulk weer drie keer zo gauw
verbrand, hoor! Er is ni,ks wat zo inbrandt
als zon en noordenwind.'
Er gebeurde geen gewelddadige dingen.
Natuurlijk waren alle stoelen bezet en
m'n zonneterras, waar er toch heel wat
op kunnen, was tjokvol. Baders waren er
met veel, alleen de hele geroutineerden, die
niet gaven om een fris zeetje en een stevige bries. Iedereen was tevreden en iedereen kreeg op z'n tijd z'n natje en z'n
droogje. Nee, we konden het echt wel aan.
Joost sjouwde rond als een veldheer, overal dook hij op bij de „strategische" punten! De jongen heeft er wel zin in, ofschoon ik geloof dat hij wat anders zoekt,
't Zal 'm wel in de leeftijd zitten, denk ik.

Soms blijft hij wel lang onderweg als hij
een stoel voor een aardig' meisje moet halen. Het vinden van die stoel lukt nog wel,
maar het afleveren en het goed in de zon
zetten, heeft nogal wat voeten in 't zand!
's Middags om vier uur begon de uittocht al. Dat wordt ieder jaar vroeger. De
mensen hebben in de gaten gekregen dat
ze 's avonds bijna niet meer weg kunnen.
Daarom komen ze nu dikwijls vroeg in de
morgen en gaan 's middags bijtijds weer
weg. Wat ik vreemd vond, is dat er geen
strandtelling heeft plaats gevonden. Ze
houden hier nogal van tellen. Wij, strandmensen, trouwens ook, maar op een ander gebied.
Vanavond maar weer vroeg in kooi,
want morgen is het

en tien extra treinen tussen Amsterdam
en Zandvoort. Er waren ook enkele gasten uit Dusseldorf, Keulen en Essen. Maar
de politie heeft 't weer fijn geregeld. Die
hebben nu een systeem, waarbij ze de men-

TWEEDE PINKSTERDAQ!
Nou moeten we even rustig zijn mensen,
anders wordt 't te gek. Ze zeggen dat de
toegangswegen tot Zandvoort onvoldoende
zijn om de stroom toeristen op te vangen.
Er moeten twaalf-baanswegen komen. En
dan zeker met z'n allen (3 miljoen?)
naar Zandvoort! Wat een verstand. We
kunnen onze badplaats toch niet groter
maken dan-ie nou is? Waar moeten we
al die mensen laten, als het dubbele aan- sen aanraden vroeg te komen en vroeg
weg te gaan. Dat is goed, dan kunnen we
in de toekomst 's morgens om 5 uur ons
borstje al nat maken! Natuurlijk waren
de stoelen de hele dag bezet. Schade van
enige omvang heb ik niet, alleen een brandgat in een ligstoel. Dat kwam, doordat de
juffrouw, die er in ging liggen, geen brandzwachtels op haar rug had gedaan. Joost
heeft zich bijzonder uitgesloofd vandaag,
tot grote vreugde van Jans, die toch maar
bergen werk verzet in de tent, hoor! Om
helemaal eerlijk te zijn: Ik ben er niet
rouwig om dat de Pinksteren voorbij is.
't Was aardig om 't weer mee te maken,
maar als we iedere week zo'n zondag zouden hebben, zouden wij, strandmensen,
gauw versleten zijn. Om van de arme badgasten nog maar niet te spreken.
Er was ook een aapje op het strand,
hoorde ik van een collega. Dat beest was
door z'n baas afgericht om allerlei kunstuit te halen, speciaal het rollen van
tal straks over de 100 meter-brede auto- jes
en badtassen. Iedereen had er
weg (door de duinen!) komt aanzetten? zakken
in, behalve de „gerolde lui" natuurIk heb graag vertier en veel beweging aan schik
lijk. O ja, wilt u alstublieft op uw hond
het strand, maar ik moet ze wel kunnen letten
op het strand? Ik krijg er de grootbergen, anders wordt het niet lollig meer. ste
trammelant mee, als die beesten overMaar een dagje was 't! De hele eeuw, al rondstruinen
dingen doen, waar ze
die we nu hebben, heeft Pinksteren niet zo zich voor zoudenenmoeten
schamen. Maar
veel zon gebracht als deze keer. Je raakt ze
doen
het
niet,
daar
zijn ze net honden
de tel kwijt, alhoewel ze hier graag tellen, voor! Wat dacht u? Genoeg
vandaag,
maar naar schatting hebben 80.000 men- niet? Ik ga naar bed, wantvoor
we krijgen
sen Zandvoort bezochten, waaronder 30.000 nog
een mooi zomertje voor de boeg.
die naar het circuit moesten. -Ze kwamen
met auto's, fietsen, scooters, autobussen
STOELEMAN

Expositie en wedstrijd

ZVM verloor laatste wedstrijd
en kans op kampioenschap
In het zicht van het kampioenschap is het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
gestrand. En om deze beeldspraak nog even door te trekken, het elftal is vastgelopen op gebrek aan wilskracht en doorzettingsvermogen, maar vooral ook door
gemis aan vertrouwen de competitie tot een succesvol einde te brengen en het
kampioenschap te veroveren.
De laatste wedstrijd van het seizoen '62'63 werd een triest démasqué van een elftal, dat door velen als een kampioenselftal
werd beschouwd. Naast de reeds genoemde
tekortkomingen, openbaarde zich 'n tekort
aan speltechniek, die de aanvalskracht en
produktiviteit van de voorhoede vrijwel
tot het nulpunt reduceerde. Daardoor kónden de kansen in de eerste helft van de
ontmoeting niet voldoende worden benut
en uitgebuit. Schoten van Nijkamp en de
anders zo trefzekere Stobbelaar, leken
eerder afkomstig van nerveuze debutanten
dan van geroutineerde voetballers.
Celeritudo daarentegen, dat geen kans
meer maakte op het kampioenschap,
speelde rustig en zelfverzekerd. De defensie van de gasten had overigens weinig
moeite met de aanvallen van de kustbewpners en kreeg ruimschoots gelegenheid
tijdig in te grijpen.
'
Twee minuten na het begin van de laatste helft nam Celeritudo de leiding met
een doelpunt. Zandvoortmeeuwen beantwoordde de 0-1 achterstand met een tegenoffensief, maar door bovenvermelde oorzaken bleef de aanval zonder succes. Na
een nieuwe doorbraak van Celeritudo, een
kopbal van Van de Rijk was voor keeper
Vlug ongrijpbaar, was Zandvoort een
geslagen ploeg.
Ook een doelpunt in de 37e minuut,
een aan Zandvoortmeeuwen toegewezen
schafschop werd door Schilpzand achter
de doelman van Celeritudo gedeponeerd,
kon daar geen verandering meer in brengen.
Twee minuten voor het einde moest de
onfortuinlijke doelman Vlug wegsens een
verwonding worden vervangen door Molenaar. Zandvoort deed nog enige wanhopige pogingen de verdediging van Celeritudo te breken, maar deze bleef ongeschokt overeind.
Na het eindsignaal van de scheidsrechter verlieten de geel-blauwen ontgoocheld
het veld. De supporters volgden hen hoofd-

schuddend en zonder veel woorden. Het
kampioenschap had zo dichtbij geleken.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
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Programma
Oecumenisch Contact
Onlangs werd de eerste jaarvergadering
gehouden van de Stichting „Oecumenisch
Contact Zandvoort". Tijdens de bijeenkomst werden mededelingen gedaan over
het programma van de stichting voor het
aanstaande zomer- en winterseizoen. Onder de benaming „La strada" (het plein)
vindt op woensdag 10 juli a.s. een bijeenkomst plaats, die' wordt geleid door pater
Jelsma. Hieraan zal het duo „The Seahorses" medewerking verlenen.
Het winterprogramma start op 31 oktober met een Kerkhervormingsavond: Reformatie-Rome. Hier treden als sprekers
op prof. Groot (rooms-katholiek) en professor Kooyman (evangelisch-luthers).
Op 10 december wordt een Adventsavond georganiseerd waarin ds. Lammens
(gereformeerd) zal voorgaan.
In januari volgt een jeugd-forum onder
leiding van Michel van der Plas en in
maart een passie-bijeenkomst met een
spreker uit de Hervormde Kerk. Verder
staat de vertoning van de film „De herberg van het zesde geluk" op 't programma.

J.l. vrijdag heeft de voorzitter van de Potokring Zandvoort, de heer E. J. Reurts,
een drie dagen durende foto-expositie geopend in het Gemeenschapshuis. De leden
van de vereniging hadden een kleine honderd foto's bijeengebracht, die een goed
beeld gaven van de prestaties van de amateurfotografen. Opnieuw voerde het streven naar technische perfectie de boventoon, waarbij de artistieke kwaliteiten
veelal ten achter bleven. Maar er waren
uitzonderingen waarin techniek en visie
harmonieerden. Wij hopen dat het geen
uitzonderingen zullen blijven. Aan de tentoonstelling was een wedstrijd verbonden.
Een jury, bestaande uit de heren J. Peep,
H. J. Böhme en G. L. J. Offerhaus, bekroonde de volgende inzenders.
Beginnersklasse: 1. mevr. B. KarsdorpBlok met eervolle vermelding voor de gehele inzending; 2. J. Hoogendijk; 3. D. M.
Kreuger, eervolle vermelding: J. F. de
Bruyn.
Georderden: A. H. van den Berg'met
eervolle vermelding voor de gehele inzending; 2. H. A. van Es; 3. R. G. Bannink
en A. Blickman.
Hoofdklasse: L. van der Mije met eervolle vermelding voor de gehele inzending;
2. P. H. van der Klugt.
De vereniging zal deelnemen aan een
groeps-expositie die van 12 tot 29 juli in
de Vishal te Haarlem wordt gehouden met
inzendingen van de fotogroep „De Muggen" uit Haarlem, de Haarlemse amateur-fotografvenverenigingen „NIVON" en
„PEN"
Dodelijk ongeval
Dinsdagochtend is omstreeks half elf op
de hoek van de Zandvoortselaan en de
Sparrenlaan de 58-jarige groentenhandelaar D. Hoefgeest door eea bromfiets aangereden. De man overleed korte tijd later
aan zijn verwondingen.
Watergetijden
HW LW HW
LW
strand
juni
berijdbaar
9 4.41 0.30 17.06 12.30
8.30—15.00
10 5.18
1.00 17.42 13.00
9.00—15.30
11 5.55 1.30 18.19 14.00 10.00—16.00
12 6.36 2.00 19.02 14.30 10.30—17.00
13 7.23 3.00 19.53 15.30 11.30—18.00
14 8.21 4.00 20.52 16.30 12.30—19.00
15 9.24 5.00 21.57 17.30 13.30—20.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

NAV-autowedstrijden
op circuit
J.l. maandag, tweede Pinksterdag, werden op het circuit nationale autowedstrijden gehouden, georganiseerd door de N.A.V.. De wedstrijden werden door ongeveer
30.000 toeschouwers bijgewoond.
In de eerste van de vier wedstrijden duelleerden de coureurs Keiler en Jonker met
hun wagens om de eerste plaats. Keiler
leek in het bezit van de beste troeven,
maar in de voorlaatste ronde maakte hij
een verkeerde manoeuvre in de Tarzanbocht. Jonker strafte dit onmiddellijk af
en nam de leiding over. Hij bereikte onbedreigd de eindstreep.
De uitslagen luiden:
Klasse 700-850 cc: 1. Immink, DKW, in
33.05.8 = gem. 114,026 km. De snelste
ronde was voor Oskamp in DKW in 2,09
= gem. 117,013 km.
Klasse 850-1000 cc: 1. Jonker, DKW,
in 32.24.5 = gem. 116.435 km; 2. Keiler,
Austin Cooper in 32.26,2 = gem. 116,337
km. Snelste ronde: Keiler in 2.07.5 = gem.
118,390 km.
In de tweede wedstrijd ging Blijdenstein
als eerste van start en eindigde als eerste. Zestien ronden lang hing Huisman met
5 seconden achterstand aan zijn wielen.
Post reed een spectaculaire race en toonde zich de meest strijdvaardige deelnemer.
Hij mocht daarvoor de Coupe Roosdorp in
ontvangst nemen.
De uitslagen luiden:
Klasse 1000-1300 cc: Heidendahl, Alfa
Romeo, in 35.17.4 = gem. 114,061 km.
Snelste ronde: Heidendahl in 2.10.6 =
gem. 115,580 km..
Klasse 1300-2000 cc: 1. Blijdenstein,
Vauxhall, in 34.08.9 = gem. 117,876 km.
Snelste ronde: Blijdenstein in 2.06.04 =
gem. 119,420 km.
Dé derde wedstrijd was een solo-race voor
de coureur Ruska. Zijn voornaamste concurrent Westerhuis, sloeg in de buurt van
het bos over de kop. De bestuurder liep
een gebroken sleutelbeen op. Een tweede
rivaal, Davelaar, werd in de vijfde ronde
door de wedstrijdleiding uit de race genomen wegens onbehoorlijk rijden. Dit is

de eerste keer dat op het Zandvoortse cireen dergelijke maatregel werd genomen.
De uitslagen luiden:
Klasse 600-700 cc: 1. Huisman, BMW,
in 41.52.2 = gem. 108,151 km. Snelste
ronde: Linders, BMW, in 2.14.3 = gem.
112,396 km.
Klasse K en L: 1. Swart, Fiat Nardi, in
40.51.2 = gem. 110,844 km. Snelste ronde:
Koster, BMW, in 2.12.9 = gem. 113,580
km.
Klasse M. 1. Ruska, Porsche 1500 S, in
39.50.8 = gem. 113,648 km. Snelste ronde:
Davelaar, MGA, in 2.07.2 = gemiddeld
118,669 km.
Special klasse A: 1. Veder, Rocket
Special, in 40.29.4 gemid. 111.838 km
Snelste ronde idem, in 2.12.5 = gemiddeld
113,922 km.
In de vierde en laatste wedstrijd werd favoriet Ben Pon bestreden door een felle
Tonio Hildebrandt. In de vijfde ronde passeerde Hildebrandt koploper Pon. Even
later moest Hildebrandt, wegens aan mankement aan zijn wagen, de wedstrijd
voor een halve minuut onderbreken. Hij
viel terug naar de vierde plaats, maar
zag kans in de resterende ronden Jansen
achter zich te laten en nog een succesvolle aanval op Rob Slotemaker te ondernemen. In de 18e ronde moest Slotemaker
in Hildebrandt zijn meerdere erkennen.
De uitslagen luiden:
Sportwagens, klasse O: 1. Slotemaker,
Cooper Dowton, in 38.44.6 = gemiddeld
129.869 km. Snelste ronde Slotemaker in
2.54.0 = gem. 132,410 km.
Klasse B: 1. Van Lennep, in Hirondelle,
in 19.34.3 = gem. 120,797 km. Snelste
ronde Van Lennep in 2.02.4 = gemiddeld
123,323 km.
Klasse C: 1. Pon, Porche Abarth, in
37.49.2 km = gem. 133,040 km; 2. Hildebrandt, Lotus, 38.40.2 = gem. 130.116 km.
Snelste ronde Hildebrandt in 1.48.2 == gemiddeld 139.508 km.
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GEMEENTE ZANDVOORT

Pijlen die elkaar najagen

SEDERT 1849

De zg. „molenborden" met de pijlen, die elkaar achterna schijnen te zitten, geven
sedert een aantal jaren de nadering van een „verkeersplein" of „rotonde" aan. Bei) l
stuk wegbeeld waar elke weggebruiker nu zo langzamerhand" mee vertrouwd is,'
maar waarmede — blijkens de ervaring — veel weggebruikers nog „geen weg weten".
Om die reden heeft het Verbond voor Veilig Verkeer, in het kader van zijn kwartaalactie „uw plaats op de weg", de vraag
hoe een verkeersplein „bereden" moet worden aan de orde gesteld.
Op een verkeersplein of -rotonde, aangeduid met het blauwe bord waarin drie
gebogen witte pijlen staan afgebeeld, mogen bestuurders van auto's, motorfietsen
en scooters —• het „snelverkeer" — andere
motorrijtuigen én trams zowel links als
rechts voorbijrijden. Deze regeling is getroffen om de ruimte van het plein zoveel
mogelijk te benutten en de uitmondingen
van de zijwegen zoveel mogelijk vrij te
houden.
Bestuurders van motorrijtuigen mogen,
als zij „links af" willen — dus als zij driekwart van het plein willen omrijden, ook
wel genoemd „drie kwartier om gaan" —
de njwijze volgen die is aangegeven. Zij
gaan dan naar de binnenste rijstrook en
blijven daar rijden, totdat zij „een half
uur om" zijn geweest; dan gaan zij voorzichtig naar rechts — onderlussen uitkijkend dat zij niet snijden — en zijn dan,
bij de uitmonding waar zij het plein willen verlaten, uiterst rechts.
Diegenen, die in feite rechtdoor willen
— en dus „een half uur om" willen —
gaan niet helemaal naar de binnenste rijstrook; ook zij gaan bij de laatste aftaklung — dus na een „kwartier" — naar
Raadslid ernstig gewond
Het lid van de Zandvoortse gemeenteraad,
de heer H. F. Hose, is woensdagmorgen
om half negen op de Haarlemmerweg bij
Geuzenveld met zijn auto driemaal over
de kop geslagen.
De heer Hose, die in de richting Amsterdam reed, haalde twee naast elkaar
rijdende auto's in. Daarbij heeft hij de
linkse auto geraakt. Hij vloog met zijn
wagen door de middenberm die op de rijbanen voor het tegenliggende verkeer terechtkwam.
Zeer ernstig gewond is hij opgenomen
in het Wilhelminagasthuis.
Verkeersmaatregelen
De Dr. C. A. Gerkestraat is door het gemeentebestuur aangewezen als voorrangsweg.
Voor de Kennemerweg geldt aan de oostzijde een wachtverbod.
Zomerbridge drive
De eerste zomerbridgedrive van de Zandvoortse Bridgeclub vindt a.s. dinsdag 11
juni in hotel Keur plaats. De inzet is de
Keur-Wisselbeker.

boot

/i

*

meubelen''

GIERSTRAAT 52-54-56
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rechts en komen dan op de goede plaats
uit.
Bestuurders, die rechtsaf willen, blijven
rechts rijden.
Op de zg. „verkeerspleinen" mogen fietsers en bromfietsers (het „langzame verkeer") niet naar believen links of rechts
passeren, maar alléén links inhalen!

Catalogus
op aanvraag
verkrijgbaar

Wethouder Stemler-Tjaden zal op 11 juni
geen spreekuur kunnen houden.
*

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Schoolkorfbaltoernooi
J.l. dinsdag werd 't jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden, waaraan door vijf
l.o.-scholen werd deelgenomen.
In poule I ging de eerste prijs naar de
Karel Doormanschool, de tweede was voor
de Hannie Schaftschool en de derde voor
de Flesmanschool.
In poule II ging de eerste prijs naar de
Hannie Schaftschool, de tweede was voor
de Plesmanschool, de derde voor de Wilhelminaschool.
In poule III werd de eerste prijs gewonnen door de Hannie Schaftschool en de
tweede door de Karel Doormanschool.
De Karel Doormanschool is nu definitief
in het bezit gekomen van de door de Zandvoortse Korfbalclub beschikbaar gestelde
wisselbeker. Na afloop werden de prijzen
uitgereikt door de voorzitter van de Korfbalclub. Hij dankte de schoolhoofden en
de scheidsrechters voor de verleende medewerking.
De heer Ramkema bracht dank aan het
bestuur van ZKC voor de goede organisatie.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
Poule I
Doormanschool 1-Plesmanschool l 0-0
Wilhelminaschool 1-Mariaschool l
1-1
Plesmanschool-H. Schaftschool l
0-1
Mariaschool 1-Doormanschool l
1-2
H. Schaftschool 1-Wilhelminaschool l 1-0
Plesmanschool 1-Mariaschool l
4-0
Doormanschool-H. Schaftschool l
3-0
Wilhelminaschool 1-Plesmanschool
0-0
Mariaschool 1-H. Schaftschool l
0-0
Wilhelminaschool 1-Doormanschool l 0-1
Poule II
Wilhelminaschool 2-Schaftschool 2 1-1
Plesmanschool 2-Doormanschool 2 0-0
Mariaschool 2-Wilhelminaschool 2 0-0
Doormanschool 2-Schaftschool 2 • 0-3
Plesmanschool 2-Mariaschool 2
1-0
Wilhelminaschool 2-Doormanschool 2 3-1
Schaftschool 2-Plesmanschool 2
1-0
, Mariaschool 2-Doormanschool 2
0-0
i Wilhelminaschool 2-Plesmanschool 2 0-2
j Schaftschool 2-Mariaschool 2
3-0

De burgemeester zal zijn eerstvolgend
spreekuur niet houden op woensdag 12,
maar op maandag 10 juni van 10-12 uur.
Ook op de woensdag 19 en 26 juni zal de
burgemeester geen spreekuur kunnen nouden, doch wel op dinsdag 18 juni van
10-11 uur.
Het daarop volgend spreekuur wordt
gehouden op woensdag 3 juli van 10-12 u.
*
Wethouder Lindeman is op maandag 10
juni verhinderd spreekuur te houden.

Poule UI
Mariaschool 3-Schaftschool 3
^ 0-0
Schaftschool 3-Doormanschool 3 ' 1-0
Doormanschool 3-Mariaschool 3
1-0

'en n iet verbrand
PIGMADEF3M
Tube 2.95 - Flacon 7 50 en 2.95

Brandweer vele malen in actie
Zaterdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een duinbrand, die was
ontstaan langs de gemeentelijke kwekerij. Er ging ongeveer 250 m2 beplanting
in vlammen op. De oorzaak was een
brandende sigaret die uit een rijdende
trein was geworpen.
Even later werd de brandweer opnieuw
gealarmeerd voor een duinbrand in de
noordelijke duinen, eveneens langs de
spoorbaan. Hierbij werd ongeveer 1000 m2
beplanting door de vlammen verwoest,
Ook hier was de oorzaak een brandende
sigaret.
Maandagavond ontstond er brand in een
tent, staande op het trekkerskamp „Sandevoerde" aan de Kennemerweg. De oorzaak was een steekvlam uit een spiritusbrander. De tent, ter waarde van ongeveer
ƒ 1500,— ging geheel verloren. De 45-jarige E.W.-N. uit Iserlochs (Dld). liep
brandwonden aan armen en gezicht op.
Het slachtoffer moest naar het Grote
Gasthuis in Haarlem worden overgebracht.
Maandagavond bluste de brandweer een
kleine duinbrand die was ontstaan langs
de Zandvoortselaan.
Dinsdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een hevige duinbrand
langs de Westerduinweg. Naar schatting
5000 m2 beplanting ging hier verloren.
Woensdagmiddag omstreeks 4 uur moest
de brandweer uitrukken voor een duinbrandje langs de Westerduinweg. 50 m
beplanting ging in vlammen op.

Burgerlijke Stand
31 mei — 6 juni 1963 '
Geboren: Roosmarijn, d v., E. van Tetterode en van C. J. Nijssen; Jacob, zv., E.
Paap en van C. van der Werff; Manon
Patricia, dv., C. L. Koomen en van B. P.
van Eerden; Stephanus Joannes Josephus,
zv., C. J. Bleijs en van B. M. Schaareman;
Conrad Hubertus, zv., A. Vinke en van N.
Ebeling; Harold, zv., C. Weigraven en van
E. A. van der Schaaf.
Ondertrouwd: Floris Molenaar en Jobje
van der Meulen; Tiddo Willem Renout en
Irene Maria Magdalena Jansen
Overleden: Jacoba Bekker, oud 83 jaar,
gehuwd geweest met C. Kelder; Maurits
Bont, oud 75 jaar, gehuwd met N. Kesner.
Geboren buiten de gemeente: Elisabeth
Maria, dv., C. P. M. Bosman en van J. J.
B. van Hecke.

Operatie Noach
Door de energieke en doeltreffende dierenactie genoemd „Operatie-Noach", bij de
grote Kariba-Dam in 'Noord-Rhodesia,
worden duizenden exemplaren van de inheemse groot- en kleinwildfauna gered.
Tijdens het noodzakelijke transport naar
veiliger streken worden deze dieren gebonden — zonder pijn of verwondingen te
veroorzaken — met gevlochten nylonbanden. Deze kunnen slechts éénmaal worden gebruikt, daar zij bij het in vrijheid
stellen van de dieren worden doorgesneden
en dus in zéér grote hoeveelheden nodig
zijn. Nylonbanden worden vervaardigd van
gebruikte of beschadigde damesnylonkousen
De plaatselijke afdeling van de Vereniging voor het welzijn der dieren doet een
beroep op de inwoonsters van Zandvoort
aan deze inzameling mee te willen werken en de gebruikte of defecte damesnylonkousen te willen zenden aan: mevr. M.
Triebels-van Pellecom, Hogeweg- 62, telefoon 4220 en aan mevr. C. E. KraanMeeth, Zandvoortselaan* 52, tel. 4561.
Deze dames zijn bereid voor doorzending te zorgen naar „Fauna Preservation
Society, c/o Zoological Society of London,
Regent's Park. N.W.I."
Het bestuur

DOKTOREN:

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355
WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
APOTHEEK:
8 t.m. 14 juni:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 9 juni
Dierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524
PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 9 juni
10.30 uur: ds. J. A. Don te Halfweg.
19 uur: Jeugddienst: ds. D. ter Steege,
pred. te Haarlem Jeugddienst.
Medewerking van het kerkkoor.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. de heer P. K. van den
Houten.
NED. PROTESTANTENBOND

Brugstraat 15
Zondag 9 juni
10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder (dg) uit
Haarlem.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. S. M. A. Daalder (dg) uit
Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK, Juhanaweg
Zondag 9 juni
Aerdenhout:
(Adventskerk, Leeuwerikenlaan)
9 uur: mr. B. C. Carp, theol. cand.
Zandvoort:
10.30 uur: mr. B. C. Carp.
19 uur: ds. W. van Wijk, Haarlem-Zuid.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 9.30,
11.30 en 19.30 uur.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
Gezondere huid
19-20 uur.
is mooiere huid NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 11 juni
Ongelukken op de weg
15 uur: samenkomst in huize ,,Pniël",
Zuiderstraat 3.
Zaterdag vonden in Zandvoort totaal ze'Gymnastiekvereniging O.S.S.
Spr. de heer H. Veldkamp, evangelist,
ven aanrijdingen^jjlaats, waarbij twee per- \,
TELEFOONNUMMERS
Turnwedstrijd „Heemstede"—O.S.S.
Den Haag.
sonen lichte verwondingen opliepen.
EN
ADRESSEN
Dames en meisjes winnen, heren en jonEerste Pinksterdag werden dertien aan'gens verliezen.
rijdingen genoteerd. Ook hierbij werden 42212 (02500) Garage Flinterman, Zand- JEHOVA'S GETUIGEN
voortselaan 365, Bentveld,. SAABBijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
Donderdagavond 30 mei j.l. vond in de twee personen gewond.
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
en RENAULT-service-dealer.i
,'Dreefschool te Heemstede een turnwedOp tweede Pinksterdag werden vijftien 2071 Horlogebedrijf
C. Waaning,' KostverWillemstraat.
^strijd plaats tussen de ploegen dames, aanrijdingen gemeld. Bij een van deze onlorenstraat 68.
'
meisjes, heren en jongens van de vereni- gevallen werd een persoon gewond.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- HUMANISTISCH VERBOND
gingen „Heemstede" en „O.S.S." Elke deelWoensdagmiddag
werd
omstreeks
half
Zondag 9 juni. 9.45 uur, 298 m: spr. mej.
koop,
Oranjestraat
2a.
nemer kreeg vier onderdelen te verwerken.
Bij de dames en meisjes bestond deze uit drie de wielrijder J.v.d.B. in de Halte- 2424 Autobedrijven „RinTco", Oranjestraat J. J. Th. den Broecke Hoekstra. Onderwerp: „Menselijke waardigheid".
en Stationsplein.
een oefening op de brug ongelijk (meis- straat der hoogte van de Diaconiehuisjes: lage brug), evenwichtsbalk, paard- straat door een bromfiets aangereden. Op 2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
kachels, wasmachines enz.
sprong en lange mat, en bij de heren en doktersadvies werd de man naar de Dia3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol- Requiem Paus Joannes XXIII
jongens uit een oefening aan hoogrek conessenhuis in Haarlem overgebracht.
lensstraat 13.
Dinsdagavond 11 juni om 9 uur 's avonds
(jongens: laagrek), brug, paardspringen
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17. zal een plechtige Requiem voor Paus JoDiefstallen
en lange mat.
4613 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
annes XXIII worden gehouden in de
De dames en meisjes van O.S.S. waren
werd bij de politie aangifte geVondellaan 45rood.
Agatha Kerk, Grote Krocht.
in het algemeen beter dan die van „Heem- Zaterdag
daan
van
diefstal
van
twee
rijwielen
en
stede". Daartegenover stond dat de heren kleding uit een tent.
en jongens van „Heemstede" bij verschilZondag vonden twee inbraken plaats
lende onderdelen ver boven hun collega's
in huizen aan de Thorbeckestraat. Ontvan O.S.S. uitstaken.
Groepsgewijs over de vier onderdelen vreemd werden twee aanstekers, een horloge en twee portemonnaies met inhoud.
luiden de uitslagen:
Op deze dag werden een bromfiets en een
Dames:
rijwiel gestolen.
1. O.S.S. 130 p., 2. Heemstede 124,2 p.
Maandag werden drie rijwielen ontBest geplaatste: I. Brink (O.S.S. 69,2 p. vreemd
en drie waarschuwingslampen van
Dames-junioren:
af
een hek aan de Zeestraat. Uit een ge1. O.S.S. 192,2 p., Heemstede 183,8 p. parkeerde
auto werd een electrisch
Best geplaatste: M. v. Keulen (O.S.S.): scheerapparaat
en een draagbare radio
66,4 p.
vermist. Van een bromfiets werd een leren
Meisjes:
1. O.S.S. 186,7 p., 2. Heemstede 179,3 p. bagagetas meegenomen.
Best geplaatste: H, Goos (O.S.S.), 63,6
Start van visseizoen
pt.
Heren:
Het visseizaen in Zandvoort werd j.l. za1. Heemstede 138,3 p., 2. O.S.S. 117,2 p. terdag geopend met een viswedstrijd, geBest geplaatste: H. van Zadel ((Heem- organiseerd "door de hengelclub „De vijstede), 73,4 p.
ver". Om 6 uur gingen 21 dobbers in het
Jongens:
water, drie uur later klonk het eindsig1. Heemstede, 175,4 p., 2. O.S.S. 160,6 p- naal. De resultaten van het festijn waren
Best geplaatste: H. van Zadel (Heem- succesvol.
de), 60,9 p.
De uitslagen „waren: 1. Willemsen (52);
In 't totaal-klassement behaalde Heem- 2. Jansen (45); 3. Verboom (45); 4. Wit
stede 801 p. en O.S.S. 786,7 p. Heemstede (41); 5. Bisenberger (40); 6. Gatsma (34);
mocht na afloop de beschikbaar gestelde 7. Van der Ploeg (33); 8. Huberts (33);
wisselprijs in ontvangst nemen.
9. Waardenberg (32); 10. Van den,Berg
(28); 11. Pols (26); 12. Rietdijk (26); 13.
Zwemmer
(25); 14. De Kruijff (20); 15.
Zandvoortmeeuwen
Ten Pierik (19); 16. Bier (18); 17. TeUitslagen 2e Pinksterdag:
rol (16); 18. Van Huffelen (15); Schraa
Zandvoortm.-Celeritudo
1-2 (15); 20. B. Paap (14); 21. Meems (11).
QSC 2-Zandvoortm. 2
uitg. Buiten mededinging Pereboom (26). Uit
deze uitslag blijkt dat de kampioen van
Vriendschappelijk:
Ie zaterdagelftal-Wembley
3-3 de laatste vijf jaar, de heer Gatsma, werd
onttroond.
Uitslag woensdag 5 juni:
De hoofdinspecteur van politie, de heer
Zandv.m. comb.-HVB-elftal
1-1 Van
Maris, reikte de deelnemers na afloop een prijs (je) uit.
Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde wedstrijd van de zevende Prijsuitreiking in Zandvoort
competitie staat het koppel Raspoort- Dinsdag 11 juni a.s. wordt in het GemeenSjouwerman met 162% op de eerste schapshuis de uitslag bekend gemaakt van
plaats.
zesde Natu-toneelwedstrijd, waaraan
In de B-lijn wordt de eerste plaats in- de
o.a. de Zandvoortse toneelvereniging „Op
natuurlijk een oliehaard gestookt met
genomen door het dameskoppel Bos-Snei- Hoop
van Zegen" heeft deelgenomen. Er
ders met 169,94%.
tijdens de bijeenkomst twee eenIn de C-lijn heeft het dameskoppel Stor- zullen
acters worden opgevoerd door de speclWeller de leiding met 164,88%, gevolgd groep „Vrij spel" uit Amsterdam.
door fam. Coops met 160%.
In de D-lijn staat het dameskoppel Heldoorn-Dröse met 166,22% op de eerste Avondvierdaagse
plaats. Tweede in deze lijn is fam. De De avondvierdaagse van de K.N.B.v.L.O.
Boer met 162,06%.
wordt dit jaar gehouden van 11 t.m. 14
juni a.s. De start is vanuit gebouwd „DoSCHOON • ZUINIG • WARM
mi" aan het Zandvoorterpad te Overveen,
Sparen in Zandvoort
elke avond tussen 18 en 19 uur.
Aan het postkantoor te Zandvoort is in de
De afstanden zijn voor personen van 8
maand mei ingelegd een bedrag van t.m. 13 jaar 10 km per avond, totaal 40
ESSO OLIE- EN GASHANDEL
ƒ 145.988,81 en terugbetaald een bedrag km, voor personen boven 14 jaar in toVAN LENNEPWEG 5 - ZANDVOORT - TELEFOON 3576
van ƒ 98.370,32.
taal 65 km.

Belangrijke

Onlangs werd in Chess Review verhaald,
dat in 1890 de Duitser Bredwalt in zijn
uiterste wilsbeschikking de wens had te
kennen gegeven, dat uit zijn beenderen
schaakstukken zouden worden gemaakt,
opdat hij ook na zijn dood aan schaak''wedstrijden zou kunnen deelnemen. Ben
nogal vergaand staaltje van schaakfanatisme, maar het illustreert goed het enthousiasme, waarmee bijna iedere schaker zijn spel beoefent. Waaróm 't schaakspel nu precies zo'n grote aantrekkingskracht op zijn beoefenaren heeft? Daarover zijn de geleerden het nog niet eens.
In ieder geval heeft schaken „iets". Ik besef, dat niet-schakers dat „iets" nogal
vaag uitgedrukt zullen vinden (en dat is
het ook), maar ik geloof, dat iedere schaker — en zeker iedere schaker, die het
spel in clubverband beoefent — het zal
begrijpen. Aangezien ik echter ook besef,
dat de schoonheid van het schaakspel zich
niet in woorden laat uitdrukken, zal ik er
verder het zwijgen toe doen en de stukken laten spreken. Zie onderstaande partij, gespeeld in een studentenwedstrijd,
USSR 1963.
Sjalnev-Berger
1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pg8-f6, 3. e4e5, Pf6-d5, 4. Pbl-c3, e7-e6, 5. Pc3xd5,
e6xd5, 6. d2-d4, PbS-c6! ?, 7. d4xc5,
Lf8xc5, 8. Ddlxd5, Dd8-b6, 9. Lfl-c4!
(Sterker dan 9. Dd2, d6!) 9. ...Lc5xf2 + ,
10. Kel-e2, 0-0, 11. Thl-fl, Lf2-c5, 12. c2c3? (Hoe vreemd het spel ook verloopt,
dit alles is nog theorie; beter dan de
tekstzet is 12. Pg5, Pd4+, 13. Kdl, Pe6 en
nu b.v. 14. Pe4) 12. ...Pc6-e7, 13. Dd5-e4,
d7-d5!, 14. e5xd6 e.p., Lc8-f5!, 15. De4x
e7 (De weerlegging van de zwarte opzet?
Zwart kan niet 15. ...TaeS spelen wegens
16. Lf7: + . Maar Zwart vindt er wat op.
Zie diagram).

m i•

imS^'i""II'"""i

a b c d e f g h
15. ...Db6-c6ü (Nu dreigt TaeS wel!)
16. Pf3-e5 (Wit heeft hier niets beters. Ik
kan de lezer aanraden de diverse andere
mogelijkheden te onderzoeken. Zwart
schijnt steeds te winnen) 16. ...Dc6xg2-K
17. Ke2-dl, Dg2-c2+, 18, Kdl-el, Dc2,
e4+, 19. Lfl-e2, Ta8-e8!, 20. Tfl-f4, De4c2, 21. Pc5-c4, Lc5xd6! (Versmaadt de dame!) 22. De7-e3, Ld6xf4! (En weer!) 23.
Pc4-a3, Lf4xe3, 24. Pa3xc2, Lf5xc2, 25.
LclxeS, TcSxeS, 26. Kel-d2, Tf8-e8, 27.
Le2-b5, Te8-e5 en Wit gaf op. Zeer onderhoudend schaak!
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

BEHAAGLIJKE WARMTE

voor moderne mensen

PETROLEUM

Fa. A. KERKMAN & Zn.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS Wlj 11011 611

FAMILIEBERICHTEN

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

Goed -onderhouden WOONHUIS
WERKSTER gevr. 5 dg.
centrum dorp. Uitsluitend voor woningzoekende in
p.w. van 9-12 uur. Mevr. in
gemeente. Koopprijs ƒ 38.000,-. Hypotheek tot
ZATERDAG 8 JUNI, 2.30—3.30 uur
Nanninga,
Kostverloren- ƒde27.000,-.
straat 64(
Zeer goed. onderhouden WOONHUIS
met ruime kamers. Omgeving Koninginneweg. Uitsluitend voor woningzoekende in de gemeente. Koopprijs ƒ 75.000,-.
Tent 7. J. Schaap.
Gemeenschapshuis, Zandvoort.
Nieuwste Volkswagens
Inl. Makelaarskantoor VAN SLUISDAM,
Vermoedelijk zwarte KAT
Het bestuur
Paradijsweg 11, telefoon 2361-2671.
gr. nieuwe V.W. 1500 meegen. of weggelopen,
Ook Opeis Rekord...'63 heeft belletje om en luiWOONHUIS TE KOOP
naar de naam Poeska
HUIDVERZORGING
en Chevr. „Impala" stert
Teg. bel. terug te bez, me- omtr. Kostverl. bcv. 2 ruime woonk. serre, keuk. keiHoe is het met uw huid gesteld? Te Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 vrouw Terol, Brugstr. 5. der, w.c.; boven; 4 sip.k., douche. Voorts voor- en
droog of te vet? Of behoort u tot de
achtertuin, schuur.
gelukkigen een geheel normale huid
Met ruil voor kleine huurwoning op goede stand,
UW
ASSURANTIEMAN
te bezitten?
eveneens in Zandvoort.
WIST U
Kijkt u eens aandachtig in de spiegel UW VERTROUWENSMAN
Mak. J. Boogaard jr., Regentesseweg 7, tel. 2210.
dat 20% korting op alle
als uw gezichtshuid volkomen schoon
F. PLOEGMAN
stoomgoederen
is! Hoe uw huid dan ook mag zijn,
noodzakelijke, regelmatige en doeltrefpermanent wordt gegeErkend
fende verzorging is altijd nodig! Een
The Coca-Cola Export Corporation
ven, indien u deze brengt
assurantie-agent
verzorgde huid werkt stimulerend op
en haalt in ons filiaal
(Holland Branch)
de omgeving. De jeugd en schoonheid van Stationsplein 15, telef. 4562
vraagt voor haar snel groeiende vestiging
KERKSTRAAT 26
een vrouw kan door een juiste huidte Zandvoort een goede
Chemische wasserij
verzorging heel lang worden behouden! C. A. L. Janssen
en ververij
Salon voor schoonheidsverzorging
Internist
KEiJSEiR
Beauty Parïour
afwezig tot 28 juni
(mnl. of vrl.)
Telefoon 2653
RNS NANN1NG&
Min.
leeft.
17
jr.,
in bezit van ulo-diploma.
WONINGRUIL
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179
Amsterdam-Zandaoort
Sollicitaties, mondeling of schriftelijk geAang. huis m. 3 gr. krs, Hedenavond nog kijken
lieve u te richten aan ons depot: HaarGrote massage
ƒ 7,—
gr. keuk., hal en douche. OCCASION T. V.'s vanaf
Kleine massage ƒ 5,—
lemmerstraat 13, Zandvoort.
ƒ
75,-.
Half
jaar
garantie.
Gevr. gelijkw. woning in
Zandvoort. Bra 4305 Z.C. of Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
tel. 020-741007.
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Dames!
WONINGRUIL
. , i Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
A'dam aangeta. tegen okt:
mooie vr. bovenste etage,
dakterr., g. st. Z. lage h.pr. Vlug, netjes en
geeft u jeugdige gratie en presenteert: Gevr. vrijst. huisje of kl.
goed,
vrij bovenhuis Zandvoort.
LYCRA PANTIES
als Dannenburg
Br. nr. 4301 bur. Z. Crt.
Korte pijpjes en opgeknipte pijpjes —
het doet
Dierenbescherming
gemakkelijk, vederlicht en zeer geschikt te dragen onder badpak, short Zoekt u een VERTROUWD Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
pensionadres voor uw hond
en pantalon (uitneembaar kruisje)
v/h J. J. van der Mije
22,90 - 24.50 - 28,75 of poes, raadpleeg dan
KONINGSTRAAT
73
POPELINE B.H.
onze vereniging. Tel. 4561.
Zandvoort
Roulette-cup, lang model ........... 8,90
Gevraagd WOONRUIMTE,
Tel. 2457 b.g.g. 2584
GROTE KROCHT 5 ' 7
POPELINE B.H.
m. tuin v.d. 2e helft
A'dam tel. 020-741450
TEL: 2974 • ZftNDVQOBT
Voorgevormd, prinsesselijn ....... 11,50 liefst
van juli voor 3 volw. en Vraagt vrijblijvend
offerte
SATIJN B.H.
l kind. Tel. 3649.
Lang model met kantgarnering 12,50
Binnenwerk, buitenLYCRA STEPINS
.........................
14,50 Te huur: GEM. ZIT- en 2 werk, muurwerk
SLAAPKAMERS
m.
gebr.
LYCRA STEPINS met fraaie tule
voorpand
..............................
22,50 v. keuk. Br. nr. 4303 Z.Crt.
210 liter ƒ 468,-. Huur ƒ 2,60 per week
GAINES, met ritssluiting. Zeer geTe huur: GEMEUB. ZIT225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
schikt voor zware figuren ........ 32,90 SLAAPK. m. gebr. v. keuk.
Zonder vooruitbetaling
Br. nr. 4302 bur. Z. Crt.
MAISON ELEGANCE
Nu
ook
uit voorraad leverbaar
BUNGALOW of HERENMevr. Vos
voor
kleinbehuisden:
HUIS
met
of
zonder
inb.,
KOSTVERLORENSTRAAT 49, telef. 4492
verhuurd aan badgasten
TOPPAS
KOELKAST,
130 liter
ƒ 298,Dinsdags gesloten
geen bezwaar, te koop geBijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
Totaalprijs ƒ 458,—
Te koop gevr.: HUIS voor
ingezetene, nu of later te
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Klein en groot
betrekken, voor cliënt.
eten v. d. Werff's brood
Makelaar
Uit voorraad leverbaar alle merken
K. C. van den Broek
HAARDEN EN KACHELS
Hypotheken - FinancierinZo juist ontvangen de nieuwe
gen - Verzekeringen.
BLOEMENHUIS
Brederodestraat 25, ZandETNA CONVECTOR MADRAS ƒ 415A.
H.
v.
d.
MEIJ
voort.
Voorzorgzegels worden aangenomen
Haltestraat 65, telef. 2060
tot en met 8 juni a.s.
HOTEL of PENSION met
Contantzegels
of zonder pand te Koop Elke dag verse bloemen
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
Wij bieden ze u
GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510 Loodgieter vraagt DAKin vele variëteiten!
v/H Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 2127
W E R K . Waldeck Pyr- Grote keuze in kamerplanten
VOOR VADERDAG
montstraat 55hs, Haarlem. Het speciaal-adres voor
DIA-DOZEN, LENS-KWASTJES.
uw bruids- en grafwerk
ALLES OP FOTOGEBIED
JONGEMAN 22 jr., biedt
Diverse bloemzaden
zich aan voor SEIZOENARBEID. Ervaring met Bediening, prijs- en kwaliserveren. Br. nr. 4306 bur. teit, stemt ieder tot tevreZandv. Crt.
denheid. Zie onze etalage.
Costuums
B.z.a. leerlinge van gymn. Maak eens een reisje naar
Pantalons
II voor licht KANTOOR- Amsterdam en koop daar
of WINKELWERK plm. • 3 een Perffisch Jcleed voor 1/10
Colberts
METALEN DIVANBEDDEN vanaf 13,90
weken v.a. half juli. Br. nr v.d. winkelprijs. Zaterdag
4304 bur. Z. Crt.
8
juni
10-4
uur.
„ObrechtONDERSCHUIF-, KANTELBEDDEN en
Regenjassen
huys", Jac. Obrechtstr. 26,
STAPELBEDDEN
SPORTAUTO
Fiat
ƒ
400,-;
A'dam-Z., tel. 020-738039.
ver onder de normale prijzen.
Jacks
ELECTR. GITAAR, nieuw
ƒ 60. Da Costastraat 23.
MAH. LITS JUMEAUX
Truien
met 2 spiralen ƒ 25,—
Te koop: AUTO, in prima
Pullovers
st., van Ie eigenaar, prijs betaalt voor lompen 30 et
HANG-LEGKASTEN met spiegeldeur
ƒ 400. Verlengde Halte- per kg; tijdschriften, kranvanaf ƒ 75,—
Corduroy pantalons
straat 71.
ten, carton 3 et per kg;
OVERGORDIJNSTOFFEN
lood, zink, koper, geisers,
Koelstra KINDERWAGEN baden, haarden de hoogste
Chino pantalons
vanaf ƒ 1,98 per meter
te koop.
waarde. Alles wordt geBEDSPREISTOF
170 cm breed
Schoolplein 3.
Overhemden
haald. Pakhuis: Schelpenƒ 2,98 per meter
plein
7,
telefoon
2845.
AANNEMERSBEDRIJF
Weekenders
Magnifieke EETHOEKEN vanaf ƒ 139,—
H. R. AARSSEE
Timmer-, metsel- en schil- HONDEN TRIMMEN
Dassen
SLAAPKAMERKLEEDJES ƒ 4,98
derwerken, verbouwingen, SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
dakwerk enz.
Sokken
en tientallen andere artikelen
R. Cohen, Emmaweg 10,
Telefoon 02500-12037.
voor zeer lage prijzen
tel. 2844.
Weekendshawls

afd. Zandvoort

Namens onzo wederzijdse ouders berichten
wij hiermede, dat^ wij een zusje hebben
gekregen, Zij heet' ',
,'
ROOSMARIJN
Ze is een beeldje!
Roland
Harpert
Olivier
Zandvoort, 31 mei 1963
Van Tetterode
Brederodestraat 100

Draag'
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

PRESBURG
en het leed is geleden!
'GR.HOUfSTRAAT 29, HAARLEM

Met droefheid geven wij kennis van
het nog onverwachte overlijden van
mijn lieve man, vader, behuwd- en
grootvader -

VOOR PIANO'S
Van Kessel

IMAURITS BONT
in de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort, 31 mei 1963
Hogeweg 67
Zandvoort: A. Bont-Kesner
E. Bont
Amsterdam: A. Blitz
C. Blitz-Bont
Lizzy
Bloemendadl: L. Bont
A. Bont-Kok
Simonett
Nellie
Leo "
Carla
Mirjam
Frank
Edith
De begrafenis heeft 4 juni te Muiderberg plaatsgevonden.

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

vacantiezegelboekjes
en Reg. kaart inleveren

Afwashulp gevr.

administratieve

Voor de vele hartelijke blijken van deelneming en medeleven ondervonden bij het
overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa
TEUNIS ZONNENBERG
betuigen wij u onze hartelijke dank.
J. C. Zonnetiberg-van Doorn
Zandvoort, juni 1963
Stationsplein 4

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Een optisch verantwoorde
ZONNEBRIL koopt u bij
uw opticien.
Ook naar sterkte .
van uw bril.
POLAROID BRILLEN
en div. andere merken

Opticien
A. G. SLINGER
POSTSTRAAT 12
t.o. Consultatiebureau
Telefoon 4395
Leverancier
alle Ziekenfondsen

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

"Schuilenbur

Marijnen koelkasten

Denk om de Inruilaktie

Foto-Kino Hamburg

en

Zwem en douche zoveel u wilt.
Deze prachtige kwaliteit en prima
drogende doeken koopt u nu

Guldens voordeliger
Prachtige kwaliteit-,.
BADDOEKEN
1e keus, effen pastelkleuren met fantasie rand

Prachtige kwaliteit
DOUCHELAKENS
Ook donkere kleuren.
75x135 en 75x150

nu 3.Zeer mooie Jacquard
BADDOEKEN
fantasie dessin, div. kleuren, grote maat

nu 4.Eerste kwaliteit effen
BADDOEKEN
pastelkleuren, 1e keus,
grote maat

nu

4.50

Voor BAD en
STRAND

nu 6.Fantastische kwaliteit
BADLAKENS
pastelkleuren.
100x150
130x160

l

7.50

"l O.*"

WASHANDJES
prima - prima

28 et - 38' et - 45 et
Badstof KEUKENDOEKEN
donkere
.- --*
blok
1.50

Zolang
de voorraad strekt

Akersloot

Zijden shawls
Spijkerbroeken
Wollen vesten

Suede vesten
Dit alles en nog veel meer vindt u
in een ruime keus in alle prijsklassen bij

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen. HERENKLEDING

KERKSTR.20

T£l:3136

uut speciaazaa

voor mede en
HAARLEM : Gr. Houtstraat 85 - 87 en Ged. Oudegracht 86
HEEMSTEDE : Raadhuisstraat 52
IJMUIDEN : Kennemerlaai. 41
HAARLEM-N. : Winkelcentrum „Delftwijk", Rijkstraatweg 533

ZANDVOORT : Gr. Krocht 30-36

Onze zaak in Zandvoort is ook 's avonds GEOPEND !
Uitgezonderd 's zondags

Fa. W. BLOM

P.V. „Phoenix"
De pfcstduivenvereniging „Phoenix" hield
j.l. zondag een wedvlucht vanaf Corbeil
over een afstand van 443 km. Gelost om
6.30 uur, arriveerde de eerste duif om
14.03 uur. De uitslagen luiden:
A. Engelander l, 3, 4, 5, 6, 12, 12, 19
J. Donker 2
R. Benjamins 7, 11, 18
Th. van der Meulen 8, 9, 16
R. van Gijtenbeek 10, 15, 17.
Jan Koper 14
Corn. Koper 20.

Leerling of
Schildersbedrijf
aank. verkoopster C. J. PAAP
gevr. voor dir. tot l sept.

Fa. Chr. J. Bolle
v/h Cassee en Zn.

ZIJLSTRAAT 83 b.d. Gr. Markt, Haarlem
BUITENWERK
Modemagazijn S. Piller
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Kerkstraat 4, telefoon 3397
Burg.
Beeckmanstraat 33
Banketbakkerij B. Bosman Telefoon:
4755
Kerkstraat 22, vraagt
EEN NETTE LEERLING
Gevr.: WERKSTER, l of
2 maal halve dag per w.
neemt weer nieuwe leerlingen aan
Mevr. Lavoo, KoninginneGertenbachs Drukkerij
weg 32. Na 6 uur.
Instructrice/instructeur A. SNELLENS
Achterweg l
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594
RINKEL vraagt voor cliTelefoon 2135
rekt KNECHT in algemene
dienst en een
TOILETJUFFROUW.
Raadhuisplein l, tel. 2820. Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
AFWASHULP gevraagd.
Romans
HEERLIJK
Grote Krocht 23.
Carmiggelt - Kroeglopen.
't
Hole
huis
éénzelfde temperatuur.
Gray - Duisternis over Barbados.
Laat u nu, geheel vrijblijvend toeGevr. voor strandbediening Oorlof - Ik k endie man niet.
lichten wat dit voor uw woning gaat
- De vervolger.
NET PERSOON Weisenborn
kosten. Vele grote en kleine objecTrenker - Sohn onhne Heimat.
ten, ook in Zandvoort en omgeving,
Strandpaviljoen 10.
MacDonald - Tre rasp.
zijn door ons verwarmd. Gaat u hier
De Bourbon Busset - l'Olympicn.
eens een kijkje nemen.
Voor EENDAGSKUIKENS Ontwikkeling'stectuur
Verzeker u voor het komende stooken J O N G E H E N N E N , Brinton - Geschiedenis van de rporaal,
seizoen van een heerlijk verwarmde
pluimvee- en vogelvoeders
deel 1. 1962.
woning. Daar wij vele werken voor
en aanverwante artikelen, Carlier - Biezenwerk.
september '63 in Zandvoort gaan uilbel: 02500-11607.
Elias - Praetvaeria, 1962.
voeren, kunnen wij zeer goed, snel
HEEMS graanhandel, An- Galan - Hoe werk ik met de rckenlien concurrerend voor u werken.
thoniestraat 54-56, Haarniaal? 1962.
Speciaal kredietsysteem over 3 jaren
lem Wij bezorgen maan- Knecht - Ik weet uw verdrukking..... Ontdag, donderdag en zatermoetingen met protestantse minderheW. SCHOUTEN
dag in Zandvoort.
den in morgen- en avondland. 1962.
Telefoon 02507-2525

Visitekaartjes

Erkende Autorijschool ONDINE

Centrale verwarming

filmt rmurs
IIDIISfimCf

WASMACHINES
CENTRIFUGES
'KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle'radio- en
televisietoestellen

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa1-. 64, tel. 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Ziet onze showroom

Het grote succes!

SIKS-koekjes
voor de slanke lijn
per pak slechts ƒ 2,40.
Thans ook met kaassmaak!
Drogisterij-Parfumerie

Voltreffers

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

IEDERE

Igebr'H

bij Slagerij

(BURGER]
I slagerijen l

BURGER

NATIONAAl «n INT6RNAT10NAAL BEKROOND

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Lamsvlees

Rundvlees

Voedzaam gezond
en voordelig

U krijgt erheerlijke jus van
500 gram allerbeste
magere runderlappen
2,78
500 gr. doorr. runderlap. 2,10
500 gram borstlappen .... 2,10

750 gr. lamskarbonade.... 2,68
750 gr. lamsi'ollade
2,99
750 gr. lamsboutlappen... 3,99

WEEKEND-REKLAME
OO *•*
EEN BLIK ZALM
BOERENMETWORST. . Oï/ Cl Eerste soort

100 gram HAM

100 gr.

1,09

Z50 gr. KALFSLAPPEN 3,99
Z pakjes KWALITEITS MARGARINE 49 et

ELKE WOENSDAG KOOPJESDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,25
300 gram HAGHEVLEES
0,99
500 gram heerlijk GEHAKT... 1,25

3 SLAVINKEN
3 FRIKANDELLEN
100 gr. ONTBIJTSPEK
100 gram BOTERHAMWORST

0,99
0,99
0,39
0,29

HALTESTRAAT 3
Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolen— Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

DROOMWENS

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
GROTE KROCHT 5-7
TEL:2374 • ZBNDVOORT

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort •'
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

KOALA
- de droompyjama voor moeder en
dochter. Draag ze in bed en
draag ze in huis. Warme, zachte
tricot die niet kreukt. Makkelijk
• wassen. Strijken overbodig.
In tientallen fleurige dessins voor
liet hele gezin: baby, kleuter,
tiener, vader en moeder.
Maar let op het merk:
KOALA!

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

van S f/m II juni
«melk of
samen 125
slechte

Fa. HANJA
elektrische koffiemachines
3, 5, 7 liter, ƒ 38, ƒ 46, ƒ 52. Ook zeer geschikt
voor grote gezinnen. Tevens nog een restant,
TERRASSTOELEN, wegens gevorderd seizoen,
en een DEMONSTRATIE KOELKAST, merk
„Bosch", 140 liter.
L. Smid, Vinkenstraat 46, tel.

CHOC.PASTA

GOUDSE
KAAS

heeft ook

4/| ' *

MARGARINE

PIKANTE
LUNCHHAP

Bk 4<fe pak jfe-; voor

«m
Is vader een liefhebber van vissen? Dan een

POLAROID
ZONNEBRIL
Brillenspecialist L O O 1VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174.
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen j
geheel zonder kosten.

{extra margarine Ui

Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting, óók bij de weekreclames.

DE GRUYTER

BON

Wij waarderen het bijzonder, dat het Gemeentebestuur

van

Zandvoort

het

ons

GOED VOOR EEN RIT

dit jaar wederom mogelijk maakte, onze
AUTOSCOOTERBAAN op de oude plaats

ZWEMMER

té kunnen exploiteren.
Teneinde hiervoor onze erkentelijkheid
betuigen;

bieden

wij de

Zandvoort en omgeving

Opgericht 1921
INRICHTING voor pension en verpleging voor
HONDEN, KATTEN EN PLTJIMVEE.Opname
van overtollige dieren. Regelmatig grote 'en
kleine honden en katten af te geven voor goede
tehuizen. Onder controle van dierenarts Beijers.

alleen

PROCENT
DE
GRUYTER

630605

AUTORIJSCHOOL

Haarlem's
Dierenasyl
Kennel „Haerlem", A'damsevaart 330, tel. 11,1,

pot v$n 85 ct

l U Ct GOEDKOPER i

Efk blik

2484

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Notten - Haltestraat 59

WEEKRECLAME

JONGE ^sram Vört

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Verkrijgbaar bij:

Altijd De Gruyter's Snoepje van de Week bij f 4,De Gruytermerk-artikelen.
Elke week met 'n leuke verrassing.

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

koala

ZEGELS SPAREN GAAT ZO VLUG
Koop een droomwenszegel a 10-ct.:
1) bij elke gulden' boodschappen
2) bij elke 3 pakjes margarine
3) bij elke 250 gram koffie of
50 gram Oploskoffie

ROOSTE

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Toost-twee sneetjes in één keer .aan
beide zijden tegelijk. Hup..-..daar
wippen ze omhoog als ze goud-'
bruin zijn.
DROOMPRIJS f 29,50. Te betalen in:
200 zegels a 10 ct. -f- f 9,50 of
295 zegels. 6 Maanden garantie.

«'

inwoners

te
van

tegen inlevering

van nevenstaande bon gedurende vijf dagen
een rit in onze autoscooters aan tegen
G E H A L V E E R D E PRIJS.

•

I
IS
iS

in de Autoscooterbaan
a 25 cent
"per rit-per wagen (l of 2 personen)

of

'

\

VIJF RITTEN
VOOR EEN GULDEN
Geldig van maandag 10 t.m. zaterdag 15 juni.
Geopend vanaf 's middags 2 uur.
DIRKS' AMUSEMENTSBEDRI.TVEN

'"'63e jaargang no. 44 - Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 11 JUNI 1963

Opgericht in 1900

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Kedaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs; 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

maar ik zal de gegevens van het vorige
jaar wel voor u uitzoeken. Het zijn bijna
altijd jonge kinderen, kleuters. Daar zitten er twee die door de behandeling nog
een behoorlijk gezichtsvermogen zullen
overhouden; maar | gisteren was er een
blinde, die ik onverrichterzake terug moest
De ouders brengen ze veel te laat, Het is een traditie in de r.k. geloofsbeleving om een pas gewijde priester plechtig
Onderzoek naar verband tussen vitamine A-gebrek en blindheid sturen.
maar ze komen ook van ver".
Uit de gegevens die ik in Dacca verzamel- in te halen in de plaats, waar hij geboren en getogen is en in de parochie, uit welks
de, zou ik kunnen concluderen dat daar midden hij gekomen is.
Ergens ' in de voorsteden... voorsteden? Hoe moet ik me uitdrukken? Om voor- van de 1000 geborenen 370 in het eerste
steden te hebben moet men eerst een stad hebben. En is Dacca een stad? Er wonen jaar sterven en dat van de overgeblevenen
er één op 20 de blindmakende oogaandoe- Deze eer viel zaterdag j.l. onze plaatsge een ongekunstelde en veelal bewogen toewel een miljoen mensen. Er zijn wel een paar grote gebouwen, een paar winkel- hing
krijgt.
noot Pieterjan Blankendaal te beurt, die spraak uiting aan zijn diepgevoelde dank
straten, een paar grote huizenblokken, die men om een of andere duistere reden
Maar dat geloof ik niet. De statistieken op die dag door de bisschop van Haarlem voor dit voor hem en zijn familie onverflats noemt. Maar het is toch eigenlijk niet meer dan een mijlenwijd zaaisel van in zulk een omgeving, hoe belangrijk ook
getelijk feest.
door regen en zon. gehavende, verspreide, laag-pitje-woningen, waarvan men de als men iets op het gebied van de volks- tot priester was gewijd en in de avondgezondheid
wil
onderzoeken,
zijn
niet
beuren
onder
vrolijk
klokgebeier
en
een
helft hier onbewoonbaar zou verklaren. Langzamerhand wordt het zaaisel dunner en trouwbaar. Er valt teveel aandacht,-staeen genadige tweedehands deken van in de regentijd fris tropisch groen verbergt tistisch dan, op het dode of het zieke kind, stralende zon feestelijk werd verwelkomd Verkeersongevallen
Zaterdagmiddag vond op het westelijk rijde ergste ongerechtigheden voor, het oog. Over het trottoir — dat zo gehavend en dat gemakkelijker in de registers terecht in de parochiekerk van St. Agatha.
Voorafgegaan door de fris spelende wielpad van de Boulevard Barnaart een
vol hindernissen is, dat geen Bengali kraaloog kind er vlot over kan draven — be- komt dan het niet-bijzondere. Maar toch is Muziekkapel
Zandvoort
met
het
jonge
aanrijding plaats tussen een voetgangster
aantal schrikwekkend hoog. Stel, dat
weegt zich een lange stoet gedrapeerde en ongedrapeerde, onpittoreske oosterse het
in ons land één op de honderd kinderen tamboercorps en omstuwd door de jeug- en een "bromfiets. De oorzaak was het onfiguren op weg naar hun dagelijks brood in de magere industrie van de grote stad. vóór de schoolleeftijd blind werd. Hoeveel dige leden van de padvinderij en van TZB, voorzichtige oversteken van de voetganggestichten, scholen,1 zouden we dan niet deed de jonge priesterzoon zijn intrede in ster. Een dochtertje van de bromfietsbeAssepoes!
nodig hebben. Dure scholen, kleine klas- de feestelijke versierde parochiekerk, waar stuurder liep lichte verwondingen aan het
jes, veel hulpmiddelen; uitgaven waaraan een korte dienst werd gehouden, waarbij gezicht op.
pastoor A. Cleophas de neomist verwelErgens in de voorsteden van Dacca moest verkenningstocht naar het verband tussen een vergeten land als Oost Pakistan niet komde.
Zaterdagavond werd omstreeks half 12 in
er een blindengesticht zijn. De overheids- vitamine A-gebrek en blindheid. Op mijn kan denken..
Het moet een groot ogenblik voor de de Haltestraat een voetgangster uit IserMaar daar vinden we als een sourlre du
arts, die me vergezelde, was er nooit ge- vragen hierover krijg ik van de dokter
van Pieterjan Blankendaal zijn ge- lohn (Dld.) aangereden door een 16-jariweest en we moesten zoeken. De jeep hob- een gretig en uitvoerig antwoord. Ja, hij bon Dieu toch maar dr. T. Ahmed. Ik denk ouders
toen hun zoon voor de eerste maal ge scholier op een bromfiets. De vrouw
belde door plassen water, wrong zich door ziet bijna dagelijks nieuwe. gevallen. Als dat hij die uitdrukking frvool zou vin- weest
aan zijn parochiegenoten en alle andere werd aan haar linkerarm gewond en
groene laantjes. geschikt voor roofoy.erval- ze vroeg komen kan hij met een paar cap- den. Hij is een diep-gelovig Mohamme- aanwezigen
de priesterlijke zegen gaf. Een moest voor hechting naar een Haarlems
daan,
met
een
monolistisch
verheven
God.
sules
of
een
injectie
het
gezichtsvermogen
len, vocht met een aftandse truck vol met
kort
ogenblik
was het doodstil in het ziekenhuis worden overgebracht.
Hij
ziet
er
uit
als
een
wijze
grijze
pabehouden.
Maar
ze
komen
uit
een
wijde
cementwaren om het recht van voorrang.
waarna plotseling een sponErgens staat ineens een groot simpel omtrek en meestal is het te laat. Wat ge- triarch, 70 jaar, te goed voor Oberammer- kerkgebouw,
taan en minutenlang durend applaus los- Om 10 uur reden op de hoek van de Dr.
bord: Islamia Mission Schoor for. the blind. beurt er dan later met de blinde kinderen? gau. Deze blindenzaak is geheel zijn par- brak.
C. A. Gerkestraat en de Willem DraijerEen net grazig pleintje aan alle kanten Dikwijls zie ik ze nooit terug. Ze verke- ticulier initiatief.
Zondag j.l. droeg hij zijn eerste plechti- straat twee auto's tegen elkaar. Het bleef
Hij krijgt wel hier en daar steun, maar
beschut door hoge hagen. Drie langgerek- ren meestal in een erg slechte toestand.
bij
enkele deuken en schrammen.
ge mis op in de parochie, een misviering
te gebouwen staan er met het front elkaar Ik kan ze niet opnemen, ik heb niet ge- niet genoeg. De staat laat verstek gaan, met
een
geheel
aan
de
bijzondere
dag
aantoegekeerd. Gebouwen, loodsen, met een noeg verplegend personeel, ik neem aan de staat moet zijn mondjesmaat gezond- gepaste liturgie, waarbij de feesteling tij- Zondag werden acht aanrijdingen gemeld.
heidsfondsen reserveren voor grote algeBij drie aanrijdingen liepen dé inzittenden
cementvloer, muren van gespleten bamboe dat de meeste wegblijvers sterven.
de offergang het familiecadeau — letsel op. De materiële schade was aanMaar als u nog meer wilt weten, laat mene calamiteiten zoals pokken en chole- dens
en natte daken van palmblad. Er is een
een
kelk
—
uit
handen
van
een
zijner
ra.
Hij
heeft
een
nieuw,
waardiger,
maar
va-et-vient van volwassen zonen, die oude ons dan naar mijn dochter gaan. Uw dochmocht ontvangen. Pastoor Cleophas zienlijk.
moeders voorzichtig geleiden, van vaders ter? Ja, die is ook oogarts. Ze doet op het toch altijd bescheiden oogziekenhuis in zusjes
hield
een
feestrede, waarin hij' de bete- Zaterdagmiddag kwamen bij de politie
aanbouw;
maar
hij
kan
het
niet
afboumet een slecht ziend struikelend kind aan ogenblik de polikliniek. Ze verzorgt de adtwee aangiften binnen van beschadigingen
wen, geen geld. Voor hem geen Open. het kenis van he^ priesterschap belichtte.
de hand, van mensen met een grote stok, ministratie.
's Middags kreeg' de parochie gelegen- van auto's.
In een donker vertrek op een keuken- dorp. Hij en zijn schone dochter gaan rus- heid
van onder pijnlijke rode oogleden nieuwsde neomist de feliciteren in een druk
gierig glurende meisjes.
stoel, op de vloer een'natte plek van een tig verder, er is werk genoeg, de dankreceptie in het parochiehuis. Een
Achter op een veranda zit .een groep lekkend dak, maar alles wat netjes kan, baarheid van zijn patiënten troost hem, bezochte
parochieel comité, dat deze dag op zo Bouwen in Zandvoort
jonge mannen in ovale kring gehurkt. Ze is netjes, zit een jonge vrouw in sari, git- president Ayub Khan is al eens komen voortreffelijke
wijze had georganiseerd, In de maand mei werden in Zandvoort
zitten in devote luisterhouding. Een wat zwart gladgestreken haar, profiel om op kijken. Hij heeft goede vrienden.
bood het geschenk van de parochie aan, geen woningen opgeleverd. Het aantal in
oudere figuur met een groot opengeslagen munten te slaan. „Ik heb het nu te druk, (Vervolg pagina 2}
hetwelk de jonge priester door de heer A. uitvoering zijnde woningen bleef 76.
boek op z'n knieën zit in de smalle kant
Burger werd overhandigd, n.l. een envevan de kring. Ze zijn gelijkvormig aanlop, bevattende ƒ 1250.—. Pieterjan Blan- Kortsluiting veroorzaakte brand
gekleed. De losse witte gewaden — een
kendaal dankte onthutst en geroerd.
soort broek-rok, een hemd met wijde mouDe feestelijke viering werd besloten Tengevolge van kortsluiting aan de schawen — zijn betrekkelijk schoon, een kunst
met een avonddienst in de kerk, een plech- kelkast brak zaterdagavond omstreeks
in dit modderland. Daarover een opentig danklof, waarin enkele jongeren van half negen brand uit in een perceel; gehangend vest. Op,het hoofd een wit kapde -parochie in een declamatorium „Blijf legen op de hoek van de Duindoornlaan
je. Maar de kapjes' staan niet zo recht als
bij ons, Heer", een speciaal accent legde en de Duinwindelaan. Met een koolzüurbfj'.de mannen in de stad. En de vesten
.'..-.^....-_- apparaat werd-het-vuur- geblust. De scha--- -'-: ~*?-;-~
r van. -hètWcrkeer: de voetganger--• - . • . ; • ~ • ; • -• op deze gouden dag.- . •
s hangen- -soms ' erg - -scheef;- -Er^-is •niemand
Dé jonge priesterzoon gaf tenslotte: in de was gering.
...
onder hen: die tegen de- ander zal>zeggen:
„Trek .je vest eens récht". En er is nie-,
mand die in.de spiegel gezien heeft, dat In de voordracht, die de Amsterdamse hoofdinspecteur van politie, J. Kuipers,
zijn petje .te scheef stond. Want ze zien vorige maand op de door de ANWB georganiseerde 8e Politie Verkeersleergang
nooit, in één spiegel omdat ze niet zien.
Het;grote:,boek- op de knieën van de man hield,, klonk bepaalde geen vreugde door. Hij vertelde namelijk -— aan de hand van
is de Koran. Het is zo groot, omdat het in statistische gegeven uit een twintigtal gemeenten —• dat sedert- de invoering van
braille geprikt is; zijn langer vingers le- de voetgangersregeling per l november 1961 weliswaar het aantal ongelukken op
zen. Zijn ogen niet. Hij is ook blind.
„.zebra's" met l^/a% was verminderd, maar daar staat tegenover dat het aantal doDokter Ahmed, die achter me -staat,
zegt tegen me: „Maar de andere iman, die den en zwaargewonden bij deze ongevallen belangrijk steeg. Voorts wezen de gege.we hebben,'heeft geen boek npdig. Hij kent vens uit, dat in ruim 70 pet van de ongevallen de schuld bij de voetganger zelf lag.
de hele Koran van buiten". De Koran is
niet zo. omvangrijk als de Bijbel. Toch
Maandagavond hield de voetbalvereniging enige discussie werd besloten de contribu•moet dat voor iemand die nooit heeft kun- Deze trieste balans vormde voor het Ver- om het afbuigende verkeer? Bij een stil- „Zandvoortmeeuwen" in hotel Keur' een tie voor senioren van ƒ 21,- op ƒ 27,- te
staande
auto
of
bus
moet
u,
terwille
van
boiid
voor
Veilig
Verkeer
mede
aanleiding
. nen zien een bovenmenselijk feit zijn.
brengen en voor junioren van ƒ 18,- op
',~' Ik kijk naar de: smalle bleke starre ge-het tweede deel van zijn kernthema „uw uw eigen veiligheid, minstens vijf meter ledenvergadering die zich in een grote be- ƒ 21,- per jaar.
zichten. Gezichten, waarover nooit de plaats op de weg" geheel te wijden aan tussen u en dat voertuig proberen te nou- langstelling mocht verheugen.
Het aftreden van dé gehele elftalcomflauwe maar veelzeggende beroering van de voetganger. Genoemde hoofdinspecteur den, en houd u dat voertuig dan aan uw
missie bracht de tongen in beweging, voorVoorzitter van Turenhout constateerde al door het verzoek van 22 spelers het beherkenning; van nieuwsgierigheid, van pleitte o.a. voor verbetering van de zicht- rechterhand: u ziet dan altijd het vermet voldoening dat de rust in de véreni- dankje in te trekken. De voorzitter bracht
verrassing strijkt. Sommigen hebben het baarheid van de zebra's en uitbreiding keer van links naderen
En voetganger, u weet .natuurlijk toch ging is teruggekeerd. De prestaties i van de leden W. Koper, Jac Franssen, Heioppervlak van gehamerd koper, de mees- van het aantal speciale voetgangerslichten zijn gaaf en glad. Ik zoek zonder vra- ten. Maar zolang deze voorzieningen niet dat u op onverlichte wegen zonder trot- het eerste elftal zijn goed geweest, ondanks doorn, Keuning en C. Koper dank voor
gen in de oogkassen naar de mogelijk oor- gerealiseerd zijn, is en blijft het zaak voor toirs buiten de bebouwde kom 's avonds het struikelen op de drempel naar de^eer- het vele werk en stelde namens het belinks moet lopen? U ziet het verkeer dan ste klasse. Dank werd gebracht aan de stuur de benoeming van de volgende kanzaak, van hun blindheid. Dit is een land de. voetganger om dubbel uit te kijken.
Daarom dringt het Verbond er bij alle naderen, want in uw rug heeft u geen spelers, elftalcommissie, de trainer en de didaten voor: H. de Jong, S. Water, W.
van cholera en pokken. Pokken op het
oog is hier een vrij gewone oorzaak. Een voetgangers (en wie is geen voetganger ogen. Denkt u er dan ook eens aan om supporters om de eer ifcan Zandvoortmeeu- Koning, O. van Dijk, K. Zwemmer. A.
golf van pokken en daarachter een golf op z'n tijd) op aan bij het oversteken zo- dat óók overdag te doen, als er geen stoep wen hoog te houden. Hij sprak de hoop Kerkman en G. Pool.
•van i geschondenen, een wat kleinere golf veel mogelijk gebruik te maken van de is; en ook binnen de bebouwde kom: als uit dat het tweede elftal a.s. zondagmidDe vergadering werd hierna geschorst
'van, kindergraven en een weer wat klei- zebra's. Houd er rekening mee, dat auto's u links loopt, kunt u de auto's zien aan- dag het degratiespook zal weten te : ver- om de kwestie rond de samenstelling van
drijven.
Het
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vorig
komen.
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moeten
benere van blinde kinderen.
,
de elftalcommissie tot een bevredigende
Verder houd u natuurlijk rechts, zowel jaar gedegradeerd, is teruggekeerd naar oplossing te brengen. Het mocht echter
Een verstandig hoofdman in een dorp, schikken, dus stap niet pardoes het zebrade
vierde
klasse.
De
handbalvereniging
op
de
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als
met
het
winkelen,
voorpad
op.
Als
blijkt,
dat
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inderiemand die wel eens van dr. T. Ahmed geniet lukken de partijen tot overeenstemhoord heeft, ver weg in de grote stad; een daad voor u gaan stoppen, steek dan- zon- al als u op zaterdagmiddag in een drukke doet het uitstekend, zo besloot de voor- ming te brengen.
verstandige moeder die het uitzichtloze be- der aarzelen en vlug over. Is er geen ze- straat etalages gaat kijken; dan kunt u zitter zijn inleiding.
Hierna werd de nieuwe commissie geinveel vlugger opstaan van haar kind doorziet; zo komt de brapad binnen dertig meter ? Dan haaks — eh ieder ander
De bestuursleden J. Hunze, penning- stalleerd.
schieten.
gelukkige uitzondering hier dan op een of oversteken.
De jeugd-, de toto- en de redaktiecommeester, E. van Petegem, secretaris, E.
Houd als voetganger echter altijd voor Paap,
Bij verkeerslichten is het al heel makkeandere wijze in het milde miljeu tussen
missie werden herkozen. De samenstelling
2e
voorzitter,
J.
Jongbloed
en
C'.
de groene hagen. Maar de meisjes niet. De lijlc: u steekt over als de lichten voor de ogen: een auto doorstaat de gevolgen van Schuiten werden bij acclamatie herkozen. van de pupillen- en de werkcommissie zal
school is alleen voor jongens. Meisjes zijn auto's, die dezelfde kant uitmoeten als u, een botsing met u beter dan uzelf. Daarom
nader worden bekeken, alsmede de instelHet voorstel om over te gaan tot contri- ling van een commissies van goede diens'in een Islam-land niet zo erg belangrijk. op groen staan. U steekt dus mét de geldt voor de voetganger één algemene
butieverhoging
werd
nader
toegelicht.
Na
stroom mee over. Maar denkt u dan wel regel: bij twijfel, niet doen!
Voor de meisjes-assepoes.
ten.
In de gave gezichten zie ik dikwijls in
Het bestuur stond niet afwijzend tegenhet geheel geen ogen meer.. Ze zijn wégover een verenigingsspeldje en een herziegeschrompeld toen het kind nog klein was.
ning van het huishoudelijk reglement.
Door de oogleden gaat soms nog een bib„Ja maar", zei tante, „als het nou eens
bering, de wimpers boven de Oedipus-holwel waar was? Wat dan?
ten zijn dikwijls; lang, maar de oogkassen
— Ach tante, zei ik, — deze jongens
hebben hun functie verloren als een uitweten heus wel wat ze doen en niet doen
gebrand huis.
kunnen, tenminste hier in ons land. Als het Nieuwe wegenwachttrajecten
Dit zijn de gevallen die het meest mijn
wel waar was, zou minister Luns nooit mibelangstelling hebben. Ik ben hier op een
nister zijn geworden en als hij dit wel Bij de aanvang van het toeristische seiwas, toen het laakbare feit aan het licht zoen zullen negen nieuwe wegenwachten
Het lichte meisje té licht .bevonden
kwam, zou hij rustig zijn heengegaan,
eventueel nagehoond door de brave Ne- het corps pechbestrijders versterken. Het
wegenwachtcorps zal dan 265 man groot
derlanders.
Tante Agaat was nog niet helemaal te- zijn. De ANWB gaat begin deze week
Vrienden, ik had met tante Agaat een ge- oorloofde verhouding heeft met een sersprek over de gebeurtenissen in Engeland, veerster van een cafetaria in Oegstgeest? vreden gesteld. „Nu zetten ze de hele tevens twee nieuwe routes betrekken
waar een heel kabinet in de soep dreigt Zo ja, is de minister president dan niet van regering op losse schroeven in Engeland", bij haar wegenwachtnet. Drie van de
te. draaien door de gedragingen van een mening dat een dergelijke ontoelaatbare riep ze verontwaardigd, „wat moet zo'n
negen zojuist opgeleide wegenwachten
inmiddels afgetreden minister van oorlog. deuk in het privé leven van de minister model wel een verbeelding krijgen!"
— Dat komt, omdat ze ook nog een re- zullen op deze nieuwe routes dienst gaan
Het aftreden van een regering is altijd een van buitenlandse zaken de regeringsernstige zaak en de aanleiding tot zo'n kracht van het huidige kabinet in ernstl- latie had met een Russische marine-at- doen. Het eerste nieuwe WW-traject is de
triest feit is dan meestal ook wel zeer ge mate verzwakt, c.q. teniet doet? Welke taché!" zei ik. „En dan komt de zaak wel route Eindhoven-St. Oedenrode-Veghelernstig: een belastingkwestie, een loonge- maatregelen denkt de regering tegen de even anders te liggen. Er zouden wel eens
schil . of een politiek misverstand. (U cafetaria-serveerster voornoemd te nemen staatsgeheimen aan de heer Profumo kun- Uden-Reek, welke aansluiting geeft op de
Kindervoetjes zijn groeiende voetjes.
ziet het, ik kan me vaag uitdrukken, als en is zij overigens niet van mening dat nen ontfutseld zijn, die prompt de volgen- route Den Bosch-Nijmegen.
Ze dragen bovendien een groeiend ge't moet). Maar dat het bestaan van een het nu de tijd is om het veld te ruimen de avond aan mijnheer Eugene Ivanof
Het tweede traject is de route Borgerwicht. Zorg daarom voor schoenen die
regering op het spel staat doordat een lid voor een team, dat zich minder compro- werden doorgegeven. Nu komt de opposi- Zuidlaren-De Punt, welke aansluiting geeft
méér zijn dan mooi. Voor stappers die
tie in het geweer!"
i
van die regering door de knieën gaat voor mitteert dan het huidige?
kindervoeten helpen groeien in hun
„Gut, wat een verschutting dan voor op de route Groningen-Assen. Binnen ende charmes van een juffrouw van al te .Minister de Quay zou dan zeggen: Wel
Ideale vorm. U vindt ze bij ons: leuk,
—
eh
—
ik
zal
't
minister
Luns
vragen
en
die
miss
Keeler",
zei
tante
Agaat scham- kele weken zal nog een derde nieuw welichte zeden, mag gerust verbazingweksterk en niet duurder!
hem gelegenheid geven zijn mening ten per. „Als ze dan niks anders kan praten genwachttraject aan het wegenwachtnet
kend genoemd, worden.
:.
dan over staatsstukken en politieke touwTante Agaat was vreselijk verbolgen, beste te geven.
Desgevraagd zou minister Luns dan ant- trekkerij, als ze met haar beminde samen worden toegevoegd,, namelijk Lemmertoen ze de; af faire in de krant had gelezen,
i -„Stel je: voor", zei ze, minachtend'snul- woorden:' „Ik ben bepaaldelijk niet van is,- lukt ze me achteraf toch geen knip Sneek-Leeuwarden.
• ; Met deze uitbreiding van routes p'atrouivend, „dat hier zo iets zou gebeuren!" plan mij in de luren te laten leggen, noch voor de neus waard!"
— Nou, zei ik — ik denk dat er. vragen door een lichte juffrouw in Oegstgeest
leert de ANWB-Wegenwacht thansiop een
Bij dit vrouwenoordeel moesten wij het wegennet dat ruim 3320 km groot is, een
in de Tweede Kamer zouden gesteld wor- noch door de oppositie." Hij zou dan breed
speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
den door.de oppositie, in deze geest: - Is grijnzen' en vervolgen: „En willen de he- deze week maar laten, vrienden.
Kruisweg 42.-.Haarlem -..Tel. (02500)-1i 2637(
afstand van Amsterdam tot Ankara, de
het de -. niinister-president, bekend .. dat de ren.mij niet excuseren, want ik heb nog
>'
BARTJE hoofdstad van Turkije.
minister van buitenlandse zaken een onge- meer te doen!"

De A van Assepoes

Feest in R.K. Parochie St. Agatha

De meest kwetsbare deelnemer

Ledenvergadering Zandv.m.

De

Kindervoetjes
later geen
zorgenvoeten!

H u i z i ri g

et* de

(Vervolg van pagina J)

Er zijn zoveel nai e tragische moeilijlchcdcn aan. Komt het kind op tijd bij de
doktor of brj elke andeio ingewijde perfaoon dio oen fles Icvertiaan achter de hand
heelt, clan zijn de ogen in enkele dagen
normaal. Is het te laat, clan is het permanent mis —• m tegenstelling met bhndmakende ziekten op oudere leeftijd, waai aan
alüjd wel iets Ie doen is. En wat is een
blind kind in een oncleiontwikkeld land?
Schoolopvoedmg valt meestal geheel weg.
Do gewone „opvoeding" via de ogen als
kind onlbieekt. Het zit verborgen m een
hoekje. De oudeis schamen er zich voor.
Het hooft geen speclmakkcrs. Het wordt
een halve idioot, een bedelaar, oen vcrschoppeling. Een blinde assepocs.

Grote uitgeverij van bekende weekbladen zoekt
voor het rayon Zandvoort contact niereen >

UITVOERING

De R van Assepoes
De ziekte die ik hier zocht, vindt men
in geheel Zuid- en Oost-Azië, zowel in de
slums van Oe miljoenensteden als m de
achtcidl'fe doipen, die noch door begcerte noch door ontwikkeling üijn aangcraakt. Gaat men kijken, waar zo'n blindo
kleuter vandaan komt, dan zijn het altijd
de armste huizen, de meest verlaten of ongolettcide moeders. De blindheid wordt in
laatste instantie veroorzaakt door vitarnine A gebrek, maar ei' gaat veel aan vooraf. Infectieziekten, die te vermijden zouden zijn, als er leidingwater oi' vuilafvoer
in het milieu bestond; tuberculose die wehg tieit onder slecht gevoede kinderen.
Is eens het oog einstig .aangedaan en is
er geen hulp nabij, beieid, betaalbaar, dan
woidl do kleuter onherstelbaar blind. De•/.e oogziekte (xeioftalmie) is de voornaambte oorzaak van vcrwoiven blindheid op
jonge leeftijd.

,

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
1 'i door*• piano-, viool-, en celloleerlingen van
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maan'dag, donderdag en zaterop zaterdag 15 juni
En dat allemaal voor de paar duizend- dag in Zandvoort.
ste grammen van een stof, die het in zijn
's avonds half acht in het Gemeenschapshuis te
Zandvoort.
voedsel niet kon vinden. Een stof waarmee
elk kind dat melk drinkt verzadigd wordt.
Uitgevoerd wordt o.m. Pianoconcert van HunEen stof die overal aan de bomen groeit,
de! met begeleiding- van strijkorkest.
Gediplomeerd
ook in de tiopen, het hele jaar door,
Toegang
vrij.
schoonheidsspecialiste
achter de hand van het blinde kind. Maar Moderne salon voor gegroene gioente — een andere bron — wor- laatsverzorging, lichaamsden dikwijls versmaad of worden althans massage, vermagering, gemet aan het kind gegeven. Op de dorps- garandeerde blijvende ontmaikten icnd Dacca lagen rode bergen haring, infrarood Sauna,
Gevraagd voor de eerste 3 weken van juli,
spaanso peper, het was er soms geel van enz.
de londstuivende kerrie, men kieeg tranen in do ogen van knoflook en uien, maar W. Draijerstr. 3, telef. 3412
er was geen bladgroente te bekennen.
HOTEL of PENSION met
voor 3 pers. Dicht bij zee. Br. ond. nr. 4403 bur. Zvt,
of zonder pand te koop
U weet het wel en ik weet het wel. Het gevr. Br. nr-. 4203 Z. Crt.
Courant.
^ '
is allomaal onkunde en armoede. Maar wij
zij er zo aardig van af geraakt sinds de
2525 W. Schouten. T.V., radio, haarden,
aardappeleters van Van Gogh — want toen
kachels, wasmachines enz.
kwam de oogziekte ook nog in Nederland
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tolvoor.
TELEFOONNUMMERS
lensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
EN ADRESSEN
Dit sooit blindheid is een indicator van
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
miserie. De mensen met weinig geld kunVondellaan 45rood.
nen het gemakkelijkst hun behoeften be- 42212 (02500) Garage Flinterman, Zandkeer, kiosk Raadhuisplein.
voortselaan 365, Bentveld, SAABvredigcn, als het op buikvulling (d.i. calo2262 Informatiebureau Vreemdeling envereii RENAULT-service-dealer.
rieên) aankomt. Het is moeilijker om aan
voldoende eiwit (d.i. bouwstof) te komen; 2071 florlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
lorenstraat 68.
dat is overal ter wereld betrekkelijk duur.
Maar het is het moeilijkst — in de prak- 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
koop, Oranjestraat 2a.
tijk — om vitamine A te verwerven.
Vitamine A is daarom het welvaarts- 2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
en Stationsplein.
vitamine. En de kinderen die door het gebrek eraan blind worden, vindt men altijd
bij de dieptepunten van de miseie. A is
Assepoes.

' actief persoon

Aad en Jan Plas

die zich wil belasten niét de wekelijkse verkoop en bezorging: van tijdschriften aan vaste
abonnees. Verdienste ca. ƒ 40,— tot f 50,— per
week. Borgstelling vereist.
Br. ond. nr, 4401 Z. Crt of tel. aanmelding onder nr. 020-67226.

Cobi Beek-Meisner

vrij huis of etage

vraagt:

a. Personeel voor ploegendienst
b. Mnl. en vrl. arbeidskrachten

Belangrijke

voor "dagdienst.

c. Aank. kracht
voor magazijn en expeditiewerk.
Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Reiskosten vergoeding.

Prof. dr. H. A. P. C. Oomen

DE DROOMWENS
Motor-gladiatoren
in de duinen
Enkele duizenden aanhangers van de motorspoit hebben zondagmiddag op het binnenterrem van het circuit de nationale motoicross wedstrijden bijgewoond. Deze
stonden onder auspiciën van de KNMV en werden georganiseei d door de motorclub „Zandvoort".
Ongeveer 70 juniores t.m. 250 cc namen
deel aan de eerste race, die m series moest
worden gereden. Vier en twintig rijders
bereikten de finale. De Wit uit Leiden
leek de beste kans te maken, maar werd
in do tweede ronde uitgeschakeld door
pech. Hiervan profiteerde Plötz uit Assen,
die de leiding in de volgende ronden niet
meer afstond.
De uitslagen luiden:
1. W.K. Plötz, Assen, Groeves, 10,57.2 min.
2. W. Koops. Assen, Greeves, 12.18.2 min.
3. P. B. W. H. Borst, Amsterdam, Greeves, 12.58.4 min.
4. P. van Kessel, Groningen, Greeves.
5. J. J. C. Heuvelmans, Valkenswaard,
Greeves.
Spectuculair was de race met zijspancombmaties op het steeds slechter wordende
binnenterrein
Janssen en Van Hcugten gaven elkaar
geen centimeter toe. De eerste serie werd
door Van Heugten gewonnen, de tweede
door Janssen, die tenslotte met 0,2 sec.
verschil wist te winnen.
De uitslagen luiden:
1. J.Markus, Amsterdam, BSA, 23.08 min.
2. C. van Heugten, Amerstoort, BSA, in
23.08.2 min.
3. J. Markus, Amsterdam, ESA.
4. J. H. J. Werp sr., Rijswijk, BSA.

de ronde werden beide rijders door pech
ingehaald en moesten opgeven.
Hierna nam Kikkers uit Ermelo de leiding. Hij voerde een felle sfrijd met Bessels uit Amersfoort, maar triomfeerde in
de laatste meters.
De uitslagen waren:
1. A. D. Rikkers, Errnelo, BSA, in 16.33.2
.min.
2. J. Bessels, Apeldoorn, Jawa, in 16.38.2
min.
3. P. den Edel, Gouda, Ardie, in 16.57.4
min.
4. A. v.d. Sluis, Arnhem, BSA, 17.10.8.
5. P. Anders, Gouda, Velocette, 17.12.6.

Gevr. Bruijnzeel of Pastoe
KLERENKAST.
Karel Doormanstiaat 4/7,
telefoon 4826.

CENTRIFUGE

Gevr.:
KAMERMEISJESERVEERSTER.
Hotel Zuidewind, Brederodestraat 104, tel. 2742.

DIE
MEER
KAN
EN

Mevr. v. d. Meulen, Hogeweg 76, tel. 2003 vraagt
flink MEISJE of WERKSTER.
Gevr. GEMEUB. KAMER
mnd. aug. man, vrouw, 2
pind. (7,9 jr). Br ond. nr.
4404 bur. Zvt. Crt.
Voor direkt gevr.:
KAMERWERKMEISJE,
evt. van 9-12.30 uur. Hotel
pension Faber, Kostverlorenstraat 15.
M E I S J E gevraagd voor
bediening, Stiandpaviljoen
no. 14.

ZOVEEL

A F W A S H U L P gevr.
Strandpaviljoen 27 of na
6 uur Brederodestraat 43,
telefoon 2437.

MINDER
KOST

2 dames, ongeh., 30 en 40
jr. zoeken WERKKRING,
Goedkeuring verzocht
liefst huish. en/of bij kinIn verband met de mededeling betreffende deren, intern. Br. 4402 Z.C.
het wachtverbod aan de oostzijde van de
Kennemerweg, in het nummer van j.l. vrij- BUNGALOW of HERENdag, vernamen wij dat het gemeentebe- HUIS met of zonder inb.,
stuur aan het college van Ged. Staten verhuurd aan badgasten
goedkeuring heeft verzocht voor het in- geen bezwaar, te koop gestellen van een wachtverbod voor genoemd vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
weggedeelte.

Tennisclub „Zandvoorl"

AUTOVERHUUR
„ZAND VOORT»

Met de ontmoeting van de 350 cc juniores Promotieioedstrijden zonüaci !) juni J9GS: Verhuur van Opeis en
werden de wedstrijden besloten. In de finaDe Metselaars 5-TCZ l
2-6 Volkswagens met roldakle (8 ronden) scheen den Ouden uit Gouda
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Haarl. LTC 4-TCZ 2
.
5-3
in het bezit van de beste troeven. Zijn
Dr. Schaepmanstraat 1
TCZ 5-Park Honingen
5-3
voornaamste rivaal was de Arnhemmer
Degradatiewedstrijd
Demoed.
In de tweede ronde moest den Oude zijn
NWTL 3-TCZ 3
7-1
concurrent laten passeren, maar in de der- (Zandv. degr.)

Zandvoortse Bridgeclub
De zevende competitie werd beëindigd met
een overwinning in de A-lijn van het koppel Raspoort-Sjouwerman met 215,66%.
De tweede plaats was voor het koppel Fabel-Stor met 206,55%.
In de B-hjn eindigde het dameskoppel
Bos-Sneiders op do eerste plaats met
225,31%. Het koppel Brossois-Spiers werd
tweede met 218,51%.
In de C-lijn eindigde de fam. Coops met
214,86% en het dameskoppcl Stor-Wellei
met 212,10%.
Fam. De Boer en het damcskoppel Hcldooi n-Di ÖSG promoveerden naar de C-lijn.
Zij behaalden resp. 224,50% en 223,96%.
De zoniet competitie star) woensdag 19
juni a.s.

P.V. „Phoenix"
De postduivcnvereniging: Phoenix hield
j.l. zondag een wedvlucht vanaf St. Glrislain over een alstand van 220 km. Do
eerste duif werd om G.50 gelost en arriveerdo om 9.57 uur.
De uitslagen luiden:
R. Engelander 1,2,3,8,15
R. van Gijtenbeck 4, 17
Th. v. d. Meulen 5, 7, 10, 12, 13, 16
J. Donker 6
Corn. Koper 9, IS
Jan Koper 11, 34, ]9.

P. V. „Pleines"
De P.V. „Pleines" hield j.l. zondag een
wedvlucht vanaf St. Ghislain over1 een afstand van 220 km. Gelost om 6.50 uur,
arriveerde de eerste duif om 10 uur.
,
De resultaten zijn:
H. Lansdorp l, 5, 6, 11, 14
K. Driehuizen 2
G. Driehuizen 3, 10, 19
A. Molenaar 4, 18
C. Visser 7, 8, 12, 15, 17
W. Driehuizen 9, 16, 21
B. Lukkassen 13
K. Kramer 20
E. v. d. Meulen 22

Het is het eerste team gelukt op de Metsbanen te Scheveningen de eerste promotieronde met succes door te komen en wel
door een overwrnnrng op het vrij sterke
team van de Metselaais 5 (6-2). Zandv. l
krijgt nu a.s. zondag ALTA 2 uit Amersfoort op bezoek. Wordt deze ontmoeting
in winst omgezet dan zal Zandoort promoveren naar de overgangsklasse B.
Het tweede tearti verloor op het nippertjc van HLTC 4 en verspeelde daarmee de
kansen voor de tweede klasse.
TCZ 5, het jeugdteam, deed het prima
tegen Park Honingen en zal nu a.s. zondag togen Reijnauwe 2 al het mogelijke
doen om naar de vierde klasse te promoveren.
Het zal zondag a.s. op de tennisbaan van
Zandvoort met aan spanning ontbreken.
Een promotie naar de overgangsklasse
voor het eerste team zou een prachtig geschenk zijn voor de jubilerende tennisclub.

<\lct en zonder leesbril
Nieuwe boflcpn Openbare Bibliotheek

Hij droogt niet alleen, maar
SP.OELT Uw was bovendien:
het deksel heeft een opening,
waardoor U met een slang op
de waterleiding Uw was kraakhelder spoelt.
Draai dicht de waterkraan en
Uw centrifuge werkt gonzend
voort om die kraakheldere was
lijndroog af te werken.

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen...

wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen' 'fander de aandacht
Aabyo - Amazone, machtige stroom.
ii r
Bottomc - Uit de wereld van het onbewuste van -het publiek wilt brengen. Daarvoor staat de
Canning - Het geheim van de panters.
Zandvoortse Courant te
Muschlcr - Die Unbekannte.
uwer
beschrkking.
Dit
Jenkins - Dust on the paw.
nieuwsblad
wordt, door
Troyat - Les dames de Siberië.
dat het plaatselijk en regiónaal nieuws
brengt,
Ontwikkelt tigstectuur
niet gelezen maar „geBasten - De ideale autorijder, kijken, den- speld"
van a tot z.
Tn die sfeer genieten ook
ken en rijden in een auto 1962.
uw advertenties méér dan
Berrill - Heelal en leven.
Ter Braak - Carnaval der burgers, een gc- gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
lijkenis in gelijkenissen. 1962.
Steek voor uw reclameEvers - Bastsnijwcrk.plannen uw licht eens on
Goldschneider - De schilderijen van Ver- bij (Je
meer-, complete editie.
Zandvoortse Courant
Lcy - De Polen. 1963".
Technische kennis, Basisdeel 2.
Achterweg l

VEILIG: deksel met sluiting.
DEGELIJK: geheel roestvrij.
MÉÉR INHOUDs 3 kg. droog
wasgoed.
GARANTIE: een vol jaar.

Romans

DROOMPRUS f.75."
Te''betalen in:
200'zegels a 10 cf. + f55.of 750. zegels.
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KNUPGRJTOL
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1 bij elke gulden boodschappen
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Bokaal voor O.H.v.Z.

Hoofdschudden of blij zijn
met het beeld van ons land?
Waar moet het met Nederland naar toe? Moet men het antwoord hoofdschuddend
geven of kan men losbarsten in gloedvolle toekomstbeschouwingen? Een feit is, dat
het beeld van ons land van vandaag vol tegenstrijdigheden zit. Dit bijvoorbeeld is
de schets van dit jaar: steden slokken grond op, de industrie breidt zich koortsachtig uit, wegen geraken overbelast, parkeerruimte is even kostbaar als goud, er zijn
geen recreatiemogelijkheden meer: maar ook, de zee wordt ingepolderd, nieuwe
zoetwaterbekkens ontstaan onder de nijvere handen van watertovenaars, de Deltawerken trekken alom in de wereld de aandacht, een ongekend grote toeristenstroom
trekt over de grenzen en de werkgelegenheid is nog nooit zo ruim geweest.
Dit beeld staat vastgesteld in een enorm
naslagwerk „Nederland wordt groter", van
drs. Eldert Willems, dat onlangs is verschenen.
ledere zeven jaren krijgt ons land er
één miljoen inwoners bij. Al die mensen
hebben een zekere hoeveelheid grond —
om te wonen, te leven en zich te amuseren — nodig. „Nu al vormt de grond van
Nederland de inzet van een belangenstrijd:
elk trekt eraan en wil zijn deel", zegt de
schrijver. Er is voor iedereen en voor alles een tekort aan wat dan ook. Alles en
iedereen wil uitbreiden. Expansie is het
toverwoord, dat de toekomst beheerst.
Spookachtig, maar toch angstwekkend
reëel is bijvoorbeeld het beeld van de drie
grootste Nederlandse steden over zo'n jaar
of vijf a tien. De agglomeratie Amsterdam moet rekening houden met één miljoen 135 duizend inwoners rond 1980. Waar
moeten zij blijven? Amsterdam zelf zal
ruimte hebben voor één miljoen. Buursteden of nieuwe kernen moeten de rest opvangen. Rotterdam blijft groeien als kool.
In tien jaren is het een wereldstad geworden met een Lijnbaan, die de Fif th Avenue
van Europa is geworden. In het jaar 2000
zal Rotterdam 1.325.000 inwoners hebben.
Waar moet de „Poort van Europa" hen
bergen? En Den Haag — de Residentie —
is al over vijf jaren volgebouwd. Maar
toch zullen er zovelen naar Den Haag
trekken, dat de hofstad rond 1980 bijna
één miljoen inwoners zal moeten bergen.
Waar? In een nieuwe satellietstad, zegt
drs. Willems.
De grote" drie 'zijn' met de enigen, die
zich onstuimig uitbreiden. Eindhoven bijvoorbeeld is hard op weg Utrecht als
vierde in het land op zij te zetten. De bevolking van Nederland verdubbelde deze
eeuw, maar Eindhoven werd zeven malen
groter. In Zeeland zullen Vlissingen en
Middelburg uitgroeien tot een dubbelstad
met 200.000 inwoners. Dit alles vraagt
grond voor woningbouw. Het vraagt ook
goede wegen en verbindingen.
„Er is een verkeersstorm op til. Een lawine verplaatst zich door het land, uiterst
technisch, vol onvriendelijk gebrul, een
spoor van olievlekken achterlatend. Een
lawine, waarvan het geweld in banen

moet worden geleid, maar die nooit kan
worden gestuit. „Waaruit die lawine bestaat? Uit meer dan 600.000 personenauto's, 150.000 vrachtauto's, motoren en
scooters en uit meer dan 1.25 milj. bromfietsen. De wegen zullen te smal worden,
de verbindingen te stroef.
Nederland heeft een ander gezicht dan
dat van molens, tulpen, kaas en Delfts
Blauw. Dat wordt snel duidelijk door de
flitsen, welke drs. Willems van ons land
geeft. Éénderde van de bevolking van de
Randstad Holland verlaat in de vrije tijd
de woonplaats op zoek naar ruimte en
lucht. Maar op een zonnige dag trekken
zo'n kleine miljoen bezoekers naar de kust
van de Noordzee. Geen wonder dat men
nu al de borden kan vinden „Strand vol".
Recreatieruimte moet voor iedereen worden geschapen. In nieuwe gebieden in Calland en Twente, in Brabant en Zeeland.
Maar als die ook niet toereikend blijken?
Een zorg waarmee wij ons niet straks,
maar nu bezig moeten houden.

De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen" heeft de eerste prijs behaald in de
zesde Natu-toneelwedstrijd en kwam voor
de tweede maal in het bezit van de kristallen Vrije Volk-bokaal. De eerste keer
kwam „Op Hoop van Zegen" in het bezit van deze bokaal in het speelseizoen 1955
1956 met de opvoering van „Kleine kinderen worden groot", thans werd de toneeltrofee gewonnen met de opvoering
van het Engelse blijspel „Hobson's dochters", door Harold Brighouse. Beide keren
voerde de heer J. G. Bisenberger de regie.
De uitreiking vond j.l. dinsdag plaats in
het Gemeenschapshuis. De jury, bij monde
van de heer G. Molier, toneeladviseur van
de Ned. Amateur Toneel Unie in NoordHolland, prees de prestaties van O.H.v.Z.
Waardering werd geuit voor de teamgeest, het decor, de rolkennis en de tekstregie.
De heer Molier, overhandigde na voorlezing van het juryrapport, de bokaal aan
voorzitter-regisseur Bisenberger.
De tweede prijs werd toegekend aan de
geheelonthoudersvereniging „Nieuw Leven" te Haarlam met de opvoering van
„Bomen sterven staande"; de derde prijs
ging naar de arbeiderstoneelvereniging
„Pal vu" uit IJmuiden met „De boomgaard". De Haarlemse vereniging „De
Kennemer Kunstkring" werd vierde met
het stuk „Bushalte" en de Haarlemse toneelvereniging „Vriendschap zij ons doel"
vijfde met „Verdachte ontkent". De zesde
plaats was voor de Hillegomse toneelvereniging „Ons genoegen" met de thriller
„De rode pullover". Buiten mededinging
werd aan „Jan van Dommelen" te Santpoort een herinneringsvaantje uitgereikt.
Aan de prijsuitreiking ging een opvoering vooraf van de éénacter „Rosalie of
hoog bezoek" door de speelgroep „Vrij
Spel" uit Amsterdam. Na de pauze speelde „Vrij spel" de éénacter „Zeven vrouwen".

Zilver en Goud
Spreken maar ook kunnen zwijgen

In onderstaande tabellen heeft het Verbond voor Veilig Verheer — sonder commenlaar — enkele gegevens over de verkeersfon)'veiligheid in ons land in tabelvorm ge'noteerd. Het Verbond bewerkte dit cijfermateriaal aan de hand van gegevens van
tiet Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. De cijfers over 1961 en
voorgaande jaren zijn definitief, die over 1962 zijn uiteraard voorlopig.

TABEL 1. De stijging van liet jaarlijks aantal verkeersongevallen, doden en -gewonden, vergeleken met de overeenkomende aantallen van het voorgaande jaar.
Ongevallen
Stijging t.o.v.
vorig jaar
Jaar
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Onwillekeurig zal men zich wel eens af- grijpen liggen, vindt hoofdzakelijk zijn
vragen of de dienaren van de Koningin oorzaak hierin, dat zij openbaar zijn geder Aarde zich in alle gevallen terecht maakt.
Ook hier leven potentaten en potenberoepen op hun plicht, de bron van hun
taatjes, die geen kritiek dulden en wannieuws te verzwijgen.
Men zou, met name in gevallen, zoals in neer die kritiek toch komt, zoeken naar
Engeland aan de orde, de vraag kunnen een gelegenheid om zulks de kritikaster in
stellen of het landsbelang niet diende te te peperen.
Hierbij kan worden herinnerd aan het
prevaleren boven het handhaven van de
geval van een jongeman in een onzer stejournalistieke code.
Zitten die journalisten niet een beetje te den, die klaagde over de behandeling, welhoog te paard? Hebben zij niet de plicht ke hij van de politie na een verkeersovervan ieder staatsburger de overheid volle- treding had ondergaan. Sinds die tijd werdig in te lichten, wanneer 's lands belang den zijn gangen nagegaan en wanneer
men maar kans zag hem op een verkeersen veiligheid in gevaar zijn?
overtreding te betrappen, al was die nog
Men
zou
op
deze
vragen
kunnen
antFeestmarkt nadert
woorden met een wedervraag: zou 's lands zo gering, kreeg hij een bonnetje. Ook
kwam een eind door publiciteit.
De voorbereidingen voor de feestmarkt op belang er mee gediend zijn wanneer de hieraan
Maar men dient er rekening mee te houpers op deze wijze haar' informatiebronvrijdag 28 juni a.s. op het Gasthuisplein nen
den, dat ook in de kleine gemeenschap,
zag toegestopt?
bevinden zich in een vergevorderd stadium.
Het is immers duidelijk, dat er mensen ook in schijnbaar minder belangrijke geDe organisatoren rekenen op tenminste zijn, bereid om informaties te verstrekken, vallen de informant staat moet kunnen
op de geheimhouding door de jour30 kramen, waarvan de opbrengst ten die in sommige gevallen kunnen dienen maken
om misstanden, gevaarlijke misstanden nalist. Dat moet eenvoudig een wet van
goede komt aan evenementen voor de be- zelfs,
te onthullen. Deze mensen zijn meden en perzen zijn. Men behoeft waarjaarden van Zandvoort. Aan de opening meestal in een positie, die het hun uiter- lijk niet bang te zijn voor dreigementen
van de feestmarkt gaat een rondrit van mate moeilijk maakt in de openbaarheid en voor geen pressie te wijken. Deze code
internationaal aanvaard; in demoleden van de sociëteit „Voor Anker" voor- te treden. Zouden ze de veelgeprezen hiër- wordt
cratische landen heeft nog niemand kans
archieke
weg
volgen,
dan
hebben
ze
alle
af. De folklorevereniging „De Wurf" heeft kans, dat juist de mensen, die hen op de- gezien haar te doorbreken.
toegezegd medewerking te zullen verle- ze weg zouden moeten voorthelpen, de
Ook in ons land zijn journalisten de genen met de uitvoering van volksdansen •voornaamste obstakels vormen. Daarbij vangenis ingegaan en zij zijn er gezond
wel weer uitgekomen zonder een woord
etc. Voor deelname aan de markt kunnen komt vooral in ambtelijke kringen de nei- en
te hebben losgelaten, tijdens hun „zitom publiciteit te vermijden.
winkeliers, standwerkers en particulieren, ging
Ook in ons land is gebleken, dat open- tingsperiode" moreel en materieel gesteund
die iets willen afstaan voor de „oud roest baarmaking van misstanden door de pers door hun collega's.
Het is geen poging tot gewichtigdoenemarkt", terecht bij veilinggebouw „De (daargelaten of de wijze waarop en mogelijke aanwezigheid van nevenbedoelin- rij van de journalist, geen dwarsdrijverij,
Witte Zwaan", Dorpsplein 2, tel. 2164,
gen de zaak wellicht vertroebelen) autori- wanneer hij tegenover allen en iedereen
teiten tot handelen heeft genoopt en het weigert de bronnen van zijn informatie te
hun onmogelijk heeft gemaakt dingen noemen.
Burgerlijke Stand
Het is een kwestie van persoonlijke en
binnenskamers af te doen (of niet af te
7 juni - 13 juni 1963
doen), die wellicht de openbaarheid ten publieke verantwoordelijkheid.
verdienden.
Geboren: Alexander Joseph, zv., A. E. volle
Degene, die dergelijke informaties verJ. W. Levy en van S. Netten; Monique strekt,
er te alle tijde op kunnen Medailles en een beker
Frederike Antoinette, dv., R. H. Bijster rekenen,moet
dat
de
journalist, Het schaakseizoen 1962-'63 werd afgeen van W. Halderman; Astrid Anna, dv., onder hoe zwaredesbetreffende
pressie ook, zijn bron sloten met het uitreiken van medailles en
S. P. Berkhout en van P. M. Geusebroek. verzwijgt en daarvoor
desnoods de ge- bekers.
Ondertrouwd: Johannes Wilhelmus Main gaat.
Mevrouw Janssen was aanwezig bij het
ria Leermakers en Christina Maaike Eli- vangenis
Waar dat. vertrouwen begint te wanke- uitreiken van de beker aan de rlubkamsabeth Westenberg.
len,
wordt
de
informatiebron
toegestopt,
Gehuwd: Henri Simon Franssen en zodat de pers haar informerende en voor- pioen, de heer Gerritsma.
De leden willen hiermede de herinneYvonne Wilhelmina Maria Warnink.
lichtende taak niet kan vervullen.
ring aan één hunner trouwste en prettigOverleden buiten de gemeente: Dirk
Wanneer men in het Engelse geval na- ste schaakvrienden, wijlen de heer Chr.
Kooy, oud 72 jaar, gehuwd met J. B. M. gaat hoe lang en in hoevele gevallen Janssen,
levendig houden.
M. Lokenberg; Zijtje Visser, oud 65 jaar, reeds met noodzakelijke veiligheidsmaatVerder werden nog medailles en prijzen
gehuwd geweest met T. Verhoeven; Dirk regelen een loopje werd genomen en uitgereikt
de heer Lindeman en
Hoefgeest, oud 58 jaar, gehuwd met A. C. luchthartigheid staatsgeheimen in handen Bronkhorst, aan
Weilers en mej. Akersloot,
Duijff; Antje Schuurman, oud 82 jaar, gebracht van volstrekt onbetrouwbare terwijl de wedstrijdleiders
voor hun aangehuwd geweest met H. Hoogcarspel; lieden, dan staat buiten kijf, dat het hoog
in de competitie een geschenk in ontLeonardus Antonides Klaasen, oud 78 jaar, tijd was, dat hieraan een einde kwam. deel
vangst mochten nemen.
gehuwd met M. J. E. Op 't Eynde.
Blijkbaar is de enige mogelijkheid om dit
Geboren buiten de gemeente: Eric Mar- te bereiken geweest, dat deze misstanden
cel, zv., H. J. Bunning en "van A. M. C. publiek werden gemaakt, 's Lands belang Watergetijden
Groen; Stephanes Johannes, zv., F. A. H. en 's lands veiligheid zijn niet alleen maar
strand
HW LW HW
LW
Laarman en van Th. A. Koops; Melgert regeringszaak. Zij gaan iedere burger
berijdbaar
juni
Anthony, zv., M. C. H. de Jongh en van aan.
C. D. M. Kupers; Eveïine Johanna, dv.,
Bij de nieuwsbladen wordt men niet 16 10.32 18.30 23.06 6.00 14.30—21.00
R. Reumann en van A. C. W. M. Smit zo vaak met dergelijke zware gevallen ge- 17 11.41 19.30 24.15 7.00 15.30—22.00
12.50 20.30 4.00—10.30
Eline Wijndina Elizabeth, dv., A. J. B. de contronteerd. Toch dient men er reke- 18 0.15
8.00
5.00—11.30
13.48 21.30
Jong Luneau en van E. H. van Weel; ning mee te houden, dat deze code ook 19 1.16
9.00
Pinse Hans, zv., Th. H. van der Meulen hier geldt.
20 2.09 10.00 14.42 22.30 6.00—12.30
7.00—13.30
en van P. H. Okkinga; Allegonda JohanImmers, ook in de kleine gemeenschap 21 2.58 11.00 15.30 23.30
na, dv., L. P. Barnhoorn en van S. P. komen misstanden voor. De voorbeelden 22 3.46 11.30 16.16 24.00 7.30—14.00
Mooren.
zijn voor het grijpen en dat ze voor het Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Stijging t.o.v.
vorig jaar

Aantal absoluut in% Aantal
86.778
101.259
115.041
128.814
133.671
137.812
150.770
177.469
190.280
205.022

7.434
14.481
13.782
13.773
4.857
4.141
12.958
26.699
12.811
14.742

Gewonden

1.390
1.520
1.552
1.628
1.701
1.604
1.718
1.926
1.997
2.073

9,3
16,7
13,6
12,0
3,8

3,1
9,4

17,7
7,2
7,8

Stijging t.o.v.
vorig jaar

absoluut in% Aantal absoluut in%
293
130
32
76
73

-97
114
208
71
76

26,7
9,4
2,1
4,9
4,5
-5,7
7,1
12,1
3,7
3,8

26.945
30.441
34.097
36.635
39.514
39.782
43.526
48.358
50.171
50.542

2.807
3.496
3.656
2.538
2.879
268
3.744
4.832
1.813
371

11,6
13,0
12,0
7,4
7,8
0,7

9,4
11,1
3,7
0,7

TABEL 2. De stijging van de verkeersonveiligheid vergeleken bij de toenemende
verkeersintensiteit (indexcijfers: 1955 = 100).

Jaar
1953
1954
1955
1956

In Engeland zijn journalisten tot gevangenisstraffen veroordeeld omdat zij weiger- den „.tegenover. de rechter, -de., bron _te noemen van berichtr»:<, die , een gevaL. van ,
hoogverraad onthulden. Zij hielden vast aan hun zwijgplicht, die nog niet als een
recht is erkend.

Doden

1957
1958
1959
1960 .

1961
1962

Verkeersintensiteit
79
88
100
110
120
130
141
153
165
175

Totaal aantal
ongevallen
abs.

Doden

index abs.

86.778
75
88
101.259
115.041
100
128.814
112
116
133.671
137.812 . 120
150.770
131
154
177.469
190.280
165
178
205.022

1.390
1.520
1.552
1.628
1.701
1.604
1.718
1.926
1.997
2.073

Licht
gewonden

Ernstig
gewonden

index abs.

index abs.

90
98
100
105
110
103
111
124
129
133

74
88
100
108
119
119
130
147
156
164

14.535
17.123
19.564
21.478
23.350
23.291
"25.492"
28.682
30.628
32.141

12.410
13.318
14.533
15.157
16.164
16.491
18X134
19.676
19.543
18.401

index
85
92
100
104
111
113
124
135
134
127

TABEL 3. De „verkeersveiligheidscomponent"
De (on)veiligheid van het wegverkeer wordt niet alleen bepaald door het aantal
verkeersongelukken dat plaatsvindt of .door het aantal slachtoffers, dat tengevolge
van verkeersongelukken valt: immers^ deze cijfers zijn — hoe ontstellend zij op zichzelf ook zijn — daarvoor te subjectief. De mate van de relatieve (on) veiligheid Ijuan
het wegverkeer kan eerst objectief worden benaderd en in nuchtere cijfers worden
geregistreerd, indien de ongevallencijfers in relatie tot de verkeersintensiteit \ioorden
gebracht.
Op grond van deze overweging heeft het Verbond, teneinde een redelijk objectieve
indicatie van de verkeersf on) veiligheid in ons land te verkrijgen en tevens een vergelijkingsmaatstaf met voorgaande jaren te kunnen hanteren, met gebruikmaking
van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek het begrip „verkeersveiUgheidscomponent" gecreëerd. Deze component wordt verkregen door het indexcijfer van het totaal aantal verkeersongevallen te delen door het indexcijfer van
de verkeersintensiteit, waarna het quotiënt wordt vermenigvuldigd met 100:
verkeersveiligheidscomponent =

indexcijfer
indexcijfer

verkeersongevallen
X
verkeersintensiteit

100.

Op basis van deze formule werd onderstaande tabel opgesteld, bij het hanteren
waarvan echter een waarschuwing op zijn plaats is. Uit onderstaande cijfers zou
wellicht kunnen worden afgeleid, dat, wanneer het "aantal ongevallen m zodanige
verhouding staat tot de verkeersintensiteit dat de „verkeersveiligheidscomponent"
gelijk is aan 100, het verkeer „redelijk veilig" kan worden genoemd. Niets is
minder waar ! Als de component 100 bedraagt, betekent dat alleen maar dat
(uitgaande van index 1955 = 100) het verkeer in het betreffende jaar alleen maar
net zo onveilig is als in 1955, niets meer en niets minder.
De „verkeersveiligheidscomponent" moet alleen worden gebruikt om te bepalen hoe
het met de verkeersf on) veiligheid in een bepaald jaar gesteld was vergeleken met
die in een ander jaar. Als alles gaat zoals we allemaal graag souden willen, zou de
component steeds lager ivorden <en in het ideale geval O bedragen; maar dat is een
utopie.
De „verkeersveiligheidscomponent" van de
afgelopen tien jaar (1955 = 100)
Aantal verkeersIndex
Verkeersongevallen
verkeers- veiligheidsindex intensiteit component
absoluut
Jaar
1934
1938
1947
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

44.705
46.655
39.400
86.778

101.259
115.041
128.814
133.671
137.812
' 150.770
177.469
190.280
205.022

39

29

41
34
75
88

33
43
79
88

100
112
116
120
131
154
165
178

100
110
120
130
141
153
165
175

134,4
124,2
79,1
95,0
100,0
100,0
101,9
96,7
92,3
93,5
100,6
100,0
101,7

i{

i

Z.O.V. bracht „Grafin Mariza"

10 GULDEN REGELS
voor voetgangers

''

Kuim 70 pot van de ongevallen, die — blijkens gegevens uit een twintigtal gemeenten — op zebrapaden gebeuren, worden veroorzaakt door de schuld van de voetgangers zelf. Ruim de helft van de hierbij betrokken voetgangers waren kinderen, ongeveer een kwart ervan waren ouden van dagen.
En ook de automobilist, de motor- of scooterrijder is op z'n tijd voetganger!
Tien gulden regels heeft het Verbond voor Veilig Verkeer voor de voetganger opgesteld. Hier zijn ze:
1. Het voetpad, het trottoir, de stoep
is nog steeds het domein van de voetganger. Maak er dus zoveel mogelijk
gebruik van, en vermijd het onnodig
betreden van de rijweg.
2. Als u moet oversteken, maak dan zo
mogelijk gebruik van het zebrapad.
Goed uitkijken naar alle kanten, en
als u merkt dat het verkeer voor u
stopt, steek dan zonder aarzelen zo
vlug mogelijk over, eventueel in groepjea.
3. Is er geen zebrapad in de buurt, steek
dan altijd haaks over. Ook dan weer
geldt: uitkijken naar alle kanten en
blijven uitkijken!
4. Moet u bij een kruispunt oversteken?
Dan nooit diagonaal, maar altijd
haaks, dus eerst de ene straat, en dan
de andere. Denk dan vooral aan het
verkeer, dat om de hoek kan komen
en om het afbuigende verkeer.
5. Als het verkeer bij 't kruispunt wordt
geregeld met lichten of door 'n agent,
wacht dan tot het verkeer dat in dezelfde richting gaat als u het teken
krijgt om op te rijden. Ga altijd met
de stroom mee, maar Iet op voor afbuigend verkeer. Zijn er speciale voetgangerslichten, wacht dan totdat ze op
groen staan en steek dan over; springen ze, als u halverwege bent, op
rood, ga dan niet terug maar loop
stevig door.
6. Als er geen zebra
is, maar wel een
vluchtheuvel, sfeek dan over in twee
etappes; u kunt dan ook tweemaal zoveel uitkijken.
7. Als u wilt oversteken bij een stilstaande bus of auto, houd dan een afstand van zo mogelijk vijf nieter tussen u en dat voertuig; u kunt dan gemakkelijker „om het hoekje" kijken.
Houd het aan uw rechterhand, zodat
u het gevaarlijkste verkeer van links,
dus van de „vrije" kant, ziet naderen.
In de praktijk betekent dat: aan de
achterzijde van het voertuig oversteken.

8. Buiten de bebouwde kom moet u
's avonds, als er geen voetpad is, links
lopen. U heeft geen ogen in uw rug,
en als u links loopt ziet u het verkeer
van voren naderen. Probeer voor gewoonte te houden ook overdag en binnen de bebouwde kom, als er geen
stoep is, links te lopen!
9. Is er geen voetpad, maar wel een
fietspad? Loop daar dan, de fietsers
tegemoet!
10. Ga uit beleefdheid bij bushaltes niet
zo staan, dat een ander niet kan passeren. Wees, behalve voorzichtig, óók
hoffelijk in het (voetgangers) verkeer!

en niet verbrand
PIGMADERM

J.l. maandag, woensdag en donderdag
klonken in theater Monopole muziek en
zang van de operette „Grafin Mariza",
uitgevoerd door de jubilerende Zandvoortse
Operettevereniging met begeleiding van
het Haarlems operette-orkest.
Aan het begin van de voorstellingen
werd het overlijden herdacht van de voorzitter van de vereniging, de heer C. Schaap.
De waarnemend voorzitter, de heer W.
van der Moolen, memoreerde de verdiensten van de heer Schaap, aan wie de operettevereniging veel heeft te danken. Mede door zijn aktiviteiten werd de Z.O.V.
in Zandvoort een begrip.
Hierna ging het doek open voor de eerste acte van Emmerich Kalmans operette,
„Grafin Mariza", die ter gelegenheid van
het 15-jarig bestaan van de Z.O.V. was ingestudeerd. De operette kreeg een vlotte
opvoering door goed samenspel en zang
van solisten en koor. Het Haarlems operette orkest, o.l.v. de nieuwe dirigent C.
Kruijf, begeleidde het geheel vaardig en
attent.
Bij de solisten waren Martha Koper en
Chris Overweg de uitblinkers. Hier kon
worden gesproken van gave zang en goede
toneelprestaties. Een gelukkige combinatie die maar zelden bij operette uitvoeringen wordt aangetroffen. De overige medewerkers (sters) lieten zich door deze kwaliteiten inspireren, waardoor de uitvoeringeen aanvaardbaar niveau bereikte en dit
ondanks de erbarmelijke accoustiek van
de zaal.

Tube 2.95 - Flocon 7.50 en 2 95

Eerste zomerdrive
De eerste zomerdrive, georganiseerd door
de Zandvoortse Bridge Club, startte dinsdagavond in hotel Keur. In 7 lijnen werd
gestreden om de Keur-wisselbeker. In de
G-lijn werden de dames Bijleveld-Strietman de winnaressen van de drive en de
wisselbeker.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
A-lijn: l. gebr. Tabbers, 51 p., 2. Ligthart-Zijlstra, 50V» punt;
B-lijn: 1. fam. Huisman, 51 p.; 2. dames
Bijleveld-Zwager, 46 p.
C-lijn: 1. Bais-Valk, 65 p.; 2. Balk-mevr.
Fabel, 62i/2 p.
D-lijn: 1. dames Degenaar-Kluit, 63i/„ p.;
2. mevr. v.d. Staalen-v.d. Berg, 63 "p.
B-lijn: 1. fam. Kroskinsky, 65 p.; 2. dames Horsmeijer-Koperberg, 64i/2 p.
F-hjn: 1. Moorman-Timmermans, 50i/.> p.;
2. Mevr. Windt-Riemsdijk, 46i/a p.
G-lijn: 1. dames Bijleveld-Strietman, 45 p.;
2. Boelhouwer-Windmeijer, 44i/„ p.
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Speed*
„De Journalist" heeft een gebouw kruipen om te proberen met een
speech overgenom en van man te praten die erover denkt «au?' beeen stadsverslaggever van neden te springen.
de Houston Press (USA),
„U zult kletsnat in de stromende regen
voor de Texas Junior Col- staan terwijl het water u om de voeten
lege Press Association.
spoelt en de wind in uw oren huilt, als u
De, plaats waar dit ge- probeert verslag uit te brengen van de
beurde, verklaart misschien schade die een orkaan heeft aangericht,
ook het karakter van de speech. Houston
„U zult urenlang in de brandende zon
= Texas en Texas = 101%. Niet alleen de. staan luisteren naar toespraken die de prehoeden, maar ooh de monden zijn daar sident tot het volk houdt.
groter.
„U zult midden in de nacht uit uw bed
En wellicht heeft mister Jack Moliler komen en door een gierende sneeuwjacht
met cowboy-laarzen en vijfgalonhoed de- rijden om de redding te verslaan van 31
üe toespraak gehouden voor de juniores, schoolkinderen en hun onderwijzeres "
die ongetwijfeld met glinsterende ogen van op een bergpas door een lawine zijn beonder hun breedqerande hoeden zijn be- dolven".
toog hebben gevolgd.
Gevoelloos of een cynicus f
„Wat kan opwindender zijn dan met
Van iemand zonder gevoel schreef Amblocnote en potlood in tegenwoordigheid brose Bierce in zijn „Satans Woordenvan Carl Sandburg te zitten, of van een boek": Gevoelloos, bn. en bw. begaafd met
Arnold Toynbee, een Harry Truman, een een grote kracht om de ellende te dragen,
Elizabeth Taylor,- een Albert Schweitzer, die anderen overkomt. Toen men Zeno de
een Igor Strawinsley ï
boodschap bracht, dat een van zijn vijan„Of het zenuwpnkkelende besef dat er den overleden was, scheen hij diep bewom het donkere huis waar je met twee gen.
gewapende rechercheurs zult binnengaan
„Wat nu!" riep een van zijn leerlingen
een gek zit die al één politte-agent heeft uit, „weent u over de dood van een vijdoodgeschoten e»i een tweede heeft se- and?"
loond f
„Ja, dat is zo", antwoordde de grote
„Of de ruige, rumoerige, rokerige op- Stoïcijn, „maar je moest me eens zien
winding van een grote politieke vergade- glimlachen bij de dood van een vriend."
ring niet al zijn zivaarwichtige redevoeBn over de cynicus schreef Bierce: Cyringon en sivaanvichtige zeurkousen, zijn nicus, m. Een deugniet, dia door zijn geverhit gepraat en z'n bloemrijke retoriek f brekkig zicht de dingen ziet zoals ze zijn,
„Of de huiveringwekkende ogenblikken, niet zoals se behoren te zijn. Vandaar de
van spanning als een woedende menigte"* gewoonte van de Scythen om een cynicus
aarzelt of se haar misnoegen zal uiten in de ogen uit te steken, om zijn gezicht te
een razende, tierende uitbarsting van verbeteren.
bloedvergieten, dan wel terugainken in de
Klaar wellicht betreft het hier alleen
duisternis waaruit ze te voorscnijn is ge- maar een idoot en daarover merkte Bierce
komen ?
op: Idioot, m. Ben lid van een grote en
„Als u deze spannende ogenblikken hebt machtige stam, waarvan de invloed in
beleefd en ze dan hebt beschreven opdat menselijke aangelegenheden immer overandere mensen iets kunnen zien van ivat heersend en dwingen is.
11 hebt gezien en iets kunnen voelen van
wat u hebt gevoeld, dan bent u, geloof ik, Het is te hopen dat de leden van de Texas
de meest bevoorrechte onder de mensen. Junior College Press Association voor dat
„U zult afdalen m het zwartgeblakerde zij hun journalistieke loopbaan beginnen,
ruim van een uitgebrand vrachtschip. V het woordenboek van hun landgenoot Amzult bergen beklimmen om het terrein van brose Bierce onder ogen krijgen. Het is een
een bosbrand te bereiken. U zult op han~ goed tegenwicht voor de speeches als die
den en voelen op de daklijst van een hoog van mister Jack Mohler.

Aan zet...
De grote rol, die Duitsland altijd in het
schaken heeft gespeeld, wordt hierdoor
weerspiegeld, dat 't Duits onder schaakmeesters de voertaal is; termen als „Zugzwang" en „Zeitnot" worden over de hele
wereld gebruikt. Hoewel Duitsland heden
ten dage geen spelers van wereldkampioensformaat meer heeft, wordt er nog
altijd bijzonder sterk geschaakt, zowel in
West- als in Oost-Puitsland. Gezien de
goede resultaten, die de beide Duitslanden
op de diverse schaakolympiades hebben geboekt, valt het stellig te betreuren, dat
men geen ploeg1, samengesteld uit spelers uit West- en Oost-Duitsland naar de
olympiades afvaardigt. Overigens heeft
men het experiment uit 1953, toen in Leipzig spelers uit West- en Oost-Duitsland
om de Duitse titel speelden, niet meer herhaald. Wel komen zo nu en dan de beide Duitslanden in correspondentieschaakmatches met een gezamenlijke ploeg uit.
Uit het kampioenschap van. Oost-Duitsland, dit jaar gewonnen door de student
Möhring-, volgt hier een tweetal bliksemoverwinningen van ex-kampioen Uhlmann
(in ons land ook bij niet-schakers bekend
geworden door de „kwestie-Uhlmann").
Uhlmann-Neukirch, DDR 19G3
I. d4, d5, 2. Pf3, Pf6, 3. c4, c6, 4. Pc3,
dc4:, 5. a4, Pa6, 6. e4, Lg4, 7. Lc4:, e6,
8. 0-0, Le7, 9. Le3, 0-0, 10. De2, Pb4,
II. Tfdl, Dc8?, 12. Tacl, Dd8, 13. h3, Lh5,
14. Lf4, Da5, 15. g4, Lg6, 16. Pe5, c5?,
17. d5, ed5:, 18. ed5:, Ld8, 19. h4!, h6,
20. d6! en Zwart gaf op. Er dreigt 21.
Pg6: en 21. ...Lh7 wordt beantwoord met
22. g5, hg5:, 23. hg5:, Pe8, 24. g6 etc., en
21. ...Kh8 met 22. h5 en 23. Pf7:+ etc.
Medler-Uhlmann, DDR 1963
1. d4, Pf6, 2. c4, g6, 3. Pc3, d5, 4. cd5:,
Pd5:, 5. e4, Pc3:, 6. bc3:, Lg7, 7. Lc4, 0-0,
8. Pe2, Pc6, 9. 0-0, b6, 10. Le3, Lb7, 11.
Dd2, Pa5, 12. Ld3, c5, 13. Lhö:, cd4:, 14.
Cd4:, TcS, 15. Tfcl, Lh6:, 16. Dh6:, Dd6,
17. h4 (Vanaf nu gaat Wit te veel wagen;
hij had zich dienen te bepalen tot het
handhaven van het evenwicht) 17. ...Pc6,
18. Tdl, Df6, 19. Lb5, TfdS (Het witte centrum is uiterst kwetsbaar; op de kwetsbaarheid van pion d4 is trouwens het
Grünfeld-Indisch gericht) 20. Lc6:, Tc6:,
21. e5, Df5, 22. Pg3, Dg4, 23. d5, TcS, 24.
d6, Te5:, 25. Tacl, Td6:, 26. Td6:, ed6:,
27. Tc7 (die diagram)

a

b

c

d

e

f

g

h

27. ...Tel+, 28. Kh2, Thl-f! en Wit gaf
op. Op 29. Phl: volgt Dg2: mat en op 29.
Khl: komt 29. ...Dh3 + en 30. Dg2: mat.
Een elementaire combinatie, maar toch altijd weer amusant om te zien!
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
De burgemeester van Zandvoort zal zijn
eerstvolgende spreekuur houden op dinsdag 1& juni van 10-11 uur.
Op' de woensdagen 19,en 26 juni zal geen
spreekuur worden gehouden.'
',
u

Speedboot omgeslagen
Zondagmiddag sloeg voor de rotonde een
speedboot om. De inzittenden wisten zich
in veiligheid te brengen.
De boot werd door twee vletten van de
Zandvoortse Reddingsbrigade naar het
strand gesleept.

Afval in brand
De brandweer werd dinsdagavond gealarmeerd voor een brandje bij een afvalhoop
op de puinstortplaats aan de Vondellaan.

Zandvoortmeeuwen
Programma zondag 16 juni:
QSG 2-Zandvoortmeeuwen 2
10 u.
Vertrek per bus Stationsplein 8.30 uur.

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Rotterdam", 16 juni;
ss „Waterman", 17 juni;
ss „Westerdam", 19 juni;
Argentinië:
ms „Zaanland", 17 juni;
Australië:
ms „Perim", 16 juni;
ms „Sargodha", 19 juni;
Canada:
ss „Rotterdam", 16 juni;
ms „Learina", 19 juni;
Chili:
ts „Ludwigshafen", 16 juni;
Indonesië:
ms „Dortmund", 20 juni;
Ned. Antillen:
ms „Ganymedes", 17 juni;
Nieuw-Zeeland:
ms „Neder Eems", 16 juni;
ms „Tancred", 17 juni;
ms „Rangitane", 19 juni;
Suriname:
ms „Oranjestad", 19 juni;
Z.-Afrika (Rep.) en Z-W.-Afrika:
ms „Pendennis Castle", 16 juni;
ms „Oranjefontein", 19 juni.
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkantoren.

Huidverzorging
zacht-zuiver- gezond
Puistjes drogen in met Purolpoeder

Mensen en zaken
Antiek-hobby
Boze tongen beweren dat moeder voor
niets staat als het er op aan komt haar
huis te verrijken met antiek, waar ze onuitsprekelijk dol,pp,is. Hiermee wiliniet gezegd zijn dat, zij haar antieke spulletjes
'in" de 'loop van de jaren op Illegale wijze i
heeft verzameld. Wel schijnt het waar te
zijn dat — in haar ijver tot het verzamelen van diverse snuisterijen uit een grijs,
maar stoer verleden — zij de grenzen van
het waarschijnlijke soms overschrijdt.
Eens redde zij een stel koperen wandborden van een smadelijke ondergang in
een vuilnisvat, door bij het desbetreffende
perceel aan te bellen en vriendelijk aan de
bewoonster te vragen of zij die schattige
koperen borden, die op het vuidnisvat lagen, .mocht meenemen. „O, zeker", zei de
mevrouw des huizes", als u de moeite wilt
nemen ze te poetsen, ik heb er geen zin
meer in!"
De borden, met Frans Halsachtige taferelen in reliëf werden teder onder moeders
arm genomen ^n naar huis gevoerd, waar
ze (na restauratie) de muur van de huiskamer werkelijk verfraaiden. De gezinsleden waren eenparig in hun loftuitingen.
Moeder schakelt ook altijd iedereen in.
Haar hele familie is volkomen op de hoogte met de specifieke verschijnselen van
haar hobby. Iedereen slooft zich dan ook
uit om haar ter wille te zijn. Zo kwam er
eens een zoon thuis met een verschrikkelijk antiek vaasje thuis. Vol trots vertelde
hij dat hij het kleinood uit een vuilnisbak
had gehaald. Toen was het, dat vader zich
enigszins begon te verontrusten over de
merkwaardige aspecten van moeders liefhebberij.
Onlangs is er weer iets gebeurd. Nu
was het de combinatie moeder-dochter,
die het gezin verrijkte met een enorme
aanwinst: een houten schemerlamp-standaard. Moeder klemde de houten schijf
onder haar arm, dochter droeg (alsof het
een vaandel was) de fraai gedraaide ongeveer twee meter hoge poot.
Gewoonte getrouw informeerde vader
losjesweg: „Ach kijk, wat aardig, zeker
bij een vuilnisvat gevonden?!"
Moeder een dochter deponeerden de antieke last voorzichtig in de huiskamer,
waar het gevaarte niet naliet onmiddellijk
indruk te maken. De als geroutineerde
spot bedoelde vraag van vader werd enthousiast knikkend en blikken van verstandhouding naar elkaar werpend, bevestigend door moeder en dochter beantwoord.
Inderdaad, het was zo, bij een vuilnisvat. Op een drukke avond in een der
hoofdstraten van Zandvoort.
Het bleek vader dat zijn naaste familieleden zich niet hadden ontzien het voortuintje, waar de houten stellage stond opgesteld, deel uitmakend van een hoop rommel, te betreden om de' houten begerenswaardigheid van dichtbij te bewonderen.
Het was er weer van gekomen. Het
kwam over moeder als de symptomen van
een niet te stuiten ziekte. Een kort informatief gesprekje met de huisbewoonster
was gevolgd en het houten gevaarte werd
zegevierend meegenomen. Wel heeft men
het tweetal op die drukke zomeravond
nieuwsgierig nageoogd.
Er zal nu een antieke, liefst perkamenten kap bij de standaard moeten gevonden
worden. Vader is er van oVertuigd dat deze kwestie wordt opgelost.
MOMUS

MAANDAG 10 JUNI — Nou, ik weet 't ren, die mij verzocht aan mijn lezers en
niet, maar het leek me gister nog drukker lezeressen bekend te maken dat langdudan met Pinksteren, 't Is jammer dat ze rige oververhitting van een te groot opde afgelopen zondag niet met telmachines pervlak van de huid, aanleiding Kan geop het strand zijn geweest, want dan had- ven tot allerlei narigheid. Dat klopt. Ik
den we 't zeker geweten.
zag een man grote happen zand eten. Nou
Weet je wat nu zo gek is? Deze zomer maakt hij 't tamelijk goed in het ziekenis alles anders dan andere jaren. De bad- huis, met ijs op z'n hoofd.
gasten komen nu vroeg naar het strand, DINSDAG 11 JUNI — Nou weet ik wat
soms begint de trek al acht uur in de ons van de zomer te wachten staat. Dat
morgen en dan gaat 't door tot een uur of wordt beulen, mensen, reken maar. Ten
elf. Daarna zitten ze een poosje in de zon eerste wordt het een bar heet seizoen en
te bakken en dan gaan ze weg om een ten tweede schijnen ze bij de club van
uur of drie, vier!
mijnheer Hugenholtz een hoop reklame in
Vroeger kwamen ze om 10 uur en ble- het buitenland te hebben gemaakt. Hoe
ven dan tot zes uur. Ik had't er met Jans meer zielen, hoe meer vreugd, denken ze
over. Die denkt dat de mensen tegenwoor- daar, maar ze vergeten dat wij, stranddig alles haastiger willen doen, dus ook mensen er ook nog eens op moeten zijn
het strandbezoek. Dat komt, zo zegt ze, ingesteld. Gelukkig komt er voorlopig geen
door de ruimtevaart, die de mensen veel pier, want dan kon het er wel eens van
te gejaagd maakt. Ze hebben niet eens komen dat het strand helemaal te klein
tijd meer voor een rustig verblijf aan het werd voor alle mensen, die er op willen.
zonnige strand.
WOENSDAG 12 JUNI — Ik las vanavond
Met het parkeren wordt het onderhand in een avondblad op dezelfde pagina:
wel een janboel. Daar kunnen we in het „Minder warm" en iets ten zuidoosten van
hoogseizoen nog wat van beleven. De vol- dit bericht: „Morgen iets hogere temperagende minister van Verkeer en Water- turen". Nou weet ik nog niet zo heel veel
staat — als er tenminste een nieuwe komt van krantenwerk af, maar hier had de
— moet daar maar eens wat aan doen. redakteur toch een stokje voor moeten
Op zo'n dag als gister, staan alle parkeer- steken, vind ik. Je krijgt heel ander puplaatsen, pleintjes en straten vol met au- bliek, als ze van die onzin gaan schrijven.
to's. Ook dat is een gevolg van de snelle Als de ene dag het publiek in verwarring
tijd en natuurlijk ook wel een beetje van wordt gebracht door tegenstrijdige weerde heersende welvaart. Om nou eens een berichten, kan je er donder op zeggen dat
voorbeeld te noemen. Joost begon zowaar de volgende dag het strand gonst van de
ook al te beweren dat hij er ernstig over ruzies en knokpartijtjes.
denkt een auto aan te schaffen. De jongen, Niets is zo • invloedrijk als de pers, menis helemaal gek, zei Jans, want "hij kan sen, geloof me. Inmiddels gaat het weer
niet eens fatsoenlijk met z'n brommer door gewoon z'n eigen gang, krant of geen
het dorp rijden. Wat wil hij dan met een krant. Het blijft nog steeds goed.
auto? Dat worden maar brokken. Ja, dat
DONDERDAG 13 JUNI — Ik moest met
is zo.
Ik vind dat ze het behoefte-element de meeste nadruk 'zeggen dat het niet de
moesten inschakelen bij de aankoop van bedoeling is, strandstoelen, die voor het
auto's en het rijbewijs nog zwaarder ma- hele seizoen, zijn gehuurd, mee naar huis
ken, tenminste de eisen voor het krijgen te nemen als u het strand verlaat. Dat
van een rijbewijs. Iemand die alleen een dacht een meneer uit Amsterdam. Joost
auto nodig heeft om te jakkeren langs de bracht hem — op een manier, die ik toch
(te smalle) wegen, zou er — als ik 't voor niet de mijne zou willen noemen — aan
het zeggen had — naast staan. Maar ik het verstand dat-de stoelen te allen tijde
ben geen minister van verkeersveiligheid mijn eigendom blijven, of ze voor een uur,
en maar een eenvoudige stoeleman, die een dag, een week of drie maapden zijn
z'n plicht doet in de hitte van de dag. gehuurd. Ook dit nog: Als u per se tranDaarom wil ik alleen maar zeggen dat de sistors mee moet brengen naar het strand
moeders met kleine kindertjes, die in een probeer dan niet zand- en waterschade
trein of autobus stappen, me eigenlijk nog op mij te verhalen.
Vanmiddag had ik een hoop gemak van
het liefste zijn aan zee. Die brengen
een ander niet in gevaar, zoals die blagen de uitbreiding «van de tent, want een onweersbuitje
met wat regen dreef de menmet auto's van hun vaders centen en die
alleen maar even in een flits langs de bou- sen naar binnen! En'dan moeten we maar
levard vliegen om indruk op het vrouw- direkt omschakelen van buiten--op binnenvolk te maken. In mijn hart heb ik mede- werk, wat soms wel aardig is.
Jans vroeg zich af of het nou een week
lijden met die stumpers.
De Duitse gasten zijn altijd nog kam- of drie van streek blijft. In de krant staat
pioen in het kuilen graven. Gelukkig doen anders, dat we vast weer hebben door de
ze 't deze keer voor zichzelf. Dat is in het koude winter, die we gehad hebben. Knap
zijn die weerdeskundigen, vind ik. Knap
verleden wel anders geweest.
Ik moet ook nog eens waarschuwen te- en optimistisch. En dat moeten we hebgren een te lang verblijf in de zon. Dat doe ben!
ik op verzoek van een dokter uit HalsteSTOELEMAN

Elke fijnproever prefereert:
FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap en dankbaarheid
gsven wij'u'kennis van de geboorte van
onze dochter
>' '
'
PAULINA
G. Duivenvoorden
L. Duivenvoorden-de Koker
Zandvoort, 13 juni 1963
Hallestraat 49
Tijdelijk: Uyt den Bosch, Spanjaardslaan
7, Haarlem.
DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
POKTORBN:
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181
WUKZUSTER:
B. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
15 t.m. 21 juni:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 16 juni
Dierenarts C. Verhagen, A. Verweylaan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070
PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 16 juni
10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening van
de H. Doop.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 16 juni
1030 uur: ds. L. H. Ruitenberg (n.h.)
uit Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 16 juni
Aerdenhout:
(Adventskerk, Leeuwerikenlaan)
9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Zandvoort:
10.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. J. . van Arkel van HaarlemNoord.
Het Huis in de Duinen:
'
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
PAROCHIE H. AGATHA,
Grote Krocht
H.H. Missen, op zondag1: 6.30, 7.30, 9.30,
11.30 en 19.30 uur.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
19-20 uur.

Woningbouwvereniging

|

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

GR

*'"'

Autoverhuur Zandvoort

Eendracht Maakt Macht
Vopr, LEDEN 'is beschikbaar de beh'edenduplexwoning
''
•• '

VONDELLAAN 18 "~

en Chevr. „Impala"

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v d. Veld-Schuiten.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent

Stationsplein 15, telef. 4562
WONINGRUIL
SCHILDERSBEDRIJF
Amsterdam-Zandvoort
Aangeb. op goede stand
5 kam.-woning, bev. 2
Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562 keuk.,. douche, goed onderGrote Krocht 23boven, telefoon 4513
houden. Ook gesch. voor 2
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen gez. Huur ƒ 143,50 p.m.
Gevr. klein mod. ben.huis
met tuin. Br. nr. 4501 bur.
Z.Crt., Achterweg 1.
WONINGRUIL
• Costuums
Weesp-Zandvoort
Aang.: fraaie 3-kamerflat,
Pantalons
parterre. Dicht bij het
station en winkelcentrum.
Colberts
Gevr.: 3-kamer woning of
flat. Nieuwbouw. Br. ond.
Regenjassen
nr. 4505 bur. Zvt. Crt.
Jacks
WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam 3 kam.Truien
woning met vrij uitz. op
druk verkeerspunt. Huur
Pullovers
ƒ 61 p.m. Gevr. woning te
Hogere huur
Corduroy pantalons Zandvoort.
geen bezwaar. Br.: Tan,
Schinkelkade 54/3, AmChino pantalons
sterdam-Zuid.
Overhemden
Te huur gevraagd: ZITSLAAPKAMER v. 3 pers.
Weekenders
voor juli. Br. m. prijsopg.
onder nr. 4503 bur. Z. Crt.

Fa J. v. d. Bos & Zn

Dassen
Sokken
Weekendshawls
Zijden shawls
Spijkerbroeken
Wollen vesten
Suede vesten

Dit alles en nog veel meer vindt u
in een ruime keus in alle prijsklassen bij ••

OPGELET!
Geeft vuurwerk u veel plezier,
Minder leuk is 't voor uw dier.
Wanneer het knallen gaat beginnen,
houdt alstublieft uw hond dan binnen!
(Secr. Dierenbescherming, Zandvoortselaan 52, tel. 4561.

Voor vaderdag
grote sortering
geschenken
o.a. tricot-nylon en bel-o-fast
OVERHEMDEN
in moderne streepdessins
STROPDASSEN
ZAKDOEKEN
ZWEMBROEKEN

l

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20

• TEt:313S

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 UUT

SHORTS
PULLOVERS
TRUIEN
enz.

U WORDT BEWONDERD
OM UW GOED FIGUUR

Gevr: v.d. mnd juli en
aug. vrij HUIS, BUNGALOW Of FLAT in
H'stede, A'hout of omg.
Br. nr. 4502 bur. Z. Crt.
of maandag tel. 4047,
Zandvoort tussen 7—
9.30 uur.
Bejaard echtp. zoekt voor
de mnd. juli zitsl.k. met
gebruik van keuk. Br. nr.
4506 bur. Zvt. Crt. of tel.
020-84476.
Gevr.: GEM. WONING v.
8 pers. van 3/8—17/8 of
10/8—24/8. Br. m.'- pr.opg.
B. J. Bakker, Des Prèsstraat 6-III, A'dam-Zuid.
Te koop: demonstratieKOELKAST, merk Bosch,
en enige restanten TUINSTOELEN. L. Smid, Vinkenstraat 46, tel. 2484.
STRANDWAGEN te koop
z.g.a.n., ƒ 25,—. Tel. 4375.
Te koop: DRIEHOEKBOX
met vlonder. Burg. Beeckmanstraat 42, tel. 4689.
Te koop: B R O M F I E T S
BATAVUS SPORT, ƒ 225.
Te bevr. Boul. de Favauge 18, tel. 4662.

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS
Aerdenhout, 5 km. van
Zandvoort. Ruim HUIS te
huur, 9 sl.pl., minstens 4
weken, juli, aug. ƒ 150,p.W. Tel. 02500-42261.
HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
Mulo leerlinge (14) zoekt intern voor aug. baantje als
KINDERMEISJE. Br. nr.
4504 bur. Zandv. Crt.
Loodgieter vraagt D A KW E R K. Waldeck Pyrmontstraat 55hs, Haarlem.
Af te halen: mooi-zwartWit KATERTJE.
Zandvoortselaan 48.

TE KOOP HERENHUIS
omgeving Kostverloren, gedeeltelijk vrij te aanvaarden, echter alleen voor inwoners van Zandvoort. Indien goede huurwoning in ruil aangeboden kan worden bestaat mogelijkheid van geheel vrije aanvaarding.
Inl. Mak. Kantoor van Sluisdam, Paiaclijsweg
U,
tel. 2361-2671.

BUNGALOW of HERENHUIS met of zonder
verhuurd aan badgast
geen bezwaar, te koop ge"
vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
NETTE SERVEERSTER
gevr. Strandpaviljoen 27
of na 8 uur Biederodestraat 43, tel. 2437.

in

SERVEERSTER en AFWASHULP gevr. Tent 6.

de nieuwste Hollandia JUPONS,
ONDERJURKEN, in marine-wit en wit-marine
NACHTHEMDEN

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851
Maak eens een reisje naar
Amsterdam en koop daar
een Perzisch Meed voor 1/10
v.d. winkelprijs. Zaterdag
15 juni 10-4 uur. „Obrechthuys", Jac. Obrechtstr. 26,
A'dam-Z., tel. 020-738039.

WINKELIERS,

Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
leed is geleden!

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mij e
KONINGSTRAAT 73

Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

WIST U

Wat het ook zij, een
GRAMOFOONPLAAT
moet er bij ...

DISCOTARIA
Heeft er duizenden
j r staan.
* i>

Thorbeckestraat 15
Telefoon 3378

dat 20% korting op alle

Zijsluiting met veter ƒ21,—
met binnenband .. ƒ25,75
PflSSENDEZUWFBHTl
Zijsluiting wit broche
ƒ25,50 Een optisch verantwoorde
Verder is voorradig een ZONNEBRIL koopt u bij
uw opticien.
uitgebreide sortering stepins - Gaines - corselets en
Ook naar sterkte
B.H.S.
van uw bril.
WIE EEN INTIEME SFEER
POLAROID BRILLEN
en een persoonlijke bedie- en div. andere merken
ning kan waarderen, komt
stellig naar ''•
Opticien

Maison Elegance

A. G. SLINGER

Corsetterie
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort, - Telef. 4492
Dinsdags gesloten.

t.o. Consultatiebureau
Telefoon 4395
Leverancier
alle Ziekenfondsen

POSTSTRAAT 12

,

„DE WOLBML"
Hnltestraat 13a

MAGAZIJNBEDIENDE
Voor ons magazijn vragen wij

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenhlraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN

Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

ICE1JSER
Telefoon 2653

MED.

Marijnen koelkasten
210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week
Zonder vooruitbetaling
Nu ook uit voorraad leverbaar
-voor kleinbehuisden:

TOPPAS KOELKAST, 130 liter:
ƒ 298,—
Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,—
Totaalprijs ƒ 458,—
Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?
Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA CONVECTOR MADRAS ƒ 415-

Voorzorg-zegels worden aangenomen
Contantzegels

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 2.727

het doet

HALTESTRAAT 55, telefoon 2839

heel veel geschenken

verkoopster

Te koop. Nu of nooit, weg. van
aansch. auto BROMFIETS
VELO VAP, nog geen jaar
oud, in g. st. v. onderh. en het
Heeft gekost ƒ 495, nu
voor ƒ 75. Tel. 3771.
Dr. Mezgerstraat 42(huis)

De Veenendaalse

HONDEN TRIMMEN
SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg- 10,
tel. 2844.

vindt u

De Veenendaalse

Te koop: B AT A VU SB R O M F I E T S ƒ 350,-.
Vinkenstraat 20, tel. 3453.
Te koop:
BROMFIETS,
Sparta, gel. 13.000 km.
Dr. Gerkestraat 27zwart.

*

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E . N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante aitikclen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Voor vader

Nette JONGEN of MEISJE
ACCURATE KRACHT
gevr. v. d. bediening op
strand. Tent l A, Zuid.
welke in staat is, na inwerkperiode dit zelfstandig te
beheren.
Gevr. voor juli, aug. en
AUTOMOBIELBEDRIJF H. P. KOOIJMAN,
sept. JONGEMAN in bezit
Brederodestraat 6—10, telefoon 2088
van rijbew. BE. Brinks
Wijnhandel, Gr. Krocht 28, Off. dealer DAF en Hillman.
telefoon 2654.
Gevr. JUFFROUW
de afwas.
Strandpaviljoen 12a.
Mevr. Cobi Beek-Meisner,
Haltestraat 55 —' Telefoon ' 2839
schoonheidsspecialiste
vraagt voor zo spoedig mogelijk een
vraagt een nette zelfst.
HULP voor 3 a 5 ocht.
per week. Willcm Draijerstraat 3, tel. 3412.

Te koop: NSU quickly Vlug, netjes en
brommer, z.g.a.n. weinig
goed,
bereden, wegens vertrek. als Dannenimrg ,
u
Grote Krocht 19.

Zojuist ontvangen

\.

i,Dr, Schaepmanptraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Huurprijs ƒ 9,35. Alleen voor echtparen
(zonder kinderen) of „alleenstaanden".
Opgave schriftelijk met vermelding van Nieuwste Volkswagens
rangnummer bij de secretaris D. van Dijk, gr. nieuwe V.W. 1500
Dr. C. A. Gerkestraat 22 voor dinsdag a.s. Ook Opeis Rekord...'63

NED. CHR. GEMEENSCHAPe.BOND
Dinsdag 18 juni

15 uur: samenkomst in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 16 juni, 298 m, 9.45 uur: radiotoespraak door de heer H. Th. Bakker.
Onderwerp: ,,In welke mate zijn wij vrij
bij onze keuze?"

LEFFERTS

Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23bov., tel. 4513
Behandeling volgens afspr.
Steunzolen naar gipsafdruk

A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerJc
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

POLYETHERMATRASSEN, 80x190 .... vanaf ƒ 49,75
47,50
iuNNENVERINGMATRASSEN, 80x190. vanaf
KEURKAPOKMATRASSEN, 80x190, .. vanaf
69,75
DIVANBEDDEN, 80x190
vanaf
26,50
WENTELBEDDEN, 80x190
vanaf
49,75
LEDIKANT met voetbord, 80x190 ....
vanaf
49,50
ZOMERDEKENS, 150x200
vanaf
13,95
100% WOLLEN DEKENS, 150x200
vanaf
33,90
18,50
CHENILLE SPREIEN, l persoons
vanaf
50% WOLLEN PLAID
slechts
9,75
FLANELLEN LAKENS, 2 pers.- ƒ 6,5Q;1 pers.
5,25

Beddenmagazijn

w.

Haltcstraat 21, telefoon 2119

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke •& Go
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodéetraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

GEDIPLOMEERD

PEDICURE

BLOEMENHUIS

Erkende Autorijschool O N 01N E
neemt weer nieuwe leerlingen aan
Instructrice/instructeur A. SNELLENS
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen...
wanneer U do goede hocdanigheden van u\v artikelen onder de aandacht
van het 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 bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l

luim rmnf!

11DID S11W!

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

^

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.
Is vader een liefhebber van vissen? Dan een

POLAROID
ZONNEBRIL

ZE ZIJN ER WEER
Vertrek elke werkdag van maandag 17 juni af Busstation Tempeliersstraat: 10.00 en 14.00 uur.
Stationsplein Haarlem: 10.05 en 14.05 uur.

Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V.
Hoofdkantoor: Leidsevaart 396, Haarlem, telefoon 38940

AUTORIJSCHOOL

ADAM EN EVA

Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg

Tel, reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

ZWEMMER

Rijksgediplomeera
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Cabaretvoorstelling
des avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur.
Expl. Piet en Frans Koster

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraa1-, 64, tel. 2914

Pedicure
enVoetmanicure
en handmassage

A. M. v. d. M ij e-Wa let

PRISMA-DAG

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Firma H. Lansdorp

Grote sortering in goud, doublé en chroom

KERKSTRAAT 33, telefoon 2359

Prima rietmatten

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. RietmattenV.W. RIJSCHOOL
fabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
„TOLLENS"
genegen de rietmatten vakDe hogeschool voor
kundig te plaatsen. Prima
autorijkunst
tuingrond bij elke hoeveelvoor Haarlem en omgeving
heid.
Speciale voorzieningen voor het lessen van If-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

RIJLES

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

GA EENS EEN AVOND NAAR

T. KEUR

Steunzolen naar maat

Brillenspecialist L O O 1VI R. N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

De onvolprezen N.Z.H.-rondritten door schilderachtig Zuid Kennemerland voor slechts ƒ 2,50 (kinderen tot en met twaalf jaar half geld)
een prachtige tocht van drie uur door een boeiend gebied.

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle .radio- en
televisietoestellen

voor pianostemmen
Van Kessel
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 430T.

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Zondag 16 juni „Vaderdag"

Voltreffers

bij Slagerij

fôURGÉR)

BURGER

[ slagerijen j

een leuk en practisch geschenk heeft

NATIONAAL en INTERNATIONAAL B6KROONO

500 gr. ï££: RUNDERLAPPEN 2,78
750 gr. LAMSKARBONADE 2,68
100 gram HAM
BUK
69 ct
79 ct BEN
100 gr. HAMWORST
APPELMOES
750 gram LAMSROLLADE 2,99
750 gr. LAMSBOUTLAPPEN... 3,99

750 gram
KALFSLAPPEN

3,99
„BOSSANOVA" SHIRTS,
groen - grijs en blauw 9.95
SHIRTS, zwart-wit ruitje
13.50

2 pakjes KWALITEITS MARGARINE 49 ct
ELKE WOENSDAG KOOPJESDAG
250
300
500
500

gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,25
gram HACHEVLEES
0,99
gram heerlijk GEHAKT... 1,25
gram VERSE WORST
1,68

3 SLAVINKEN
0,99
3 FRÏKANDELLEN
0,99
100 gr. BOERENMETWQRST 0,39
100 gr. BREDE LEVERWORST 0,25

HEREN BADJASSEN
frisse strepen v.a. 24.75
HEREN KAMERJASSEN
effen rood en blauw 29.50

Trico Nylon
SPORT OVERHEMDEN.
Groen en bruin . . . . 14.90

HALTESTRAAT 3

Zondag: Vaderdag

Voor Vader

Koopt uw geschenken bij

Het Wonder van Zandvoort

LIGSTOELEN vanaf
Opvouwbare TUINSTOEL ....
WINDSCHERMEN
2 TRANSISTOR RADIO
6 TRANSISTOR RADIO
Philips, Braun, RemingtonSCHEERAPP ARATEN v.a....
Philips TONDEUSE
Philips HOME BARBERKIT
Electr. SCHEERSPIEGELS
Electr. DASSENPERS
AUTOPECHLAMP vanaf
ZAKLANTAARNS vanaf
AUTOBORSTEL
BTJREAULAMPEN
enz. enz.
U slaagt bij ons altijd
voor een cadeau!

KOP en SCHOTELS vanaf
ƒ 1,75
AFTER SHAVE STICKS
„ 1,65
PORTEMONNAIES vanaf
3,50
ASBAKKEN vanaf
0,80
VINOLIA HAARLOTION
1,95
Haarcrème, scheerzeep, scheerapparaten,
enz. Bierglazen.

Fa. J. SCHAAP

Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Wie werkelijk ten einde raad is...
over jeugdpuistjes etc., die behoeft
niet te wanhopen. Hier is echt iets aan
te doen! Vraag zonder schroom advies
en behandeling van
Beauty Parlour

ANS NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, Zandvoort
Telefonische afspraken onder nr. 2179

9,95
11,50
29,75
19,75
39,75
39,75
7,50
14,50
9,75
18,50
4,50
1,75
9,75
9,75

OVERHEMDEN

HEREN ZAKDOEKEN
in doosverpakking per 3
stuks, waaronder „Swan"
en „Tip-Top"
1.75
3.25 - 3.75
GEKLEURDE
ZAKDOEKEN, per stuk
48 ct. - 55 ct. - 75 ct. - 1.10

ook als deken te gebruiken
Effen en gedessineerd

GROTE KROCHT 5—7
Zandvoort, telefoon 2974

Gemakkelijk te wassen
29.90 - 31.90 - 43.25 - 53.50

GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510
heeft alles op fotogebied.
CAMERA'S ƒ 16, ƒ 23, ƒ 24, enz.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Harlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

POLYFIL
BEDSPREIEN

l persoons ƒ 36,50 — 2 persoons ƒ 39,75
BEDDENMAGAZIJN

W. H. K E f M P E R
HALTESTRAA" 21 — TELEFOON 2119

ZELFBINDERS
Zeer grote sortering, "in
strepen, ruitjes en effen,
modekleuren.

2.50 - 3.95 - 4.75 - 5.95

Voor Vader
SWAN HERENZAKDOEKEN
NYLON ANKLETS
HEREN ONDERGOED
KOALA HEREN PYAMA'S
HEREN ZWEMBROEKEN

NOTTEN
Haltestraat 59
Voorzorgzegels nemen wij aan

- 11.90
- 17.90
- 15.90
15.90

HEREN PULLOVERS
„Lambswool" - ideaal in het dragen.
Heerlijk licht.
Kleur: grijs - groen en blauw
29.50 - 17.90

SLAAPZAKKEN

Fa. Schuilenburg

Denk om Vaderdag
Foto-Kino Hamburg

in alle bekende meken en kwaliteiten
Ticot nylon, wit
9.95
No-lron
11.50 - 15.90
„Bel-O-Fast", ideaal in het dragen,
beslist niet strijken
12.75 - 14.90
Modern blauw streepje

11.50 - 12.50 -15.50 - 16.95

Zware kwaliteit STOELLOPERLINNEN „INDANTHREN" 40 cm breed,
per meter .. 2.00 - 2.35

VOOR TUIN, CAMPING en STRAND
Opvouwbare Tuinbedden, hoofd- en voeteneinde verstelbaar. Kleuren: oranje, blauw en groen.
Extra voordelig
26.50
GERUITE ZWEMSHORTS, in alle maten
12.95
„HELANCA" ZWEMSLIPS,
rood en blauw gestreept
7.95
BAD- en DOUCHELAKENS 4.50 - 5.90 - 7.95 - -9.90
Opvouwbare KAMPEERMATRASJES, polyether
gevuld en overtrokken met een frisse cretonne
11.25 - 14.90 - 15.75

HEREN SOKKEN
Nylon anklets, alle
modekleuren
1.75 - 2.95 - 3.50
Wollen Anklets
,2.95 - 1.95
Lange sokken
2.25 - 2.60

IJ M U l D E N
Kennemerlaan 41
H A A R L E M - N.
Winkelcentrum „Delftwijk",
Rijksstraatweg 533

Grote Houtstraat 85-87
Ged. Oude Gracht 86
(onder één dak)

Raadhuisstraat 52

POPLIN
HEREN PYAMA'S
in effen en gestreept, veel
kleurstellingen. Prima kwaliteit en pasvorm

TENTLINNEN, ook voor
windscherm te gebruiken,
140 cm breed, effen en gestreept. Kleuren oranje blauw,en groen 2.35 - 3.30

HAARLEM

HEEMSTEDE

STRAND-ENSEMBLE
div. kleuren, ook als
pyama
12.90

uw speciaalsaak

mode en kwallleil

ZANDVOORT
Grote Krocht 30 - 36
Onze zaak in Zandvoort ts
ook 's avonds geopend (behalve 's zondags).
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behoudens voor de Doopsgezinden, het
aantal in de landbouw werkenden van volkomen ondergeschikte betekenis is. Onder
Evangelisch-Luthersen en vooral onder
Doopsgezinden en nog meer onder Remonbij toenemende werkgelegenheid
stranten is ook de groep handarbeiders
(zonder landarbeiders) van geringe omvang. Dit zijn tevens drie godsdienstige De geregistreerde arbeidsreserve van mannen daalde in mei van 24.706 tot 20.552.
groeperingen waar het aantal handarbei- De bezetting op aanvullende werken daalde met bijna 650 tot 2.159, zodat het aanders aanmerkelijk achterblijft bij dat van tal ingeschreven werkloze mannen met rond 3.500 verminderde tot 18.393.
de groep vrije beroepen en employé's en
De openstaande vraag naar mannen nam met bijna 8.000 toe tot 84.234.
waar laatstbedoelde beroepsgroep tevens
Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geiegistreerde areen belangrijk groter plaats inneemt dan beidsreserve daalde verder met 1.000 en bedroeg eind mei 27.000.
onder de andere vermelde gezindten. In
De sterke daling van het trendcijfer van de geregistreerde arbeidsreserve vestigt
beiderlei opzicht geldt deze uitzonderings- de indruk, dat de eind vorig jaar waargenomen algemene neiging tot ontspanning
positie met name voor de Remonstranten. van de arbeidsmarkt thans niet meer aanwezig is.
Van de hoofden van huishoudens zonder
kerkelijke gezindte is maar een zeer gering aantal betrokken bij de landbouw. De sterke stijging van de vraag werd be- op stuk zetten van bieten en het wieden
Daartegenover komt voor hen het percen- halve door de toenemende seizoenwerkge- van het onkruid, deed do vraag naar landlegenheid beinvloed door het binnenkort arbeiders en losse aibciders sterk stijgen.
tagc vrije beroepen en employés boven beschikbaar
komen van jeugdigen, die hun
De daling van het aanbod van horecahet algemeen gemiddelde en is dat voor schoolopleiding beëindigen. Hoewel de personeel houdt verband met de naderende handarbeider ' (zonder landarbeiders) vraag thans kleiner is dan die van een jaar de seizoendrukte.
Uit de vrij sterke daling van het aanhoger dan voor elk van de andere groepe- geleden, is dit verschil toch geringer dan
in de afgelopen maanden het geval was. tai minder geschikten blijkt, dat de plaati ingen.
singsmogelijkheden voor deze categorie
Het totaal aantal huishoudens (volgens
De daling van de geregistreerde arbeids- zijn verbeterd.
de ook in 1947 toegepaste definities) ver- reserve deed zich in vrijwel alle beroepsDoor de verdere toeneming van de seimeerderde van 2,3 tot 2,8 miljoen, d.w.z. groepen voor en moet grotendeels worden zoenwerkzaamheden daalde de seizoenaan seizoenfactoren.
werkloosheid met 1.000, terwijl door demet 23%, terwijl de totale bevolking toegeschreven
In de bouw zijn de werkzaamheden zelfde oorzaak ook de structuurwerkloosslechts met 19% toenam. Deze relatief thans in volle gang. Naast de structurele hcid en de werkloosheid van minder gesterkere groei van het aantal huishoudens spanning, welke op de bouwmarkt heerst, schikten elk met 1.000 verminderde. De
is gepaard gegaan met een verminderde deed de wens van de aannemers om de in daling van de wrijvingswerkloosheid is
afgelopen strenge winter ontstane ach- het gevolg van de wederom toenemende
grootte der huishoudens. Die van 2 per- de
terstand in te halen, het aanbod dalen tot spanning op de arbeidsmarkt.
sonen vormen thans 24,9% van alle huis- een bijzonder laag niveau, waartegenover
De daling van de geregistreerde arbeidshoudens tegen nog 29,3% in 1947. Het de vraag verder opliep.
reserve van vrouwen, welke vooral plaats
Ook in de beroepsgroepen landbouw en vond in de beroepsgroepen horeca, handel,
aantal daarin o.m. begrepen echtparen
losse arbeiders daalde de werkloosheid als levens- en genotmiddelen en kantoor is
zonder kinderen nam toe van 411.000 tot gevolg
van het seizoen. De verplegings- eveneens grotendeels seizoenmatig van
653.000 of met bijna 60%. Hierbij dient werkzaamheden in de landbouw, zoals het aard.
o.rn. gedacht aan het door de omvangrijke huwelijkssluiting in de laatste jaren
sterk toegenomen aantal jonge gezinnen In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
1963
waarin nog geen kinderen zijn geboren,
eind apr.
eind mei
alsmede aan het door gunstiger sterfteWerkloze mannen
21.900
18.393
verhoudingen grotere aantal nog in stand
(waarv. op soc. arb.voorz.obj.)
7.826
7.632
gebleven gezinnen, waaruit de kinderen
Op aanvullende werken werkzaam
2.806
2.159
geleidelijk zijn vertrokken. Het aantal
Geregistreerde arbeidsreserve
24.706
20.552
echtparen mét kinderen (1.796.000 tegen
Werkloze vrouwen
3.913
3.526
1.468.000) vermeerderde slechts met ruim
(waarv. op soc. arb.voorz.obj.)
782
704
22%,
het aantal onvolledige gezinnen
Openstaande aanvragen mannen
76.389
84.234
Openstaande aanvragen vrouwen
38.614
41.843
(man of vrouw met kind of kinderen) liep
terug van 231.000 tot 399.000.
analyse van de geregistreerde arbeidsreserve van mannen leidt tot de volgende
Naast de huishoudens (groepen van 2 Een
verdeling:
•
- -_ of meer personen) zijn nog de alleenstaan1963
den onderscheiden, d.w.z. afzonderlijk leeind april
eind mei
vende personen, die geheel alleen dan wel
Seizoenwerkloosheid
2.000
1.000
Wrijvingswerkloosheid
7.000
6.000
als hoofdbewoner een woning bewonen of
Werkloosheid minder geschikten
12.000
11.000
tot de z..g kamerbewoners behoren. Hun
Structuurwerkloosheid
4.000
3.000
aantal nam toe van 222.000 tot 391.000 of
met 76%.
25.000
21.000

Seizoen speelt rol

Nederlandse bevolking
tussen 1947 en 1960 met ruim 19% toegenomen
De totale bevolking van Nederland bedroeg op 31 mei 1960, het tijdstip van de
Algemene Volkstelling, 11.461.964. Dit betekent een toeneming met 1.836.465 of
ruim 19% sinds de vorige volkstelling (31 mei 1947). Dit wordt ontleend aan een
zojuist verschenen publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Blijkens de leeftijdsverdeling van de bevolking omvatte deze bij de telling 4.424.000
personen beneden 20 jaar (39% van het totaal) en 993.000 bejaarden van 65 jaar
en ouder (9% van het totaal). Tegenover deze bijna 5,5 miljoen kinderen en bejaarden stonden ruim 6 miljoen personen van 20-64 jaar.

Volgens de splitsing naar geslacht was het derlands-Hervormden (van 31 tot 28.3%),
aantal vrouwen bijna 50.000 meer dan het de gereformeerden (van 9,7 tot 9,3) en de
aantal mannen en bedroeg de geslachts- gezamenlijke overige kerkelijke gezindten
verhouding 1.008 vrouwen op 1.000 man- (van 3,7 tot 3,6%).
nen (tegen 1.009 op 1.000 mannen in '47) Hieraan kan thans worden toegevoegd,
Deze geslachtsverhouding is niet voor alle dat de de verschuiving in de leeftijdsleeftijden gelijk. Zo brengt het algemeen verdeling van de totale bevolking zich
bekende verschijnsel van het jongensover- voor elk der bovenvermelde groepen heeft
schot onder de geborenen in de jongere voorgeoaan: een relatief, toegenomen aanleeftijdsgroepen niet een vrouwen- doch tal jeugdigen (tot 20 jaar) en bejaarden
een mannenoverschot (onder de 0-4 jarigen (65 jaar en ouder) en een verminderd
953 meisjes op 1.000 jongens). Met name percentage voor de 20-64-jarigen. Deze
als gevolg van de hogere sterfte onder verschuiving is echter niet voor alle groemannen dan onder vrouwen wijzigt de ge- pen even sterk geweest. Van de personen
slachtsverhouding zich met het ouder wor- van 0-19 jaar is thans 44,8% rooms-kaden meer en meer ten gunste van de vrou- tholiek (tegen 43,4 in 1947) en 17,7% zonwen en onder de 30-34-jarigen is het aan- der kerkelijke gezindte (tegen 16,6), tertal vrouwen hoger dan het aantal mannen wijl in deze leeftijdsgroep Nederlands(n.l. 1.014 per 1.000 mannen). Voor de 65- Hervormden en Gereformeerden minder
69-jarigen is de verhouding 1.124 per 1.000 sterk en de overige kerkelijke gezindten
mannen en voor de personen van 90 jaar in gelijke mate zijn vertegenwoordigd als
in 1947. Weer anders is het beeld voor de
en ouder zelfs 1.479 per 1.000.
De verdeling naar burgerlijke staat laat bejaarden. Van de personen van 65 jaar
zien, dat 50% van de bevolking onge- en ouder hebben thans 15,1% opgegeven
huwd is, kinderen inbegrepen. Van de per- niet tot een kerkgenootschap te behoren
sonen van 20 jaar en ouder waren maar tegen 10,5% in 1947. Ook het percentage
1.355.000 (19%) ongehuwd. Daarnaast voor de groep „overige" was maar weinig
zijn 5.104.000 gehuwde mannen en vrou- hoger (6,1 tegen 6). Lager waren zij zowen geteld, 510.000 weduwnaars en we- wel voor Rooms-Katholieken (31,6 tegen
duwen, 80.000 gescheidenen van echt en 32,8%), Nederlands-Hervormden (38 tegen
bijna 17.000 gescheidenen van tafel en 41,3%) als gereformeerden (9,2 tegen
bed. T.o.v. 1947 is het aantal ongehuwden
van 20 jaar en ouder thans lager Van de thans beschikbare meer uitvoe(1.355.000 tegen 1.506.000) en het aantal rige gegevens zijn o.m. van belang die,
gehuwden aanmerkelijk hoger (5.104.000 waarbij verband is gelegd tussen beroep en
tegen 3.990.000), waarbij, behalve de om- kerkelijke gezindte. Uit een samenvatting
vangrijke huwelijkssluiting in de jaren voor de mannelijke hoofden van huishousinds 1947, ook de gunstige ontwikkeling dens blijkt, dat onder de Nederlands-Hervan de sterfte (dus verschuiving van hu- Vormden de agrarische sector, zowel wat
welijksontbinding door overlijden van een de bedrijfshoofden in de landbouw als de
van de echtgenoten naar hoger leeftijd) landarbeiders aangaat, wat sterker is vortegenwoordigd dan onder de rooms-kathoeen rol heeft gespeeld.
Het grootste deel van de bevolking n.l. lieken. Voor beide groepen blijft de cate58% (tegen 61% in 1947) is in de huidige gorie vrije beroepen en employé's beneden
woongemeente geboren en 38% elders in het gemiddelde. Daartegenover treedt onhet land. Slechts 4% is in het buitenland der de rooms-katholieken de groep arbeigeboren. Uiteraard is de kans om nog in ders (zonder landarbeiders) sterk op de
de geboortegemeente te wonen groter voorgrond. Een geheel ander beeld vervoor jongeren dan voor ouderen. Van de tonen de gereformeerden. Onder hen zijn Onderstaand schrijven werd ons ter plaatbevolking van 15 jaar en ouder woonde zowel de bedrijfshoofden in de landbouw sing aangeboden door dr. P. Flicringa.
dan ook maar 50% nog in de geboorte- als de landarbeiders sterker vertegengemeente. Dit wil niet zeggen, dat cteze woordigd dan onder alle andere vermelde
Zandvoort, 14 juni 1963
mensen altijd in hun huidige woongemeen- groepen en dit geldt eveneens voor de bete hebben gewoond. Dit laatste was het drijfshoofden in andere sectoren. Onder de
geval met slechts 57% van de totale be- Gereformeerden nemen de vrije beroepen Aan Burgemeester en Wethouders
volking en met 46% van de personen van en employé's een groter plaats in dan in Gemeente Zandvoort
het algemeen gemiddelde en onder rooms15 jaar en ouder.
Edelachtbare Heren,
Deze cijfers wijzen op een grote mobili- katholieken en Nederland-Hervormden,
teit van de bevolking, welke eveneens terwijl het omgekeerde het geval is met Ondergetekende, P. Flieringa, arts, Breblijkt uit een verdere splitsing naar de per- de groep handarbeiders (zonder landarbei- derodestraat l te Zandvoort, geeft met
verschuldigde eerbied te kennen:
riode van vestiging in de huidige woonge- ders).
meente. 31% van de bevolking van 15 Ten aanzien van de overige vermelde dat, hij heden van de Gemeenteontvanger
jaar en ouder is eerst in 1945 of later in categorieën valt nog op te merken, dat, te Zandvoort een aanslagbiljet (stencil)
de huidige woongemeente gaan wonen en
meer dan de helft van hen (n.l. 16% van
de bevolking van 15 jaar en ouder) eerst
na l januari 1955.
In de verdeling van de bevolking naar
nationaliteit zijn geen grote wijzigingen
opgetreden: 99% had de Nederlandse nationaliteit tegen 98,9 in 1947.
In totaal hadden slechts 118.000 inwoRemles-vous in de ruimte
ners van ons land niet de Nederlandse nationaliteit (tegen 104.000 in 1947). Bij het
huidige grotere aantal zij nog opgemerkt,
slogan van de Nederlandse Spcorwe- beetje van slag raakte toen ze nog meer
dat daarin thans zijn begrepen ca. 20.000 De
gen „Vlug, veilig, voordelig" wordt in de mogelijkheden voor de vrouw in de wereld
in ons land verblijvende niet de Neder- tweede helft van deze eeuw wel op zeer ging opsommen. Ik zal ze u onthouden,
landse nationaliteit bezittende Ambone- nadrukkelijke wijze achterhaald, vrienden, vrienden, want er zijn dingen, die worden
zen (sinds einde 1958 in de Nederlandse Momenteel is het kinderachtig om van een in een vlaag van opwinding gezegd, maar
dat 110 per uur rijdt, te zeggen als ze later nuchter afgedrukt staan op
bevolking opgenomen) alsmede bijna voertuig,
dat het vlug gaat. Over de veiligheid mag krantepapier, verliezen ze niet alleen hun
7.400 inwoners van Duitse nationaliteit in dan geen twijfel bestaan, de voordeligheid oorspronkelijke betekenis, maar zien ze er
Elten en Tudderen (aan Nederland toege- is nog een open vraag. Dit laatste is ook soms vrij bespottelijk uit.
Tante Agaat mag best blij zijn met de
voegd in 1949). Zonder laatstbedoelde ca- van toepassing op de ruimtevaart-rage, die opmars
van de vrouw. Zij, ik bedoel de
enkele jaren is losgebarsten.
tegorie zou het aantal Duitse inwoners sedert
Na de dag, waarop juffrouw Christinc vrouw in het algemeen — is lang genoeg
van ons land slechts 22.000 hebben bedra- Keeler de hele Engelse regering van streek in de verdrukking geweest. En trouwens,
gen tegen 28.000 in 1947. Ook het aantal bracht, na eerst haar vriend Profumo van ik vind dat de vrouw momenteel de wind
Belgen was lager (19.000 tegen 25.000). de diplomatieke kaart geveegd te heb- wel in de zeilen heeft. En dat mag gerust
is er al weer een ander groots vrou- erkend worden. Jammer genoeg moet ik
Ten aanzien van de kerkelijke gezindte ben,
wenfeit te vermelden: de lancering in de steeds terugkomen op 't gedrag van miss
van de bevolking zijn de eerste resultaten ruimte van Valentina Teresjkova, de 26- Keeler (die zo ongeveer de roeiboten heeft
reeds gepubliceerd. Volgens de daarin op- jarige Russin, die op dit ogenblik haar losgegooid). Ik moet dan wel zeggen dat
haar methode van rendes-vous zoeken
genomen cijfers is het percentage rooms- mathematische cirkeltjes om de aarde be- ik
minder omslachtig vind, dan die van Vain haar Wostok VI.
katholieken onder de Nederlandse bevol- schrijft
Ik kon u de vorige week vertellen dat lentina en Overste Bykofski. Er is tenminking toegenomen van 38,5 in 1947 tot 40,4 tante Agaat niet erg te spreken was over sto gesuggereerd dat het astronautenpaar
in 1960 en dat voor de volgens hun opga- de aktiviteiten van miss Keeler, ofschoon elkaar ergens in de ruimte zal ontmoede mannen in Engeland — geloof ik — ten. Later is beweerd dat dit niet mogeve niet tot een kerkgenootschap behoren- ze
grote sukkels vindt. Over de zaak van de lijk is, maar er is toch kennelijk gespeeld
de personen van 17,1 tot 18,4. Daartegen- Russische astronaute was ze bijzonder en- met de gedachte,
over stond een vermindering voor de Ne- thousiast. Ik kreeg de indruk dat ze een
Een paar dagen geleden liep Valentina

Hier staat uw brief

MM* de

„Bouwterreinbelasting" ontving, waarbij
hij werd aangeslagen over een half% van
ƒ 6.600,- zijnde ƒ 33,30.
dat, hij in het bezit is van een koopcontract van het perceel Brederodestraat
l, hoek Dr. Gerkestraat, waarin alleen
sprake is van een perceel en bijbehorend
erf;
dat, hu nimmer officieel op de hoogte
is gebracht van het feit, dat dit erf blijkbaar beschouwd wordt als „bouwterrein".
dat, het hem niet duidelijk is hoe men
het bedrag van ƒ 6660,— berekend heeft;

nog op naaldhakjcs op het Rode Plein
aan de zijde van Overste Bykofski en nou
maakt ze historie tussen de hemellichamen in het heelal. Maar nogmaals: waarom in vredesnaam de ruimte in als je elkaar eens onder vier ogen wat te zeggen
hebt?
Nu is alles mogelijk, vrienden. Het spijt
me, maar ik voorzie pijnlijke ontwikkelingen voor de man. Het ligt in de lijn der
verwachtingen dat de formatiepogingen
van dr. De Kort, die ijverig een kabinet
aan het samenstellen is, zullen mislukken.
Dan zal de opdracht aan mej. Marga
Klompé worden gegeven, die zonder twijfel een representatief vrouwenkabinet aan
het Nederlandse volk zal voorschotelen.
En als er vrouwelijke politie-agenten betrokken waren geweest bij de strubbelingen rondom do Amsterdamse Subsistuut
Officier van Justitie, daar hadden ze —
officier of niet — de man zonder pardon
ingerekend en naar het bureau gebracht.
Door het stuntelige optreden van de
mannelijke collega's kan de Subsistuut nu
zeggen: „Ik dronken achter het stuur?
Ze laten me notabene zelf naar huis rijden
en ik reed kaarsrecht!" (Zie je, zei tante
Agaat een beetje wrang: zo iets kan allecn mannen overkomen).
BARTJE
P.S. Naar Tass weet mee te delen hebben
de Russen na de Wostoks V en VI een
klein-model ruimteschip, met veertig witte muizen aan boord, de ruimte in gestuurd. Valentina Teresjkova zit geweldig
in haar piepzak.
B.

dat, het hem niet bekend is, dat een
voorstel tot heffing van „Bouwterreinbelasting" de gemeenteraad van Zandvoort
gepasseerd is;
dat, hij op grond van het bovenstaande
ernstig twijfelt aan de wettigheid van bovengemelde belasting.
Redenen, waarom hij uw college eerbïedig verzoekt hem. opheldering te verschaffen over do hierboven opgeworpen vragen,
daar het hem anders niet mogelijk is om
tot betaling van het aangeslagen bedrag
over te gaan.
Verder moge hij uw College berichten,
dat hij publicatie van dit schrijven, waarvan afschriften verstuurd werden aan de
gemeenteraadsleden, de Gemeenteontvanger en Gedeputeerde Staten van NoordHolland, in het algemeen belang acht.
(w.g.) P. FLIERINGA
Volgens een zegsman van de gemeente,
zou de heffing van de Bouwterreinbelasting zijn gebaseerd op een arrest van de
Hoge Raad. Uit verdere informaties bleek,
dat een arrest terzake, voor de gemeenten de mogelijkheid opent tot invoering
van de belasting op bouwterrein over te
gaan. Een besluit hiertoe kan alleen door
de gemeenteraad worden genomen e» bchoeft goedkeuring van Geel. Staten. Na
bekrachtiging dient het besluit tot heffing
van de belasting officieel ter kennis van
liet publiek te worden gebracht. In Zandvoort is e.e.a. niet gebeurd en wij zijn,
evenals de inzender, benieuwd naar de
achtergrond f en) van deze wel zeer ongebruikelijke gang van saken bij de voorbereiding en uitvoering van de Botiwterreinbelasting.
Het zonder enige voorafgaande kennisgcving verzenden van het stencil — dat
ook geen nadere inlichtingen aan de belastingplichtigo verschaft — is weinig elegant tegenover het publiek. Een gemeente,
die er prijs op stelt via een eigen orgaan
de inwoners van voorlichting en advies te
dienen, sou dit niet mogen overkomen.
(Red.)

FAMILIEBERICHTEN
De Heer en Mevrouw DRENTH-CLASIE
geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter
SASKIA IEME
Zandvoort, 14 juni 1963
Hoge weg 43
Onder auspiciën van het Franse Hoge
Commissariaat voor Toerisme en de
Franse Jeugdherbergcentrale zal op 22
Grafische school in Haarlem
en 23 juni te Straatsburg een congres worDe stichting Grafisch onderwijs te Haar- den gehouden, waarbij vooral het steeds
lem, opgericht door de werkgevers- en
werknemersol gamsaties in de gratische prominenter, internationale aspekt van
bedrijven, is er, met medewerking van het het jeugdherbergwerk onderwerp van beHaarlemse gemeentebestuur, in geslaagd spreking vormt.
medio september a.s. oen grafische school
In het bijzonder zullen problemen van
in Haarlem te vestigen.
Deze school zal vooilopig gehuisvest zijn organisatie en coördinatie worden besproin de oude H.B.S. A, aan de Raaks. De
toelating btaat open voor leerlingen die ken, evenals de samenwerking met andere
tenminste 6 jaren lagere school hebben op toeristisch terrein werkzame organisadoorlopen.
De duur van de opleiding is bepaald op ties en instellingen.
4 jaien, doch leerlingen van het V.G.L.O.
Aangezien vooral het jeugdherbergwerk
kunnen in het tweede leerjaar vvorden opaast logiesverstrekking ook een beduigenomen.
Do te onderrichten vakken zijn: Nedcr- ende rol speelt bij de ontmoeting tussen
landse taal, Engelse taal, Duitse taal, onge mensen van velerlei overtuiging,
maatschappijleer, aardrijkskunde, geschie- Tiiljeus en landen, mogen de resultaten
dums, biologie, muzikale vorming, lichameli.ike oefening, lekenen, scheikunde, al- an het te houden congres met belangstelgebi a, meetkunde, natuur- en werktuig- ng tegemoet worden gezien.
kunde, tekenen en schetsen, kunstgeschie- •Iet jeugdherbergwerk, dat in Nederland
dei.is, algemnae grafische theorie, gerichte loor de NJHC wordt behartigd, dankt
vakthcorie, handvaaidi-jheid, praktische
kunstzinnige voimmg, grafische tcchnie- ijn na-oorlogse sterke groei voor een beangrijk deel aan de mogelijkheden tot
ken en praktijk.
Na hot eerste (voorbereidend) en twee- en verblijf buiten de landsgrenzen. De
de (algrafisch) jaar wordt bepaald voor tijging van het algemene Europese welwelke vakinrichting de leerling geschikt
is, en kan deze zijn keuze daarnaar bepa- •aartspeil en het daarmede samenhangenle bezit van gemotoriseerde vervoersmidlen.
De verschillende vakrichtingen zijn: elen, ook onder de jongeren, maakten het
letterzetten, boekdruk, offsetdiuk, koper- nogelijk om vakanties niet slechts buiten
diepdruk, lithografie, reproductiefotografie, repioductietekcnen, chemigrafie en e eigen woonplaats, maar ook in het buienland door te brengen. Met de vraag
bockbinden.
Ouders die hun zoon een toekomst in Tooide de accommodatie en het aantal
een van de grafische bedrijven willen be- eugdherbergen in Europa steeg tot 3400
zorgen, kunnen een prospectus aanvragen
bij het bestuur van de Stichting, p.a. Van net een bed-capaciteit van 212.300.
Al deze jeugdherbergen zijn aangesloDortstraat 16, te Haarlem, bij welk adres
ook aanmelding kan plaatsvinden.
en bij de International Youth Hostel Feeration.
Welke vormen dit internationaal jeugdDeelname aan wedstrijd
De toneelvereniging ,,Op hoop van zegen", oerisme heeft aangenomen, moge blijken
heeft van de contactcommissie voor het uit het enorme aantal buitenlandse overAmateurtoneel een uitnodiging ontvangen nachtingen, dat leden van jeugdherbergom in het seizoen 1963-'64 deel te nemen rganisaties laten registreren. Alleen al in
aan de wedstrijd voor de beste opvoering
\Vest-Europa werden op een totaal van
van een Nederlands toneelstuk.
•uim 14.500.000 overnachtingen
circa
;.335.500 buiten de eigen landsgrenzen door
Verkeersongevallen
gebracht. Hiervan neemt de Nederlandse
Zaterdagmiddag werd in de Oosterpark- eugd dan ca. 190.000 overnachtingen voor
straat een geparkeerd staande Duitse au- .ijn rekening, welk aantal bijna gelijk ligt
to door een bestelwagen aangereden, bestuurd door de 20-jarige T. de R. De auto met de in ons land genoteerde overnachingen van vreemdelingen. Buiten Eurowerd licht beschadigd.
*

Steeds meer jeugdherbergen

Later op de dag vond een aanrijding plaats
tussen twee auto's nabij de inrit van het
caravancamp. Een wagen werd aan de
achterzijde en de andere aan de voorzijde
beschadigd.
*

In de avonduren botsten op de Zandvoortselaan nabij de Kennemerweg twee auto's
tegen elkaar.
Later reed een
wagenbusje op
straat en het
tuigen werden

bromfiets tegen een volksde hoek van de PakveldJan Snijerplein. De voerbeschadigd.

Zaterdagavond verleende een automobilist,
die vanaf de dr. Gerkcstraat de Piet Leffertsstraat wilde inrijden, geen voorrang
aan twee op het rijwielpad rijdende bromfietsers. Do drie voertuigen werden bij de
aanrijding beschadigd.
*
Zondag waren drie auto's betrokken bij
een botsing in de Kostverlorenstraat.
*
Op de Zandvoortselaan in Bentveld reden
eveneens drie auto's tegen elkaar De materiëlo schade was aanzienlijk.

Geslaagd voor examen
Moj. I. Brink slaagde in de afgelopen
week voor het eindexamen HBS A van het
Christelijk Lyceum te Haarlem.

P.V. „Pleines"
De P.V. ,,Plcines" hield j.l. zaterdag een
wedvlucht vanaf Oileans over een afstanc
van 530 km. Gelost om 7.30 uur, arriveerdc de eerste duif om 17.29 uur. De uitslagen luiden:
K. Driehuizen l, 8
G. Driehuizen 2, 10, 12
C. Visser 3, 5, 6, 9, 11, 13
H. Lansdorp 4, 7
A. Molenaar 14
W. Driehuizen 15.

P.V. „Phoenix"
J.l. zaterdag hield de P.V. „Phoenix" een
wedvlucht vanaf Orleans over een afstanc
van 530 km.
Gelost om 7.30 uur, arriveerde do eerste
duif om 17.02 uur.
De uitslagen zijn:
R. van Gijlenbeck l, 11, 13. 14
R. Engelander 2, 3, 6, 15, 16, 17
R. Benjamins 4, 10
Jan Koper 5, 7, 8
Corn. Koper 9, 18
J. Donker 12.

KOOP-RUIL
Koop-huis Plan Noord.
Gevr. huushuis ' dorp. Br.
4603 bur. Z. Crt.
BUNGALOW of HERENHUIS met of zonder inb.,
verhuurd aan badgasten
geen bezwaar, te koop gevraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
Te koop: 12 ALL. GOLFstrandtenten.
PLATEN,
Te bevragen:
Strandtent 27 of Brederodestraat 43, tel. 2437.
WEGGELOPEN mijn getrimde, drachtige bouvier,
luisterend naar de naam
„Sorro". Teg. bel. ter. te
bez. Brederodestr. 37, telefoon 2405.

Dodelijk ongeval
In de nacht van maandag is een 27-jarige
voetganger, afkomstig uit Essen (Dld.),
het slachtoffer geworden van een aanrijding. Op de boulevard Barnaart, ter hoogte
van de ingang van het circuit, werd hij
aangereden door een auto bestuurd door
een 32-jarige inwoner uit Heemstede. De
Duitser is vrijwel direct na de aanrijding
ter plaatse overleden.
De politie verzoekt eventuele getuigen van
het ongeval zich te melden bij het bureau
aan de Hogeweg.

Te koop gevr. H U I S in
Zandvoort of omg. Br. nr.
4604 bur. Z. Crt.
Banketbakkerij B. Bosman, Kerkstr. 22, vraagt
een NETTE LEERLINGBA NKETB AKKER.
HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.

Gevraagd: vrij huis
dicht bij zee voor 3 pers. Eerste 3 'weken van juli.
Br. nr. 4602 bur. Zandv. Courant.

GROOT WOONHUIS
met tuin, gelegen op goede stand, centr. dorp te koop
aangeb. Geheel verbouwd en in pr. staat v. onderh.
Bevat: 6 gr. kamers, luxe keuk., douche, wc, vaste
wast., etc. Zeer geschikt v. zomerverhuur.' Geheel bedrijfsklaar inger. O'nmidd. te aanv. Zonder contanten
onnodig te reflecteren. Br. nr. 4601 bur. Z. Crt.

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - Donderdag 20 juni - 8.15 uur

Eerste zotnerconcert
Dirigent: Marinus Adam Soliste: Emmy Verliey, viool
Programma: Moussorgsky - Een nacht op
de kale berg; Tschaikowsky — Vioolconcert; Schubert - Symfonie no. 7.
Entree ƒ l,— (a.i.) Kaartverkoop Alphenaar,
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125.

Tennisclub „Zandvoort"

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare BibliotJieek
Romans

Carlon - In de greep van de angst.
Deeping - Oude Pybus.
Ebermayer - Terug tot het leven.
Waggerl - Du und Angela.
Moravia - Roman tales.
Vergnas - Les yeux de la Sicile.

Promotiewedstrijden zondag 16 juni 1963:
T.C. 1-Alta 2

5-3

Zandvoort l promoveert naar overgangsklasse B.
T.C. 5-Reynauwe 2
7-1
Zandvoort 5 promoveert naar de vierde
klasse.

ciaal voor dit evenement worden ontworpen. Men kan echter ook inschrijven voor
administratiekosten, in welk geval men
geen herinnering ontvangt.
De inschrijving kan vanaf heden geschieden bij F. P. van den Berg, Zilkerdumweg 317, De Zilk
De inschrijving sluit op 18 juni.
De deelnemers aan deze tocht moeten in
het bezit zijn van een medische sportkeuringsbewijs dat niet ouder mag zijn dan
2 jaar.

Met een prachtige overwinning op Alta 2
uit Amersfoort besloot het eerste team de
tenniscompetitie 1963 en bereikte een
Ontwikkeling stectuur
plaats in de overgangsklasse. Dit fraaie
succes behaalden de dames M. Blom, N.
Van den Hoek - Eenvoudig metaalwerk.
Schütz, J. Wijckerheld-Bisdom en de heLonghurst - Adventure in oil.'
Bierens de Haan - Schopenhauer.
ren J. Brandse, F. Hassink, T. Hughan.
Suasso - Vrouwen van ebbenhout.
Ook het 5e team promoveert naar een
Technische kennis, basisdeel 3. 1962.
hogei-e klasse door een overwinning op
De Vries - Primitieve kunst van vroeger Reynauwe 2 (7-1). Dit team bestond uit
en nu. 1962.
de dames A. v. Mancius, H. Jochems, H.
Wildiers - Het wereldbeeld van Pierre
TELEFOONNUMMERS
Venekamp en de heren W. Brandse, P.
Teilhard do Chardin. 1962.
EN ADRESSEN
Krot, A. van Mancius.
Een felicitatie voor de jubilerende Ten- 42212 (02500) Garage Flinterman, Zand- voortselaan 365, Bentveld, SAABnisclub is hier zeker op zijn plaats.
en RENAULT-service-dealer.

Belangrijke

Voettocht door duinen

In de middag sloeg op het circuit, ter
hoogte van de bocht achter de pits, een
duitse sportwagen over de kop. De bestuurder werd aan zijn neus gewond. Hij werd
in het Grote Gasthuis in Haarlem verbonden.
In
Zaterdagavond reden op het ten noorden
van de Zandvoortselaan gelegen rijwielpad
nabij de Kennemerweg, een brommer en
een auto tegen elkaar. De bestuurder van
de laatste wagen verleende geen voorrang.
Beide voertuigen werden beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
*

pa is het jeugdherbergwerk bescheidener
van omvang.
Men registreert 745.700 overnachtingen,
waarvan bijna 51.000 door buitenlanders.
Japan moge apart vermeld worden, daar
in dit land in nauwelijks tien jaar tijds
ruim 350 jeugdherbergen werden geopend,
die nu jaarlijks ruim 500.000 overnachtingen registreren.
Na Duitsland, Engeland, Oostenrijk en
Frankrijk komt dit land op een goede
vijfde plaats.

Voor EENDAGSKUIKENS
Nette WERKSTER gevr.
Mevr. v. Rooy, Wilhelmi- en J O N G E . H E N N E N ,
naweg 17, tel. 4308.
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
AUTOVERHUUR
bel: 02500-11607.
„ZANDVOORT" HEEMS graanhandel, AnVerhuur van Opeis en thoniestraat 54-56, HaarVolkswagens met roldak. lem Wij bezorgen maanTel. 4580, b.g.g. 3283
dag, donderdag en zaterDr. Schaepmanstraat l dag in Zandvoort.

..

De W.s.v. „Onder Door" te Haarlem en
de S.v. „De Lange Afstand Tippelaars" te
Amsterdam organiseren zondag 23 juni
een dagtocht van 60 km welke voert door
de mooiste en meest ongerepte duingebieden van Nederland. Het parcours van deze
tocht, voert door de Rijnlandse Zeeduinen,
Boswachterij Noordwijk, Katwijkse duinen en over goed begaanbare graspaden
door de Amsterdamse Waterleidingduinen.
De deelname staat open voor heren tussen 18 en 65 jaar en voor dames tussen 18
en 45 jaar.
De start heeft plaats in uitspanning „De
Oase", Ie Leyweg no. l, Aerdenhout (te
bereiken vanaf het N.S. station Haarlem
per N.Z.H.V.M.-bus 20; uitstappen halte
„Waterleiding").
Pe herinnering welke aan het volbrengen van deze tocht verbonden is zal spe-

onderstaande partij, gespeeld in de
wedstrijd om het kampioenschap van de
Marshall Chess Club (één van Amerika's
eidende schaakclubs), past de nieuwe
kampioen, die tussen twee haakjes met
zijn zege tweehonderd dollar verdiende,
de tegenwoordig nogal dubieus geachte Siciliaanse Draak toe. De witspeler blijkt
goed op de hoogte van de theoretisch beste bestrijdingswijze, maar reageert op
Zwarts ongebruikelijke zet a7-a5 niet
iuist en moet dan de kracht ervaren van
de zwarte loper op g7.

17. ...Pf6xe4! (En daar blijkt dan de
kracht van Lg7. In de Draak moet Wit
voortdurend op dergelijke grapjes bedacht
zijn). 18. Dd2-e2 (Niet beter en ijiet slechter dan andere zetten. Het vervolg behoeft
geen commentaar meer; Zwart wint geruisloos). 18. ...Tc4xd4, 19. Tdlxd4, Lg7x
d4, 20. De2xe4, Dd8-b6, 21. c2-c3, Ld4xc3,
22. Lb3xf7+, Tf8xf7, 23. b2xc3, Db6-b3,
24. De4-d3, a5-a4, 25. Thl-fl, a4-a3, 26.
Dd3-c2, Db3-c4, 27. Tfl-f2, Kg8-g7, 28. h2h4, e7-e5, 29. h4-h5, Tf7-b7, 30. h5-h6+,
Kg7xh6, 31. Tf2-h2+, Kh6-g7, 32. Dc2-d2l
Dc4-fl+ en Wit gaf op. Er volgt mat of
dameverlies.
S. Guber-Dr. K. Burger, Neio York 1963
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2- minastraat 28, Haarlem.
d4, c5xd4, 4. Pf3xd4, g7-g6, 5. Pbl-c3,
Lf8-g7, 6. Lcl-e3, Pg8-f6, 7. Lfl-c4, d7-d6,
8. f2-f3, Lc8-d7, 9. Ddl-d2, Ta8-c8, 10. Lc4b3, 0-0, 11. 0-0-0, a7-a5 (De opstelling, die
Wit heeft ingenomen, geldt als zeer kansrijk; de bedoeling is met met g2-g4 en h2h4-h5 'n koningsaanval op touw te zetten.
Dit plan de campagne heeft reeds in tienallen partijen tot succes geleid en is er de
oorzaak van, dat de vroeger zo populaire
in de provincie Zuid-Holland
Draak heden ten dage nog maar weinig
wordt gespeeld.
De tekstzet is in de onderhavige
variant nog niet eerder vertoond. Waar- De bevolking in de provincie Zuid-Holland is in de periode tussen de volkstelling
schijnlijk is hij niet gevaarlijk voor Wit, van 31 mei 1947 en die van 31 mei 1960 toegenomen van 2.284.080 tot 2.706.810
indien deze maar met 12. a4 voortzet; op
personen of wel met bijna negentien procent. Tachtig procent van de bevolking
Le6 moet hij dan Lb3 spelen. Maar Wit
bleek ook in de provincie te zijn geboren, zestig procent woonde in de geboortegedenkt alleen maar aan zijn eigen aanval
en dat komt hem duur te staan. Zó onge- meente en van deze laatste groep heeft negentig procent nooit in een andere gevaarlijk is de zwarte actie nu ook weer meente gewoond.
niet) 12. g2-g42?, Pc6xd4!, 13. Le3xti<t,
b7-b5! (Plotseling is Wit in moeilijkheden) 14. a2-a4 (Te laat! Overigens was
14. a3, b4 ook niet aantrekkelijk voor Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten personen. Elf percent van de 65-jarigen
Wit) 14. ...b5xa4, 15. Pc3xa4 (Of 15. La4:, van de dertiende algemene volkstelling en ouderen had in 1960 nog een beroep,
Tc3:!, 16. Ld7:, Tf3: etc.) 15. ...Ld7xa4!, voor Zuid-Holland, gepubliceerd in „mede- in 1947 was dit percentage 17. Uit een
16. Lb3xa4, Tc8-c4!, 17. La4-b3 (Zie diadelingen" van het centraal bureau voor de oogpunt van in de landbouw werkzame
gram )
statistiek.
personen heeft de landbouw absoluut en
relatief sterk aan betekenis ingeboet, met
Percentueel namen de rooms-katholieken een vermindering van het totaal van
toe van 24,5 in '47 tot 25,3 in 1960, de 94.020 personen in deze bedrijfstak in 1947
\
„overige kerkelijke gezindten" van 3,8 tot (10 percent van de totale beroepsbevol3,9 en de personen zonder kerkelijke ge- king) tot 69.541 (7 percent) in 1960.'
zindte van 21,1 tot 23,3 Een teruggang
Van de 223.575 vrouwen met een beroep
blijkt voor de Nederlands-hervormden
in
Zuid-Holland waren er 40.547 gehuwd
van 39.0 tot 36,4 procent en voor de geOnder
de vrouwen met een beroep zijn er
reformeerden van 11,6 tot 11,1 percent.
14.274 tevens hoofd van een huishouden.
De gemiddelde grootte per honderd Dit laatste aantal is bijna een kwart van
huishoudens is teruggelopen van 380 tot
alle vrouwelijke hoofden van huishoudens
369 personen.
in Zuid-Holland.

Groei van 90%

De beroepsbevolking nam toe met 99.000

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop. Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool
lensstraat 13.

„Tollens",

Tol-

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst
Vondellaan 45rood.

Zandvoort,

2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 GertenbacJis Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

Zandvoortse,

werkende personen is tussen 1947 en 1960
bijna verdubbeld tot ruim 260.000 of 26
procent van de totale beroepsg-evolking.
Het aantal werkelijke forensen nam toe
met 73 procent tot 164.974.
Meer dan de helft van de Zuidhollandse
beroepsbevolking heeft na het lager onderwijs geen ander soort van algemeen
vormend onderwijs voltooid en geen vakdiploma meer behaald. 34 pet haalde een
ulo-diploma of een lager vakdiploma. 10
procent behaalde het einddiploma van een
middelbare school of een middelbaar of
semi-hogervakdiploma. Twee procent van
de beroepsbevolking genoot een hogere opleiding.
De woningvoorraad steeg van 1947 tot
1960 met 32 procent tot 712.702 stuks.
Van deze woningvoorraad werd 27 procent in 1946 of later gebouwd. Het gemiddeld aantal personen per vertrek liep
terug van 0,85 tot 0,75.

Zandvoortse Damclub

C. Draijer Jr. is thans definitief in het bezit gekomen van de Jaap Termes-beker.
Deze speler heeft tot nu slechts 4 remisepartijen en niet één verliespartij uit 31
wedstrijden. Ook in 1961 en 1962 werd hij
kampioen van Zandvoort. De competitie
is nog niet ten einde. Een felle strijd om
tóch nog een 10e plaats heeft plaats tussen de heren Schuiten, Van Beem, Van
Het aantal buiten hun woongemeente der Werff en Th. ter Wolbeek.
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aansluitend worden enkele beschouwingen
gewijd aan de behandeling.

Voorlichting als stimulans
bij nieuwe aanpak van oud probleem
De gestadige groei van de kankerwetenschap doet, als op zovele andere gebieden,
de klemmende behoefte ontstaan aan een vergaande samenwerking tussen al degenen, die zich met de kankerbestrijding bezighouden. Een samenwerking, die thans
internationaal met de Engelse benaming „Cancer-control" wordt aangeduid.
Het is dan ook beslist geen toeval, dat onlangs in Genève een congres onder auspiciën van de Wereld Gezondheids Organisatie is gehouden, dat geheel aan cancercontrol was gewijd.
Immers kanker staat momenteel zowel bij de gezondheidsautoriteiten ais bij het publiek vooraan in de belangstelling.
Een verklaring voor deze belangstelling is eveneens niet ver te zoeken. Eén van de
meest opvallende feiten in de huidige statistiek van doodsoorzaken is, dat afgezien
van het stijgende aantal slachtoffers van verkeersongevallen, hart- en vaatziekten
ais eerste doodsoorzaak naar voren is gekomen, echter direct gevolgd door kanker.

Hoewel op dit ogenblik de chirurgie en de
radiologie de meest essentiële behandeingsmethoden vormen, wordt het meer en
meer duidelijk, dat voor bepaalde vormen
van kanker ook chemo-therapeutische
middelen met succes kunnen worden toegepast.
Vanzelfsprekend is bij de behandeling
van kankerpatiënten een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialisten van het grootste belang.
Ten aanzien van de op de behandeling
volgende maatregelen wordt gesteld, dat
hierbij aan vier punten aandacht dient te
ivorden geschonken t.w.:
1. de verlengde nabehandeling, veelal radiologisch, soms ook chirurgisch;
2. de nacontrole, teneinde o.m. eventuele
zaaiingen in een zo vroeg mogelijk
stadium te ontdekken;
3. de revalidatie van behandelde kankerpatiënten, waarbij het noodzakelijk is
reeds bij de aanvang van de behandeling de patiënt vertrouwd te maken met
eventueel noodzakelijke revalidatie-methoden;
4. de nazorg voor diegenen, die helaas
niet meer afdoende behandeld of gerevalideerd kunnen worden.
Vanzelfsprekend is ook hier een nauwe
samenwerking tussen de behandelende
.rtsen, verpleegsters, sociale werksters en
amilieleden van de patiënt van het grootste belang.
Dat de voorlichting ook op deze punten
;ericht zal dienen te zijn is evenzeer duidelijk.

Ontwikkeling van recreatie
in Zandvoort
Uit door de gemeente Zandvoort in de laatste jai-en gehouden tellingen van het recreatieverkeer, aangevuld met door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland in '61
verrichte automatische tellingen van het gemotoriseerde verkeer, blijkt, dat in genoemd jaar over de Zandvoortselaan van 0-24 uur gedurende de drie zomermaanden juni, juli en augustus, gemiddeld per dag 4200 auto's binnenkwamen en over de
Zeeweg gemiddeld 3500. Van deze totalen is plm. 15% nachtverkeer.

Deze daggemiddelden van 1961 vertoon- telling in 1955 bij goed weer en een telden, gerekend naar 1958, op de Zandvoort- ling op de topdag 2 juli 1961.
selaan een stijging met 800 en op de Zee- Aangevoerde
weg met ruim 700 auto's; een stijging
Zond. 14.8.55 Zond. 2.7.61
dus van 24% of 8% per jaar, zodat mag personen
(van 8-20 u.) van 8-22 u.)
worden aangenomen dat in 1963 het dag- met
gemiddelde van de binnenkomende auto's auto's
17.538 33% 62.033 53,2%
in de zomermaanden op de Zandvoortse2.000 4% 1.420 1,2%
laan rond de 5000 en op de Zeeweg rond touringcars
motorfietsen
do 4000 zal liggen.
2.136 4% 5.383 4,7%
De totaalcijfers van het binnenkomende (scooters)
Dit beeld vertoonde zich oorspronkelijk in Tot nog toe zijn in dit opzicht de grooten het uitgaande verkeer vertonen vrijwel bromfietsen
12.022 20,5%
landen met een hoge levensstandaard en ste resultaten geboekt in die industrieën,
11.438
21% 11.796
evenwicht, met dien verstande, dat over rijwielen
goede geneeskundige voorzieningen, lan- waarin met thans onderkende kankerverde Zandvoortselaan in het algemeen meer voetgangers
1.662 3% 2.470 2,1%
den dus, waarin de gemiddelde leeftijd al- verwekkende stoffen werd gewerkt. Dit
voertuigen worden afgevoerd dan er zijn autobus NZHVM
8.176
7%
lengs hoger werd. Op het ogenblik ziet heeft geleid tot maatregelen ter weping
binnengekomen. Kennelijk nemen veel
men meer en meer eenzelfde beeld ont- van dergelijke stoffen uit het produktie9.697 18%
automobilisten (plm. 15%), binnengeko- tram
staan in de zich ontwikkelende onderont- proces.
men over de Zeeweg, op de terugweg de trein
9.000 17% 13.233 11,3%
route over de Zandvoortselaan.
Voorts is en wordt veel aandacht bewikkelde gebieden.
116.533
53.471
Het
autoverkeer
op
zondagen
bedraagt
Anderzijds neemt de kennis van het steed aan het onderkennen van de gevanaar de tellingen leerden, ruim het drieontstaan van kwaadaardige gezwellen ge- ren van de op vele gebieden meer en meer
Van gemeentewege wordt tijdens het seivoudige van dat in 1955.
leidelijk toe, waardoor de weg is geopend toegepaste radio-actieve stoffen, waarteOp de genoemde toevoerwegen maakt zoen (juni, juli en augustus) het dagbeom bepaalde vormen van kanker te voor- gen afdoende bescherming is en wordt geliet personen-autoverkeer plm. 81,75% van zoek aan de hand van de bezetting op het
komen. Tenslotte boeken de chirurgen, de troffen.
strand dagelijks gepeild. Zo kan voor '62
Wat de opleiding en training van medisch het totale gemotoriseerde verkeer uit.
radiologie en de chemotherapie steeds be- Verder is er 't vraagstuk van de lucht- mlppersoneel betreft, hieronder worden
Het zomerdaggemiddelde van het tota- de volgende opstelling worden gemaakt:
tere resultaten, zodat er een aantal opval- verontreiniging, als mogelijke factor, aan behalve artsen en verpleegsters ook ver- le inkomende gemotoriseerde verkeer in
600.000 bez.
lende factoren zijn, die medici en ook vele welk vraagstuk thans ook in Nederland staan: sociaal geneeskundigen, medische de topmaanden juli en augustus was in 6 drukke zondagen
op de Zandvoortselaan 5560 voertui- 2 matig drukke zondagen.... 120.000 bez.
aandacht wordt besteed.
niet-medici hebben waargenomen.
statistici, maatschappelijke werksters en 1961
5
stille
zondagen
75.000 pers.
en (auto's, vrachtauto's, motorrijwielen,
In het onlangs verschenen rapport over Daarnaast zijn o.m. maatregelen betrof- •ezondheids-voorlichtings-deskundigen.
8
drukke
werkdagen
240.000
pers.
scooters,
etc.;
bromfietsen
dus
niet
meebovengenoemd congres wordt enerzijds de fen tot wering van schadelijke stoffen uit Ter informatie van deze groepen wordt gerekend), n.l. op werkdagen plm. 5225 en 21 tamelijk drukke werkd. 300.000 pers.
huidige stand van de kankerwetenschap het voedsel en bij de fabricage van cos- ;epleit voor het aandacht schenken aan op zondagen gemiddeld 8500 voertuigen. 50 dagen slecht
geanalyseerd, terwijl anderzijds wordt ge- metische artikelen.
tot zeer slecht
50.000 pers.
mogelijke nieuwe behandelingsmethoden, Voor de Zeeweg waren deze cijfers resp.
Van zeer grote betekenis is echter een diagnose-technieken,
tracht, onder de benaming cancer-control,
behandelingsresulta- 4250 en 7000, gemiddeld 4650 per dag. GeTotaal 1.385.000 pers.
nieuwe wegen aan te geven om tot de preventie-mogelijkheid, waarbij liet grote ten, preventiemogelijkheden tijdens de op- zien de ontwikkeling sinds 1958 (stijging
grootst mogelijke resultaten op het ge- publiek zelf direct betrokken dient te wor- eiding, in nascholingscursussen en in ar- 8% per jaar) mogen we stellen dat het In een normale zomer zal het dagbezoek
bied van de kankerbestrijding te geraken. den, namelijk het wijzigen van de rookge- tikelen, te publiceren in de voor deze groe- zomerdaggemiddelde op de Zandvoortse- in de bovengenoemde drie maanden (92
laan in 1963 in genoemde maanden rond dagen) zeker li/„ a 2 miljoen mensen omCancer-control wordt daarin omschreven woonten.
pen bestaande vakpers.
de 6450 viertuigen zal liggen en op de vatten.
als een complex van maatregelen, t.w. Nu als vaststaand wordt aangenomen
Op deze wijze wordt voor deze catego- Zeeweg rond de 5400 voertuigen.
Uit de diverse tellingen is gebleken, dat
preventie, opsporing, ' diagnose, massa- de relatie tussen het overmatig gebruik riën de mogelijkheid geschapen op de
Ten aanzien van laatstgenoemde cijfers, plm. 65% van de van 8-22 uur binnenkoonderzoek.- behandeling, .nazorg,. revalidaT van sigaretten en de stijging van het aan- hoogte te blijven van • de ontwikkelingen, ontleend aan-de automatische tellingen in niaade
bezoekers naai- het strand gaat.
tie, opleiding en training van medisch tal longkankerpatiënten, is het een drin- n de kankerwetenschap.
1961, verricht ergens op de Bloemendaalse
Bovendien levert Zandvoort door de vashulppersoneel, registratie en voorlichting. gende noodzaak geworden een ieder te
Zeeweg, dient men te bedenken dat niet te gasten, die dus niet als binnengekomen
Het is interessant een aantal van deze overtuigen van de eenvoudige mogelijk- Een punt, waaraan in bovenaangehaald al het verkeer op de Zeeweg geregistreerd, dagbezoekers zijn geteld, een groot aandoorkomt
naar Zandvoort.
begrippen — gezien in het licht van can- heid tot voorkoming van longkanker door rapport bijzondere aandacht wordt taetal strandbezoekers. De maximum opnacer-control — even te verduidelijken en een drastische beperking van het sigaret- steed, is het periodiek geneeskundig on- Op seizoendagen voornamelijk blijft een mecapaciteit van badgasten kan worden
belangrijk
percentage
(ruim
40%)
van
de
op 20.000 personen per nacht. Aan
daarna na te gaan op welke wijze Neder- tengebruik.
derzoek, waaraan grote voordelen worden dagbezoekers „hangen" in de duinen, de gesteld
ae hand van deze gegevens kan de volgenland ook op dit punt tracht bij te blijven. Een noodzaak, die te meer dringend is, toegeschreven.
kampplaatsen en 't Bloemendaalse strand de opstelling worden gemaakt.
De term „bijblijven" is hier opzettelijk ge- omdat longkanker bijvoorbeeld in Neder- Dat neemt niet weg, dat alvorens daar- en overschrijdt de grens van de gemeente
4 weken volle bezetting logiesvorm
kozen om op voorhand aan te tonen, dat land reeds ca. 30% der mannelijke kan- toe kan worden overgegaan allereerst een Zandvoort dus niet.
(4 x 7 x 20.0000)
560.000 pers.
Nederland, gemeten naar de behandelings- kerpatiënten treft. Dit zal voornamelijk aantal vraagstukken om een oplossing Gezien het daggemiddelde in de niet-seizoenmaand april, dat in 1961 op de Zand- 2 weken 80% bezetting
resultaten, in vergelijking met de rest van mogelijk zijn door middel van een groot- vragen.
(16.000
x
2
x
7
224.000
pers.
voortselaan plm. 4375 en op de Zeeweg
de wereld zeker geen achterstand heeft. scheepse aanpak van de voorlichting,
Zo is het o.m. duidelijk, dat het over- plm.
4
weken
50
bezetting
2750
binnenkomende
voertuigen
beWel dient er, evenals in andere landen waarop op een andere plaats in deze be- gaan op periodiek geneeskundig onder- droeg, mag men gezien de bovenstaande
(10.000 x 4 x 7)
280.000 pers.
nog veel werk te worden verzet, allereerst schouwing nader wordt teruggekomen.
zoek een extra zware belasting zal gaan cijfers stellen, dat het recreatieverkeer in 3 weken 30% bezetting
De mogelijke maatregelen dienen te betekenen van de vaak toch al zwaar be- juli en augustus ongeveer 3500 voertuigen
op het gebied van de preventie.
(6000 x 3 x 7)
126.00 pers.
worden getroffen om de ontdekking van laste artsen, vooral als dit onderzoek door extra per dag omvat.
13 weken
1.190.000 pers.
Hieronder wordt verstaan het uitschake- nieuwe kankergevallen in een zo vroeg de huisartsen zou moeten worden verIn 1955 werd 33% van het aantal arri- Het aantal geregistreerde overnachtingen
len van of het zich beschermen tegen fac- stadium te realiseren. Daartoe dienen ook richt. Gebeurt dit niet, dan zouden spe- verende bezoekers aangevoerd per auto.
bedraagt omstreeks l miljoen.
In
1959 was dit 52%, in 1960 50%, in 1961 Dit strandbezoek wordt nog . aangevuld
toren, waarvan vaststaat of wordt aange- nieuwe technieken ten behoeve van het ciaal voor dat doel ingerichte onderzoek52,2%
en
bij
een
in
1962
gehouden
telling
met het bezoek van de eigen bevolking.
nomen, dat zij tot het ontstaan van kan- stellen van een snelle en juiste diagnose centra moeten worden ingesteld, die dan
Men komt dan tot een schatting van het
te worden ontwikkeld. Direkt hieraan toch ook door getrainde artsen zouden zelfs 60%. Deze percentages hebben beker zouden kunnen leiden.
trekking op het zondagsverkeer.
strandbezoek over juni, juli en augustus
moeten worden bezet.
In 1955 kwamen op zondag 14 augus- als volgt:
Beide mogelijkheden betekenen voor tus 11.438 personen per bromfiets of rijNederland een moeilijk direct op te lossen wiel aan, in 1960 (zondag 6 juni) 23.000, l miljoen strandbezoeken vaste gasten
l miljoen strandbezoeken daggasten
vraagstuk, gezien de reeds bestaande in 1961 (zondag 2 juli) 24.000 en op zon- Totaal
2 miljoen.
schaarste aan artsen. Toch moeten bij dag 17 juni 1962 18.000. Ongetwijfeld
Het strandbezoek in het voor- en nadeze moeilijkheden de voordelen van het spreekt in deze stijging de toename van
seizoen mag nog worden gesteld op een
periodiek geneeskundig onderzoek niet uit het aantal bromfietsen een woordje mee. half
miljoen.
Het openbaar vervoer nam in '55 (tram
tiet oog wordt verloren.
trein) 35% van de aanvoer van dag(Vervolg pag 2.) en
gasten voor z'n rekening. In 1959, 1960,
1961 en 1962 waren deze percentages Raadsagenda
resp.
(met bus en trein) 19, 16, 18 en 15 van de openbare vergadering van de raad
ZONDAG 16 JUNI - We moeten niet perimenten deden en toen er nog geen
procent.
der gemeente Zandvoort op dinsdag, 25
vergeten, mensen, dat we nog altijd in sprake was van ruimteschepen!
Hieruit blijkt dat het publiek in steeds juni
1963, des namiddags 8 uur.
Nederland verblijven, een land, waar je
mindere
mate
afhankelijk
is
van
deze
ver1. Notulen.
nooit van op aan kunt, als 't om het weer DINSDAG 18 JUNI — Joost kwam van- Anjeractie 1963
voersmiddelen,
maar
bovenal
dat
het
gaat. Het heeft geen zin om te blijven middag opgewonden de tent binnen renopenbaar vervoer niet zijn aandeel in de 2. Ingekomen stukken.
klagen over de grilligheid van ons kli- nen: „Ik heb die vent uit Engeland ge- De volgende week vindt ook in deze ge- enorme stijging van het recreatieverkeer 3. Benoemingen, ontslagen enz .
4. Vaststelling verordening betreffende
meente weer de traditionele Anjeractie kreeg.
maat, want dat weten we nou wel zo on- zien, die Profumo van miss Keeler!"
Jans zei dat er meer Profumo's in de plaats.
vakantieregeling bakkers.
derhand. Ik bedoel maar dat u beslist niet
Het
aantal
binnenkomende
auto's
be5. Vernieuwing centrale verwarmingsinboos moet zijn over die frisse bries, die er wereld waren dan je wel zou denken en
draagt
op
een
topdag
(van
8-22
uur)
op
Verschillende
personen
uit
het
plaatsestallatie Karel Doormanschool.
vandaag heeft gewaaid en. het motregen- dat Joost zich wel zou vergissen. Deed-ie lijk verenigings- en schoolleven verklaar- de Zandvoortselaan ruim 9000 en op de
6. Krediet voor aanschaffing van een
tje, dat zo nu en dan zorgde, dat er niet te ook. Wat zou zo'n gedropen minister van
boulevard
bijna
7000.
Oorlog
van
Engeland
nou
aan
ons
strand
schrijfmachine
t.b.v.
de Hannie
den zich bereid deze geldinzameling tei
veel stof op uw schoenen kwam.
Meestal tot 15 uur overtreft het aantal
Schaftschool.
Toch was het de hele dag door druk in moeten doen, hè?
hand te nemen. Daarnaast zal u ook nu binnenkomende auto's het aantal vertrek7.
Aanschaffing
boot
t.b.v.
het
stranddeZandvoort. Dat kwam omdat er bijzonder WOENSDAG 19 JUNI - 't Is precies no- weer een exclusieve foto van de konink- kende. Maximaal zullen op dat tijdstip
tachement van de politie.
veel Duitsers van een paar extra vrije da- vember. Zo'n week als we nu beleven, is lijke familie worden aangeboden voor een 7500 auto's in Zandvoort geparkeerd zijn.
weg c.a. in het plan „Westergen kwamen genieten aan het strand van er geen aardigheid meer aan. Niks te beAls voorbeeld diene de telling, gehouden 8. Aanleg
duinweg".
Nederland, dat ze maar niet kunnen ver- leven aan het strand, alleen een paar stug minimumbedrag van ƒ 0,25. Dit onderdeel op 17 juni 1962, een vrij drukke auto9. Wijziging van enkele rechtspositieregeten. De grootste drukte beleefden nu de volhoudende badgasten, die toch geen kant wordt door de lagere schooljeugd ver- zondag.
gelingen.
zakenlui in het dorp zelf. Overal werd va- op kunnen als ze in Zandvoort zijn en dus zorgd!
ZandBoulev. 10. Subsidie interparochieel sociaal chariderdag gevierd, maar de buitenlandse gas- in jassen gewikkeld naar zee komen. Ze
voortseBarGaarne moedig ik u aan deze acties,
tatief centrum.
ten erkennen die dag niet als een feestdag zoeken hier en daar ijverig schelpen. Dat evenals
Ingekomen auto's
laan naart 11. Strandexploitatie 1963.
voorgaande jaren, weer met de
zodat ze maar niet konden begrijpen waar- is toch nog altijd een leuke bezigheid, die grootst mogelijke
sympathie
tegemoet
te
12. Verlenen medewerking ingevolge art.
om ik een hele poos op m'n stoel bleef zit- geen kwaad kan. Een meneer uit Krefeld treden.
Totaal van 8-22 uur 8781
6637
72 lager-onderwijs (aanschaffing matten! Maar dat hadden Jans en Joost zo 'wilde weten waarom schelpen juist zo'n
Het
Anjerfonds
Noord-Holland
—
onten t. b. v.' de Wilhelminaschool).
gewild, 's Middags wercl 't me te machtig, vorm hebben en geen andere.
van
8-15
uur
5739
3585
derafdeling
van
het
Prins
Bernhardfonds
13. Verkaveling bouwterrein M. Moletoen liep de tent zo vol, dat ik wel in
Ik wist daar niet zo gauw antwoord op — heeft ook het afgelopen jaar dank zij
Vertrokken
naarstraat - Dr. C. A. Gerkeslraat.
moest springen. (Ik heb een mooie das van maar Joost, (die er bij stond) had weer Veler medewerking veel kunnen doen in 't
van 8-15 uur .......... 2133 1758
14. Vaststelling vcrplaatsingskostenverorJans gekregen).
wat. Die zei dat de meneer uit Krefeld belang van de culturele ontwikkeling in
dening.
MAANDAG 17 JUNI — Het moet me toch ook zo'n hoofd had als hij alleen de provincie. O.m. werden aanmerkelijke
Aanwezig te 15 uur 3606
1827
15. Idem 16e wijzigingsverordening algemaar
had
en
geen
ander.
Jans
schoot
in
van het hart dat ik het volslagen onzin
subsidiebedragen ter beschikking gesteld
meen ambtenarenreglement.
Totaal aanwezig in de gemeente te
vind, dat een vrouw zich in de ruimte de lach, maar die bewuste meneer snapte van muziek- en zangverenigingen, dorps16. Rondvraag.
15
uur
3606
+
1827
=
5433.
het
niet
erg.
Trouwens
ik
ook
niet.
Ik
laat schieten.
Jans is 't daar helemaal mee
en gemeenschapshuizen en musea.
eens. Een1 vrouw moet zich niet aanstel- zal toch eens een boekje over schelpen koHet is van zeer grote betekenis, dat dit
len in een nauwe capsule en zeggen dat pen. Ze hebben me meer over dit soor' fonds in staat wordt gesteld zijn arbeid Men dient er voorts rekening mee to hou- Watergetijden
ze de wetenschap dient met baantjes rond dingen gevraagd en ik heb er een heke" in dezelfde geest voort te zetten, wellicht den dat — volgens gedane waarnemingen juni
berijdbaar
aan, niets te kunnen antwoorden.
de aardbol te draaien.
mede ten bate van het verenigingsleven in — in de nacht van zaterdag op zondag,
HW
LW
HW
LW
strand
op hoogtijdagen, bijv. tijdens de PinkMaar met dat al raakt het weer steeds
DONDERDAG 20 JUNI — Gisteren deze gemeente.
4.31 12.30 17.04 —.- 8.30—15.00
meer van streek. Het scheelt wel een hadden we een poosje windkracht 8, lus'
Om dit mogelijk te maken doe ik dan sterdagen en gedurende enkele seizoen- 23
5.20 1.00 17.50 13.00
9.30—16.00
graadje of vijftien, vergeleken met verle- u nog peultjes. 't Lijkt wel of het precies ook gaarne een krachtig beroep op uw weekends, reeds 1500-2000 auto's in Zand- 24
25 6.09 2.00 18.37 14.00 10.00—16.30
voort geparkeerd staan.
den week. Ze hebben het eens tegenge- • zo gaat worden als verleden jaar. De financiële hulp.
Bij de laatste waarneming in de vroege 26 6.56 2.30 19.20 15.00 11.00—17.00
sproken, maar al dat gedraai en gerom- kranten schrijven er al weer over. Die ke
Moge de Anjeractie 1963 in Zandvoort
ochtend van 2e Pinksterdag zelfs ruim 27 7.40 3.00 20.06 15.30 11.30—18.00
mel in de ruimte lijkt me toch niet be- reis zijn blij als ze vervelend kunnen doen opnieuw een succesvol resultaat boeken.
2000, waarvan tweederde van buitenlandse 28 8.34 4.00 21.03 16.30 12.30—19.00
vorderlijk voor mooi weer. Zou het puur Maar het weer gaat opknappen mensen
29 9.32 5.00 22.02 17.30 13.30—20.00
De Burgemeester van Zandvoort herkomst.
toeval zijn dat het vroeger veel heter was
Hier volgen nog de cijfers van een Samengesteld door P. van der Mije KCzn
STOELEMAN
van Fenema
in de zomer, toen ze nog geen atoomex-

Vervolg van par/, l

Het Bureau beschikt inmiddels over een
overzicht van het verenigingsleven uit
welhaast elke gemeente in Nederland, op
daartoe gedaan verzeek welwillend door
de gemeentebesturen verstrekt.
De verenigingen in die gemeenten, die
tot een floor de directeur van het Bureau
„bewerkte" afdeling van de Maatschappij Met zeer veel genoegen las ik hét ingetot bevordering der Geneeskunst behoren, zonden stuk in de Zandvoort Courant d.d.
worden vervolgens aangeschreven, met ver- 18 juni j.l. van dr. P. Flieringa, bètreffenAllereerst biedt het periodiek genees- verbeteren, het propageren van mogelijk- zoek medewerking te verlenen aan een of de de onrechtmatige aanslag (Bouwterkundig onderzoek de mogelijkheid om aan heden om longkanker te voorkomen, enz. meer ter plaatse te beleggen voorlich- reinbelasting). Waar ook aan mij zo'n pawerd toegezonden deed ik evende hand van hierbij ontdekte en behanHet vrouwelijk deel van de bevolking tings-avonden. De tekst van dit schrijven plertje
eens het volgende schrijven aan het coldelde gevallen — ook van goedaardige ge- zal in het bijzonder moeten worden gewe- is zo gesteld, dat uit de antwoorden bo- lege
toekomen.
zwellen — te komen tot wellicht nieuwe zen op gemakkelijk te ontdekken ver- vendien een peiling kan worden verricht
behandelingsmogelijkheden en tot nieuwe schijnselen, die mogelijk een aanwijzing ten aanzien van de ter plaatse al of niet Aan het college Burgemeester en
diagnostiekmethoden.
kunnen zijn voor een aandoening van het gevoelde behoefte aan kankervoorlichting. wethouders van Zandvoort.
Het behoeft wel geen betoog, dat in dit Mevrouw, Edelachtbare heren,
Belangrijk is bovendien, dat door dit geslachts-apparaat of de borstklier.
onderzoek meer aandoeningen dan tot nu
De mannen zullen moeten worden ge- voorlichtingsprogramma o.m. het Konin- i( Betref t aanslag Bouwterreinbelasting,
toe in een zeer vroeg stadium kunnen wezen op de eenvoudige mogelijkheid tot gin Wilhelminafonds en de Kruisvereni- kohier 10).
worden ontdekt en behandeld, waardoor voorkoming van de bij hen steeds meer gingen nauw zullen worden betrokken.
doe ik u toekomen het-aan mij
voor bepaalde vormen van kanker steeds optredende longkanker. Dit zal in de naas- Met recht kan dus worden gesteld, dat Bijgaande
toegezonden gestencilde aanslagbiljet ingunstiger overlevingscijfers kunnen wor- te toekomst ook voor vrouwen gelden. Dit in Nederland, op het gebied van de voor- zake
Bouwterreinbelasting.
den behaald.
kan resulteren in een daling van de kan- lichting, maatregelen worden getroffen
Mij is niet bekend dat ik eigenaar ben
Het staat echter zonder meer vast, dat kersterfte met meer dan 7%.
om de bevolking een meer positieve hou- van enig bouwterrein, wat uit de koopniet vandaag op morgen met de invoering
De eenvoudige mogelijkheid tot. voorko- ding ten aanzien van het kankervraag- acte van mijn onroerend bezit blijkt.
Ik moge u dan ook verzoeken mij navan periodiek geneeskundig onderzoek nüng van longkanker bestaat uit een stuk bij te brengen. Het is. echter niet alkan worden begonnen. Zeer veel pleit voor drastische beperking in de rookgewoon- leen een verre van eenvoudige zaak, het der in te lichten, of het touw te tonen
ik zal worden opgehangen.
een geleidelijk proces.
ten: namelijk het roken van minder siga- is ook een taak, die eerst op langere ter- waaraan
Ik erger mij dan ook niet aan de zoDaarmede is men in verscheidene lan- retten. De mogelijkheid bestaat, dat som- mijn tot aanwijsbare resultaten zal kun- veelste
onrechtmatige
daad, maar verzoek
den, die 't periodiek geneeskundig onder- migen de voorkeur geven aan het over- nen leiden.
u beleefd hieraan nu eens een einde te
zoeK nog niet kennen, druk doende. Zo gaan van sigaret op pijp of sigaar, maar
maken.
kunnen als voorloper van het periodiek dan moet niet geïnhaleerd worden.
Inmiddels wens ik van dergelijke pamHet
Bureau
Voorlichting
heeft
thans
geneeskundig onderzoek worden gezien
Uitgaande van de wetenschap, dat het zijn eerste stappen gedaan. Het wordt fletten verschoond te blijven.
het gericht cytologisch onderzoek bi'j zeer moeilijk zal zijn een eenmaal aan- daarbij mede gesteund door een voorlichUw. dw. S. A-TTBMA
vrouwen en het borstkas-onderzoek bij geleerde gewoonte af te wennen, dienen tingscommissie, die de noodzaak heeft
mannen boven 45 jaar, dat tweemaal per kinderen er reeds op te worden gewezen,
ben niet zo hoffelijk als dr. Flieringa.
deze voorlichting aan de be- Ik
jaar zal moeten plaatsvinden en dat g'e- dat het beter is niet met roken te begin- onderkend
Wanneer je bijna een halve eeuw'in Zandvolking
in
veel
wijder
verband
te
zien.
voort woont, dan heb je het respect voor
richt is op het ontdekken van longkanker nen. Ook aan dit punt schenkt het Bureau
Zo zullen in het kader van de voorlich- de regeerders wel verloren. : ... • " '••\
in een vroeg stadium.
Voorlichting alle aandacht.
ting
een
aantal
studiecommissies
in
het
Ik ben aan deze onrechtmatigheden al
Onder cytologisch onderzoek wordt vérDe oplossing van de vraag, hoe de be- leven worden geroepen, o.m. op het gebied gewoon
geraakt.
staan het uitvoeren van een celonderzoek, volking op grote schaal via de voorlich- van
Welke stumper deze belasting weer
de longkanker en het voorkomen
aan de hand waarvan deskundigen een tingsavonden kan worden bereikt, tracht daarvan,
heeft
uitgevonden?
Iemand waarschijnde nazorg en de revalidatie van
eventuele kankeraandoening van de vrou- het bureau op de volgende wijze naderbij
lijk die niet weet wat bouwgrond, erf of
behandelde
patiënten.
welijke geslachtsorganen kunnen vaststel- te brengen.
tuin is.
Het gehele complex van voorlichtingslen. Het is een, althans voor dit doel, af- De direkteur van 't bureau tracht, door
S. ATTBMA, makelaar
doendc methode, die weinig tijd en kos- het houden van lezingen op vergaderingen maatregelen en de benadering van een
Hogeweg 64, Zandvoort
aantal
problemen
in
bedoelde
studiecomten vraagt.
van de afdelingen van de Koninklijke NeIn ons land vinden op het ogenblik in derlandse Maatschappij tot Bevordering missies kunnen als een stimulans gaan (Door de redaktie bekort)
de provincie Gelderland op dit punt proef- der Geneeskunst, allereerst belangstelling werken voor een nieuwe aanpak van een
nemingen plaats, uitgevoerd door een aan- te wekken voor de kankervoorlichting en oud probleem: het kankervraagstuk
Mede op deze wijze wordt getracht Ne- Wanneer wij goed zijn geïnformeerd en
tal vrouwenartsen en andere deskundigen. bovendien de medewerking van de artsen
Een eerlang in het leven te roepen stu- te winnen om spreekbeurten op voorlich- derland te doen bijblijven in de nieuwe ge- er is geen reden aan de verkregen inlichdie-commissie zal zich in ons land gaan tingsavonden te vervullen.
dachte, die cancer-control heet.
ting te twijfelen, kan sedert 19S8 in Zandvoort Bouwterreinbelasting worden gehebezighouden met de problemen, verbonden
ven over percelen grond, waaraan, volaan het invoeren van het röntgenondergens de wet, de bestemming van bouwterzoek van de borstkas bij mannen.
rein kan worden gegeven. Een kwart
Het is echter in eerste instantie van B. en W. stellen voor
eeuw geleden werd de bouwterreinbelashet grootste belang dat iedereen beter verting door de Raad aanvaard en goedgetrouwd raakt met het ,,hoe en waarom"
Iceurd door Ged. St. v. Noord-Holland. De
van deze vormen van gericht onderzoek,
belasting bedraagt jaarlijks een half procent van de geschatte verkoopwaarde van
als wegbereiders tot het algemeen periode bouwgrond. Er is dus voldaan aan de
diek geneeskundig onderzoek, waartoe
door de wet vastgestelde eisen tot invoeal evenzeer voorlichting noodzakelijk zal
ring van genoemde belasting.
strandbedrijven in 1963
zijn. Het is opvallend, dat bij vele van de
Waartegen beswaar moet worden gebovenaangehaalde kanten van het kankervraagstuk, als middel om een doel te bereiken, wordt genoemd de voorlichting.
Het voorstel van het gemeentebestuur be- seizoen op deze aangelegenheid terug te
treffende de verlenging van de privaat- komen en dan een definitief voorstel te
Daarbij wordt dan in de allereerste plaats rechtelijke vergunning voor het strand op doen omtrent de strandhuur voor 1964 en Slachtoffer van de zee
Dinsdag werd tegen het middernachtegedacht aan de voorlichting van de bevol- basis van een pachtverhoging met 25%, is volgende jaren.
king. En dat is geen wonder. Want hoe in de vergadering van 23 april 1963 aan- Overeenkomstig de adviezen van de lijk uur op het strand, ter hoogte van tent
voortreffelijk de hulp aan de patiënt ook gehouden naar aanleiding van een Verzoek commissies van bijstand voor algemene no. 21, het stoffelijk overschot van een
van de Strandpachtersvereniging om als- zaken c.a. en voor de financiën stelt het
moge zijn, voorop staat dat eventuele toe- nog
College thans voor om voor dit jaar de man aangetroffen, dat in vergaande staat
gehoord te mogen worden.
komstige patiënten in een zo vroeg mpHet college van B. en W. nodigde daar- privaatrechtelijke vergunningen te verlegeljjk stadium worden behandeld. Dit ïs op de Strandpachtersvereniging uit gedo- nen voor het gebruiken van het strand van ontbinding verkeerde.' De politie Het
een verre van eenvoudige zaak. De leek cumenteerd haar bezwaren in te dienen voor het plaatsen, exploiteren enz. van het lijk naar de algemene begraafplaats
— en waarschijnlijk hij niet alleen — hui- tegen het voorstel tot verhoging van de consumptietenten, strandstoelen,
badin- overbrengen. Naar de identiteit van de
richtingen, en • dergelijke tegen de vergoevert voor alleen al het woord kanker, dat strandhuur.
Dit is geschied. Het bezwaarschrift is dingen die hebben gegolden voor de jaren overledene wordt door de recherche een
toch altijd nog beelden oproept aan een
onderzoek ingesteld.
ziekte, die de dood ten gevolge zou moe- vervolgens in een vergadering van B. en 1961 en 1962.'
W. uitvoerig met het dagelijks bestuur
ten hebben.
van de Strandpachtersvereniging besproDeze onjuiste mening, die grotendeels ken.
Het college kwam daarbij tot de slotde kankervrees veroorzaakt, dient met som, dat de verstrekte gegevens niet volJubileum
kracht te worden bestreden.
doende waren om te komen tot een geDe heer W. van der Kruk viert op 29 juni
De bevolking dient via voorlichtings- fundeerd oordeel over de vraag of de voor- Geslaagd voor B-examen
avonden, maar eveneens door het welover- gestelde verhoging van de strandhuur met Aan de navolgende leerlingen van de Zand- a.s. zijn 25-jarig jubileum in dienst bij het
wogen inschakelen van pers, radio en tele- het oog op de rentabiliteit van de strand- voortse Volksmuziekschool kon een ge- Diaconessenziekenhuis te Haarlem.
visie vooral te worden gewezen op de bedrijven al dan niet verantwoord is.
tuigschrift worden uitgereikt, nadat zij
In verband daarmede heeft de Strand- met
noodzaak van vroeg-diagnostiek, op steeds pachtersvereniging
sukses het B-examen aflegden ter benog
nadere
gegvens
eindiging van de 3-jarige cursus in Alge- Opbrengst kollekte
gunstiger wordende behandelings-resulta- verstrekt.
ten, op de mogelijkheden tot het voorkoDe huis-aan-huiskollekte voor het Ned RoAangezien de bestudering van deze ge- meen Muziekbegrip.
men van kanker, op de voortschrijding gevens de nodige tijd vraagt en het sei- Bert van Bakel, Van Lennepweg 103
de Kruis heeft in Zandvoort f 2708,97 opJean
Louis
Biekmann,
Dr.
Kuyperstraat
2
van de kankerwetenschap, etc.
zoen inmiddels reeds vrij ver is gevorderd,
ïebracht.
Jan
de
Blauw,
Wilhelminaweg
34
Een dergelijk voorlichtingsprogramma, lijkt het juister de beslissing omtrent de
strandhuurverhoging op te schorten en de Karel de Boer, P. Lef f ertsstraat 21
waarvan
hier
slechts
enkele
zijden
zijn
beBoogaard," Regentesseweg 7
lichi, zal, naar de mening van voorlich- strandhuur dit seizoen nog op de oude be- Atie
Rudi Borstel, Burg. Beeckmanstraat 27
te handhaven.
tingsdeskundigen, ongetwijfeld leiden naar dragen
Zandvoortse Schaakclub
B. en W. stellen voor na afloop van het Eric Cats, Brederodestraat 101
het aankweken van een meer positieve
Tetchen Dekkers Haarlemmerstraat 21
RECTIFICATIE
betreffende, de. winnaar
houding van de bevolking ten aanzien van
Hans Frederiks', Burg. Beeckmanstraat 19
het kankervraagstuk.
Johan van Gasteren, Helmersstraat 10
in de jeugdgroep. Niet Weilers,. zoals de
Maarten de Haan, Mr. Troelstrastraat 22 vorige week was aangegeven, 'doch HoutDat daarbij de informatie aan artsen
Irene Hogen ESch, Const. Huygenstraat 9
en hulppersoneel gelijke tred moet hou-Niet in de winter
Marijke Koning Cath. van Renesstraat 10 man was de eerste in genoemde groep.
den, behoeft geen nader betoog.
Emmy Methorst, Oranjestraat 13 zw.
Wat wordt nu in Nederland gedaan ten Drie bewoners van zomerhuisjes in Zand- Aagtje
Molenaar, Stationsplein 19 I
aanzien van dit complex van maatregelen, voort, die ondanks de gemeentelijke zo- Astrid van
der. Moolen, P. Leffertsstr .23 Zeepost
merhuisjesverordening
ook
na
l
oktober
samengevat onder de benaming cancer'Annelies Nieveld, Kostverlorenstr. 11, bov.
in
de
huisjes
waren
blijven
wonen,
zijn
tot
Met de volgende schepen kan zeepost worcontrol, waarbij, zoals gebleken is, de
Cordula Popkema, Marisstraat 41.
veroordeeld. Een van hen, de Wiesje
den verzonden. De data, waarop de corvoorlichting vooraan in de belangstelling geldboetes
de Roo, Leeuwerikenstraat 7
exploitant
van
de
zomerhuisjes,
kreeg
2
respondentie uiterlijk ter post - moet zrjn
staat ?
Jan
Spiekman,
Cort.
v.
d.
Lindenstraat
28
maal ƒ 25,- boete, de anderen elk tien gul- Maria Swarte, .Oosterparkstraat 15
bezorgd, staan achter de naam van het
den.
schip vermeld.
Gert
Tebbenhof,
Westerstraat
12
Uit deze uitspraak blijkt, dat de recht- Maria Tuerlings; Frans Zwaanstraat 42
Vooropgesteld zij, dat ons land ten aanVerenigde Staten van Amerika:
zien van de behandelingsresultaten zeker bank de zomerhuisjesverordening als bin- EIsa Verlaan, Vinkenstraat 9
niet ten achter staat, maar ook de taak dend beschouwt, in tegenstelling tot de Ansje Weber, Hogeweg 63 rood
ss „Nieuw Amsterdam", 23 juni
kantonrechter,
van
wiens
uitspraak
de
ofom bij te blijven via een als stimulans ficier van jusitie in hoger beroep was ge- Willy van der Werff, A. J. van der Mooss „Maasdam", 26 juni
wei-kende voorlichting, wel heeft verstaan. gaan.
lenstraat 40.
Argentinië:
Voortbouwende op de reeds enige jaren
ms „Alnitak", 23 juni
met behulp van velo welwillende huisartsen aan de bevolking gegeven voorlich- Honden op het strand
Benzine ontvreemd
ms „Alnati", 25 juni
ting-, is in het begin van dit jaar een Bu- Van de plaatselijke afdeling van vereniDinsdagavond
werd
bij
de
politie
aangifte
~
reau Voorlichting in het leven geroepen.
ging voor het welzijn der dieren ontvingen gedaan dat vanuit een op de Boulevard Australië:
ms
Tannstein", 26 juni
Dit bureau, dat onder leiding staat van wij het volgende schrijven:
Barnaart geparkeerd staande auto benzine
dr. L. Meinsma, tevens direkteur van de „Aangezien verwarring heerst over het al was gestolen door twee jongelui.
Brazilië:
Centrale Kanker Registratie, heeft een of niet toelaten van honden op het strand
Een onderzoek leidde tot aanhouding
ms „Cap San Lorenzo", 25 juni
voorlichtingsprogramma
opgesteld, dat heeft het bestuur zich terzake georie'n- van de 20-jarige loodgietter J. A. S. uit
ms „Laënnec", 26 juni
behalve voor de bevolking o.a. voor ver- teerd. Een verordening, die de aanwezig- Haarlem en de' 19-jarige militair J. W.
plegend personeel is bedoeld. Voorts zul- heid van honden op het strand verbiedt, M. J., gelegerd t'e Velsen. Zij werden inge- Brits-Oost-Afrika:
}
len de huisartsen o.m. worden benaderd bestaat niet. Honden mogen onaangelijnd sloten in het hoofdbureau van politie.
ms „Pierre Loti", 23 juni
op
het
gehele
strand
vertoeven.
via artikelen in hun vaktijdschriften en
Eigenaren hebben echter de morele verms „Europa", 27 juni
..
aldus op de hoogte worden gehouden van plichting
te zien, dat hun dieren niet Burgerlijke Stand
behandelingsresultaten, diagnose-technie-, hinderlijk toe
Canada:
zijn voor anderen. Wat de ge14 juni - 20 juni 1963
ken, preventiemogelijkheden etc. De voor- bouwtjes en terassen der strandpachters
ss „Nieuw Amsterdam", 23 juni
lichting aan de bevolking gaat uit van de betreft, op deze gedeelten kunnen honden
Geboren: Saskia leme, dv., R. Drenth
Chili:
poging om de overmatige angst voor kan- worden geweigerd. Verschillende pachters en van Ch. J. E. Clasie.
ms „Buntenstein", 23 juni
ker weg te nemen. Dit zal o.m. geschie- liebben dan ook bordjes aangebracht met
Ondertrouwd: Dirk Cornelis Philippus
den door het meer bekendheid geven van iet opschrift „verboden voor honden". Dit Tijssen en Liedewij Boers; Frederik Hen- Ned. Antillen:
1
verbod
geldt
dus
uitsluitend
voor
het
bede aan de bevolking veelal onbekend gundrik Renardel de Lavalette en Mary Herbouwde gedeelte en de terrassen der be- mine Dammers.
ms „Pr. der Nederlanden", 25 juni
stige behandelingsresultaten voor sommi- treffende
strandpachters en niet voor het
ge vormen van kanker, het wijzen op het strandgedeelte,
Gehuwd: Cornelis Koper en i^odewika Suriname:
-j
ook al staan daar hun
belang van de vroegdiagnostiek, die de stoelen e.d.
Diependaal; Gerhard Schollmann en Anna
ms „Jason", 26 juni
Maria
JosephJne
Dhondt.
behandelingsresultaten nog verder kan
Mede met het oog op de badgasten leek
het de vereniging nuttig op het bovenGeboren buiten de gemeente: Johanna Z.-Afrika (Rep.) en Z-W.-Afrika: 'iï"
staande de aandacht te vestigen.
Louise, dv., J. Jongbloed en van Chr. A.
ms „Athlone Castle", 23 juni ''••'
Honden mogen in de duinen los lopen, Spoelder; Lambert Cornelis Ewout. zv.,
ms „Streefkerk",. 26 juni.
. ;•;
met uitzondering van de duinen der Am- A. G. van der Schaft en van E. Ch. R. van
Onrustige Zenuwen? sterdamse
Waterleiding.
Inlichtingen betreffende de verzendingsWijk;
Erwin
Henricus
Antonius
Maria,
Mijnh-ardt's Zenuwtabletten
Het bestuur van de Vereniging voor het zv., A. M. M. van Deursen en van J. P. G. data van postpakketten geven de postWelzijn der Dieren te Zandvoort".
Kluts.
•;
kantoren.

Voorlichting als stimulans

Hier staat uw brief
maakt is de falende voorlichting en de
gevolgde gedragslijn bij de heffing
en
eventuele wijziging van de 25 jaar ouae
Bouwterreinbelasting. Verscheidene ingezetenen van Zandvoort hebben, zonder eni
ge nadere toelichting of verwijzing naar
het betreffende raadsbesluit en wetsartikél, een stencil ontvangen, waarin zij voor
Bouwterreinbelasting worden aangeslagen
over hun erf, voor- of 'achtertuin. Verweer
tegen de vrijwel onbekende Bouwterrein- •
belasting, die slechts in een enkele, gemeente wordt geheven, is mogelijk binnen
acht weken, hetgeen de betrokkene ec/iter niet van de verplichting ontslaat binnen de gestelde termijn de aanslag te voldoen.
Wat de wijze van toepassing van de
bouwterreinbelasting betreft, moge het
volgende ter illustratie dienen.
Een ingezetene van deze gemeente ontving in 19IfS een aanslag over een perceel
grond dat 'in het koopcontract niet als
bouwterrein staat omschreven. Hij richtte
een bezwaarschrift aan het adres van het
gemeentebestuur en verkreeg ontheffing
van de Bouwterreinbelasting. Zes jaar later, in J95S, werd deze eigenaar wederom
aangeslagen voor Bouwterreinbelasting
over hetzelfde perceel grond. Hij reclameerde opnieuw en deelde het college
mee, dat het, hier waarschijnlijk ee.n misverstand betrof, daar hij aan het betreffende perceel grond — een tuin — geen
andere bestemming had gegeven en dit
ook in de toekomst niet van plan was.
Het gemeentebestuur verklaarde'' het bezwaarschrift van de betrokkene niet ontvankelijk, maar deelde tevens mee niet
tot invordering van de heffing te sullen
overgaan, daar het niet in de bedoeling
lag de Bouwterreinbelasting op alle bouwgrond van toepassing te verklaren. Een
nadere motivering voor de gemaakte uitzondering werd niet gegeven en de eigenaar moest er naar raden waaraan hij de
ontheffing had te danken. Thans, na elf
jaar, werd weer een aanslagbiljet ontvangen voor de tuin.
Dit beleid maakt op de betrokken ingezetenen van de gemeente de indruk — en
op hen niet alleen — dat de heffing naar
^o^llekeur wordt • geheven of ongedaan gemaakt en er op eigengereide -wijze met
hun belangen wordt omgesprongen. Een
duidelijke verklaring van de zijde van het
gemeentebestuur t.a.v. deze gang van za.Toen is wel het minste dat zij mogen verwachten.
Red,

Handhaving pachtovereenkomst

ft;

PUROL-POEDER

w^fum F1.60 - M.-

Hieronder kunt u zien, dat men ook in het
schaakspel nooit nonchalant mag zijn. Op
de 18e zet n.l. leidf. een slordige zet van
Wit in goede stelling plotseling tot moeilijkheden. Zwart grijpt zijn kans en weet
op fraaie wijze de witte koning eerst
achter zijn pionnen vandaan te jagen en
hem vervolgens middden op het bord mat
te zetten.
Krukov - Melkonian, USSR 1963
1. e2, Pg8-f6, 2. e4-e5, Pf6-d5, 3. c2-c4,
Pd5-b6, 4. d2-d4, d7-d6, 5. f2-f4, d6xe5, 6.
f4xe5, Lc8-f5, 7. Lcl-e3, e7-e6, 8. Pgl-f3,
Pb8-c6, 9. Pbl-c3, Lf8-e7, 10. Lfl-e2, 0-0,
0-0, f7-f6, 12. e5xf6, Le7xf6, 13 Ddl-d2,
Dd8-d7.
(Deze stelling is vrij bekend in de Aljechin-verdediging; helemaal bevredigd staat
Zwart waarschijnlijk niet. In plaats van
de tekstzet heeft Mikenas 13. ...Tf7 aanbevolen, maar gelijk spel kreeg Zwart er
in de partij Lutikov-Bagirov, Kampioenschap USSR, ook niet mee en Wit kreeg
de beste kansen) 14. Tal-dl, Ta8-d8, 15.
Dd2-cl, Dd7-e8.
(Nu de aanval tegen pion d4 geen effect sorteert, brengt Zwart de dame naar
g6 over) 16. Tdl-d2, De8-g6, 17. Tfl-dl,
Pc6-b4, 18. a2-a3? (Onnauwkeurig. Juist
was 18. Khl om Lh3 te voorkomen en Pc2
met Lgl te kunnen beantwoorden' Wit had
dan m.i. het beste spel gehad, b.v. 18.
...Lc2, 19. Tgl, Ld3 (19. ...Le4, 20. Pel en
21. a3). 20. Ld3:, Pd3:, 21. Dc2, Pb4, 22.
Dg6:, hg6:, 23. b3) 18. ...Lf5-h3!, 19. Le2fl, (Of 19.' Pel, Lh4!, 20. Lfl, Tfl:+, 21.
Kfl:, Tf8+ met voor Zwart gunstige verwikkelingen, b.v. 22. Kgl, Lel: of 22. Lf2,
Pd3ü) 19. ...Lh3-g4!, 20. a3xb4, (Misschien was 20. Khl beter) 20. ...Lg4xf3,
21. Lfl-d3, Dg6-g4, 22. Tdl-fl, Lf6xd4!,
23. Le3xd4 (Zie diagram)

a b c f t e f g h
23. ...Lf3xg2! (Voor de hand lag 23. ...Dd
4:, maar de tekstzet is aanzienlijk sterker)
24. Tflxf8+, TaSxfS, 25. Ld4-e5 (Gespeeld
in het besef dat 25. Tg2:, Dd4:+, 26. Khl,
Dd3: kansloos was. Nu echter wordt Wit
het slachtoffer van een aanval langs de
dodelijke diagonaal c6-hl) 25. ...Lg2-c6+,
26Le5-g3, Dg4-f3, 27. Pc3-d5 (Anders was
er niet) 27. ...Pb6xd5! (Veel sterker dan
27. ...ed5:, 28. b5. De diagonaal moet open
blijven!) 28. Ld3xh7+ (Kansloos was 28.
Tf2,Dd3:, 29. Tf8:-f-, KfS:, 30. cd5:, Dd5:
etc. De tekstzet leidt tenminste tot een
mooi slot ...) 28. ...Kg8xh7, 29. Td2-f2,
Df3-e4, 30. Tf2xf8, Pd5-f4, 31. Dcl-d2
• (Het enige) 31. ...De4-hl+, 32. Kgl-f2,
Dhl-g24-, 33. Kf2-e3 (.33. Kel.Dgl mat)
33. ...Dg2-f3+, 34. Ke3-d4, e6-e5+ en Wit
gaf op. Zowel na. 35. Ke5:, De4 als na 35.
Kc5, b6 is het mat. Een mooie partij
schaak!

Elke fijnproever prefereert:

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l A ,
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 21SO • J*

LEFFERTS Wijnen 611

K*to««K>^^

AFWEZIG t.m. 7 juli

Zr. Stiphout

In verband met de te houden Grand Prix te Zandvoort

Zandvoort

Waarneemster Zr. A. Langeveld
Gasthuishofje 27

vraagt spoedige indiensttreding een

MEISJE

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
Voor leden komt beschikbaar de woning
voor een bejaard echtpaar:

GASTHUISHOFJE 5
Huurprijs ƒ 9,85 per week. Opgave voor
dinsdag a.s. 7 uur onder - vermelding van
het rangnummer bij de secretaris D. van
Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Koelkasten
Gasfornuizen
alle merken

W. SCHOUTEN

voor de huishouding en als kinderhulp. Werktijden in onderling overleg te regelen.
Aanmelden: GROTE KROCHT 11, ZANDVOORT

Dirk van den Broek's supermarkt
vraagt per l juli voor de avonduren van
7-10 uur en evt. zondags:

toezichthouder/ster
vóór het .advies geven aan cliënten en de
• • • surveillance.
Zij die enigszins bekend zijn in de levensmiddelenbranche genieten de voorkeur.
Aanm. bij de chef: Kerkstraat 19, (tel. 3643)

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, .telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

NOTTEN
Haltestraat 59

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Marijnen koelkasten
210 liter ƒ 468,—. Huur ƒ 2,60 per week
225 liter ƒ 498,—. Huur ƒ 2,80 per week

Zonder vooruitbetaling
DOKTOREN:

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,'
telefoon 2813
WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791
APOTHEEK:

Nu ook uit voorraad leverbaar
. voor kleinbehuisden:

TOPPAS KOELKAST, 130 liter
ƒ 298,Bijpassend VIER-PITS GASCOMFOOR ƒ 160,—
Totaalprijs ƒ 458,Prettige betaling mogelijk!Komt u eens praten?

22 t.m. 28 juni:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.

Uit voorraad leverbaar alle merken
HAARDEN EN KACHELS
Zo juist ontvangen de nieuwe
ETNA-CONVECTOR MADRAS ƒ 415-

Voorzorgzegels worden aangenomen
Contantzegels

Zondag 23 juni

Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedsè
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

v/h

Fa. W. BLOM
Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 213?

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 23 juni

10.30 uur:, ds. H. Witvliet, pred. te Amsterdam.
19 uur: ds. J. Veenendaal, pred. te
Haarlem. Jeugddienst.
Medewerking van het kerkkoor.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.

POLYETHERMATRASSEN, 80x190 .... vanafƒ
BINNENVERINGMATR ASSEN, 80x190. vanaf
DIVANBEDDEN, 80x190
vanaf
WENTELBEDDEN, 80x190
vanaf
LEDIKANT met voetbord, 80x190
vanaf
ZOMERDEKENS, 150x200
vanaf
100% WOLLEN DEKENS, 150x200
vanaf
CHENILLE SPREIEN, l persoons
vanaf
50% WOLLEN PLAID
slechts
FLANELLEN LAKENS, 2 pers. ƒ 6,50; l pers.

Beddenmagazijn
Haltestraat 21, telefoon

10.30 uur: ds. J. P. Jacobszoon (d.g.)
uit Haarlem.

Zondag 23 juni
Aerdenhout:
(Adventskerk,
9 uur: ds. P.
bereiding H.A.
Zandvoort:
10.30 uur: ds.
19 u.: ds. P. J.

49,75
47,50
26,50
49,75
49,50
13,95
33,90
18,50
9,75
5,25

.

W. H. KEMPER

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 23 juni

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

1923

2119

- J U N I - 1963

Leeuwerikenlaan)
J. O. de Bruijne, voor-

In verband met het 40-JARIG bestaan der firma zullen onze MAKELAARSKANTOREN te
AERDENHOUT en te ZANDVOORT op vrijdagmiddag 21 juni a.s. gesloten zijn.
. ...
Makelaarskantoor

P. J. O. de Bruijne.
O. de Bruijne. Cat. Z. 10.

Fa. J. D. WILDEBOER

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 9.30,
11.30 en 19.30 uur.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
19-20 uur.

HET WISSELEN VAN VREEMD GELD
geopend zijn van 10.00-12.00 uur.

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

Hugo de Grootstraat 19, tel. 2525

PEPITA KORTE BROEKJES
LANGE TUINBROEKEN
TERLENKA SPENCERS
STRETCH BADPAKJES
WOLLEN BABY JASJES

zal ons kantoor op zondag 23 juni 1963 voor

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala"

Zandvoorterweg 86, Aerdenhout
Tel. 02507-4558
Patrijzenstraat 36, Zandvoort
Tel. 2507-4558
AAN- en VERKOOP
VAN HUIZEN EN GRONDEN
TAXATIES HYPOTHEKEN ADMINISTRATIES
ALLE VERZEKERINGEN

F. PLOEGMAN

DE TWENTSCHE BANK

Erkend
assurantie-agent

Zandvoort - Raadhuisplein

Stationsplein 15, telef. 4562
Gevr.: 2e helft juli, GED.
GEMEUB.' WONING met
gebr. v. keuk. v. 4 pers.
Br.: Allegro, Prof. Pullelaan 9, Utrecht, telefoon
030-15080.
Aangeb.LUXAFLEX,
ivoorkleur,-. 2,39 m, tegen
halve prijs. Tel. 020-740295
Te koop: moderne witte
KINDERWAGEN in prima
staat. Wilhelminaweg 56,
telefoon 3092.
Te koop: zeer, mooie kanten TROUWJAPON, lang,
m. sluier en kroontje, m,
38-40, prijs ƒ 60,-. 4andvoortselaan 7.
KAP. M O B I L E T T E te
koop. Motor 100%. Prijs
ƒ 40. Tel. 3163, na 7 uur.
Te koop: demonstratieKOELKAST, merk Bosch,
en enige restanten TUINSTOELEN. L. Smid, Vinkenstraat 46, tel. 2484.
Te koop:- elektr. TREIN
met wissels en rails „Trix"
Tel. 02500-41458.
To koop: modern l pers.
Auping LEDIKANT. Piet
Mondriaanstr. 94, Haarlem.
,
IFë koop: STOFZUIGER
met hulpst. ƒ 30,-, 2 LIGSTOELEN ƒ 5,-, elektrische
STRIJKBOUT
in
doos ƒ 10,-, kleine ROOKstoel ƒ 7,50, eik uitschuifTAFEL ƒ 12,50,slaapkamerstoel. e'n k'euk. stoel
ƒ 2,50, eik. hoogmod. RADIOTAFELTJE ƒ 4,-. Te
bevr. v. Lennepweg 31.
GEKOELDE VITRINE
.te.koop, .ook. gesch... om in
te vriezen, 180 cm lang,
90 cm breed, 129 cm hoog.
Tel. 02500-57530.
SCOOTER N.S.U. 3 K.L.,
b.j. 1961, 26000 km gelopen,
vr.p.r. ƒ 750.— G. Nooy,
Vosmaerstr.. 26,' Haarlem.
Na 7.30 uur.
KAP.
MOBILETTE
te
koop, ƒ 12..' Motor prima.
Van Lennepweg 19.
OPEL KAPITEIN te koop
Bouwjaar 1955. Geen handelaren. Loos, Spoorbuurtstraat 11.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zaridvoort.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Voor pianoreparaties
Van Kessel
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851
HOTEL of PENSION met
of zonder pand Ie koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
KINDERWAGEN gevr. in
goede staat. Telefoon 4618.
Te koop gevr. GOEDE
HANDNAAIMACHINE.
Br. nr. 4702 bur. Z. Crt.
Te koop gevr. K L E I N
H U I S J E , mag oud zijn.
Br. nr. 4703 bur. Z. Crt.
Te koop gevr. H U I S in
Zandvoort of omg. Br. nr.
4604 bur. Z. Crt.

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

en het leed is .geleden!

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D

BUNGALOW of HEREN- Vondellaan hk v.d. MoolenHUIS met of zonder inb., straat — Telefoon 4320
verhuurd aan badgasten
Uw adres voor bruidsgeen bezwaar, te koop geen grafwerk
vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

DIVERSE PLANTJES

VOOR DE TUIN
WERKSTER gevr. 5 dg
Aangesloten bij de
p.w. van 9-12 uur. Mevr.
Nanninga,
Kostverloren- Nederlandse Bloemendienst
straat 64.
Gevr. HULP i.d. HUISH.,
p.w. Mw. de VlieGevr. flinke zelfstandige 2ger,ocht.
Brederodestraat 160,
WERKSTER in seizoenbe- telefoon
3629.
drijf. Zeestraat 36.

Bewaren

ZANDVOORTSE
COURANT

Loodgieter vraagt D A K WERK. M. C. Kuperus, Achterweg l
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem

Bewaren

TIMMEREN, WITTEN,
schilderen e.a. reparaties
Van ouds de klusjesman. SERVEERSTER gevraagd.
Telefoon 4109.
Strandpaviljoen 14.
Mevr. v. Orden vraagt
flinke WERKSTER weg.
ziekte v.d. tegenw., voor
ma-, di- of wo-morgen van
9-12 uur, ƒ 2,- per uur.
Burg. Engelbertsstr. 17rd,
telefoon 4236.

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN

A L B E R T H E IJ N n.v.
vraagt voor haar zelfbediening te Zandvoort, Kerkstraat 30 voor de maanden
juli en augustus
MEDEWERKERS en
MEDEWERKSTERS
voor hele of halve dagen,
of 2 li 3 dagen per week.
De bedrijfsleider van het
filiaal, de heer P. Leegwater, verstrekt u gaarne alIe gewenste inlichtingen.

Hedenavond nog kijken

Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

u WORDT BEWONDERD!^

^ ^ OM UW GOED FIGUUR Ü
'tl

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
Wie wil de ENGELSE
TAAL BIJHOUDEN. Conversatieles ƒ ' 2,50 p.u. Br.
nr. 4701 bur. Z. Crt.
WIL DEGENE
die sinds maandag jl. zijn
hond (reu, bastaard fox,
gevlekt, m. gele halsband
waaraan
rabiespenning)
mist zich zo spoedig mogelijk in verbinding stellen met het secr. van de
Dierenbescherming, Zandvoortselaan 52, tel. 4561?

Zijsluiting met veter ƒ21,—
met binnenband .. ƒ25,75
betaalt voor lompen 30 et Zijsluiting wit broche
ƒ25,50
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg; Verder is voorradig een
lood, zink, koper, geisers, uitgebreide sortering stepbaden, haarden de hoogste ins - Gaines - corselets en
waarde. Alles wordt geB.H.S.
haald. Pakhuis: Schelpen- WIE EEN INTIEME SFEER
plein 7, telefoon 2845.
en een persoonlijke bediening kan waarderen, komt
met een bril of zonnebril van
stellig naar
A. G. SLINGER Lerares M.O. heeft nog
Gediplomeerd opticien
enkele uren beschikbaar Maison Elegance
voor het geven van conPoststraat 12 - Tel. 4395 versatieles
Corsctterie
en bijwerken
t.o. Consultatiebureau
van leerlingen.
Kostverlorciislraat 49
Me j. J. W. v. OVERKLIFT Zandvoort, - Telef. 4492
Erkend ZiekenfondsZandv.laan 293, tel. 41015.
leverancier
Dinsdags gesloten.

Akersloot

VIT

ENGELS

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 25 juni

15 uur: samenkomst in huize ,,Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN

Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 23 juni, 9.45 uur, 298 m: radiotoespraak door de heer J. W. Dekker. Onderwerp: „De plaats van de mens in de
wereld".
.Voor

familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

MARIJNEN KOELKASTEN, 225 liter ƒ 498,ELBI KOELKASTEN, 125 liter
258,CENTRIFUGES, 3 kg
88,50
BICO WASMACHINES
149,2 TRANSISTOR RADIO'S
„ 20,—
6 TRANSISTOR RADIO'S
42,50
LOCOMOTIEF, FONGERS, B.S.A.-

FAMILIEDRUKWERK

RIJWIELEN, geheel compleet vanaf „ 156,50

OPVOUWBARE ZONNEBEDDEN
LIGSTOELEN
STOELPARASOLS
WINDSCHERMEN
WANDELWAGENS
KINDERWAGENS

21,50
9,95
19,75
29,75
,' 42,50
„ 129,50

Fa. Schuilenburg
",',

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloexnzaden

Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l

Telef.

2135

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa1; 64, tel. 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Het Wonder van Zandvoort
heeft KOP en SCHOTELS vanaf ƒ 0,75
In de vorige advertentie was de goedkoopste ƒ 1,75; dit was abuis.
Fa. J. SCHAAP, Swaluëstraat 9, tel. 2418

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Voor oliestook financiering mogelijk

POLYFÏL
BEDSPREIEN
l persoons ƒ 36,50 — 2 persoons ƒ 39,75
BEDDENMAGAZIJN

W. H. K E M P E R
1

HALTESTRAA"* 21 - TELEFOON 2119

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

tegen buitengewoon-lage prijst

Bij CORTINA

'n Vederlicht en zeer flexibel juweeltje, met een pasvorm,
die bewondering afdwingt en met ingebouwde voetholte*
steun. De tenen genieten er algehele bewegingsvrijheid In.
Trouwens de gehele Sandalenkollektie van PRE53UR.G, dus
ook voor Dames en Heren, is iets bijzonders. Komt u maar
eens kijken.

is het zomerseizoen begonnen
Alle nieuwe collecties zijn thans ontvangen, zodat wij u aanraden onze zaak spoedig te bezoeken.

Ingebouwde
voetholtesteun

Colberts
tweeds, light-weights, harris-tweed 44,-

ü l ,«)U

voor de Juiste groei van kindervoeten o zo belangrijk.

Pantalons
trevira, terlenka

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Ziet onze showroom

PRESBURG brengt een
buitengewoon-mooie Kindersandaal
met ingebouwde voetholtesteun

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

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

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

29,50, üijyüU

HELANCA DAMESPANTALONS... 19,75, 29,75
KHAKI PANTALONS....................9,75, 12,75
In supa luxe uitvoering ..................... 29,75
KHAKI SHORTS
..................................
8,75
SPIJKERBROEKEN voor heren
7,75, 9,75, 11,75

Regenjassen
in poplin, gabardine, alle moderne
kleuren .......................... 39,50, 49,50,

Regenmantels
in poplin, afgezet met pepita

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

UU|OU

Witte en rose poplin, zeer apart ........... 39,50
Diverse changeant kleuren ......... 39,50, 42,50

Nylon jassen
in blauw

22,50

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

Nylon mantels

* Prachtig rundieder.

in blauw, beige, cognac, geel en zwart

Spoedveiling
op woensdag 26 juni a.s.
in veilinggebouw

„De Witte Zwaan"

Dorpsplein 2
Aanvang 2 uur n.m.
Wegens liquidatie zullen geveild worden
HOTEL-GOEDEREN
w.o. nieuwe roestvrije stalen, groente-,
aardappel- en vleesschalen, sauskommen,
pannen en roestvrije stalen bestekken.
N.Z. vlees-, aardappel- en groenteschalen,
N.Z. bestekken, N.Z. koffteserviezen, ijscoupes en glaswerk.
Tevens wegens opheffing complete winkelinventaris w.o.: koelvitrine, vleessnrjmachine, electr. koffiemolen, 2 snelwegers,
Kassa, toonbanken en wandrekken enz.
KIJKDAG: DINSDAG 25 JUNI
van 2-8 uur en 's morgens voor de
veiling.
Inlichtingen dagelijks. Fa Waterdrinker,
telefoon 2164.

Centrale verwarming

l f,üU

PULLOVERS, VESTEN, TRUIEN,
POLO-PULLS, alles zuiver wol... 29,75, 39,75
SUEDE VESTEN
64,50, 69,50
FOAMBACK-JACKS in grijs, blauw en
bruin
39,50
PEPITA-MANTELS met foam
44,75
BOSSA-NOVA HEMDEN
9,90
GROTE SORTERING in WEEK-ENDERS
OVERHEMDEN, tricot-nylon, bel-o-fost 9,90,1490
KELNERS-COSTUUMS
119,50
TERLENKA en TREVIRA DASSEN
2,50
Grote collece SUEDE JASSEN
voor dames en heren
vanaf ƒ 109,50

Zandvoort

GROTE KROCHT 11

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van 17-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

MET RADIATOR

W. SCHOUTEN
TELEFOON 2525

ZO JUIST ONTVANGEN:

Hagerty Silver Foam
Het ideale poetsmiddel voor uw edelmetalen als
goud, zilver enz.

Heerlijk bruin worden!
Genieten van zon en zee

Doe het onbekommerd, maar pas op
uw huid! Nooit heeft uw huid meer
te lijden dan in de warme zon.
Een zorgvuldige schoonheidsbehandeling is nu beslist een eis. Mijn instituut heeft zich hierin gespecialiseerd.
Maak een afspraak. Bel 2179
Beauty Parlour

ANS NANNINGA

Kostverlorenslraat 64, Zandvoort
(Ook voor zomergasten)

Firma H. Lansdorp
KERKSTRAAT 33, telefoon 2359

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENATJLT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W, Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
3598 Volksivagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gerteribaclis Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

* Rand-genaaid.
* Oersterke porozool.
* Stevige tussenzool,
dus gemakkelijk repareerbaar.

* Ingebouwde voetholtesteun
en spotgoedkoop, slechts
Maten:
22
4.95
23-24.. 5.95

Een echte PRESBURG-verrassing.

25-27.. 6.95
28-31 .. 7.95
32-35.. 8.95

PRESBURG
HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeeh, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

GA EENS EEN AVOND NAAR.

ADAM EN EVA

Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg

Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

Cabaretvoorstelling
des avonds 9 —11.15 uur. Geopend 8 uur.

Fiet en Frans Koster

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

KEIJSER
Telefoon 2653

Uw adres voor uw

gouden Concilie-medaille

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

BRIL
in orde is, of nog boter: neemt een

RESERVE
BRIL
mee.
Belangrijke

* Keuze uit beige of wit

Brillenspecialist L O O 1VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Op monturen vastgestelde vergoeding en glazen
geheel zonder kosten.

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. • Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Het grote succes!

S l KS-koekje s

voor de slanke lijn

per pak slechts ƒ 2,40.
Thans in drie smaken:
Vanille, chocolade en kaas.
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Vlug, netjes en

goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend,

Voltreffers
bij Slagerij

(BURGER!

BURGER

l slagerijen j
NATIONAAL en INTERNATIONAAL B6KROONO

Lamsvlees
voedzaam, gezond
en voordelig
750 gr. lamskarbonade.... 2,68
750 gr. lamsrollade
2,99
750 gr. lamsboutlappen... 3,99

Rundvlees
TI krijgt er
heerlijke jus van
500 gram allerbeste magere
runderlappen
2,78
750 gram borstlappen ... 2,98

WEEKENDRECLAME
100 gram PEKELVLEES
"7Q <•«* l 2 PAK
100 gram TONGENWORST... XZ7(*L | MOKKAWAFELS

750 gram KALFSLAPPEN

2 pakjes KWALITEITS MARGARINE 49 et
ELKE WOENSDAG KOOPJESDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,25
300 gram HACHEVLEES
0,99
500 gram heerlijk GEHAKT... 1,25

3 SLAVINKEN
3 FRIKANDELLEN
100 gram HOOFDKAAS
100 gram BOTERHAMWORST

offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

ÏSct
3,99

HALTESTRAAT 3

0,99
0,99
0,25
0,29
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O RTS E C O UR ANT
voor ZANDVOOKT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Een conclusie «a conferentie wetenschapsmensen:

ER IS GEBREK AAN COÖRDINATIE
bij de planning van ontwikkelingshulp
Van 4 tot 20 februari is in Genève onder de naam UNCAST (United Nations Conf-rence on the Application of Science and Technology for the Benefit of the Less
Developed Arcas) een VN-conferentie gehouden waar 2000 geleerden uit meer dan
90 landen met elkaar hebben gesproken over de recente ontwikkelingen in welenschap en techniek met het oog op de hulpverlening aan ontwikkelingslanden. De
conferentie was in verschillende opzichten een novum. De afgevaardigden waren
wetenschapsmensen, geen representanten van regeringen. Het was de eerste keer
dat geleerden van zoveel onderscheiden wetenschappelijke richtingen samenkwamen om met elkaar en met vertegenwoordigers uit de betrokken technisch achtergebleven landen te confereren.
In de Nederlandse pers is over het algemeen weinig aandacht aan dit evenement
besteed. Er is wat bagatelliserend gesproken en geschreven over de 98 vergaderingen waar de 2000 verhandelingen aan bod
kwamen, in totaal een dokumentatie die
25 kg woog. Omdat een wereldconferentie
als in Genève gehouden toch meer aandacht verdient dan zij in ons land heeft
gekregen, heeft een vertegenwoordiger van
de Nederlandse Organisatie voor Internationale bijstand enkel vragen gesteld aan
vier leden van de Nederlandse delegatie
die naar Genève was afgevaardigd.
Hieronder volgende antwoorden en commentaren.
Prof. dr. J. van Baal: direkteur van de
afdeling Kulturele en Physische Anthropologie aan het Instituut voor de Tropen
te Amsterdam en hoogleraar in de Ethnologie aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht.
Ik vind het moeilijk om een oordeel te
hebben over deze conferentie, want de opzet was zó groot, dat niemand de zaak
kon overzien. Er waren ook te weinig discussies.
Toen ik in de trein naar huis zat bedacht ik eigenlijk pas wat ik veel eerder
had moeten bedenken en zeggen: de hele
conferentie ging over het teweeg brengen
van verandering in de arme landen. Maar
daar zijn we allang voorbij. De verandering is er al. We worden bedreigd door
het gevaar, dat de verandering een beweging op zichzelf wordt. Ze loopt ons
uit de hand.
Margaret ^.Mead heeft een rede gehouden'bvër dé~mogëlijkh~êidvom s'amenlevin-"
gen te veranderen. Ze had een lijst van
verschillende variabelen opgesteld en
dacht met computors de veranderingen in
de hand te kunnen houden. Maar dit is
onzin, want we kennen de variabelen te
weinig. Dit is juist het grote probleem
waar ik mij steeds mee bezighoud: te ontdekken hoe de menselijke aanpassing aan
de moderne maatschappij verloopt. Wij
weten weinig van de mens. Er is lang niet
genoeg onderzoek gedaan. Onderzoek naar
zoiets als een kulturele persoonlijkheid.
Wij zitten anders in elkaar dan een man
uit de middeleeuwen of een Papoea Maar
de Papoea krijgt straks te maken met een
andere maatschappijvorm, waar wij al
aan gewend zijn. Hoe zal hij reageren?
Voor onze eigen ontwikkeling is het van
groot belang te bestuderen, hoe elders de
ontwikkeling verloopt. Want het gaat er
niet om dat wij onszelf of anderen vaardigheden aanleren, maar dat we iemand
met nieuwe vaardigheden een mens laten
zijn, gelukkig en vrij, voorzover dat mogelijk is.
In wezen gaat het om karaktervormingsproblemen. Het direkte resultaat
van deze conferentie voor de Nederlandse
delegatie lijkt me, dat we nu eindelijk de
koppen bij elkaar aan het steken zijn. Het
is typerend, dat we naar Genève moesten,
om elkaar te ontmoeten. In andere landen
is de coördinatie veel beter dan hier. Ook
wat dit congres betreft. Amerika bijv. had
alle bijdragen en literatuur in 10 delen
keurig gebundeld. In Nederland zijn we
verdeeld, we weten veel te weinig van elkaar en we hebben te weinig fondsen. Dat
laatste hebben we aan ons zelf te wijten.
De bewustwording hiervan en het verlangen om in deze situatie verandering
te brengen, zoals we nu zijn begonnen te
doen, lijkt mij het belangrijkste resultaat
van de conferentie in Genève.

vatting van autarkie in de wereldeconomie is ook verdwenen. De Russen geloven
nu in internationale arbeidsverdeling. Ze
zien ook het nut van decentralisatie in,
terwijl het westen begrijpt, dat ontwikkeling vaak centraler geplanned moet worden dan tot nog toe het geval is geweest.
Het is moeilijk om te beoordelen, wie
het ter plaatse het beste doen, de westerlingan of de communisten. Sinds The Ugly
American hebben we aan deze kant wel
wat bijgeleerd. De Russen zün in het
vooideel, doordat ze direkt de taal leren
van het gebied waarin ze terecht komen,
en ze leggen zich toe op het omgaan met
de mensen. Ze hebben groot ontzag voor
het eigene van kuituren en hun persoonlijke inzet is enorm. Puur economisch zijn
ze te dogmatisch geweest met hun ideeën
over sterk gemechaniseerde industrie en
spektakulaire ontwikkelingen, maar dit is
aan het veranderen. Oost en West Cpolitiek gezien) spreken meer dezelfde taal
dan vroeger.
Als het aan mij lag zou ik niet op zo'n
manier een conferentie organiseren. Het
is geloof ik niet nodig om al die wetenschappen bij elkaar te brengen, dat gebeurt per land vanzelf zo gauw men begint te plannen. De sterk gespecialiseerde,
kleine conferenties zijn mij in de loop der
jaren .het meest nuttig gebleken. Niet
meer dan twee inleiders per dag in een
klein uitgelezen gezelschap en verder discussie. Op die manier komen ook alleen
de waardevolle nieuwe ontwikkelingen
aan1 bod, en is het uitwijden over algemene onderwerpen niet meer nodig.
Wat de coördinatie betreft, geloof ik
dat wij in Nederland (en nu bedoel ik ons
eigen instituut) "wel weten wat de~anderen
doen. Coördinatie is de specialiteit van de
economische planner. Ik denk dat het aan
mijn vak ligt als ik op deze conferentie
weinig nieuws heb geleerd. Voor mij was
het nuttigst, weer mensen ontmoet te
hebben, die ik lang niet had gezien en
nieuwe mensen te Ieren kennen.

gen die we teweeg willen brengen in arme landen, is dit natuurlijk een belangrijk punt. Ik heb ervaren dat zij, net als
wij, de oplossing niet in één systeem zien,
maar eerder in een nieuwe combinatie van
factoren, die in de verschillende systemen
aanwezig zijn. De meeste wetenschapsmensen zitten niet vast op één systeem.
Integendeel, ze aarzelen.
Het meest waren de deelnemers in Genève onder de indruk van de geweldige
ernst van het vraagstuk en van de weinige coördinatie die er is om tot een oplossing te komen. De westerse politiek
speelt hierin een bedenkelijke rol. Bilaterale hulp ontaardt al te vaak in een concurrentiestrijd en een strooien met feliowships, die iedere waardevolle man in het
veld radeloos maken.
Eén probleem, dat van de menselijke
aanpassing aan technische vernieuwing,
had bijzondere aandacht. Het lijkt erop
dat iedereen zich bewust begint te worden
dat de aanpassing minstens even moeilijk
is als realisering van technische bijstand
zonder meer.
De conferentie was in sommige opzichten niet zo vruchtbaar als ze had kunnen
zijn. Het aantal mensen, uit arme landen
was veel te klein- terwijl bijv. de Fransen met een delegatie van driehonderd
man kwamen. Ook dit verschijnsel heeft
tussen twee haakjes te maken met concurrentie. In het begin is er een crisis geweest, de afgevaardigden uit de ontwikkelingslanden vonden dat ze te weinig kónden inbrengen, dat de bijdragen te weinig
praktisch waren. Er zijn toen ongeorganiseerde bijeenkomsten ingelast, daarna
ging het veel beter. Tijdens de conferentie
veranderde er gelukkig wel een en ander
aan de strakke organisatie. Aan het einde gekomen, konden we zeggen, dat de
gedelegeerden van welvarende landen beter inzicht hadden gekregen in de problematiek en dat de anderen niet onbevredigd naar huis waren gegaan. Het is een
soort schoktherapie voor ons allemaal gèweest. Er wordt zoveel over dit probleem
gepraat, maar er worden zo weinig werkelijk concrete dingen gezegd.
Vooral de gedelegeerden uit de arme
landen wilden een follow-up van deze conferentie. Men heeft besloten dit vooral te
zoeken in de richting van regionale conferenties, hetgeen zal bijdragen tot overzichtelijkheid en efficiency.
In Nederland is onze delegatie al bij
elkaar gekomen om over de coördinatie
van werkzaamheden in Nederland te beraadslagen. Een klein land als het onze
moet naar buiten een éénheid zijn.
Prof. dr. H. A. P. C. Omen: directeur van
de Afdeling Tropische Hygiëne aan het
^JConinklijk _ Instituut yoor de Tropen te
Amsterdam.
Ik vind jammer dat in de pers zo weinig aandacht is besteed aan deze conferentie. Het was weliswaar geen echt wetenschappelijk congres te noemen, er werden geen beslissingen genomen en het was
zelfs geen peiling van meningen, maar
men ontmoette elkaar op de eerste plaats
om naar elkaar te luisteren, en dat vind
ik van groot belang Wat mij speciaal opvalt bij gelegenheden als deze is de evolutie in de hulpverlening van emotioneel
en spektakulair tot rationeel en doeltreffend In het begin pakte men de meest
spektakulaire noden aan op die plaatsen,
waar het snelst succes te behalen viel.
Men begon met gezondheidszorg, meer curatief dan preventief, en bestrijding van
analfabetisme. Nu wordt men nuchterder.
De technologie krijgt meer aandacht.
Ik geloof dat Nederland zeker op het
gebied van de hulpverlening heel belangrijke bijdragen te bieden heeft. De instituten van de professoren Tinbergen en
Schêrmerhorn hebben internationaal hoog
aanzien, en vergeet niet onze grote ondernemingen: Philips, Shell, het Bouwcentrum in Rotterdam.
Natuurlijk heb ik, zoals iedereen, die in
Genève was, kritiek op de conferentie. Zij
was niet goed voorbereid, en daardoor
ontbrak het in de bijdragen aan homogeniteit, op veel gebieden was zij te specialistisch. Er waren te weinig mensen uit de
ontwikkelingslanden. Tegenover 300 Fransen, 400 Russen, 500 Amerikanen waren
uit heel Afrika maar 100 mensen uitgenodigd.
Als belangrijkste resultaat van dit congres zie ik het geaktiveerd zijn van de
geesten. Men wer.d zich weer eens bewust
van de dodelijke ernst van de zaak. Men
ergerde zich aan de slechte opzet, men
voelde de defekten. Zelfs mensen als wij,
die ons de hele dag met deze problematiek bezig houden, kunnen van tijd tot tijd
wel eens een schok gebruiken.

Prof. ir. W. ScJiermerliorn: direkteur van
Internationale
opleidingscentrum
voor
luchtkartering in Delft.
Wanneer u mij vraagt naar de breedte
van de kloof tussen technisch-wetenschappelijk kunnen en de praktische politiek,
tussen wat mogelijk zou zijn en wat gebeurt, antwoord ik dat er volgens mij
tussen rijke en arme landen wat dat betreft slechts een gradueel verschil is. Misschien is de kloof bij ons zelfs breder. Wij
hebben technisch-wetenschappelijk in zeer
korte tijd zeer veel bereikt, maar onze
maatschappelijke conceptie is niet meegegroeid. Er is eigenlijk geen sprake meer
van conceptie. Ons politiek leven is verschraald. In Rusland is de toestand niet
veel beter, maar bij ons is het gevolg van
de verschraling slaperigheid, terwijl ginds
spanningen ontstaan. Wat de arme landen betreft: slechts in een dunne bovenlaag wordt politiek gedacht, en dan nog
is politiek bewustzijn praktisch identiek
aan nationalisme. De positie van de arme
landen is tragisch, want niet alleen hun
politiek, ook hun techniek staat op laag
niveau.
Mijn ervaring van enkele jaren geleden
in Rusland én bij deze conferentie in Geneve was, dat de collega's op de eerste
plaats vakgenoten zijn, de politiek komt
later. Hun hartstocht ligt in de wetenschap, niet in de politiek. De Russische
collega's zijn, net zoals veel wetenschapsmensen in het westen, trouwens niet overProf. dr. J. Tinbergen: direkteur van het tuigd dat het systeem waarin ze leven,
Nederlands Economisch Instituut in Rot- het beste is. In verband met veranderinterdam en hoogleraar in de wiskundige
economie en ontwikkelings-programmering aan de Economische -Hogeschool te
Rotterdam.
Een congres beleggen over de aansluiting van onze kennis op de nood in ontwikkelingslanden is natuurlijk in het algemeen een idee, dat al mijn sympathie
heeft, maar achteraf gezien vond ik het
belang van dit congres in Genève niet zo
Een mens is geen aardappel
groot. De uitwerking was niet gelukkig.
Op mijn gebied bijv. waren er teveel algemene inleidingen, die meer samenvattingen waren van wat we al wisten, dan Vrienden, er gaan hier en daar stemmen worden in het zomerjaargetijde, omdat
uitwerking van een nieuwe ontwikkeling op, die vertellen dat het Nederlandse voet- dan spelers en publiek er genoeg van krijin de wetenschap. Over dringende proble- bal te lang duurt in de zomer. Maar dat gen.
Jawel. Nou, voorlopig zit 't er niet in
men, zoals bijv. onderwijsplanning, waar- is net, zoals je 't bekijkt. Wat is trouwens
dat ze er genoeg van krijgen. Dat kan
voor we de laatste vijf jaar nieuwe me- lang en wat is zomer, nietwaar?
Het schijnt van oudsher de bedoeling te trouwens ook niet. Sedert de instelling
thodes ontwikkeld hebben, is niet gesprozijn geweest voetbal in de modder te laten van het betaalde voetbal, dat men hier seken.
Een nieuwe ontwikkeling, of eigenlijk spelen, in de modder van de winter. Tegen mi-professionalisme %noemt, wordt van de
een bevestiging van wat we al wisten, is de maand mei moest het afgelopen wezen, spelers de gehele mens geëist. Terecht,
de betrekkelijkheid van de tegenstelling dan kwamen de zomersporten aan bod, vrienden, terecht.
Het is een veelvoorkomende, maar niettussen Oost en West in deze sferen. In de zoals honkbal, athletiek, zwemmen, waeconomie wordt het ons steeds duidelijker terpolo, hardfietsen (wat een enkele keer temin van een vals inzicht getuigende meook
wel
eens
in
de
winter
gebeurde)
en
ning
dat voetballers moe worden als ze
dat de verschillen ieder jaar kleiner wornog voetballen in de maanden juni en juden. In Genève kwamen de Russen zowel cricket.
En men heeft dan ook altijd gestreefd 11. Het woord voetbalmoeheid werd, merkals de Amerikanen met gematigde, realistische constructieve voorstellen. Om naar een spoedige beëindiging van het waardig genoeg, ingevoerd, toen de manbij de economie te blijven: de Russen aan- seizoen. (U zult begrijpen, dat met dit nen er een heel of half beroep van gingen
vaarden de particuliere sector als iets woord „seizoen" niet de Zandvoortse maken.
Dit is klinkklare nonsens. Ik kan u dat
vanzelfsprekends en gebruiken die faktor strand- en badaktiviteiten worden beook bij hun ontwikkelingsplannen. De op- doeld). Voetbal moest niet meer gespeeld bewijzen. Want hebt u ooit gehoord van:

k/at

Bedaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs- 12 et p mm-hoogte.
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank. Twentsche Bank, Zandvoort

Jaarverslag NZHVM

Toenemende verkeersintensiteit
gaat openbaar vervoer in het nauw brengen
Het thans in druk verschenen jaarverslag van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer
Maatschappij n.v. maakt gewag van een bevredigende exploitatie in 1962. Het voordelige exploitatieresultaat steeg met zes ton van 2,9 miljoen gulden in 1961 naar
3,5 miljoen in het afgelopen jaar. Na aftrek van afschrijvingen, belasting, reserveringen en dergelijke bedroeg de uiteindelijke winst ƒ 1.360.964,68 tegen een bedrag van ƒ 1.159.542,49 in 1961. Hierdoor is de NZH in staat opnieuw 8% dividend
aan aandeelhouders uit te keren.
De NZH vervoerde in 1962 56.874.399 reizigers, waarvan 33.927.195 op de interlokale lijnen, 19.458.935 op het Haarlemse
stadsnct en 3.488.269 in Leiden. In
het voorafgaande jaar werden in totaal
55.728.180 reizigers vervoerd. De vervoersopbrengsten klommen van 14,8 miljoen
gulden in 1961 naar 16 miljoen gulden in
1962. Hierbij moet men wel bedenken dat
dit resultaat werd beïnvloed door de opening van de nieuwe buslijn Den HaagWassenaar-Leiden, waarvan de resultaten
evenals een in 1961 van kracht geworden
tariefswijziging pas in het afgelopen jaar
volledig doorwerkten. De gemiddelde reisafstand op de interlokale lijnen daalde
echter van 11,3 naar 10,7 km. Vooral door
de uitbreiding van het lijnennet stegen de
exploitatiekosten met bijna 5%. De bussen
van de NZH legden ten gerieve van die
bijna 57 miljoen reizigers in totaal
23.730.513 km af, 839.793 meer dan het
jaar daarvoor.
Die kilometerproductie ging overigens
niet op rolletjes. De direktie van de NZH
legt er in haar jaarverslag de nadruk op,
dat de steeds toenemende verkeersintensiteit de normale uitvoering van de dienst-

Verjaardag Prins Bernhard
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Prins Bernhard, zaterdag 29 juni a.s.,
heeft de Oranjevereniging Zandvoort het
volgende programma samengesteld.
's Morgens is er voor de leerlingen van
alle lagere en kleuterscholen gelegenheid
gratis te komen rijden-in- de antieke
autootjes en auto-scooters in het Amusementsbedrijf aan de kop van de Zeestraat.
Ook dit jaar biedt de exploitant deze attractie belangeloos aan.
De kaartjes hiervoor zullen op de scholen uitgereikt worden, het onderwijzend
personeel zal de kinderen echter niet begeleiden. Vandaar een dringend verzoek
van de organisatoren aan de ouders en
kinderen zelf, zoveel mogelijk in schoolverband te komen volgens onderstaande
indeling:
Lagere scholen: Karel Doormanschool,
Albert Plesmanschool, Beatrixschool en
Kleuterscholen: Jos. v.d. Endenschool,
Chr. kleuterschool Van Lennepweg, om
9.15 uur;
Lagere scholen: Wilhelminaschool, Julianaschool en
Kleuterscholen: Wilhelmina kleuterschool,
Prinses Marijke kleuterschool, om 10 u.
Lagere scholen: Maria School, Hannie
Schaftschool en
Kleuterscholen: Agatha-kleuterschoo', W.
H. Suringarschool, om 11 uur.
's Avonds om half acht zullen in het Gemeenschapshuis oud-Israëlische kinderdansen worden uitgevoerd door een groepje kinderen van de Zondagsschool o.l.v.
mevr. Hennis en de dames Emous. De toegang is vrij.
De dag wordt besloten met een concert
in de muziektent door de Zandvoortse
Muziekkapel o.l.v. de heer J. J. Wildschut
in samenwerking niet Touring Zandvoort.
Dit concert begint of half negen.
bakkersmoeheid, loodgietersmoeheid, krantenbezorgersmoeheid; vuurtorenwachtersmoeheid, straatmakersmoeheid ?
Men spreekt wel van materiaalmoeheid
en van aardappelmoeheid. Maar een mens
is geen dood materiaal, maar een levend
wezen en evenmin is hij een aardappel.
Het verschil is niet altijd even duidelijk
waarneembaar, maar dat neemt niet weg
dat er wel degelijk een principieel verschil
bestaat tussen mensen en aardappels).
Daarom vraag ik me af, of we er wel
ooit achter zullen komen wat precies
voetbalmoeheid is en wat er mee wordt
bedoeld. Slechte resultaten behalen in
iets, wat men doet, wijst nog lang niet altijd op moeheid. Kijk maar eens naar de
slechte schoolrapporten. Als men soms
zou willen spreken van leerlingenmoeheid,
dan moet men het aandurven de onderwijzersmoeheid in één adem hiermee te
vermelden.
Maar de leerlingen en de onderwijzers
hebben ongeveer tweehonderd dagen vakantie in het jaar. En dat kan niet van
de voetballers worden gezegd.
Genoeg, vrienden. Ik neem tot dinsdag
afscheid.
't Is eens voorgekomen, dat er sprake was
van . krantenschrijversmoeheid. En daar
moeten wij ons voor hoeden.
BARTJE

regeling ernstig dreigt te benadelen. De
te Leiden ondervonden moeilijkheden worden met name genoemd. De directie
spreekt tenslotte haar vertrouwen uit, dat
van overheidswege alle maatregelen getroffen zullen worden om het bedrijf in
staat te stellen het openbare personenvervoer regelmatig te doen verlopen.
De NZH had succes met haar rondritten
door Amsterdam en Kennemerland. Het
aantal deelnemers aan de toer door de
Amsterdamse tuinsteden steeg van 13.000
naar ruim 17.000, terwijl 11.000 reizigers
een rondrit
door Zuid-Kennemerland
maakten (in 1961 waren dat er 7700).
De exploitatie werd gunstig beïnvloed
door de invoering van één-mansbediening
op lijn 80, Zandvoort-Haarlem-Amsterdam.
De in het jaarverslag aan het personeel
gewijde passages zijn minder rooskleurig.
Niet omdat het niet goed gewerkt zou
hebben — integendeel: de directie uit haar
waardering voor de medewerking welke
ook onder moeilijke omstandigheden werd
verleend om de dienstregeling naar behoren uit te voeren — maar omat het al enige jaren bestaande ernstige personeelstekort nog steeds voortduurt. De NZH heeft
nu 1116 man in dienst. Een jaar tevoren
waren het er nog 1175. Met name bij
de Vervoersdienst daalde het aantal personeelsleden van 883 naar 854. De achteruitgang bij de Techniche dienst van 203
naar 176 kan nog beschouwd worden als
een reorganisatie van het vroegere trambedrijf tot een volledige busonderneming.
De woningnood vormt een van de belangrijkste beletsels voor de aanwerving van
nieuw personeel. Behalve in HaarlemSchalkwijk, waar de NZH de bouw van
een veertigtal woningwetwoningen financierde, werd nu ook in Leiden financieel
deelgenomen aan de bouw van twintig
flats, welke door personeelleden werden
betrokken.

Geslaagd
Mej. E. Kolkman slaagde in Den Haag
voor het examen heilgymnastiek en massage.

Andere datum
De heer W. van der Kruk is niet op 29
juni a.s., zoals in het nummer van j.l.
vrijdag werd vermeld, maar op 29 juli een
kwart eeuw in dienst bij het Diaconessenhuis in Haarlem.

P. V. „Pleines"
J.l. zondag 23 juni hield de P.V. „Pleines"
een wedvlucht vanaf St. Denis over een
afstand van 412 km. Gelost om 7.30 uur,
arriveerde de eerste duif om 12.56 uur. De
uitslagen waren:
W. Driehuizen l, 6, 12
H. Lansdorp 2, 3, 4
A. Molenaar 5, 9, 10
K. Driehuizen 7
G. Driehuizen 8, 13
R. Driehuizen 11.

P.V. „Phoenix"
De P.V. „Phoenix" hield j.l. zondag- een
wedvlucht vanaf St. Denis over een afstand van 412 km. Gelost om. 7.30 uur,
arriveerde de eerste duif om 12.32 uur.
De uitslagen zien er als volgt uit:
R. Engelander l, 3, 5, 10, 13
Th. van der Meulen 2, 4, 7, 12
Jan Koper 6, 11
Corn. Koper 8
R. van Gijtenbeek 9, 15
J. Donker 14.

Zandvoortse Damclub
Uitslagen van j.l. woensdag 19 juni:
Hoekema-Weber
Van Beem-de Haan
C. Draijer sr.-Van der Wcrff
Van Dijk-G. ter Wolbeek
Fransen-Schuiten
(15 juni) Van Becm-Versteege

2-0
l-i
1-1
2-0
2-0
2-0

Met en zonder leesbril
Nieuwe boehen Openbare Bibliotheek
Romans
Van Aken - De verraders.
Carmiggelt - We leven nog.
Cau - Gods erbarmen.
Cola - De bijenkorf.
Cespedes - Het verboden schrift.
Bates - Summer in Salander
Alexandrian - L'homme des lointains.
Ontiviklcclingstectuur
Brinton - Geschiedenis van de moraal,
deel 2, 1962.
Bühler - Praktische kinderpsychologie.
Hijmans - Geloofsgenezing. 1962.
Milne - Do bergen, ParoolVLife natuurserie.
*•'
Pen - Het aardige van de economie. 1962.
Simpson - De betekenis van de evolutie.
Van der Tak - Spinoza.

WONINGRUIL
San tpoort-Zandvoort
Aang. vrij huis, bev. 5 krs
+ douchecel, voor- en grote achtertuin.
Huurprijs
ƒ 65 p.m. Gevr. gelrjkw.
woning in Z'voort. Hogere
huur geen bezw. Br. nr.
4802 bur. Z. Crt.

morgen woensdag 26 junr a.s.
m Veilinggebouw

„De Witte Zwaan"

Dorpsplein 2, aanvang 2 uur
Wegens likwidatie zullen geveild worden
hotelgoedcren en een winkelinventaris.
KIJKDAG HEDEN van 2-8 uur n.m. en
morgen voor do veiling.
Inlichtingen: Fa. Waterdrinker, tel. 2164.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Fhnterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Korloyebedrijf G. Waaning, Kohtverlorenstraat 68.
3227 „De Oude T^d", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. vcrw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
3598 Volhswagenrijscltool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nacht-veiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rïjschool „De tirandino",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau
VreemdelingenverJceer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Kijkers en luisteraars
Op l juni j.l. waren bij de Dienst Luisteren Kijkgelden 1.429.481 televisietoestellen
aangegeven tegen 1.401.059 per l mei j.l.
(tot en met 17 juni 1.439.374).
Het aantal geregistreerde tv-ontvangers
was m de eerste vijf maanden van dit
jaar dertig procent hoger dan in het overeenkomstige tijdvak van 1962
Het aantal geregistreerde radio-ontvantoestellen bedroeg op 1 juni 2.627.122 tegen
2.622.054 op l mei.
De draadomroep telde op l juni 464.533
aansluitingen tegen 465.078 op l mei j.l.

Te huur: KAMER, 2 slp.kmrs m. vrije keuk. t.e.m.
4 j uli. Te bevr. Haltestraat 65, v.d. Meij, Bloemenhuis.
Gevr. BENEDENFLAT v.
5 pers., juli of 3 wk aug.
De Vries, Eur opaplein 105
huis, A'dam-Z., tel. 020728080.
Gazelle
MEISJESFIETS
te koop 8-12 jaar, z.g.a.n.,
ƒ 50,—. Tel. 4581.
Te koop: Ie klas dtiezits
BANKSTEL en OPKLAPBED m. luxe onib. Thorbeckeslraat 37, tel. 2904.
2 KONIJNEN te koop. Te
bevr. Kinderhuis „GrootKijkduin", Dr. Smitstr. 7.

MAGGI

HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
A L B E R T H EU N n.v.
vraagt voor haar zelfbediening te Zandvoort, Kerkstraat 30 voor de maanden
juli en augustus
MEDEWERKERS en
MEDEWERKSTERS
voor hele of halve dagen,
of 2 a 3 dagen per week.
De bedrijfsleider van het
filiaal, de heer P. Leegwater, verstrekt u gaarne alle gewenste inlichtingen.

STRANDZAAK tö koop
aangob. Br. nr. 4801 Z.Crt,
Gevr. WERKSTER 3 ocht.
p.w. Br. nr. 4803 Z. Crt.

Familie
Drukwerk

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

mannelijke medewerkers

EXAMENFEEST . . . ?

„ZANDVOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat 3

BUNGALOW of HERENHUIS met of zonder inb.,
verhuurd aan badgasten
geen bezwaar, te koop gevraagd. Br. nr. 4204 Z.C.

magazijnen zoeken wij

AUTOVERHUUR

Gevr.: nette WERKSTER
van maandag t.m. vrijdag
van 9.30-12.30. Mevr. Paap,
Kostverlorenstraat 76, telefoon 3423.

Gevr. voor 't seizoen NET
PERSOON in bezit v. rijbewijs BE. Goed loon. Br.
nr. 4804 bur. Z. Crt.

Voor onze fabricage-afdelingen en

a. in dagdienst
'
b: in 2-ploegendiensl
c. in 3-ploegendienst
Gunstige loonvoorwaarden en sociale
voorzieningen.
Vereisten:
O leeftijd 23—45 jaar
A goede gezondheid
• belangstelling voor of ervaring rnet productie-arbeid in voedingsmiddelensector.
C vermogen om min of meer zelfstandig
maar ook in groepsverband te werken.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
onze afdeling Personeelszaken. Telefoon
82243 toestel 119 of 92. Ons adres is: Haarlemmerweg 317-321, nabij het station Sloterdijk. Voor reistijd en reiskosten treffen
wij graag een gunstige regeling.

ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
en
Overlijden
Visitekaartjes

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem

Donderdag 27 juni - 8.15 uur

Dirigent: Henri Arends Solist: Hans Dercksen, piano
Programma:
Beethoven - Ouverture Egmont; Pianoconcert no. 3
Tschaikowsky - Symfonie no. 4.
Entree ƒ l,— (a.i.) Kaartverkoop Alphenaar,
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125.

RADIO-STEREO

GRAMMOFOONCOMBBNATIE
Te betalen in 200 zegels a 10 et. + f 179,- of 1990 zegels.

Na 120 minuten racen
ontving Jim Clark de Grote Prijs van Nederland
De Grand Prix, of Grote Prijs van Nederland, is dit jaar gewonnen door de Britse
coureur Jim Clark. Ruim 50.000 autoren lief hebbers waren j.l. zondag op 't circuit
getuige van de i'aco waaraan geroutineerde renners als Graham Hill, Jack Brabham, Bruce McLaien en Phil HUI deelnamen.

De strijd tussen de „grote 5" van de renbaan, motorgeweld en uitlaatgassen, was
er een van tegenslagen en verrassingen.Tegenslag voor Bruce McLaren, Phil Hill
en Brabham en verrassing voor de Engelsman Clark en de Amerikaan Dan Gurney. In de tweede ronde moest McLaren
zijn Cooper Climax naar de kant sturen.
Zijn versnellingsbak had hem in de steek
gelaten. Het bleek een ingrijpende operatie zijn wagen weer op de weg te brcngen. Dit lukte eerst na vijftien ronden.
MacLaien leed nog slechts om geklasseerd te worden.
Hij moest later opnieuw zijn onwillige
wagen tot stilstand brengen, om voorgoed uit te vallen. Intussen werd aan de
kop een fel gevecht geleverd tussen Jim
Clark, Graham Hill en Jack Brabham.
Graham Hill volgde Jim Clark tot de
vijfde ronde op de hielen, maar in de zesde ronde kwam Brabham zich voor deze
plaats melden. Bij de Tarzanbocbt ncsteldc hij zich achter Clark.
Van de negentien wagens waren er voor
't einde van de eerste helft nog elf in de
strijd. Van deze elf stond er een aantal
aan de pits om door snelle monteurs van
hun moeilijkheden te worden afgeholpen.
In de eerste rondo zocht Mitter het rennerskwartier op, want zijn wagen had
er de brui aan gegeven. Het Cooperteam
en de rijders die voor ATS uitkwamen
werden zwaar door poch geteisterd. Nadat Bruce McLaren was uitgevallen sukkelde in de vijftiende ronde Tony Maggs
naar de kant met een defect geraakte
koeling. Even later kwam de laatste Cooper-rijder zich met pech melden. Het was
de Zweed Joacim Bonnier.
Aan de kop en in het middenveld werd
een vinnige strijd geleverd. Jim Clark
mocht zijn, voorsprong wel hebben vergroot maar gezien de vele machine-defecten was het beslist niet uitgesloten dat
ook hij zijn wagen regelrecht in de handen van de monteurs zou sturen. In de
achterhoede reed Phill Hill met zijn ATS.
Hij was juist bij de bocht van de Hunzcrug aangeland toen een wiel van zijn
wagen liep en honderd meter in de duinen verdween. Hill kon de wagen iccht
houden en de kant in draaien. Clark,
Brabham en Graham Hill vochten verbelen aan de top door.
ï
Brabham meldde zich in de 55e ronde
met een gebroken klepveer aan de pits.
Een ronde later was hij weer in de strijd,
maar de breuk in de veer had ook zijn

kansen gebroken. Van de tweee plaats
zakte hij af naar de vierde. De Engelsman
Surtees klom op naar de derde plaats en
nestelde zich in de 59e ronde achter Clark,
nadat Graham Hill moest stoppen wegens een vernield koelsysteem. In zijn
jacht op Surtees — na vernieuwing van
het onmisbare onderdeel — vergde deze
coureur teveel van zijn wagen en moest
in de 71e ronde het veld verlaten.
Surlees werd op zijn beurt van de tweede plaats verdrongen door de vasthoudende Dan Gurney, die een door Brabham ontworpen wagen bestuurde.
Dit alles gebeurde ver achter Jim Clark
die met een ronde voorsprong de zege
ging oogsten. De Nederlander Carel Godin. de Beaufort wist zich in het internationale gezelschap van toprijders te handhaven en legde, met vijf ronden achterstand, beslag op de 9e plaats.
De uitslagen van de Grote Prijs van
Nederland luiden:
1. Jimmy Clark (GB) met Lotus de 335,44
km in 2 uur 8 min. 13.07 sec. (gemiddeld
156,957 km per uur);
Op één ronde: 2. Dan Gurney (VS) met
Brabham-Chmax; 3. John Surtees (It.)
met Ferrari; 4. Innes Ireland (GB) met
BRP/BRM; 5. Richie Ginther (VS) met
BRM; Op twee ronden: 6. Ludovico Scarfiotti (II.) met Ferrari; Op drie ronden:
7. Joseph Siffert (Zwits.) met BRM; 8.
Jim Hall (GB) met BRP./BRM; Op vijf
ronden: 9. Carel Godin de Beaufort (Ned.)
met Porsche.

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de

Twee accoustische klankzuilen. Twee gescheiden versterkers
voor stereo-weergave. 11 Transistors, 6 monocellen.
Radio: middengolfbereik. Groot volume. Ingebouwde antenne.
Grammofoon: 3 snelheden. Voor alle platen. Stereo-pickupelement. 2 Saffiernaalden. Unieke apparatuur voor binnen
en buiten l

DE GRUYTER
DOET BIJNA
20O GLD.
VAN DE
PRIJS AF!
droomprijs

ZEGELS SPAREN GAAT ZO VLUG

ZANDVOORTSE
COURANT

Men wil op
de hoogte zijn,
niet alleen van
al het
plaatselijk
nieuws,
maar ook van
de aanbiedingen
der Zandvoortse
winkelstand
Daarom wil
adverteren in de
Zandvoortse
Courant
zeggen: in het
middelpunt
van de
belangstelling
staan...
en... verkopen

Koop
IJ bij
2} bij
3) bij

een droomwenszegel a 10 et.:
elke gulden boodschappen
elke 3 pakjes margarine
elke 250 grom koffie of 50 gram OpToskoffie.

Efk 36 pek

EVEN LEZEN

Ktes aih föppaboöïfföflsoep - -MfènBesoep van 55 «a.
Vôttrwcôflisoeft van 49 efc. oï KijsfbouiUonïoee» van 52 ei-

- 2e- tube

MAYONAISE
vqft 59 ch

30

5 Qk 2e pöfc

FUNWAS W 4? *
HALVE FftMS

JÜLI-NUMMER
Vanaf 27 juni in alle winkels
verkrijgbaar.

CHO&
MOKKA
BOONTJES

Aftifd O* öru/fec's ScKi!Sï>te vdft tte Weefc t*1} f 4r
(*&<* Week -rn$r 'n- l^ake

Altijd'n kassabon voor 1O°/0 korting, óók bij de weekreclames.

g^ ;,-•:>..,,

8RÜ*TER
Achterweg l
Telefoon 2135

Na de Grote Prijzen van Monaco, BelgiS en Nederland luidt de stand in de
competitie om de wereldtitel: 1. Jim Clark
18 p.; 2. Richie Ginther (VS) 11 p.; 3.
Bruce Maclaren (N. Zeeland) en Dan
Gurney beiden 10 punten; 5. Graham Hill
9 punten; 6. John Surtees 7 p.; 10. Carel De hier gevestigde brood-, koek- en banGodin de Beaufort l pt.
Ketbakkers hebben een verzoek tot de
raad gericht, om ingevolge art. 5 van do
Aan de strijd tussen de internationale Winkelsluitingswet 1951 te bepalen, dat
renwagen-gladiatoren ging een nationale het verboden is hun winkels voor het pusportwagenrace vooraf. Tonio Hildebrand bliek geopend te hebben gedurende tweo
en Ben Pon waren ook thans weer de nader aan te wijzen tijdsruimten, ieder1
voornaamste rivalen die om do topplaats van ten hoogste zes werkdagen, in de
streden. De race tussen deze gelijkwaardi- maand september van elk jaar („verplichge deelnemers bleef tot de laatste ronden to" vakantieregeling).
open. In de eindfase schoot Tonio HildeDit verzoek werd gedaan, aangezien zij
brand naar voren en passeerde als eerste over een vrijwillige vakantieregeling niet
de eindstreep. Direct achter Ben Pon, ar- tot overeenstemming konden komen.
riveerde R. P. Anderson als derde.
Het college van b. en w. diende op 24

Vakantieregeling bakkers
juli 1962 van preadvies, en stelde voor het
verzoek in te willigen."
B. en w. besloten echter in de raadsvergadering van 31 juli 1962 dit preadvies in
te trekken, omdat het advies van de Kamcr van Koophandel nog niet was binnengekomen en een dergelijke verordening
niet vastgesteld kan worden zonder een
gunstig advies ,van deze kamer.
Op 11 september 1962 kwam bovenbcdoeld advies binnen. Aangezien twee bakkers zich niet met de ontworpen regeling
konden verenigen, stelde de kamer vooi
tot een compromis te koinen en wel, dat

de verplichte vakantie pas op 7 septembe'r
— eventueel 8 september — aanvangt.
Aanvankelijk konden de bakkers zich
met dit door de kamer vastgestelde compromis verenigen.
Toen hen er echter op werd gewezen,
dat 7 september ook op een dag midden in
de week kan vallen, stolden zij voor de
redactie zodanig te wijzigen, dat de vakantieperiode voor de bakkers iedere 2e
maandag in september zal beginnen.
De Kamer van Koophandel deelde bij
haar-schrijven van 29 mei j.l. mede tegen
de voorgestelde wijziging geen bezwaren
to hebben. Om praktische redenen is het
gewenst, de bevoegdheid om de winkels aan
te wijzen, die gedurende
de vakanticweken
bij toerbeurt scsl°ten zullen zijn, aan
b. en w. te verlenen.
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Opgericht in 1900

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENKJT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACH1RWEG l, TELEFOON 2135
Stekelige discussie in het college

Controverse in gemeentebestuur
over de aanschaf van een boot voor de politie
Dinsdagavond j.l. kwam de gemeenteraad van Zandvoort — met uitzondering van
de heer Hose (vvd) — onder voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema bijeen.
De agenda, die ogenschijnlijk geen „spectakelstukken" bevatte, kreeg een uitvoerige behandeling voor wat betreft het ontslag van- een technisch ambtenaar bij
Publieke Werken en de aanschaffing van een surveillance-vaartuig t.b.v. de politie.
De stemming werd er tijdens laatstgenoemd punt niet prettiger op, toen al spoedig bleek, dat er een diepgaand meningsverschil in de boezem van het college viel
te bespeuren.
Voor de behandeling van de agenda deelde de voorzitter mede, dat er een kleine
verbetering in de toestand van de heer Hose was aan te merken. Op voorstel van
de burgemeester, besloot de Raad de heer Hose een bloemetje te sturen met beste
wensen voor algeheel herstel.
Ingekomen stuktien
1. Voorstel tot vaststelling van de 16e en
17e suppletoires 'begroting 1962 — Akkoord.
2. Idem van de Ï5e suppletoire begroting
1963 - Akkoo: ~
3. Diverse rapporten Verificatiebureau —
Voor kennisgeving aangenomen.
Vervolgens kwam j aan de orde een brief
van de heer M. Dëutekom van 25 juni '63,
met het verzoek l hem om gezondheidsredenen per l december a.s. ontslag te
verlenen als direktfeur van Publieke Werken.
VOORZITTER stfelde voor dit ontslag
eervol te verlenen londer vermelding van
en dankzegging voor de uitnemende diensten, die deze functionaris sedert l februari 1948 aan de gemeente heeft bewezen.
De heer VAN DEJ, WERFP (prot.-chr.)
bracht de heer DBUTEKOM een openbare hulde voor liens werkkracht en
prettig optreden tijc ens de periode, waarin de spreker nog wethouder van P.W.
was. Spr. zei dat l ij de heer Deutekom
node zag vertrekker ,
Wethouder LINIEMAN (kvp)
sloot

UIT DE RAAD
Ruim een half jaar geleden bracht een
enquête onder de leden van de kustbrigades, ingesteld op verzoek van de KNBRD,
een ongunstig oordeel aan het licht over
het gebruik van de z.g. speedboat bij het
toezicht op baders en zwemmers in zee.
89% van de ondervraagden trok de zeewaardigheid van de speedboat bij slecht
weer -en ruwe zee ernstig in twijfel.
Slechts enkelen wilden tot aanschaf van
ten dergelijk type overgaan voor patrouillevaart onder gunstige weersomstandigheden.
De Zandvoortse gemeentepolitie, die in
liet afgelopen zomerseizoen met de speedboat heeft geëxperimenteerd, bleek een
tegenovergestelde mening te zijn toegedaan en beschreef 't vaartuig, in een rapport aan het Strandschap Zandvoort, als
bijzonder waardevol bij preventieve controle van het stranddetachement voor de
kust. Enquête en rapport zijn destijds m
de Zandvoortse Courant gepubliceerd.
Onlangs heeft de hoofdinspecteur van
politie het college van b. en w. verzoclit
de gemeenteraad voor te stellen een dergelijk vaartuig aan te schaffen en ter beschikking van de politie te stellen.
In de raadsvergadering van J.l. dinsdag werd een voorstel ter tafel gebracht
over te gaan tot aankoop van een boot
ten behoeve van de politie. Het vaartuig,
waarvoor een krediet van ƒ 1300,— werd
gevraagd, was echter niet de door de politie begeerde speedboat, maar een ander
model (zie raadsverslag). De voorzitter
van de Baad, warm voorstander van de
speedboat, was tegen het ingediende voorstel dat tijdens zijn afwezigheid door de
wethouder van onderwijs en zijn ambtgenoot van publieke werken was voorbereid
In hun verdediging beriepen de wéthouders sich op het rapport van de kustbrigades en de uitstekende ervaringen van
genoemde brigades met het aan de gemeenteraad voorgestelde type boot. Na
een ruim, anderhalf uur durende discussie, die een enkele keer een explosief karakter kreeg, verklaarde de Raad zich
akkoord met het voorstel van genoemde
wethouders.
Over het voor en tegen van een speedboat zal waarschijnlijk het laatste woord
door deskundigen en geïnteresseerde leken
nog niet zijn gesproken Maar over één
ding dient tussen voor- en tegenstanders
geen verschil van mening te b&staan:
de pro en contra's mogen geen vat krijgen op de dagelijkse gang van zaken bij
de beveiliging van de strand- en seebezoekers. De samenwerking tussen kustbngade en strandpolitie, bij toezicht en
hulpverlening, mag door de tegengestelde
opvattingen geen ogenblik stagneren en in
verdrukking komen.
*
Het antwoord van het college op een informatie in de rondvraag betreffende de
heffing van bouwterreinbelasting op percelen grond, waaraan de eigenaars de bestemming van erf of tuin hebben gegeven,
heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Verwezen werd naar een in 1938
ingestelde commissie, ivaarvan men nauwelijks de samenstelling meer wist. Min-,
der kon het al niet tegenover fle betrokken ingezetenen, die zich, zacht uitgedrukt, door deze belastingheffing op hun
tuin of erf in de boot voelen genomen.
Licht ontsteken in de duisternis behoeft
op zich nog geen schande te zijn.

zegd, „dat ik weg iou gaa"' Ook scheen
men het hem kvmijk te emen dat hij
niet bij een vakHoid was angesloten en
van een NW-lid jhkd hij • horen gekregen: „Ik zou me Imaar el aansluiten,
als ik jou was, aWers za^e 't hier niet
lang meer makenl'. l
Spr. had goede i Hoop da de wethouder
van P.W., de heen [Linderro (kvp), deze
kwestie eens ter ddge wilt onderzoeken.
Hij zag er een. waarschuvug in aan het
adres van het Colfege o^ deze dingen
goed in de gaten te^houdei
VOORZITTER: |zftjn di,werkelijk feiten, mijnheer Sleg<
De heer SLEGErtS: „Miiheer de voorzitter, ik heb dit alles va. de heer Everaars zelf gehoord,! maar eze man gaat
weg, omdat hu mtt kan werken m de
sfeer, die bij deze flienst 'ingt".
VOORZITTER: „tk ach' dit buitengewoon ernstig. Ik geef hefjwoord aan de
wethouder van Pubfceke forken".
Wethouder LINDBMAK (kvp) bracht
in herinnering dat He her Everaars al
eerder op een voordnachtpan het College
had gestaan en indertrj! ook benoemd
was. Hij trok zich t*en prug omdat z'n
vrouw niet goed koi
eiden van de
plaats, waar zij woo de Later had zij
hierover toch spijt en bel ; de heer Deutekom op of de functie voc haar man nog
beschikbaar was. Zij §krcjg een bevestigend antwoord.
Spr. meende dat h< t bofdmotief voor
het vertrek van de hè ;r leraars gelegen
is in het feit, dat de un ie hem als zoin z'n vorige
danig tegenviel, omda
standplaats zelfstandi
erk had. Hij
stond echter — zoals l ij 4n de heer Lindeman had medegedeel J o een desbetreffende vraag, in een
e verstandhouding met z'n directe :he de heer Aay.
De heer Everaars is t
in de gelegenheid z'n vorige betrekkin weer te gaan
vervullen. Spr. zag h ;t
it zz>, dat het vertrek uit z'n vorige p laat de heer Everaars zwaarder was givallsn dan hij
vankelijk had gedacht!' waardoor hij hier
niet goed kon wennenj Wat betreft de uitlating van een NW-lïd, dfc de heer Everaars zou hebben benj ierd wist spr. niets
te vermelden. Hij hai dit in ieder geva"
niet van hem vernomi
De heer BREURE groep-Breure) wilde nog weten of de .bedreiging", waarvan de heer Slegers irak, werkelijk ge
uit is. In dat geval i het niet raadzaam
om te solliciteren bi Publieke Werken
als je geen lid van
N.V.V. bent!
De heer SDEGEi
bevestigde nog
maals dat hij dit alles uit; de mond van
de heer Everaars hall gehoord. Hij wilde
niet in het openbaar Me naam
van de be
trofff»riHo «"M\EV--fi>nir*nn'V'J« -r-ï/a'ri/rnj. '•*hoewel de heer VAN DUIJN (pvda) di
nadrukkelijk verzoet :.
De heer SLEGER 3 zei: „Ik zou hè'
kunnen, maar niet U er".
Het ontslag wera hierna zonder hoof
delijke stemming aa vaard.

ANWB

vraagt

opnieuw

in jaarverslag

Centralisatie Recreatiebelangen
binnen een der bestaande ministeries
Niet alleen op de wegen maar ook in de grote steden nemen de verkeersproblemen
een steeds ernstiger karakter aan. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen duidelijk aan dat het autogebruik een nationale zaak is geworden
en dat de mobiliteit van de Nederlandse gezinnen sterk toeneemt.
Dit staat te lezen in het jaaroverzicht 1963 van de Koninklijk Nederl. Toeristenbond
ANWB, die a.s. zaterdag de jaarlijkse algemene vergadering belegt.

Gezien de toenemende stijging van het
personenautopark in de afgelopen jaren
ziet het er naar uit dat de in 1970 bereikte autodichtheid l : 10 inwoners zal bedragen en in 1975 l : 8 inwoners. Het
lijkt een redelijk uitgangspunt verkeersvoorzieningen van welke aard ook, die in
1975 zullen zijn gerealiseerd, te baseren
zich van harte bi deze woorden aan. Spr.
op een personenautopark van l auto per
dacht wel dat er - - voor de heer Deutekom
6 inwoners (zoals Zweden hiervoor van
definitief vertrek — nog wel gelegende' verhouding l :3 uitgaat), wil men in
heid zou zijn de voortreffelijke kwaliteions
land de kans ontgaan dat deze voorten van dit diens hoofd te belichten,
zieningen
binnen 25 jaar na hun totstandVOORZITTER wilde zeer zeker niet
koming ontoereikend zijn.
achterblijven en vas van mening dat de
Als gevolg van de langzame en iragheer Deutekom rote lof om zijn nauwmentansche voortgang der stedelijke vergezette taakvervulling toekwam.
keersvoorzieningen wordt het effect dat
het volledige verkeersplan of een aigerond onderdeel ervan zou hebben, verOntslag bij Publieke Werken
wrongen. Daardoor kan geen juist inzicht
wekt bevreemding
worden verkregen in complementaire
voorzieningen op het gebied van het openHet verzoek om 01 tslag uit de gemeentebaar vervoer, van het parkeren, van scheidienst van de heei J. C. Everaars, technisch ambtenaar b: de dienst van Publieding van verkeersroutes e.d., schrijft de
ke Werken ,welke functie hij slechts seBond.
Op grond van de recente verkeersonderdert een half jaarf uitoefent, welkte de
bevreemding op •uin de heer KONING
zoekingen in enkele grote Nederlandse
(groep-Breure). S] vroeg zich af of er
steden kan worden gesteld, dat ten behoeve van verschillende steden boven 100.000
soms een bepaalde/sfeer bij Publieke Werinwoners omvangrijke en ingrijpende proken is, waarin de jhieuw-aangestelden zich
jecten voor ruim opgezette verkeerswegen
niet thuis voelen ? HSpr. hoopte dat de wéthouder van P.W, zich hierover eens zou
op zo kort mogelijke termijn dienen te
worden gerealiseerd. Daarbij zullen kruiwillen uitspreken. i'Hij meende ook te wesingsvrije Rijksrondwegen met idem aanten dat er dikwij s een soort „verzet" bij
sluitingen op het gemeentelijk net van
de hogere funct onarissen ten opzichte
van de lageren s, wanneer de laatsten
hoofd-, rond-, radiale- en tangentiale _weniet het standpur t van de eersten delen.
gen een onmisbare verkeersverdelende rol
moeten spelen. Het verkeersstructuurplan
De heer SLEGERS (kvp) zei dat hij
zich tot z'n spij in dezelfde bewoordinzal er op gericht moeten zijn doorgaand
gen als de heer Soning moest uiten. De
verkeer, alsmede stadsverkeer dat niet in
het centrum zelf moet zijn, daarbuiten te
heer Slegers hadj de heer Everaars be**c^a^ïi. :>!*• joc^i^t izi>«-t. ïüjzoyicter VOOT een
.
- _ „ . - ~
had.-. .
verbazing gewekt dat de heer Everaars,
aantal historische stadscentra die hun
die nog maar pas een half jaar in dienst
woonfunctie grotendeels hebben verloren
en thans een in de laatste halve eeuw
is, nu reeds heen wil gaan. De heer Evesterk gegroeide bedrijfsconcentratie te
raars deelde spr. mede, dat hij niet als
zien geven. Daardoor zijn zij een voor het
een „krullenjongen" wenste te worden bewezen der stad onmisbare sociaal-econohandeld. „Dacht u anders", zo had hij gemische pool gaan vormen met alle konsekwenties van dien.
Gelijktijdig bepalen deze historische
centra de sfeer en het karakter der stad
Bootje in de branding
en zijn ze als zodanig van onvervangbare,
culturele en toeristische waarde.
Het parkeervraagstuk bevindt zich momenteel in een acuut stadium, omdat de
dagparkeerbehoefte vrijwel evenredig toeneemt met de personenautodichtheid. De
kern van dit vraagstuk ligt in het tekort
rond voorstel van de wethouders
aan parkeerruimte op de openbare weg
en alleen de bouw van parkeergarages en
verplichting, op eigen terrein ruimte te
Het voorstel (van de wethouders) tot verstrekking van een krediet van ƒ 1300,- de
scheppen, kunnen uitkomst brengen. De
voor de aanschaffing van een mahoniehouten „Ranaboot 12" met dekzeil t.b.v. het
stranddetachement van de gemeentepolitie, had een voorgeschiedenis, die er voor
zorgde dat de discussies zo nu en dan nogal scherp en sensationeel waren.
Dit voorstel was n.l. ingediend door de wethouders, terwijl de burgemeester een week
met vakantie was. De voorzitter van het College wilde persoonlijk graag het advies volgen van de korpschef, die om een speedboat (ƒ 5900,—) had verzocht.

Hoge golven in de Raad

VOORZITTER leidde de discussies in
met een korte uiteenzetting, waarin hij zei
niet aan deze besluitvorming hebben kunnen medewerken, aangezien hij er niet
was. 'Hij sprak met klfem het gerucht, dat
door een (niet genoe .d) persorgaan was
verspreid, tegen, als sou hij „ontstemd"
zijn geweest over de 5 gang van zaken.
Spr. vond er op zich If niets vreemds in
zitten dat een Coll ;e-meerderheid een
voorstel indient bij ve itek laten gaan van
een der leden. Hij vro of misschien wethouder KERKMAN b hoefte had aan het
afleggen van een ve tlaring of iets dergelijks. Deze behoef e bleek niet te bestaan.
De hr. PETROVtTCfH (Alg. Zandv. Belang) wees er op da de politie de door
haar gevraagde Catar laran snelboot reeds
verleden jaar (met su ces) gebruikt heeft,
minder voor de
Hij interesseerde zn
kwestie of er al dan liet een controverse
was ontstaan en meen e dat de politie zelf
het beste kon uitmake wat voor haar het
beste materiaal was.
De hr. KONTNG (gr ip Breure) trok de
doelmatigheid van de snelboot in twijfel.
Hij achtte het zeer ;evaarlijk, wanneer
zo'n boot omsloeg, /aarbij het gevaar
nog wordt vergroot s er politiemannen
in zitten, die niet ree end kunnen zwemmen. Tevens was hi verbaasd over het
feit dat de oude boot a 5 jaar reeds verrot blijkt te zijn. Hij roeg zich af of het
onderhoud wel goed i >rdt uitgevoerd.
De hr. ZOET (P.v.d ...) achtte het voorstel in zo verre juist, at men moeilijk onmiddellijk aan dit (l at) door de politie
ingediende verzoek on voldoen, omdat
voldoende documenU e ontbreekt. Hij
verklaarde zich voor it voorstel.
De hr. v.d. WERFJ (Prot. chr.) sprak
van een een „grappig gang van zaken",
Er ligt hier een voor el tot aanschaffing
van een boot van ƒ 13 O,— voor de politie,
aldus spr. en nu gaa men er plotseling
een snelboot bij halen
De hr. GOSEN (P ot. chr.) vond het
noodzakelijk dat de p itie een boot kreeg,
maar hij was tevens 3 mening toegedaan
dat het onderhoud te mensen overlaat. Hij
had geïnformeerd naa de kwaliteiten van

de Catamaran-Ê nelboot, maar deze is
allerminst zeewa irdig, had spr. gehoord
vooral bij hoge z ie. Bovendien schijnen er
hier en daar sch mrtjes in te komen. En
wat moet men d en als de motor afslaat?
De hr. SLEGERS (K.V.P.) vond het ook
een vreemde geschiedenis. De politie wil
een speedboat, terwijl de Reddingsbrigade
ileze catagoriscftl ongeschikt acht. Spr.
wilde de knoop doorhakken en de politie
laten varen metlfde boot, die ze zelf wil
hebben en waaonee zij het vorige jaar
ervaring heeft «Jpgcdaan. Dus adviseerde
hij: twee boten! '
De hr. BREURE (groep Breure) releveerde de besprekingen in de commissie
v. Alg. Zaken, waarin het grote merendeel der leden het ens was met de burgemeester, die de C amaran-snclboot onder
de aandacht had bracht. „Nu ik hier de
mening van enkel n beluister", aldus spr.
„schijnt men than van gedachte te zijn
veranderd!" Volge s hem sloeg echter de
hr. Slegers de spij 2r op z'n kop: er moeten twee boten koi en. Spr. besloot met te
zeggen dat de cir uitveiligheid soms veel
geld eist en laatst werd hier nog — zonder slag of stoot - - ƒ 30.000,— voor uitgetrokken. Ofschoo spr. niet bepaald een
voorstander van h t circuit kan worden
natuurlijk met het
genoemd, ging h
voorstel mee, om it het hier gaat om
mensenlevens. Zo lle spr. dit geval ook
zien.
De hr. PETRO' ETCH verklaarde zich
hierna eveneens vo rstander van het voorstel van de hr. Sle ers. (Twee boten).
(Vervolg op pag. Z)
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ZONDAG 23 JUNI — 't Is
dat het seizoen, tenminste
het voorseizoen, al aardig
aan het opschieten is, maar
anders zou ik zeggen dat een
rustige dag ook wat waard
is. Vandaag was dat het geval. De Grote Prijs (met
hoofdletters!)
van
Nederland werd op het circuit uitgevochten tussen de grote
mannen van de carburateurs. Dan is er
meestal aan het strand niet veel bekijks.
Daarbij kwam nog, dat de zon wel scheen,
maar dat het ook bijzonder hard waaide.
En dat maakt de meeste mensen nogal
kopschuw. Zodoende kon ik zo nu en dan
een. kijkje op de boulevard gaan nemen.
Nou 't was wat! Ik kan best begrijpen
dat ze over tien jaar in de zorgen zitten
hier, over het aantal auto's in ons land.
Mensen, mensen, wat een wagens! En dan
is dit nog maar een klein percentage van
wat er op zo'n zondag over de wegen
jaagt. Dit laatste moet u niet al te letterlijk opvatten, want meestal staan ze stil.
Langs de berm of in de file. Enfin, we
konden het lekker aan op het strand.
Joost was er natuurlijk met, want die
gaat altijd naar de Grote Prijs. Voor geen
prijs laat hij zich dat evenement ontnemen!
MAANDAG 24 JUNI — Over evenementen gesproken: Ik zag zondag een
man achter een speedboat waterskiën.
Eigenlijk ontdekte ik iets vreemd aan het
gehele geval, maar ik kon niet direct zeggen wat het was. Totdat Jans riep: „Verrek, hij staat op z'n kop in hot water en
zijn skies steken er boven uit!" Ja, dat
was zo, ik zag 't toen duidelijk. Hij bleef
dit de hele middag volhouden. Je moet
maar durven. Toen hij aan het strand
kwam, beweerde de man, dat hij het boven water altijd zo koud had met waterskiën, vooral als er zo'n wind is. Vreemde gasten heb je toch.
DINSDG 25 JUNI - Zo, 't hoge woord
moet er maar uit: Deze zomer is voor-

parkeerschijf en de parkeermeter zijn
slechts hulpmiddelen om de noodzakelijke
distributie van de beschikbare ruimte mogelijk te maken. De voorkeur zal daarbij
moeten uitgaan, stelt de ANWB, naar de
parkeerschijf, omdat deze de weggebruiker geen geld kost.
In het jaaroverzicht van de ANWB
wordt nogmaals gepleit om de recreatiebelangen, welke thans worden behartigd
door verschillende ministeries, te centraliseren binnen slechts een der bestaande
ministeries. De Bond heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gevraagd, in te stellen:
een Centrale Recreatiecommissie als adviesorgaan ten dienste van de bewindsman van dat ministerie en binnen dat ministerie, als uitvoerend orgaan, een Rijksdienst voor de Openluchtrecreatie.
De Centrale Recreatiecommissie zou
moeten zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrale overheid en
uit een beperkt aantal vertegenwoordigers
van die lokale overheden, die ook een belangrijke taak te vervullen hebben op
het terrein van de open'uchtrecreatie en
voorts van die particuliere organisaties,
welke zich in belangrijke mate met dit
vraagstuk bezighouden. De commissie zou
met de behartiging van de openluchtrecreatie belaste minister moeten adviseren
met betrekking tot het nationale beleid
inzake de openluchtrecreatie.
De Centrale Recreatiecommissie zou
uiteraard een ruim gebruik maken van
-de studies, kennis en ervaring van de
Rijksdienst voor de Openluchtrecreatie.
Dit uitvoerende orgaan van de minister,
moet volgens de ANWB, een zeer dynamische slagvaardige dienst zijn, die niet
slloen bet tempo van de veelzijdige recreatieontwikkeling kan bijhouden, maar op
die ontwikkeling kan voorblijven; dat
tempo wordt bepaald door de miljoenen recreanten en door de instellingen en personen, die zich beijveren om tegemoet te
komen aan de behoeften van die recreanten.
Naar de mening van de ANWB zal de besteding van rijksgelden t.b.v. de openluchtrecreatie, welke thans nog geschiedt
via verscheidene ministeries, uiteindelijk
m hoofdzaak slechts moeten geschieden
via het bovenbedoelde ministerie, waaronder de recreatiebelangen zijn gecentraliseerd. Die rijksgelden moeten dus worden
gecentraliseerd op één begroting Blijven
die gelden versnipperd over verschillende
begrotingen, dan zullen zij — zo wordt
gevreesd — bij de eerstvolgende bezuinigingscampagne het kind van alle rekeningen. worden.
(Vervolg op pag Z)

lopig net zo beroerd als die van verleden jaar. Tot een week na Pinksteren
ging het nog, maar nu hoeven we er niet
meer om heen te draaien: 't is weer goed
slecht!
We moeten er toch eens wat op verzinnen als dit zo blijft. Ik heb 't al eens
eerder gezegd, maar de vermakehjkhedenonder-dak zijn hier niet erg dik gezaaid.
Ze hebben altijd gedacht dat er bij slecht
weer alleen maar behoefte was aan verloflokalen. Nou, dan slaan ze de gasten
niet erg hoog aan, zou ik zeggen. Waar
blijft het zee-aquarium, onze (overdekte)
rolschaatsbaan en het pannekoekenhuisje
op het terrein van de kinderboerderij, die
er ook nog steeds niet is? Dit heeft wel
niks met het strand en de zee te maken,
maar als we hier gasten willen hebben,
moeten we toch zorgen dat ze ook nog
eens terecht kunnen in andere dingen dan
knijpjos, waar je een drankje kan krijgen.
Voor de kinderen is daar helemaal niks
aan. 't Is natuurlijk niet prettig als de
zon dagenlang schuil gaat en de regen
met bakken uit de lucht valt, maar je
hoeft de zaak toch ook niet te laten versukkelen.
WOENSDAG 26 JUNI — Opklaringen,
verspreide opklaringen. Laten we al vast
beginnen met dankbaar te zijn dat we
gisteren niet zijn weggespoeld.
Joost wil eens een keer een ringrijderij
op het strand meemaken. Met ponnics en
fietsen. En hij wil oen Miss Zandvoort
kiezen. Waar haalt die aap de ideeën vandaan, hè? Ik ben niet zo voor dat gedoe
met missen en zo. Miss Bril en Miss Aardbei en weet ik veel welke juffers er nog
komen, maar een Miss Zandvoort lijkt
me toch wat te gewaagd. We moeten
geen Californische gedachten gaan krijgen. Want dan vervallen we in Miss Keeler. En daar pas ik voor.
DONDERDAG 27 JUNI — Iemand
vroeg mij of Zandvoort nog kans maakte
op een pier. Er is altijd kans op iets onaangenaams. Dat is het risico van iedere
STOELEMAN

(Vervolg van pag. 1).

doet dus nii;
waarop de
protesteert m

btest van Voorzitter,
fier antwoordde: „U
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VOORZITT: vjond de voorstelling van
Kerkman volkomen
zaken door
z'n minst genomen
scheef. Het
e Korpschef •— na afvreemd zijn
wijzing van » vies — opeens zou zegleiden van snel-naar andere wegen
„Gaat niifao ir? O, geeft u dan maar
Burgemeester: Snelboot is nuttig bij zeer gevaarlijke kalme zee gen:
een andere bo pit zou de betrouwbaarjfhem gegeven adviezen
heid van de
Ten gevolge van de vrije zaterdag, de worden begrensd; wanneer dan een torenbracht in gedurende de andere ijf dagen van de in ernstige mi aflbreuk doen. De kwestie verhoging van de welvaart en de toene- .jebouw in de onmiddellijke nabijheid verweth.. KERKMA: (P.v.d.A.)
.
nu zo: \Vnetr de Raad dit voorstel ming van de bevolking, nam in 1962 het rijst, kan het toch nog volkomen bedorven
herinnering dat de >olitie 7 jaren geleden week haar taak over. l >it houdt in dat de ligt
politie een boot, die verkeer gedurende de weekeinden aan- worden. De bepaling die in Frankrijk beaanneemt, kr
ook eens om een gr< te auto had gevraagd Politie dan bij e.v. redd ngen moet assiste- ze
niet gesel!
staat, dat een zone van 500 meter rondom
toe.
en dat de Raad toen besloot er twee kleine ren en tevens moet s rveilleren. Aan de
de hr. SLEGERS er zienlijk
dan o
een monument tot beschermd gebied kan
Op
de
zaterdagen
en
zondagen
ziet
men
(Volkswagens) van te maken. Niet altijd hand van 'n op een sch< olbord aangebrach- nuMeer
oals hij zei (het was op de wegen voor snelverkeer steeds meer worden verklaard, kent onze wet helaas
overt
wordt dus een wen van de politie inge- te schets, toonde spr. d taakverdeling van voorvanhem
letenskwestie)
dat
er
typisch recreatieverkeer: grote aantallen niet. Trouwens, ook op een afstand van
willigd. Spr. zei d ; de meerderheid van beide instellingen: polit e en Redd.brigade. twee boten mtent worden aangeschaft.
automobilisten die met een relatief gerin- 500 meter kan een torengebouw een stadshet College sceptisch staat tegenover de De surveillance van de politie reikt verder
De
hr.
ZOEitraihtte
nog
een
overbrugge snelheid rijden, onderwijl genietend of dorpsgezicht nog gemakkelijk „doodCatamaran-snelbool Er is een enquête Men dient tevens in st at te zijn z.g. onj lanceren door op te mer- van
het landschap en uitkijkend, naar een slaan!"
onder deskundigen gehouden (reddingsbri- willigen, die tot nog t e naar het strand gingsvoorstel
wellicht
nog
gehuurd
ken
dat
de
sp«3b<
Al wordt de laatste jaren op de Rijksbeparkeergelegenheid om de benen te strekgades) en de mee 'derheia hiervan stond werden teruggeroepen met een hoorn ot zou kunnen vfdi
ken en een boterham te eten. Deze stroom groting aanmerkelijk meer voor monuafwijzend legenovc de snelboot. In deze megafoon, op te halen, Dan is er juist beVOORZITTER,
„de
„Onmogelij
van weekeindrijders op een snelverkeers- mentenzorg uitgetrokken dan vroeger, dat
zin is de korpsch< van politie door ge- hoefte aan een zeer sne e boot. Spr. achtte
hee dezs boot een vol jaar be- weg drukt een duidelijk stempel op de af- het voldoende zou zijn om alle urgente
noemde College-meferderheid ingelicht, on- het een goede gewoont die overigens op importeur
er
zijn
talrijke
aanschikbaar
getld
ei
restauratiewerken te kunnen uitvoeren,
wikkeling van het verkeer op die weg.
der mededeling dat'; het College niet bereid de dienst van Publ. W rken herhaaldelijk
voor.
blijkt steeds meer een illusie te zijn. Het
Hij
halveert
in
feite
de
wegcapaciteit
voor
was een Catamararj-speedboat aan de raad wordt toegepast, dat naen als raad, ver- vragen
Weth. LINDAAN (zichtbaar ontstemd) velen die met snelheden van 80 tot 100 km Rijkssubsidie is - drie jaar geleden vervoor te stellen. Hierna ging er geen actie trouwen stelt in het in icht en de wensen zei
ver verantwoordelijkuur rijden. Bovendien wordt het ver- hoogd van 7,5 miljoen tot ruim 10 miljoen.
meer uit van de politie, waarna het College van een diensthoofd. V 'aarom dit dan nu heid nadrukkelk:
gesproker! hè merendeel der kust- per
keersbeeld door de vele inhaalmanoeuvres Naar verluidt, kan met het laatste bedrag
niet gedaan ten opzicht van de Korpschef brigades
dit voorstel indiende.
voor
de
Catamaranvoeli niei
op dit ogenblik nog iets minder worden
onrustig en gecompliceerd.
Weth. LINDEMAN (K.V.P.) zei dat de van politie. Deze boot v ordt de politie op- speedboat!"
gedaan dan met de 7,5 miljoen van 1960.
Het
gebruik
van
de
bermen
van
de
snelpolitie een goede patrouilleboot moet heb- gedrongen tegen haar wil. Spr. eindigde
de
heren
BREURE
veraard
voor taermrecrealie is bo- Niet alleen doordat de waarde van 't geld
ben. Wanneer er een zeewaardige boot ge- met de raad zijn v> ^antwoordelijkheid enHierna
zich ns n at het voorstel van de verkeerswegen
vendien zeer ongewenst. Het kan niet al- is gedaald, maar vooral door de stijging
vonden zou worden, die tevens patrouille- voor ogen te stellen, -te h opzichte van de hr. SOK
SLEGERÖ
leen de
de lonen; restaureren is namelijk een
boot zou kunnen zijn, dan zou de kwestie mensen, die hier komer baden.
werd verworpen
in gevaar
grengen
van van
Dit voorste' (Sle ers}
ers) wera
verworpen hen die veiligheid
,m>.n<v»<,n
in
horm maar
mnnr
buitengewoon loonintensief werk. Diverse
Weth. KERKMAN v >nd het niet juist met
zich verpozen
in fl»
de berm,
niet moeilijk zijn; maar de Catamaran is
(Voor:
de
heren
Sle4-10
steynen.
en kastelen in ons land moeten
niet zeewaardig! Br is zaterdag j.l. met de dat Voorzitter de kwes ;ie van de verant- gers, Sok, Brcpe en Petrovitch). Het voor- ook van de rijders op de weg, «ie worden kerken
„noodgevallen" worden genoemd; nietteonderhavige „Ranaboot" gevaren. Deze woordelijkheid aldus st Jde Dit is al eens stel der drie (veth uders (..Ranaboot 12" afgeleid door de niet zelden boeiende ta- min
dient hun herstel te blijven wachten
meer gebeurd, zei sp
De dienst van
ferelen in de berm. Onwillekeurig ook wijheeft uitstekend vqldaan
ƒ 1300,-1 wer aangenomen met 13- ken zij voor in de berm geparkeerde auto's omdat er geen geld voor is. De ANWB
VOORZITTER zei dat hier twee belan- de Reddingsbrigade w 'rdt ook door de voor
3e
hr.
Petrovitch).
l
stemmen,
('egen
hoopt,
dat op de rijksbgroting voor 1964
naar het midden van de weg uit.
gen een rol spelen; Het algemeen belang week onderhouden, wa; t legio leden van
Vond in 1949 3,1% van de verkeerson- een aanmerkelijk hoger bedrag voor resDe VOORZfTER zei na de uitslag van
en de goede samenwerking tussen Politie de Reddingsbrigade doi n vrijwillig dienst
zal worden uitgetrokken.
en Reddingsbrigadd. Niets anders is van als vakantiebesteding. Jaar de politie is, de stemmingi „Ik al mij thans beraden, gevallen plaats op zondag, in 1960 was dil tauratie
Het jaarverslag vermeldt dat de groei
"
percentage al gestegen tot 10,9%. Hoe hel
belang. Aan een vplstrekte veiligheid van nu ze haar zin niet *rijgt, onwillig en wat mij te den stajlt
ongevallenbeeld is gewijzigd onder invloed van de ANWB zich in 1962 volgens de
hen, die zich in Ze idvoort in zee begeven,
van de invoering van de vrije zaterdag is verwachtingen heeft voortgezet. Het lemoet zoveel als n ons vermogen ligt,
ental steeg van 483.280 op 31 oktober '61
nog niet bekend.
worden voldaan. D arom is de zo juist geOok om deze reden is het dus gewenst, ot 515.146 op dezelfde datum in 1962. Een
noemde samenwer <ing een noodzaak. De fn de Rondvraag
het recreatieve verkeer te leiden van de eer belangrijke mijlpaal — een half mildoor de politie glvraagde snelboot heeft
wegen voor snelverkeer naar andere we- oen leden — werd in juli onopvallend gevorig jaar 5 reddii en verricht. En wat de
gen. Dat is echter niet zo eenvoudig. De asseerd. Het aantal Wegenwachtleden
zeewaardigheid bf reft, meende spr. dat
meeste rijders zijn maar al te zeer ge- oonde een vrijwel parallelle stijging van
het begrip zeewaai digheid rekbaar is. Misneigd om op de grote bekende wegen te 41.740 op 31 oktober 1961 tot 369.573 op
schien kan men d Statendam zeewaardig
blijven. Het is de vrees voor het onbeken- e laatste dag van oktober 1962 — de genoemen, maar mei}-dient — juist met het
Raadslid: Hier wordt niet de juiste wig bewandeld
de dan wel de onzekerheid of dat onbe- ruikelijke peildatum die in de ledenadmioog op de bedoeling met deze snelboot —
kende wel de moeite van het bezichtigen istratie van de Bond steeds wordt aangete bedenken dat deize speciaal haar nut bewaard is, die vele mensen op de wegen ouden.
wijst bij de zeer gevaarlijke „kalme" zee
\
De personeelssterkte groeide van 1037
tijdens Oostenwintf Dat deze boot scheur- Zonder hoofdelijke^ stemming werd aan- jaarlijks subsdie aan de Stichting Inter- voor snelverkeer houden. De voorlichting
tjes zou vertonen:, vond spr. kletspraat. genomen:
parochiëel Cliritatief Centrum van Haar- van de ANWB is er op gericht, dat die n 1961 tot 1131 eind 1962, waarbij de
Polyester scheurt''üiiet. En als de motor Een voorstel tot vaststelling van een ver- lem e.o. Het j bedrag werd zodanig vast- mensen vol vertrouwen de wegen voor grootste uitbreiding toeviel aan het bijafslaat, wel dan rjS|it, men terug! Er zijn ordening op de
akantieregeling voor gesteld dat ü)t subsidie van rijk en ge- snelverkeer verlaten en andere wogen met {antorenapparaat.
meente tezaien 70',% bedraagt van de aantrekkelijke recreatiemogelijkheden kie- Het aantal vestigingen van de ANWB
dollen, voor roeini men aan te brengen. brood-, koek- en ba ketbakkers.
iteeg (de eerste weken van 1963 meegewedde van am gediplomeerd maatschapZelfs kan deze boet, door haar minieme
Hieruit ontstond de opzet van de ANWB- •ekend) namelijk tot 23.
gewicht, zwemmenc naar het strand wor- Een krediet van ƒ 9.483,— werd beschik- pelijk werkst r.
j
rondritten, de toeristische routes, voorzien
den getrokken. De Katwijkse politie heeft baar gesteld voor e vernieuwing van de
ging de aad accoord met de gevraag- van een eigen toeristische bewegwijzering.
de Zandvoortse col ega's om haar mening centrale verwarm! gsinstallatie van de Ook
het
bestuur
van
de
de medewerkng aar
In overleg met de provincie Gelderland
gevraagd over deze Catamaran-boot. Zand- Karel Doormanscho 1.
iool v( or de aanschaffing kon de ANWB in juli 1962 een NoordOFFICIËLE MEDEDELINGEN
voort zei: „Een uits :ekende boot!" Katwijk Eveneens een kredi t van 613,— voor de Wilhelminasc
yan
matten
voor
l
jet
gymnastieklokaal
een Midden- en een Zuid-Veluwe-route
heeft er toen onmid Jellijk een aangeschaft. aanschaffing van eei schrijfmachine t.b.v. van deze schiol.
GEMEENTE ZANDVOORT
openstellen. De voorbereiding van derge'Jet zou belachelii c zijn, wanneer Zand- de Hannie Schaftschool.
ijke
routes
in
andere
delen
van
het
land
oort het niet do< t! De Reddingsbrigade
RONDVRAAJ3.
Mevrouw C. Stemler-Tjaden, wethouder
werd eveneens ter hand genomen; fcen van
heeft natuurlijk ee optimale outillage no- Voor de aanleg van een weg met bijkomensociale zaken en bedrijven, is verhindig. Spr. zei daar .. terk voor te zijn, want de werken in de omgeving van de op han- De hr. SLEGERS v|oeg inlichtingen om- aantal ervan zal in 1963 — eveneens voor- derd
op dinsdag 2 juli a.s. haar spreekuur
„bouwterreinbelas- ;ien van een toeristische ANWB-beweghij achtte de Rede ingsbrigade een onmis- den zijnde bouw var^ 3 flatgebouwen, aan trent de ingevoerd' lillende
inwoners een wijzering — in gebruik worden genomen. te houden.
de Westerduinweg, werd een krediet ge- ting", waarvan verse:
baar instituut vooi de gemeenschap.
aanslag hebben ontvangen. Spr. meende
Bij K.;B. van 9 juli 1962 heeft de regeMaar de Redd ngsbrigade doet haar voteerd van ƒ
voortreffelijk werl als r°gel slechts op Op verzoek van deze stichting ging de raad dat hier niet de juisi e weg wordt bewan- ring bij de Tweede Kamer een ontwerpen
mensen
met
tuideld,
omdat
[niet
alli
Natuurbeschermingswet
ingediend.
zaterdag en zonda* De Politie neemt dan accoord met het verstrekken, van een
nen (!) maar zelfs nensen, met grond,
Te hopen is dat het parlement spoed
i
waar al huizen op staan, worden aangesla- betrachten met de behandeling van het
gen. Spreke? zou giarne uitvoerige in- ontwerp. Wanneer men bedenkt, dat de
lichting ontvangen^ oker deze kwestie en wet voor het eerst in uitzicht [wer.j .gesteld
'
- • * ~' 'j ~D<j ~l>t-jin'iio3eiiu>.
m cfó Troonrede van
1928, zal'het duide besluit.
jf'
delijk zijn dat het geduld van de natuui?- De korpschef van politie in Groningen
VOORZITTER taf ten antwoord dat jeschermingswereld al op een zware proeJ heeft strenge maatregelen in het vooruitde aangeslagenen (rechtsmiddelen ter be- is gesteld. Vele terreinen liggen als hel zicht
gesteld voor de jongelui, die de laatschikking staan. // !<
ware te wachten op deze wetgeving. Dat ste tijd in. de binnenstad een ware bromDe hr. BREURE info:irmeerde of de com geldt in het bijzonder voor bij ruilverka- fietsterreur
uitoefenen, zo heet het in de
missie die tegelijkertijd met de in 1938 in- velingen uitgespaarde natuurterreinen, die desbetreffende
Bromfietsgevoerde bouwterreihbelasting was inge- in het verleden dikwijls na het gereedko- terreur is een persberichten.
in cijfers CBS
gezwollen woord voor de
steld nog bestond.
men van de verkaveling toch nog verloren hoop herrie, die onvolwassen jongens soms
Weth. KERKMANj kon de namen noegegaan. Wanneer zij als beschermc maken met het gashandle en de uitlaat
In oktober 19B2 heeft het C.B.S. de eerste resultaten gepubliceerd van een steek- men van twee ingezetenen die er deel van zijn
worden aangewezen, za van hun vehikels.
proefonderzoete over het bezit en gebruik van personenauto's in ons land in 1960. uitmaken: de
Dorsman en C. natuurmonument
dat gelukkig niet meer mogelijk zijn
Wanneer men weet dat babies in hun
Dit ondereoek en de verkregen resultaten worden aangehaald in het sojmst ver- Sluisdam.
Overigens dient wel te worden afgewacht
al heel vroeg beginnen met het proschenen jaarverslag van de A.N.W.B.
vroeg of er al schrijft de ANWB, hoe de aanwijzingsbe wieg
Mevr. MOL-v. BE]
duceren van geruchtmakende handelingen,
:e het verzoek van palingen zullen worden toegepast, daar di' kan
Belangrijke feiten zijn aldus aan het liclit gekomen. Zo blijkt bijv. gemiddeld 64% iets gedaan wordt in
tegelijkertijd ook niet al te verde bewoners van het JHuis in de Duinen om een zaak is van beleid van de minister baasdmen
van het aantal gereden kilometers te worden gereden in de uitoefening van bedrijf
zijn dat jongens, die nog niet zo hee/
een zebrapad ter plaatse.
of beroep. Telt men daarbij het aantal kilometers tussen huis en bedrijf dan in het
Ook met het oog op de snelle toeneming
kleuter waren en sedertdien
De hr. BREURE informeerde naar de van het aantal recreatiezoekenden vind' lang geleden
73%. Vakantiegebruik omvat 6% en oveng gebruik 21%, bij elkaar ruim een kwart
of niets hebben bijgedragen aan
stappen, die e.v. gedaan zijn met betrek- de Bond de bescherming van' natuurterrei weinig
van het aantal kilometers,
het volwassen worden, er behoefte aan
king tot de onveiligheid op verkeersgebied nen van groot belang — evenals de minis hebben
Procentuele verdeling
voor de jeugd vanjf de Karel Doorman- ter trouwens, die in de memorie van toe trekken.lawaai te maken en de aandacht te
van het aantal km
school.
j
lichting_ daar met klem op heeft gewezen
Eerst speelt een baby met z'n rammeDe hr. KONING zou graag een zebraHet opstellen van de lijst van stads- en laar en hij vindt het geluidje leuk en herpad zien op de Hogeweg
dorpsgezicht krachtens de in 1961 in wer haalt het steeds, later gaat hij met speelVOORZITTER antwoordde mevr. Mol- king getreden Monumentenwet is in hè goed te werk en acht het de grootste
v. Bellen dat- de kwfestie moeilijk en nog verslagjaar langzaam gevorderd: het za heerlijkheid
c o
bouwsels van houten blokken
in onderzoek was. D< hr. Breure had het nog verscheidene jaren duren eer men er in elkaar te smijten.
later schopt hij
3 -H
genoegen te vernenv i dat er inderdaad mee klaar is. Het is een moeizaam werk blikken bussen over Weer
de straat, schiet met
:chte
van
de
veiligiets
gedaan
is
ten
oj
en men mag wel zeggen, dat het moderni
g"" en_ schreeuwt met overheid der genoemde
tiolieren. Er is een bouwen steeds meer een struikelblok gaa klappertjespistolen
stem naar z'h kornuiten. Vervolafgezette speelgelege heid. bij de school vormen voor het vinden van bevredigendi slaande
stapt hij op een bromfiets of in een
gekomen. De hr. Ko ng moest genoegen oplossingen Stel dat men precies heef gens
straaljager en laat alles een maximale
nemen met het antw ord: „Er is op de vastgelegd, wat tot een bepaald stads- o hoeveelheid
herrie maken.
Hogeweg een overst kplaats: bij Sterre dorpsgezicht zal behoren, dus hoe dit za
Wetenschappelijke en middelbare vakWanneer men dus deze in aanleg on100
10 25
der Zee!"
specialisten, vrije beroepen
16,8 19.900
13 52
schuldige (on)hebbelijkheid der jongetjes
100
10
25
Toen sloot Voorzitt r het openbare gew.v. Architecten, ingenieurs, land-meters
2,0 20.800
14
51
enigszins „door" heeft, spreekt men niet
100
11 18
deelte van deze min of meer geëmotionArtsen, specialisten, tandartsen
2,4 17.800
5 66
zo heel gauw van terreur. Dit woord is op
100
21 18 • 18 43
neerde raadszitting, aarna hij de leden
Onderwijzend personeel
3,1 13.700
een nogal nare manier gelieerd aan een
100 verzocht nog even t willen blijven zlt9 28
Middelbare technici, tekenaars e.d
4,0 18.500
13 50
periode in de historie van ons land, die we
Cassatie aangevraagd
100
5 13
ten.
,{
HW
70
Leidinggevende personen
11,8 23.200
12
niet
licht zullen vergeten.
9 33 100
Administratief personeel
9,0 16.700
14 44
Naar
wij
vernemen
heeft
de
exploitan
Overigens
blijft het een feit dat brom100
3
8
86
Handelaren en verkooppersoneel
22,6 24.000
3
Burgerlijke Stand
van de zomerverblijven, die deel uitmaker fietsen een verschrikkelijk vervelend ge100
4
10
83
3
w.v. Groot- en kleinhandelaren
13,3 19.600
' 21—27 juni 1963.
van het complex „De Schelp" aan de Di luid kunnen maken. Maar men moet de
Handelsreizigers, vertegenwoordigers,
Geboren: Daan, z.v. J. J. van Weele en C. A. Gerkestraat, cassatie aangevraag zaak niet overtrekken.
100
92
c.d
6,7 33.100
N. Schuiten; Geertruida Johanna Maria, bij de Hoge Raad van het vonnis van d
Als nu eens in de eerste plaats de huLand- en tuinbouw-, veeteelt-, visserij-,
d.v. C. J. M. Heermans en G. E. M. Diven- rechtbank, waarin de gemeentelijke ver mor van het geval wordt ingezien, schie100
2 23
4 71
jacht- en bosbouwberoepen
9,2 10.200
ordening t.a.v. de verblijven bindend werc ten we al aardig op.
dal.
100
6 59
Mijnwerkers
0,3
7.100
35
Ondertrouwd: Nicolaas Leonard Schenk- verklaard en de exploitant en enkele van
Dit gaat zo in Groningen, maar in bijna
100
7 26
17 50
Transport- en communicatieberoepen
6,5 14.700
man en Gerda Schoemakers; Antonius Ja- zijn huurders tot geldboetes' w,erden vér iedere stad of dorp van Nederland is er
100
7 29
11 53
Ambachts- en industrieberoepen
15,1 14.200
cobus Meijer en Maria Petronella Geer- oordeeld.
wel een pleintje of een andere plaats van
100
11 29
52
Dienstverlenende beroepen
3,2 15.600
samenkomst voor collectief lawaai schop't
100 truida Crabbendam
11 59
23
Overige en onbekende beroepen
5,5 12.300
Gehuwd: Floris Molenaar en Jobje van
pende knapen. Waarom zouden we niet
Brandje
in
duin
grinniken als we zo'n troepje van een man
der Meulen.
21 100
9 64
18.000
Totaal
100
Overleden: Francina Terol, oud 91 jaar
Maandagmiddag omstreeks 4 uur wer of twaalf op brommers zien, een stelletje
gehuwd
geweest
met
J.
A.
Kemp.
de
Zandvoortse brandweer gealarmeer uitgeschoten halfwassen, die zittend op
Bron: Maandschrift C.B.S., oktober 1962
Overleden buiten de gemeente: Adriaan voor een duinbrandje in de duinen bij d hun brommer, waarvan de motor draait,
Geerts Wildervanck, oud 29 jaar, gehuwd Leeuwerikenstraat. Het vuur was spoedi: nog een gesprek met elkaar proberen te
met F. M. van Rossem.
Duidelijke cijfers zijn ook gevonden ten aanzien van het eigendom van de persobedwongen. Een klein stukje begroeiin. voeren.
Geboren buiten de gemeente: Paulina werd door de vlammen aangetast.
Ze rukken met groot vertoon van genenauto's. 61% bleek (in 19GO) eigendom te zijn van privé personen met een inkometi beneden de ƒ 10.000,—, 21% van de eigenaren verdiende tussen de ƒ 10.000,—
wichtigheid hun fiets aan het stuur om en
d.v. G. Duivenyoorden en J. J. de Koker.
en f 15.000,—. Wanneer men daarbij bedenkt dat 90% der inkomentrekkers m
gieren knetterend en knallend enkele tienons land mmder verdient dan ƒ 10.000,— dan valt de conclusie niet moeilijk te trek- E.H.I.O. examens
tallen meters weg om onmiddellijk terug te
Zes aanrijdingen
Donderdag 20 juni werd in hotel Keur het
keren bij de vergadering, waarover een
ken, dat 't autogebruik in ons land tot een werkelijk nationale zaak is geworden.
J.l.
zondag
vonden
6
aanrijdingen
plaats
examen E.H.I.O. (eerste hulp in oorlogsbenzinedampwaas hangt. Dit spelHet hiervoor gemelde percentage van 21 -f 6 = 27 van het totaat, aantal kilonieEr deden zich geen persoonlijke ongeva blauwe
tijd)
afgenomen
door
dokter
D.
Hijmans
herhaalt zich de ganse avond, 't Zijn
ters dat tvordt gebruikt voor particuliere doeleinden en vakantie maakt duidelijk,
len voor en de materiële schade bleef be letje
direkteur
van,
de
Geneeskundige
dienst
te
net meeuwen. Zo nu en dan schiet er een
dat de mobiliteit der gezinnen sterk aan het toenemen is. Dat dit op zondag ook
Haarlem. De 'geslaagden zijn de dames perkt.
uit het gezelschap, dikwijls achtervolgd
het geval is, blijkt uit in 1962 bekend geioorden cijfers van de Rijkswaterstaat
T.
Althuisius-Bakker,
A.
Frederiks-Sietdoor drie of vier soortgenoten. Ze blijven
over het verkeer op zondagen. Van 1950 tot 1960 steeg het verkeer op werkdagen sema, W. Honderdos-Knook, E. Verkerk
daartussendoor kletsen met elkaar en
met 165%; het verkeer op zondagen echter steeg in deze periode met 265%!
en de heren A. Loos, D. Doornekamp, F Schietkampioenschappen politie moeten daarbij bijzonder hard schreeuwen
De zondag is eelfs bezig de drukste dag van de week te worden, want in 1950
W. Borstel en J. E. Jansen. Afgewezen Tijdens de Nationale schietkampioen om hun knalpot te overstemmen. Ze gilivas de intensiteit van het personenautoverkeer op zondagen 77% van die op werk- werd l kandidaat.
schappen te Overveen werd door een team len elkaar kwalificaties toe over meisdagen; in 1960 echter was die intensiteit 105% van die op werkdagen.
Na afloop dankte de heer J. C. Jung van de Zandvoortse Politie Sportveren jes, die ze gekend hebben of nog kennen
De toeneming van liet personenautoverkeer in de jaren na 1950 kan ook nog worden voorzitter van de afdeling, dokter D. Hij- ging, bestaande uit de heren R. Gatsma en vegen tranen uit hun ogen.
besien tegen de achtergrond van het aantal personenauto's. Dan komt de Bond tot
mans voor het afnemen der examens en P. J. v.d. Marel, M. J. Methorst, J. Pos Ze blokkeren soms hele straten en pleide conclusie dat alleen de toeneming van liet personenautoverkeer op zondagen ge- doKter R. Drenth en de heer A. Loos voor en A. van Waardenberg, de volgende re nen en tonen elkaar met trots de beurse
lijke tred houdt met de de toeneming van 't personenautopark, in tegenstelling met het geven van deze cursus. Dokter Drenth sultaten behaald. Nat. kampioenschappe plekken en deuken in de blikbedekking
het personenautoverkeer op werkdagen dat verre achterblijft.
ontving van de cursisten een geschenk en geweer, 2e klas, een 3e prijs (korpsprijs van hun felgekleurde fietsen. Zoals cowbloemen voor zijn echtgenote.
en bij de districtskampioenschappen ge boys vroeger de kerven in de loop van
Alle voorgaande cijfers zijn opgesteld over de periode vóór de algemene invoering
Voor het examen Helpster 3e klas, dat weer, 2e klas, een 2e prijs.
van de vrije zaterdag. Ongetwijfeld zal de invloed daarvan de situatie hebben gehun pistool.
werd afgenomen te Haarlem, slaagden de
Bij het geweer werd de heer J. Post na
wijzigd. Over deze gegevens heeft de ANWB echter nog niet de beschikking.
Maar wie van terreur praat, gaat te
dames T. Althuisius-Bakker, A. Frede- tionaal kampioen en tevens districtskam ver!
Dat door deze situatie een groeiende taak van de ANWB op het gebied van verkeer
riks-Sietsema en E. Verkerk.
pioen.
en recreatie ontstaat, is duidelijk.
MOMUS.

Wethouder: Speedboat is niet zeewaardig

Het recreatieve verkeer

\ {
Vragen over Bouwterreinbelasting

12.000;—.

Mensen en zaken

s *j n

i l '

ti

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

J. KEUR
Burg. Engclbertsstraa1-. 64, tel. 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDFENST

FAMILIEBERICHTEN
Tot onze grote droefheid overleed
heden na een korte ziekte 'mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en
grootmoeder
Bextha Kerkman-Schafelner
op de leeftijd van 58 jaar.
P. Kerkman
R. Kerkman
J. G. Kerkman-Oldenhof
Joke
Richard
Zandvoort, 26 juni 1963
Helmersstraat 12
De teraardebestelling zal plaatsvinden. zaterdag 29 juni om 11.30
uur op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.
Vertrek van Helmersstraat 12 omstreeks 11.15 uur.

DOKTOREN:
J. F. Zwerver, Julianaweg- la, hoek Kostverlorenstraat, telefoon 2499.
WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

APOTHEEK:
HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
29 juni t.m. 5 juli:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN
voor spoedgevallen.

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent

Zondag 30 juni
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

Stationsplein 15, telef. 4562

PREDIKBEURTEN

HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Hierbij deel ik U mede, dat ik mijn
zaak DROGISTERIJ BLAAUBOER
Haltestraat Jt6, per J juli 1963 heb
overgedaan aan de
FIRMA
COSTERUS-BRADA
Bij deze zeg ik U dank voor net genoten vertrouwen en beveel mijn opvolgers van harte bij U aan.
Mevr. H. O. DE RIJCKE.

Zondag 30 juni
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: ds heer D. L. Nieveld.

Bij deze deel wij U mede dat wij
per- l juli 1963
DROGISTERIJ
BLAAUBOER van Mevr. de Rijcke
hebben overgenomen.
Wij zeggen U de grootst mogelijke
service toe en vertrouwen U in de
toekomst tot onze clientèle te mogen
rekenen.
FIRMA
C O S T E R V S-B R AD A

W E G- E N S

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala"

VAKANTIE

Geen praktijk v. l t/m 31 juli
Beauty Parlour

ANS NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

POLYFIL
BEDSPREIEN

WONINGRUIL
Zaandam-Zandvoort
Vrij huis aan de haven,
huur ƒ 12,50 p.w.
Gevr. huis te Zandvoort.
Br. nr. 4903 bur. Z.Crt.
NED. PROTESTANTENBOND
GEVR. voor juli en aug.
Brugstraat 15
HULP i.d. huishouding.
Zondag 30 juni
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit Fam. J. Termes, Oosterparkstraat 39, tel. 4740.
Haarlem.
Gevr. d. echtp. z.k. v. lanHet Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. ,H. Wethmar (d.g.) uit gere tijd per l sept a.s.
FLAT,
GESTOF./GEM.
Zaandam.
c.v.
Zandvoort/Haarlem
omg. Br. ond. nr. 4904
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
bur. Zandv. Crt.
Te huur v.d. maand juli:
Zandvoort:
,
GEM.
ZIT-SLAAPKAMER
Zondag 30 juni
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Viering met keuk. Br. 4902 Z.Crt.
H. Avondmaal.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Viering Gevr. v.d. wintermnd plm.
DRIE KAMERS m. vr.
H. Avondmaal en Nabetrachting.
keuk., gestoff. of gem. Br.
nr. 4901 bur. Z. Crt.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
met of zonder inb.,
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 9.30, HUIS
BUNGALOW of HEREN11.30 en 19.30 uur.
verhuurd aan badgasten
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
bezwaar, te koop geBiechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en geen
vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
19-20 uur.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
In juli en augustus geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
l persoons ƒ 36,50 — 2 persoons ƒ 39,75

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

BEDDENMAGAZIJN

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 30 juni, 9.45 uur, 298 m: radiotoespraak door de heer E. T. Hoven. On- en het leed is geleden!
1
HALTESTRAA" 21 - TELEFOON 2119 derwerp: „Leven in deze tijd".

lAf. H. IC E M P E R

'S

OPENBARE VERKOPING
Notaris I. Jonk, te Haarlem zal op donderdag 18
juli 1963, des nam. na 2
uur,
in het Notarishuis,
Bilderdijkstraat l, Haarlem, in het openbaar verkopen:
Het winkelhuis met afzonderlijke woning, schuur,
en erf aan de Haltestraal 58, te Zandvoort,
groot 1,76 are.
De winkel met daarachtergelegen ruimte is
verhuurd voor ƒ 93,40 p.
maand. Overigens is het
liet perceel ontruimd en
vrij van huur te aanvaarden (behoudens vesUgingsvergunning).
Lasten ƒ 101,94 per jaar.
Aanv. bij betaling vóór of
op 29 aug. 1963. Bezicht.
dinsd. en donderd. 2-4 uur.
Inlicht, bij notaris. Jonk,
Wilhelminastraal 61, telef.
10459.

REPARATIE VAN PERZISCHE TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJIAN
Marisstraat 48, telef. 3028.
TV ANTENNES plaatsen,
vei-plaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

KANTOOR-ASSISTENTEN
MULO-diploma vereist, leeftijd 18-22 jaar.
Tevens zoeken wij een vakbekwame

TELEFONISTE-TYPISTE
Goed salaris verhoogd met waarderingspremie.
Vrij vervoer op alle N.Z.H.-lijnen.
Vijfdaagse werkweek.
Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.Z.H. Afdeling Personeelszaken,
Leidsevaart 396, te Haarlem.
'
Persoonlijk onderhoud na telefonische afspraak (tel. 02500-38940 toestel 46)

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

PEDICURE

Algemeen Ziehenfonds „Ziekenzorg"

CORODEX n.v.

Gunstige arbeidsvoorwaarden.

te koop: 12 aluminiumGOLFPLATENTENTEN.
Evt. de enkele golfplaten.
Te bevr. na 7 uur Brederodestraat 43, tel. 2437.
TE KOOP AANGEBODEN
massief, licht eik. SLAAPKAMERAMEUBLEMENT,
ien
EETKAMERTAFEL,
(uittrekbaar)
ZITBANK,
schrijfbureautje, opklapbed,
m. ombouw, enige ETSEN
en SCHILDERIJEN.
De Ruyterstraat 4 flat l,
telefoon 3098.

Pedicure
en manicure

Leerling-Verkoopster
gevraagd door KORT - TEXTIEL, Grote Krocht.
Aanmelden gaarne aldaar of Grote Houtstraat
85-87, Haarlem. Verkorte werktijd; goede vooruitzichten.

Bloemenxnagazijn
„Noord"

W. SCHOUTEN

Voet- en handmassage Telef. 2525
Steunzolen naar maat

NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

A. M. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Autoverhuur Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Manicure - Massage
Mevi. v. d. Bos-Kooyman
In RICHE voor het seizoen Gr. Krocht 23bov., tel. 4513 ZIEKENFONDSPREMIE
gevraagd J U F F R O U W
Behandeling volgenj afspr.
voor vrijwillig verzekerden
voor de toiletten.
Steunzolen naar gipsafdruk
In verband met de steeds stijgende uitgaven
Een W E R K S T E R gevr.
voor alle verstrekkingen, in het bijzonder de
voor l halve dag p. week. Belangrijke mededeling
ziekenhuisverpleging, ziet het bestuur van het
Mevr. de Haas, Jac. van
Heëmskerckstraat flat 23, Naast onze 30-vaks sigaretten-automaat
beschiktelefoon 3663.
ken wij thans over een
_ zich genoodzaakt met ingang van l juli a.s. de
Gevr. WERKSTER, 2 ocht. nieuwe automaat voor
premie voor do vrijwillige verzekering te verp.w. of l hele dag, ƒ 2 p.u. merken
hogen en te brengen op:
Mevr. Mulder Smit, Tolƒ 14,— per maand voor zelfstandig verzekerden.
boven een gulden
weg- 32.
o.a. Lucky Strike, Philip
ƒ 21,— per maand voor verzekerde echtgenoten
Gevr. voor 't seizoen NET Morris, H.B. en sigaren.
van beroepsmilitairen met een of meer kinderen.
PERSOON in bezit v. rij- SIGARENMAGAZIJN
De premie voor de ziekenfondsverzekering voor
bewijs BE. Goed loon. Br.
bejaarden en de te betalen premie voor hen die een
Mevr. Th. LADENER
nr. 4804 bur. Z. Crt.
een premie-reduktie genieten blijven ongewijzigd.
Gr. Krocht 25, telef. 2900.
WERKSTER b.z.a. voor KAPSTER komt bij u aan
In bovengenoemde bedragen is de premie aande avonduren. Br. nr. 4905 huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
vullingsfonds niet begrepen.
bur. Zandv. Courant.
Bel 020-122851
ALGEMEEN ZIEKENFONDS „ZIEKENZORG"
Frans Halsplein 4 te Haarlem
SPECIALE
AANBIEDING
Wij staan óók op de
TEENAGERS BH'S ƒ 3,50
MARKT,
Lange POPELINE BH
cup roulette model ƒ 8,90 Komt u kijken?,
Lange POPELINE BH
voorgevormd
ƒ11,50 Dierenbescherming
Zandv.laan 52 - telef. 4561 VRAAGT
MAISON ELEGANCE
Corsetterie
a. Personeel voor ploegendienst
Kostverlorenstraat 49
Telefoon 4492
b. Mannelijke en vrouwelijke
Dinsdags gesloten
arbeidskrachten voor

SCHNIEDEWIND
Te koop: BOX met vlon- M.
Vondellaan hk v.d. Moolender. ƒ 10,straat — Telefoon 4320
Ged. Oude Gracht 114 Kostverlorenstraat 39.
Uw adres voor bruidsHaarlem, tel. 21036
en grafwerk
Uitsluitend techn. praktij!' Te koop: „Marlin" TREIN,
compl. m. plaat; POSTDIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN
Voor EENDAGSKUIKEN ZEGELVERZAMELING en
e n J O N G E H E N N E N 2 KINDERSTOELTJES en
Aangesloten
bij de
pluimvee- en vogelvoeders TAFELTJE. Ook wel rui- Nederlandse Bloemendienst
len
voor
goede
herenfiets.
en aanverwante artikelen
Piet Leffertsstraat 20.
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, An- Te koop z.g.a.n. KINDER- Centrale verwarming
thoniestraat 54-56, Haar- DERWAGEN.
met Radiatoren
lem Wij bezorgen maan- Paap, Nieuwstraat 5.
dag, donderdag en zaterVraagt vrijblijvend prijs
dag in Zandvoort.
en inlichtingen betreffende
do bctalingsmogehjkheden

INTERESSANT EN PRETTIG WERK VOOR

Ziet onze showroom

STEPINS met gekruisd
voorpand
ƒ 10,95
LIJCRA STEPINS
met buikversteviging 17,95
LIJCRA PANTIES
Ideale dracht onder badpak en lange broek 22,90
V.W. RIJSCHOOL
MAISON ELEGANCE
„TOLLENS"
Corsetterie
De hogeschool voor
Koslvcrlorenstracit 49
autonjkunst
Telefoon 4492
voor Haarlem, en omgeving
Dinsdags .gesloten
Speciale voorzieningen voor het lessen van iV-jarigen
MED. GEDIPLOMEERD Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Van Kessel

Op ons hoofdkantoor te HAARLEM hebben wij

Vakkundige en snelle
REPAR A TJ ES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

PERFECTE COUPE
SOLIDE STOFFEN
SCHERPE PRIJZEN
100% SERVICE
Dat biedt u

SPECIAALZAAK VOOR •
HERENMODErn HERENKLEDING

KERKSTR.20

• TEt:3136

Wij brengen u een grote collectie
PANTALONS
in Tcrlenka, Trevira, Tergal en Perion
van ƒ 19,75 tot ƒ 42,—

COLBERTS
Lichtgewicht, diverse tweeds en Jersey
ƒ 29,— tot ƒ 79,—

COST1TÜMS
Kamgaren, Terlenka, en Trevira in de nieuwste kleuren en modellen ƒ 119,- tot ƒ 169,-

REGENJASSEN

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

in vele variaties o.a. Tcrlenka, Popcline en
gabardine ƒ 39,— tot ƒ 79,—

OVERHEMDEN en WEEKENDERS

VIT
30 JUNI a.s. AVRO-feest 9—12 uur n.m.
U ziet het op z'n best met
P H I L I P S T E L E V I S I E 59 cm beeld
Nieuwste serie seizoen 1963-1964 vanaf
ƒ 895,— of ƒ 10,— per week.
PHILIPS portable radio vanaf ƒ 59,—
Doet u mee aan de wedstrijd?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Voor uw geslaagde zoon of dochter:
Philips transistor platenspeler ƒ 98,—
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling met U.

Loodgieter vraagt D A K WERK. M. C. Kuperus
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem

F. H. PENA AT KOSTVERLORENSTRAAT

EVA

GA EENS EEN AVOND
Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvragf.

Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg

Cabarefvoorstelling
des avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur.
JUxpl. Fiet en Frans Koster

Elke fijnproever prefereert:

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12 -' Tel. 4395
t.o. Consultatiebureau
Erkend Ziekenfondsleverancier

Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

met een bril of zonnebril van

7

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584,
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

LEFFERTS

611

Cassa geopend dagelijks vanaf 7 uur
's Zondags van half twee tot drie uur en
vanaf 7 uur.
Vrijdag 2S juni t.e.m. zondag 30 juni - S u.
l

(Toegang 18 jaar)

Maandag J t.e.m. donderdag lt juli - S uur:

in tientallen kleuren en in alle prijsklassen
SPORTJACKS
in nylon, popeline en foam back, vela
kleuren, vele modellen

KHAKIPANTALONS
ƒ 9,90 tot ƒ 15,90. Ook in andere kleuren
een uitgebreide collectie PULLOVERS,
TRUIEN, VESTEN, DASSEN, SHAWLS,
SPIJKERBROEKEN, WEEKENDSHAWLS

E. DE BOER
(Toegang IS jaar)
In verband met grote lengte van de hoofdfilm
verhoogde entreeprijzen van ƒ l,50-.f 3,50.

De speciaalzaak vaii Zandvoort
voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20, TELEFOON 3136

Zondagmiddag 30 juni - 2.30 uur:

Recruut tegen wil en dank

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Foor oliestook financiering mogelijk

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 "

*

100% zuivere
scheerwollen

Voordeel 0.30

Voordeel 0.75

Voordeel 0.50

Parijse import

Sneldrogende

Elastische stretch

damesslip

Dekens

theedoek

damesslips

modern fris dessin

Keuze uit 5 kleuren

Voordeelprijs

Normale prijs 3 voor 3,75..
Voordeelprljs 3 voor

Normale prijs 2,25

1.65
Voordeel 1.00

nu extra voordelig
150 x 220

charmant model,
tal van kleuren

34.78

Normale prijs 1,95

180 x 220
200 x 240
220 x 245

47.48
57.48
62.78

voordeelverkoop

Normale prijs 3,50

lakens en slopen
2.25

1

3.-

1.75

7.95

1

Voordeel 0.25

Voordeel 0-50

Voordeel 1.-

1

Rhodia

Heerlijk zacht

1

verenkussen 1

damesshawl

prima vulling, wit

rijk kleuren-assortiment

H

en gekleurd

H

Normale prijs 1,50

Normale prijs 6,75

H

Voordeelprijs

Voordeelprijs

1

per paar

1.-

5.75

1
1

Voordeel 1.50

Voordeel 0.45

Voordeel 0.45

Voordeel 0.50

1

Mooie zware badstof

Elastisch

Nylon

•

.-

keukendoek

netgoed
voor de heren, luchtig
slip en singlet

veel vocht opnemend

kleurig dessin

Normale prijs 7,50 p. 6 stuks

Normale prijs 1,95

Normale prijs 3,95

Voordeelprijs

Voordeelprijs

1.50

per garnituur

Voordeelprijs

extra lang extra sterk

sloop

Voordeelprijs

2.50
luiers

Optisch witte

180 x 250 cm 9.75

Voordeelprijs

Voordeelprijs

Fijne zachte

Voordeel bij 2 stuks

J.95

H

Voordeelprijs

uut speciaalzaak

glad 150 x 250 cm

Normale prijs 9,75

ingebreide hiel
..
Normale prijs 1,75

teenagercup, voorgevormd

droompiama 1
^H

Wandelnylons

beha

1

voor dames,

Naadloze

Jeugdige

bij __^

Voordeel 1.80

6.-

2e exempl. 3.98
2e exempl. 4.88
2e exempl. 1.13

per 6 stuks

3.50

jupon

l

In wit, bleu, rose, zwart
en marine

•
H

Normale prijs 3,25

^1

Voordeelprijs

1

2.75

1

••^•nBHHBHBHBMBHBm

voordeeltips voor uw vacantie
Voordeel 1.-

Voordeel 5.-

uut speciaalsaak

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Heerlijk zacht

duster
fibrenka en witte geweven

badlaken

Normale prijs 9,95

Alle maten

H

Voordeelprijs

Voordeelprijs

Voordeelprijs

Voordeelprijs

^H

19.75

4.95

8.75

9.90

J

Schildersbedrijf

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

C. J. PAAP

BRIL

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

in orde is, of nog beter: neemt een

RESERVE
BRIL
mee.
Brillenspecialist L O O 3VI R N

Mr. opticien

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

WIST U

Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

dat 20% korting op alle
stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

UNIEK voor Zandvoort

KERKSTRAAT 26

Uw rolfilms in l
ontwikkeld en afgedrukt

KEIJSER

Chemische wasserij
en ververij
Telefoon 2653

Kleurenfilms en kleurafdrukken in 2 a 3 dagen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

FOTO HOLVAST
ZEESTRAAT, OBER-BAYERN
Leiden, Apothekersdijk 27

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

DUBBELDIVANBED 2 x 80 x 190 ƒ 80,00
STAPELBED 2x80x190
„ 75,WENTELBED 80 X 190
„ 49,75

Beddenmagazijn W. H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon

2119

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinter-inan, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. "Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizcn, rad'o, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijscliool „De Branding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau
Vreemdeling enverkeer, kiosk Raadhuisplein.

2100 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

Voltreffers

Zandvoortse

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN
Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Akersloot

betaalt voor lompen 30 ct
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 ct per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij élke hoeveelheid.

H
H

B

Fa. W. BLOM
v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 21S7

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je P jft, F.
Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
2ijn wij ruim gesorteerd!
Besoekt onze stand op de Feestmarkt Gasthuisplein

Geslaagd!!
Dan krijgt uw dochter of zoon natuurlijk

Bewaren

16ÜRGÉR]

BURGER

islagcnjenj

Bewaren

TIMMEREN, WITTEN,
schilderen e.a. reparaties
Van ouds de klusjesman.
Telefoon 4109.

Igëbr'5

bij Slagerij

NATIÜNAAJ. «n INTSKNATIONA^L 86KROONO

een nieuwe fiets!
LOCOMOTIEF RIJWIELEN, geheel compleet
met verlichting, jasbeschermer, pomp, enz.
slechts ƒ 156,50
Idem met 3 versnellingsnaaf
„ 189,25
FONGERS rijwielen, geheel compleet
179,—
KINDERRIJWIELEN, slechts
69,—
Driewielers ƒ 19,75
Autopeds v.a. ƒ 5,95
Tevens Ie klas reparatie-inrichting

500 grRUNDERLAPPEN 2,78
750 gr. L AMSKARBONADE 2,68
PAK
100 gram HAM
75 ct
79 et 2MOKKAWAFELS
100 gram LUNCHWORST
750 gram LAMSROLLADE 2,99
750 gr. LAMSBOUTLAPPEN... 3,99

750 gram
KALFSLAPPEN

3,99

2 pakjes KWALITEITS MARGARINE 49 ct
ELKE WOENSDAG KOOPJESDAG
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,25
300 gram HACHEVLEES
0,99
500 gram heerlijk GEHAKT... 1,25

VERSE WORST

2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding

Q

Normale prijs 5,95

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Ruimte winners...

Leuk kort model
Kleuren: rose - bleu

„Delftwijk" 533

Erkend fondsleverancier

herenoverhemd

Nylon dames- 1
nachthemdjes I

met
poes-etiket

Normale prijs 24,75

\ onder
j EEN DAK

Tricot nylon

fleurige Rivièra-streep

taftvoering, effen kleuren

0001» mede en kwaliteit
HAARLEM: Gr. Houtstraat 85—87
Ged. Oudegracht 86
HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52
ZANDVOORT: Gr. Krocht 30—36
IJMUIDEN: Kennemerlaan 41
HAARLEM-NOORD: Winkelcentrum
Rijksstraatweg

Gewatteerde nylon

Voordeel 1.20

I

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen

3 SLAVINKEN
0,99
3 FRIKANDELLEN
0,99
100 griïm KINNEBAKHAM...'. 0,25

100 gram SAKS

HALTESTRAAT 3

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

0,25

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk

Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort
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Opgerfôht,-in 1900 . * „ . ' - " V ". P s T
. bï*#«rt«w

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOXJT

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

Concert in kerk

Heine zei Het al: al: In Nederland gebeurt alles 25 jaar later

Verkeersgedrag in Nederland
is kwart eeuw ten achter
Er zijn veel „nieuwe" automobilisten" in ons land: in 1962 werden ongeveer 200.000
nieuwe rijbewijzen uitgereikt. Het voertuigenpark is in hetzelfde jaar met 148.000
voertuigen gestegen, een toeneming van 20%.
De ANWB is van mening dat vele automobilisten te weinig rij-ervaring hebben.
Vooral valt dit te constateren onder ongunstig» rij-omstandigheden. Dan namelijk
verschillen de rijsnelheden slechts weinig van die onder betere omstandigheden.
Het lijkt erop dat velen zich niet realiseren dat zij dan sterk verhoogde risico's
nemen. Deze onderschatting der gevaren moet naar het inzicht van de Bond te wijten zijn aan te weinig rijervaring van velen.
In landen met een hogere autodichtheid
en dus een meer gevestigde plaats van
het motorvoertuig in de samenleving en
een grotere gewenning van de motorvoertuigbestuurders, toont het rustige gedrag
van het verkeer een mate van aangepast
zijn, welke wij Nederlanders benijden.
Met name in Engeland en in de Verenigde Staten en ook in Frankrijk valt dit
sterk op. Men kan zelfs zeggen dat ons
verkeersgedrag zo'n 25 jaar bij dat in die
landen ten achter is.
De mate van motorisering toont dit ook
wel aan: ons land heeft één auto op 17
inwoners, Engeland l op 8, Frankrijk l
op 9. De Verenigde Staten l op 3.
Om in deze situatie verbetering te brengen heeft de ANWB een z.g. Rijproef in
het leven geroepen.
Met de Rijproef voor gevorderden is de
ANWB eind 1961 begonnen. De rijproef
duurt 2 uur, voert langs allerlei soorten
straten en wegen, ook autosnelwegen, en
er zijn een groot aantal verkeerssituaties
in opgenomen. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan goed weggebruik en
er wordt nagegaan of de deelnemer op
bepaalde punten tekort schiet. In feite
wordt de rijwijze van de deelnemer op
130 punten beoordeeld.
Vanaf oktober 1961 tot l januari 1963,
dus in ruim één jaar, is de rijproef afgenomen aan 788 deelnemers.
Gebleken is, dat vooral veel rijfouten
worden gemaakt bij het rijden op autosnelwegen, bij het maken van bochten en
bij het gebruik van verkeerspleinen en
bij de bijzondere verrichtingen (achteruit
rijden enz.) Een groot gedeelte der deelnemers bestaat uit ouderen, che menen
dat zij in het drukke verkeer niet zeker
meer zijn. Het is verheugend uit hun reacties te vernemen dat zij steun en vérbeterde rijtechniek als resultaat van de rijproef hebben ondervonden. Statistisch onderzoek van de resultaten der rijproeven
zal, naar de Bond vertrouwt, belangweksende gegevens gaan opleveren.
In ons land doet zich sinds jaar en dag
de omstandigeid voor dat het geven van
rij-onderricht volstrekt vrij is, hetgeen er
dan ook toe heeft' geleid dat meer dan
5.000 rijscholen, grotendeels éénmansbedrijven, zich met de opleiding van de toekomstige bestuurders van motorrijtuigen
bezighouden. Een aantal dat ongeveer het
tweevoudige is van dat der auto-écoles in
Frankrijk of de Fahrschulen in de Duitse
Bondsrepubliek. Een wanverhouding dus!
Veel bedenkelijker is echter, dat het
bijbrengen van het noodzakelijke verantwoordehjkheidsgevoel, een fatsoenlijk gedrag, de juiste interpretatie van de verkeersregels, kortom de wijze en het peil
van de opleiding die een eerste en vaak
blijvend stempel op de bestuurder zal
drukken, in vele gevallen alles te wensen
overlaten.
De ANWB stelt dat de opleiding en vorimmg van de toekomstige automobilist
voor een .niet onbelangrijk deel in incompetente handen is.
Het gevolg is dan ook een bijzonder
laag percentage van kandidaten dat de
eerste maal slaagt en een hoog percentage
dat eerst na de zoveelste maal met wat
geluk „en met de hakken over de sloot"
het begeerde rijvaardigheisbewijs en daarmede het rijbewijs verkrijgt.
Niet alleen worden hierdoor jaarlijks
hoge bedragen aan lesgelden besteed
(naar schatting 50 a 60 miljoen gulden)
die verhoudingsgewijs een klein rendement
opleveren, maar bovendien wordt de taak
van het CBR dat in het afgelopen jaar
rond 625.000 examens afnam, ruim
100.000 meer dan in 1961, bijzonder verzwaard. Bjj een goede opleiding en dus
een hoger percentage geslaagden, zou dit
aantal gemakkelijk 150.000 ô. 200.000 lager kunnen zijn.
De Vamor-exeamens, ingesteld om de aldus
gediplomeerde instructeurs de gelegenheid
te geven de examens bij te wonen, hebben het peil van de betrokken instructeurs
wel iets verbeterd, hetgeen ook blijkt uit
de resultaten van de examens der door
hen opgeleide kandidaten, maar een bijdrage van enige betekenis tot een sane-

rin van het rijschoolwezen is daarmede
niet geleverd.
Zolang het inderdaad grondwettelijk
niet mogelijk zou blijken met betrekking
tot de rij-opleiding wettelijke voorschriften uit te vaardigen en tot in lengte van
jaren een ieder, ook degeen die de dag
tevoren zijn rijbewijs heeft verkregen, gerechtigd is een rij-kandidaat op te leiden,
dan acht de Bond deze situatie volkomen
onverantwoord.
In 1962 is in verschillende commissies
overleg gepleegd over de vraag of in ons
land tot een systeem van verplichte periodieke motorvoertuigkeuringen zal moeten
worden overgegaan, zoals dit in andere
landen reeds bestaat.
Het in 1962 gepubliceerde C.B.S.-onderzoek over eigendom en gebruik van personenauto's heeft uitgewezen dat 72%
van de in gebruik zijnde personenauto's
als tweede-, of meerdere-hands was gekocht. Dit betekent dat het moment waarop een verplichte jaarlijkse veiligheidskeuring nodig zal zijn, steeds dichterbij
komt, schrijft de ANWB.

BAZAR in HOTEL BOUWES

Me j. Antieke v. D.: Idem met een sterretje (En houd nu op met mij een Keelercomplex aan te praten.) Natuurlijk mag
een minister een vriendinnetje hebben. Als
hij er de Nato niet mee in de wielen rijdt.
Beide partijen hebben zich schuldig ge-

op zaterdag 6 juli a.s.
door de Ver. Tesselschade Arbeid Adelt
Geopend 10.30—22.00 uur
Door uw komst steunt u een goed doel.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losso exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 4.4 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Onder auspiciën van de stichtingen „Cultuere kring „'t Helm" en, Touring Zandvoort, concerteert het Noordhollands
Philharmonisch Orkest dinsdag 9 juli a.s.
te 20.30 uur in Hervormde Kerk, alhier.
Dirigent is Marinus Adam; als solist
Zandvoort, 29 juni 1963
treedt op Aart Smit, klarinet. Op het programma staan Brandenburgs concert no.
3 van Bach, het Klarinetconcert in A, Mijnheer de redakteur,
KV 622 van Mozart en de 8e Symphonie Gaarne zou ik het volgende onder uw
van Beethoven.
aandacht brengen:
In het raads verslag van j.l. vrijdag
las ik tot mijn grote verbazing dat op
Gered uit zee
een vraag van het raadslid, de heer BreuZondag raakten twee vakantiegangers uit re, betreffende de situatie bij de Karel
Doetinchem tijdens het spelen met een bal Doormanschool, door de voorzitter der gein zee in moeilijkheden doordat de bal meenteraad verklaard zou zijn, dat er „inafdreef en de zwemmers hem wilden op- derdaad iets gedaan was voor de voilighalen zonder de zwemkunst voldoende heid van genoemde scholieren".
Er zou een afgezette speelgelegenheid
machtig te zijn. Zij werden door 4 zwemvoor de kinderen zijn gekomen.
mers uit het water gehaald.
Mijnheer de redakteur, niets is minder
waar; er is tot op heden niets gebeurd
om de veiligheid van de leerlingen te
Aanrijding
waarborgen.
J.l. zaterdag vond een aanrijding plaats
Mag ik de situatie aan de Parallelweg
op het kruispunt Van Lennep/Parallel- nader toelichten?
weg tussen een bestelauto en een persoDoor de afsluiting van de kop van de
nenauto. Beide voertuigen werden ernstig Zeestraat is Parallelweg uitvalsweg gebeschadigd.
worden. Nota bene een smalle straat
Zaterdag werd een rijwiel met hulp- waaraan al sedert 1913 een school staat.
De kruising Parallelweg-Dr. Smitstraat is
motor ontvreemd.
voorrangskruispunt.
Nu is vlak achter dit verkeersteken
kortgeleden wel een bord geplaatst met
Scheidsrechter KNVB
„Voorzichtig, kinderen" en een parkeerDe Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond verbodsbord. Maar het eerste bord verheeft de heer J. Kerkman benoemd tot hindert de gemiddelde automobilist niet
om daar te rijden met een snelheid die
scheidsrechter.
ver boven de 50 km per uur ligt, terwijl
van het parkeerverbod niemand zich iets
aantrekt.
Sparen in Zandvoort
Het gevolg is dat er altijd langs de
In de maand juni 1963 werd op het post- school auto's staan. Wanneer nu de kinkantoor te Zandvoort ingelegd een bedrag deren voor of na schooltijd zich daar bevan ƒ 153.699,47 en terugbetaald een be- vinden, schieten ze regelmatig tussen de
geparkeerde wagens door, met groot gedrag van ƒ 80.356,69.

Hier staat uw brief

dichter bij de man in de straat brengt?
En dan die standwerkers! Kom, mevrouwtje, wees eens wat minder zwaar op de
hand. Ik hoop dat de middenstanders in
samenwerking met „De Wurf" in augustus de badgasten en inwoners van Zandvoort nog eens gelegenheid geven op
voor raadselen plaatsen
kraamvisite te komen.
De heer D.D.H.: Inderdaad, dat 40-jarig
Gauw even wat correspondentie afhande- maakt aan amateurisme in de naïefste jubileum gaat nou wel een beetje de keel
len, vrienden. Ik heb weer enkele brieven vorm. Basta nu, hoor!
uithangen. (En daar gaven verschillende
van verontruste zielen ontvangen. In het
Mevr. v.d. B-de S.: U maakt zich zor- mzan§'ers en zangeressen blijk van). Toch
algemeen was de toon van deze penne- gen voor niets. De naam „vlooienmarkt" °et u leven en laten leven. Men bedoelt
vruchten licht kritisch tot zwaar alarme- moet u met a i't e letterlijk "opvatten. Na- het
waarschijnlijk goed, maar deze einderend. Ik vraag mij wel eens af of deze tm^u-j^ neemt u er wel eens wat van mee, loze marathonfeestviering vergt wel wat
veel van het
levenshouding nu positieve resultaten kan maar regei is dat niet. Het is mij een len> die er uithoudingsvermogen van alafwerpen. Betwijfel het sterk, hetgeen niet raa(jsei hoe u dit aardige evenement dat jl. de
^U betrokken zijn, niet 't minst
wegneemt dat mijn briefschrijvers en vrijdag op het Gasthuisplein werd gehout.v.-kijkers. Zeker, ik weet dat wel en
ik heb er ook naar
-schrijfsters een antwoord zullen hebben. den >n schandaai kan noemen. U hebt u 'n
geluisterd. En ik wil
Daar gaan we.
blikopener laten aansmeren - zegt u - ook n°S wel toegeven dat ik nog nooit
waarmee u niet over weg kunt. Als dat iemand zo hard en slecht heb horen zinKeur K de B-v H • Mevrouwtje u het enige is, waar u niet mee kunt op- ?nen als Katrien Valente. Maar blijft mild
komt met een onmogelijk voorstel: Een schieten! Ik heb eens op een markt te > ™ voordeel en bedenk dat ook zij haar
enquête onder de abonnees van de Zand- Gouda een doos vrijgezellen-knopen ge- best deed, al kunt u t niet geloven. Hebt
voortse Courant over het Profumo-Keeler- kocht. Toen de doos leeg was, zat m'n u gelet op die markante en expressieve geschandaal. Wat dacht u daar nou mee te broek vol gaten en m'n bretels (die ik "aren, tijdens haar nummers? Probeer 't
bereiken? De minister is weg en de griet- vroeger wel droeg) pasten nog niet. Zulke eens na te doen, zonder uw heupen te ontjes, die zich in de bontmantels, juwelen en dingen gebeuren En hier had die markt wncnten.
sportauto's hebben gestoken, blijven. En nog een bepaald doel. Een prettige middag
De heer G.S.v.Z.: Vindt u dat nou' zo
mét hen, de vraag hoe het „eeuwig-vrou- en desnoods avond er bij, voor de bejaar- vreemd dat uw verloofde steeds met drie
welijke" te rijmen valt met ons budget, den. Zal u die blikopener niet kunnen ge- vriendinnen komt opzetten, als u haar ontGa ,er maar aan staan. Dus daarom al- bruiken. Hebt u ooit onze plaatselijke win- moet? Uw meisje schijnt het leven minleen moet ik de gedachte zelfs aan een keliers zo hartstochtelijk hun waren aan der zwart te zien dan u en ze huldigt zeenquête met afschuw verwerpen, omdat de man zien brengen? Dit is toch veel ker de mening: hoe meer zielen, hoe meer
de .onderste steen, die dan boven komt, leuker dan in een mooie opgedofte win- vreugd. Als ze 't nog doet als u getrouwd
vaak een onschuldige of semi-onschuldige kei!?! Ik deel uw wantrouwen niet. Inte- bent, wordt het tijd haar te doen ondertreft,
gendeel. Zo iets moesten ze nou minstens zoeken. Geen zorgen en maak er met z'n
elke maand in het seizoen een keer doen. vijven een leuke boel van!
De lieer V. de Br.: Nee, u gaat te ver. Gelooft u niet dat dit de winkelier nog b. het offerx van eerst het paard en dan
Deze vergelijking gaat volkomen mank.
U zegt: Als de direkteur v. Publieke Werken een grasmaaimachine voor de plantsoenendienst wil hebben en met een behoorlijk gedocumenteerd rapport komt,
neemt de raad (op voorstel van 3/4-college) het besluit eerder genoemde directeur
een mechanische stenenbikker te verstrekken.
Kijk eens, waarde heer, een boot is een
boot. Of die nou Rana 12 of Catamaran
heet; maar een grasmaaimachine is een
wezenlijk ander artikel dan een stenenbikker. Dat vergat u, is 't niet?
De heer A. v. L.: Wat zeurt u toch over
Keeler? In onze fatsoenlijke maatschappij
gaan zulke dingen niet op. Laten we overigens blij aijn dat onze ministers van
Oorlog alleen maar (soms) slechte helmen lieten inkopen of lastige ambtenaren
aan de krijgstucht toetsten. Zal ik u eens
wat zeggen ?Ik heb nou de derde brief
over dit onderwerp beantwoord. De eerste twee liet ik liggen, omdat ik wilde
zien of u werkelijk zo hardleers bent. Ja,
u bent 't. En mijnheer, als u wat meer
wilt weten over de dolzinnige capriolen
van miss Keeler en haar „fraaie" vriendinnen, abonneert u zich dan op een boulevardblad. Ik weet er wel een, maar het
is me niet toegestaan reklame voor dit
orgaan te maken.

Het twe**

Kraamvisite op Gasthwisplein

vaar door een passerende auto te worden
gegrepen.
Ik ben daar ter plaatse goed bekend
doordat ik in de regel mijn kinderen haal
en breng. Het is een wonder dat er tot
nu toe nog nooit iets is gebeurd.
Zowel door het hoofd der school als de
oudercommissie is al vele malen bij de
autoriteiten op dit gevaar gewezen. Echter
zonder resultaat.
Het komt in feite hierop neer dat de
kinderen van de „Karel Doormanschool"
vogelvrij zijn.
Als men nu in hetzelfde raadsverslag
van j.l. vnjdag leest dat onze vroede moederen en vaderen de veiligheid van het
circuit zo na aan het hart ligt, dat daaraan nog kortgeleden ƒ 30.000 werd gespendeerd, dat voor grotere veiligheid bij
het baden een boot wordt aangeschaft van
ƒ 1300,—, dan doet dat toch wel heel
erg wrang aan.
Is de veiligheid van het Zandvoortse
schoolkind zo weinig in tel bij onze Raad?
Wanneer hier straks iets ernstigs mocht
gebeuren, dan zou ik toch niet graag in
de schoenen willen staan van de personen
die voor deze situatie verantwoordelijk
zijn. Ze zijn gewaarschuwd, ze zijn er met
hun neus opgedrukt, maar het is weer het
oude liedje:
Ze dronken een glas
Ze deden een plas
en lieten de zaak
zoals die was.
Totdat
!
Moet het werkelijk zover komen?
Een bezorgde moeder

<zet
Onlangs kwam ik het volgende recente
correspondentiepartijtje tegen: Machatschek-Springob: 1. e2-e4, e7-e6. 2. d2-d4,
d7-d5, 3. Pbl-d2, Pb8-c6, 4. Pgl-f3, Pg8-f6,
5. e4-e5, Pf6-d7, 6. Pd2-b3, Lf8-e7, 7. Lfld3, 0-0? (De algemene regel, dat men zo
spoedig mogelijk moet rocheren, moet
men in het Frans met voorzichtigheid
hanteren. Wit krijgt n.l. vaak de gelegenheid om tot aanval te komen). 8. h2-h4,
f7-f6 (Zie diagram).

9. Pf3-g5!, f6xg5, 10. Ld3xh7+ü, Kg8x
h7, 11. h4xg54-, Kh7-g8, 12. Thl-h8-t-!,
KgSxhS, 13. Ddl-h5+, Kh7-g8, 14. g5-g6!,
Le7-b4+, 15. c2-c3, TfS-f5 (Ook 15.... Pf6,
16. ef6:, Tf6:, 17. Dh7+, Kf8, 18. Lg5! is
kansloos). 16. Dh5-h7+, Kg8-f8, 17. Dh7hS+, Kf8-e7, 18. Lcl-g5+! en Zwart gaf
op (18. ...Tg5:, 19. Dg7: + en 20. Df7 mat)
Een fantastisch fraaie offeraanval en
blijkbaar wel iets om te onthouden. Want
bij het naspelen had ik het vage idee
het drievoudige offer al eens eerder te
hebben gezien en inderdaad vond ik nog
drio partijen, waarin precies dezelfde
combinatie de beslissing bracht!
1. Schdechter-Wolf, Wenen 1894: 1. e4, e6,
2. d4, d5, 3. Pc3, Pf6, 4. Lg5, Le7, 5. Lf6:,
Lf6:, 6. Pf3, 0-0, 7. e5, Le7, 8. Ld3, Ld7,
9. h4, f6, 10. Pg5!, fg5:, 11. Lh7: + ! Kh7:,
12. hg5:, KgS, 13. Th8+, Kf7, 14. Dh5-f,
g6, 15. Dh7+, Ke8, 16. Dg6: mat.
2. Richtcr-N-N., Berlijn 1935: 1. e4, eG,
2. d4, d5, 3. Pc3, Pf6, 4. e5, Pfd7, 5. Pf3,
Lc7, 6. Le3, 0-0, 7. Ld3, c5, 8. h4, f6,
9. Lh7: + , Kh7:, 10. Pg5+, fg5:, 11. hgô: + ,
KgS, 12. Th8:, Kh8:, 13. Dh5+, KgS, 14.
g6 en Zwart gaf op.
3. Bueno-Subiza, Larache 1943: 1. e4, e6,
2. d4, d5, 3. Pc3, Pf6, 4. e5, Pfd7, 5. Pf3,
b6, 6. Ld3, Le7, 7. Le3, 0-0, 8. h4, f6, 9.
Lh7:+, Kh7:, 10. Pg5+, fg5:, 11. hg5:-K
KgS, 12. Th84-, KhS:, 13. Dh5+, KgS,
14. g6 en Zwart gaf op.
Tot slot nog een tweetal opmerkingen:
a. in plaats van f7-f6 doet Zwart verstandiger het na h2-h4 dreigende loperoffer
op f7 te voorkomen door f7-f5!;
b. het offeren van eerst het paard en dan
de loper is dwingender dan omgekeerd;
na Lh7:-J-, Kh7:, Pg5+ kan Zwart n.l.
door ...KgS, Dh5, fg5:; hg5:, Tf5 nog tegenspartelen
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelministraat 28, Haarlem.

HUIS met of zonder inb.,
BUNGALOW of HERENverhuurd aan badgasten
geen bezwaar, te koop gevraagd. Br. nr. 4204 Z.C.

FAMILIEBERICHTEN
Heden werd na een kortstondige
ziekte, in de volle overtuiging des
Geloofs, van ons weggenomen onze
innig geliefde moeder, behuwdmoeder en oma
Johanna Mazia Fröhlich
Weduwe van de heer N. H. Dalman
in de leeftijd van 61 jaar.
J. M. Daams-Dalman
A, E. Daams
Albert
Marianne
Zandvoort, 29 juni 1963
Oosterparkstraat 8
Do overledene is opgebaard in de
rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegenheid tot bezoek aldaar dinsdag 2 juli a.s. van 3-4 uur en 7-7.30 uur n.m.
Thuis liever geen bezoek.
De teraardcbestelling zal plaats
hebben woensdag 3 juli a.s. te 2 uur
uur n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek rouwkamer 1.45 uur.

Uitslag verloting „Voor Anker 29/6
Ie prijs rijwiel 463; 2e pr. set theedoeken
1469; 3e prijs stalen vouwstoel 338; 4e pr.
pr. pantoffels 589; 5e prijs l deken 1755;
6e prijs l ontbijtlaken 461; 7e prijs l set
keukendoeken 740; 8e prijs l set handdoeken 701; 9e prijs l skelter 295; 10e pr.
l vouwstoel 532; lle prijs l picnictafel
1044; 12e prijs l vouwstoel m. kap 1636;
13e prijs l ontbijlaken 249; 14e prijs l set
keukendoeken 686.

P.V. ,-Pleines"
J.l. zaterdag hield de P.V. „Pleines" een
wedvlucht vanaf Chateauroux over een
afstand van 652 km. Gelost om 5.45 uur,
arriveerde de eerste duif om 12.35 uur.
De uitslagen luiden: 1. C. Visser l, 2, 5, 9,
11; R. Driehuizen 3, 8; H. Lansdorp 4, 6;
K. Driehuizen 7, 10, 12; A. Dorsman 13;
G. Driehuizen 14.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Carmiggelt - Dag Opa.
Collins - De maansteen.
Dahl - M'n liefje m'n duifje.
Dumas - De drie musketiers.
Feuchtwanger - Jood Süss.
Bentley - Inheritance.
Audry - Derriére la baignoire.
Ontwikkelingslectuur:
Bernet Kempers - Vijftig jaar Nederlands
openluchtmuseum. 1962.
Folkertsma - Kostenverlaging op het
kleine kantoor. 1962.
De Jong - Figuurzagen.
Kunnen - Kunststoffen, aard, verwerking,
soorten, keuze. 1963.
Lessing - Minna von Barnhelm.
Openbaar Kunstbezit, jaargang 1957.
Technische kennis, basisdeel I.

Gevr.: VAKANTIEHULP
van 10 aug. tot eind aug.
Brederodestr. 21, tel. 2512
G e v r i : N E T T E HUISH.
HULP v.g.g.v. voor 2 och.
of midd. p.week. Niet op
vrijdag. Mevr. Reijnders,
Zuidboulevard 71.
WERKSTER gevr. enige
ocht. of 2 dagen p.w. Mevr.
Werkhoven, Dr. Gerkestr.
137, telef. 2563
Laat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN in orde
maken.
Alle soorten tegels en in
alle kleuren.
Straatmakersbedrijf J. J.
Willemse & Zn., Soendastraat 17 - tel. 02500-50131
Haarlem,
HOTEL' of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
WEGGEVLOGEN
2 tDlauwwit-pennen en l
roodwit-pen, allen geringd.
Gaarne terugbezorgen van
Speykstraat 17, tel. 2007.
Te koop: Nieuwe DAMESfiets ƒ 95; 2 mantels (3/4);
Nw schoenen mt 39-40;
v.d. Hulst, de Ruyterstr. 92
Jongedame plm. 20 jaar
zoekt WERK. Br. nr. 5001
bur. Z. Crt.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Anthonlestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.
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KOM

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat 1

Bewaren

Bewaren

TIMMEREN, WITTEN,
schilderen e.a. reparaties
Van ouds de klusjesman.
Telefoon 4109.
NETTE WERKSTER gevraagd. Mevrouw Schipper
De Favaugeplein 19.
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Familie
Drukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
en
Overlijden
Visitekaartjes
enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

2

DROOMWENSEN
VERVULD!
DE SNELKOOKPAN KOST
MAAR f. 37,--

te betalen met 200 zegels a 10 et.
+ f. 17,- of 370 zegels.
Inhoud 51/2 liter, 4-6 personen.
Compleet met 3 inzetbakjes en gratis
receptenboek van 200 pagina's.
Eén jaar garantie.

Chr. Ulo-school

Zandvoort

De nieuwe cursus begint dinsdag 3 sept.
Spreekuur hoofd:
's maandags van 18.45 tot 19.45;
donderdags van 13.30 tot 14.30.
Ook nog gelegenheid tot

DEZE THEKMOSTAATPAN
BIJNA F. 30,- GOEDKOPER:
slechts f. 69,-.
Te betalen met 200 zegels d 10 et.
+ f. 49,- of 690 zegels.
Hij kookt, bakt. braadt, grillt, houdt
warm.
Geheel automatische femperatuurregeling.
Een echte droomwens ! Compleet met
receptenboek.
6 jaar garantie op element.

aangifte
van leerlingen
Maandag 8 juli en donderdag 11 juh
geen spreekuur.
Laatste spreekuur voor de vakantie op
donderdag 18 juli.
Hoofd der school, J.
Telefoon school 4440
Telefoon huis 3080

KIEWIET.

WEEKRECLAME
geldig van 3 t/m 9 Juli '63

Mökfcó' Fitter' vóci 198 d»

BISCUITS
B<i

pakjes

'•. m,
soorf

DEZE WEEK AANBEVOLEN
MOKKA FILTER potje so gr.
198
THEE IN ZAKJES 130 - 98 - 75
JAM IN TUBES
69
SOEP IN BLIK
108 - 98
DOPERWTEN biik H2 - 1O4 - 65
TUINBONEN
w,k
165 - 95
GROENE ERWTEN MET GESN.
WORTELEN
buk
59 - 45
SUPER GELD. ROOKWORST 125
HARINGFILETS
wik
75
BOTERHAMZAKJES
pa«e
25

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

CHOCOLADE KATTETONGEN
Sb

2e

10 GOEDKOPER

'n kassabon voor 10°/0 korting, óók

Achterweg l
Telefoon 2135

bij de week reclames.

UYTER

.PROC:EN.T
DE
i '•.

alleen

£30703

Gordels en bromfietsen
Eind 1962 waren er in Nederland meer
dan 200.000 veiligheidsgordels in gebruik,
hetgeen bekend is doordat aan elke goedgekeurde gordel een oranje RAI-TNOkeurmerk wordt bevestigd.
Er zijn in ons land geen niet-goedgekeurde veiligheidsgordels in de handel; de
keuringseisen en de gehele regeling van de
keuring waren juist gereed toen de
ANWB de actie voor het gebruik van veiligheidsgordels startte op 10 november '60.
In twee jaar dus 200.000 veiligheidsgordcls. Bij het RAI-TNO-Instituut kwamen
zowel in 1961 als in 1962 100 meldingen
binnen van ernstige ongevallen waarbij
veiligheidsgordels werden gebruikt. Zo'n
ongeval wordt dan zo goed mogelijk geanalyseerd en aldus wordt wetenschappelijk materiaal verzameld over het nuttig
effect van veiligheidsgordels van vèrschillende modellen onder verschillende omstandigheden.
Het aantal gevallen is nog te gering om
conclusies te trekken, maar reeds zijn er
aanwijzingen, dat de heupgordel er beter
afkomt, dan de ANWB op gezag van de
Zweden heeft aangenomen. In Zweden is
de heupgordel alleen toegestaan voor de
achterbank; in Amerika echter worden alleen heupgordels gebruikt.

--^M.

;

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.
Ver. Staten v. Amerika: ms „Prinses Margriet" 3-7;
Argentinië: ms „Montferland" 3-7;
Brazilië: ms „Nushaba" 4-7;
Canada: ms „Svanefjell" 3-7;
Chili: ms „Diogenes" 3-7;
Ned. Antillen: ms „Socrates" 2-7.
Nieuw-Zeeland: ms „Scottish Star" 2-7;
Suriname: ms „Chiron" 3-7;
Z.-Afrika (Rep.) en Z.W.-Afrika:
ss „Radja" 3-7.
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkantoren.

"W**'

Bij elke veiligheidsgordel wordt op initiatief van de ANWB een opwekking gevoegd, de ongevallen waarbij de veiligheidsgordel werd gebruikt te melden aan
het RAI-TNO-Instltuut.
De minister van Verkeer en Waterstaat had in zijn Memorie van Antwoord
aan de Tweede Kamer bö de begroting
1962 de mogelijkheid gesteld, de minimum leeftijd van bromfietsers van 16 op
18 jaar te brengen, dit terwijl in alle
Europese landen de minimumleeftijd 16
jaar of jonger is. De minister is in de loop
van 1962, mede op sterk aandringen van
de ANWB die de juistheid van zijn gegevens bestreed, van deze gedachte teruggekomen en heeft de Eerste Kamer daarna meegedeeld dat hij geleidelijk aan een
bromfiets-vergunning wil invoeren voor
verschillende leeftijdsgroepen. Hij wil
beginnen met de 16- en 17-jarigen en de
60-jarige» en ouderen.
De vergunning zal worden afgegeven
zonder voorafgaand examen; voor de 60jarigen en ouderen zal overlegging van
een medische verklaring vereist zijn.
Houders van een gewoon rijbewijs zullen geen bromfietsvergunning nodig hebben. Bij intrekking van een bromvergunning door de rechter zal een nieuwe eerst

verkregen kunnen worden na het afleggen van een theoretisch examen.
Uiteraard moet voor dit alles nog een
wettelijke basis worden geschapen. De
ANWB stemt in beginsel met de plannen

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAUIvr-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,JZ,iriko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornulzcn, rad'o, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveïligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool „De ürandmg",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Impressies van een lezer

„We hebben verhuurd!" Met deze uitroep
kwam mijn vrouw mij tegemoet toen ik
van mijn werk thuis kwam. Nu moet u
weten dat wij sinds een jaar in Zandvoort
wonen in een eengezinswoning.
Aan elke kant van ons huis hebben de
buren een bordje hangen met: Gemeubileerde kamers met gebruik van keuken te
huur en dat werkt natuurlijk aanstekelijk.
Op mijn vraag hoeveel personen er
kwamen en voor welke maanden, kreeg
ik te horen dat zij verhuurd had aan een
echtpaar met vier kinderen vanaf 15 juni
tot en met 15 juli.
Met een stralend gezicht vertelde ze, dat
wij van het te ontvangen huurgeld fijn
met vakantie zouden gaan.
Maar hoe wij dat echtpaar met vier
kinderen moesten onderbrengen, daar had
mijn vrouw nog niet aan gedacht.
Na het eten werd er druk over gepraat
waar de badgasten moesten slapen. Nu is
mijn vrouw voor geen kleintje vervaard
en zij zou er wel voor zorgen dat alles op
zijn pootjes terecht zou komen. En het
kwam op z'n pootjes terecht, want wij slapen nu in het schuurtje tussen de bi om-

fietsen en de wasmachine. De badgasten
slapen prinsheerlijk in de slaapkamer.
Wat echter een grote hap in de beurs
was, en dat zij niet had voorzien, was de
aanschaf van beddcgoed, ledikanten,' borden en bestek enz. enz. Er was
door mijn vrouw gewerkt en gesleept, zodat ze er betrokken en moe begon uit te
zien. Op een morgen moest de dokter
worden gewaarschuwd Toen deze kwam,
stelde hij do diagnose op: „Badgastenkoorts". Een ziekte waar ik nog nooit van
had gehoord. En bovendien zei de dokter,
dat het nog besmettelijk was ook.
Van de vakantie zal wel niet veel komen, want in plaats dat wij van het huurgeld met vakantie kunnen gaan, moet er
bij het huurgeld nog een „klein bedrag"
van honderdvijftig gulden bij, dat is uitgegeven voor aanschaf van benodigdheden
om de gasten te kunnen onderbrengen.
Mijn vrouw is gelukkig weer wat opgeknapt, maar ik geloof dat zij een volgend keer er wel voor zal zorgen, eerst
overleg met mij te plegen, want „Badgastenkoorts" wil zij toch niet voor een tweede keer oplopen.
Observer

pgericht in 1900
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Ook ïn 1963

Strandleven en gewoonten

naderen; het ding doet het goed ' in de
strakblauwe lucht en boven het volle
strand, al zullen wij persoonlijk geen gevolg geven aan de kapitale reclame. Het

Redaktie en adm.: Achterweg, l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

ANWB waarschuwt:

Vaste bezetting kampeerterreinen

zoals door Louis Davids bezongen

degradeert kampeer- en caravantoerisme

In de eerste zonnige dagen van dit seizoen zijn de naar zon hunkerende mensen
weer strandwaarts gedreven. Wij hebben ons met de stroom laten meedrijven om er
achter te komen, of het Strandleven anno 1963 ingrijpende verschillen laat zien
met hetgeen Louis Davids een kwart eeuw geleden in zijn verrukkelijke liedjes observeerde. Zouden ook de strandgenoegens een v/at men noemt stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt en niet meer te vergelijken zijn met vroeger jaren?

De toenemende motorisering van de toeristen en de verhoging van het comfort van
de moderne kampeeruitrustingen en caravans enerzijds en het gebrek aan luimte
voor passanten in hotels en pensions gedurende de vakantiemaanden anderzijds
werken stimulerend op de ontwikkeling van het kampeer- en caravantoerisme.
Een niet te verwaarlozen factor daarbij is dat deze beide vormen van toerisme
zich bij uitstek lenen voor trektochten én voor vakanties m gezinsverband. Er zal
rekening gehouden dienen te worden met een nog veel grotere toeneming van het
aantal kampeerders en caravanners.
Dit schrijft de ANWB in het onlangs verschenen jaaroverzicht.

De eerste beelden geven „een schok der
herkenning", de meeste strandbezoekers
liggen of zitten nog altijd op het zand en
brengen de regels van Davids tot leven.
Bij de tafeltje-dek-je-attributen signaleren we nog steeds het tapijtachtige tafelkleed. Het zijn zo van die dingen, die van
alle strandtijden schijnen te zijn bestemd
ook om de kinderen een beetje bij elkaar
te houden. Als ze voor korte tijd uitgedold
zijn, denkt de moeder: veilig teruggekeerd op de basis.
Nu we zo onze gedachten laten gaan over
wat het strand eigen is en was, missen
we verschillende taferelen uit het strandbeeld. Vanuit ons plekje kunnen we, ondanks de drukte een flink, stuk strand
overzien, maar we missen bijv. de magere jongens van weleer, die, omgeven
door een schare van niet al te kritische
luisteraars, onverdroten op een gitaar zaten te gammelen. Het was een vertrouwd
strandgeluid, dat samen met het breken
der golven een harmonie van klanken gaf,
waarbij het goed suffen was.

De gitaren zijn er niet meer en daarmee is een stukje zelf-amusement verdwenen. Het zal wel verzwolgen zijn door
de portables, welke muziekdozen men des
te meer ziet (en hoort), overal waar men
niet wil. Hoewel we moeten zeggen, in
onze tent krijgt deze soms nuttige, maar
meestal hinderlijke uitvinding weinig
kans. De mensen luieren in ligstoelen en
genieten het bruinende zonnetje met een
krant, boek of tijdschrift of zo maar. Anderen maken een praatje of schertsen met
elkaar en een meneer naast ons is verdiept in de memoires van Churchill. Achter ons liggen een paar „portables" op de
loer. Krakend wordt er een aangezet. Verschillende stations worden afgetast, allemaal even beroerd, blijkbaar ook volgens
de programmeur. Maar dan is het voor
het moment althans, gevonden: een rock
'n roll-achtig muziekje, waarin grote poenige gitaren domineren. Enkele liefhebbers
slaan met hun handen de maat mee op
een tafeltje'. Het is gedaan met de betrekkelijke rust, een paar mensen kijken
schichtig om, maar zeggen niets. Na een
poosje houdt de muziek op en een opgewekte stem kondigt aan, dat thans de zondagmiddagsportuitslagen volgen. Een van
de zonnegenieters (het is de man van de
memoires) roept gramstorig: Ik wil hélemaal geen sportuitslagen horen, ook niet
op zondag! De radioman heeft hier niet
van terug en duwt ijlings de sprietantenne
in en na nog enig gesputter uit de radio
valt het ding stil. De strandpachter moet
niet veel van de radio's hebben. Af en toe
bezweert hij ongewenste geluiden en om
een boze lawaaimaker maalt hij niks.
Een strandgast is te water geweest. Hij
komt lillerig bij de zijnen terug en begint zich verwoed af te drogen.
Dan laat hij zich op het warme zand
vallen en kroelt als een kip in zijn kuiltje
om de koesterende warmte te genieten.
Iedereen begrijpt hieruit, dat het bepaald
nog geen lekker watertje is.
Een eindje voor ons zit een gezelschap
Duitsers, herkenbaar o.a. aan hun eeuwige
en lange badjassen. Hoewel ze allen nog

betrekkelijk jong zijn, zitten ze goed in
het vlees, behalve een jong meisje, dat
moeite schijnt te doen tot hei „nieuwe
Duitsland" te behoren. Er wordt gepraat
over vakantiegenoegens, waarbij een ruime plaats is ingeruimd voor het goede
der aarde. We horen tenminste telkens de
woorden „Braten", „Flasche Wein" etc.
vallen met veelvuldig gebruik van adjectieven als „vorzüglich" en „ausgezeichnet". Eén van de dikste Duitsers bestelt
ongeveer elk half uur een kom soep, die
hij dan staande consumeert.
Het is ook merkwaardig om te zien
hoe jong en niet meer zo heel erg jong op
het strand alsmaar pogingen doen tot
gymnastische toeren. Er zijn er bij, die
zonder zichtbare moeite „een kuitenflikker slaan", een enkele ziet men op het
harde strand een dubbele salto volbrengen, maar het meest in trek is een gewoon hoogstandje. Bij ons In de buurt is
een pa bezig, zijn niet al te gespierde
zoontje een handstandje te leren maken.
Keer op keer probeert zoonlief op zijn

handen te staan, maar valt telkens onmachtig terug. Pa wordt ongeduldig.
„Vooruit", zegt-ie, „ik zal je helpen". Het
ventje doet weer een ernstige poging en
als hij bijna verticaal is, pakt pa hem vlug
bij de benen. „Nou staan blijven", roept de
vader en zijn greep verslapt. De Jongen
blijft enkele seconden wankelend staan,
maar stort dan moedeloos door de armen.
Roemloos einde van het zo veel miljoenste strand-hoogstandje. Beiden lachen en
gaan dan weer onder in 't normale strandbeeld. Zachtsnorrend nadert er iets in de
lucht: het is een zeppelin. Met half-gesloten oogleden zien we het statige gevaarte

luchtschip lijkt wel een half strand groot,
iedereen kijkt er naar en het schijnt echt
bij zon en zomer te horen. We vergelijken
onwillekeurig de zeppelin met een bromfiets; de verhouding afmeting-lawaai doet
ons nog eens welwillend naar de lucht staren. De reuze-sigaar drijft behoedzaam
richting Noordwijk naar een volgend duizendkoppig publiek.
Overgewaaid naar het strand: een enorme zonnebril. De glazen zijn zo groot als
bierviltjes en het hele geval vibreert op
de neus van een pedant jongmens, dat het
zonne-gebeuren geweldig serieus schijnt
te nemen. Hij loopt parmantig langs de
vloedlijn en laat zich niet provoceren door
met water spetterende jongens. Veel lef
is er eigenlijk niet voor nodig, want hij
zit goed verschantst achter zijn verduisteringsgordijnen, maar ^hij zal veel satis•factie hebben van het bekijks.
We missen intussen nog een kijkspel. De
man, die anders beneden aan de duinreep
zijn zandfiguren schept, is zijn creatieve
arbeid nog niet begonnen. Het hoort er
wel bij, het is altijd vaste prik, dat hij
zijn Dorus Rijkers, de zeemeermin en een
lint van het Koninklijk Huis in reliëf formeert en daarvoor geldstukjes van het
verheven publiek toucheert. Daarvoor zien
we echter een andere commercie aan het
werk. Bij een strandafgang houdt zich
een 'meneer op, die, met een neus voor
buitenlanders, folders uitdeelt nodend tot
een bezoek aan een of ander evenement.
Jazeker, mis hoor! Tegelijk met het foldertje overhandigt hij slinks een kaartje
met een logies-adres, zoals wij zien, als
zijn neus hem een ogenblik in de steek
laat. Op de boulevard behoren tot de genoegens een non-stop modeshow, nijdige
en wulpse blikken wisselen elkaar af.
Nee, is er weinig veranderd sinds Davids dit alles in zijn liedjes bezong.

ZONDAG 30 JUNI — Er zijn mensen, die
nog steevast geloven dat de raketten en
atoombommen iets met het weer te maken hebben. Ik weet het echt niet, maar
't is wel opmerkelijk dat het weer hélemaal van streek is in de zomer, nadat ze
met al die fratsen zijn begonnen. Dit weet
ik wel, dat we ieder zonnestraaltje moeten uitbuiten, als 't komt. 't Is zo weer
weg en dan moet je maar afwachten wanneer 't weer terugkomt. Minder druk dan
vorige week, maar toch een lekkere dag
gehad. Ik moet nog eens wat zeggen van
die honden op ons strand, mensen. Heus,
geloof me, ik krijg de grootste bonje als
een hond z'n voedselrestanten deponeert,
waar ze niet horen. En wat heb ik aan die
flauwekul? Houdt ze vast of neem ze niet
mee. Maar dat geren en geros over het
strand, tussen de stoelen door, is niet leuk
meer.
MAANDAG l JULI - 't Begon somber,
maar even later scheen de zon. Er kwam
vanmiddag een hele school kindertjes.
Jans heeft een zwak plekje in haar hart
voor kotertjes. Ik geloof dat dezen hélemaal uit Bergen aan zee kwamen. Ze'vonden onze zee reuze mooi, veel groter, zeiden ze. Sommigen dachten dat we al een
pier hadden en waren teleurgesteld dat er
niks te zien was. Jans vertelde toen dat

Behalve gedurende de schoolvakanties is
er in ons land voldoende plaats voor hen
op redelijk tot goed ingerichte kampecrterreinen. In juli en augustus is het op
enkele plaatsen en met name langs de
Noordzeekust bijzonder moeilijk nog
plaats te vinden.
Er doen zich op de kamperterreinen
twee problemen voor, die de aandacht
eisen, schrijft de Bond: dat van de jongeren en dat van de (semi-) permanente caravans en tenten.
Nog niet zo lang geleden werd de inrichting en het beheer van de kampeerterreinen in de regel afgestemd op de
wensen van de jongeren. Een zeer groot
deel van de terreinbeheerders was vroeger jeugdleider geweest en de gezinnen,
die op deze terreinen kwamen kamperen,
schikten zich gaarne naar de eisen van de
individueel kamperende jeugdigen. Zoals
in het ANWB-rapport „Kampeerders van
nu en morgen" van februari 1960 tot uitdrukking kwam, is de laatste jaren het
kamperen van een vrije-tijdsbesteding
voor jongeren en sportieve ouderen veranderd in een vakantiebesteding als zovele andere, die hoe langer hoe meer door
gezinnen beoefend wordt. Een gevolg
daarvan is, dat op tal van kampeerterreinen het beheer hoe langer hoe meer wordt
ingesteld cp de -verlangens van de gezinnen, die de meerderheid van de gasten zijn
gaan vormen. Op een toenemend aantal
terreinen worden individueel kamperende
jongeren al niet meer toegelaten, op vele
andere terreinen voelen zij zich niet meer
welkom, doch slechts gedoogd. Een gevolg
hiervan is rustverstoring en baldadigheid
door die jongeren op en buiten de kampeerterreinen, omdat die terreinen hun
geen „thuis" meer bieden.
De Stichting Kampvreugd heeft van de
staatssecretaris van O.K. en W. opdracht
ontvangen, te trachten tot een net van
jeugdkampeerterreinen te komen.
De Nederlandse Kampeerraad zal dit
jaar een studieconferentie beleggen over
dit probleem, waarbij de beheerders van
kampeerplaatsen zullen worden uitgenodigd.
Vele caravanbezitters voelen er weinig
voor om aan het eind van elk weekeind
hun wagen van de kampeerplaats naar
huis te trekken om dan vrijdagsavonds of
zaterdagsmorgens dikwijls weer naar het-

een pier een verschrikkelijke sta-in-déweg zou zijn en dat het strand dan niet
meer zo breed en wijd zou lijken. Vonden
ze ook wel jammer, enkele kinderen, die
niks om dat soort dingen geven, waren van
mening dat een pier een hoop vertier gaf.
WOENSDAG 3 JULI — Laat 't nou gisteren donker weer zijn geweest. Toen had
ik de tijd om de papierenwinkel op te ruimen, die de kotertjes (van maandag) achter hadden gelaten. Ik heb een schoolagenda gevonden uit Groesbeek, met tekeningetjes er in van een haven. „Haven-

zelfde terrein terug te gaan. Het kampgeld voor een hele week bedraagt bovendien dikwijls minder dan de garagehuur
in de stad. De terreinbeheerders zijn wel
ingenomen met deze 'vaste' huurders omdat die hun een vaste bron van inkomsten
garanderen. Een gevolg is, dat op steeds
meer kampeerterreinen in maart op april
reeds de meest aantrekkelijke plekjes
door caravans (en de laatste tijd ook door
zg. bungalowtenten) worden bezet, die er
op z'n best gedurende twee of drie vakantieweken van door gaan. Geleidelijk aan
ivorden deze terreinen steeds minder aantrekkelijk voor de toeristische kampeerders en caravanners, die genoegen moeten
nemen met de overgeschoten hoekjes.
Het lijkt redelijk, de terreinbeheerders
de gelegenheid te laten door de verhuur
van een aantal permanente standplaatsen
enkele vaste bronnen van inkomsten in
hun wisselvallig bestaan te garanderen.
Voorkomen dient echter te worden, dat
op de terreinen die een exploitatievergunning verwierven als kampeerplaats voor
toeristen, de toeristische kampeerders en
caravanners beschouwd zouden worden
als tweederangsgasten. Een situatie die
deze populaire vorm van vakantiebesteding in diskrediet zou brengen.

Burgerlijke Stand
28 juni—4 juli 1963
Geboren: Marina Elisabeth Cornelia, d.v.
J. A. Molenaar en J. M. van Beeldens.
Ondertrouwd: Fritz Behrens en Erna de
Ringh de Vries; Hans Edgar Weigert en
Marjon Catharina Frederica Vijver; Wabbe Gerrit Hollander en Margaretha Elisabeth Ooteman; Jan van der Steen en
Joyce Beatrice Ravelli.
Gehuwd: Tiddo Willem Renout en Irene
Maria Magdalena Jansen.
Overleden: Antonia Elisabeth Hassoldt,
oud 81 jaar, gehuwd geweest met J. van
der Kolk.
Overleden buiten de gemeente: Bertha
Schafelner, oud 58 jaar, gehuwd met P.
Kerkman.

gezicht in Zandvoort" staat er onder. Wat
ze al niet denken van onze badplaats, hè?
Vanavond is er vuurwerk als het onweer
tenminste geen roet in het eten gooit.
Vandaag was er weer een school. Wat
moet dat toch? We worden nog beroemd
onder de schooljeugd! Er was weer de
nodige sensatie: Vier apen van jongens
hebben een schoolmeester begraven. Om
vijf uur liep iedereen nog te zoeken en te
graven. Het schoolhoofd was woedend.
„Uitgerekend m'n beste kracht", zei hij
steeds maar. „Eigenlijk is zo'n vent een
egoïst, denkt alleen maar aan z'n schooltje, maar dio beste kracht kon 't wel eens
benauwd hebben", zei Jans. Eindelijk vonden ze 'm. Hij had zich zelf al lang uitgcgraven en toen hij zag dat iedereen zoet
bezig was, nam hij z'n gemak er van.
DONDERDAG 4 JULI — Tjonge, wat
heeft 't geregend! Maar het vuurwerk was
gisteravond mooi. We hadden zowaar nog
heel was gasten in. de tent, die op zo'n
avond onder hot genot van een kopje
koffie naar de gekleurde sterren, vuurpijlen en ballen komen kijken. Ja, hoe
langer hoe meer gaat dit feest bij het
strand horen. Degenen, die thuis bleven
hadden ongelijk! Dat schrijven ze in de
krant als de zaal niet uitverkocht is bij
een toneelstuk. Maar zo ver zou ik onze
aangeboren bemoeizucht toch niet willen
doordrijven. We hebben nog steeds geen
kabinet. Zal me benieuwen of er een minister van het Zee- en Strandwezen komt.
't Lijkt me wel nodig voor onze toekomst.
STOELEMAN.

Zweed verwet oh t

Expositie van historie

Geslaagd voor examen

Van 26 tot en 'met 8 augustus organiseert
de Contactcommissio Culturele Belangen
een expositie over het verleden van Zandvoort.
Deze tentoonstelling, hoofdzakelijk bestaande uit foto's afkomstig uit het gemeente-archief en particuliere verzamelingen, wordt gehouden in het Gemeenschapshuis. De folklofevereniging „De Wurf" zal
met een dagelijkse show van oud-Zandvoortse costuums de expositie „tot leven
brengen".

fan de Dr, A. Plesmanschool slaagden de
olgende leerlingen voor het toelatingsxamen voor de middelbare school:
Bennie Rückert en Marion Zuidam voor
iet Lourens Costerlyceum; Jeannette Hofen Esch voor het Coornhertlyceum; Injrid Berlott, voor de Middelbare Meisjesichool.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN ..
GEMEENTE ZANDVOORT

Openstelling voor het publiek van de
afdeling Bevolking.
De afdeling Bevolking zal met ingang van
5 juli a.s. tot nadere aankondiging vrijtijdens vlucht van supersonische vliegtuigen
M
,
dagsavonds van 19—20 uur geopend zijn
voor het aanvragen en afhalen van pasOver vijf tot tien jaren wacht do wereld een onaangename verrassing. Dit is de
aoorten en toeristenkaarten.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
*
mening van dr. Bo Lundberg, de direkteur van het Zweedse instituut voor luchtDe burgemeester is verhinderd woensder Kon. Ned. Zwembond werden door
vaartonderzoek. Do supersonische vliegtuigen, welke dan zullen worden gebruikt
ien leerlingen van de Dr. A. Plesman- dag 10 juli a.s. spreekuur te houden.
voor het liansatlantischo verkeer, zullen een breed spoor van vernielingen op aarchool zwemproeven afgelegd.
de achtei laten. Kort nadat de toestellen zullen zijn ingezet op Amsterdam, zullen
José Briejer en Wim Visser behaalden
liet zilver. Het bronzen insigne werd beer nog slechts weinig ruiten In Nederland zijn, die hun overtocht hebben overleefd. Kanovaarders gered
Dit alles zal het gevolg zijn van de ietwat magische „sonic boom", de gemartelde Twee kanovaarders, de 18-jarige N.V. en rtaald door Willie Keur, Ingrid Berlott,
K.K. beiden woonachtig in Zandvoort, Teannette Hogen Esch, Louise - , Menks,
lucht, die het aardoppervlak treft als een vliegtuig door de geluidsbarriêre breekt.
zijn woensdagavond omstreeks half negen Bennie Rückert, Jan Lefferts ep Joop
drie kilometer ten zuiden van de rotonde Fansen.
Verval en herstel.
De vliegtuigfabrieken werken op dit mo- van dr. Lundberg. De enorme luchtdruk met hun vaartuig omgeslagen. Badgasten
Er zijn momenteel talloze ouders, die zich
ment al hard aan vliegtuigen, welke meer zal over een streek van honderd tot hon- die hen via een verrekijker ontdekten,
wanhopig afvragen hoe het toch mogelijk
dan honderd passagiers kunnen vervoeren derd vijf tig kilometer breedte ruiten ver- waarschuwden direct de reddingspost Voor het toelatingsexamen middelbare is dat hun opgroeiende kinderen, waar ze
„Ernst
Brokmeier"
van
de
Zandvoortse
met snelheden van twee- lot driemaal het nielen en gebouwtjes in elkaar drukken.
school slaagden de volgende leerlingen vroeger nooit last mee hadden, plotseling
geluid (Mach 2—3). Een vooibecld daar- „Moeten miljoenen mensen met de narig- reddingsbrigade. Leden van de brigade •an de Julianaschool: Atie Boogaard, Ma- zo „dwars tegen de k«er. in gaan". In veel
van is de Concorde, produkt van nauwe heden zitten als een paar honderd anderen bereikten met een vlet de jongelui, onge- rijke Schuiten, Jan Spiekman, Marja'Trap- gezinnen met kinderen tussen de zestien
samenwerking tussen Britse en Franse een uurtje sneller over do oceaan willen veer twee kilometer uit de kust. Nadat pel, Carolien Visser.
en *wintig jaar, leven spanningen en rijzij aan boord waren, genomen werd op een
luchtvaartindustrieën. Met de Concorde gaan?", zo vraagt dr. Lundberg.
zen er bijna dagelijks éonflicten tussen de
Die vraag is niet moeilijk te beantwoor- van hen met succes de z.g. mond-op-mondsteekt de Europese industrie de Ameriouders en deze jongens en meisjes.
ademhaling toegepast. Aan land werden
kaanse de loef af, want verwacht wordt, den.
Enorm veel is over deze problemen gezij
overgedragen,,.aan
de
politie,
die
de
dat het prototype vóór 1968 zal vliegen.
zegd en geschreven. Reeksen van inleidinDe volgende leerlingen van de ,Wilhel- gen en spreekbeurten en een onstuitbare
drenkelingen per , ambulancewagen overDe Amerikanen zullen hun eigen projecbracht naar het Grote Gasthuis in Haar- minaschool zijn geslaagd voor het toe-, stroom van dagblad- en tijdschriftartike(actieve kooldrage'es)
len op dit gebied niet vóór 1970 kunnen
bij m a a g - en
lem. Hier zijn de, .onfortuinlijke kanovaar- latingsexamen middelbaar onderwijs.
verwezenlijken. De Amerikaanse Pan
len zijn aan dit onderwerp gewijd. En -nog
Voor het Coornhertlyceum slaagden:
ingev/andsklachten.
fi.25_ ders ter observatie opgenomen.
American luchtvaartmaatschappij heeft al
altijd is men — naar het schijnt — even
Haartje
van
Ruige,
Robert
Zwartser.
zes Concordes besteld en een optie genover van dé oplossing als toen men zich
Voor het Lorentzlyceum: Niels' Schutsmen op een aantal volgende. Ook de Braserieus aan de moeilijkheden ging zetten.
seler
en
voor
het
Christelijk
Lyceum:
zilianen hebben belangstelling getoond. Als
Overigens moet men niet denken dat deze
Dirk Baas, Jan G. van den Berg', Gijsbert
het zover is zullen ook ongetwijfeld de
M. Komlóssy, Dagobert M. de -L'eeuvv, dingen plotseling in ons midden zijn. Als
BOAC en Air Francs met de supersoer gezegd wordt: ik ga dit of dat van nu
Maria
D. de Leeuw, Johannes C. 'Paap,
nische herriemakers gaan vliegen.
af aan eens goed aanpakken, heeft het
Marion A. Schuiten en Johannes A.fVolDe vliegtuigen — nu nog alleen zichtprobleem al geruime tijd gewoekerd en
kers.
,>
baar op de tekeningen — zien er revoluons gezin, berooft van de stabiliteit, waartionair uit. Lang, slank en uitgerust met
in het mogelijk is evenwichtig op te
stroomt via 45.000 km buis naar 96 procent van de bevolking
geweldige driehoeksvleugels, welke nodig
groeien.
zijn om de stabiliteit te bewaren als met
De symptomen .van een zeker soort „verlage snelheden moet worden geland. De In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 45.000 km buis waardoor min of meer
wijdering", een uiteenlopen van de denkzacht-zuiver-gezond
luchtvaartwereld is enthousiast over de
sfeer van ouders en kinderen, zijn bijzonnieuwe generatie lijnvliegtuigen. Het zal smakelijk, maar kwalitatief goed drinkwater stroomt. Van de gehele bevolking kan
der gevarieerd.
nu mogelijk zijn om in 2 uren van Parijs 96% aan een kraan draaien om de beschikking te krijgen over dit drinkwater. De
Een meisje van zestien komt op zekere
Puistjes drogen in met Purolpoedér
naar New York te vliegen, 's Ochtends resterende 4 procent, die rond 100.000 woningen bewonen, is nog niet zo ver — hun
avond half twaalf thuis. Deed ze nog
een ontbijt onder Effeltoren en 's middags huizen liggen zo verspreid en afgelegen, dat aansluiting aan "de waterleiding uiterst
nooit, tenzij er toestemming voor gegeven
een lunch op Broadway zou, als er geen kostbaar is.
was of er een aanwijsbare reden de late
tijdsverschil zou bestaan, mogelijk zijn.
thuiskomst noodzakelijk maakte. Een
Sportdag l.o.-scholen
Maar heel wat deskundigen, zoals dr.
korte, min of meer heftige woordenwisseLundberg, zijn minder geestdriftig. Als Deze gegevens zijn afkomstig van het een bijna alles omvattend waterleidingnet
De jaarlijkse 'sportdag voor leerling'en van ling volgt, waarbij het meisje besluit met
profeten voorspellen zij het komende Rijksinstituut voor de drinkwatervoorzie- aan te leggen. Thans is men begonnen
de woorden: Gut, ik ben toch geen kind
kwaad. Teveel is nog onbekend, zo waar- ning dat op l juli vijftig jaar bestond.
aan de laatste fase: in tien jaar zullen de de Zandvoortse l.o. scholen, welke j.l. don- meer! Ze bedoelt te zeggen: — Waar maderdag
op
DuimVj^sveld
werd
gehouden,
schuwen zij, over de „sonic boom". Als
Een van de eerste opgaven van dit in- ,super-onrendabele", gebieden worden aan- had een vlot verloop.
ken jullie zich druk over, laat me m'n
een straaljager door de geluidsbarrière stituut in 1913 was te zorgen dat het toen sresloten.
gang
maar gaan, ik loop in geen zeven
De vijfkamp, bestaande uit hardlopen,
breekt, horen men' op de g-rond een of al in" de steden van enige betekenis besloten tegelijk.
hoog-springen
en
verscheidene
werpnumtwee donderslagen. Er kunnen enkele rui- staande leidingnet werd uitgebreid tot het
Een jongen van zeventien begint op een
In de loop van de jaren hebben overiten sneuvelen. In Nederland is dat al platteland. De bevolking daar moest zich gens twee andere problemen de volle aan- mers, werd een overwinning voor de Dr. gegeven ogenblik te roken als een schoorAlbert
Plesmanschool
met
82
pt.
Tweede
meermalen gebeurd. Maar bij toestellen behelpen met water uit regenbakken, put- dacht van het rijksinstituut gekregen: de
steen, doet niet meer aan sport, toont zich
zoals de Concorde zullen de gevolgen er- ten en sloten, wat niet zelden tot zeer on- toeneming' van het* waterverbruik en in werd de Karel Doormanschool met 79 p. lui en ongeïnteresseerd, geeft hondsbrutale
ger zijn. De „sonic boom" zal bij deze hygiënische toestanden' aanleiding gaf. In verband daarmede ;'de kwaliteit van het en 'derde de Wilhelminaschool met 78 p. antwoorden aan z'n ouders en verzuimt reuzen niet alleen optreden als zij kort na vele streken kon het grondwater niet als water. In de periode van 1950 tot 1961 De Beatrixschool behaalde 76V- pt, de zo nu en dan de .schoollesen zonder medeHannie Schaaftschool 75 p., de Mariade start door de geluidsgrens gaan, maar drinkwater worden gebruikt omdat het steeg de produktie f,van de bedrijven vari
school 73 p. en de Julianaschool 69>/L> pt. weten van z'n ouders. Hij wordt er over
een blijvend verschijnsel van ongekende brak was.
.onderhouden, trekt zich eenzelvig-mok320 tot 530 miljoen kubieke meter per De kastiewedstrijden werden uitgseteld.
kracht zijn, zo menen de medestanders
De periode tot 1940 werd gebruikt om jaar. De hoeveelheid grondwater, dat alkend terug en vervalt weinige tijd later
tijd de bron voor het goede water is ge- De volgende leerlingen leverden op ten- in dezelfde onhebbelijkheden, ofschoon hij
weest, is daardoor beperkt tot miximaal minste drie van de vijf nummers de beste beterschap had beloofd. Het lijdt geen
twijfel dat zijn doorzettingsvermogen om
anderhalf miljard kubieke meter. Er moet prestaties.
dus een beroep worden gedaan op het Helmuth Schön (HS) 155 punten; Peter iets positiefs te bereiken, gehandicapt
z.g. oppervlaktewater, en daarmede is het de Muinck (KD) 154 pt; Henk Bos (AP) wordt door allerlei invloeden, die op hem
kwaliteitsprobleem op tafel gekomen.
149 pt; J. W. Braun (AP) 149 pt;' Johan inwerken. En de moeders zeggen dan met
Onze voornaamste leverancier van op- van Gasteren (BS) 141 pt; Gerard Box- een milde glimlach: — De jongens heeft
dat is de kwestie
pervlaktevlakte is'-en zal wel blijven de hoorn (WS) 131 pt.; Joh. de Groot (MS) last van z'n leeftijd! of: onze dochter is
bezig haar zelfstandigheid te veroveren.
Rijn.
117 pt; Dirk Jan Drommel (KD) irr.pt.; Vaders zijn meestal ietwat nuchterder in
Naar wij vernemen is over dertig flatwo- aan zijn eis vast te houden. Zo nodig wil
Wim de Vries (JS) 111 pt.; Frans Keur die dingen en brommen: — Goed, maar
ningen die gebouwd zijn boven het bad- men het tot een kort geding laten komen. De kwaliteit van dit' water is door de ver- (BS) 111 pt; Piet van Staveren JMS)
daar hoeven ze toch niet zo'n inbreuk op
Borden die bij het complex geplaatst ontreiniging — die, grotendeels in het bui- 110 pt.;
hotel aan de Boulevard Paulus Loot naast
ons gezin te maken?
hotel Bouwes een geschil ontstaan tussen waren, met de de mededeling dat de flats tenland plaatsvindt - vaak zeer bedenkeMeisjes: Hanneke Goos (WS) 130 pt.
En opeens komt er een dag, waarop do
de eigenaars van het hotel- woningclom- als zomerappartementen aan badgasten lijk. In internationaal verband wordt overYvonne
van Woudenberg (KD) 129. pt.. moeder niet meer glimlacht en waarop de
plex, de Amsterdamse beleggingsmaat- zouden worden verhuurd, heeft de ge- leg gepleegd, en ook wel maatregelen geAnkie Broekhof (AP) 128 pt.; Feikje Halschappij M. Caransa en het Zandvoortse meente reeds laten weghalen.
nomen, om de vervuiling van het Rijn- derman (HS) Rietje Terol (AP) 118 pt; vader niet half-verschonend meer achter
Dan I<omen er open
gemeentebestuur.
water tegen te gaan. Dit kan gebeuren Janneke Todd (AP) 113 pt.; Marijke0 Ste- z'n krant grinnikt
De eigenares wil de flatwoningen gedoor kunstmatige filtratie, zoals de Am- geman (MS) 111 pt: Louise Menks '(AP) conflicten en vallen er bittere woorden.
Dan is er een disharmonie geschapen, die
meubileerd verhuren aan vakantiegansterdamse en Haagse waterleidingbedrij- 111 pt.
, c' i
slechts weg te werken is door een volko.
gers, terwijl de gemeente permanente beven al doen, en door het aanleggen van
,
e /•'
men openhartigheid van beide zijden. Als
woning eist. De bestemming, die de be- Door politie betrapt
spaarbekkens, waarin al een natuurlijke
dit niet gebeurt, is zo'n gezin beklagens"'
leggingsmaatschappij aan de flats wil geJ.l. donderdag zag de bemanning van zuivering plaatsvindt. In Rotterdam op de Zeepost
ven, is volgens het gemeentebestuur niet een politieauto dat een man bezig was Beereplaat zijn deze spaarbekkens al in Met de volgende schepen kan zeepost wor- waardig, dan is er geen gezamenlijk leven
in overeenstemming met de doelstelling, een personenauto te starten in de Halte- aanbouw. In Zeeuws-Vlaanderen is dit den verzonden. De data, waarop de cor- meer, maar een zwijgzaam dulden van elkaar en een zinloos gemok, waarin geen
die de bouw eertijds mogelijk maakte.
straat, terwijl de motor reeds liep. Ten- systeem al in gebruik!
respondentie uiterlijk ter post moet zijn leven gedijen kan. De kinderen gaan zich
In het verkoopcontract van de grond einde het een en ander te onderzoeken,
bezorgd, staan achter de naam van het beklagen bij vreemden, vrienden en vrienstaat namelijk, volgens het gemeentebe- vroegen zij de bestuurder naar diens per- De deskundigen' verwachten, dat het schip vermeld.
. '
'"' dirnien en de ouders stellen onthutst vatst
stuur, dat de flat permanent bewoond sonalia, waarbij bleek, dat het hier een niet noodzakelijk zal zijn zeewater geVerenigde
Staten
van
Amerika:
'' ~
„dat ze nooit hadden gedacht dat zulke
moeten worden; dat was ook de reden, Duitser betrof terwijl de auto van Neder!t
schikt te maken o'm te gebruiken als
ss „Rotterdam", 7 juli;
'
dingen mogelijk waren bij hun kinderen."
dat de initiatiefnemers van het hotel- en ladse kentekens was voorzien.
ms „Seven Seas", 8 juli;
^
En dan komt het er op aan de draad
woningcomplex in 1961 bouwvergunning
In eerste instantie gaf betrokkene een drinkwater. Technisch is dat geen pross „Waterman", 10 juli. '
"^
weer op te vatten, de juiste toon' te vinis
wel
kostbaar.'De
kregen.
valse naam op, waarbij hij opgaf te ver- bleem meer, maar thet
1
'! 11
den en het geschonden vertrouwen te herVolgens de directeur van de beleggings- blijven op het kampeerterrein 't Helmgat enige uitzondering daarop vormt waar- Argentinië:
stellen. Hieraan moeten beiden meewermaatschappij staat hiervan niets in de te Bloemendaal. Daar bleek zijn naam schijnlijk Zeeuws-Vlaanderen, dat een
ms „Fletero", 10 juli.
ken. Ouders hoeven niet opzij te gaan voor
koopovereenkomst, die hij met de bou- echter niet voor te komen waarna hij tenAustralië:
hun kinderen als zij naar beste weten hun
wers, do aannemingsmaatschappij Texel slotte opgaf te zijn genaamd M.N., oud 21 grondwaterarm land is. Het is niet uitgems „Munsterland", 7 juli;
'l
belangen hebben gediend. Maar kinderen
sloten
dat
daar
in
de
toekomst
brak
wate Amsterdam, afsloot.
r
jaar, wonende te Keulen, en met vakantie
ms „Tourcoing", 10 juli.
hoeven
hun ouders niet te ontzien uit een
ter
omgevormd
moet
worden
tot
drink
Het gemeentebestuur is verbolgen over in Zandvoort. Betrokkene werd ingesloten.
gevoel van karakterloze gehoorzaamheid,
Brazilië:
de gang van zaken. Het heeft besloten De auto was in de badplaats ontvreemd. water.
waar strikte openhartigheid geboden was.
ms „Regine", 9 juli;
In een sfeer van wederzijdse liefde en
ms „Graveland", 10 juli.
rl
genegenheid en begrip'van eikaars positie,
Brits Oost-Afrika:
kan alles hersteld worden, wat voor goed
ms „Ferd. de Lesseps", 9 juli.
vernietigd leek.
Canada:
' '
Laten we dat maar doen. Ze hebben er
ss „Arkadia", 7 juli;
'n '
beiden recht op: Ouders en kinderen!
ss „RIjndam", 9 juli.
MOMUS. '
Chili:
ts „Travestein", 7 juli.

EEN CHRONISCHE EXPLOSIE

i

Mensen en zaken

Koel, helder water

Huidverzorging
J • f »XO l

Permanent of niet permanent

Indonesië:
ms „Braunschweig", 11 juli.
Ned. Antillen:
' ss „Bennekom", 7 juli;
ms „Isis", 10 juli.
Suriname:
ms „Willemstad", 10 juli.
Z.-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
ms „Stirling Castle", 7 juli;
ms „Bovenkerk", 10 juli.

Watergetyden
HW LW HW
LW
strand
juli
berijdbaar
7 3.45 11.30
16.10 24.00 7.30—14.00
8 4.20 12.00 16.47 24.30 S.30—14.30
9 4.59 0.30 17.26 13.00
9.00—15.30
10 5.38 1.30 18.05 14.00 10.00—16.00
11 6.20 2.00 18.46 " 14.30 10.30—16.30
12 7.05 2.30 19.31 15.00 11.00—17.30
13 7.56 3.30 20.27 16.00 12.00—18.30
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

„
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_
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ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 9
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •
Laat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN In orde

FAMILIEBERICHTEN
De heer en mevrouw S T O R - Z W A R T
geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter
LIANE
1-7-1963

Zandvoort, Oosterparkstraat 10
Tijd.: Huize „Uyt den Bosch", Haarlem
Verloofd:
JEANNE KEUR
en
JACQUES W. VAN VESSEM

Vestigingswetgeving
op de tweesprong

maken.
Alle soorten tegels en in
alle kleuren.
Straatmakersbedrijf J. J.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala"
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

Zandvoort, 5 juli 1963

De vestigingswetgeving staat opnieuw in de volle belangstelling. Bij de bespreking
OW ASSURANTIEMAN
Gelieve geen geld of goederen af te geven vati de begroting van Economische Zaken is staatssecretaris Gijzeis stevig aan de UW VERTROUWENSMAN
aan G. J. PAAP-NEDERSTIGT, daar
tand gevoeld. Vele woordvoerders in de Kamer waren wel van oordeel, dat de opF. PLOEGMAN
door mij niets wordt vergoed.
P. A. C.' PAAP
volger van dr. Veldkamp voorzien was van de nodige goede bedoelingen, maar dat
Erkend
Zandvoort, Oosterparkstraat 54
er zeen' weinig >uit zijn handen was gekomen. Werd enerzijds de vraag gesteld, of er
assurantie-agent
in het'kader van de Europese Economische Gemeenschap nog wel plaats zou zijn Stationsplein 15, telef. 4562
voor een'beperking van de vestigingsvrijheid, anderzijds werd geklaagd over een
ZANDVOORT
steeds verdergaande verzwakking van het vestigingsregime.
Aan boulevard mod.
A.s. maandag 8 juli
4 kam. flat. Vraagpr. incl. stof. ƒ 59.000
VERKOOP STAATSLOTEN
Mak. ass. kantoor
De staatssecretaris achtte de meest fun- vallen, waar het stellen hiervan niet meer
Brederodestraat 24.
LOCHTENBORG
damentele vraag, of er nog behoefte be- nodig wordt geacht. Bij de levensmiddeSoesterbergsestraat 8
Soest, tel. 02955-2064,
staat aan de vestigingswetgeving, met als lenbranche heeft genoemde commissie het
b.g.g. 02950-17727.
uitgangspunt, dat de goede bedrijfsuit- onderscheid gemaakt tussen artikelen,
oefening van groot belang is en dat er waarvan voor verkoop speciale vakbeomstandigheden kunnen zijn, waarin het kwaamheid vereist is, andere waarbij ver- KOOP-RUIL
wenselijk is, een overheidsregeling hier- trouwdheid met levensmiddelen een vol- Te koop: vrij huis planl persoons ƒ 36,50 — 2 persoons ƒ 39,75 voor te treffen. De wet — aldus de be- doende garantie voor de vakbekwaamheid Noord: 4 kmrs, gr. achtertuin plm. 10 m lang. Gevr.
windsman — heeft ook volgens recente is, en de overige artikelen, waarbij de eis huis dorp of omg. BovenBEDDENMAGAZIJN
• een gunstige uitwerking. Ten van handelskennis reeds voldoende waar- huis geen bezw. Br. nr.
W. H. K E M PER gegevens
aanzien' van de vraag van de noodzaak borgen geeft. Dit laatste rjs" het geval bij 5102 bur. Z. Crt.
HALTESTRAA™ 21 - TELEFOON 2119van haar toepassing schrijft de wet zelve het beperkte levensmiddelenbedrijf, alsme- Te koop: groot HUIS, prima stand, met ruil voor
voor, _dat daarover advies wordt inge- de bij het beperkte textielbedrijf. Op dit klein
huur- of koophuis.
wonnen bij de Sociaal Economische Raad. drievoudige onderscheid is het besluit le- Br. nr. 5101 bur. Z. Crt.
De staatssecretaris acht het juist deze ad- vensmiddelenbedrijven 1961 opgebouwd, Te koop gevr.: klein HUIS
DOKTERS-, ZUSTERS- en
viezen 'als uitgangspunt bij de beoordeling terwijl ook het ontwerp voor de gebruiks- of FLAT, met vrije vestite nemen. Voor de toekomst is wellicht artikelenbedrijven hierop is gebaseerd. ging. Br. 5105 bur. Z. Crt.
APOTHEEKDIENST
het perspectief, dat verschillende branches Naar de mening van de staatssecretaris LINNENKAST te koop,
minder- toegankelijk worden voor onbe- worden op deze wijze nadelen ondervangen billijke prijs.
DOKTOREN:
kwamen, zodat de vestigingswetgeving in met behoud van hetgeen waardevol is. Kostverlorenslraat 17.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355
beperkte mate behoeft te worden toege- Zou echter blijken, dat op de geschetste Te koop gevr.: GROOT
KINDERLEDIKANT. Tel.
past.
wijze de nadelen, die met de vakbe- 2318, Brederodestraat 25.
WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
Van meer direkt belang lijkt de kwaamheidseis samenhangen, toch zouden HUIS met of zonder inb.,
staatssecretaris
thans de tweede vraag, in overwegen, of dat de regelingen onover- BUNGALOW of HERENAPOTHEEK:
hoeverre er ongewenste nevengevolgen zichtelijk en daardoor 'onhanteerbaar zou- verhuurd aan badgasten
6 t/m 12 juli:
bezwaar, te koop geZandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, kunnen ontstaan door de vestigingseisen, den worden, dan zal een hernieuwde afwe- geen
vraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- alsmede door de omschrijving van de ging moeten plaatsvinden. Als het inder- Chauffeur (B.E ) ZOEKT
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen branches, waarvoor de verschillende eisen daad beter zou zijn deze eis voor een AVONDWERK. Br. nr.
voor spoedgevallen.
worden gesteld.
groot deel van de detailhandel niet te stel- 5104 bur. Z.Crt.
len, is een regeling denkbaar in de trant
Meisje, 20 jr. zoekt VAK.
Zondag 7 juli
De Nederlandse vestigingswetgeving
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust- heeft als groot voordeel, dat de bekwaam- van het Vestigingsbesluit algemene ambu- WERK voor midd. Spreekt
lante handel 1962. Daarbij worden alleen vloeiend Engels en Duits.
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
heidseisen worden onderscheiden in eisen eisen voor kredietwaardigheid en handels- Br. nr. 5107 bur. Z. Crt.
van. handelskennis en van" vakbekwaam- kennis gesteld voor de gehele ambulante NET MEISJE gevr.. voor
heid. Zodoende worden de vakbekwaam- handel, behalve de sectoren waarvoor geen de afwas. Tent 12.
heidseisen niet voor iedere branche los regeling of een zwaardere regeling geldt. Voor strandzaak wordt gePREDIKBEURTEN
van elkaar opgezet, maar is één gedeelte In dezelfde trant zou desgewenst voor de vraagd: een vlotte AFals regel gemeenschappelijk, de han- gehele winkelhandel één vestigingsrege- WASHULP. Br. nr. 5106
delskennis. Aangezien ook de eisen van ling tot stand kunnen ( worden gebracht, bur. Zandv. Courant.
HERVORMDE KERK, Kerkplein
kredietwaardigheid geen reëel bezwaar waarin alleen eisen voor kredietwaardigGevr. WERKSTER 2 ocht.
Zondag 7 juli
opleveren is het vooral in een dynamische
p.w. van 9-1 uur. Patrij9 uur: Pfarrer G. Schulze, West-Berlijn. tijd geboden, de eis voor vakbekwaam- heid en handelskennis worden gesteld, ter- zenstraat
5, tel. 3681.
wijl voor die gevallen, waar het stellen
Dienst in de Duitse taal voor de Duitse
heid kritisch te bezien en ongunstige ne- van de vakbekwaamheidseis nodig blijft, M E I S J E gevraagd voor
gasten.
in pension. Tel. 2318,
10.30 uur: ds. G. H. van der Woord, venwerkingen tegen te gaan. Naar de me- afzonderlijke vestigingsbesluiten zouden hulp
ning 'van de staatssecretaris zou het laten gelden. Als competente organisaties om Brederodestraat 25.
pred. te Spaarndam.
vervallen van de vakbekwaamheidseis een zodanig algemeen besluit aan te vra- Te koop: PARKIETEN.
' Het Huis in de Duinen:
soms ten nadele van de detailhandel strek- gen, zouden kunnen optreden de gezamen- Bol, Kostverlorenstraat 66
19.30 uur: ds. G. van der Horst.
ken. De scheiding tussen detailhandel en lijke algemene bonden, die de detailhandel achterom.
ambacht is namelijk lang niet zo water- bestrijken, of het hoofdbedrijfschap voor WERKSTER' gevr., enige
NED. PROTESTANTENBOND
ocht. of 2 dag. p.w. Mevr.
dicht als wel wordt voorgesteld. Integen- de detailhandel.
Brug straat 15
'i
Werkhoven, Dr. Gerkedeel, beide sectoren gaan dikwijls in elstraat 137, tel. 2563.
Zondag 7 juli
Ook
indien
niet
zover
wordt
gegaan,
10.30 uur: dr. A. van Biemen (n.h.) uit kander, over. Het ambacht trekt in veel
Aang. 2 pers. eik.h. LEDIBentveld.
gevallen detailhandelswerkzaamheden aan, zou de staatssecretaries toch wel waarde KANT m. spiraal en dekterwijl de detailhandel soms pas goed zijn hechten aan moderne opleidingen, die aan- kleed voor ƒ 25. Te bevr.
Speykstraat 19 huis, teGEREFORMEERDE KERK, Julianaweg functie kan vervullen, als tal van service- dacht schenken zowel aan bedrijfsecono- v.
lefoon 2086.
mische
vraagstukken
als
aan
fundamentewerkzaamheden op ambachtelijk gebied
Zondag 7 juli
Te koop KINDERWAGEN
worden verricht, Als uniform en ongedif- le kennis ten aanzien' van de vakbe- m.
Aerdenhout (Adventskerk):
toebehoren, ƒ 100,—.
9 uur: dr. P. J. Richel van Heemstede. ferentieerd de eis van vakbekwaamheid kwaamheid Aan een zodanige opzet zou Linnaeusstraat 5 flat 2.
J
hij
gaarne
steun
verlenen
door
zulke
diZandvoort:
bij de detailhandel zou worden weggelaVoor het typen van be10.30 en 19 uur: dr. P. J. Richel.
ten, zou veel moeilijker een regeling kun- ploma's, als zij deugdelijk blijken, niet al- grotingen e.d. M E I S J E ,
leen
geldig
te
verklaren
voor
handelskengevr., goed kun. rekenen,
nen worden getroffen, waardoor een aanvrij. Zo mog. dir.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht tal service-werkzaamheden op ambachte- nis, maar ook voor vakbekwaamheid in zo zaterd.
indiensttr. Vakantie voor
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 8.30, lijk gebied in de detailhandel kan worden veel mogelijk sectoren.
deze zomer wordt nog ge9.30 (Hoogis); 11.30 uur en 19.30 uur. verricht.
De staatssecretaris meent er goed aan gereld. Techn. bur. Calcu,
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Lijsterstraat
7, tel. 23S3.
te doen, te volstaan met het aangeven van
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
Tot nog toe zijn daarom een drietal an- verschillende wegen, die worden gevolgd HOTEL of PENSION met
19-20 uur.
of zonder pand te koop
dere wegen ingeslagen. De eerste is die
H.H. Missen voor Duitse gasten in het van de ombuiging der eisen; deze moeten en van de mogelijkheden, die openstaan. gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
Parochlehuis te 8.30 en 11 uur. Deze
Aan het georganiseerde bedrijfsleven is de
dienst wordt geleidt door een Duitse minder gericht worden op concrete feiten- taak, hierin mee te denken en zo nodig Gevr. HUISH. HULP, 3x
p.w. in een kleine flat.
priester.
kennis, die spoedig wordt achterhaald,
Telefoon 3862.
maar meer op fundamentele kennis, die voorstellen te doen.
men
in
verschillende
situaties
en
bij
wijVan
bepaalde
zijde
is
tegen
de
gedachEnige wollen Smyrna
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
ziging der omstandigheden toch in toe- ten van de staatssecretaris geopponeerd.
In juli en augustus geen samenkomst. passing kan brengen.
Zo werd opgemerkt, dat te weinig is over- door Groothandel op JaarHiermede hangt samen de tweede weg:
beurs gebruikt; ƒ 150 p.st.
JEHOVA'S GETUIGEN
de verbreding der eisen. Juist door ge- wogen, dat de ondernemer in het midden- Gr.
maten. Niet yan nieuw
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 noemde ombuiging kunhen de eisen een en kleinbedrijf zijn vakkennis niet alleen to onderscheiden.
Evt. thuis
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang breder vlak beslaan en kan de branchete bezichtigen. Br. nr.
Willemstraat.
nodig heeft ter voorlichting van de afne- 5103
bur. Z. Crt.
overschrijving worden verruimd. De staatssecretaris denkt hier aan grote complexen, mers, doch wellicht nog meer in het beHUMANISTISCH VERBOND'
waar in deze richting op verschillende wij- lang van een verantwoorde inkoop, een
Zondag 7 juli, 9.45 uur, 298 m: radiotoe- zen oplossingen zijn gerealiseerd, zoals de juiste aanwending en eventueel verwerspraak door de heer S. J. Bouma. Onder- levensmiddelenbedrijven, textiel-detailhanWINKELIERS,
werp: „Anders dan anderen".
king van de artikelen. Dit geldt met nadel en woninginrichtingbedrijf.
me ook voor de merkartikelen, waaruit
Maakt reclame
Voor zover kan worden nagegaan, werbij het samenstellen van het assortiken
deze
oplossingen
bevredigend.
Voor
de
Voor
door middel van
gehele sector van de gebruiksartikelen is ment een juiste keuze moet worden geeveneens een soortgelijk voorstel gedaan maakt door onderlinge vergelijking van
de
bij de Commissie Adviezen Vestigingsrehet
vestigingsbeleid
allen
af
te
stemmen
gelingen. De staatssecretaris wacht het
naar
advies van deze commissie met belang- op het gezichtspunt van de consument, ZANDVOORTSE
stelling af.
hoewel het uitgangspunt toch de bevorde- COURANT
De derde weg tenslotte is het weglaten ring van een goede bedrijfsuitoefening is. Achterweg l
Achterweg l, telefoon 2135
van de eis van vakbekwaamheid in de geM.

Haarlem,

POLYFIL
BEDSPREIEN

Vloerkleden

Gertenbachs Drukkerij

GEMAKSSCHOENEN

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis. en het leed is geleden!
R. Goh en, Emmaweg 10,
tel. 2844.
Loodgieter vraagt D A K WERK. M. C. Kuperus,
Waldeck Pyrmontslr. 55hs
Haarlem

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. belaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

Staatsloterij

familiedrukwerk

Draag
de zo ELEGANTE

Willemse & Zn., Soendastraat 17 - tel. 02500-50131

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Blo emenxnagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320

Uw adres voor bruids-

en grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN

Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink,' koper, geisers,
baden, haarden de hoogste met een bril of zonnebril van
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpen- A. G. SLINGER
plein 7, telefoon 2845.
Gediplomeerd opticien

VIT

Het grote succes!

Poststraat 12 -

Tel. 4395

t.o. Consultatiebureau
Erkend Ziekenfondsleverancier
KAPSTER
komt bij u aan
voor de slanke lijn
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
per pak slechts ƒ 2,40. Bel
020-122851
Thans in drie smaken:
Vanille, chocolade en kaas.
Drogisterij-Parfumerie

SIKS-koekjes

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327
SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN
Prijs billijk, P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

BLOEMENHUIS
REPARATIE VAN PERZISCHE TAPIJTEN bij het
A. H. v. d. MEIJ
bekende adres IPEKDJlAN
Marisstraat 48, telef. 3028. Haltestraat 65, telef. 2060
Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
voor afschutting en tegen Grote keuze in kamerplanten
stuiven; franco. Rietmattenspeciaal-adres voor
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil- Set
legom, tel. 02520-5116. Ook uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima Bediening, prijs- en kwalituingrond bij elke hoeveel- teit, stemt ieder tot tevreheid.
denheid. Zie onze etalage.

Prima rietmatten

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"
De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
, ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Kassa geopend dagelijks vanaf 7 uur
*s Zondags van 13.30 -15 uur en vanaf 7 uur
VRIJDAG 5 t.m. ZONDAG 7 JULI

-

8 UUR

FOLLOW THAI DREAH
met Elvis Presly en. Anne Helm.

(Toeg. 14 jr.)

MAANDAG 8 on DINSDAG 9 JULI

-

8 UUR

Het zwaard van de
veroveraar
met Jack Palance on Elconora Rossi Drago.
(Toeg. 14 jr.)
WOENSDAG 10 en DONDERDAG H JULI 8 u.

ONTEERD
met Lana Turner en Efrim Zimbatist j r.
(Toeg. 18 j r.)
ZONDAGMIDDAG 7 JULI

-

2.30 UUR

De zoon van Lassie
met do beroemde filmhond „Lassie".
(Alle leeftijden).

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLJUJPUNKT

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa1- 64, tel. 2914

Grote keuze DRAAGBARE!RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Voor onze fabricage-afdelingen en

MAGGI

magazijnen zoeken wij

mannelijke medewerkers

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

ZIET HET OP Z'N BEST

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

met PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld.
Nieuwste serie seizoen 1963-1964 vanaf
ƒ 895,— of ƒ 10,— per week.
PHILIPS portable radio vanaf f 59,—
Doet u mee aan de wedstrijd?
Vraagt bij ons inlichtingen.
Voor uw geslaagde zoon of dochter:
Philips transistor platenspeler ƒ 98,—
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling met U.

WIST U

Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

7

BCEiJSER
Telefoon 2653

ADAM EN EVA

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
HEEMS graanhandel, Andes avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur. thoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maanExpl. Fiet en Frans Koster
dag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Cabaretvoorstelling

EDDY's TEXTÏELHUIS

ï

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

De vertrouwde zaak met de haarscherpe
prijzen. Komt, ziet en overtuigt u!
Leuke DAMESTRUITJES van 19,75,
nu voor ƒ 11,95. Alle maten 100% zuiver wol.
Vlotte DAMESSHORTS van 4,98
voor 2,98
Alle maten.

voor pianostemmen
Van Kessel *
Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. 21036
Uitsluitend techn. praktijk

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035

Stofzuigers
Strijkbouten
MIELE WASMACHINES en
WASAUTOMATEN

Vaatafwasmachine

van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)

LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN!

Mooier en charmanter niet mogelijk
Wij brengen een

4 DELIGE DUET SUNNY SET
bestaande uit: Beha, slipje, jupon, jarretelgordel
en
beha + slipje, vormen uw allermooiste
BIKINI. In alle kleuren en Pepitaruiten. Let u
op de prijs: geheel compleet ƒ 16,90.

Strand- en
badkleding
Nylon dusters
Prachtig bloemdessin
in pastelkleuren
Alle maten

De winkel achteraf

uut
GROTE KROCHT 30-36 ZANDVOORT
Haarlem - Heemstede - Umuiden - Haarlem-N.
Elke avond geopend, behalve zondag

Als je binnenkomt dan sta je f

£\. Jf !

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Centrale verwarming-Oliestook

RESERVE
BRIL
mee.
Brillenspecialist L O O IVd R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

42212 (02500) Garage flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat ~2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W, Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, rad'a, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveïligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool „De tirandmg",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur,

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l

Schildersbedrijf Weiko
Kostyerlor^nstraiat 49
Zandvoort Tel. 4492

Beddenmagazijn W. H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon 2119

Belangrijke

BRIL

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Ruimte winners...
DUBBELDTVANBED 2 x 80 x 190 ƒ 80,00
STAPELBED 2x80x190
„-75,—
WBNTELBED 80 x 190
„ 49,75

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

17.50

in orde is, of nog beter: neemt een

Fa. W. BLOM

en al uw bedrijfskleding1 en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Bijzondere aanbieding

DAMES MATEN f 19,95

v/h Visser - Kruisstraat G, Zandvoort, tel.

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

STATIONSSTRAAT 20, ZANDVOORT
Telefoon 4870

KLEURENFILMS
IN DRIE DAGEN
AFGEWERKT
Leuke foto's roepen prettige herinneringen
op aan uw vakantie. Of u die nu doorgebracht heeft aan de Rivièra of aan het
Noordzeestrand, in de Zwitserse bergen of
in de bossen van de Stichtse Lustwarande!
Nog meer genoegen beleeft u wanneer u
tegen uw vrienden en kennissen kunt zeggen: „Deze plaatjes heb ik zelf „geschoten"!" •
Misschien hebt u er al eens over gedacht
kleurenfilms te gaan gebruiken en misschien fotografeert u er reeds mee. De
lange tijd, nodig voor het afwerken, zal
u dan zeker wel eens weerhouden hebben
een kleurenfilm in uw camera te doen. In
het seizoen duurde dat vaak drie tot vier
weken en soms nog langer, omdat de fotograaf de films ter afwerking moest opzenden naar een kleurencentrale.
Dat lange wachten is nu voorbij. Uniek
voor Zandvoort en omgeving is, dat Jan
Holvast over de vakkennis beschikt om
deze films in eigen laboratorium af te
drukken. Nu geen drie of vier weken
wachten meer, doch hoogstens drie dagen.
In het hoogseizoen (juli en augustus) wel
te verstaan! Uw zwart-witfilm is in één
dag klaar.
Daarom met uw kleurenfilm of zwartwitfilm naar

Grote collectie

„TECHNISCH WERK"

Nog steeds voorradig:
een kleine hoeveelheid
DISIT HELANCA PANTALONS

UNIEK

FOTO JAN HOLVAST

Dan krijgt uw dochter of zoon natuurlijk

LOCOMOTIEF RIJWIELEN, geheel compleet
met verlichting, jasbescherrner, pomp, enz.
slechts ƒ 156,50
Idem met 3 versnellingsnaaf
„ 189,25
FONGERS rijwielen, geheel compleet
179,—
KINDERRIJWIELEN, slechts
69,—
Driewielers ƒ 19,75
Autopeds v-a. ƒ 5,95
Tevens Ie klas reparatie-inrichting

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

ZEESTRAAT — OBER-BAYERN
Leiden, Apoth.dijk 27, telefoon 20308

Geslaagd!!
een nieuwe fiets!

Ziet onze showroom

voor Zandvoort en omgeving

stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

F. H. PENAAT KOSTVERLORENSTRAAT

GA EENS EEN AVOND NAAR..

Schildersbedrijf

dat 20% korting op alle

Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

a. in dagdienst
b: in 2-ploegendienst
o. in 3-ploegendienst
Gunstige loonvoorwaarden
en sociale
voorzieningen.
Vereisten:
• leeftijd 23—45 jaar
• goede gezondheid
• belangstelling voor of ervaring met productie-arbeid in voedingsmiddelensector.
• vermogen om min of meer zelfstandig
maar ook in groepsverband te werken.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
onze afdeling Personeelszaken. Telefoon
82243 toestel 119 of 92. Ons adres is: Haarlemmerweg 317-321, nabij het station Sloterdijk. Voor reistijd en reiskosten treffen
wij graag een gunstige regeling.

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Telef. 2135
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Bijeenkomst
Oecumenisch Contact

COUPES BENELUX
J.l. zondag vonden op het circuit de jaar- Tourisme 1300-1600 cc: 1. Georges Halijkse autowedstrijden plaats om de Coucquin, Belg. (Alfa Romeo) in 21.05.2 =
pes Benelux,
119.251 km;
Tourisme: 1600-2000 cc: 1. J. P. AckerDe talrijke slippartijen tijdens de traimans, Belg. (Volvo) in 21.36.8 =
ning van j.l. zaterdag herhaalden zich zon116,400 km;
dag niet, men had blijkbaar van de erva- Tourisme:, meer dan 2000 cc: 1. Mike
ring geleerd. Toch verliepen de wedstrijPendleton, Eng. (Jaguar) in 20.09.8 =
den niet geheel vlekkeloos.
124,771 km.
In de tweede wedstrijd ramde de Belg Grand Tourime: 0-1000 cc: 1. René GraPhilippe de Barsy met zijn Morris Coonelli, Italië (DB) in 20.24.9 (9 ronden);
per in de Tarzanbocht het hek. De wa- Grand Tourisme: 1000-1300 cc: 1. André
gen maakte een salto en werd tegen de
Welcker, Belg. (Lotus) in 20.07.8 =:
grond gesmakt. De coureur kroop won12,5.029 km;
der boven wonder ongedeerd uit het wrak Grand Tourisme: 1300-1600 cc: 1. Ruska,
te voorschijn. De brandweer nam het zeNed. (Porche) in 19.43.6 = 127.532 km;
kere maar voor het onzekere en bedekte Grand Toerisme: 1600-2500 cc: 1. Ben
het restant met een flinke laag schuim.
Pon,
Ned. (Porsche) in 18.34.6 =
In de laatste race verloor de Belg An~ 135.427 km; meer dan 2500 cc: 1. Remordré Liekens, even voor de Tarzanbocht, de
du, België (Ferrari) in 18.34.8 =
macht over zijn stuur. De wagen bleef
135.403 km;
in het zand steken en de coureur kreeg Sport: 0-1000 cc: 1. Fred. Kehrmann, Belgeen letsel.
gië (Lotus) in 18.47.6 km (9 ronden);
boven 1000 cc: 1. Tonio Hildebrand,
De uitslagen van de in totaal zeven wed- Sport:
Ned. (Lotus) in 18.22.6 = 136.902 km;
strijden, waaraan vijftien klassementen Junior:
1. Jean-Claude Franck, België
deelnamen, luiden:
(Cooper) in 18.04.6 = 139.173 km.
Tourisme: 0-700 cc: 1. Dudok van Heel,
De snelse tijd van de dag werd door
Ned. (BMW), 22.18.1 = 112.811 km;
Tourisme: 700-850 cc: 1. Kernevi, Belg. Franck gemaakt, namelijk in 1.46.7 =
141,469 km.
(Fiat Ab.) in 22.04.5 = 113,966 km;
Tourisme: 850-1000 cc: 1. Emile Holvoet
Belg. (DKW), in 21.09.7 = 118,884 km;
Tourisme 1000-1300 cc: 1. John Thurston,
Eng. (Morris) in 21.01.1 = 119,695 km;

In het kader van de door de stichting
„Oecumenisch Contact Zandvoort" georganiseerde bijeenkomsten, vindt
a.s.
woensdag 10 juli een samenkomst plaats
in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente. Pater Jelsma, de bekende Pleinpater en publicist, zal een inleiding houden getiteld „La Strada" (de straat). Medewerking verlenen het duo The Seahorses
en de jeugdige organist Martin Groenewold.

Diefstallen
Zaterdag meldde een verwarmingsmonteur uit Essen de ontvreemding van zijn
motor vanaf de Haarlemmerstraat. Twee
uur later werd het voertuig op de Kostverlorenstraat gevonden.
Zaterdagavond werd de diefstal gemeld
van een auto vanaf de Boulevard Barnaart. Later deelde de politie van Amsterdam mee de vermiste auto onbeheerd in
de hoofdstad te hebben aangetroffen.
*
Omstreeks middernacht deed een strandpachter aangifte van diefstal uit zijn
strandtent van een aantal pakjes sigaretten en een transistorradio.

INDIA HELPEN

Geslaagd voor examen
De volgende leerlingen van de 6e klasse
van de Hannie Schaftschool zijn geslaagd
voor het toelatingsexamen voor de Haarlemse middelbare scholen.
Voor het Lourens Costerlyceum slaagden: René Korver, Gert Tebbenhof, Hans
de Haan, Tonny Kuntz, Peter Schut.
Voor het Coornhertlyceum: Bertus van
der Kwast, Else Keizer, Rochelle Allebes.
Voor de M.M.S., Tempeliersstraat: Fransje Sneiders, Nelleke Althuisius, Yvonne
Sanders.
Voor het Christelijk Lyceum: Jacob
van den Bos.
Voor het Karel van Manderlyceum:
Sietske van den Bos, Inge Beek.
Voor' de M.M.S. 't Kopje te. Bloemendaal: Annemijntje Smink.
*
De volgende leerlingen, van de International School zijn geslaagd voor de zomercursus 1963.
Engelse handelscorrespondentie: mej. H.
Zalmstra, mej. E. v.d. Storm, mej. I. de
Vogel, de heer. R. Benjamins, mej. N.
Korff, de heer Geugies, mej. M. Dorsman.
Nederlandse handelscorrespondentie:
mej. A. ten Broeke, mej. T. Koper, de
heer B. van Doorn, mej. W. Paap.
Machineschrijven: mej. A. Fortuin, mej.
H. Vink.

bij ontwikkeling van landgiftbeweging

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Baak, Zandvoort

Honden van het strand?
Tijdens een onlangs gehouden vergadering
van het Strandschap Zandvoort, onder
voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema, is het euvel van de op het strand loslopende honden ter sprake gebracht. Het
bestuur kwam tot de conclusie, dat gerechtvaardigde klachten worden geuit over
de hinder welke honden op het strand veroorzaken.' In 1961 is de Verordening ordemaatregelen aangevuld met een bepaling
die houders van honden verplicht er voor
te zorgen dat hun hond op het strand geen
hinder voor op het strand aanwezige personen of schade aan goederen kan veroorzaken. Deze bepaling heeft niet het beoogde effect gehad. Ook uit een oogpunt
van hygiëne wordt bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van honden op het
druk bezochte Zandvoortse strand. Op
eigen initiatief hebben de exploitanten van
strandbedrijven nu besloten om honden te
weren van hun terrassen en tenten.
Men zal nagaan hoe de situatie zich in
dit strandseizoen ontwikkelt. Daarna zal
het Strandschap zich beraden omtrent
een algemeen verbod van honden op het
strand.

Aanrijdingen
Zaterdagmiddag vond een aanrijding
plaats tussen twee auto's in de Dr. C. A.
Gerkestraat. De materiële schade was
aanzienlijk.

Het bestuur nam afscheid van de heer
M. J. N. Schuursma, inspecteur van de
volksgezondheid, die sinds de oprichting
van het Strandschap in 1947, de minister
van sociale zaken als plaatsvervangend
lid vertegenwoordigde. In diens plaats is
benoemd mej. 3. W. E. Laanbroek, inspecteur van de volksgezondheid, belast met
het toezicht op de hygiëne van het miljeu
in de provincie Zeeland.

Hier staat uw brief
Nieuwe „Fnte-banken" voor de
Hervormde Kerk
In het „Hervormd Kerkblad", 14-daags
blad van de Hervormde Gemeente te Zandvoort en Bentveld, lees ik o.a. het volgende onder het hoofd „Restauratie":
het hekwerk, dat door de inwerking van de zeelucht geheel is verteerd,
zal worden verwijderd. Op de bestaande
muur zullen betonnen bloembakken worden geplaatst
terwijl het in de bedoeling ligt,
langs de erfafscheiding op het trottoir,
enkele banken te plaatsen.
...het gerestaureerde kerkgebouw waaromheen een „fraaie tuin", afgerond met
een gordel van bloemen", dat was 't beeld
dat de architect en de Kerkvoogdij voor
ogen stond. — Tot zover.
Hoewel de redactie van het betreffende
stukje, van de hand van de heer v.d.B. de
indruk wekt, dat een en ander zal worden uitgevoerd ten laste van de kas der
kerkelijke Bouw- en restauratiecornmissie,
veronderstel ik dat de kosten gedragen
zullen worden door de Gemeente. Een en
ander als gevolg van de overeengekomen
„grondruil tussen de „Kerk" en de „Gemeente" (Dit laatste hoop ik tenminste).
Daar echter de Kas der Gemeente ook
wordt gevuld met de bijdragen der Gemeenteleden, lijkt mij een protest hier
toch wel op z'n plaats.
Natuurlijk moet dat verroeste en vergane hekwerk nu eindelijk eens weg, maar
ik vraag mij af, wat men met de betonnen bloembakken denkt te doen of te bereiken. Natuurlijk zullen er bij de „feestelijke oplevering" wel bloemen in staan,
maar wat denkt men te doen voor de rest
van het jaar. (Of komen er misschien
kunstbloemen in?).
Naast het feit dat deze bloemen misschien een maand goed blijven (zonder
vernieling tenminste), zullen er althans gedurende de zomermaanden steeds nieuwe
bloemen of planten ingezet moeten worden (wie moet dat verzorgen?), terwijl de
betonnen bloembakken m.i. een weinig
„fraaie omheining" zullen blijken in de
wintermaanden, wanneer er niets in kan
staan.
Verder heeft men besloten enkele banken te plaatsen, op het trottoir langs de
erfafscheiding.
Ik zou de H.H. adviseren er meteen een
aantal papierbakken naast te plaatsen,
aangezien deze banken een „welkome" zitplaats zullen blijken te zijn voor de klanten van de „frites-zaken" — Of misschien
kunnen deze papierbakken toch wel wégblijven, want er staan toch (lege?) bloembakken.
De H.H. die voor deze beslissing verantwoordelijk zijn, hoop ik niet op de tenen
te hebben getrapt, door hun „droombeeld"
zo wreed te verstoren.
De „ondoordachte" wijze waarop hier
gehandeld wordt noopte mij echter hiertoe.
COEHOORN

Het "Unesco-centrum heeft de opleiding van sociale werkers in het kader van de
Zaterdagavond werd op de Zandvoortselandgiftbeweging onder zijn projecten opgenomen.
laan nabij de Bentveldsweg een bromfiets
Er zijn door de activiteit van de Indiase landgiftbeweging, die in 1951 door Vinoba door een auto aangereden. De fietser
Bhave ten bate van de Indiase landlozen gestart werd, nu al twee miljoen ha land kwam er met kleerscheuren vanaf. De
en 5079 dorpen ten geschenke gegeven door rijke en arme Indiase boeren. Voor bromfiets werd zwaar beschadigd. De bede herverdeling van het land en de ontwikkeling van de landbouw in de gegeven stuurder van de wagen reed door.
*
dorpen is leiding nodig. De landgiftbeweging leidt hiervoor sociale werkers op.
Later
op
de
avond
reden op de kruising
Voor deze opleidingen en voor de bouw van irrigatieputten is in Nederland al
van de Zandvoortselaan en Bentveldsweg
meer dan ƒ 6000 bijeengebracht en naar India doorgezonden.
een auto en een brommer tegen elkaar. De
autobestuurder verleende geen voorrang.
De bromfiets en de kleding van de bromMen zal nu voortaan ook zelf direct hulp ganisatie, zijn de oorzaak van de langza- fietsbestuurder
werden beschadigd.
kunnen zenden door bij het Unesco-cen- me voortgang. Gedurende het tweede vijf*
trum te Amsterdam,, Oranje. Nassajilaan 5 jaren plan werden .in Bihar ongeveer.
geschenkbonnen te bestellen a ƒ 19,— en 10.000 gezinnen gevestigd op boedan land In de nacht van zaterdag op zondag vond
deze zelf te verzenden naar India. Men met hulp van de centrale regering. Bij- een aanrijding plaats tussen een autobus
vestigt daarmee een rechtstreeks contact. stand werd ook verleend voor de ontwik- van de NZHVM en een Duitse auto. De
De bedoeling van TJnesco's geschenkbon- keling van een aantal gramdan dorpen in personenwagen werd aan de rechterzijde
nensysteem is verder om op deze wijze de Orissa.
beschadigd.
mogelijkheid te scheppen tot hulpverlening zonder enige aftrek van onkosten.
Desgewenst zal Unesco ook zelf de betaalde geschenkbonnen graag verzenden.
Unesco's giro is 194.800. Bij storting voor
dit doel vermelden: landgiftbeweging India.
Wie geen geld heeft kan toch helpen,
want men kan nu ook de Unesco-sluitzeRode Kruiszegels 1963
in juni vrijwel bereikt
verkopen aan vrienden, kennissen of
Van 20 augustus 1963 tot en met 30 sep- gels
verenigingsgenoten,
om
dan
voor
de
optember 1963 zal PTT een serie van. vijf
geschenkbonnen te verkrijgen bij In juni daalde de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 20.552 tot 18.733.
Rode Kruiszegels (met toeslag) uitgeven. brengst
De uitgifte van deze zegels, die op alle hetDeUnesco-centrum.
sluitzegels
zonder vooruit- De bezetting op aanvullende werken nam met rond 500 af tot 1.651, zodat het aanpostinrichtingen in Nederland verkrijg- betaling door hetworden
Unesco-centrum ver- tal werkloze mannen met ruim 1300 verminderde tot 17.082.
baar zullen zijn, valt samen met het 100- strekt.
deze wijze slaat men twee vlie- Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arjarig bestaan van het Internationale Rode gen in Op
één klap. Men maakt met de sluit- beidsreserve bleef ongewijzigd en bedroeg eind juni 27.000.
Kruis.
zegels propaganda voor Unesco's prachti- De stijging van het aantal openstaande aanvragen naar mannen met 13.000 had
De waarden, kleuren en voorstellingen ge
hulpwerk en helpt tegelijkertijd de Inzijn:
voor drie vierde deel betrekking op jeugdigen.
4 -J- 4 cent: blauw en rood, Rode Kruis diase dorpen zich zelf te helpen.
Hulppost langs de weg;
De boedan (landgift) en gramdan (dorps6 + 4 cent: violet en rood; Leetuurhuisje gift) beweging heeft belangrijk geholpen Bij een krappe arbeidsmarkt pleegt de met een verdere vergroting van de seiRode Kruis;
aan het scheppen van een gunstige at- vraag van het bedrijfsleven naar jonge- zoenwerkgelegenheid en deed zich groten8 + 4 cent: grijs en rood; Herdenking mosfeer voor het doorvoeren van voor- ren, die op het punt staan hun school- of deels
voor in de beroepsgroepen landbouw
100 jaar Internationale Rode Kruis;
uitstrevende maatregelen van landhervor- vakopleiding te beëindigen in sterke mate en losse arbeiders, terwijl voorts 't aantal
12 + 9 cent: goud-oker en rood; Inter- ming. Van het totale landoppervlak van vooruit te lopen op het aanbod daarvan, minder
geschikten daalde.
nationale hulpverlening door het Rode 1,8 miljoen ha gegeven als boedan, waren dat eind juni nog zeer gering was. Pas in
De
daling
van de werkloosheid van
Kruis;
ongeveer 360.000 ha verdeeld tegen einde juli en augustus wordt het merendeel van landarbeiders en losse arbeiders hangt on30 + 9 cent: mosgroen en rood: Hulpver- 1961.
deze jaarlijkse aanwas van de beroepsbe- der meer samen met de verplegingswerklening door Rode Kruis Korps.
Moeilijkheden betreffende eigendomsrech- volking op de arbeidsmarkt verwacht.
zaamheden en het rooien van vroege conVoor frankering blijven de zegels gel- ten op gegeven land en andere aangeleDe' daling van de geregistreerde ar- sumptie-aardappelen.
dig tot en met 31 december 1964.
genheden betreffende overdracht en or- beidsreserve hangt voornamelijk samen
Verder ondergingen nog enige daling de
beroepsgroepen metaal, waarvan de werkzaamheden voor een deel samenhangen
met die van de bouw en horeca. Ook hier
is het seizoen de voornaamste oorzaak
tafereel van het toekomstig weggebruik, van de verminderde werkloosheid.
De seizoenwerkloosheid is door het aanin de hoop dat ze zenuwachtig zou worden, maar ze wilde niet naar rede luiste- trekken van de seizoenwerkgelegenheid
thans geheel verdwenen, terwijl als -geren en zei dat haar besluit vast stond.
Ik heb daarna nog een uur lang naar volg van deze zelfde oorzaak tevens -*de
motieven gezocht om haar het griezelige Structuurwerkloosheid verminderde.
Doordat zich, in tegenstelling tot de
van haar plan te doen inzien, maar niets
(Ze moet het zelf meemaken)
hielp. Ze werd er integendeel, geloof ik, mannen, bij de vrouwen wel reeds een
nog meer in gesterkt. Waar al weer mee aantal jongere arbeidskrachten bij de arbewezen is dat je bij een vrouw nooit met beidsbureaus liet inschrijven, steeg de P.S. Wat het aanzien van bloembakken
Vrienden, tante Agaat heeft het onzalige vier: auto's zijn. Waar moet dat in 's hè- logische argumenten moet komen om haar \verkloosheid van vrouwen met bijna 100. op de openbare weg in Zandvoort betreft,
plan opgevat te gaan autorijden. Toen ze meisnaam naar toe?"
iets uit het hoofd te praten wat ze er zelf De stijging deed zich voornamelijk voor
mij daar zondag j.l. van vertelde, was ik
„Je bent stapelgek!" sprak ze somber, in gebracht heeft. Wat dat betreft zijn bij de beroepsgroepen kantoor- en han- refereer ik aan de reeds bestaande. Men
te verbijsterd om direct en op de juiste „hoe kan dat nou, op iedere twee Neder- het net muilezels, zo koppig als wat.
delspersoneel. Tegelijkertijd liep de vraag nag zelf eens nagaan hoeveel maanden
wijze te reageren. Dit vatte ze verkeerd landers vier auto's! Dat zou betekenen dat
Blijkbaar heeft ze al boekjes over auto- naar vrouwen met rond 3000 op, waarvan van de twaalf die een jaar telt, er bloeop, tenminste ze zag de situatie niet goed. we in 1985 ongeveer 20 miljoen auto's techniek gekocht, want ik dacht het nog bijna 2000 betrekking had op jeugdigen.
men in staan.
„Kijk niet zo schaapachtig!" zei ze min- hebben. Dat bestaat niet".
op het stuk van haar gebrekkige techachtend. „Je doet net of ik m'n doodvonIk begreep wel dat mijn oppositie tegen nische kennis te moeten gooien, maar dat
nis heb aangekondigd of zoiets!"
haar voornemen niet in goede aarde viel viel me lelijk tegen. „Ik kom wel besla- In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
„Nou, daar komt het wel ongeveer op en besloot het over een andere boeg te gen ten ijs, hoor!" zei ze. „Ik hoor niet
eind mei
eind juni
neer, tante", zei ik.
gooien: „Denk eens aan al die onschuld!- tot die categorie vrouwen, die naar een
Werkloze mannen
18.393
17.082
Ze brieste van verontwaardiging: „Hoor ge slachtoffers, die u gaat maken".
garage rijden en de pompbediende vragen
(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
7.642
7.660
jij ook al tot die stommelingen, die een
Nou, dat was helemaal tegen het zere haar banden even te laten leeglopen om
Op aanvullende werken werkzaam
2.159
1.651
vrouw niet achter het stuur kunnen zien been. Ze betoogde met een welsprekend- er verse lucht in te doen",
zitten, zonder denigrerende opmerkingen held, die aan haar bedoelingen geen twijIk wil nu maar zeggen dat tante dus
Geregistreerde
arbeidsreserve
20.552
18.733
te maken?"
fel liet, dat zij geen wegpirate zou wor- auto gaat rijden. Ze moet het zelf meeWerkloze vrouwen
3.525
3.623
„Daar gaat 't niet om, tante", antwoord- den, dat zij verantwoordelijkheidsgevoel maken. Achteraf heb ik de overtuiging ge(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
780
791
de ik, „maar de wegen zijn nu al zo vol, had en dat ze altijd en overal de verkeers- kregen dat ze 't in haar hart een janboel
dat het levensgevaarlijk is om je daar in regels in acht zou nemen. Bovendien zctu op de weg vindt, maar ze moet het zelf
Openstaande aanvragen mannen
84.153
96.880
te mengen, zonder bittere noodzaak!"
ze geen overbodige risico's nemen en al- doorgemaakt hebben om er verstandig
Openstaande aanvragen vrouwen
41.845
44.853
„Wie bepaalt dat voor wie! ?" riep ze leen maar op stille wegen rijden!
over te kunnen oordelen. Er zit misschien
met bijna overslaande stem.
„Die zijn er in 1985 helemaal niet meer", iets in, ofschoon ik de redenering van
„Windt u zich nou niet zo op, laten we merkte ik triomfantelijk op. „ledere weg mensen, die zeggen dat je de strop moet Een analyse van de geregistreerde arbeidsreserve leidt tot volgende verdeling:
er rustig over praten", stelde ik voor. Ze is dan een circuit geworden met een onaf- gevoeld hebben alvorens te weten dat de
eind mei
eind juni
ging met een verongelijkt gezicht aan ta- gebroken lint van allerlei soorten auto's!" procedure nogal benauwd is, vrij riskant
Seizoenwerkloosheid
1.000
fel zitten en staarde geërgerd voor zich
„Maar ik wil niet in 1985 autorijden", vind.
Wrijvingswerkloosheid
6.000
6.000
uit. Ik keek haar een poosje aan en be- zei tante, „ik wil het nu! Wat bazel je
Te zijner tijd laat ik het u allemaal weWerkloosheid van minder geschikten
11.000
11.000
gon toen opnieuw: „Heus, tante, 't is niet toch over 1985! Het is best mogelijk dat ten, vrienden.
Structuurwerkloosheid
3.000
2.000
zo eenvoudig. Iemand heeft voorspeld dat ik er in 1985 al lang mee ben opgehouden",
er in 1985 op iedere twee Nederlanders
Ik schilderde haar een verschrikkelijk
BARTJE
20.000
19.000

woidt

Volledige werkgelegenheid

FAMILIEBERICHTEN

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem

Donderdag 11 juli - 8.15 uur

3e zamerconcGri
Na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden, hooft God heden tot
Zich genomen, onze lieve echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder
ANNA CHRISTINA BROUWER
echtgenote van
Engelmundus Th. van Honschooten
m de leeftijd van 66 jaar.
Uit aller naam:
E. Th. win Honschooten
Zandvoort, & juli 1963
Zandvooitselaan 86
De H.H. Uitvaartdiensten worden
aan God opgedragen op donderdag
11 juli om 7.45 uur de stille H. Mis
en om 10 uui de plechtige gezongen
Requiemmis, in de Parochiekerk St.
Agatha te Zandvoort, waatna de
begrafenis m het familiegraf aldaar.
Rozenkiansgobed dinsdagavond om
7 uur in de Maria Stichting te HaarIcm en woensdagavond 7 30 u. in de
Paiochiekeik te Zandvooit.
De ovei ledene is opgebaard in de
rouwkamer van de Maria Stichting.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN
42212 (025ÜO) Gatage Flmterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, m- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw-, haarden,
gasfornuizen, iad'D, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4613 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool ,fle Branding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

P.V. „Pleines"
J.l. zondag hield P.V. „Pleines" een wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand
van 315 km. Gelost om 7 uur, arriveerde
de eerste duif om 11.23 uur. De resultaten
zij'n als volgt:
H. Lansdorp l, 11
G. Driehuizen 2, 14
B. LukXassen 3
C. Visser 4, 5, 9
W. Driehuizen 6, 7, 10
A. Molenaar 8
P. Koper 12
E. van der Meulen 13.

Met en zonder leesbril

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Carlier - De vlucht.
Conon Doyle - Sherlock Holmes omnibus.
Franken - Gouden regen.
Gallico - Scruffy.
Goytisolo - Het eiland.
Bates - Fair stood the wind for France.
Berger - Lu Sud.
Ontwikkelmgslectuur:
Beloff - History, mankind and his story.
Van Egeraat - Tips en trips voor uw kinderen. 1962.
Erdman Schmidt - Hoe maak je je huiswerk. 1963.
Heerkens - Zelf maken, zelf bespelen van
muziekinstrumenten.
De Jong - Handenarbeid buiten.
Strijbos - Zwervende door Zuid-Afrika.
De Wolf - Taktiek in het moderne voetbal.

P.V. „Phoenix"
De postduivenvengmg „Phoenix" hield j.l.
zondag een wedvlucht vanaf Tergnier over
een afstand van 315 Km. Gelost om 7 uur,
arriveerde de eerste duif om 11.12 uur. De
uitslagen luiden:
Th. van der Meuleu l, 7, 14
R. Engelander 2, 3, 4, 6, 8, 10
R. van Gijtenbeek 5
Jan Koper 9, 11, 13
J. Donker 12.

Dirigent: Mannus Adam.
Soliste: Marjorie Mitchell, piano
Programma: Weber - Ouverture Euryanthe; Rachmaninoff - Pianoconcert no. 2; Beethoven - Symfonie no.8
Entree ƒ l,— (a.i.) Kaai'tverkoop Alphenaar,
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125.

Grote zomermeeting
PLEINPATER JELSMA

Het is altrjd
ruimen. Het
gend hebben
drongen zich

Elk"tweede pak

CHOCOLADE HAGEf

„LA STRADA" (de straat)
Medewerking: Het duo

melk of puur.

,THE StAHORSES'

met Negro Spirituals
en MARTIN GROENEWOLD, orgel
Toegang gratis

vanH 65

voor slechts
1
' ^ftu'V'l
•• '^'•<*>'!
?\
em- pakje 'thees " $eo
•dooijfi'!,v:i

j 13e Internationaal Orgelconcours 1963

A
DVENTSKERK
AERDENHOUT, Leeuwerikenlaan

THEE ZAKJES

Vrijdag 12 juli 20 uur:
Concert voor orgel en fluit
(Marchand, Handel, Bach, Debussy,
Alain en Buxtehude)
!

MARIE-CLAIRE ALAIN, orgel
PIETER ODÉ, fluit
Entree
ƒ 1,50

'ttl
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!

'

f
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GOEDKOPER! •
(<iqf

Kaartverkoop Bloemenmagazijn W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout
telefoon 41661 (vóórverkoop), 's avonds
aan de ingang van de kerk.
Kerk open om 19.30 uur.

;;•!,'

Gevr. WERKSTER l of 2
ocht. p.w. Mevr. Pimentel,
Fazantenstraat 3, tel. 2850

Gezocht door pas gehuwd
werk. eohtp. ZITSLAAPK.
m. keuk. of gebr. v. keuk.
of zomerhuisje. Br. nr.
5202 bur. Z. Crt.
HUIS met of zonder inb.,
BUNGALOW of HERENverhuurd aan badgasten
geen bezwaar, te koop gevraagd. Br. nr. 4204 Z.C.
WEGGEVLOGEN: 6 bonte
KANARIES, ringnummer
6089, Gaarne terug te beèorgen: v. Lennepweg 53/3
Telefoon 3809.
GOED T E H U I S gezocht
voor POESJE van 7 wk.
oud. v. Ostadestraat 21a.
Bromfietsongeval

1.1. Pinksteren op de
Haarlemmerstraat
Wil heer die opmerking
maakte: „Ik dacht dat hij
het kind morsdood zou rijden" zich telefonisch in
verbinding stellen met nr.
2515 Zandvoort?
Jongedame b.z.a. als
SERVEERSTER
Telefoon 4014.

Aang.: 2 platen SCHUIMPLASTIC 190x80x6 cm;
l VELDBED (draagbaar)
nieuw, samen ƒ 40, ooK afzonderl.; 'Femina' KOLEN
HAARD (zw.) ƒ 45,— 'pr.
staat. H. Heijermansw. 75
Te koop: ONDERSCHUIF
KLEUTERBEDJES, best.
uit 2 bedden en teakhouten
LEGKAST (dressoir).
Telef. 4375.

AUTOVERHUUR •
„ZANDVOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

WEGGELOPEN: donkerkleurige Duitse Herdershond, penn.nr 219044.
Graag terug Diaconhuisstraat 14.

Verloren
gouden
herenpolsliorloge,
merk Marvin, met krokodil leren band. Teg. bel.
ter. te bez. Br. nr. 5201
bur. Z. Crt
Woninginrichting HEEMEIJER, v. Ostadestraat
7a, kan weer STOFFEERWERK aannemen.
Aangeb. 4 opnieuw beklede STOELEN ƒ 60, gesch.
voor zomerhuis.

BETAALBAAR GEMAAKT l

UIT DE KAMPEER
PROVISIEKAST

laat uw TEGEÏiPADEN
en TERRASSEN in orde
maken
Alle soorten tegels en Jn
alle kleuren. Straatmakersbedrijf J. J. Willemse&zn
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.

OPLOSTHEE

Familie
Drukwerk

ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
enz.

Gertenbachs
Drukkerij

. 225

P0t

OPLOSCACAO m/ SUIKER
bus 250 gr.

135

JAM IN TUBES

69

PICNIC-KOEKEN

HOTEL of PENSION met
of zonder pand te koop
gevr. Br. nr. 4203 Z. Crt.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
KEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

59

PUDDING-ZONDER-KOKEN 38
NASI GORENG w. 21O-110-159
KAPUCIJNERS blik
WITTE BONEN

98-69

GROTE FAMILIEKAST :
225 liter slechts f. 418,Te betalen in :
300 zegels a 10 et. 4- f.388,'of 4180 zegels.
'<,VTAFELMODEL met grote Inhoud :
•'*$52 liter slechts f. 259,.*. Te^ betalen in :
"200 zegels a 10 et. + f. 239,,of 2590 zegels.

IN TOMATENSAUS w»
69
SPJNAZIE
wik 69-59-45
DUBB. SPERCIEB. bi,k109-98-59
WORTELTJES
biik!28-112-74

HACHEE
buk
110
GEBR. GEHAKTBALLEN wik 105
KNACKEBRÖD P°"
85
SUNSPRAY

»pu»buS

375

Altijd 'n kassabon voor 10°/0 korting, óók bij de weekreclames J
'V,,

DE GRUYTER

i TIEN
l PROCENT

alleen

l DE
l C.RUVTfcR .

&30710 •

Achterweg l

in theorie jwaterdicht in praktijk een zeef

\

.(gefdig van 10 t/m 16'fuK '63)

spreekt op WOENSDAG 10 JULI om
9.30 uur in do HERVORMDE KERK over
het onderwei p:

Regeling van de opruiming
\

PROFITEER VAN DEZE TWEE
ZOVEEL U WENST

een wat wonderlijke geschiedenis geweest met het uitverkopen en opis natuurlijk voldoende bekend, dat de huismoeders dikwijls verlanuitgezien, naar de perioden, dat er „koopjes" te halen waren. Zij vervoor de etalages en de opschriften, die dikwij'ls uiterst verlokkend zijn.

De overheid heeft zich al j'aren geleden wehjks drie jaren later, trad een nieuwe
met deze materie beziggehouden. Met een fase in. Het was 1959; het jaar van de zo
zekere regelmatigheid hebben de desbe- bekende Middenstandsnota. Toen bleek
treffende ministers of staatssecretarissen dat de wet van 1956 had afgedaan. Uit de
hun tanden in deze materie gezet. Maar praktijk was dat voldoende naar voren getot op het huidige ogenblik is wol geble- komen. Zelfs van twee zijden. De kleine
ken hoe moeilij'k een kloppende regeling zakenman had meer dan eens de lekkages
op dit gebied is te bereiken. Het papier is in de wet gezocht, maar ook gevonden.
geduldig en men verbaast er zich over, Hij kreeg later een „compagnon", de
dat achteraf blijkt, dat de gekozen redak- spitsvondige advokaat. Beide speelden een
tie altijd opnieuw hiaten vertoont, theo- rol. De mens is nu eenmaal vindingrijk.
retisch is do bus waterdicht, in de prakDe toenmalige staatssecretaris Veldlijk ligt het anders. En het niet-waterdicht kamp was van oordeel, dat de wettelijke
zijn heeft ten gevolge, dat er opnieuw ge- voorziening geen moeilijkheden met zich
dokterd wordt. De oorspronkelijke wet da- zou breng-en. Hij bleek te optimistisch geteert van 1935; deze voorziening bleek in weest te zijn. Van middenstandszijde werd
't geheel niet aan de verwachtingen te gereageerd. De Koninklijke Nederlandse
beantwoorden.
Middenstandsbond oordeelde andermaal,
In 1956 verdween deze wet. Maar nau- dat het onbegonnen werk was om via par-

tièle regelingen van bepaalde onderdelen bedrijfschap in feite is overgenomen. JEn
der economische mededinging, tot een or- hoe staat het nu met deze veranderingen?
delijk economisch verkeer te komen. Dit
In de eerste plaats dient de nodige aanklemt des te meer, wanneer de wetgever dacht besteed te worden aan de aankonin zijn prijzenswaardig streven om nor- diging der seizoenopruimingen. Dat is gen
male handelsactiviteiten niet nodeloos te belangiijke aangelegenheid. De Uitverte belemmeren, zijn toevlucht neemt tot koopwet kent reeds een verbod om een
taalkundig en juridisch bijzonder inge- seizoenuitverkoop zo aan te kondigen, dat
wikkelde zinsconstructies bij het formule- menselijkerwijze de indruk kan worden
ren van gebod en verbod. Het is duidelijk, gewekt, dat de verkoop op de seizoendat daarin als het ware een uitnodiging opruiming vooruit loopt. Het is intussen
verborgen ligt de regelingen te omzeilen. voldoende bekend, dat deze bepaling tot
Dit oordeel, scherp en volkomen juist moeilijkheden aanleiding gaf bij het vastweergegeven, typeert de positie. Alle ver- stellen, of zij al dan niet werd nageleefd.
dere wijzigingen, die in de loop der jaren In verband daarmede • werd naar aanv.ulzijn aangebracht, maakten de tekst van lingen gestreefd, waardoor aan deze onde regeling onbegrijpelijker.
juiste toestand een einde zou komen.'DeVoor de meeste middenstanders is de ze kwamen op het navolgende neer. De
regeling onleesbaar. Men kan er alle mo- betrokken ondernemingen mogen in, een
gehjke kanten mede uit. Een dankbaar tijdsverloop van zes, weken, voorafgaande
terrein voor de jurist. De „kleinere" mid- aan de seizoenopruiming, bij het vestigen
denstander gaat er niet zo gauw toe over van de aandacht op de te verkopen artieen rechtskundige in te schakelen van- kelen, geen
aanduidingen
gebruiken
wege de daaraan verbonden kosten. Dat als deze voorkomen bij de' aankondiging
de „grotere" ondernemingen dit wel doen van een seizoenopruiming. Maar voorts
is volkomen begrijpelijk.
voorziet het voorstel in een verbod om
De betrokken staatssecretaris, die van tijdens de x tijdruimte van zes werkdagen,
deze gang van zaken natuurlijk op de onmiddellijk voorafgaande aan de periode
hoogte 'was, heeft over een en ander ad- van de seizoenopruiming, aankondigingen
vies gevraagd aan het hoofdbedrijfschap van bijzondere aanbiedingen te doen. In
Detailhandel. Ben gang van zaken, die in afwijking van het advies van het hoofdde meeste gevallen nogal wat tijd kan bedrijfschap blijft de niet-openbare aanvorderen. Anderzijds schuilen in deze me- kondiging met betrekking tot de seizoenthode van" werken ook wel zekere waar- opruiming aan vaste klanten, gedurende
borgen. Het uitgebrachte advies omvatte de zes wlerkdagen onmiddellijk voorafeen aantal aanvullingen en wijzigingen. gaande aan de periode van de seizoenopIn december 1962 werd bij de Tweede Ka- ruiming, geoorloofd. De betrokken staatsmer een ontwerp van wet aanhangig ge- secretaris achtte het namelijk van belang
maakt, waarin het advies van het hoofd- de mogelijkheid de vaste afnemers deae

speciale dienstverlening te bieden in ieder
geval te behouden. Maar ook dient aandacht besteed te worden aan. het verlenen
van vergunningen door de Kamers van
Koophandel en Fabrieken voor het doen
houden van uitverkopen. In het ingediende
wetsontwerp zijn enkele wijzigingen opgenomen. Bij de thans bestaande wettelijke regeling is de Kamer van Koophandel
verplicht m het geval een onderneming
de bedrijfsuitoefening staakt een uitverkoopsvergunning te verlenen. Tot het afgeven van deze uitverkoopvergunning is
de Kamer van Koophandel zelfs verplicht
in gevallen, dat van een eigenlijke staking van de verkoop sprake is, doch veeleer van een verplaatsing van de onderneming. Zeer duidelijk treedt hier een onjuiste positie naar voren. Daaraan diende
de nodige aandacht besteed te worden. In
het thans ingediende wetsontwerp wordt
voorgesteld aan de Kamer het recht toe
te kennen tot het verlenen van vergunningeu voor het houden van tussentijdse uitverkopen in alle gevallen te beoordelen
naar het goed koopmansgebruik,
Tenslotte zijn er nog een aantal wijzigingen van zuiver technische aard voorgesteld. Zo bijv. ten aanzien van de termijnen van de door de Kamers verleeade uitverkoopvergunningen en de eventuele verlenging.
Conclusie dezerzijds: Men zou geneigd
zijn te zeggen weer een stap verder. Maar
laten we niet te optimistisch zijn; hoe
goed ook, het blijft de vraag wat komt er
nu weer?
M.
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meegerekend — bedraagt rond 230 duizend hectaren (op een totale oppervlakte
van ons land van 3,2 miljoen hectaren).
In 1958 was dit voldoende voor 300 vierkante meter per hoofd van de bevolking.
Maar de bevolking blijft steeds m aantal
toenemen, terwijl er bij de grond alleen
wordt steeds kleiner
maar wat af kan. De inpolderingen, welke
De cabaretkunst heeft m de wandeling de soms nogal verwarrende
tot 1980 de landoppervlakte van Nedernaam „kleinkunst" ontvangen. Grotendeels is dat misschien toe te
Dat Nederland een klein land is werd al ontelbare malen verteld. Dit ruimtege- land zullen doen toenemen, kunnen nog
schrijven aan het feit dat men veelal geneigd is om alles, wat maar
brek maakt een zeer economische verdeling var. wat beschikbaar is noodzakelijk. voor enig verlichting zorgen, maar zij
met een liedje, een sketch, of een stukje lichte muziek te maken
In geen land is dan ook het overheidsapparaat, dat zich met het grondbeheer en zullen wel voornamelijk voor agrarische
heeft, simpelweg voor „cabaret" te verslijten en het met die naam
de verdeling van de ruimte bezig houdt, zo geperfectioneerd als hier. Want ner- doeleinden worden gebruikt. Daarna zal
te betitelen. Ten onrechte overigens.
de strijd zich alleen maar op een mtenHet goede cabaret m het algemeen dient een eigenschap te bezitten die het van een
gens immers zijn de moeilijkheden zo groot. Dit blijkt weer eens overduidelijk uit
siever schaal gaan afspelen. Terwijl wogewone aaneenschakeling van grapjes en stukjes en liedjes onderscheidt. Het dient
het jongste rapport van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, een zeer uitgebrei- nen, industrie en verkeer onderling om de
de toeschouwer namelijk een spiegel voor te houden van hemzelf, van de maatde studie over de voor recreatie beschikbare en nodige ruimte in Nederland.
voorrang zullen strijden, zullen de landschappij waarin hij leeft, van de al of niet belangrijke personen waarmee hij te
„In de ruimtelijke ontwikkeling van ons land hebben zich verscheidene perioden bouw en de recreatie steeds meer op de
maken heeft.
afgetekend, waarin door bepaalde oorzaken een versterkte toeneming van de be- achtergrond worden geschoven. De „groeDeze spiegel kaatst dit alles vertekend door de hutnor, maar ook als een verne ruimte" zal dan ernstig worden bescherpt beeld terug, waardoor de toeschouwer m staat is om het te herkennen w
hoefte aan ruimte optrad voor één van de vier sectoren, wei ken, wonen, verkeer
dreigd als nu al niet wordt gezorgd voor
al zijn betrekkelijkheid, zijn belachelijkheul of onzuivere verschijning; eigenschapen recreatie. In het bijzonder na de tweede wereldoorlog doen zich in het maat- een zorgvuldig overheidsbeleid. Het rappen die hem misschien m het dagelijks leven met opvallen of waarbij hij niet oj
schappelijk leven ontwikkelingen voor, die speciaal de recreatie naar voren doen ko- port van de Rijksdienst moet voor zo'n
nauwelijks stilstaat. De humor kan dienen als een ontleedmes en legt de kwetsbare
men", zo zegt het rapport van de Rijksdienst. Met andere woorden: als ergens op beleid een wetenschappelijke basis leggen.
plaatsen van de soms zo zwaarwichtige en officiële werkelijkheid bloot.
Naast „de groene ruimte" — welke
dit ogenblik de nood aan de man is, dan is dat wel bij de recreatie.
Daardoor is het cabaret een zinvolle tak van kleinkunst. Omdat het in zijn beste
vooral te vinden is in het oosten en het
momenten die waarheid omtrent onszelf, ons bestaan en onze samenleving onthult
zuiden van het land — kan de Nederlanen ons in staat stelt, hartelijk of pijnlijk lachend, afstand te nemen van de heüiDe „trek naar buiten" is voor steeds meer meer dan een half miljoen. Het aantal der voor zijn ontspanning het water opge huisjes waarin we ons juist zo veilig voelden.
bromfietsen
(in
1949
nog
maar
vierduimensen in steeds groeiender mate een lezoeken. „We gaan naar Zandvoort" kan
Vernieuwingen, zoals de laatste jaren in liet genre zijn ondernomen, hebben dan
vensnoodzaak geworden. Recreatie is, al- zend) is opgelopen tot meer dan een mil- voor de gehele Noordzeekust gelden, want
ook weinig zin, wanneer het cabaret ophoudt de ironische spiegel van onze valse
dus het rapport, vooral een soort „zelf- (oen. Met al deze voertuigen trekt men in die is altijd langer dan u denkt. De Rijkswaardigheid,
onze sentimentaliteit, wansmaak etc. te zijn ofwel het geweten te
vrije
dagen,
m
weekeinden,
als
het
maar
expressie" geworden. Naarmate het prodienst heeft uitgerekend, dat het Nederspelen van onze daden en gedachten. Want vernieuwingen om het bijzondere alleen
ductieproces wordt gemechaniseerd, ge- even goed weer is, kris kras door het land landse strand langs de Noordzee een opvan die nieuwigheden, leiden ons in dat geval slechts af van het wezen van het
automatiseerd, en geatomiseerd, verliest op zoek naar recreatie. Maar de ruimte pervlakte heeft van 1560 hectaren. De tocabaret, van de waarheid omtrent onsself.
de enkele mens zijn invloed op tempo, is slechts beperkt. Als het nog even zo tale oppervlakte van voor recreatie geaard en eindproductie van het totale pro- duurt, ziet het er naar uit, dat pickmck- schikte meren en plassen is ongeveer 25
ductieproces. De mogelijkheid tot eigen plaatsen veranderen in slagvelden en be- duizend hectaren. „De groene ruimte"
initiatief wordt minder". De mens wordt schikbare recreatiegebieden drukker wor- heeft echter het ontegenzeggelijke voor- terrein". De groene ruimte" zou belang- Bijeenkomst gemeenteraad
steeds meer kuddedier. Iets, waartegen den dan de grootste steden.
deel op het strand, dat het bezoek hier- rijk in capaciteit toenemen als de bordjes De gemeenteraad komt dinsdag 30 juli a.s.
hij zich instinctief sterk verzet. Maar de
Terwijl in het westen van het land snel aan niet zo afhankelijk is van het weer. „verboden toegang, ing. art. zus en zo, n openbare vergadering bijeen.
enige gelegenheid om zichzelf te ontplooi- miljoenensteden groeien en iedere mstan- Een dag aan het strand zonder zon is wetboek van strafrecht" zouden verdwijen is dan voor grote groepen alleen te tie grond wil hebben voor huizen, wegen verloren, een wandeling in het bos of op nen. Het ongunstigst is de situatie in Zeevinden in de vrije tijd. Een ijzeren wet en zo mogelijk ook nog landbouw, ge- de heide is minder afhankelijk van regen land en Zuirt-Holland, waar van de res- Postzegelautomaten in noord
daarbij luidt, dat men bij z'n vrije tijds- raakt de recreatie langzaam in de ver- en seizoen. De grootste onderdelen van pectievehjk ruim drieduizend en bijna elf- Na herhaald en dringend verzoek van de
besteding steeds het tegenovergestelde zal drukking. Dit gebeurt juist op een mo- de groene ruimte zijn te vinden in Gelder- duizend hectaren recreatieterreinen 69 en bewoners van Zandvoort-Noord is de PTT
zoeken van hetgeen men in het dagelijks ment, dat steeds meer Nederlanders be- land, dat ruim 97.000 ha aan recreatie- 35% ontoegankelijk is. Niet dat de plaat- overgegaan tot het plaatsen van twee
leven om zich heen ziet. „Weg. uit de hoefte krijgen aan de mogelijkheid de gebieden rijk is. Groningen en Friesland selijke overheden zo graag hun gezag la- jostzegelautomaten in dit deel van de gesleur" is het enige motto, dat de fabneks- huizenzee eens een dagje helemaal te ont- zijn het minst bedeeld. De beide Hollanden ten gelden en overal de beruchte bordjes meente.
De automaten zijn geplaatst op de hoek
arbeiders en de kantoorbedienden de bos- vluchten. De spanningen zullen in de ko- en Zeeland komen er ook zeer karigjes af. plaatsten. De verbodsbepalingen zijn
sen in drijft. Maar helaas, er valt weinig mende jaren nog stijgen, zo voorspelt de
Dat er recreatiegebieden zijn, wil nog meestal bittere noodzaak. Het grote per- van de Dr. Jac. P. Thijsseweg en de Van
te drijven als er geen bossen meer zijn.
Rijksdienst voor het Nationale Plan in met zeggen, dat men er ook gebruik van centage verboden terrein in Zeeland bij- ennepweg.
Een aantal na-oorlogse ontwikkelingen het rapport „Recreatieruimten in Neder- kan maken. „Was het maar waar", lijkt voorbeeld, wordt veroorzaakt, doordat men
heeft de trek naar buiten sterk beïnvloed- land'5. De bevolkingsgroei en de moderne de Rijksdienst in het Rapport te verzuch- de smalle duinenrij, welke in de eerste Roeien in Katwijk
De agrarische beroepsbevolking is aan- ontwikkeling van de samenleving zullen ten. Van iedere honderd hectaren recre- plaats zeewering is, wil beschermen.
De Zandvoortse Reddingsbrigade neemt
zienlijk afgenomen. Het aantal werkne- de behoeften verder doen toenemen, zo atiegrond in ons land zijn slects 57 ha vrij
(Slot van deze beschouwing vindt de zaterdag 13 juli in Katwijk deel aan roeimers in de industrie en de dienstensector zegt het rapport letterlijk.
toegankelijk. De rest vereist een speciale lezer in een van de eerstvolgende num- wedstnjden. De voorwedstrijden vinden in
is overeenkomstig gestegen. Bovendien
Doordat de beschikbare ruimte dan vergunning of is voor lederen „verboden mers).
de ochtenduren plaats. De finale wordt gehouden tijdens reddingsdemonstraties in
hebben de grotere welvaart, betere so- steeds verder dreigt af te nemen lijkt de
de middag. De twee winnaars van de
ciale verhoudingen en verbeteringen in recreatie nog slechts een heel kleine kans
ochtendwedstrijden komen uit tegen een
het productieproces voor brede lagen van te hebben ook iets uit de pot te kunnen
sloeg van de K.R.B, en een ploeg van de
de bevolking als onverwacht geschenk meenemen. Daarvoor stellen de anderen
Vtarme.
een ongekende mate van vrije tijd meege- teveel eisen. De landbouw moet verder
bracht. In 1900 werkten de arbeiders zes worden gemechaniseerd, hetgeen een breMotorraces en -show
dagen per week, zo'n tien tot elf uren dere ruimtelijke armslag vraagt. De steA.s. zondag organiseert de KNMV (Ko127 maal in actie
per dag. De werkweek is in onze dagen den moeten belangrijk worden uitgebreid
ninklijke Nederlandse Motorrijders Verteruggebracht tot 45 uren. De vijfdaagse omdat we tenslotte ook ergens moeten
emging) haar jaarlijkse wegraces op het
werkweek wordt meer en meer ingevoerd. wonen. En om voldoende werkgelegenheid
circuit van Zandvoort om het kampioenIn
1962
zijn
de
reddingboten
en
reddingstations
van
de
Koninklijke
Noorden
ZuidDe vacanties zijn ook sterk uitgebreid. voor een groeiende bevolking te scheppen
schap van Nederland.
Als bijzonderheid kan nog worden verAan het begin van deze eeuw, was va- moeten nieuwe industrievestigingen tot Hollandsche Redding-Maatschappij in totaal 127 maal in actie gekomen om diendat er een. half uur van het procantie nog slechts een kostbaar privilege stand komen. Het wegennet moet wor- sten te verlenen. Dit is het grootste aantal „diensten" m één jaar in de geschiedenis meld
gramma is ingeruimd voor de Veteranen
van enkele gelukkigen. In 1920 hadden den uitgebreid. Het leger moet — om met van de maatschappij, zo wordt in het jaarverslag over 1962, opgenomen m het jong- Motor C'ub, waarvan de rijders een demonstratie zullen geven op allerlei machial 122 duizend arbeiders volgens hun ar- de moderne strijdmiddelen te leren omgaan ste nummer van „De Reddmgboot", opgemerkt.
nes uit vervlogen tijden.
beidsovereenkomst recht op een aantal va- — meer en grotere oefenterreinen hebben.
kantiedagen. In 1940 waren het er al 260 En wat, zo vraagt men zich af, blijft er
duizend en in onze dagen is geen arbeids- dan wel over van dat kleine stukje bos De zwaarste tocht wordt in het verslag schip Texel ten onder ging. Met grote
overeenkomst meer denkbaar zonder va- en woeste grond dat Nederland nog heeft? die van de motorboot Prins Hendrik op moeite slaagde de reddingboot er in der- Auto ontvreemd
Woensdagmiddag meldde een bewaker van
cantie.
De „Groene Ruimte" — het gebied in 16 december 1962 genoemd, toen geduren- tien lijken te bergen.
het circuit dat een auto in de Tarzanbocht
De trek naar buiten is ook sterk gesti- eigen land, dat de Nederlander voor zijn de vele uren tijdens zeer zwaar stormHet doel van de maatschappij wordt als over de kop was geslagen. De inzittenden,
muleerd door de toenemende motorise- recreatie zou kunnen gebruiken — is al weer, helaas vruchteloos, werd gezocht volgt omschreven: ,„De kust van Rottu- twee jongens, waren gevlucht in de duiring. Het aantal personenauto's groeide zeer beperkt. De totale oppervlakte — naar overlevenden van het Duitse m.s. meroog tot Loosduinen te voorzien van nen. De auto bleek op 2 juli j.l. m Amsterin een halve eeuw van tweeduizend tot strand — en waterrecreatiestreken met Nautilus, dat in de nabijheid van het licht- uitstekende reddingsmiddelen en er naar dam te zijn ontvreemd. De jongens zijn
voortvluchtig.
te streven dat zij door geoefend personeel
kunnen worden gebruikt. Voorts te zorgen
voor bejaarde oud-redders, door het ver- Burgerlijke Stand
jongelui, vooral niet als er liefde in het lenen van pensioen of onderstand, of voor
5 juli — 11 juli 1963
spel is.
Geen drukke dag, maar — naar ik hoor- hun nagelaten betrekking. Voor dit werk
Geboren:
Franciscus, zv., J. van der
de — een flinke bezetting in het dorp. is jaarlijks ongeveer 600.000 gulden no. Dat parkeren wordt met de dag moeihj- dig". Sedert de oprichting in 1824 van de Vliet en van J. A. J. Klumper.
Ondei trouwd: Theodorus Maria Wilhelker in ons dorp. Binnenkort zullen ze wel Kon. N.Z.H.R.M. tot l januari 1963 werin Vogelenzang moeten parkeren en dan den 8.642 mensen behouden aan wal ge- mus Bussing en Thea Ebeltje Christina
_ . ___ _
,
naar het strand lopen. Maar daar moet de
Walters; Johan Arnold Hartman en JoZATERDAG 6 JULI — Iedereen denkt een paar uur achter een jonge snuiter en NZHVM eens wat op vinden!
bracht of uit gevaar bevrijd.
maar dat wij, stoelemannen, geen weet een meisje aan gelopen had, omdat hij
MAANDAG 8 JULI
En dan is er
Wat de financiële positie van de maat- hanna Christina Frederika Jansen.
hebben van een slechte zomer. Maar zo is dacht dat het bewuste grietje een goeie nog wat: Men vraagt mij zo nu en dan schappij betreft schrijft het verslag dat
Gehuwd: Willem Johannes Marmus Or't niet. Met een zomer, zoals we nu door- kennis van hem was! Toen hij eindelijk Of de politie en de Reddingsbrigade kwaad
delman
en Frederika Alida Roetemijer.
een
deel
van
het
kapitaal,
onder
de
naam
maken, valt het heus niet mee om je te de kans had gekregen om wat dichterbij op elkaar zijn. Hoe komt men er bij?
verplaatsen in de zegeningen van de wel- te komen, zag hij dat ze 't niet was. Jans
Als er geen sensatie is, kunnen de „bouwfonds" werd afgezonderd voor verOverleden buiten de gemeente: Johanna
vaartsstaat. Het valt je niet zo gauw in, had een beetje leedvermaak, maar ik vind meeste mensen niet leven, schijnt 't wel. nieuwmg van de vloot en aanschaffing Maria Frdhhch, oud 62 jaar, gehuwd gesnapt u ? En waar ze vandaag de dag het zonde van zo'n knul dat hij een halve ik voor mij geloof, dat alles een misvernog zin in hebben om telkens maar weer dag loopt te vergriepen voor een meisje, stand is. De politie wilde een snclboot en van nieuw reddingmaterieel. Gehoopt weest met N. H. Dalman.
met dat smoesje aan te komen van „Twee Maar een vreemde knul blijft het.
Geboren buiten de gemeente: Pieter Jade reddingsbrigade was een beetje bang wordt dat het in de toekomst mogelijk za,',
of drie warme zondagen
en die strandJa, zei hij tpgen Jans, ik weet wel dat dat de politie de taak van de brigade blijken het gehele bedrag van de eventu- cob, zv., P. Paap en van G. Bouwman;
1
mensen "hebben
~ ~ *een" gemaakt
- - i seizoen!"
•" 't uit is, maar ze moet me niet beduvelen ging overnemen. Z e moeten samen maar eel te ontvangen legaten en erfenissen Frank, zv, L. Heijne en van P. A. Loos;
Waar halen ze die onzin eigenlijk van- met een ander!
eens rond de tafel gaan zitten, zou medaan, hè?
Ja hoor, je krijgt nooit hoogte van die neer Momus zeggen! En trouwens, wat daaraan toe te voegen. Dit is thans nog Ricardo Ferdinand, zv., N. Pimentel en
Ik weet niet of de badgasten het naar
geeft het nou, wie er redt. Als er maar niet het geval. Hoewel op het ogenblil van F. de Haan; Liane, dv., B. P. Stor en
hun zin hebben, maar een beetje minder
gered wordt! Het moet niet zo worden 41.700 contribuanten het werk van do van K. Zwart; Peter George, zv., M. S.
wind kon er wel zijn, vind ik. Wat een
dat de mensen verdrinken, terwijl politie maatschappij met een vrijwillige bijdrage van den Boogaard en van E. J. Kuijpers
geluk, zei ik tegen Jans, dat we zo'n ruien reddingsbrigade staan te delibereren van minimum vier gulden per jaar steu
me tent hebben! Hij zou anders behoorlijk
wie er op af moet varen. Ik vind de ge- nen, sluit de exploitatierekening nog met Wentink.
gauw vol zitten met dit weer. Ik denk er
meenteraad wel wat kinderachtig om de
hard over om volgend seizoen oliestook
politie niet de boot te geven, die ze zelf een ongedekt nadelig saldo van rond
te nemen en dan -een grote pan snert er
graag wil. Van de andere kant lijkt da 46.000 gulden, welk bedrag ten laste van Watergetijden
bij. Je zal eens zien, hoe erkentelijk de
politie mij sportief genoeg om een raads- het bouwfonds moest worden gebracht.
strand
HW LW HW
LW
gasten zijn als je behalve de gebruikebesluit te eerbiedigen.
berijdbaar
juli
lijke service, ook nog wat warmte geeft
WOENSDAG 10 JULI - Tjonge, tjonaan het strand!
ge, wat een mooi besluit van een wmde- Geslaagd voor examen
8.55
4.30 21.25 17.00 13.00-19.30
ZONDAG 7 JULI — Joost kan er niet
rige dag!
9.58
5.30 22.27 18.00 14.00-20.30
goed tegen, zegt-ie als 't niet druk is. Die
Dat vuurwerk had weer heel wat be- Mevrouw H. C. de Rijke-Spleet is ge
11.05
6.30 23.37 19.00 15.00-21.30
jongen doet toch zo vreemd de laatste tijd.
langstelling, vooral omdat het deze keer slaagd voor het diploma schoonheidsspc
Ik geloof dat hij zichzelf in de weg loopt
12.19
7.30
2000 16.30-22.30
een „oecumenisch vuurwerk" was. Dat cialiste.
en Jans denkt dat er ook wel een meisje
*
moeilijke woord heeft mijnheer de redak4.30-11.30
0.49 8.30 13.26 21.30
achter zit. Vanmorgen was hij opeens
teur voor me opgeschreven.
Mej. N. Terol slaagde in Den Haag voo;
1.50 10.00 14.24 22.30
6.00-12.30
verdwenen en 's middags kwam hi1 boWaar je allemaal al niet mee te maken het examen Costumière.
2.42
10.30
15.15
6.30-13.00
23.00
ven water. Toen ik vroeg waar hij al die
Zij ontving haar opleiding bij het insti
krijgt aan het strand, hè?
tijd gezeten had, antwoordde hij dat hij
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
STOELEMAN tuut van mej. A. Koper.
Beschikbare ruimte 'moet economisch worden verdeeld

DIERBAAR STUKJE GROND

Hiei

KNZHRM in 1962

MUM, ir* de

Kwart eeuw bij de gemeente

Touristische ritten

Hot uiterst leerzame aanvalspartijtje, dat
u hieronder aantreft, doet enigszins denken aan de offercombinatie, die vorige
week behandeld werd. Hoewel de aanvalsvooring hier geheel anders is, valt ook
hier de beslissing door een drievoudig offer: loper, paard, toren.

voor de automobilist
De scooter of de auto, de bromfiets of het motorrijwiel staat voor de deur. Het is
een aardig dagje met fatsoenlijk weer. Waar gaan we nu heen, roept iemand uit.
Maar de kaarten zijn niet te vinden; alle -gidsjes zijn net uitgeleend; niemand kan
iets bedenken. Op dat ogenblik hoeft u alleen maar te denken aan de ANWB.
Deze bond is namelijk bezig met de opbouw van een aantal toeristische ritten in
verschillende delen van het land, waarbij speciaal aandacht is geschonken aan de
recreatie.

NETTHEIM—HAMILTON
Gespeeld por correspondentie, Australië '58
I. d2-d4, d7-clö, 2. e2-o4, Pg8-f6, 3. Pblc3, g7-g6, 4. Lcl-g5, Lf8-g7, 5. f2-f4, 0-0,
6. e4-e5, Pf6-e8, 7. Pf]-f3, Pb8-d7 (Deze
stelling is voorgekomen in de partij Unüickcr-Pirc, 1953, waarin Zwart na 8. Lc4,
Pb6, 9. Lb3, d5 goed spel verkreeg. Pirc
gaat daarom al zover in zijn monografie
over do Pirc-verdediging de zet 5. f4 van
een vi aagteken Ie voorzien. Maar in de
onderhavige partij gaat Wit onmiddellijk
tot de aanval over en het resultaat is ondubbelzinnig: 6 zetten lator is het uit!)
8. h2-h4!?, h7-h6 (Wint een stuk, maar
nu maakt Wit do h-lijn open) 9. hl-h.5!,
höxgS, 10. Pf3xg5, Pd7-b6, (Wit dreigde
II. hg6:, fg6:, 12. Lc4+ etc.). 11. Lfl-d3!,
f7-f6 (Dit blijkt vergeefse moeite to zijn;
de witte aanvalsstorm raast verder. Niet
beter was 11. ...Lf5, waarop 12. g4 zou
zijn gevolgd, b.v. 12. ...Ld3:, 13. Dd3:,
dc5:, 14. hg6:, Dd4:, 15. gf7: + , Tf7:, 16.
Dh7-f, KfS, 17. Pe6 mat) 12. hSxgG, 16x
g5, 13. Thl-hS-fü en Zwart gaf zich gewonnen. Na 13. ...Lh8:, 14. Dh5 gaat hij
mat: 14. ...Tf4:, 15. Dh7+, KfS, 16. Dh8:
mat.
En na deze fraaie demonstratie van een
koningsaanval — het voor velen meest
aantrekkelijk facet van het schaakspel —
ter oplossing een partijstclling, waarin
Wit met een paar krachtzetten zijn tegenstander tot overgave kan dwingen. Zie
diagram.

Donderdag 11 juli .vierde de heer A. Kalff,
hoofdcommies bij de gemeentelijke bedrijven voor gas en water, zijn zilveren
dienstjubileum. Voor dit jubileum bestond
een grote belangstelling.
,
,
Behalve het gezamenlijke' person.ee! waren aanwezig, ds. de Bruijne,' ds. de Ru en
pastoor Cleophas, de wethouder van bedrijven, mevr. C. F. Stemler-Tjaden en
burgemeester Mr. H. M. van Fenema.
De directeur, de heer A. A. Cense, sprak
de jubilaris toe en bracht hem dank voor
de goede samenwerking. Namens het personeel werd de heer Kalff een horloge
aangeboden.
Vervolgens voerde mevr. Stemler-Tjaden het woord en overhandigde de jubilaris een bedrag onder couvertr'Namens
de technische dienst sprak de heer^ F. de
Jong en namens het bestuur van dë'plaatselijke afdeling van Algemene B^nd van
Ambtenaren, de heer J. G. Biseïjberger.
Hij bood de heer Kalff een portefeuille
aan, terwijl mevrouw Kalff bloemen in
ontvangst mocht nemen. Hierna spraken
pastoor Cleophas, namens de oecumenische
commissie en burgemeester van .Fenema
woorden van waardering.
.',/VS
Namens het gemeentebestuur zorgde de
heer Van Fenema nog eens voorheen prettlge verrassing in de vorm van eet,' enveloppe.
"De heer Kalff dankte tot slot voor de
belangstelling bij zijn jubileum, fifc?;

grens bij verbodsbord voor alle verkeer,
jehoudens toelating vanwege de douane;
aan het eind van deze weg gaat men linksaf en wandelt om het huis heen naar de
verharde weg".
De ANWB verstrekt de kaarten voor
deze tochten (ook op de bijkantoren) gratis aan leden en niet-leden. Daarnaast zijn
de kaarten voor een kwartje verkrijgbaar
bij vele WV-kantoren. Die kaarten geven
Naast de reeds het vorig jaar uitgezette extra veel informatie en toelichting. Maar Naar de 15.000 inwoners ~,
Veluweroutes zijn in de afgelopen weken ze zijn niet nodig. Want de borden wijzen Op 30 juni j.l. telde Zandvoort 14.846 inin verschillende delen van ons land nieuwe duidelijk de (fraaie en wel gekozen) weg. woners. Aan het begin van dit jaar bemogelijkheden geschapen. Daar is b.v. in
droeg het aantal ingezetenen 14'.700. Er
Limburg de Mergellandroute. Van Wijk
vertrokken de eerste helft van dit jaar
op de oostelijke Maasoever gaat men in
484 personen, en er vestigden zich 612
zuidelijke richting langs de rivier tot aan
personen in de gemeente. Het aantal manEijsden bij de Belgische grens. Die grens
nelljke ingezetenen bedroeg op 30 juni j.l.
wordt dan gevolgd langs typische Zuid7.021 en het aantal vrouwelijke ingezetelimöurgse plaatsjes naar Slenaken en
nen 7.825.
Epen, vandaar gaat men dan later noordwaarts en komt naar Hoensbroek in de
oude mijnstreek. Terug rijdt men dan o.a.
langs de rechter-Maasoever.
Friesland kreeg een Merenroute die het
terrein bestrijkt van Makkum, Sneek tot
in de buurt van Grouw en het Gaasterland.

Men is bij de ANWB van mening, dat de
automobilist-plezierrijder kalm rijdt langs
de grote wegen, waardoor voortdurend
inhaalmanoeuvres ontstaan, zeker op
drukke .dagen. Door middel van het aangeven van speciale routes wil men de plezierrijders van de grote wegen halen en
hem leiden langs plekken waar nog veel
recreatiemogelijkheden te vinden zijn.

Oecumenische bijeenkomst
in Hervormde kerk

Drente kan men doorkruisen aan de
hand van de Hondsrugroute, die van Zuidlaren naar Emmen loopt, heen en terug
in totaal ongeveer 125 kilometers.
In Zeeland kan men een rit van ongeveer 190 km maken, waarbij Zuid-Beveland en Walcheren worden doorkruist,
maar waarbij ook de boot over de Westerschelde twee keer te pas komt, omdat
— terecht — Zeeuws-Vlaanderen in dit
traject is opgenomen.

g

"l <
/; Itl

(Wit: Kgl, Dc2, Tdl, Te5, Lc3, Lh7, pionnen a2, b2, f2, g3, h3; Zwart: Kh8, Db5,
TaS, Td8, Le6, Le7, pionnen a5, d5, f7,
g7, h6).
Deze stelling kwam voor in de partij
Berthold-Mikenas, toernooi der Baltische
landen 1960. Wit speelt en wint. Het is
niet zo moeilijk, maar de gehele combinatie is typerend voor het combinatoir afronden van een koningsaanval: vooral de
slotzet is het herinneren waard.
Ziet u het? Oplossing volgende week.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

effjeugdpuisfes
PUROL-POEDER
F1.60 - f 1.-

De routes worden alle aangegeven door
duidelijke laag geplaatste zeskantige taorden met de naam van de routes en een
pijl. Wie dus zulk een pijl tegenkomt kan
rustig aan de rondrit beginnen: men komt
altijd weer terug op het punt van uitgang.
Nu is een Nederlander een serieus mens.
De ANWB heeft het daarom niet gelaten
bij die borden alleen. Integendeel. Van
iedere route is een fraai uitgevoerd routeblad verschenen met een volledige kaart
en uitvoerige gegevens over vele zaken die
men langs die routes tegenkomt, zoals
landgoederen, molens, kerken, picnicplaatsen en zwembaden. Op zulk een tocht van
een betrekkelijk laag aantal kilometers
valt nog heel wat te bekijken. Ook aan
het wandelen is de nodige aandacht besteed. Bij de Westerschelde-route b.v.
vindt men wandelingen, uit Cadzand en
Hulst van resp. 16 en 9 km, zo in de geest
van „Op het punt waar de verharde weg
overgaat in een zandweg passeert men de

et*
Het is koud voor de tijd
van het jaar, schrijven de
kranten, maar ondanks deze weersgesteldheid, schijnen de menselijke temperamenten en politieke temperaturen hoogtepunten te
bereiken in de rechtzalen
en rond de conferentietafels. In de kranten verhuist men op één pagina van de
Londense alkoven (ministerloges
heeft
een spottende geest opgemerkt) naar het
torentje -aan het Haagse binnenhof, waar
de demissionaire minister-president peinst
over een opvolger naar zijn evenbeeld.
Vandaar volgt men in de kolommen het
ideologisch geschil tussen China en de
Sovjet-Unie en de voorbereidingen voor de
a.s. kcrnstopcoiiferentie tussen Oost en
West.
De conflictstof ligt hoog opgestapeld op
een vel krantenpapier, zodat men ieder
ogenblik moet vrezen, dat het dntkiver]!
tussen de vingers zal ontbranden. Maar
dat is te voorkomen, want men kan, zoals
bij de kerstboom, een natte spons binnen
onmiddellijk bereik gereed houden. Maar
de problemen die de aandacht vragen laten
sich niet eo simpel tot een oplossing brenaen en de middelen om een begin van
brand te smoren, zijn doorgaans minder
onschuldig dan een voorwerp uit de keuken. Toch zijn enkele voorvallen minder
dreigend, dan =c onder de krantenkoppen
lijken.
Koningin Victoria had tijdens haar regeringsperiode al te kampen met mimsters en vlootvoogden die uit de band
sprongen en onze vaderlandse politici zullen wel nooit uitstijgen boven de huiskamersfeer. Van meer betekenis is liet a.s.
gesprek over de kernstop. Een gesprek dat
neerkomt op het zijn of niet zijn. Daarvoor zijn andere temperamenten nodig
dan jokkende hoogwaardigheidsbekleders

en goedwillende huisvaders die politiek bedrijven.
Talleyrand, de Franse minister van buitenlandse zaken uit het begin van de 19e
eeuw, heeft eens een beschrijving gegeven
van de eigenschappen van de man die zijn
land op' een conferentie moet vertegenivoordigen:
Een soort instinct, hem steeds waarschuwend, moet hem ervoor behoeden, dat hij
Kich in een discussie compromitteert. Hij
moet de gave bezitten openhartig te schijnen, maar intussen ondoorgrondelijk te
sijn; om terughoudendheid met een nonchalante onbevangenheid te maskeren; hij
•moet zelfs zijn genoegens met beleid, kiesen. Zijn conversatie moet eenvoudig en
vol afwisseling zijn, met onverwachte wendingen, altijd natuurlijk en soms naïef,
in één woord hij mag in alle vierentwintig
uren van de dag en nacht geen ogenblik
vergeten, dat hij een verantwoordelijke
positie heeft. En toch, al deze kwaliteiten, hoe zeldzaam ook, zijn niet voldoende
als de goede trouw hun niet de waarborg
verleent, die bijna altijd nodig is. Hier is
één ding, dat ik zeggen moet om een wijn
verspreid vooroordeel de kop in te drukken: neen, de diplomatie is niet een wetenschap van bedrog en dubbelhartigheid.
Als goede trouio ergens nodig is, dan is
ze dit in de eerste plaats bij politieke transacties, want hierdoor alleen krijgen zi]
vastheid en duurzaamheid. Men heeft dikwijl de fout gemaakt om gereserveerdheid
te verwarren met bedrog. Goede trouw
wettigt nooit bedrog, maar reserve laat
zij toe; een gereserveerdheid heeft bovendien de bijzondere eigenschap, dat eij het
vertrouwen doet toenemen."
Maar zal de leser tegenwerpen, Talleyrand — bisschop, politicus, en minnaar —
was zelf niet brandschoon. Desondanks
moet men hopen dat een temperament als
door hem beschreven, beschikbaar zal zijn
om ons in gematigder temperaturen te
brengen.

De gezamenlijke kerken van Zandvoort
hebben woensdagavond j.l. wederom een
indrukwekkend getuigenis afgelegd van
hun steeds vastere lijn aannemende wil
tot samenwerking. De oecumenische avond
die gehouden werd in het Hervormde
kerkgebouw had,- een verheugende belangstelling, zowel- van inwoners als van
badgasten.
Het lijdt geen twijfel dat het werk van
de Stichting Oecumenisch Contact in
Zandvoort zichtbaar wordt gezegend. De
christenen, die woensdag j.l. samenkwamen om te bidden en te zingen, hebben
tevens geboeid geluisterd naar een geinspireerde uiteenzetting van Pater Jelsma,
de onvermoeide „pleinprediker" voor eenheld onder de christenen van ons land. De
samenkomst werd geopend door Ds. P. J.
O. de Bruijne die <3e aandacht vestigde op
het doel van de oecumene in Zandvoort:
Het verwerkelijken'van het gebed des Heren: „Mogen zij allen één zijn". In dit verband wees hij ook op de betekenis van het
Vaticaans Concilie.
Martin Groenewold bespeelde het orgel, terwijl een bijzonder geluid in deze
bijeenkomst werd gebracht door het duo
„The Seahorses", die enkele prachtige ne-

gro spirituals zongen, o.a. Nobody knows
the troubles I've seen, dat een ontroerende
vertolking kreeg.
Pater Jelsma richtte zich in zijn betoog
op de mens in zijn verhouding tot God.
God is aanwezig om uwentwil! Het gaat
om u! Daarom is hij er, om geluk, licht en
warmte te brengen. De schepping is er
niet in de eerste plaats voor Hemzelf. Hij
heeft de aarde geschapen met alles, wat
er op is, voor de mens, opdat de mens de
aarde zou bevolken en haar zou onderwerpen. Daarom ook heeft Hij zijn Kerk
gesticht, waardoor wij allen deel hebben
aan het Mystieke Lichaam van Christus.
Dit houdt in dat wij één zijn in liefde, de
liefde van Christus. Te lang misschien hebben de Kerken in de beslotenheid van hun
streven, dat in de praktische uitoefening,
de gebreken ondervindt van alle mensenwerk, onbewust een scheiding gebracht
tussen God en 'de mensen. Maar wij moeten elkaar vinden in liefde, want God schiep
ons tot geluk. Daarom houdt het mensenhart nooit op te zoeken naar dat geluk,
dat mensenhart, dat altijd vervuld is van
heimwee, is geschapen voor het samenzijn,
het ontmoeten en het voortdurend gesprek
H.W.
met de ander

.Slapende rijbewijzen

Mensen en zaken
Wanneer witte rook f
Het is niet gebruikelijk dat er in deze
kolom „aan politleli gedaan" wordt.
Maar een mening hebben over de huidige
kabinetsformatie Is nog niet direkt politiek bedrijven. .Wat nu gebeurt in onze
parlementaire democratie, is wel zo bijzonder, dat het nauwelijks te geloven is,
dat er nog Nederlanders zijn, die niet weten wat er gaande is en die er dan geen
mening over zouden hebben.
Het is bijna twee maanden na de verkiezingen van half mei.
Toen begon het, terwijl de normaal denkende staatsburger mocht denken: Nu zijn
we er, we krijgen weer een nieuwe regering, we gaan weer geregeerd worden!
Nee, het begon pas: Br kam een informateur, gevolgd door een formateur. Deze
twee heren doken met verschillende instelling in de beschikbare gegevens. De
een wierp moeilijke vraagstukken op, signaleerde ze dus, de ander kronkelde net
zo lang in ondeskundige bochten tot niemand meer wist hoe men uit het doolhof
moest komen, dat kunstmatig was aahgelegd. Zeker, er was opeens een doolhof,
of zoals men wel deze dingen noemt: een
spiegeldwaaltuin. Dat- was een labyrinth
met lachspiegels, waarin men de zotste
weerspiegelingen van personen en dingen
kon zien. Als je er uit kwam, gilde je
van het lachen, weliswaar wat verbijsterd en soms ook wat geschokt. Als je
weer in het normale leven stond, zonder
spiegels om je heen, lachte je wat schaapachtig tegen die wereld, omdat die er zo
onaandoenlijk prozaïsch bij stond.
De kaarten werden opnieuw geschud.
De problemen en vraagstukken werden
weer door elkaar gehutseld en weer kwam
er een informateur (wegbereider) gevolgd
door weer een formateur. Nu bleek het
tweede tweetal de schadelijke invloeden
van de werkwijze van het eerste tweetal
te ondergaan. Er was' een algemene
spraakverwarring en een hinderlijk onbegrip voor eikaars bedoelingen. Invloeden
van buitenaf lieten zich gelden, ideeën en
suggesties braken in een wilde stroom los
en ze kwamen van alle kanten. De kwestie werd wederom verschrikkelijk ingewikkeld en de figuren, die respectievelijk
minister-president en gewoon minister
zouden moeten worden, keken elkaar verlegen glimlachend aan: Wat is er in
vredesnaam gaande? Komen we nog tot
regeren of is het maar een smoesje?
En stemmen gaan er al weer op: Er
komt een derde stel. Nog eens een informateur, gevolgd door' een formateur. Een
weinig opwekkend schouwspel. Daarom
zou ik van deze plaats willen opmerken:
(iedereen bemoeit er zich toch mee, dus
ik val niet op). Metsel de heren in en laat
ze in conclaaf, zonder drankjes, zonder
kreeft en caviaar, een regering kiezen.
Dan kunnen geen invloeden, van welke
zijde ook, de heren in verwarring en twijfel brengen. Kom op, lui, bij elkaar gaan
zitten, deurtjes en raampjes dicht, stemmen en praten. Door de eeuwen heen
heeft de Roomse Kerk zó haar Pausen geIkozen. Slechts eenmaal bestormden de
burgers van Rome de conclaafruimte en
brak het dak boven de onthutste kerkvorsten af.
Maar dat was omdat het te lang duurde. Laat ons nu spoedig witte rook zien!
En de hemel sta de politici bij als de burgers het dak boven hun hoofd gaan slopen.
MOMUS.

en n iet verbrand
PIGMADERM
Tut» 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95

fouten het nog eens onder zeer deskundige leiding „doornemen" van de stof op een
moment, dat de pure techniek van het besturen van een auto geen moeilijkheden
meer oplevert.

Intussen kunnen ANWB en KNAC het
aantal aanvragen niet bijhouden. Dat bewijst, dat er veel goedwillenden zijn. Het
i
ware te wensen, dat, eventueel met ini
Het is té gemakkelijk alles, wat er op de weg gebeurt, onder één noemer te 'bren- schakeling van „commerciële" instructeurs, het instituut van de voortgezette
gen die „de verkeersonveiligheid" heet. Verkeer is het samenspel van meer dan
rij-opleiding een veel grote capaciteit
een, gewoonlijk van vele weggebruikers. De statistieken leren, dat het solitaire kreeg — en laat het afleggen van die rijongeval, waarbij dus geen derden betrokken zijn, vrij veel voorkomt. Een enkele proef en het volgen van zo'n cursus dan
uitzondering daargelaten heeft het slachtoffer een dergelijk ongeval te wijten aan maar gerustig een uiting van „snobisme"
worden! Misschien komen dan de grote
zijn eigen onkunde, aan onbekwaamheid of aan onvoorzichtigheid. Het gaat niet getallen los. Dat zou betekenen, dat meer
mensen zich in de „grenssituaties" weten
aan „het verkeer" daarvan de schuld te geven.
te redden en dat mogelijk minder kinderen bij „onvoorzichtig oversteken" gedood
Jn Luxemburg is dezer dagen een bijeen- tegorle incidentele automobilisten kan en worden — en welliöht minder „voorrangkomst gehouden van La Prévention Rou- mag men niet verwachten, dat zij „hun nemers" anderen in het ongeluk storten.
tière Internationale, de organisatie van voertuig in grenssituaties beheersen". GeEen probleem blijven uiteraard de
de nationale verenigingen voor veilig ver- lukkig is het gros van hen wel voorzichkwaadwilligen,
die bewust risico's nemen,
tlg,
zij
hetmisschien
in
den
beginne
hinkeer. Op dit congres heeft o.a. dr. Linden,
die onverantwoorde manoeuvres op de
de voorzitter van de Westduitse Bundes- derlljk. Of dit euvel te verhelpen 'valt?
Er is wel eens gedacht aan de invoe- weg uithalen omdat zü niet bereid zijn
verkehrswacht, gepleit voor betere verkeersopleiding en voor voortgezette rij- ring van een voorlopig rijbewijs met na zich aan welke regel ook te storen. Het
opleiding en hij heeft tevens gewezen op een jaar een nieuwe, en zwaardere,''proeve is te hopen dat dit soort lieden veel atde 'slapende rijbewijzen'. In Duitsland b.v. van bekwaamheid. Uitgaande van ,'t over- tente politiemannen op hun weg ontgaat slechts tweederde van hen, die het stelpende aantal aanvragen voor rijbewij- moeten.
rijbewijs bezitten, de tijdens de opleiding zen is het nauwelijks aan te nemen, dat
opgedane kennis direct in de praktijk ver- een dergelijke regeling is te realiseren.
der ontwikkelen. De rest zijn mensen, die Er bestaat echter wel een andere •'— geOFFICIËLE MEDEDELINGEN
soms pas na jaren hun rijbewijs gaan ge- heel vrijwillige — oplossing voor dit probruiken, of mensen die te hooi en te gras bleem, namelijk de voortgezette rijjppleiGEMEENTE ZANDVOORT
eens rijden — en dat, terwijl onderzoekin- ding c.q. rijproef voor gevorderden, die
gen hebben aangetoond, dat elke bestuur- georganiseerd wordt door resp. KNAC en
Bekendmaking
der pas na enkele jaren praktijk volkomen ANWB en bovendien -op het programma Het Hoofd van het gemeentebestuur van
„verkeersveilig" is. Ook in Nederland kent staat van een aantal geselecteerde rij- Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
'l
maandag 22 juli 1963 gedurende vier wemen de „slapende rijbewijzen en juist in instructeurs,
Ook op het bijzonder grote nut van ken op de gemeente-secretarie voor een
de komende zomermaanden zullen weer
ter inzage ligt het ontwerp van de
heel wat lieden op de weg komen, die het deze vormen van voortgezet rij-onderricht ieder
partiële wijziging J 6 van het uitbreihele jaar niet rijden en dan in hun va- is in Luxemburg met nadruk gewezen. dingsplan-in-onderdelen
der
gemeente
kantie een wagentje huren, met wat ver- Vast staat immers, dat vele automobilis- Zandvoort, met de daarop van toepassing
sleten verkeerskennis de weg op gaan en ten, volkomen te goeder trouw, verkeerde zijnde bebouwingsvoorschriften, betreffeneen terrein, gelegen ten westen van de
soms zichzelf mateloos overschatten. Zij rijgewoonten hebben aangeleerd. Tijdens de
Tolweg, ter diepte van ongeveer 70 m,
vormen een gevaar, voor zichzelf uiter- een voortgezette opleiding komen die er dat begrensd wordt door de dr. C. A. Geraard, maar vaak, juist door hun vreemde uit en de praktijk heeft aangetoond, dat kestraat en het Mussenpad.
Gedurende bovenstaande termijn van
reacties, nog meer voor derden. „Beheer- de lessen tijdens zo'n cursus of zo'n verweken kunnen belanghebbenden bij
sing van een voertuig in grenssituaties en zwaard „examen" opgedaan, gewoonlijk vier
de gemeenteraad bezwaren tegen dit ontde wetenschap hoe in uiterst kritieke om- een uiterst gunstige invloed hebben. Zo- werp indienen.
standigheden bliksemsnel juist te hande- lang het rij-onderricht in Nederland be- Zandvoort, 11 juli 1963
len moet nog velen worden bijgebracht", paald onvoldoende blijft, is de enige weg
Het Hoofd van het gemeentebestuur
zei dr. Linder in Luxemburg. Van de ca- om zich te wapenen tegen ongewilde rijvoornoemd, Van Fenema.

vormen een gevaar op de weg

FAMILIEBERICHTEN
Verloofd:
ADELE VAN KEMENADE
JOHN DAVB POTTS
Zandvoort/Hampton (Virginia : U.S.A.)

Voor onze fabricage-afdelingen en

MAGGI

Voor de vele blijken van deelneming en
medeleven ondervonden bij het overlijden
van mijn lieve vrouw
BEBTHA KERKMAN-SCHAFELNER
betuig ik u mijn hartelijke dank.
P. Kerkman
Zandvoort, juli 1963
Helmersstraat 12

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
APOTHEEK:
13 t.m. 19 juli:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot. 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 14 juli
Dierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 14 juli
9 uur: Pfarrer G. Schulze, West-Berlijn.
Dienst in de Duitse taal voor de Duitse
" gasten.

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal
NED. PROTESTANTENBOND;
Brug straat 15
Zondag 14 juli
10.30 uur: ds. H. Luikinga (d.g.) uit
Beverwijk.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 14 juli
Aerdenhout (Adventskerk):
9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Zandvoort:
10.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. W. van Wijk, van Haarlem-Zuid.

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

GEMAKSSCHOENEN

van-

PRESBURG

en het leed is geleden!

GR;HOUTSTRAAT 29,rHAAR,LÉM

Pedicure
en;Voet-manicure
en handmassage
Steunzolen naar maat
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. -Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035

Miele wasautomaten
en Miele wasmachines
STOFZUIGERS
STRIJKBOUTEN

Vaatafwasmachine
van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)
LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN!

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F FE NB ER G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

„COMITÉ VOOR OUDEN VAN DAGEN"
heeft besloten aktiviteiten te beëindigen

Het' Comité voor de Ouden van Dagen in
Zandvoort' heeft op een maandag gehouden' vergadering besloten haar activitelten te beëindigen. Dit houdt in dat de
jaarlijkse huis-aan-huis-collecte en het
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
jaarlijkse uitstapje voor de Ouden van
Dagen dit jaar niet zal plaatsvinden.
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 (Hoogis); 11.30 uur en 19.30 uur. In Zandvoort. is .naast het Comité voor
'In de week: 7,"7.45 en 9 uur.
"O'iïden van Dagen, hetwelk ruim veertig
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
jaar actief is geweest, de sociëteit „Voor
19-20 uur.
Anker" enige jaren geleden opgericht.
Het Comité voor Ouden van Dagen en
H.H. Missen voor Duitse gasten in het
de Sociëteit „Voor Anker" werkten de
Parochiehuis te 8.30 en 11 uur. Deze
laatste jaren niet met, doch naast elkaar,
dienst wordt. geleidt door een Duitse
hetgeen bij de ingezetenen van Zandvoort
priester.
vaak tot misverstand leidde, temeer daar
de Sociëteit „Voor Anker" zich de laatNED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
ste jaren meer en meer op het terrein van
het uitgaansdagje begaf.
In juli en augustus geen samenkomst.
Het comité meent dat hierdoor haar
werk overbodig wordt.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
Willemstraat.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 14 juli, 9.45 uur, 298 m: radiotoespraak door de heer B. D. Soni. Onderwerp: „Humanisme, ook in India".

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

Het spijt de leden van voornoemd comité zeer dit besluit, 'na rijp overleg, te
moeten nemen, temeer daar zij weten dat
niet-leden van de Sociëteit „Voor Anker"
daardoor gedupeerd zullen worden.
Het comité acht het niet verantwoord
onze winkeliers en ingezetenen van Zandvoort nog meer voor "-giften in natura en/
'of met collecten te belasten.
Rest ons comité allen die het haar in de
ruim veertig jarige werkzaamheid hebben mogelijk gemaakt iets voor onze
Ouden van Dagen te'kunnen doen, hartelijk te bedanken.
De voorzitter, H. Hildering
De secretaris-penningmeester, H. Bos
Wij betreuren de stap van het comité en
hopen dat er alsnog een oplossing kan
worden gevonden, eventueel in samenwerking met genoemde sociëteit, het uitstapje ook dit jaar mogelijk te maken. Red.

Te koop: BANKSCHROEF,
SNOEISCHAAR.
l'Amistraat 7.

Schildersbedrijf

C. J. PJRL AP
BUITENWERK
BINNENWERK'
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrona 1>ij elke hoeveelheid.

Gevr. JONGEMAN m bez.
rijbewijs B.E. van 15 juli
t.m.
oind sept.
Crmks
Wijnhandel, Gr. Krocht 28,
telefoon 2654.

Draag
d,è"zo ELEGANTE

A. Ni. v. d. Mije-Walet
PREDIKBEURTEN .

mannelijke medewerkers
Schoenconcern vraagt WINKELPAND, Haltestr. of
Grote Krocht. Br. mot uitgebreide inlichtingen ond.
nr. 5301 bur. Zandv. Courant.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

magazijnen zoeken wij

a. in dagdienst
b: in 2-pIoegendiensl
c. in 3-ploegendienst
Gunstige loonvoorwaarden en sociale
voorzieningen.
Vereisten:
A leeftijd 23—45 jaar
A goede gezondheid
& belangstelling voor of ervaring met productie-arbeid in voedingsmiddelensector.
O vermogen om min of meer zelfstandig
maar ook in groepsverband te werken.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
onze afdeling Personeelszaken. Telefoon
82243 toestel 119 of 92. Ons adres is: Haarlemmerweg 317-321, nabij het station Sloterdijk. Voor reistijd en reiskosten treffen
wij graag een gunstige regeling.

Nieuwste Volkswagens
MEISJES (14 jr.)
gr. nieuwe V.W. 1500 TWEE
b.z.a. in gr. vak. v. lichte
Ook Opeis Rekord...'63 bczigh. Tel. 2648.
en Chevr. „Impala" Wie wil do E N G E L S E

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 TAAL BIJHOUDEN door
regelmatig een uur p.w.
Engels te converseren ">
UW ASSURANTIEMAN
Bi', nr. 5303 bur. Z. Crt.
BLOEMENKUIS
UW VERTROUWENSMAN
Gevr. MEISJE, opleiding
A. H. v. d. MEIJ
F. PLOEGMAN
mulo B, voor typewerk e.d.
Haltestraat 65, lelef. 2060
Zaterdags
vnj.
Technisch
Erkend
bui'. Calcu, Lijsterstraat 7,
Elke dag verse bloemen
assurantie-agent
telefoon 2383.
Wij bieden ze u
Stationsplein 15, telef. 4562 Goed TEHUIS gezocht v.
in vele variëteiten!
3
jonge
POESJES.
WONINGRUIL
Grote keuze in kamerplanten
Van Ostadestraat lOa.
Haarlem-Zandv. of omy.
Het speciaal-adres voor
Aang. groot bovenh., bcv.
uw bruids- en grafwerk
7 kam + voor- en achter- Jonge vrouw zoekt WERK
balkon. Gevr. huis m. vrij 's avonds nanaf ± 7.30 u.
Diverse bloemzaden
Tel. 2510.
uitz. Br. 5302 Z. Crt.
Bediening, prijs- en kwaliWoninginrichting
HEE- teit, stemt ieder tot tevreWONINGRUIL
Aangeb. zonn. beneden- MEIJER, v. Ostadestraat denheid. Zie onze etalage.
woning: 2 k., serre, keuk., 7a, kan wcor STOFFEERlaat uw TEGELPADEN
toilet, kelder, voor en ach- WERK aannemen.
en TERRASSEN in orde
tertuin. Lage huur.
Gevr. grotere woning in Dierenbescherming
maken
Zandvoort. Bredeiodcstr. 9
vraagt voor kauwtje dat Alle soorten tegels en in
nog niet kan vliegen ged. alle kleuren. Straatmakersenige weken papcgaaie- taedrijf J. J. Willemse & zn
ZANDVOORT
kooi ter leen. Aanb. gaarne Soendastr. 17, tel. 02500Aan de boulev. met
aan EHBO-post, van Len- 50131, Haarlem.
prachtig uitzicht op
nepwcg 53, flat 6, telef.
zee en strand zonn.
3225.
Examentijd
luxe 4-kamer FLAT
m. c.v., gr, berging,
REPARATIE VAN PER- Prisma-tijd
lift en voll. stoff.
ZISCHE TAPIJTEN bij het Blijvende geschenken
Spoedig vrij te aanbekende adres IPEKDJIAN
vaarden. Vraagprijs
Marisstraat 48, telef. 3028.
ƒ 59.000,-.
MAK. EN ASS.
PSSÏSMA
KANTOOR
KAPSTER komt bij u aan
LOCHTENBERG
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
SOESTERBERGSEBel 020-122851
STRAAT S, SOEST,
tel. 02955-2064 b.g.g.
Loodgieter vraagt D A K 02950-17727 en 030WERK. M. C. Kuperus,
19707.
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem
Te koop: MORRIS 850,
1961, 35.000 km. gelopen,
ƒ 3350 (weg. stud. red.).
Frans Zwaanstraat 74, telefoon 4798.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

! het goede anker-horloge

Te koop: MEISJESFIETS,
Schildersbedrijf
9-11 jaar.
GOUDEN en ZILVEREN
P. J. DANNENBURG ARTIKELEN
Van Ostadestraat lOa.
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Te koop i. g. st. z. Edy
Zandvoort
WASCOMBINATIE en 2Kerkstraat 33
Tel. 2457 b.g.g. 2584
vlams GASCOMFOOR m.
A'dam tel. 020-741450
bijpass, tafel. Te bevr. Koofferte
ninginneweg 33 na 19 u. Vraagt vrijblijvend

Fa. Lansdorp

Binnenwerk, buiten-

Ter overname mijn prach- werk, muurwerk
lige V.W. DE LUXE 1962
m. roldak, radio e.a. ace.
Prijs ƒ 4750. Sportleraar
W. Buchel, Caravancamping
Zeereep", Van LenTot besluit van het cursusjaar 62-63 von- plaats. Driehonderd kinderen, verdeeld in ,,De
den in het sportpark „Duintjesveld" de vier leeftijdsgroepen, namen hieraan deel. nepweg.
jaarlijkse athletiekwedstrijden van de De leraren van de school vormden de
Te koop: nieuwe electr.
openbare ulo-school „Wim Gertenbach" jury. De uitslagen luiden.
KEUKENMACHINE incl.
koffiemolen, wegens overMeisjes 12-13 jaar:
60 m
hoog handbalw. kastiebalw. compl. Prijs ƒ 250, winkel1. Lénnie Ramkema
9,3 sec.
21,60 m '
41 m waarde ƒ 412.
1,20 m
Irene v.d. Vorm
8,9 sec. 1,20 m
22
m
37 m Oosterparkstraat 4.
2. Wilma van Gijzel
10 sec.
24,40 m
40 m
1,30 m
3. A'strid Visser
9,5 sec.
20,50 m
41 m Gevr.
WERKSTER per
1,20 m
aug. of sept. l of 2 maal
Meisjes 14 jaar:
vérspr.
kogelst. per week. Klein gezin,
handbalw. 60 m
1. Aisteen de Reus
22,10 m
8,8 selc
3,97 m
7,39 m de Ruijterstr. 96, tel. 4371.
2. Truus van Veen
9.4 sec. 4,17 m
18,30 m
7,20 m
Yvonne Visser
6,51 m Te koop: SINGER trap20,80 m
9.5 sec.
4,07 m
Bloemenrnagazijn
3. Joke Draijer
6,61 m naaimachine i.pr.st. ƒ 50,10
m
9.6 sec.
4
m
„Noord"
Helga Bonset ...
9,8 sec., 3,80 m
7,94 m Thorbeckestr. 3T, tel. 2904.
19,30 m
u
M. S C H N I E D E W I N D
Meisjes 15 jaar:
speerw.
hoogsp.
kogelst. Te huur gevr. GEMEUB. Vondellaan hit v.d. Moolen80 m.
voor 3 pers. i-traat — Telefoon 4320
1. Cb'rrie Molenaar
20,90 m
13,5 m 11,8 see. 8,50 m woonruimte
aug1.. t/m okt. nadere inl.
Uw adres voor bruids2. Jstnita Rueter
17,30 m
1,45 m 12,2 sec.
8,54 m telefoon 4768.
en grafwerk
3. Hanneke Jochems
17,55 m
1,35 m 11,4 sec.
6.49 m
DIVERSE PLANTJES
Schilder, wit- en behangVOOR DE TUIN
Meisjes 16 jaar en ouder:
80 m
ver
hoog
speer werk wordt door ons onder
kogel
Aangesloten bij de
1. Wanda de Vogel ............... 12,5 sec. 4,22 m
1,35 m - 9,56 m
21,70 m volledige garanties uitgcNederlandse Bloemcndienst wanneer U de goede hoe2. Carla Koper
.....................
12,1 sec. 4,33 m 1,35 m
8,28 m
26,80 m voerd. Tel. 02500-14739.
Ineke Hesselink ................. 12,1 sec. 5,47 m 1,30 m
9,13 m
20,80 m
dinigheden van uw artiPerceel te Zandvoort
3. Wilma Riemersma ............. 13 sec. 4
m
9,24 m
1,40 m
23,30 m
OPENBARE VERKOPING SCHILDEREN
i ïü i
'
kelen onder de aandacht
BEHANGEN
Jongens 12-13 jaar:
60 m
handbalw.
ver
hoog (Tevens rectificatie)
publiek wilt bron1. Rob Goos
.........................................
8,3 sec
4,95 m
1.50 m Notaris I. Jonk, te Haar25,70 m
WITTEN van hetDaarvoor
staat de
2. Gj^js Molanus
....................................
8,7 sec.
4,20 m
26,90 m
1,25 m lem zal op donderdag 18 Prijs billijk. P. G. Jager, gen.
juli 1963, des nam. na 2
Mi'ch. Drommel
.................................
9 sec.
23,70 m, 4,32 m
1,35 m uur,
Damstraat 25, tel. 02500- Zandvoortse Courant te
in
het
Notarishuis,
3. 'BéVn. Eertink
...................................
8,6 sec.
4,30 m
16,90 m
1,20 m Bilderdijkstraat l, Haar- 15079, Haarlem.
Hans Schreuder
................................
8,7 sec.
4,10 m
uwer
beschikking. Dit
22,10 m
1,45 m
lem, in het openbaar verA"
kopen:
nieuwsblad
wordt, door
Jongens H jaar:
ver hoog
kogel
80 m
speer
WIST U
Het winkelhuis met afzondat
het
plaatselijk
en re1. Martin Bluijs
.......................
4,73 m
1,35 m 10,65 m
10,8 sec. 25,35 m
dcrlijke woning, zom erdat 20% korting op alle
2. Adie Kol
..............................
4,32 m
1,35 m
9,55 m
11,4 sec. 28
m
huis en erf aan de Halgionaal
nieuws
brengt,
sioomgoederen
3. Klaas Vermeulen .................. 4,60 m
1,30 m
10,05 m
12,1 sec. 28
m
testraat 58, te Zandvoort,
ii
permanent wordt gegeniet gelezen maar „gegroot 1,76 are.
ven, indien u deze brengt
Jongens 15 jaar:
hoog
kogel
speer
ver
80 m
De winkel met daarspeld"
van a tot z.
en haalt in ons filiaal
achtergelegen ruimte is
1. Re'née Kleijn
........................
J.,40 m
11,23 m
28,60 m
10,3 sec. 5,40 m
In
die
sfeer
genieten ook
KERKSTRAAT 26
2. Leen Molenaar
.....................
1,35 m
11,38 m 28,15 m
10,9 sec. 4,50 m verhuurd voor ƒ 83,40 p.
(gerectificeerd)
Chemische wasserij
3. Chris Schmidt
.....................
1,50 m
9,90 m 30,80 m
11,9 sec. 4,60 m maand
uw advertenties méér dan
Overigens is liet perceel
en ververij
ontruimd en vrij van
gewone belangstelling en...
Jongens 16 jaar en ouder:
kogel
ver
speer
hoog
100 m
huur 'te aanvaarden (be1. Joop Riemersma
.................
9,87 m
5,80 m 32,60 m
de resultaten bewijzen dat.
1,60 m
12.8 sec. houdens
vestigingsverTelefoon 2653
Bert Sluijter
......................
11,05 m
5,63 m
1,60 m
13 sec.
34,70 m
gunning).
Steek voor uw reclame2. Arie Schmidt
......................
8,73 m
5,43 m 34,20 m
1,60 m
12.9 sec. Lasten ƒ 101,94 p. jaar.
3. Wim Obermann
..................
8,67 m
5,55 m 32
m
1,70 m
12,9 sec. Aanv. bij betaling vóór of
plannen uw licht eens op
Reparatie Inrichting
op 29 aug-. 1963. Bezicht.
bij de
De winnaars (essen) ontvingen voor hun nemen. Hij eindigde in zijn leeftijdsgroep dinsd. en donderd. 2-4 uur. van kunstgebitten
prestaties bekers, plaquettes en medailles. driemaal als eerste en eenmaal als twee- Inlicht, bij. notaris Jonk,
Hogeweg 58, tel. 4166
Rob Goos mocht de „E. R. Koerselman- de.
Wilhelminastraat 61, telef.
Geopend: van 9-17 uur Zandvooztse Courant
wisseltieker" voor een jaar in ontvangst
10459.
Zaterdag van 9-12 uur
Achterweg l

Uitslagen sportdag o.u.l.o.

U

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Nieuw Amsterdam", 14 juli;
ss „Westerdam", 17 juli.
Australië:
ms „Port Wellington", 17 juli.
Brazilië:
ms „Louis Lumière", 16 juli;
ms „Cap San Marco", 18 juli.
Brits Oost-Afrika:
ms „Yalou", 17 juli.
Canada:
ss „Franconia", 14 juli;
ms „Tindefjell", 17 juli.
Chili:
ms „Wien", 14 juli;
ms „Archimedes", 17 juli.
Ned. Antillen:
ms „Hercules", 16 juli.
Nieuw Zeeland:
ms „Kirribilli", 15 juli.
Suriname:
ms „Kreon"; 17 juli.
Zuid Afrika (rep.) en Z.W. Afrika:
ms „Windsor Castle", 14 juli;
ms „Jagersfontein", 17 juli.
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de poslkantoren.

'

* •• (/el op het rode V e/ne/ioelcjej

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen...

Electro-radio technisch bureau J • iV Jtl \J M\
Burg. Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij zijn met vakantie van 15 tot 31 juli

Voor uitvallen van televisie

Bij installatiestoring

MONOPOLE

Nieuwe
wolsoorten ! !

ENORME

VRIJDAG 12 JULI, 7 en 9.30 uur

Spoitwol „BARBARINE", mooie
ciépo draad.
Speciale piijs per bol
1,25
Sportwol „ZARESKA"
per 300 gram
2.25
Fianse „PHILDAR" WOL m de
nieuwste mêlées, per bol
l,SS
Parley „AMARANT", 100 gr. 2.95
WOL met DRALON in modieuze
tinten por bol
1,60
BABY WOL, per bol
0,98

ZATERDAG 13 JULI, 7 en 9.30 uur

OPRUIMING

ZONDAG 14 JULI, 7 en 9.30 uur

Nur der Wind

met Freddy Quinn, Cordula Trantow, Gustav Knutli.
Toegang 14 jaar.

Gramofoonplaten

MAANDAG 15 JULI, 7 en 9.30 uur

DINSDAG 16 JULI, 7 en 9.30 uur
WOENSDAG 17 JULI, 7 en 9.30 uur

VIA MALA

DE WOLBAAL

met Gert Fröbe, Joachim Hansen, ülvristme Kaufmami. Bewerkt naar de roman
van John Knittel.
Toegang 18 jaar.

Haltestraat 12a, telefoon 2099

KLASSIEK
POPULAIR

DONDERDAG 18 JULI, 7 en 9.30 uur

Ruimtewinners...

RAMONA

The Blue Diamonds, Senta Berger, Joachim Hansen e.a. Toegang alle leeftijden

GEWELDIGE COLLECTIE

JAZZ

DAGELIJKS 2.30 UUR:

De nieuwe avonturen van DIK TROM

Haltestraat 21, telefoon 2119

WEGENS VERHUIZING
zijn wij genoodzaakt te sluiten op
MAANDAG 15 JULI
DINSDAG 16 JULI

Op woensdag 17 JULI
wordt onze zaak voortgezet op ons
nieuwe adres:

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Speciale voorzieningen voor het lessen van n-jarigen
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Grote Krocht 20a
OPTIEK en STAALWAREN

R. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20a, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Het wonder van Zandvoort

h )5

'l
• <' ' <

Fa. J. SCHAAP
De goedkoopste zaak
waar ieder koopt!
THEEBEURZEN vanaf
ƒ 7.50
Plastic PEDAALEMMERS
5,55
Plastic BOTERVLOTEN
„ 0,85
KOP en SCHOTELS vanaf
„ 0,98
DIEPE EN PLATTE BORDEN
0,65
DESSERT BORDEN
„ 0,56
BALATUM per meter
„ 3,06
enz. enz.
Wij geven Contantzegels.
SWALUESTRAAT 9, telefoon 2418

THORBECKESTRAAT 15.- TELEFOON 3378

Van Kessel
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
KEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

in orde is, of nog beter: neemt een

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

LOOMAN

^CHUILENBURG
\

GR,

PERFECTE COUPE
SOLIDE STOFFEN
SCHERPE PRIJZEN
100u/o SERVICE

Dat biedt u

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHDDEcn HERENKLEDING

KERKSTR.20

T£L:313S

Wij brengen u een grote collectie
PANTALONS
^ '
in Terlenka, Trevira, Tergal en Perion
van ƒ 19,75 tot ƒ 42,>"N
COLBERTS
~*-'••
Lichtgewicht, diverse tweeds en JS? > "'•->"
ƒ 29,- tot f 79,u :"

RIJWIELEN

Een was-automaat

*
*
*
*

een nieuwe fiets!
LOCOMOTIEF RIJWIELEN, geheel compleet
met verlichting, jasbeschermer, pomp, enz.
slechts ƒ 156,50
Idem met 3 versnellingsnaaf
„ 189,25
PONGERS rijwielen, geheel compleet
179,—
KINDERRIJWIELEN, slechts
69,1
Driewielers f 19,75
Autopeds v.a. ƒ 5,95
Tevens Ie klas reparatie-inrichting

Brillenspecialist
Erkend foadsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

KROCHT S

ZHNDVOORT

COSTUUMS

"

Kamgaren, Terlenka, en Trevira in de nieuwste kleuren en modellen./ 119,- tot ƒ 169,-

RECENJASSEN
-v

Fa. W. BLOM

FLITSERS vanaf ƒ 6,Albums, lijstjes, geclfilters, pasfoto's
Bij uw speciaalzaak

v/h Visser - Kruisstraat G} Zandvoort, tel. 2121
r—______- -- ___ - __

FOTO-HAMBURG
GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je f

Belangrijke

Elke fijnproever prefereert:

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Dan krijgt uw dochter of zoon natuurlijk

RESERVE BRIL

Agfa camera's
enorm in prijs
verlaagd, vanaf f 16-

••1

Autoverhuur Zandvoort

Geslaagd!!

BRIL

BELANGRIJK!

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flmterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizcn, iad'3, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 V AMOR-Rijschool „De Branding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau Vreemdeling enverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Cabaretvoorstelling

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R.' Cohen, Bmmaweg 10,
tel. 2844.

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

ADAM EN EVA

GA EENS EEN AVOND NAAR...
Tel. reserveringen 60840
Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
des avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur.
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
Expl. Fiet en Frans Koster
op aanvrage

HONDEN TRIMMEN

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

o.a. OSCAR PETERSON,
ELLA FITZGERALD,
BENNY GOODMAN enz.

DISCOTARIA

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

Beddenmagazijn W. H. Kemper

;

AANVANG DONDERDAG A.S.

*7ê4 2550

DUBBELDIVANBED 2 X 80 X 190 ƒ 80,00
STAPELBED 2x80x190
„ 75,—
WENTELBED 80 x 190
„ 49,75

-PHILIPS
telefoon (02500) 63850 (Haarlem)
ERRBS
telefoon (02500) 20057 (Haarlem)
BLAUPUNKT telefoon (020) 51111 (Amsterdam)

wat niet kan wachten, kunt u zich wenden
tot L. DROMMEL, HELMERSSTRAAT 33
Telefoon 2733, Zandvoort

DE WENS VAN IEDERE HUISVROUW!
ENGLISH ELECTRIC LIBERATOR .. ƒ 1295,Volautomatisch, 7 programma's, verwarming,
4 x spoelen.
VERKOOP VAN KOELKASTEN
Alle maten en merken.
Komt U eens kijken? Wij demonstreren dagelijks na telefonische afspraak. U kunt dan uw
eigen wasje, 3i/2 kg., meenemen!
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg,
de betaling met U.
PHILIPS SPECIALIST

Jn, f J

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

in vele variaties o.a. Terlenka, Popeline en
gabardine ƒ 39,- tot ƒ 79,-

OVERHEMDEN en WEEKENDERS
in tientallen kleuren en in alle prijsklassen
SPORTJACKS
in nylon, popeline en foam back, vele
kleuren, vele modellen

KHAKI PANTALONS
"i
'

f 9,90 tot ƒ 15,90. Ook in andere kleuren
een uitgebreide collectie PULLOVERS,
TRUIEN, VESTEN, DASSEN, SHAWLS,
''SPIJKERBROEKEN, WEEKENDSHAWLS

E. DE BOER
f*.

Uit voorraad leverbaar alle merken

De speciaalzaak van Zandvoort
voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20, TELEFOON 3136

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

F. H. PENAAT

FAMILIEDRUKWERK

Kostvcrlorenstraat 7 - Telef. 2534
Erkend Philips Service Dealer
voor Radio en Televisie.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telef. 2135

LEFFERTS Wij 11011 611

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

A
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Redaktie en
administratie:
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Giro 523344
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ZANDYOORTSE COURANT

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland i 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Dierbaar stukje grond, (slot)

king zal op den duur dezelfde behoefte hebben aan recreatie als nu
de stedeling. Dit alles zal de vraag
— en dus de knelpunten — in de
toekomst onevenredig doen toenemen.
motorrenaen op het circuit
400 a 430 inwoners per vierkante kilometer
Wat daaraan kan gebeuren zal in de
eerste plaats afhangen van de verOnder auspiciën van de KNMV werden j.l. zondag op het circuit de nadere stijging van de welvaart. Wat
tionale
wegkampioenschappen voor motoren gehouden. De wedstrijden,
Vooral de stedeling heeft het, als hij op een vrije dag zijn huis wil ont- dat betreft zijn de vooruitzichten in
die
in
totaal
vier en een half uur in beslag namen, verliepen zonder
de
EEG-landen
niet
ongunstig.
Het
vluchten, niet gemakkelijk bij zijn speurtocht naar een onbezet stukje
zal ook afhangen van de toekomernstige incidenten. Enkele valpartijen, een motorrenner sloeg met zijn
recreatiegrond. Soms zijn er wel redelijk 'grote recreatiegelegenheden
stïge omvang van de vrije tijd. Een
paardekrachten over de kop en een ander kwam na een slippartij in
in de buurt (bv. Den Haag), maar de overstelpende uittocht — vol- tweede industriële revolutie — zelfs
gens het jongste rapport van de Rijksdienst voor het Nationale Plan
denkarbeid zal door machines wor- het zand terecht, brachten gelukkig =geen persoonlijk letsel.
Tussen de races door gaven leden van de Veteran Motor Club, een
trekt een kwart tot dertig procent van de stedelingen op zondagen bij den overgenomen — staat voor de
organisatie die dezelfde doeleinden nastreeft als de PAC, n.l. het bewadeur. Wat daarvan de gevolgen zulredelijk goed weer „naar buiten" — zorgt, dat die plaatsen op hun
beurt overbevolkt zijn. Dit maakt het probleem van de ontspannings- len zijn is niet te schatten, maar ren van oude voertuigen voor het nageslacht, een demonstratie met veeen verdere verkorting van de arhikels uit het begin van deze eeuw.
gelegenheid nog wat ingewikkelder, want juist in de buurt van de ste- beidstijd ligt voor de hand. De verVan de zes gehouden races om de nationale kampioenschappen volgt
den, waar zo weinig mogelijkheden voor uitbreiding zijn, is de behoefvoersmoeilijkheden zullen ook senhier
een beknopt overzicht.
sationeel toenemen. Nu zijn er al
te het grootst.
700 duizend personenauto's, het zullen er rond 1970 tweemaal zoveel 50 cc jun., 7 ronden, 29,351 km
ste C. Swart uit Alkmaar op een
Een Amsterdammer zou, als hij zijn kunnen bereiken. In redelijke mate zijn.
(Vervolg pagina 2.)
Honda
in 20.06.2 = 125,143 km.
Mijwaard
nam
van
de
40
deelnemoeten
dus
ontsluitingswegen,
parontspannnig binnen tien kilometer
mers die aan de start verschenen di- Zijn snelste ronde ging in 1.51 =
van de hoofdstad wil zoeken, vol- keergelegenheid en bijzondere atrekt de leiding om deze niet meer 135,984 km.
gens de statistieken tevreden moe- tractias, zoals jachthavens enz. aanuit handen te geven. Van der Goorten zijn met zeven vierkante meter- wezig zijn. Op dit punt valt er wel Prijzen voor
bergh en de Vos streden om de 2e 550 cc jun., 10 ronden, 41,93 km
tjes recreatiegrond. De Hagenaar het nodige te verbeteren. Volgens
Fotokring Zandvoort
en 3e plaats. Nadat de Vos was uit- De Haarlemmer Siertsema, favozit er met 53 m» wat ruimer bij, het onderzoek van de Rijksdienst
maar de bewoner van de huizenzee voor het Nationale Plan zijn in de De Fotokring Zandvoort heeft in het gevallen verdween ook de spanning riet voor het kampioenschap, had
in de race alleen concurrentie te
desbetreffende gebieden meestal wel clubklassement van de streekcom- uit de race.
Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen
duchten van Kooy. In de vijfde ronDe uitslagen luiden:
zal slechts vier vierkante metertjes voldoende wandel- en rijwielpaden petitie de zilveren medaille ontvankunnen vinden. Deze „bevolkings- aangelegd. Voor de toenemende gen van de Stichting Amateurfoto- 1. M. Mijwaard, Nederhorst/Berg, de schudde hij laatstgenoemde van
druk op de recreatiegebieden" is het stroom van automobilisten moeten grafie. In het clubklassement ein- Royal Nord, in 18.18.6=95.188 km; zich af en reed onbedreigd naar de
grootst in de Randstad Holland. De echter voorzieningen worden ge- digde de fotokring als tweede ach- 2. P. v. d. Goorbergh, Breda, Kreid- overwinning. 'De uitslagen luiden:
laagste cijfers (per hoofd van de be- troffeh. Uit gebrek aan beter hebben ter de Haarlemse fotogroep De Mug- ler, in 18.56.2. Snelste ronde: v. d. 1. A. R. - van Kooy, Vlaardingeu,
volking) zijn te vinden in Dord- zij zich de laatste jaren gewoon in gen. Twee individuele prijzen gin- Burg in 2.24 = 104,825 km. Kam- Norton, in 20.03.6 = 122,126 km;
2. S. Siertsema, Haarlem, AJS, in
recht-Zwijndrecht, Gouda, Rotter- de bermen van de wegen genesteld, gen naar L. v. d. Mije en R. G. Ban- pioen van Nederland: Mijwaard.
20.15.8. Snelste ronde Van Kooy in
terdam, Amsterdam, Delft en Zaan- compleet met tent en caravan. Dat nink, werkende leden van de Foto1.55.1 = 131,144 km. Kampioen van
dam. Buiten de Randstad blijven is een onhoudbare en dikwijls le- kring Zandvoort. Van der Mije werd 50 cc sen., 10 rond/en, 41,93 Jcm
Leeuwarden, Groningen en Vlis- vensgevaarlijke situatie. Als voor- bekroond voor het beste portret en Deze ontmoeting leverde een fel du- Nederland: Van Kooy. Bij de seniosingen nog beneden de dertig vier- beeld van hetgeen er dan wel kan Bannink voor het beste landschap. el op tussen Huberts en van Don- ren werd Oosterhuis uit Groningen
worden gedaan zijn op de Veluwe
kanter meter per inwoner.
Genoemde prijzen werden uitge- gen. In de 4e ronde werd het gevecht op een Norton eerste in 19.49.8 =
Het allergrootst worden de moei- al „toeristische autoroutes" uitge- reikt tijdens de opening van de fo- beslist in het voordeel van laatstge- 126,867 km. Zijn snelste ronde ging
in 1.55.6 = 130,577 km.
lijkhedeu in de vakantietijd, als ie- zet, waarbij is gezorgd voor vol- to-expositie Foto 1963, die j.l. vrij- noemde.
dereen de nodige last krijgt van het doende uitwijkplaatsen voor een dag in de Vishal te Haarlem plaats- De resultaten waren:
trekkersbloed. De stroom, welke picknick of een partijtje badminton. vond. De tentoonstelling biedt een 1. C. van Dongen, Rotterdam, Kreid- 500 cc, 10 ronden, 41,93 km
Het is een hachelijke onderneming overzicht van de resultaten van de ler, in 21.54.8=114.806 km; 2. J. T. Nadat Spahn, die over de beste
dan losbarst, is waarlijk niet gering. In 1960 (van mei tot septem- zo erkent de Rijksdienst voor het streekcompetitie. waaraan dit jaar Huberts, Den Haag, Derbi, in 22.00. troeven leek te beschikken, in de
ber) gingen bijna vier miljoen Ne- Nationale Plan in zijn recreatierap- vijf fotogroepen uit Kennemerland 2. Snelste ronde voor van Dongen laatste ronde door pech was uitgederlanders op vakantie in andere port, zich te wagen aan een be- deelnamen. De expositie is geopend in 2.08.1=117.836 km. Kampioen schakeld, domineerde Van Kooy uit
Nederlandse plaatsen. Bijna de helft schouwing over het beeld van de re- tot 29 juli, dagelijks van 10-17 uur van Nederland: Huberts.
Vlaardingen. Hij reed op zijn Norbezocht de toeristische gebieden op creatie in Nederland in 1980 en 1990 en zondags van 13-17 uur.
ton de wedstrijd in 19.39.0 =
125 cc jun., 8 ronden, 33,54$ k™
de Veluwe, in de Achterhoek en op Er is een proces aan de gang met
128,030 km. Als tweede eindigde S.
de andere zandgronden. Bijna een een onstuimige dynamiek, terwijl er
In deze race" kwamen enkel valpar- Siertsema uit Haarlem, op een AJS
kwart (dus nog altijd één miljoen) vrijwel geen onderzoekmateriaal is. Politie informeert toeristen tijen voor, die goed afliepen. Van in 20.11.0. De snelste ronde was
gingen naar r' • atsen aan de Noord- Maar enkele uitgangspunten staan Naar een idee van een Zandvoortse Dongen — als seniorrijder gestart voor Van. Kooy in 1.54.6 = 131.717
zeekust. *~ -i. komt dan het nog toch wel vast. Rond 1980 zal Ne- politie-adjudant, met striptekenin- met een handicap — nam in de zes km. De senior Oosterhuis uit Gro«-«w* ( • .oeiende buitenlandse be- derland tussen de veertien en vijf- gen ontworpen door een agent, heeft de ronde de leiding van Kostwin- ningen op een Norton deed over dei.jel' J. Alleen aan de kust ko- tien miljoen inwoners hebben, ter- de politie van de badplaats een fol- der over. Kostwinder bleef in zijn zelfde afstand 19.50.3. De snelste
"" ,n op een zonnige dag zo'n tach- wijl dit aantal snel zal toenemen tot der laten drukken met nuttige in- klasse echter wel de sterkste en ronde noteerde hij in 1.56 = 130,127
tigduizend buitenlandse
toeristen misschien wel twintig miljoen aan formaties voor de toeristen die werd kampioen.
km. Kampioen van Nederland werd
vertier zoeken. Dat is wel aardig het eind van deze eeuw. Rond 1980- strand en zee bezoeken. De 16 pagiOudshoorn uit Bodegraven, die in
De uitslagen zijn:
voor de deviezenpot, maar de Rijks- 1990 zal de bevolkingsdiclitheid toe- na's tellende uitgave hooft een opla- 1. J. Kostwinder jr., Rotterdam voorgaande wedstrijden de meeste
dienst zit met dergelijke aantallen nemen tot 400 a 430 inwoners per ge van 100.000 exemplaren, waar- Honda in 17.24.6=115.602 km; 2. J. punten had verzameld.
toch met de handen in het haar. vierkante kilometer. In het westen van 50.000 in de moedertaal, 40.000 Meijer, Poortugaal, Ducati, in 17.44
De handicap-race, waarin de eerWant waar moet je al die mensen van het land zullen zelfs 950 inwo- in het Duits, 5000 in het Engels en 4. Snelste ronde: Kostwinder in
laten?
ners op iedere km2 zijn samenge- 5000 in het Frans.
2.06.4=119,420 km. v. Dongen werd ste twee winnaars van elke wedDe rond 330 duizend hectaren re- drongen. In sterkere mate dan nu
De folder bevat wenken voor ba- in de sen.-klasse no. l in 15.41.4= strijd werden geplaatst was niet increatiegrond zijn niet allemaal van zal de bevolking zich concentreren ders en zwemmers, zoekgeraakte 128.274 km; zijn snelste ronde reed teressant en moeilijk te volgen. Van
Dongen eindigde als eerste in
dezelfde kwaliteit en trekken niet in de steden.
kinderen etc. en maakt de vakan- hij in 1.55.6=130.577 km.
19.40.5 = 121,861 km. 2. J. Meijer,
Hand in hand met die verstedelij- tiegangers attent op de aanwezigper vierkante meter hetzelfde aantal bezoekers. Veel hangt af van de king zal het platteland „volwassen" heid van reddingsbrigade, strandpo- 250 cc jun., 10 ronden = 41,93 km Poortugaal, met Ducatie en 3. J.
aanwezige accommodatie.
worden. Het sociale en culturele iso- litie, speciale
stranddokter en De rennere deden in deze ontmoe- Muller, Amsterdam, met een Bulta„Zomaar het bos in" gaat nu een- lement, waarin de plattelandsbevol- EHBO.
ting weinig voor elkaar onder. De co. De snelste ronde — tevens de
maal in onze dagen niet meer op. king eeuwenlang is opgesloten,
Zaandammer Breedt slaagde er in snelste van de dag — werd geMen is teveel verwend door en wordt nu al doorbroken door betere
de laatste ronden in zijn mededin- maakt door Den Teuling in 1.52 =
134,774 km.
gewend aan luxe dingen, welke het verkeers- en communicatiemogelijk- Bonbonnière geopend
gers de loef af te steken.
leven moeten veraangenamen. De heden. Deze lijn zal zich steeds ver- Zonder enig officieel vertoon of beDe resultaten zien er als volgt
stedeling en de toerist willen dat der voortzetten. Het agrarisch be- langstelling van de zijde van de uit: 1. R. Breedt, Zaandam, NSU,
allemaal niet in de steek laten als drijf zelf krijgt trouwens door het gemeente Zandvoort is de Wiener in 20.17.3 = 124,001 km; 2. P. No- Brandje in auto
zij er eens op uit trekken.
toenemend gebruik van machines en Bonbonnière, onderdeel van het teboom, Groningen, Honda, 20.50.4 Zondagmiddag ontstond omstreeks
Zij willen „buiten" nog wat com- kunstmiddelen al een ander karak- vrijwel voltooide Badhotel aan het De snelste ronde was voor Breedt half drie een brandje in een op het
fort hebben in de vorm van een res- ter. Het gezicht begint hier en daar begin van de Zuidboulevard, j.l. za- in 1.58.1 = 127,813 km. Kampioen Gasthuisplein geparkeerd staande
taurant, een goed hotel of een cam- zelfs al te gelijken op de industrie. terdag in gebruik genomen. Het ge- van Nederland: H. Ypma uit Heren- auto. Een deel van de zitting verping. De toerist wil zijn recreatie- Dit heeft zijn gevolgen voor de re- hele complex zal in het voorjaar veen.
brandde. Het vuur werd geblust
gebied zonder veel moelijkheden creatie. Want de plattelandsbevol- van 1964 worden geopend.
Bij de senioren eindigde als eer- met behulp van enige omwonenden.

Over ruim twintig jaar

.(

Nationale kampioenschappen

(Vervolg van pagina 1.)

35% van vacantietrek
concentreert zich op de kust

Zandbouwwedstrijd
met verplichte figuur
De Stichting Touring Zandvoort organiseert dinsdag 23 juli a.s. op het
vrije strand, nabij strandtent la,
een Zandbouwwedstrijd. De deelnemertjes zullen dit keer de teugels
van hun fantasie niet kunnen laten
vieren, want de stichting is op het
idee gekomen een verplichte figuur
te stellen. Als figuur is het „Paaseiland" beeld aan het eind van de
Zuid-Boulevard gekozen. De beste
afgietsels in zand zullen worden bekroond met een boek van Thor
Heyerdahl, de Paas'eilandvaarder en
onderzoeker. Voor deelname kan
men zich melden bij het kantoor van
TZ maandag 22 juli a.s.

Weekend-trek- en vakantietoch- kelingen. De Rijksdienst heeft naten zullen dus steeds blijven toene- melijk berekend, dat ieder privé-zomen. Rond 1980 zullen er zeker acht merhuisje minstens 300 vierkante
en een half tot negen miljoen Ne- nieter grond opeist. Agrarische gederlanders met vakantie gaan. Het bieden zullen volgens de Rijksdienst
grootste aantal van hen zal in eigen moeten helpen de crisis op te losland blijven. De huidige druk op de sen. Vooral in het polderland in het
recreatiegebieden zal daardoor mét westen zullen recreatieve voorziemeer dan de helft toenemen. Dit bè- ningen moeten worden aangelegd.
tekent dan, dat de logies-accommo'- Eventueel moeten onrendabele landdatie ook al zal moeten verdubbelen, bouwgronden worden opgeofferd
vooral langs de kust. Op het ogen- voor recreatieve doeleinden. Het zal
blik heeft Nederland voor logies geen gemakkelijke zaak zijn dit alrond 530 duizend slaapplaatsen be- les op voor ieder bevredigende wij- Winkeldiefstallen
schikbaar, daar zulle» er rond 540 ze te regelen.
In verband met een winkeldiefstal
duizend moeten bijkomen. Deze toewerd de 21-jarige C.W.H v.W. uit
name zal vooral moeten worden geDusseldorf aangehouden.
organiseerd in de sector kamphuisjes, caravans, tenten enz. Rond 35%
Op zaterdag 13 juli werd in de
van de binnenlandse vakantietrek Vrienden geven Volksbusje Haltestraat de 17-jarige verwarconcentreert zich op de kust. Vooral
mingsmonteur D.G.S. uit Hannover
daar zal men dus hard moeten afcri- Een comité van vrienden van de gearresteerd verdacht van winkelpakken wil men de toeristenstroom reserve-politie, bestaande uit de he- diefstal.
?
ren Petrovitch, Hugenholtz, Schoukunnen opvangen.
De toeneming van de bevolking ten, Versteege en Robbers, heeft
zal het tekort aan recreatieruimte vrijdag een Volkswagenbusje aan- Verkeersongevallen
steeds meer aftekenen. Vooral op geboden ten behoeve van de reserveTijdens de traning voor de motorkorte afstand van de grote steden gemeentepohtie. De aanschaf werd wedstrijden kwam zaterdagmiddag
zal voor gelegenheden moeten wor- gefinancierd door de vrienden en op het circuit de 25-jarige J.M.A.O.
den gezorgd. Ook het strand een oliemaatschappij die m de ex- uit Den Haag met z'n motor bij de
zal meer mensen moeten kunnen ploitatie van parkeerruimte in de haarspeldbocht ten val. Hij liep een
bergen. Daarvoor zijn nieuwe ver- gemeente is geïnteresseerd. De aan- sleutelbeenfractuur op en werd
bindingen nodig. Het ziet er nog he- bieding vond plaats voor 't politie- naar het Grote Gasthuis in Haarlemaal niet naar uit, dat de handen bureau aan- de Hogeweg in aanwe- lem overgebracht. Later kon hrf
uit de mouwen worden gestoken om zigheid van burgemeester v. Feno- naar zijn woonplaats terugkeren.
de nodige verbeteringen aan te ma, de hoofdinspecteur van gemeen4
brengen.
J tepolitie, de heer J. van Maris en Zondagmiddag vond een aanrijding
Een crisis staat, aldus de Rijks- de heer M. J. Methorst, comman- plaats tussen twee auto's in de Diaconiehuisstraat. Beide wagens werdienst, dan ook_voor de deur. Vóór dant van de reservepolitie.
den licht f beschadigd.
alles is het zaak, dat de overheid
nu op de recreatieve tellen gaat pasOp de hoek van het Stationsplein en
sen.
de Dr. Smitstraat botste zondagZwemmen
in
Parijs
Pe Rijksdienst heeft een aantal
middag omstreeks half zes een moaanbevelingen opgesteld, waarmee Door de technische commissie van tor tegen een scooter. De materiële
men kan rekenen bij het toekomstig de' Kon.' Ned. Bond tot het redden schade was gering.
beleid. Het is allereerst zaak om te van drenkelingen is mej. Sonja Bos,
behouden wat er is. Bestaande re- lid van de Zandvoortse Reddingscreatiegebieden mogen niet worden brigade, opgenomen in de ploeg die Tweede zomerdrive ZBC
bedreigd door bebouwing, wegen- in de week van 23-28 juli a.s. in
aanleg en industrievestiging. „Bui- Parijs zal deelnemen aan interna- Dinsdag 23 juli organiseert de
ten wonen" moet worden beperkt, tionale wedstrijden in onderwater- Zandvoortse , Bridgeclub de tweede
doordat het recreatiegrond aan de zwemmen, gekleed hinderniszwem- Zomerdrive • )n het Gemeenschapshuis.
bevolking onttrekt ten bate van en- men, boeiwerpen, roeien enz.

P.V. „Phoenix"
"v

De postduivenvereniging „Phoenix"
hield j.l. zondag een wedvlucht voor
jonge duiven vanaf Roosendaal
over een afstand van 93 km. Gelost om 8 uur, arriveerde de eerste
duif om 9.11 uur. De uitslagen luiden:
R. v. Gijtenbeek l, 13, 16, 34, 44, 51
Th. van der Meulen 2, 3, 4, 8, 12, 15,
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 29, 32,
35, 36, 37, 55, 56, 57
Jan Koper 5, 42, 43, 52
G. Seders 6, 9, 17, 22, 45 , ,.
R. Engelander 7, 9, 30, 38, 39, 40,
41, 47, 48, 49, 50, 53, 54
J. de Leeuw 11, 14, 46
Corn. Koper 23, 24, 33
R. Benjamins 28, 31.
Tevens werd een wedvlucht georganiseerd voor oude duiver, vanaf
Ruffec. Gelost om 6 uur, arriveerde
de eerste duif om 14.59 uur.-De uitslagen van deze wedvlucht' huiden:
nr
R. van Gijtenbeek l, 2, 5, 7
R. Engelander 3, 4, 6, 8
'
Jan Koper 9, 10
R. Benjamins 11
Corn. Koper 12.
,*
*

P.V. „Pleines"
De P.V. „Pleines" hield j.l. • zondag
een wedvlucht vanaf Roosendaal
over een afstand van 92 km*. Gelost
om 8 uur, arriveerde de eerste duif
om 9.13 uur.
De uitslagen luiden:
A. Loos l, 12, 27, 50
A. Molenaar 2, 25
P. Koper 3, 15, 20, 23, 44 ,
G. Driehuizen 4, 28, 29, 32, 35
H. Lansdorp 5, 7, 19, 22
B. Lukkassen 6, 16
A. Dorsman 8
K. Kramer 9, 11, 13, 18, 21, 51
K. Driehuizen 10, 24, 42,-45, 46, 49
R. Driehuizen 14, 33, 52
C. Visser 17, 34, 56
,'
W. Terol 30. 39, 41
Jb. Koper 36, 38, 43
E. v. d. Meulen 37
J. Koning 40, 47, 48, 54.
P.V. „Pleines" hield tevens een wedvlvucht vanaf Buffer over 'een afstand van 774 km. Gelost om 5.45
uur, arriveerde de eerste duif om
15.14 uur.
,
t

Hier zijn de resultaten:
H. Lansdorp l
K. Driehuizen 2, 3, 7, 13
C. Visser 4, 9, 10
A. Molenaar 5, 6, 11
G. Driehuizen 8

(In Parijs loopt het mis)

Dat komt omdat wij 'n goed funcDe doktoren in Parijs hebben een
drastische maatregel genomen om tionerende vakantieregeling hebben
hun patiëntental wat uit te dunnen. voor alle zelfstandigen. De vakanHet schijnt daar al even erg te zijn tietijd bij ons wordt netjes in partals hier. Ze hebben geen tijd en er,; jes gesneden en de ene week gaat
zijn er te weinig om alle zieke men-" mijnheer Pieterse met z'n gezin op
sen te helpen, 't Gevolg is een over reis, de andere week betrekt hij z'n
z'n toeren gejaagd artsencorps, dat stellingen weer achter z'n toonbank
en dan gaat mijnheer Jansen.
dik aan vakantie toe is.
Nou, dat hebben de heren artserc Kijk, dat hadden de medici van
in Parijs dan ook gedaan. Ze zijn! Parijs ook moeten bedenken. En
zowat allemaal tegelijk met vakan,-^ hier wreekt zich weer het ontbretie gegaan. Een persbericht wist te<- breken van een goede organisatie,
melden: „Het is op het ogenblik le- een bond van dokterspatiënten.
Als alle melkboeren tegelijk naar
vensgevaarlijk om ziek te worden
in Parijs." De toeristen en inwoners c _
van de hoofdstad van Frankrijk 1
doen er goed aan gezond te blijven
of vrijwillig dood te gaan. Want de
artsen zijn met vakantie gegaan en
doen voorlopig alsof ze er niet meer
zijn. Men vergete niet dat een arts
ook maar een mens is. Er zijn zoj
weinig geneesheren in en om Parijs^
tijdens de vakantiemaanden, dat zec
ook niet vervangen worden als zeT
met hun rugzak en reisstaf op stap
gaan. Dat is duidelijk, nietwaar.
Mensen, die er niet zijn, kunnen niet
de vervanger spelen.
Ik vind aan dit hele geval 'n naar
bijsmaakje zitten. Waarom, doen ze
niet net als de winkeliers hier in
Zandvoort. Nooit zijn alle slagers tegelijk,, naar Spanje, nooit ne- men de bakkers met z'n allen het
rit aan en — al is'het zomer — u
kunt heus wel een loodgieter bij u
ontbieden in de vakantie. (Ik geef
wederzijdse uitwisseling
maar een voorbeeld).

Heden overleed, na een langdurig lijden, onze geliefde
man,
vader, behuwd- en
grootvader en broer, de heer
«BB PIETER VAM RIJNBERK

in de leeftijd van 69 jaar.
Uit aller naam:
C. van

Rijnberk-Sauselé

Mijdrecht, 14 juli 1963
De teraardebestelling zal plaats
hebben vrijdag 19 juli om 12
uur op de algemene begraaf plaata te Zandvoort.

17 brommers
per 100 inwoners
De vereniging RAI is van oordeel,
dat de „brozems" die door hun vaak
hinderlijk gedrag de bromfiets in
diskrediet brengen een bijna te verwaarlozen minderheid vormen, want
van de 1.375.000 bromfietsen in juli
1962 was slechts 20 pet. in het bezit van jongens van 16 tot en met
24 jaar. Mannen van 25 tot 65 jaar
hebben 56 pet. van het „bromfietspark" in fanden. Vijf percent werd
door boven 65-jarigen bereden en de
resterende 19 pet. was in het bezit
van vrouwen. Volgens de RAI zijn
er thans in Nederland anderhalf
miljoen bromfietsen in gebruik.
De RAI betreurt het dat er geen
recente cijfers bestaan over de sociaal-economische betekenis van
deze anderhalf miljoen brommers.
Het gemiddelde is ongeveer 17
bromfietsen per 100 inwoners, 20 op
het platteland en 14 in de steden.
In Amsterdam zijn volgens een
recente schattig 85.000 bromfietsers. Stadsplanologen becijferen dit
aantal in 1990 op 250.000 of één
bromfiets op vier inwoners.
Voor het dagelijkse vervoer van
hoofd- en handarbeiders speelt de
bromfiets volgens de RAI een grote
rol. Van de 15.000 werknemers van
de Hoogovens komt 37 pet. op de
fiets, 25 pet. op de bromfiets en de
rest per bus, trein, auto of scooter.
Bij Werkspoor in Utrecht moet na
elke uitbetaling van de jaargratificatie voor uitbreiding van de bromfietsstalling worden gezorgd. '
Bijna 50.000 bromfietsers rijden
dagelijks een half uur of meer om
van hun huis naar hun werk te komen. Vierduizend forensen hebben
zelfs méér dan een uur nodig. Tussen 1954 en 1960 is het gebruik van
de bromfiets door vakantiegangers
verdubbeld van 123.000 tot 298.000.

*
de Rivièra zouden gaan, kreeg je
prompt opstand hier. En nu praat
ik er maar niet van, als alle artsen
in de zomer uit Zandvoort zouden
verdwijnen. H«t zou wel kunnen,
maar dan zouden ze onmiddellijk
vervangen worden door collega's R. Driehuizen 12.
i
die net met vakantie waren geweest
of nog moesten gaan. (Voor de patiënten is het eerste natuurlijk het
aardigste.)
Ik zou er trouwens wel wat voor
voelen, onafhankelijk van vakantietijd en bijzondere omstandigheden,
een bepaalde club van beroepslui op
TELEFOONNUMMERS
gezette tijden te vervangen door
EN ADRESSEN
een nieuw team. Dat geeft en leveranciers en klanten een geheel
andere kijk op de dingen. Zo kan
het z'n nut hebben de patiënten van 42212 (02500) Oarage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABZandvoort eens kennis te laten maen RENAULT-service-dealer.
ken met doktoren uit Alphen a/d
Rijn of Appeltern en zelfs uit Gre- 2071 Sorlogebedrijt C. Waaning, Kostvervenbicht.
lorenstraat 68.
En als er soms dokters zijn, die
,f>e Oude Tijd", antiek, in- en vereens wat andere patiënten zouden 3227 koop,
Oranjestraat 2a.
willen behandelen, hebben ze maar
te kikken en ze worden uitgeleend 2424 Autobedrijven „Btnfco", Oranjestraat
en Stationsplein.
J
aan het platte land of aan de stad.
Al naar behoefte. Steeds maar 2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
wisselen en rouleren, dat houdt het
gasfornuizcn, rad'D, tv, wasautomaten
bloed jong en fris. Ik kan me voor3598
Volkswagenrijsohool '^Tollens", Tolstellen dat je als patiënt uit gelensstraat 13.
woonte bij een totaal vreemde dokter plotseling je ziektebeeld anders 2231 Boekhandel v/h Esvé}' Gr. Krocht 17.
ziet. Een pil uit Heerjansdam heeft 4673 Nachtveiligheidadienstn Zandvoort,
maling aan scheuten-in ZandvoortVondellaan 45rood.
se benen of aan een in de loop der
jaren zorgvuldig gefokt kusthoest- 4389 VAMOR-Rijschool „De Xranding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
je. Andersom zijn de patiënten in
Schin op Geul of Gorredijk ten zeer- 2262 Informatiebureau Vreemdélingenverste gebaat met artsen, die het klapheer, kiosk Raadhuisplein.
pen van de zweep in Zandvoort ken- 2100 Politie (alleen noodgevallen)
nen.
r4>
Alleen de psychiaters trekken 2345 Gemeente-secretarie '
geen profijt • van een vakantierege- 2000 Brandmelding
ling, waarbij <ze uitgewisseld worden. Want hun patiënten zijn uni- 3043, 9044 Politie
verseel. En overal zijn ze even mal. 2135 Gertenbacha Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
A,
BARTJE ,

Belangrijke

Familie
Drukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

l
MAISON E L E G A N C E
Kostverlorenstraat 49, telefoon 4492

Met grote vreugde geven wij u kennis
van de geboorte van onze dochter en
t{
mijn zusje
CORINE

Zandvoort, 15 juli 1963
Westerparkstraat 20
Tijd.: „Huize Uyt den Bosch"
Spanjaardslaan 7, Haarlem

Meisje (17j.) b.z.a. voor
VAKANTIE-werkzaamheden van 22 juli t/m 5 aug.
Br. ond. nr. 5403 bur. Zvt.
Courant.
Te koop: BUTAGASSTEL
en
AANRECHT. Linnaeusstraat L/1.

'*,

Tony ten Broeke
C. ten Broeke-Groot
Patty

Welke leraar (es) zou franse conv. les willen geven
aan clubje van de Ned.
Ver. v. Huisvr. afd. Zandvoort? Opg. bij mevr. G.
A. van Leeuwen-Koster,
Brederodestr. 166, tel. 3377
Te koop 2 DIVANBEDDEN 80x170, l STAPELBED (2 stuks) 80x190,
l KINDERBAD op onderstel. Tel. 2620.

°' '

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT},,uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving-, door :J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

ruimt vanaf 18 juli
|
restanten op tegen halve prijs •

Weduwe, 52 jaar, ZOEKT
KENNISMAKING, ook als
huishoudster, kinderen geen
bezwaar. Br. nr. 5401 Z.C.

OPRUIMING

Slechts één week (van 17 f/m 23 juli)

2
4
6
8
10
2O
50

Schilder, wit- en behangwerk wordt door ons onder
volledige garanties uitgevoerd. Tel. 02500-14739.

CHENILLE SPREIEN, l ,persoons, nu
14,75
100% WOLLEN DEKENS, 150 x 200 nu
29,75
1-persoons STALEN SLAAPKAMER, bestaande! uit:
ledikant m. voetbord, stoel, tafel, nachtkastje nu 74,-

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
Haltestraat 21, telefoon 2119
IIEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haaropruiming begint donderdag 18 juli
lem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterTe koop i. g. st. z. Edy dag in Zandvoort.
WASCOMBINATIE en 2vlams GASCOMFOOR m.
bijpass, tafel. Te bévr. Ko- laat uw TEGELPADEN
ninginneweg 33 na 19 u. en TERRASSENin orde

Beddenmagazijn W. H. KEMPER
Deze

Verloren

Gezellige Z I T-S L A A P- in Zandvoort-Noord "
K A M E R m. gebr. van
GOUDEN ARMBAND
keuk., bij oude dame aan- (slang). Teg. goede bel.
geb. op keurige stand voor terug te bez. Frederik v.
dame boven 30 jr. Prijs ,Bedenlaan 24, Hilversum,
billijk. Br.'nr. 5402.
tel. 02950-46513.
Gevr. v. aug. HUISKAM.
Amusementscentrum
2 SLAAPKAM., en vrije
Zandvoort
keuk., liefst ben. Hettema, vraagt direkt voor dancing
p.a. Nieland, Staringstr. 1. „Italia":
Te koop: B R O M M E R
l garderobeHMW Sport, goed onderh.
toiletjufirouw
Dr. Gerkestraat 20/46.
Aanmelden: tel. 3344.
WEGGELOPEN:
Mandarijn-eend. Teg. bel. ter. te AUTOVERHUUR
bez. Vondellaan 41.
„ZANDVOORT"
BIJVERDIENEN ? AvondVerhuur
van Opeis en
werk?
Thuiswerk?
U
slaagt! Inl. Eureka, Ro- Volkswagens met roldak.
sendaalsestraat 496, Arn- Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
hem.

Goudrepen
Goudrepen
Goudrepen
Goudrepen
Goudrepen
Goudrepen
Goudrepen

i
kopen
kopen
kopen
kopen
kopen
kopen
kopen
zoveel

l gratis erbij
2 gratis
3 gratis
4 gratis
5 gratis
10 gratis
25 gratis
U wilt.

ertiij
erbij
erbij
erbij
erbij
erbij

maken

Alle soorten tegels en in
alle kleuren. Straatmakersbedrijf J. J. Willemse&zn
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.
Gezin m. 6 kind. { 8 pers.)
zoekt per l sept. voorlopig
O N D E R D A K Gestoff. ?
gemeub.? Pension? 5 a 6
kam. Teg. red. prijs. Voor
het seiz. ontruimd. Telefoon 02500-40304.
Gevr. DAMESFIETS in g.
staat. Kinderhuis „Groot
Kijkduin", Dr. Smitsstr. 7.
Te koop: VOLKSWAGEN,
zwart, bouwjaar 1960. Te
bezichtigen aan het bureau
van politie te Zandvoort.

Nu kopen voor halve prijzen
En dit bij Eddy's Textielhuis kijken is kopen. Wij kochten een partij

Bij elke 2 rollen beschuiteen pakje
VOLVETTE SMEERKAAS
, van 35 voor
of een cup
VOLVETTE SMEERKAAS
van 45 voor

Mirlana sokjes en sporfkousen v00r haive p^»*.
NYLON GEBLOEMDE JUPONS, iets moois
EEN PRIMA BADDOEK van 2,98 voor
LEUKE PETTI-COATS, leeftijd plm. 36 JU
Jaar
Tijdelijk voor de uitverkoop, een prima

ƒ 2,98
1.98
1,98

graslinnen sloop, ecru en gebleekt
2 stuks voor f 2,50
Een PRIMA l persoons GRASLINNEN .LAKEN
: 3,98
BADLAKENS van 5,50 voor
«,
,
2,98
Partij kinderconfetti CAMISOLES' en SLIPJES, div. maten p. st. 0,69
PRIMA PIQUE HERENONDERGOED in de maten 4, 5, 6, p. st. 1,39
Maat 7 1,49 per stuk
-. ,v„
Alle soorten DAMESSLIPS, de mooiste die u kunt kopen.alle maten 0,98
Leuke MARINE SHIRTS van 12-16 jaar"
1,39
DAMES ZOMERPYAMA's (3/4 broek) leuke dessins
4,98
DAMESSHORTS,, div maten van 5,95, nu,
2,98

In nylon onderjurken en j^yama's hebben wij
speciale aanbiedingen
;;•

EDDY's TEXTIELHUiS
STATIONSSTRAAT 20 - TELEFOON 02307-4870,'ZANDVOORT
Donderdag a.s. begint de uitverkoop

Elk 2e pak
SOEP 10 et. GOEDKOPER.
Kies de soort die U wilt.
Neem zoveel soorten als U
verkiest.

DEZE TWEE KINDER
|
,
DROOMWENSEN |
DIRECT LEVERBAAR
|
DRIEWIELER |
f. 15,- l

UIT DE
KAMPEER-PROVISIEKAST

Te betalen in : =
100 zegels + f. 5,- =
of 150 zegels. =

MOKKA FILTER P o«e5o g r.
198
THEE IN ZAKJES 130-98-75
OPLOSCACAO m/ SUIKER
bus 250 gr.

135

PICNIC-REEP
25
TUINBONEN
BI»
165-95
DOPERWTEN
bi!kll2-104-65
GROENE ERWTEN MET
GESN. WORTELEN 'mik 59-45
SUPER GELDERSE
ROOKWORST
125
HARINGFILETS wik
75
BÓTERHAMZAKJES paki.
25

l TRAPSKELTER - f. 35,-

l

= Te betalen in :
= 100 zegels + f. 25.= of 350 zegels.

Eüiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiir

Altijd 'n kassabon voor 10°/0 korting, óók bij de*"' weekreclames l
BETERE .
WA'AFti'

DE

CRIJVTER ~

Aanvang j
donderdag
9 uur

bij
UW SPECIAALZAAK!

RESTANTEN
BADGOED

LINNENGOED
Prima kwaliteit tegen lage prijzen
LET U VOORAL OP DE PRETTIGE LENGTEMATEN

LAKENS en SLOPEN
gezoomd
2 x cordon
geborduurd
gezoomd
2 x cordon

150 x 250

180 K 250

6,58
6,98
6,98
7,68
8,28

8,28
8,48
8,48
8,98
9,78

200 x 250

SLOPEN
1,88
2,28
2,48
2,48
3,28

11,48
12,28

Overhemden
Bonneterie

Pyama's
25 en 50o/o
KORTING

gezoomd 150 x 240... 5.78
180 x 240 7,48, 6.98
SLOPEN met hotelsl. 1,78

_ ,0

„ 7O

„ANTI RHEUMA" 150 x 2403,10 180 x 240 U, f O
Alléén in de kleur groen ............ 170 x 240 6,48

THEEDOEKEN

„SNELDROGENDE" DOEKEN ........................
Prachtige halflinnen
..........................................

1,28, 0,98, 88 et
1,58, 1,48 1.38

BADHANDDOEKEN en BADLAKENS

Zoveel mooie doeken heeft u nog nooit bij elkaar gezien,
Prima kwaliteiten, enorm veel kleuren en dessins.
•!
1,98, 2,98, 3,48, 3,98, 4,98, If
Uitzoeken:

BADLAKENS - UITZOEKEN

7,68, 8,98, 10,48, 9,48.

BADSTOFKEUKENDOEKElY

25 en 50 o/o
KORTING

Restanten
'Katoenen meisjes
broeken

7,48

-| JO
l, l O
1.18

Ie keus met
kantgarnering,
alle maten

voor dames 28 et
kinderen 18 et
Heren zakdoeken

NYLONS

4,48
4,98
1.78

„stretch" nylons
, 2,28
„Supp-Hose"
Steungevende
kousen
Normaal 16,50
A-keus 8,90

Prachtige

Nylon onderjurken

9,90

met ka'nt
iets beschadigd
maten 40 tot 46

Leuke fleurige

„ASSEPOESTER" van de bekende „Cinderella"-fabrieken.
gezoomd
150 x 250
180 x 250
SLOPEN

CRETONNEDEKENS

2,48

5,98

"J QQ
f,30

HEREN TRICOTAGE'S
HEREN SINGLETS, wit ribje, iets beschadigd
maat 5 1,48, maat 6 1,58, maat 7 1.58
HEREN SLIPS, wit ribje
1,78, 1,85
HEREN SHORTIES, ongebl., iets beschadigd
1,98, 2.18
HEREN NET-SINGLETS, iets besch
2,08, 1,98
HEREN SLIPS, netweefsel
2,08, 1.98
JONGENS SINGLETS, witte rib
1,08, 0,98, 0,88, 78 et
JONGENS SLIPS, witte rib
1,08, 0,98, 0,88, 78 et

HEREN PYAMA'S

Zwanendons in diverse kleuren,
gedessineerd, maten 48 tot 56

Effen kleuren met contr. streepgarn.
aan mouw en kraag, maten 48 tot 56 ...
HEREN TRICOT NYLON'o OVERHEMDEN
,V

8,98
8,48
8,68

EXTRA VOORDELIGE LUIERS
Oogjes en hydrophile 88 et, 6 stuks 4,98
Prachtige luiers met gekleurde motiefjes
1,48

PRIMA GRASLINNEN BEDLAKENS

HAARLEM - HEEMSTEDE

„_
„,_
68 Ct tot 1,38
1.08 tot 1.28

DAMES PYAMA'S

98 et

28 et

9,28

katoen, wit ribje met kant.iets beschadigd
Maten 35 tot 75
MEISJES SLIPJES, maten l tot 5

halve prijs

Naadloos
modekleuren

9,78

ONTBIJTLAKENS, leuke kleuren, 120/150
Extra mooie kwaliteit 130/160
TUIN- EN KEUKENKLEEDJES 90 x 90

smalle band
Maten 42 tot 44
2,98
Bljp. slipjes, 3,28, 2,98

Wol en Draion, met korte en z. mouw
_ _
iets beschadigd
3,48, 2,98

Charmante
nylon nachthemdjes

, qfi

U,3O
78 et

VINGERDOEKJES
mooite kwaliteit,
diverse kleuren

Zuiver wollen
dames camisoles

RESTANTEN DAMESONDERBLOUSES

en alle plastic damesheren- en kinder, jassen

38 et

WITTE DAMAST TAPELLAKENS, 130 x 160
KATOENEN HALFLINNEN SERVETTEN
PRACHTIG WIT TAFELDAMAST
150 x 240
maten
150 xlSO
150 x 210
8,78

1,48 1,68, 1,98
2,58, 2,78, 2,98

Mooie kwaliteit zwanendons, gebloemd jasje met effen
broek. Rose, geel, bleu, groen. Nu extra voordelig

WITTE HALFLINNEN „GANZENOOG" DOEKEN
met gekleurde rand 50 x 90
WITTE KATOENEN HANDDOEKEN

TAFELGOED

1,68 1,78

MEISJES CAMISOLES

1,38

Uitzoeken

1,48 1,58

2e keus ZUIVER WOLLEN DAMES PANTY'S
3,48
2e keus HALFWOL 2.28
Draion PANTYS 2e keus 2.48

Pannelappen

zware kwaliteit,
grote maat
18 et, 28 et, 34 et

keus

maat 46

Bijpassende SLIPJES maat 40, 98 et (10 cent stijging per maat)

„Draion" fant. weefsel s/b
maten 40 tot 46
_ __
2e keus
2,78

1,58, 1,48, 1,38

STERKE RODE BLOKDOEKEN

Washandjes

6,48

DAMES CAMISOLES, fantasieweefsel met of zonder
bustevorm, kantgarnering,1 ^malle band
maat 40
maat 42
maat 44

Dames camisoles

met hotelsluiting
1,78, 1,88, 1,98
2 x cordon
2,28 2,68

FLANELLEN LAKENS

DAMES TRICOTAGE'S

WITTE DAMES CAMISOLES, ribje
WITTE DAMESHEMDJES, kort mouwtje

PARTIJ SLOPEN

PARTIJ LAKENS

7,95

Als van ouds:
Prima kwaliteit
voor uiterst
lage prijzen

Ook als sprei te gebruiken.
l pers. 18,78, 2 pers 23,78

DEKENS
DONKERE DEKENS, in fantasie en blokken
14,48, 12.48
ZUIVER WOLLEN DOUBLÉ FACE DEKENS
Prima kwaliteit l pers. 34,78, 38,78, 2 pers. 47,48

ZANDVOORT - Grote Krocht 3O-3G
(ook s' avonds geopend)

IJMUIDEN - HAARLEM
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Invasie buitenlandse toeristen
schept problemen op de weg
In deze maanden wordt ons land bezocht door honderdduizenden buitenlanders. Hun
komst is plezierig voor hotel-, pension- en andere bedrijven, die zich toeleggen op
ontvangst en amusement van de vakantiegangers uit Duitsland, België, Frankrijk
en andere landen, maar schept ook problemen. De meeste van die problemen doen
zich voor op de weg.
Net zoals Nederlandse toeristen in het
buitenland moeilijkheden hebben met de
daar geldende verkeersregels die van de
onze afwijken, worstelen buitenlanders
ook met de in óns land geldende, van de
in hun land afwijkende bepalingen.
Zonder nu te willen bevorderen, dat
Nederlandse moeders tegen hun kroost
roepen: „Pas op, een buitenlander!",
vraagt het Verbond voor Veilig Verkeer
wel extra-oplettendheid ten aanzien van
buitenlandse toeristen. De volgende verkeerde manoeuvres kunnen worden verwacht:
— Duitse toeristen nemen op de z.g. verkeerspleinen soms voorrang, als zij
rondrijden en voorrang zouden moeten
verlenen aan verkeer van rechts.
— Belgen halen wel eens in, waar dat
verboden is omdat bij ons niet geldt
dat het inhaalverbod ten einde is als
het binnen honderd meter niet wordt
herhaald.
— Fransen kunnen in de bebouwde kom
op een voorrangsweg ineens stoppen
om voorrang te verlenen: zij zijn gewend dat voorrangswegen binnen de
bebouwde kom ophouden voorrangsweg
te zijn.
'
— Een uitstekende linker richtingaanwijzer van een Italiaan, Zwitser of Belg
hoeft niet te betekenen dat hij linksaf
gaat; het kan even goed zijn dat hij
wil inhalen. In Italië, Zwitserland en

— sedert 13 mei j.l. — België is
knipperen" bij het inhalen verplicht.
— Het kan gebeuren dat Duitsers een op
een zebra overstekende voetganger

met de benen op de rijbaan
Iedereen, die de moeite neemt ook de advertentiepagina's van deze krant na te lezen, zal tot de conclusie moeten komen dat het begrip „vakantie" in deze tijd van
het jaar de mensen volkomen schijnt te beheersen. Het is één vakantie, al vakantie: vakantie-mode, vakantie-dagtochten, vakantieverblijven, -menuutjes en wat al
niet meer.
Maar ondanks onze welvaart en onze
hoogconjunctuur zijn er nog steeds mensen, die zich geen buitenlandse vakantie
kunnen veroorloven. Die er, vlak bij huis,
zomaar eens op uit trekken, zo maar eens
een dagje ergens naar toe gaan. Naar
de 'dierentuin of het museum bijvoorbeeld. Maar ook zó maar, ergens naar
toe. Bijvoorbeeld bij een drukke verkeersweg aan de kant van de weg gaan zitten. Om het dynamische verkeer langs
zich to zien razen.
Wat bezielt deze mensen toch, hebben

van alcoholvrije dranken
De meeste mensen willen zich graag aan de spreuk „geen alcohol bij weg verkeer"
houden
Ook in het buitenland als ze met vakantie zijn. In ons eigen landje bestellen ze
dan tonic, cola of tomatensap, of misschien wel een van die alcoholvrije wijnen
die de laatste jaren op de markt zijn gekomen. Maar in het buitenland wordt dat
allemaal veel moeilijker: als het op zulke onderwerpen aankomt, laten die gemakkelijke woordenboekjes hen meestal in de steek.
Daarom heeft het Verbond voor Veilig Verkeer — dat overigens beslist geen geheelonthoudersorganisatie is, maar alleen het alcoholgebruik bij wegverkeer bestrijdt — een lijstje opgesteld met de meest gevraagde alcoholvrije dranken in
het Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en Deens. Wij laten dit lijstje hieronder
volgen:
Nederlands

Frans

Duits

Engels

Italiaans

Spaans

Deens

water

de l'eau

wasser

water

acqua

agua

vand

melk

du lait

Milch

milk

latte

leche

maelk

thee

du thé
(thé de
Chine) *)

Tee
(Schwarztee) O

tea

té
té
te
(té nero) i) (té negro1)

un jus de eine Art
fruits
Obstsaft
quelconque

koffie

du café

Kaffee

coffee

appelsap

jus de
pommes

Apfelsaft

druivensap

jus de
raisin

uit...

Vakantie in de bermen

Bestellen in zes talen

vruchtensap

geen ongehinderde oversteek gunt,
want in zijn land geldt voor bepaalde
zebra's nog steeds de regeling,' zoals
die bij ons vóór l november 1961 gold
(knipperbollen).
. Bij vrijwel alle buitenlanders moet
men er op bedacht zijn, dat zij fietsers en bromfietsers plotseling voorrang gaan verlenen. De regel „snelverkeer gaat voor langzaam verkeer"
geldt namelijk alleen in ons land en in
Luxemburg.
Wees vooral bedacht op aarzelende
buitenlanders, die in onze steden niet
zo goed de weg weten en dan soms
plompverloren midden op straat een
kaart gaan nakijken of onverwachts
stoppen om naar de weg te vragen.
Voor al deze gevallen dus: extra oplettendheid en clementie.

Redaktie en adm.: Achterweg .1
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland f 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong:
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

any
fruit-juice

alcuno
succo
di frutta

algün jugo
of zumo
defrutas=)

frugtsaft

café

kaffe

apple juicei succo
t< di mele

jugo de
manzana

aeblesaft

Traubensaft

grapejuice

succo
di uva

jugo de
uva

druesaft

sinaasappel- jus
sap
d'orange

Orangesaft

orangejuice

spremuta
di arancia

jugo de
naranja

appelsinsaft

frambozensap

jus de
framboise

Himbeersaft

raspberryjuice

succo di
lamponi

jugo de
frambuesa

hindbaersaft

aalbessensap

jus de
groseille

Johannisbeerensaft

currantjuice

sceroppo
di ribes

zumo de
grosellas

ribssaft

mineraalwater

de l'eau
minerale

Wasser
Mineral-

mineralwater

acqua
minerale

agua
minerale

sodavand
mineralvand

caffè »)
i caffè latte
cappucino
café nero
espresso

\

1) De toevoeging tussen haakjes geeft zekerheid, dat men inderdaad thee krijgt.
Anders wordt vaak pepermuntthee of iets dergelijks verstrekt.
2) Deze rij is opgenomen om te dienen als algemene aanduiding, als men een bepaald vruchtsap niet kan krijgen.
3) Vertaling in volgorde: Koffie — koffie met melk — koffie met gespoten melk en
wat cacaopoeder — zwarte koffie — klein kopje mokkakoffie. Deze verscheidenheid
van koffiesoorten is in Oostenrijk ook te krijgen.

psychologen, sociotogen en wat voor -logen al niet meer zich afgevraagd. Wij
ook, en hebben het hier en daar eens gevraagd. De antwoorden: lekker druk, bij
ons thuis is het zo'n stille straat; of: als
je het bos ingaat, moet je eerst zo'n eind
lopen; of: ik zou ook wel op een terrasje
willen zitten, maar daar moet je steeds
weer nieuwe consumpties bestellen.
En daar zitten ze dan. Bekijken elkaar.
Stallen hun hele hebben en houwen uit.
Zien dezelfde auto als zij hebben. Luisteren naar de radio. Spelen badminton of
voetballen. Zitten in de zon. Eten en drinken wat. Doen iets, oï doen"lekker niets.
Zitten en kijken.
Wij gunnen dat iedereen van ganser
harte, 's Mensen lust is 's mensen leven.
Maar in sommige gevallen kunnen er
door het bermtoerisme gevaarlijke situaties voor het verkeer ontstaan. Hier volgen enige tips voor de bermgangers.
— let er op, dat uw kinderen niet (met
de bal) op de weg kunnen komen;
— parkeer uw auto, scooter of brommer
zó, dat u zonder het verkeer te hinderen kunt wegrijden;
— zorg er ook voor, dat meegenomen
honden niet plompverloren de weg op
rennen;
— zet geen tenten op, als daardoor voor
het verkeer het uitzicht op een zijweg
wordt belemmerd;
— gooi geen blikjes of andere rommel
op het fietspad of de rijbaan;
— zit zelf ook niet te zonnen op het
fietspad of — en dat gebeurt wérkelijk — met de benen op de rijweg.

Sandevoerde werd Zandvoort
Onder deze titel wordt van vrijdag, 26 juli
tot en met donderdag, 8 augustus een tentoonstelling gehouden in één der zalen van
het Gemeenschapshuis te Zandvoort. Deze
tentoonstelling, welke in samenwerking
met enkele Zandvoortse ingezetenen werd
voorbereid door de gemeentelijke contactcommissie culturele belangen, tracht o.m.
een beeld te geven van de ontwikkeling
van Zandvoort van vissersdorp tot badplaats omstreeks het midden van de vorige eeuw.
Hiervoor werden fotomateriaal, prenten,
kaarten etc. beschikbaar gesteld door particulieren, enkele rijks- en gemeente-archieven, terwijl ook uit het eigen gemeentelijk foto-archief zal worden geëxposeerd.
De expositie, die dagelijks geopend zal
zijn van 's middags 2 tot 5 uur en 's
avonds van 8-10 uur, zal vrijdagavond 26
juli officieel geopend worden door de wéthouder van sociale en culturele zaken, mevrouw C. Stemler-Tjaden.
Watergetijden
HW LW
juli

HW

LW

strand
berijdbaar

7.30—14.00
21 3.33 11.30 16.03 24.00
8.00—14.30
22 4.17 12.00 16.50 24.30
9.00—15.30
23 5.03
0.30 17.32
13.00
9.30—16.00
24 5.47
1.30 18.15
13.30
25 6.29 2.00 18.53 14.30 10.30—16.30
26 7.06
3.00 19.27 15.00 11.00—17.30
27 7.45
3.30 20.10 15.30 11.30—18.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Hier staat uw brief
Naar aanleiding van het bericht ,,Honden
van het strand" in de krant van dinsdag
9 juli 1963, ben ik zo vrij hieraan enkele
opmerkingen te verbinden, die, gezien de
volgende zinsneden, m.i. wel op zijn plaats
zijn:
Ie. de onlangs gehouden vergadering van
het Strandschap;
2e. de gerechtvaardigde klachten geuit
over de honden;
3e. het op eigen initiatief genomen besluit der strand-exploitanten de honden te weren.
Daar ca. twee weken voor de Pinksterdagen de bordjes „Voor honden verboden"
bij de strandpachters verschenen, vind ik
het woord ,,onlangs" wel zeer ongelukkig
gekozen.
Van enigerlei initiatief of overleg van
de zijde der pachters, bleek mij bij nader
informatie geen sprake te zijn.
De pachters weiden plotseling geconfronteerd met deze bordjes, welke enerzijds domweg uitgedeeld, anderzijds door
de biengers zelf bij de strandtent waren
neergezet.
Daar de strandpachters naar mag worden aangenomen goede zakenmensen zijn,
Jijkt het niet waarschijnlijk dat zij op deze wijze de cliënten, die het op prijs stellen hun hond mee te nemen, zullen afschrikken. Tevens kunnen zij de driakbakken voor de honden, welke bij elke
strandtent te vinden zijn, weghalen.
Het behoeft dan ook geen nader betoog
dat de bordjes spoedig verdwenen en op de
Pinksterdagen bij geen enkele strandtent
meer te bespeuren waren.
Misschien ben ik bevooroordeeld, doch
van een werkelijk overlast is geen sprake,
mits het vrolijke geschal uit de transistorradio's buiten beschouwing wordt gelaten.
Ik zou de heren van het Strandschap
willen aanraden een zondagmiddag op het
strand te gaan uitblazen en van een betrekkelijke rust proberen te genieten.
Een kleine waarschuwing is hier echter
wel op zijn plaats, daar de „kluwen vechtende honden" en de pittige muziek uit de
diverse radio's, de bloeddruk spoedig doen
stijgen.
Bij een objectieve waarneming zullen
ook zij tot de conclusie komen dat, om de
radio's te overtreffen, de gemeente Zandvoort een diergaarde rijker dient te worden met liefst de meest tegenstrijdige dieren.
Mijn voorstel is dan ook de bordjes
over te schilderen met „verboden voor
radio's". Mocht er nog een strandpachter
bestaan die zijn zenuwen beproeven wil
op een tien uur durende cacophonie van
geluiden, dan kan zijn bordje altijd nog
geplaatst worden bij de doorloop onder
hotel Bouwes voorzien van een opschrift
„verboden voor bromfietsen".
Gaat u zondagmiddag eens kijken?
A.. Werkhoven

Autodiefstal en „vrij entree" op het circuit
Volgens een bericht in verscheidene bladen is op 12 juli op het circuit een auto
over de kop geslagen in de Tarzanbocht.
De circuit-bewaker (!) zag twee jongens
de wagen verlaten en het duin invluchten.
Nader onderzoek bracht aan het licht dat
die auto op 2 juli in Amsterdam was gestolen. Van de gevluchte jongens ontbreekt elk spoor
Men is verbaasd dit te lezen, en mijn
vraag is of er dan bij het betalen van entree op dit circuit geen enkele controle
is??!
Kan een ieder dan zo maar een kaartje
kopen en gaan racen? Waarom wordt het

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans
Gullvag - Nacht van verdenking.
Heyward - Mamba's dochters;
Kirst - De nacht van de Generaals;
Lampo - Hermione betrapt;
Lind - Een ziel van hout;
Bottome - Devil's due;
Chedid - Le sixième jour;
Ontwikkelingslectuur:
Dierenbescherming, jaargang 1961.
Jacob - 6000 jaren brood, het dagelijkse
brood van de Egyptenaren tot in do
twintigste eeuw.
Jacobse - Bijbelse gezangen. 1962
Kandinsky - Het abstracte in de kunst.
1962.
Schreincr - Wij leven in Holland.
Technische kennis, basisdeel 4. 1962
Wat zijn kunststoffen? Plastics, hun eigenschappen en toepassingen.

De burgemeester is verhinderd op de
woensdagen 24 en 31 juli a.s. spreekuur
te houden.

Burgerlijke Stand
rijbewijs niet ingezien ? Waarom worden
12 juli - 18 juli 1963
banden en remmen niet eerst gecontroGeboren: Jacobus Martinus Antonius
leerd
Maria, zv., J. A. van Kimmenaede en van
Autopiraten als deze twee jongens zijn Th. M. Helt; Peter Marcel, zv., J. L. Bien van A. J. Siffels.
niet alleen een gevaar voor andere rijders, senberger
- Johannes Wilhelmus Olmaar wanneer zij heelhuids van het cir- deOndertrouwd:
Damink en Georgine Odette Cokart;
cuit alkomen clan zullen zij zeker onge- Friedhelm Albert,;Beushausen
en Gerda
1
lukken veroorzaken op de Zeeweg en el- Jacoba Pannekeet; Arie Wieman en Lieselotte Rauch.
ders.
Gehuwd: Pieter Hermanus Mostert en
Enige weken geleden is er dan ook een Johanna
Fransisca Burghouts; Jan van
auto over de kop gegaan, waarbij bleek der Steen en Joyce Beatrice Ravelli; Antonius Jacobus Meijer en Maria Petroneldat de taanden totaal versleten waren.
Geertruida Crabbendam.
Het is hoog tijd dat de directie van dit la Oveileden
buiten de gemeente: Anna
sensatie-circuit door de politie van Zand- Christina Brouwer,
oud 66 jaar, gehuwd
voort verplicht wordt gesteld scherpe con- met E. Th. van Honschooten; Hendrik
trole uit te oefenen. Hierdoor worden te- Vossen, oud 81 jaar, gehuwd geweest met
vens joy-riders ter plaatse in de kraag Th. Zegwaard.
Geboren buiten de gemeente: Twin, zv.,
gepakt.
W. Bhavabhutanonda en van S. DejkunA. ZEEGERS jorn.

Batig saldo van ruim f 2400
uit feestmarkt voor bejaarden

Onder voorzitterschap van de heer P. M.
Heil, heeft het bestuur van de bejaardensociëteit „Voor Anker" j,l, maandag in
Zomerlust een bijeenkomst gehouden met
de medewerkers en -werksters aan de onlangs georganiseerde feestmarkt op het
Gasthuisplein. De opbrengst van deze
markt was bestemd voor de bejaarden
van Zandvoort.
De voorzitter bracht dank aan hen die
hun medewerking aan dit evenement hadden verleend, dat, ondanks het minder
gunstige weer, geslaagd mag worden genoemd. Bruto heeft de feestmarkt ƒ 4750
opgebracht. Na aftrek van de onkosten
bleef een batig saldo van ƒ 2413,18 over.
Van dit bedrag willen de organisatoren in
de week voor Kerstmis de bejaarden een
gezellige dag en avond aanbieden.
Plannen bestaan de feestmarkt tot een
jaarlijkse traditie te maken, waarvan de
financiële resultaten ten goede zullen komen aan in Zandvoort werkzame liefdadige instellingen. Gedacht wordt aan een
bredere opzet van de voorbereidende organisatie.
Tijdens de bijeenkomst heeft de initiatiefnemer van de feestmarkt, de heer P.
Waterdrinker, gereageerd op de publicatie
van het Comitie „Ouden van Dagen"
waarin het comité meedeelde de werkzaamheden te zullen beëindigen. Dit in
verband met de aktiviteiten van de bejaardensociëteit. De heer Waterdrinker
zei dat „Het Anker" geheel eigen, wegen

bewandelt. De bejaardensociëteit
heeft
het comité nooit iets in de weg gelegd en
volgens spreker, nimmer een beroep gedaan op de Zandvoortse winkeliers en ingezetenen. De feestmarkt werd niet alleen voor de leden van „Voor Anker" gehouden, maar voor alle Zandvoortse bejaarden.
Hij betreurde het' overigens dat het comité, dat veertig jaar lang de jaarlijkse
uitgaansdag had verzorgd, dit besluit had
genomen.

Wie het Meute niet eed
De jaarlijks terugkerende festivals in het Engelse Strafford
on
Avon en het Duitse Bayreuth, rond reeds lang gestorven pfenomenen van toneel en muziek, die duizenden kunstminnenden aantrekIcen, maken wel eens afgunstig. Zandvoort heeft nimmer een beroemd man opgeleverd om wiens persoon men een jaarlijks terugkerend festival
eou kunnen organiseren. Een bedenkelijk gebrek voor een touristisch centrum, dat
•men niemand in Het bijsonder kan kwalijlc nemen, wat deze zaak trouwens alleen
maar onbevredigender -maakt. Weliswaar wordt soms met schuchtere woorden
gerept over Witte van Haemstede die hier eens in de Middeleeuwen is geland, maar
in de eerste plaats heeft deze D-day kennelijk niet tot de verbeelding gesproken
en ten tweede maakt het een heel verschil uit of men ergens geland of geboren is.
Zandvoort staat derhalve voor een uiterst gewichtige taak: een persoon uit zijn verre of nabije verleden, dan wel uit-het heden te lichten die een jaarlijks terugkerend
festival op grond van sijn prestaties rechtvaardigt. Wij moesten uit de annalen
een Zandvoorts dramaturg, componist, filosoof, martelaar of vrijheidsheld opdiepen.
Heeft ergens in de Kerkstraat of aan het Schuitegat dan geen onsterfelijke liet
levenslicht aanschouwd? Het antwoord van de historie luidt jammer genoeg ontkennend. Er rest ons dus niets dan het heden. De vraag is nu wie van onse Zandvoortse tijdgenoten het meest in aanmerking komt voor de onsterfelijke roem.
Dit is vanselfsprekend een delicaat punt omdat men niemand van de dorpsbewoners sijn eeuwigheidswaarde wil tontzeggen.
Er sijn ongetwijfeld voldoende inwoners die hun verdienstelijkheid niet onder
stoelen of banken steken.
Een betrouwbare waardemeter is echter voor tijdgenoten niet te vinden. De tijd,
dat ia de geschiedenis, zal het leren. Dit sal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat
men over vijftig jaar nog steeds met hetzelfde probleem sit, omdat de namen
van huidige bewoners dan nog steeds geen universele weerklank oproepen. De badplaats met allure mist, zoals gezega, helaas het genie dat geëxploiteerd kan worden. Maar de geboorte daarvan staat misschien vandaag in de rubriek van de Burgerlijke Stand. Er blijft in dit soort dingen altijd hoop, ook al is die sinds Witte
van Haemstede nog niet gerechtvaardigd gebleken. We hebben weliswaar een beroemde dwerg, Simon Paap geheten, voortgebracht, geliefd aam koningshotien.
Maar kunt u zich een festival van dwergen voorstellen? Ofschoon, dat zou misschien een treffend symbool zijn voor ons verleden dat zo onder de maat bleef.
En waarom eigenlijk niet? Wie het kleine niet eert.

over het schoolreisje naar Texel vertoond.
Tijdens de voorstelling werden de dames Kok-Bolman en Godijn-Engels verrast met een fraaie doos bonbons, terwijl
mevrouw Jansen-van Poelgeest eea grote
bos bloemen ontving. De heer en mevrouw
Vlas kregen, na een speech van de leerlingen Robin Boerée en Annemijntje
Smink, een inklapbare tafel en een pickVrijdagavond j.l. kwamen ouders en fa- missie, de heer Loogman, de scholieren en nickkoffer
aangeboden.
milieleden van de leerlingen van de 6e de onderwijzeressen had bedankt, reikte
klas van de Karel Doormanschool in de het hoofd der school, de heer Coops, de
gymnastiekzaal bijeen om 't afscheid van getuigschriften en vaardigheidsdiplomajs
de lagere school met een gezellige avond uit. ledere leerling ontving als herinne- Donderdag 11 juli j.l. hebben de leerlingen
te vieren.
. •* . . ,• ,
ring een klasse-foto, aangeboden door de van de zesde klasse' van de - WilhelminaOnder leiding van de dames Vreugden- Oudercommissie.
school afscheid genomen in het gymnashil en Huyer, onderwijzeressen, van. de
tieklokaal van de school.
school en met medewerking van het lid
De kinderen hadden een non-stopproder oudercommissie mevr. Logmans, hadgramma van zang, ballet, voordracht en
den de kinderen een revue ingestudeerd, Maandagavond 15 juli werd in het gymwelke zij met veel plezier voor de aanwe- nastieklokaal van de Hannie Schaftschool toneel ingestudeerd, dat bij de aanwezigen
zigen opvoerden. De liedjes, sketches, afscheid genomen van de leerlingen van zeer in de smaak viel. Hoogtepunt was
Catootje van Wim Sonneveld, dat door de
piano-, klarinet- en accordeonstukjes volg- de 6e klas.
den elkaar in snel tempo op.
De avond werd met een kort woord ge- kinderen geestig werd uitgevoerd. Zang
Vele
sketches
werkten
op
de
lachspieren
opend
door de heer Hamann, de voorzitter mimiek en aankleding waren uitstekend.
Geslaagd voor examen
van de ouders, niet in het minst door het van de oudercommissie. Hierna begon in Ook Doornroosje, in moderne versie, was
Onze plaatsgenoot Th. Boon is geslaagd enthousiasme, waarmee de kinderen hun een vlot tempo een uit 22 nummers be- bijzonder aardig. Alles werd gespeeld in
als grondwerktuigkundige voor het vlieg- rollen voor het voetlicht brachten. Vooral staande revue, uitgevoerd door de leer- eigen gemaakte coulissen.
de ochtendgymnasiek voor de huisvrou- lingen van de zesde klas en waaraan de
tuigtype DC 8.
Hierna namen de heren Van Houten en
*
wen werd een succes.
aanwezigen veel plezier hebben beleefd.
Van Wijk met een toespraakje afscheid
Aan het einde der revue brachten de
In de pauze werd door de oudercomj*
Marten Pieter Joustra slaagde deze week leerlingen in een lied dank voor de lessen missie aan de scheidende leerlingen een van de leerlingen en wensten ze voor de
toekomst het allerbeste. De scholieren
voor het eindexamen U.T.S., afd. weg- en aan het onderwijzend personeel, hetgeen herinneringstegel uitgereikt.
ontvingen
allen een schooldiploma.
waterbouw.
zij vergezeld deden gaan van bloemstukNadat de leerlingen met het Hannie
Hij ontving zijn opleiding aan de Hen- ken en geschenken.
Schaftschoollied de avond hadden beslodrick de Keyserschool in Amsterdam.
Nadat de voorzitter van de Oudercom- ten, werd als extra attractie de dia-serie
Maandag 15 juli vond het afscheidsfeestplaats van de kinderen van de kleutertjes. Maar 't is de moeite waard. En nu school. Er werd een leuk zangspelletje van
is het ellendige dat het Kostverlorenwan- Roodkapje opgevoerd Ook hier hebben de
delpark voor het publiek gesloten is. Dat aanwezigen veel plezier beleefd aan het
is heel erg jammer, want dat was nu echt
een fijn plekje, niet al te ver af, om' eens spel van de kinderen.
lekker met de kinders uit de wind te zitDe heer Brink bedankte namens het
ten! Iedereen kent het Kostverlorenpark schoolbestuur, juffrouw Smits en haar staf
en altijd zijn er moeders geweest, (die 't
heerlijk vonden om daar naar toe te gaan voor het vele werk, ook in dit afgelopen
MAANDAG 15 JULI — Ja, 't moet er is. Er is wél wat aan de hand en daar met de kleintjes, omdat het zo'n leukle af- schooljaar weer verricht.
maar eens uit. Ik heb 't lang uitgesteld moeten we eens een keer rond voor uit wisseling was van het strandvermaak. Ik
om het te zeggen: deze zomer is bar durven komen. Ik wil best blij zijn en te- zou hier een beroep willen doen op
slecht.
gen m'n klanten zeggen dat 't goed weer- mijnheer Quarles van Ufford. Ik weet niet
De weerberichten houden niet op te tje met een best zeetje is. Maar dat kan wat de redenen zijn geweest om riet te
spreken over lage drukgebieden en de- je niet tegen beter weten in volhouden. sluiten, misschien vernieling of zoiets?
pressies. En 't zinnetje, waarmee ze de M'n hart draait me om als ik 's morgens Maar dat kan toch niet zo'n grote omvang Zeepost
vakantiegangers op stang jagen, luidt die moeders met hun kindertjes het strand aannemen, want bijna altijd komen de
steevast: „Hier en daar een bui". Zo is op zie komen. „Daar komen ze", zeg ik kinderen daar onder toezicht. Of misschien Met de volgende schepen kan zeepost wordan tegen Jans. En Jans knikt alleen maar is er iets anders? Ik sprak zondag j!l. nog den verzonden. De data, waarop de corhet. Altijd hier, maar nooit daar.
En ik moet 't eerlijk bc^suneu: drie- en kijkt naar de lucht, die aan 't betrek- een moeder en die zei: „Ik vind 't gewoon respondentie uiterlijk ter post moet zijn
kwart van de week is cc aan het strand ken is. „Vanochtend scheen de zon nog verschrikkelijk dat het park gesloten is. bezorgd, staan achter de naam van het
geen bal aan. De mensen komen hier voor effies", zegt ze. Dan knik ik en zeg: „Ja, Altijd gingen wij er heen en zo langza- schip vermeld.
de zon en de zee, maar als de zon niet maar dat was te vroeg voor onze klan- merhand was 't traditie geworden, dat we Verenigde Staten van Amerika:
schijnt kan je je moeilijk een hele dag aan ten."
in onze vakantie zeker een keer per ^week
ss „Mormaccove", 21 juli;
het strand vermaken. De zee komt niet
DONDERDAG 18 JULI - En waar met z'n allen naar het wandelpark giiigen.
ss „Maasdam", 24 juli;
op temperatuur, de wind is te kracMig en moeten ze naar toe als 't geen weer voor Ik stond gewoon sprakeloos, toen ik twee Argentinië:
te guur en dan is de lol er gauw aJP, hoe het strand is? Ik weet wel, dat het soms weken geleden voor een dicht hek stond.
ms „Amstelland", 21 juli;
goed je bedoelingen ook zijn Over goed met dit weer verdraaid lekker in de bos- 't Is net of er iets van je af genomen was,
ms „Alberto Dodero", 23 juli;
zes weken is de zomer voorbij. En wat. sen of op beschutte plekken in het duin wat je heel dierbaar was". Nou, mensen,
hebben we nog gehad ? Een paar ver- kan zijn. Maar voor velen is het Water- dat wou ik nu ook zeggen. Ik weet' niet Australië:
ms „Sinaloa", 22 juli;
dwaalde zonnige dagen, die eigenlijk niet leidingduin te ver, zeker voor de klein- of mijnheer Quarles dit leest, maar_ miseens in deze zomer thuis hoorden Maar
schien is er iets aan te doen, misschien Brazilië:
echte voortdurende zomerwarmle hehbpn
ms „Santa Rosa", 21 juli;
is er met hem te praten. Ik zou willen
we niet gehad. En dan is het strand alleen
voorstellen cm 't geheel nog wat meer het Brits-Oost-Af rika:
maar goed om er dik ingepakt langs te
karakter van een speeltuin te geven, met
ms „Africa", 25 juli;
wandelen. En dal wordt dan nog vaak onhobbelpaarden en wippen en zo. En heel Canada:
derbi'oken door plensbuien, zoals vanmidmisschien zou daar dan die aardige kinss „Mormaccove", 21 juli;
dag. Wilt U wel geloven dat 'k er een
derboerderij kunnen komen, waar we ook
ms „Prins Willem IH", 24 juli;
zwaar hoofd in begin te krijgen voor ile
al eens'meer over gesproken hebben. Er Chili:
volgende zomers? Verleden jaar was er
zijn,heus wel mensen te vinden, die over
ms „Bartenstein", 21 juli;
B.1 een mincurstemming, maar iedereen
zo iets opzichter willen zijn. En de betadacht en dat zei kapper Flink openlijk,
ling moet dan maar komen uit het een of Ned. Antillen:
ms „Oranje Nassau", 23 juli;
dat alles dit jaar anders zou zijn. Deze
ander fonds. Voor mijn part uit „Officiële
zomer zou goed worden en dan waren we
ontvangsten" van het gemeentebestuur! Suriname:
de ellende van de voorbije winter spoedig
In zekere zin ontvangen ze daar ontelbare
ms „Ladon", 24 juli;
vergeten.
dankbare ouders en kindertjes. Ik hoop
(Rep.) en Z.-W.-Af rika:
DINSDAG 16 JULI — Jans zegt dat ik
nu maar dat u allemaal met mij van me- Z.-Afrika
ms „Pretoria Castle", 21 juli;
't nou wel heel bont heb gemaakt in m'n
ning bent, dat het oude vertrouwde wanms „Garoet", 24 juli:
dagboek. Ach ja, soms wordt 't een mens
delpark weer open moet. Schrijf er deswel eens te veel. Ik voel er niet altijd voor
noods eens over in de krant. Laten we ge- Inlichtingen betreffende de verzendingssteeds de optimistische peer uit te hangen
zamenlijk proberen of we iets kunnen be- data van postpakketten geven de posten net te doen alsof er niks aan de hand
reiken!
STOELEMAN kantoren.

Afscheid van zesde klasse

Elke fijnproever prefereert. LEFFERTS

Heden werd tot onze diepe droefheid plotseling van ons weggenomen, onze geliefde moeder, behuwdgroot- en overgrootmoeder
PETRONELLA KRUK
Weduwe van Chr. Tang
in de ouderdom van 77 jaar.
Uit aller naam:
J. P. Koper-Tang
Zandvoort, 17 juli 1963
De Wittstraat 5
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort. Gelegenheid tot bezoek vrijdag 19 juli a,s. van 3-4 uur n.m.
en 7.30-8 uur n.m.
De teraardetaestelling zal plaats
hebben zaterdag 20 juli a.s. te
l uur n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Prijzen gevallen op de nummers: 1022,
1643, 63, 180, 855, 1957, 1095, 550, 629, 83,
60, 28, 1817, 1532, 167, 1103, 669, 249, 118,
1191, 1096, 173, 1803, 494, 1642, 879, 601,
704, 1557, 1421, 351, 1775, 1546, 1046, 1749,
1596, 1039, 381, 461, 1197, 705, 830, 756,
1507, 931, 47, 852, 501, 1024, 731, 1272,
198, 1743, 881, 1829, 602, 1735, 923, 793,
639, 1778, 738, 1179, 699, 1926, 305, 1189,
318, 1523, 698, 158, 171, 342, 575, 962, 314,
331, 1742, 308, 153. Verjaardag pop 14 de-

cember geraden door mevr. Smit, Parallelweg 32.

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

Versteege's
Ijzerhandel

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22S4 l
g 6 dl S 1111601 (l KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

FAMILIEBERICHTEN

Verloting Rode Kruis

GR

O

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Akersloot

Er is veel nieuws, maar
alle goede oude bekenden zijn er ook:
bruine en witte beren,
kamelen en olifanten,
giraffen, zeeleeuwen,
papegaaien, okapi's
en . i ... de apen l

welkom in

artis

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Nieuwste Volkswagens

gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

VIT
met een bril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

GEMEENTE ZANDVOORT
Gevraagd per l september a.s. of eerder

een geleidster

van kinderen, die de Dr. A. van Voorthurjsenschool
aan de Friese Varkenmarkt te Haarlem bezoeken.
Beloning bruto ƒ 77,89 per maand.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen ten
gemeentehuize, afdeling financiën c.a.
Sollicitaties aan de. burgemeester.l
VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642. i ,

Wegens vakantie

GESLOTEN

Aktie voor gehandicapten

van 22 juli tot en met 6 augustus

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

BELANGRIJK!'

Agfa camera's
enorm in prijs
verlaagd, vanaf f 16FLITSERS vanaf ƒ 6,Albums, lijstjes, geelfilters,
Bij uw speciaalzaak

pasfoto's

FOTO-HAMBURG

GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

Mensen en zaken
Dapper blijven
Tot goed begrip van hetgeen volgen gaat,
moet het weerbericht van hedenavond
(donderdag) wel even geciteerd worden:
Tijdelijke opklaringen en hier en daar
enige regen of motregen. Weinig verandering in temperatuur. Aanvankelijk
zwakke wind, later matige en langs de
kust, vrij krachtige zuidwestelijke wind.
Staat er (ten gerieve van de strandbezoekers) bij:
Temperatuur 17 a 18 graden; zeewater
16- graden. Vooruitzichten: Ons land
blijft in het bereik van Oceaanstoringen
liggen en daardoor nog wisselvallig
strandweer.
Kijk en nu moet u karakter tonen. Nu
moet u de tanden op elkaar zetten en zeggen: Weer of geen weer, mijn zelftaeheersing blijft onaangetast, mijn goede humeur eveneens. Als u dit zegt, geven de
psychiaters u een goede recensie. Dan vinden zij u een evenwichtig mens.
Met dat al blijven we binnen het bereik
van de occaanstoringen. En dat is een lelijk ding als je vakantie neemt aan zee.
Een kwalijke noot- in deze min of meer
trieste zomer is, dat de heren weerberichtgevers volkomen fantasieloos zijn geworden. De term „hier en daar" komt bijna
iedere dag in hun publicaties voor. En dat
wordt natuurlijk stierlijk vervelend.' Van
oudsher is de uitdrukking „hier en daar"
een zwakke uiteenzetting van zaken. Daar
komen we niet onder uit. Hier en daar is
net zo iets als „het kan vriezen of dooien"
En dat lijkt me geen geschikte manier
om iemand iets duidelijk te maken.
Temeer omdat niemand geïmponeerd
wordt door een zodanige redaktie der
weerberichten. Ze kunnen natuurlijk veel
beter zeggen: „De buien vallen hier, hier
waait de wind uit het zuidwesten en hier
hebben we 't koud." Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Want „hier
en daar" daar wordt je kregel van, daa'verlies je je geduld bij, omdat het beroerde weer altijd en alleen maar hier is.
Maar u zit er mee. U viert uw vakantie aan zee en u wilt naar het strand. Zoals u in deze kolommen kunt lezen,
ziet zelfs onze optimistische Stoeleman er
geen gat meer in. En toch is dat verkeerd. U moet blijven hopen op betere tijden. U moet blijven geloven in een seizoen .— dat eens zal komen — een seizoen van honderd dagen bloedheet weer,
een seizoen, waarin de mussen van het dak
vallen. (Om deze versleten en vergeten
term nog eens te gebruiken) Eens wordt
u volledige genoegdoening verschaft. Ja,
in Zandvoort, door Zandvoort!
Verlies de moed niet en blijf dapper.. Dit
komt uw karakter ten goede.
MOMUS

De Stichting Geestelijk en Lichamelijk
Gehandicapten, kortweg Stichting G.L.G.
genoemd, die onlangs werd opgericht,
start haar aktiviteiten binnenkort met een
grootscheepse lucifers-aktie. De gelden,
die uit deze aktie binnenkomen, zullen,
behoudens uitzonderingen, onder de nationale organisaties, die bij de stichting zijn
aangesloten, worden verdeeld. Deze organisaties zijn:
Nederlandse Vereniging
Pedagogische Zorg;

voor

ke Volksgezondheid. Deze hebben zich dan
ook bereid verklaard, ten aanzien van het
konkrete beleid op het gebied van de subsidiëringen met de Stichting GLG samen
te werken.
Het secretariaat, waar men alle gewenste inlichtingen kan verkrijgen, is gevestigd Koninginnegracht 101, Den Haag.

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035
ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

Specialiteit in Koelkasten
MIELE WASAUTOMATEN
en MIELE WASMACHINES

CJW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

Vaatafwasmachine

Stationsplein 15, telef. 4562
CHAUFFEUR (BE) b.z.a.
voor de gehele zaterdag.
Br. nr. 5501 bur. Z. Crt.
Te koop: Singer HANDNAAIMACHINE.
Willem Draijerslraat 12.
Houten
ZOMERHUISJE
te koop. Te bez. na 6 uur.
Dr, Gerkestraat 55zwart.
Te koop: witte Engelse
KINDERWAGEN en rotan
WIEG in goede .staat.
Telefoon 4518.
Gevraagd:

werkster

voor juli en augustus
voor 3 ochtenden p.w.

f 2,- per uur
Mevr. Booker, Brederodestraat 172.
Te koop: ELECTROLUXKOELKAST (gas) in goede staat, 120 1. Marisstraat 3, tel. 3169 ' (na 18
uur). Prijs ƒ 80,—.
WEEKRECLAME:
LIGSTOELEN
9,95
LIGSTOELPARASOL 14,75
Fa. SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, tel. 2974
Wegens omstandigh. aangeb. CARAVAN Kip, leghorn, met gesloten buitentent, z.g.a.n. Te bez. Brederodestraat 109, tel. 4032
Te koop: moderne teakhouten SAL ON T A F E L
ƒ 30. J. Wouters. Dr. Mezgerstraat 62, tel. 4515.

van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)

LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN !

GEVRAAGD:

Leerling of
aankomend verkoopster

Voor direkt of zo spoedig mogelijk. Normale
tijden.

MEVROUW . . .
DOKTERS-, ZUSTERS- en
Heeft u oude, beschadigde
nylons ? Mogen wij ze hebAPOTHEEKDIENST
Algemene Nederlandse Invalidenbond;
ben voor redding van dieren in Afrika? Wij komen
Nederlande Katholieke Invalidenbond DOKTOREN:
ze graag halen. Dierenbescherming,
secr.
Zand„St. Liduina";
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181 voortselaan
52, tel. 4561.
Algemene Oudervereniging „Helpt El- WIJKZUSTER:
REPARATIE VAN PERkander";
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 ZISCHE TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJIAN
Marisstraat 48, telef. 3028.
Prot.-Chr. Oudervereniging „Philadel- APOTHEEK:
phia";
20 t.m. 26 juli:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
.Katholieke Oudervereniging „Voor het
telefoon 3185.
Zorgenkind";
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Uitsluitend techn. praktijk
'De bestemming van de door hen ontvanHaarlem, tel. 21036
gen gelden zal door genoemde organisaGed. Oude Gracht 114
Zondag
21
juli
ties' zélf kunnen worden bepaald. ToekomDierenarts
G.
Verhagen,
A.
VerweyLoodgieter
vraagt D A K stigè'' bestedingsobjekten liggen onder anlaan 19, Haarlem, telefoon 02500-63070 WERK. M. C. Kuperus,
dere op het terrein van het vakantiewerk,
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
van' Vervoer, ontspanning, zelfwerkzaamHaarlem
heid, pedagogische zorg voor kinderen en
verzorging in tehuizen van oudere gehanWIST U
PREDIKBEURTEN
dicapten. Ook kunnen verenigingen, of
dat
20%
korting op alle
afdelingen daarvan, op het gebied van de
stoomgoederen
zorgi voor geestelijk of lichamelijk gehan- HERVORMDE KERK, Kerkplein
permanent wordt gegedicapten, onmiddellijk van de komende Zondag 21 juli
ven^ indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
GLG-lucifers-aktie profiteren.
9 uur: Pfarrer G. Schulze, West-Berlijn.
De, Stichting GLG staat in principe ook
Dienst in de DuitseHaal voor de Duitse
KERKSTRAAT 26
gasten.
"*•
Chemische wasserij
open voor toetreding van andere organien ververij
10.30 uur: ds. J. van der Wiel, pred.
saties dan de thans aangeslotene. Het bevan het Diaconessenhuis te Haarlem.
stuur legt er echter de nadruk op, dat de
stichting geenszins een overkoepeling naTelefoon 2653
streeft van alle organisaties, die op het NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat
15
gebied van de zorg voor geestelijk en liSchildersbedrijf
chanfielijk gehandicapten werkzaam zijn. Zondag 21 juli
10.30 uur: ds. A. L. Broer (d.g.) uit
Evenmin zijn de GLG-aktiviteiten in minHilversum.
dercnof meerdere mate een doorkruising
BUITENWERK
vamede fondsenwervende aktiviteiten der
BINNENWERK
GEREFORMEERDE KERK, Juliai.aweg
organisaties, die vertegenwoordigd zijn in
Inzetten van ruiten
de Nationale Raad voor Maatschappelijk Zondag 21 juli
Burg. Beeckmanstraat 33
(Adventskerk):
Werk en de Nationale Federatie Geestelij- Aerdenhout
Telefoon: 4755
9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Zandvoort:
10.30 en 19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. laat uw TEGELPADEN

Van Kessel

VOOR PIANO'S

C. J. PRKP

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 (Hoogis); 11.30 uur en 19.30 uur.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2636
Biechtgelegenheid: zaterdag- 17-18.30 en
19-20 uur.
H.H. Missen voor Duitse gasten in het
Parochiehuis te 8.30 en 11 uur. Deze
dienst wordt geleidt door een Duitse
Zandvoortse Damclub
priester.
De laatste wedstrijden in de competitie
brengen veel spanning. Zes spelers kun- NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
In juli en augustus geen samenkomst.
nen eindigen met de gelijke stand: 33 gespeeld, 35 punten.
JEHOVA'S GETUIGEN
In de kopgroep, waarin Draijer jr. kamBijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang
pioen werd, komen Versteege of HoekeWillemstraat.
ma in aanmerking voor de tweede plaats.
Hoekema leed een gevoelig verlies tegen
TOMANISTISCH VERBOND
de sterk spelende 14-jarige A. de Haan
Zondag 21 juli, 9.45 uur, 298 m: radioen heeft nog enkele zware partijen voor toespraak door drs. H. Redeker. Onderde boeg.
werp: „De mens is een danser".

J. GEERTS

en TERRASSEN in orde
maken
Alle soorten tegels en in
alle kleuren. Straatmakersbedrijf J. J. Willemse&zn
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN
Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

werk-

Parfumerie Hildering
KERKSTRAAT 23 — TELEFOON 2107

Wij kochten heden een partij

zeer mooie 100% Helanca

DAMESPANTALONS
van maat 36 tot en met 48.
Oude prijs ƒ 27,50.
Nu voor de prijs van

19.75

HAAST U!

Eddy's Textielhuis
STATIONSSTRAAT 20, ZANDVOORT

KAPSTER komt bij u aan
hufs, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Het grote succes!

SIKS-koekjes

Sociaal

Autorijschool

ERRES

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent

A
IK

voor de slanke lijn
per pak slechts ƒ 2,40.
Thans in drie smaken:
Vanille, chocolade en kaas.
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2Ü60

Elke dag verse bloemen

Draag
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
de zo ELEGANTE
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor van
uw brwids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwali- en het leed is geleden!
teit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

GEMAKSSCHOENEN

* PERFECTE COUPE
* SOLIDE STOFFEN
* SCHERPE PRIJZEN
* lOOo/o SERVICE
Dat biedt u

SPECIAALZAAK ;VOOR
•
HERENNODEotHERENKl.EDINO

KERKSTR.20

• TEC:3136

Wij 'brengen u een grote collectie
PANTALONS
in Terlenka, Trevira, Tergal en Perion
van ƒ 19,75 tot ƒ 42, —
COLBERTS
Lichtgewicht, diverse tweeds en Jersey
ƒ 29,- tot ƒ 79,COSTUUMS
Kamgaren, Terlenka, en Trevira in de nieuwste kleuren en modellen ƒ 119,- tot ƒ 169,REGENJ ASSEN
in vele variaties o.a. Terlenka, Popeline en
gabardine ƒ 39, — tot ƒ 79,—
OVERHEMDEN en WEEKENDERS
in tientallen kleuren en in alle prijsklassen
SPORTJACKS
in nylon, popeline en foam back, vele
kleuren, vele modellen
KHAKI PANTALONS
ƒ 9,90 tot ƒ 15,90. Ook in andere kleuren
een uitgebreide collectie PULLOVERS,
TRUIEN, VESTEN, DASSEN, SHAWLS
SPIJKERBROEKEN, WEEKENDSHAWLS

E. DE BOER
De speciaalzaak van Zandvoort
voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20, TELEFOON 3136

El«ctro-radio technisch bureau

J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij zijn met vakantie van 15 tot 31 juli

Allereerste de oplossing van de partijstelling van de vorige week (Wit: Kgl, Dc2,
Tdl, Te5, Lc3, Lh7, pionnen a2, b2, f2, g3,
h3; Zwart: Kh8, Db5, Ta8, Td8, Le6, Le7,
pionnen a5, d5, f7, g7, hö). Wit wint als
volgt: 1. Te6:!, fe6:, 2, Lg7:-H, Kg7:,
3. Dg6+, KhS, 4. LgSü etc. (4. ...Tg8:,
5. Dh6 mat).
*
In de twee vorige afleveringen van deze
rubriek werden u enkele overrompelende
koningsaanvallen getoond, waarbij de
strijd al na luttele zetten voorbij was.
Blijkbaar is het aan te bevelen om zo
snel mogelijk een aanval tegen de vijandelijke koning m te zetten! Want hoewel
Steinitz ons heeft geleerd, dat men pas
tot de aanval over mag gaan indien de
omstandigheden dit rechtvaardigen, worden zowel in grootmeester- als in lagere
regionen soms opvallende successen behaald met aanvalssystemen, die regelrecht
tegen alle logica schijnen in te druisen.
Zo heeft de Westduitser Diemer ruim 5
laar geleden heftige discussies in de
schaakpers uitgelokt met zijn BlackmarDiemer-gambiet (1. d4, d5, 2. e4!?), dat
volgens de theoretici „vanzelfsprekend"
incorrect was, maar waarmee Diemer en
zijn volgelingen (ikzelf ben er een tijdje
ook een geweest) succes op succes boekten. Diemer had in de schaakpartij maar
één doel: de vijandelijke koning! En met
zijn doldrieste aanvallen op de vijandelijke monarch, waarbij hij op materiële
verliezen nauwelijks acht sloeg, heeft hij
vele prachtige partijen geleverd.
Zie bijv. Diemer-Schneiders. Haarlem, '5G:
1. d4, d5, 2. e4, de4:, 3. Pc3, e5, 4. Pe4:,
ed4:, 5. Lb5+, c6, 6. Lc4, Le7, 7. De2, Dc7,
8. Pf3, Pd7, 9. 0-0, Pgf6, 10. Lf7: + ü,
KfT:, 11. Pe95+, Ke8, 12. Pc6, Dd6, 13.
Pg7: + Kf7, 14. Pf5, De5, 15. Pg5+, KeS,
16. Pg74-, Kd8, 17. P5e6 mat.
Of Diemer-Portz, Lindau 1948: 1. d4, d5,
2. e4, de4:, 3. Pc3, Pf6,, 4. f3, ef3:, 5, Df3:,
Dd4:, 6. Le3, De5, 7. 0-0-0, c6, 8. h.3, Le6,
9. Ld3, Pbd7, 10. Pge2, 0-0-0, 11. Lf4, Dh5
(Zie diagram)

Bij installatiestoring

Voor uitvallen van televisie

wat niet Kan wachten, kunt u zich wenden
tot L. DROMMEL, HELMERSSTRAAT 33
Telefoon 2733, Zandvoort

PHILIPS
telefoon (02500)-63850 (Haarlem)
ERRES
telefoon (02500) 20057 (Haarlem)
BLAUPUNKT telefoon (020) 51111 (Amsterdam)

Voor onze fabricage-afdelingen en magazijnen zoeken wij

MAGGI

mannelijke medewerkers

Jongelui, die dit jaar de school verlaten, opgelet!

Noorderduinweg 48
Telefoon 2541
Zandvoort

Jeugdig mannelijk en vrouwelijk personeel

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

OPRUIMING
Goede goederen tegen lage prijzen

Sollicitaties mondeling of schriftelijk bij afd. Personeelszaken

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

TRUIEN, VESTEN
ZOMERJURKJES
BABY-TRUITJES
JONGENSPAKJES

Koopjes, Koopjes, Koopjes!
RESTANTEN B.H.'s
1,98 - 0,98 - 0,49
BADDOEKEN
1,25
BADLAKENS
3,75
MEISJESSLIPS met kant
?
0,95
MEISJESHEMDJES met kant
1,45 - 1,25
KINDERPYAMA'S mt. 2-4-6
4,75, 4,95
BOLLEN SPORTWOL
1,25

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Restanten kinderpullovers, vestj es,
rokjes en jurkjes voor spotprijzen!

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

5,90
3,90
2,20
5,90

NOTTEN

HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegels nemen wij aan.

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.

„DE WOLBAAL"

De winkel achteraf

HALTESTRAAT 12a, TELEFOON 2099

Als je binnenkomt dan sta je J~ .C» Jt •

t Transistor

MONOPOLE
VRIJDAG 19, ZATERDAG, 20,
ZONDAG 21 JULI, 7 en 9.30 uur:

*

MISTER VLUBBER

Diverse kleuren

(De vliegende schoolmeester)
met f red Mac Murray en Nancy Ulson.
Toegang alle leeftijden.
MAANDAG 22 en DINSDAG 23 JULI
7 en 9.30 uur

fA

Alleen:

Fa. Schuilenburg •

G. L BLUES

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

met Blvis Presly en Juliet Prowse.
WOENSDAG 24 JULI, 7 en 9.30 uur

h

BRIL
in orde is, of nog beter: neemt een

RESERVE
BRIL
mee.
Mr. opticien

Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastg'estelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

OPRUIMING

PSYCHO

Beddenmagazijn W. H. KEMPER

Tarza, de wolfshond
*Teé 2550

HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174

Uit voorraad leverbaar alle merken

CHENILLE SPREIEN, ^ persoons, nu
14,75
100% WOLLEN DEKENS, 150 x 200 nu
29,75
1-persoons STALEN SLAAPKAMER, bestaande uit:
ledikant m. voetbord, stoel, tafel, nachtkastje nu 74,IJZERSTERK BOUCLÉ KARPET 8/4
49,50
IJZERSTERK BOUCLÉ KARPET 12/4
89,50
Slechts enkele stuks

met Anthony Perkins, Vera Miles, John
Gavin en Janet Leigh.
18 jaar.
Van VRIJDAG 19 t m. DONDERDAG 25 JULI
"
elke middag 2.30 uur:

Brillenspecialist L O O 1VI R. N

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

Diamanten bij het ontbijt

18 jaar
met Audrey Hepburn.
DONDERDAG 25 JULI, 7 en 9.30 uur:
Hitchcock's nieuwste thriller, de grootste
sensatie van het jaar

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

Erkend fondsleverancier

a.l.

ai

i

Haltestraat 21, telefoon 2119

Schildersbedrijf Weiko

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmartstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Belangrijke

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Sorlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
ea Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizcn, lad'j, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Hedenavond nog kijken

zoekt voor:

vanaf 19,50

Deze twee partijtjes vormen een willekeurige greep uit tientallen fascinerende
Diemer-partijen. Zijn ervaringen met het
gambiet heeft Diemer neergelegd in zijn
boek „Vom ersten Zug an auf Matt"! Ondanks de sceptische houding, die de
schaakwereld tegenover het gambiet zelf
heeft aangenomen, is dit boek indertijd
"uitbundig ontvangen. En geen wonder,
dit boek, boordevol met de meest fantastische combinaties, kweekt enthousiasme
voor het schaakspel. Indien u interesse
mocht hebben in dit boek: het is verschenen bij W. ten Have, Amsterdam; misschien dat u het daar nog kunt bestellen.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
IIEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Centrale verwarming-Oliestook

,v

RADIO'S ^*i

a b c d e f g
12. Dc6:+!, bc6:, 13. La6 mat!

a. In dagdienst
b: in 2-ploegendienst
c. In 3-ploegendienst
Gunstige loonvoorwaarden
en sociale
voorzieningen.
Vereisten:
• leeftijd 23—45 jaar
• goede gezondheid
• belangstelling voor of ervaring met productie-arbeid in voedingsmiddelensector.
• vermogen om min of meer zelfstandig
maar ook in groepsverband te werken.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
onze afdeling Personeelszaken. Telefoon
82243 toestel 119 of 92. Ons adres is: Haarlemmerweg 317-321, nabij het station Sloterdijk. Voor reistijd en reiskosten treffen
wij graag een gunstige regeling.

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Wij gaan met vakantie
van 21-29 juli a.s.
Daarna staan wij geheel tot uw dienst!
Bij storingen: televisie of radio:
Philips technische dienst Haarlem, telefoon 02500-63850.
U KUNT NU NOG alle apparaten en
toestellen bij ons bestellen.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
<

PHILIPS SPECIALIST

l

Dï lVr& UT KOSTVERLORENSTRAAT
F• W
JUL. JrdlllAX&l Telefoon 02507-2534

GA EENS EEN AVOND NAAR...

Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

fi.Pjfi.lVI

EN

EVA

Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg

Blo emenmagazij n
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUIN
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telef. 2135

Prima rietmatten

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
des avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur. genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
Expl. Fiet en Frans Koster
tuingrond bij elke hoeveelheid.

Cabaretvoorstelling

FAMILIEDRUKWERK

63e jaargang no. 56 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 23 JULI 1963

Opgericht in 1900
'

n»

/..r*
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ZAN DYO O RTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Wielrennen

Jongen verdronken

Amateurs en professionals
streden op zaterdag en zondag om nationale titels
J.l. zaterdag en zondag zijn op het circiuit van de badplaats de nationale wegtitels
verreden. Zaterdag vonden de nationale kampioenschappen plaats voor de amateurs en zondag voor de professionals. Bij de amateurs werd Gerrit de Wit, na
een formidabele solo-ren in de laatste ronde, kampioen van Nederland. Bij de professionals Peter Post.

Voor het '.noordelijk strandgedeelte, tussen
strandpaviljoen 21 en 22, is zondagmiddag
een 15-jarige jongen het slachtoffer van
de zee geworden. De jongen, afkomstig
uit Waldniel bij Keulen, maakte deel uit
van een groepje kinderen die een dag naar
Zandvoort waren gekomen. De knaap, die
in het begin van de middag 'als vermist
was opgegeven, werd omstreeks zes uur
gevonden op de plaats waar hij in zee was
gegaan. Pogingen om de levensgeesten op
te wekken bleven zonder resultaat.

Ongevallen tijdens weekeind

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33'44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ S,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Tourisme op plassen, meren en rivieren

Geen gebrek aan vaarwater
maar wel tekort aan rust
Ofschoon men op zomerse zondagen op de Loosdrechtse en Kager plassen door
de vele schepen nauwelijks het water meer kan zien, ligt er voor de Nederlandse
pleziervaart nog in geen jaren een ruimtegebrek in het verschiet. Op enkele meren Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht na is het water in ons land nog
stil. Weliswaar breidt de vloot zeil- en motorschepen, die thans op 50.000 stuks
wordt geschat, zich snel uit, maar daar staat tegenover dat ook het Nederlandse
watersportgebied de komende jaren zal groeien. Er komt een veelvoud aan vaarwater bij van wat er nu al is. En daarom hoeft geen watersporter bang te zijn
dat het met zijn „waterrijk" binnenkort zal zijn afgelopen, en hoeft geen landrot
van het water weg te blijven uit angst, dat hij de mensenmassa's van de weg ook
daar binnenkort zal tegenkomen. Althans niet overal.

Zaterdag vond op de boulevard Paulus
De 22-jarige inwoner uit Dubbeldam heeft met de renners Damen, Zilverberg, Knops, Loot een aanrijding plaats waarbij twee
personenauto's waren betrokken. Twee inniet alleen in de eindstrijd een beslissende De Jong, Post en Sebregts.
De voorsprong groeide van één tot vier zittenden kregen smjwonden en werden
rol gespeeld, ook in voorgaande ronden
overgebracht naar het Grote Gasthuis.
minuten op het lusteloze peloton waaruit Later
zorgde hij voor verrassende initiatieven.
op de dag konden zij huiswaarts
Dat was al na de eerste ronden, toen Jo de Roo met Joop Captein verdween. keren. Beide wagens, die vrijwel frontaal
hij in gezeldschap van de Rotterdam- Geurt Pos en Piet Steenvoorden móesten met elkaar in botsing kwamen, werden
mer Dolman aan de haal ging. Een flin- weg omdat iedereen met een ronde ach- zwaar beschadigd. *
ke valpartij had de gelederen gedund en terstand op last van de wedstrijdleiding
ook de titelhouder van vorig jaar, Schuu- uit de baan werd genomen. Later volgden Op het noordelijk rijwielpad van de Zandstak onverwacht een bejaarde
ring behoorde tot de slachtoffers. De cycle-cross-kampioen Huub Harings, Don- voortselaan
voetgangster het rijwielpad over en werd Zonder enige twijfel is de overvloedige sleepje, bijna ongevraagd werden aangevluchters kregen gezelschap vanCornelis- ker, Van Amsterdam, Jos Linders, Bram gegrepen door een bromfiets. Ter obser- ruimte te water de hoofdoorzaak van de boden zonder dat ooit over meer *vergoevatie werd de vrouw in de Mariastichting thans goed op gang gekomen vlootuit- ding dan een beleefd woord van dank
se, de Noorderling Dickhof en de rappe Koo, Breure en stayer Marinus.
Hagenaar Paul, maar 't kwintet had geen Vooraan veranderde er weinig. De Haan te Haarlem opgenomen.
breiding1. Want de prijzen van zowel nieu- werd gesproken. Want naast de nog
*
kracht genoeg om in dit stadium een be- Kersten en Van der Klundert deden nog
we als tweedehands schepen vormen daar- steeds bestaande, onbetaalbare vrijheid op
wel een poging om dichterbij te komen Het drukke verkeer, dat j.l. zonaag een toe bepaald geen stimulans en evenmin het water en het spelen met de natuurslissing te forceren.
record
bereikte,
is
vrijwel
zonder
verDe snelheid van de karavan, die soms maar het bleef bij een poging. Klundert keersongevallen verlopen. Een gewaar- is de moderne vakantieganger, uitgerust krachten wind, golf en stroom, was dat
45 kilometer haalde, maakte ontsnap- verbruikte daarbij zijn laatste krachten schuwd weggebruiker telt op de overvolle niet draagbare ditjes en volautomatische, altijd waar het liefhebbers van het varen
wegen in en rond de badplaats waarschijn- inklapbare of uitschuifbare datjes, zonder om ging. Niemand van hen heeft de illupingspogingen bijzonder moeilijk, maar en stapte af.
lijk voor twee. Er vonden in totaal drie
niettemin slaagden opnieuw vijf man er Van Aert, Biemans, Van der Borg, Ent- aanrijdingen
plaats, waarbij zich geen meer bereid zich tijdens zijn vrije weken sie, dat de Goede Oude Tijd ooit weer tein een voorsprong te nemen. Jan Pieter- hoven, Wim. en Piet van Est, Cees Haest, persoonlijke ongelukken voordeden.
meer in te spannen dan strikt noodza- rug zal komen, ook al verschijnen er nóg
se, Coen Visser, Leo van Dongen, Van Bas Maliepaard, Nijdam, Van der Putkelijk is. De hausse in boten is voor een zoveel vermaningan aan het adres van de
Smirren en Smit. Op korte afstand kwa- ten, Rentmeester, Snepvangers, Van der Even na het middaguur sloeg een tank groot deel zonder meer een vlucht van draagbare radiobezitters en snelle motormen Van der Kloot, Bart Zoet en Timmer. Ven en Michel Stolker, die in het peloton van een op de Parallelweg geparkeerde de ondraaglijke drukte op weg en aan het bootvaarders, de rust toch vooral te beDeze situatie bleef vier ronden onge- zaten, werden achterhaald door Post, autobus lek. Ruim 100 liter dieselolie strand, 't Aantal volbloed, pure waterspor- waren. Grouw in Friesland is voor de
wijzigd. Toen mengde Cornelisse zich in Groeneweg e.a. en moesten de wieler-area kwam op het wegdek terecht. Onder toe- ters, die ook in een boot zouden kruipen oude watertoeristen, die op zondagochtend
van de brandweer werd de olie van
de strijd. De Brabantse kopstukken Rik verlaten. De toeschouwers konden zich nu zicht
als de kusten nog verlaten waren en de stilletjes door het dorp wilden wandelen,
het wegdek verwijderd.
volledig
concentreren
op
de
kopgroep,
Wouters en Van Ginneken wilden niet
straten leeg, wordt relatief kleiner. Er ongehinderd door schreeuwers en lawaai
achterblijven en na een korte, maar zeer waarvan Peter Post de sterkste bleek.
worden door hen dan ook steeds minder uit luidsprekers van het theehuis aan de
Jongens aangehouden
felle jacht, wijzigde het koersverloop volboten gebouwd. Elke watersport-tentoon- Pikmeer-oever,
verloren.
Harderwijk
De
uitslag
was:
1.
Peter
Post,
AmstelWegens
geweldadig
optreden
hield
de
polikomen. Korte schermutselingen, venijnige
tie zaterdag een viertal knapen, afkomstig stelling, ook de laatste Hiswa weer, is heeft, door z'n jachthaven met aangeveen,
4.26.36
over
188,685
km;
2.
Diek
tussensprintjes en de lastige klim van de
Groeneweg, Numansdorp z.t.; 3. Lex van uit Haarlem, aan. De jongens werden naar voor hen een teleurstelling. De markt is bouwde kermis, als oud en rustig ZuiderHunzerug, waren aanleiding tot een nieuKreuningen, Utrecht, op 25 sec.; 4. De het bureau aan de Hogeweg overgebracht. voor een aanzienlijk deel ingesteld op de zeestadje afgedaan. Zelfs Aalsmeer is,
we vlucht.
automobilist in een. boot, die al varende met zijn ruige, wonderschone Westeinder
Jong, Amsterdam, op 44 sec,; 5. Knops,
Opnieuw gingen Pieterse, Cornelisse, Spekholzerheide, z.t.; 6. Damen, Helmond, Diefstallen
óók snel wil wezen, sneller dan de an- allang niet meer wat het vroeger was en
Visser, Zoet, Wouters, Van der Kloot, Van
Zaterdag werden twee auto's ontvreemd deren liefst, met veel lawaai, veel chroom, in de nabije toekomst zullen stellig veel
z.t.;
7.
Schröder,
Koningsbos,
z.t.;
8.
HuGinneken, Smit, Van Dongen, Van Smirgens, Amstenrade, z.t.; 9. Balvert, Am- en uit verscheidene geparkeerde wagens uiterst luxe en een maximum aan gemak. meer plekjes, die eens beroemd waren
ren en Timmer naar voren en daarbij
verrekijker, camera etc., geVerschrikkelijk welkom is de nieuw- om hun rust en eenvoud, halve of hele
sterdam, z.t.; 10. Zilverberg (Goirle) z.t.; voorwerpen,
stolen. Zondag werd ingebroken in een bakken watertoerist in de kring van de vermaakcentra worden in de moderne,
Boog en Peters. Alleen Arie den Hartog
11.
Sebregts,
Nijlen,
België)
z.t.
consumptietent.
Snoepgoed
was
de
buit.
en Gerrit de Wit hadden de slag gemist.
oude rotten niet. Want hoewel hij, door ongunstige betekenis van 't woord. Want
Wel probeerde Den Hartog met een solo
zich te water begeven, blijkbaar aan de overal bestaan plannen om Iets Te Gaan
zijn achterstand weg te werken, maar hij
drukte wil ontkomen, zit een deel van die Doen: om bungalows te gaan bouwen,
bleef „hangen". Na twee ronden zag hij
herrie in de ruimste zin des woords al kapitale
jachthavens,
aanlegsteigers,
het nutteloze van% zijn taak in en verbijna onlosmakelijk aan hem vastgeplakt. zwembaden, terrassen en andere zaken
dween naar de cabines.
Niet alleen zijn snelle, veel geluid pro- die rumoer en drukte veroorzaken. TegenNiet de taaie De Wit. Met steun van
lucerende motorschepen het populairst, over dit alles staat echter een zo ontzagCees van Espen, De Jager, Van der Vleumaar ook brengen de bezitters er van hun lijke wateroppervlakte in. ons land, en een
ten, Arie Drop en Buuts ging hij vervol- Met ruim 90.000 dagjesmensen heeft dagjesmensen te verplaatsen. De bussen draagbare transistor-radio's, platenspe- ongelooflijke uitbreiding daarvan, dat in
gens op jacht. Zij naderden de leiders Zandvoort afgelopen zondag de eerste van de NZHVM brachten 8000 bezoekers lers, bandrecorders en zelfs televisie-ap- de vrij verre toekomst zelfs voor de echgestaag. Acht ronden voor het einde topdag van het seizoen beleefd. Op deze naar Zandvoort, de trein 14.000.
paraten mee naar plas en sloot en ver- te boot-genieters stellig nog gelegenheid
kwam de aansluiting tot stand en dat dag heeft de badplaats weken lang ge- Reddingsbrigade, strandpolitie en strand- diept men zich nauwelijks in de eeuwen- te over zal bestaan, zich uit te leven. Alwas voor Cornelisse, Pieterse en Van der wacht. Weken, waarin de zon zich zelden dokter hebben deze topdag weinig ge- oude tradities op het water: Gij zult een leen al het toekomstige IJ-meer zal meer
Kloot het sein om de laatste krachten bloot gaf en de temperatuur zelfs de legenheid gehad op adem te komen en de ander nooit hinderen en altijd helpen; Gij dan de helft bevatten van al het vaaral was het maar voor luttele minuaan te spreken. Hun sprong gelukte en grootste optimisten dwong zich in truien benen,
ten, te strekken. Lichte verwondingen, zult nimmer zonder noodzaak de rust ver- water op de Friese meren; het uiteindede achtei blijvers zaten 4 kilometer ver- en overjas te hullen. Zandvoort leek hard kwallebeten etc. hielden hen voortdurend storen; Gij zult niets vernielen; Gij zult lijke Veluwemeer (tot nu toe slechts gèder al op 37 seconden. Het peloton, onder op weg een nieuw record te vestigen in aan de gang. De zoekgeraakte kinderen beleefd zijn en Gij zult de regels van het deeltelijk klaar) krijgt een .oppervlakte
aanvoering van Schouten uit Badhoeve- de reeks slecht-weer seizoenen. De zon vormden een hoofdstuk apart in deze bmnenaanvaringsreglement strikt nako- van ongeveer tweederde van het Friese
dag. Ruim 500 kinderen
heeft aan die sombere stemming j.l. zon-„historische"
dorp lag ruim 2i/„ minuut achter.
uitgedrukt:
werden naar de politiepost onder de ro- men. In de praktijk betekenden die gebo- plassengebied, in cijfers
Met nog vier ronden van de 42 voor de dag op één slag een. eind gemaakt.
tonde gebracht. Helaas is er een slacht- den, dat schippers van pleziervaartuigen 7000 hectare tegen 10.000. Het GooiDe wegen vertoonden weer het beeld offer te betreuren, zoals elders op deze elkaart groetten, zoals ook de echte meer wordt 2400 hectare groot, het
boeg, verdween Boog door een lekke band
uit de voorhoede en Van Dongen en Smit van een eindeloze stroom voertuigen, pagina wordt vermeld. Ter hoogte van beurtvaarders dat sinds mensenheugnis Eemmeer 1600, het Hoornse Hop 2000.
Zandvoort. Om 9 uur in de mor- Riche-Bad raakte een bader in moeillijkvolgden zijn voorbeeld, zij het vrijwil- richting
(Vervolg J>ag. 2.
gen werden de eerste strubbelingen op heden. Een paar badgasten scnoten te doen; dat niemand het ooit in zijn hoofd
lig. Op dat ogenblik zag Gerrit de Wit de weg gemeld. Deze zouden, met ee"h nulp en wisten hem veilig naar het strand haalde, het anker uit te werpen in de
dat hij van zijn makkers geen steun i kleine pauze tijdens 't begin van de mid- te brengen.
buurt van een plek waar een ander dat
meer mocht verlangen en trok hij alleen dag, tot in de avond voortduren. Een
reeds
had gedaan; dat radio's, zo al aanpaar (voorlopige) cijfers, afkomstig van Succes met collecte
naar voren. Het werd, zoals gezegd, een de
wezig, nimmer zo werden aangezet of op- ZRB won vlettenwedstrijd
telling van het Strandschap Zandvoort
formidabele eindspurt.
en de gemeente: 13.000 auto's, 53 toeringDe topdag van j.l. zondag betekende gesteld, dat anderen er ook maar het ge- De mannen die j.l. zaterdag op het Bloecars, 1700 motorfietsen, 6000 bromfietsen ook een financiële top voor de ZRB. Bij ringste geluid uit kunnen opvangen; en mendaalse strand als eersten een vlet uit
en
5500
fietsen.
een
kollekte onder de strandbezoekers
De uitslag luidde: 1. Gerrit de Wit, DubVanzelfsprekend waren ook de openba- werd een bedrag, van ƒ 1025,35 in de bus- dat al'e mogelijke soorten van hulp, va- zee trokken waren laden van de Zandbeldam, 4.08.05 over 176,106 km; 2. Henk re vervoersdiensten druk in de weer de sen gedeponeerd.
riërend van de mast opzetten tot een voortse Reddingsbrigade, die deelnamen
Cornelisse, Amsterdam, z.t.; 3. Jacques
aan een roeiwedstrijd met vletten tussen
van der Kloot, Zundert, z.t.; 3. Jan PieEgmond aan Zee, Petten, Bloemendaal en
terse, Oude Tonge, z.t.; 5. Cees van EsKatwijk. De overwinning kreeg nog een
„Ja hoor, die doen het", zei hij bijna tepen, Arnhem op 1.10; 6. Bart Zoet, Sasvreden. Hij turfde iets af in z'n notitie- extra relief, door een onverwachte handisensheim, z.t.; 7. Coen Visser, Santpoort
boekje. Inderdaad deden ze 't. En bijna cap in de vorm van een bank. De roeiers
z.t.; 8. Adri Drop, Vlaardingen, z.t.; 9.
eenstemmig, ietwat overslaand.
van de ZRB lieten zich door deze tegenEn toen gebeurde er iets zonderlings. slag niet uit hun evenwicht brengen en
Piet Buuts, Keidonk, z.t.; 10. Henk PeMomus stond op, trok z'n portemonnaie
ters, Heemstede, z.t.; 11. Wim de Jager,
en ging vriendelijk grijnzend naar de laveerden behendig over het obstakel
Den Haag, z.t.; 12. Rik Wouters, Baarle
Amsterdam spant de kroon
slungels, die even onthutst waren blijven heen.
Hertog, z.t.; 13. Martin van Ginneken,
staan. Momus sprak ze bijna sussend toe.
De wedstrijd bestond uit verscheidene
„Jongens", zei hij, „zonder dat jullie die onderdelen. Eerst moest de vlet in zee
't Schijf, z.t.; 14. Wim van Smirren, AmWel, vrienden, ik moet vandaag iets zeg- hij en vertrouwde me toe: „Dat is juist
menageklepjes van je open
sterdam, op 3.49, 15. R. Hendriks, De gen over de manier, waarop sommige He- de reden, waarom het mijzelf ook interes- hongerige
trekt, zie ik wel dat je verwaarloosde worden getrokken, daarna een boei gerond
Wijk, z.t.
den met hun medemensen omgaan. Of He- seert! Nog steeds ben ik blij, wanneer ik schapen bent. Tot mijn spijt heb ik geen op ongeveer driehonderd meter uit de kust
ver: over de wijze, waarop ze niet met merk dat er mensen zijn, die zich geroe- voer bij me, maar (hij gaf ze ieder een en bij terugkomst moest de vlet opnieuw
hun naasten omgaan. Want het gaat hier pen voelen hun ongevraagde mening over kwartje, dat ze verbouwereerd aanpak- vaarklaar worden gemaakt. Aan de leden
over een categorie, die altijd in de hoek mijn baard ten beste te geven. Het is ten) koop hiervoor een kropje sla en ga
de klappen wel niet direct, verrassend tot welke dingen ze komen", dan zoet naar je schapenmoeder om je van de ZRB-ploeg werden na afloop verZondag was Peter Post de triomfator van zit, waar
f
zilverde medailles uitgereikt.
och waar de gemene streekjes Momus keek me glunderend aan.
te laten wassen".
het wielerfestijn. Na een rit van bijna maar
vallen. Ik wil vandaag eens een pleidooi
„Weet je", zei hij, „wat ik nou zo leuk
Daarna werd de convervsatie niet meer
De roeiwedstrijd vormde een onderdeel
190 kilometer flitste hij' als eerste over houden voor de baarddragers onder mijn vind? Ze zijn zo buitensporig argeloos geschikt om te worden herhaald in deze van
de jaarlijkse Bondsstranddag van de
de eindstreep.
sexe-genoten (de kleine groep vrouwen- in hun reactie op een baard. En m hoge achtenswaardige krant.
Kon. Ned. Bond tot het Redden van Drenmate fantasierijk. Nog steeds voel ik me
„Kijk", zei Momus tevreden, „zulke kelingen. Dit jaar berustte de organisatie
Twee en vijftig renners startten om met-baarden kan ik verwaarlozen).
Sedert vrij korte tijd draagt mijn grote gelukkig als ik gelijk krijg. Dan zie ik dingen overkomen me nu altij'd in de bij de jubilerende brigade van Bloemenhalf een om onder ideale weersomstandig- vriend
Momus een baard. Dat is op zich- in de verte een bepaald clubje lieden na- hoofdstad des lands. In onze badplaats
heden aan de strijd te beginnen. De wiel- zelf geen bijzonderheid, ware het niet, dat deren en dan denk ik bij mezelf: wed- heeft men geen interesse voor baarden. daal.
renners begonnen kalm aan. Pas na 35 je zo iets niet achter een figuur als Mo- den, die gaan bèèèè roepen. Als ze me In Amsterdam bemoeit iedereen zich met
kilometer werden rondetijden, gemaakt mus zou zoeken. In de tegenwoordige genaderd zijn, heb ik de weddenschap ge- iedereen. Hij raadpleegde z'n boekje en Gespreksavond
tijd heeft het dragen van een baard iets wonnen. Ze roepen bêèèè. En dat doen telde snel.
in Hervormd jeugdhuis
onder de zes minuten.
joligs, iets gedurfds en in sommige geval- ze (enkele uitzonderingen daar gelaten)
„Tot dusverre heb ik in de maand juli
Na een onverwachte ontsnappingspo- len iets uitdagends.
verdraaid goed".
(alleen in Amsterdam) achthonderd drie Woensdag 24 juli- a.s. zal in het jeugdging van Frans Balvert, kwam er meer
Dat intrigeerde mij hevig en toen ik
Ik wierp op dat ik helemaal nooit hèèè en zestig bèê-roepers geteld. In Zandvoort huis achter de Hervormde Kerk, des
slechts twee en dertig, maar daar waren avonds om 8 uur, onder leiding van de
tekening in de strijd. Van Kreuningen, Momus dan ook weer eens ontmoette op roep als ik een baard tegen kom.
terras van een hoofdstedelijk etablis„Nee", zei hij, „jij hebt ook geen fan- zeker zeven en twintig Mokummers bij".predikanten Günther Schulze uit WestSchröder en Groeneweg en later Jan Hu- het
sement, begon ik een boom op te zetten tasie!" Ik bedankte hem uitvoerig en we
Zeker, vrienden, ik heb de indruk dat Berlijn en R. H. J. Fischer uit Rottergens sloten zich bij de vluchteling aan. over z'n baard. Eerst keek hij wat ge- namen nog een slokje. Twintig meter van Momus z'n baard voor geen goud wil dam, een gesprek tussen twee kerken
Rondenlaan bleef dit kwinteit bij elkaar. ërgerd, net of luj zeggen wou: „begin ons af doken drie slungels met uiteenlo- missen. Hij vertelde me ook nog iets over worden gevoerd. Het gespreksthema zal
Een tegenoffensief onder aanvoering jij nou ook al!?" Maar toen ik hem ver- pende kleding uit de "massa. „Let op", een proefschrift met betrekking tot het zijn: „Opdracht van de kerk in het leven
dat het mij interesseerde hoe hij fluisterde Momus, „ze komen hierheen" baarddragen. Maar dat was, geloof ik, van de volkeren, gisteren, heden en morvan Henk Nijdam. had in zoverre succes, telde
zich door de bemoei- en spotzucht van
Het drietal slenterde in onze richting een grapje van hem.
gen". Belangstellenden zijn hartelijk weidat de oude kopgroep werd uitgebreid zijn medemensen heen sloeg, glimlachte en Momus ogen begonnen te schitteren
BARTJE kom.

>

Zondag topdag

Bé

HOM,

l

FAMILIEBERICHTEN
Heden ontsliep zacht en kalm, onze lieve vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader
EVERT KEUR

in de ouderdom van 79 jaar.
Uit aller naam

T. Keur

Zandvoort, 20 juli
Nicuwstiaat 10

1963

Concloleantie-adres Tollensstraat 15
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegenheid tot bezoek aldaar dinsdag
23 juli a.s. van 3-4 uur n.m. en
7.30-8 uur n.m.
De teraardebestelling zal plaats heben woensdag 24 juli a.s. te l uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Vertrek iouwkamer plm. 12.40 uur.

(Vervolg van pu-g. 1).

„Sandevoerde
werd Zandvoori"
Expositie van 26 juli tot en met 8 augustus met
beelden uit Zandvoorts verleden.

Gebouw Gerneenschapshuis,.ingang Tramstraat.
Officiële opening: vrijdagavond 26 juli 8 uur.
Openstellingsuren: 's middags van 2-5 uur
's avonds van 8-10 uur
Toegangsprijzen: 30 cent.
Voor jeugdige bezoekers tot en met 16
jaar 20 cent.
VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

Slechts één week (van 24 t/m"30 juli)

Fraülein A. Rhöler aus
Hamburg, wohnend umg,
Turme wird gebeten fhre
Adresse
bekannt
zu
machen unt. nr. 5604 bur.
Zandv. Courant.
„Steip"-ZIJSPAN te koop,

weg, zeer billijk.
Geen gebrek aan vaarwater moet
Telefoon 02500-20454 (na
Daarmee vergreleken is het toch al kolossale Sneker Meer (1280 ha) een goudvissenkom. De honderden die thans nog
het giote IJssehneer bevaren, betreuien
de toekomstige drooglegging er van ten
zeerste, maar vele duizenden mensen zullen er straks van profiteren, terwijl voor
de verstokte Zuiderzee zeilers straks benoorden Enkhuizen nog een lap water van
120.000 ha overblijft. Laten we ook de
rest van Nederland in de toekomst niet
vergeten. De nu al wonderschone Lek,
misschien wel het mooiste tochtenwater
van ons land, wordt gekanaliseerd en
daardoor beter bevaarbaar: in de Zeeuwse en Zuidhollandse delta, nu, nog levensgevaarlijk voor bijna de hele Nederlandse
jachtvloot, zullen na de afsluiting van de
zeegaten binnenmeren zijn ontstaan met
een totale oppervlakte van 52.000 ha, oftewel 625 maal het Nieuwe Meer bij Amsterdam, bijna 50 maal de Westeinder,
120 maal de Kagerplassen en ruim 25
maal Frieslands grootste merengebied, de
combinatie Hegermeer-Fluessen-Morra.
De Biesbos wordt vrijwel „gekanaliseerd",
d.w.z. het getijverschil van twee meter
thans wordt in de toekomst twintig centimeter. De Lauwerszee wordt afgedamd,
de Brielse Maas, nu al uniek, wordt veel
fijner in de toekomst, ondanks de Europoort. Hoe meer dijken er worden g*Jbouwd en hoe meer IJsselmeer wordt ingepolderd, des te meer vaarwater ontstaat er voor grote massa's scheepjes.
Dat is het paradoxaal klinkende toekomstbeeld voor de watersport. De meeste van de wateren die op deze wijze zullen ontstaan zijn zonder meer bevaarbaar
maar zullen ongetwijfeld aan bruikbaarheid nog aanzienlijk winnen, als de overheid er nu al iets mee gaat doen: er eilanden in maken en ervoor zorgen dat de
verbindingen redelijk worden.
Wat ruimte en rust betreft zullen al deze immens grote toekomstmeren stellig
kunnen concurreren met de huidige overbevolkte plassen in de randstad Holland.
Men zal er echter aanzienlijk meer golfslag verwachten dan op Kaag en Loosdrecht, veel minder oeverlengte en veel
ongezelliger wallen. Het comfort dat
de natuur op de Westeinder en op de Vinkeveen biedt, zal ontelbare malen groter
zijn dan op de Oosterschelde en het
Hoornse Hop. En daarom zullen de zeilers en motorbootvaarders van de toekomst die de stilte willen blijven zoeken, nu al eelt op de handen moeten
kweken. Want plotseling opstekende
harde wind op het IJ-meer van 1500 hectare is nog heel wat anders dan een bui
met vlagen op de Brasem die net een tiende van die oppervlakte telt en waar je
ook al snel weg moet wezen als de wolken
zwart kleuren.

VOOR

19 uur).
JONG MEISJE, 14i/, jaar
wil tot 10 aug. op ï of 2
kinderen passen hele of
halve dagen. Tel. 2960.
Heer vraagt ZITSLAAPKAMER m. voll. pension,
liefst dicht bij zee, z.sp.m.
br. aan Ygosse, Melis Stokehof 10/2, Amsterdam,
telefoon 136755
Dcutsch Hollandische Dame
ehenmalige Kindergastnerin mit 4 jahngen Sohn,
bietet sich an Ihre Kmder
zu versorgen. Tel. 020793293 nach 17 u., oder
Bi ief e Buro Zandvoortse
Courant ond. nr. 5602.
Voor geldbelegging TWEE
HUISJES te koop. Br. nr.
5601 bur. Z. Crt.
RUILEN VAN HUIS
Aang. huis m. prachtig
uitz. op de Rijn, vlak bij
bos, zwembad en dierentuin. Gevr. flat of huis in
Zandvoort of omg. juli of
aug. Tel. 08376-773.
BIJ WIE kan ik ged. de
winter m'n TENTHUISJE
opslaan. Br. m. opg. kosten aan A. Sloof, K.V.S.,
huisj'e nr 388, Boulevard,
Zandvoort.
Besch. ong-eh. vrouw (45
jaar) zoekt zo sp. mog.
WERKKRING. Bij voorkeur verzorgende sector.
Br. nr. 5603 Z. Crt.

De Gruytermerk-artikelen,

Gelegenheidskoop je:
Philips BANDRECORDER
(nieuw ƒ 334,-) en PLATENSPELER m. versterker (nieuw ƒ 132,-). Beiden praktisch niet van
nieuw te ondescheiden.
Halve prijs v. d. nieuwwaarde. Versteege, Tramstraat 2, tel. 3772.

waaronder 250 gram koffie.

laat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN in orde
maken
Alle soorten tegels en in
alle kleuren. Straatmakersbedrijf J. J. Willemse&zn
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
IZEEMS graanhandel, Anthonlestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

AUTOVERHUUR
„ZAND VOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Bewaren

Elke fles

Bewaren

TIMMEREN, WITTEN,
schilderen e.a. reparaties
Van ouds de klusjesman.
Telefoon 4109.

van 172-97-77 et.

IO
GOEDKOPER!

NU

UIT DE
KAMPEER-PROVISIEKAST
OPLOSTHEE
PO*
225
SOEP IN BLIK
108-98
JAM IN TUBES
69
PICNIC-KOEKEN
59
PUDDING-ZONDER-KOKEN 38
NASI GORENG w. 210-110-159
KAPUCIJNERS bi.k
98-69
WITTE BONEN
IN TOMATENSAUS
biik 69
DUBB.SPERCIEB. bhkl09-65-59
SPINAZIE
buk 69-59-45
WORTELTJES
bi.k 128-112 -74
HACHEE
buk
HO
GEBR. GEHAKTBALLEN buk 105
KNACKEBROD P=k
85
SUNSPRAY
spuitbus
375

Familie
Drukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw

enz.

Gertenbachs
Drukkerij

KOFFIEMELK

Pak PETIT BEURREPak FESTIVAL-BISCUITS
samen 109 et.

I REUZE SPRONGEN MET
l DE KANGEROO-STICK
|
Uniek en heel apart
= speelgoed.
= Daar staan alle
= kinderen in
| drommen omheen!
| Nooit
= zoiets moois gezien.
l

slechts f 15,-

= te betalen in :
= 100 zegels a 10 et. + i 5,= of 150 zegels.

Altijd 'n kassabon voor 10°/0 korting, óók bij de weekreclames l

Achterweg l

DE GRUYTER

én
alleen

TIEN . '
PROCENT
DE
GRUY.TER

no. 630724

Ouderavond Beatrixschool
Donderdagavond vond in de Christelijke
l.o.-school (Beatrixschool) aan dr. J. P.
Thijsseweg een ouderavond plaats waarin
afscheid werd genomen van de leerlingen
uit de hoogste klas.
De avond werd geopend door het hoofd
der school, die een korte inleiding hield.
Hierna was het woord aan de leerlingen
van de school, die een programma uitvoerden van zang, voordracht, toneel en
muziek.
Een Amerikaanse verloting, waarvan
de opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een bandrecorder voor de
school, werd een succes.
Zes leerlingen uit de hoogste klas, die de school
gaan verlaten, werden toegesproken en
ontvingen een getuigschrift. Eén der leerlingen overhandigde het hoofd der school
op het eind van de ouderavond een schemerlamp.
Scooter in vlammen
Zaterdagavond vloog tijdens reparatiewerkzaamheden een scooter in brand. Het
vuur werd door de politie met behulp van
een brandblusapparaat gedoofd. De scooter werd totaal vernield.

P. V. „Pleines"

J.l. zaterdag werd een wedvlucht gehouden voor oude duiven vanaf Orleans over
een afstand van 530 km. Gelost om 7 uur,
arriveerde de eerste duif om 17.07 uur.
De uitslagen waren als volgt:
H. Lansdorp l, 3, 4, 5
K. Driehuizen 2, 7
C. Visser 6
G. Driehuizen 8.
De P.V. „Plemes" hield j.l. zondag een
wedvlucht voor jonge duiven vanaf Vilvilvoorde over een afstand van 161. Gelost om 8 uur, arriveerde de eerste duif
om. 10.41 uur.
De uitslagen waren:
W. Driehuizen l, 10, 14, 16, 41
P. Koper 2, 5, 7, 30, 35
E. van der Meulen 3, 21, 37, 44
B. Lukkassen 4, 12, 42
A. Dorsman 6, 11
K. Driehuizen 8, 13, 19, 32, 34
H. Lansdorp 9, 23
Jb. Koper 15, 40.
E. v.d. Berg 17, 49
W. Terol 18, 31, 33, 46
C. Visser 20, 45
R. Driehuizen 22, 24, 28, 39, 50
G. Driehuizen 25, 26, 48
K. Kramer 29, 36, 43
A. Mo'enaar 27, 38
J. Koning 47.

P.V. „Phoenix"

Met en zonder leesbril

Zaterdag werd een wedvlucht voor oude Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
duiven gehouden vanaf Orleans. Gelost Romans
om 7 uur, arriveerde de eerste duif om
Mann - Het getraliede venster.
17.02 uur.
Marshall - De vuurdoop.
R. Engelander l, 2, 4, 7
Nordhoff - Donkere stromen.
R. van Gijtenbeek 3, 5, 6, 9, 11
Presser - Moord in Moordrecht.
Jan Koper 8, 10, 12
Rachmanowa - Liefde, Tscheka en dood.
De P.V. „Phoenix" hield j.l. zondag een Bottome - Private worlds.
wedvlucht voor jonge duiven vanaf Vil- Malot - Sans familie.
voorde over een afstand van 161 km. Gelost om 8 uur, arriveerde de eerste duif OntwiJckelingslectuur:
om 10.51 uur. De uitslagen luiden:
Gastenboek van Singel 262 - 1962.
Th. van der Meulen l, 2, 4, 10, 23, 32, 39, Lamster - Bali, landschap, bevolking,
godsdienst en gebruiken. 1932.
42, 45, 49
Jansma
- Lely, bedwinger der ZuiderCorn. Koper 3, 12, 16, 41, 47, 48
zee. 1954.
R. van Gijtenbeek 5, 6, 7, 17, 25, 26, 28,
De Jong - Zakmeswerk - 1963.
33, 34, 38
R. Engelander 8, 11, 14, 29, 30, 35, 36, Lhote - De rotstekeningen in de Sahara,
de sporen van een 8000 jaar oude be40, 46
sehaving. 1959.
G. Seders 9, 20, 43, 44
De vervaardiging van staal, kleurenplaJ. de Leeuw 13, 18, 21, 22, 27
ten. 1963.
R. Benjamins 15, 37
Europese geest, inhouden en vormen van
Jan Koper 19, 24
het cultuurleven der Europese wereld,
1962.
G. A. Koper 31
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ORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

B. en W. stellen voor
dr. ir. C. Th. Nix te benoemen tot stedebouwkundige
In de gemeenteraadsvergadering van a.s. dinsdag stellen b. en w. aan de de dames
en heren raadsleden voor over te gaan tot de benoeming van een stedebouwkundige. Eind vorig jaar heeft de stedebouwkundige en supervisor ir. G. Friedhoff de
gemeentedienst verlaten, evenals zijn assistent ir. De Bruyn en sindsdien bleef de
plaats van stedebouwkundige onbezet.
Op advies van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw heeft
het college van b. en w., dr. ir. C. Th. Nix te Rotterdam, voorgedragen voor deze functie. Ir. Nix is 58 jaar.

gunning eindigt — toestemming wordt
verleend het gedeelte van de rijwiel- en
wandelpaden, liggende in evenbedoelde
strook, aan de n.v. Maatschappij tot Exploitatie van de Wandelpier te Zandvoort
als werkterrein in gebruik te geven.
Voor deze toestemming is een vergoeding van ƒ 25 per jaar verschuldigd welke
uiteraard aan de genoemde n.v. zal worden doorberekend.
*
Krachtens raadsbesluiten van 31 oktober
3961 en 31 juli 1962 is de meest noordelijke kavel bouwterrein in het wederopbouwplan-zee-reep-noord voor het Bouwbodrijf geb. Luxen en Worst te Gouda
gereserveerd.
De op deze grond te stichten bebouwing zal volgens de in de raadsvergadering van 26 maart 1963 vastgestelde 3e
partiële wijziging van het wederopbouwplan-zeereep-noord omvatten:
a. een hotel-woongebouw;
b. drie flatgebouwen;
c. een rijtje eengezinswoningen;
d. garages.
In mei van dit jaar hebben de Gebr.
Luxen en Worst rijksgoedkeuring gekregen voor de sub C bedoelde eengezinswoningen (6 stuks) met de bouw waarvan
inmiddels is begonnen.
In verband daarmede hebben zij b. en
w. verzocht het gedeelte van de gereserveerde grond, bestemd voor deze zes woningen te mogen kopen.
De grondprijs is door het college destijds begroot op ƒ 30 per m2, voor welk
bedrag dit bouwterrein ook in de afrekening met het rijk van de kosten van uitvoering van het wederopbouwplan is opgenomen.
Overeenkomstig het advies van de commissie van bijstand voor publieke werken
c.a. stellen b. en w. de raad voor de bedoelde grond aan het Bouwbedrijf Gebr.
Luxen en Worst te verkopen voor ƒ 30
per ms.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post i 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Het college van 1), en w. heeft de gemeenteraad voorgesteld opnieuw
een stedebouwkundige te benoemen, zoals men elders op deze pagina kan lezen. Wanneer de raad met de benoeming akkoord gaat
gal hem worden opgedragen een geheel nieuw plan voor uitbreiding
en sanering van Zandvoort te ontwerpen.
Daar het wederopbouwplan, naar een ontwerp van de vroegere stedebouwkundige
ir. O. Friedhoff, vrijwel is voltooid en de uitbreidingsplannen ten zuiden en oosten
van de gemeente zich eveneens in een laatste stadium bevinden, zal liet accent \voor
een belangrijk deel worden gelegd, op de sanering. Deze stand van zaken heeft er
vermoedelijk toe bijgedragen dat 'n oudere kracht werd aangetrokken. Plannen maken
voor reeds lang bestaande en vrijwel voltooide wooncentra, past eerder bij iemand
met een lange staat van dienst dan bij jong en ambitieus talent.

In hun toelichting op het voorstel schrij- wenst voor dat een systeem, waarbij van
ven b. en w. o.m. dat de ontwikkeling van vaste normen wordt uitgegaan, voor de
Zandvoort thans in een zodanig stadium berekening van het subsidie de voorkeur
is gekomen, dat niet langer kan worden verdient.
De belangrijkste kostenfactor bij deze
Volgens het college moet de opdracht voor een nieuw plan gegeven ivorden aan
volstaan met het telkens incidenteel aanpassen van de geldende stedebouwkundige verenigingen wordt gevormd door de saeen stedebouwkundige, die geen historische binding met Zandvoort heeft en daarplannen aan de behoeften van het ogen- larispost. Het rijk verleent in deze kosdoor fris en onbevangen tegenover deze materie staat. Toch mag worden verwacht
ten van salaris een subsidie van 50%. De
blik.
dat de te benoemen stedebouwkundige zich zal verdiepen in de historie van ZandIn het belang van een harmonische groei gemeente zou deze kosten eveneens als
lijkt het het college noodzakelijk de toe- basis kunnen aanvaarden voor de vastvoort, in het bijzonder waar het de sanering van de oude dorpskern betreft. De
komstige stedebouwkundige ontwikkeling stelling van het subsidie.
kans
dat oriëntatie t.a.v. het verleden van Zandvoort het fris en onbevangen staan
Daarnaast kunnen de contributies een
van Zandvoort in een geheel nieuw —
tegenover
deze materie zal vertroebelen, lijkt ons in hoge mate onwaarschijnlijk.
van visie getuigend — plan vast te leg- norm vormen voor de berekening van het
Kennis van het verleden zal het begrip voor de betekenis en waarde van de oude
gen. Ook de sanering van de oude dorps- subsidie. Daarmede wordt ook de eigen
kern dient daarin te worden betrokken. activiteit met betrekking tot de ledenwerdorpsgedeelten eerder doen toenemen en behoeden voor een al te rigoreuze en niets
De opdracht behoort naar de mening ving en opvoering van eigen inkomsten
ontziende aanpak.
gestimuleerd.
van b. en w. gegeven te worden aan een
stedebouwkundige, die geen historische In overeenstemming met het advies van
Saneren wat uit historisch oogpunt van onwaarde is en restaureren wat behouden
binding met Zandvoort heeft en daardoor de commissie voor de financiën stelt het
moet
blijven. Dit achten wij voor Zandvoort en de functie van de gemeente van
fris en onbevangen tegenover deze mate- college voor het subsidie aan de plaatselijke
kruisverenigingen
te
bepalen
op
20%
groot
belang.
Dat de stedebouwkundige niet in ambtelijke dienst wordt aangesteld
rio staat.
De te benoemen stedebouwkundige kan, van de salariskosten, vermeerderd met
lijkt ons winst. Het kan zijn fris en onbevangen staan tegenover de bouwkundige
volgens de toelichting, bogen op een rij- 40% van de contributies der eerste 500
vraagstukken alleen maar ten goede komen.
ke en internationale ervaring. Hij promo- leden en met 10% van de contributies
veerde in 1949 aan de Technische Hoge- van de overige leden der vereniging.
Wanneer de benoeming van de stedebouwkundige a.s. dinsdag door de raad wordt
Het subsidie voor het Witte Kruis kan
school te Delft tot doctor in de technische
bekrachtigd, hopen wij op een vruchtbare samenwerking en wederzijdse waarwetenschappen op een proefschrift over dan voor 1963 worden geraamd op ƒ 5640
dering tussen hem en de gemeente Zandvoort.
rond en dat voor het Wit-Gele Kruis op
de stedebouwkundige vormgeving.
Hij was in 1940 hoofd van de stede- ƒ 3380, tegen ƒ 4000, resp. ƒ 2700 thans.
Gelet op de begrotingen van de beide
bouwkundige afdeling bij de gemeente
Bandoeng, Indonesië en in 1946 medewer- verenigingen, welke om verhoging van
Raadsagenda
ker en ontwerper bij „Stadsontwikkeling subsidie hebben gevraagd, kan met deze
voor
de openbare vergadering van de raad
en Wederopbouw" te Rotterdam. Momen- verhoging worden volstaan. Nu bihnender
gemeente
Zandvoort op dinsdag 30 juli
koft
ee"h
nieuwe
rijksregeling
voor
de
teel is dr. ir. Nix lid "van de Superviso1963, des namiddags 8 uur.
rencommissie voor de wederopbouw van subsidiëring van de kruisverenigingen kan
het centrum van de stad Rotterdam en worden verwacht, stellen b. en w. tevens
1. Notulen
met verplichte figuur
stedebouwkundige van de gemeente Cuyk voor deze gemeentelijke regeling, waarbij
het
subsidie
gebaseerd
wordt
op
objec2. Ingekomen stukken
aan de Maas.
Van de door dr. ir. Nix ontworp stede- tieve normen, voorshands van toepassing
3. Benoemingen, ontslagen enz.
Voor
de
eerste
zandbouwwedstrijd
van
dit
seizoen,
georganiseerd
door
de
stichting
bouwkundige plannen kunnen genoemd te verklaren voor het jaar 1963.
4. Aanvaarding vergunning van de do*
Touring
Zandvoort,
bestond
bij
de
jeugd
minder
animo
dan
voorgaande
jaren.
Het
worden: wederopbouwplannen voor de
meinen voor het gebruik van het
BPM (Shell-Company) voor Balik-Papan Ten behoeve van de,aanleg van de wan
weer, dat in het verleden talloze malen als spelbreker optrad, kon de oorzaak van
strand
en Pladjoe (Indonesië), plan voor de delpier heeft de n.v. Maatschappij tot ex- deze sterk verminderde belangstelling niet zijn: het was zonnig en warm en er
5. Aanvaarding toestemming van de dohoofdplaats Wageningen. in het polder- ploitatie van de Wandelpier te Zandvoort stond vrijwel geen wind.
meinen tot ingebruikneming van rijplan voor Nickerie, West-Indië, uitbrei- een ten westen van de Boulevard de Fawielpaden- en wandelpaden aan de
dingsplannen voor Wierden, Enter, Oost- vauge gelegen strook grond ter lengte
N.V. Mij. tot Exploitatie van de Wanmarsum (Overijssel), adviesplannen voor van plm. 550 m en met een breedte van Misschien moet de oorzaak van deze ab- voorgaande zandbouwwedstrijden door
delpier.
Nedeco en een plan voor El Abatal, wijk gemiddeld plm. 26 m als werkterrein no- sentie gezocht worden in het besluit van kinderhanden werden getoverd. Wij hopen
dig. Deze strook is gedeeltelijk rijks- en de stichting dit keer een verplicht voor- ze bij een volgende gelegenheid weer te 6. Voorlopige vaststelling uitgaven opente Malaga, Spanje.
beeld te stellen, het Paaseilandbeeld aan zien. De uitslagen waren:
Het is niet de bedoeling, dat dr. ir. Nix anderdeels gemeente-eigendom.
baar kleuteronderwijs over 1962
in ambtelijke dienst wordt aangesteld. De In deze strook liggen o.a. de rijwiel- en het eind van de Boulevard Paulus Loot. Groep 7-9 jaar: 1. Monique Maas; 2. San7.
Alsvoren bedragen ingevolge art. 55
aan hem te verlenen opdrachten worden wandelpaden, die krachtens een aan de Het kan zijn dat de kinderen, die elf
no de Vries; 3. Roland van Tetterode.
der lager-onderwijswet 1920
privaatrechtelijke maanden van het jaar op school naar ver- Groep 10-12 jaar: 1. Irene Maas; 2. Edgehonoreerd op basis van de vastgestelde gemeente verleende
8. Verstrekken voorschot op de extra
honorarium-regeling. Dit geldt voor afge- vergunning van de Inspecteur der domei- plichte voorbeelden moeten werken, in hun
ward Geerts; 3. Pierrette van Harten.
vergoeding bedoeld in art. 101, 4e lid
ronde plannen. Voor kleine objecten, maar nen te Haarlem d.d. 29 november-/4 de- vakantie liever hun fantasie de vrije loop
Groep
13-16 jaar: 1. Sjef Benjamin; 2.
der lager-onderwijswet 1920
ook bijv. voor een komplan denkt de heer cember 1958 op rijksgrond zijn aange- laten, inplaats weer een voorbeeld na te
Ewald Kroon; 3. Ingrid Baus.
bootsen. Ben indruk die nog wordt verNix aan een vergoeding berekend naar legd.
9. Aanwijzing stedebouwkundig adviseur
gewerkte uren. Voor een en ander zal In artikel 7 van deze vergunning is be- sterkt door hetgeen kinderen scheppen op De prijzen bestonden uit boeken over cte 10. Aanbrengen vloer in de bergruimte
jaarlijks een bedrag op de gemeente- paald, dat de gemeente deze vergunning papier in vorm en kleur. Het voorbeeld is expeditie van Thor Heyerdahl naar het
van de Karel Doormanschool
Paaseiland, Paaseilandbeeldjes in terragroting uitgetrokken dienen te worden. zonder toestemming van de staat niet ge- daarin vaak taboe.
11.
Garanderen geldlening ad ƒ 200.000,Hoe het ook zij, er waren maar weinig cotta en als hoofdprijs een in brons gegoMede gelet op de gunstige adviezen van heel of gedeeltelijk aan derden mag- afwoningbouwver.
„Eendracht maakt
kinderen
die
het
Paaseiland
hebben
geten
miniatuur
Paaseilandbeeld.
Deze
laatde commissies van bijstand voor publieke staan of overdragen.
Macht"
Naar aanleiding van een desbetreffend kopieerd. Een dertigtal beelden in ver- ste trofee, van de hand van de steenhouwerkenen voor de financiën, stellen b. en
w. voor dr. ir. Th. C. Nix ingaande l okto- verzoek van het college heeft de inspec- schillende afmetingen lagen dinsdag in wer E. van Tetterode, is een wisselprijs 12. Subsidiëring kruisverenigingen
ber 1963 aan te wijzen als stedebouwkun- teur, voornoemd, b. en w. doen toekomen korte tijd in het zand. De meesten waren die het eigendom wordt van hem of haar 13. Verkoop bouwterrein in het wederopdig adviseur en hem op te dragen een een akte, waarbij de gemeente tot 31 de- keurig nagedaan, maar maakten toch die de hoofdprijs van de zandbouwwedbouwplan-zeereep-noord aan het bouwgeheel nieuw stedebouwkundig plan voor cember 1963 — zijnde de datum waarop minder indruk dan de zeepaarden, leeu- strijd tweemaal achtereen of drie keer in
bedrijf Luxen en Worst
de gemeente te ontwerpen, de sanering de bovengenoemde privaatrechtelijke ver- wen, vuurtorens en fregatten, die in totaal wint.
34.
Verkoop
bouwterrein nabij de Boervan de oude dorpskern daarin begrepen.
lagestraat
en de Reinwardstraat aan
*
de woningbouwvereniging „Eendracht
de de gemeentelijke begrotingen voor
De afdelingen Zandvoort van „Het Witte
Maakt Macht"
1963?
Kruis" en „Het Wit-Gele Kruis" hebben
15.
Verhuur van grond t.b.v. de stichting
3.
Aansluitend
op
vraag
2
en
wijzend
op
b. en w. en de raad verzocht het subsidie
van een anti-slipschool
de volgende feiten:
met ingang van 't jaar '63 te verhogen. De
a. de gemeenten hebben nog steeds geen 16. Verkoop bouwterrein in het uitbreireden van het verzoek is, dat door de geBrief van gemeentesecretaris aan G.S.
zuiver inzicht in de werking van de
stegen kosten, voornamelijk verband houdingsplan „Noorderduinweg" aan J.
wet op de financiële verhouding tussen
dende met een verhoging van de salarisDrommel
Rijk en gemeenten 1960;
sen van de wijkverpleegsters, geen slui17. Vellen en dunnen dennebossen
tende exploitatie meer kan worden ver- Zandvoorts gemeentesecretaris en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland b. bij de Tweede Kamer is aanhangig
een ontwerp van wet op de wegenfi- 18. Rondvraag.
kregen. Beide verenigingen hebben de voor de fractie van de KVP, de heer W. M. B. Bosman, heeft zich met een schrijnanciering, het welk — wet geworden
contributies thans gebracht op ƒ 7,50 per ven tot het college van G.S. gewend, waarin hij verzoekt de gemeentelijke belastin— een verbetering van de gemeentejaar.
financiën zal betekenen;
De subsidiëring van de kruisverenigin- gen niet verder te verhogen. In de brief stelt hij de volgende vragen:
Watergetijden
c. de regering streeft naar uitbreiding
gen geschiedde tot nu toe aan de hand
HW LW HW
LW
strand
sterke overschrijding van de gemeenvan het gemeentelijk-belastinggebied en
van een eenmaal ingediende begroting. 1. Dringen Ged. Staten er bij de besturen
berijdbaar
van gemeente die op haar begroting
telijke belastingcapaciteit, zoals deze
diende bij de Tweede Kamer een wets- juli
Het uit die begroting blijkende exploitalaatstelijk is aangegeven in de circuontwerp in hetwelk — wet geworden 28 8.33
voor 1963 een tekort hebben, op aan
tietekort werd dan als subsidie toegekend.
4.00 20.59 16.30
12.30-19.00
— een offer uit 's Rijkskas ten bate 29 9.26 5.00 21.54 17.30 13.30-20.00
laire van 3 juni '60 van de ministervan
om de gemeentelke belastingen aanOp deze wijze werd het subsidie aangezienlijk te verhogen, o.a. door opvoeBinnenlandse Zaken (o.a. 150 opcenten van de gemeenten van 65 miljoen ten- 30 10.28
past aan de individuele behoefte van elke
6.00 23.00 18.30 14.30-21.00
straatbelasting,
gevolge zal hebben;
ring van 't aantal opcenten op de per- personele belasting;
vereniging. Dit systeem leidde tot kleine
31
7.00
24.10 19.30 15.30-22.00
11.39
sonele belasting van 150 tot 250 en
gebouwde eigendommen 10%, riool- stelt de heer Bosman de vraag of het
overschotten en tekorten op de jaarlijkse
rechten tot gemiddeld ƒ 25 per aan- juist is, gelet op voornoemde factoren, nu aug.
exploitatierekeningen
der verenigingen.
aanmerkelijke verhoging van de straatsluitbaar perceel en reinigingsrechten de gemeentebesturen tot een beleid te l 0.10
en rioolbelasting?
Steeds nadat de exploitatiekosten waren
4.00-10.30
8.00 12.48 20.30
ƒ 2 per inwoner, een belastingcapaci- brengen dat voor een groot deel van de 2 1.14
gestegen, diende de vereniging een ver- 2. Zo het antwoord op vraag l bevesti5.00-11.30
9.00 13.45 21.30
teit, welke nog werd gereleveerd bij inwoners van de provincie zal leiden tot
gend luidt, op welke gronden menen
zoek in om subsidie-verhoging.
6.00-12.30
3
2.02
10.00
14.29
22.30
een door de raad voor de gemeente- pen belangrijke verzwaring van de belasGedeputeerde Staten stimulerend te
Teneinde dit laatste zoveel als mogelijk
financiën ingestelde enquête betreffen- tingdruk".
moeten werken in de richting van een
is te voorkomen, komt het b. en w. geSamengesteld door P. van der Mije KCzn

Zandbouwwedstrijd

Belastingdruk niet verzwaren

schriften verstuurd werden aan de gemeenteraadsjeden en aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, in het algemeen belang acht.
*
Bij het antwoord van het gemeentebestuur gijn wel enige vraagtekens te plaat-'
sen. Zo Jcan men zich afvragen of de heffing van de belasting op z.g. bouwgronden buiten de commissie om is geschied,
die ingevolge de wettelijke bepalingen,
aan percelen grond de bestemming kan
geven van bouwterrein. Een coinmissie
ivaaraan men, "blijkens een uitlating van
een der leden van het gemeentebestuur,
nauwelijks de samenstelling meer kent.
Dit zou de oorzaak kunnen zijn dat
achteraf moet worden geconstateerd, dat
onderdelen van het door gemeenteraad en
Cr.S. goedgekeurde uitbreidingsplan, in
strijd zijn met de gemeentelijke bouwvoorschriften. In hoeveel gevallen is dit
geconstateerd en daarna gecorrigeerd?
Wij hebben reeds eerder gewezen op
het belang het publiek zo volledig mogelijk in te lichten omtrent de gang van
saken rond de heffing van aeze belasting.
Met de naak ontwijkende verklaringen
is niemand gebaat. — red. Z.Crt.

Burgerlijke Stand

Mensen en zaken

19 juli — 25 juli 1963
Geboren: Jean Guido, zv., D. Bogert en
Vreedzame revolutie
van B. van Ark; Andrea, dv., W. H. JanHet is wel duidelijk, dat het niet de heren
sen en van A. Keur.
Kennedy, Croetsjef, Mao Tsè Tung en
Ondertrouwd: Robert Lucas Boissevain Nasser zijn, die het wereldgebeuren begemeente aangemerkt kunnen worden
Het gemeentebestuur heeft de Zandvoortpalen. Er mogen zich dan in de wereld
en Brigitte Maud Fuchs;
als bouwterrein?
se arts P. Flieringa, geantwoord op zijn
Gehuwd: Constantinus Albertus Maria bloedhete dingen afspelen op het gebied
adres inzake de heffing van bouwterrein- b. op welke wijze brengt de gemeente de
van de internationale verhoudingen en de
Busch en Ingrid Haaksma.
rassenscheiding, uiteindelijk verbleken al
belasting op erven en tuinen in de gebetrokkenen daarvan op de hoogte?
meente. (Dit adres werd opgenomen in het c. wie bepaalt de waarde van de betrefOverleden: Evert Keur, oud 79 jaar gc- dit soort dingen bij de revolutie, die
nummer van do Zandvoortse Courant van
huwd geweest met D. Visser; Josef Wolfs- zich dezer dagen aan het voltrekken Is in
fende gronden?
18 juni j.l.) Het antwoord van het gemeen- d. welke procedure moet er gevolgd worde Parijse modewereld. Het is niet gering
hohl, oud 15 jaar.
tebestuur hoeft bij gendemde arts een
Er zijn van de week mannequins flauw
den, indien er in de status van de gronOverleden buiten de gemeente: Anna gevallen in Parijs, omdat ze, juist toen het
aantal vragen opgeroepen, die hij, met
den verandering komt?
Christina Brouwer, oud 66 jaar, gehuwd behaaglijk warm begon te worden in
het schrijven van het college ,ter publicae. bij welke instantie kunnen de ingezetetie heeft aangeboden.
met
E. T. van Honschooten; Hendrik Vos- Frankrijk, de wintermode moesten shonen in beroep gaan indien de status
sen,
oud 82 jaar, gehuwd geweest met J. wen. Een triest voorbeeld van een ongevan de aan hen behorende gronden
Zandvoort, 24 juli 1963
controleerde en daarom verschrikkelijk
Zegwaard; Jacob Beekhuis, oud 39 jaar, chaotische handelwijze. Men dient er te
wordt gewijzigd?
Aan burgemeester en wethouders,
gehuwd met M. Bink.
f. is de overheid gerechtigd belasting te
allen tijde rekening mee te houden dat het
gemeente Zandvoort
heffen over terreinen, waarvan de
Geboren buiten de gemeente: Elisabeth in Frankrijk ooit wel eens warm gaat
eigenaar niet van te voren op de hoogMevrouw, edelachtbare heren,
Petronella Maria, dv., F. F. J. Vleeshou- worden in de maand juli. Men zegt dat
te gebracht is, dat deze beschouwd
de Parijse modeontwerpers de loop der
Ondergetekende, P. Flieringa, arts, Brewers en van A. J. M. Eijking; Antonius gebeurtenissen in hun hand hebben, dat
worden, als bouwterrein?
derodestraat l te Zandvoort, geeft met
Michiel, zv., Th. M, Kuiken en van M. ze de vrouwen kunnen bevelen wat ze
verschuldigde eerbied te kennen:
Verder moge hij uw college berichten, dat
Zoetendorp; Corine, dv., A. C. ten Broeke moeten dragen of niet moeten dragen, dat
dat hij heden uw antwoord d.d. 18 juli hij publicatie van uw antwoord d.d. 18
ze de mannen met een verdriet vertrok1963, op zijn schrijven d.d. 14 juni 1963 juli 1963 en dit schrijven, waarvan afen van C. Groot.
aangaande „Bouwterreinbelasting", ontken gelaat naar hun portfeuilles doen g-rijpen, kortom, ze kunnen alles, ze doen alving;
les, ze doen het bovendien grondig en op
Hier volgt het schrijven dat de arts
vonden wanneer ik in een vroegere eeuw tijd.
ontving (red.).
had moeten leven, omdat ik dan niet de
opwinding zou hebben gekend een prent- Nu echter laten ze mannequins flauw
kaart
in mijn brievenbus te vinden met vallen, omdat ze de show-business verkeerd
Zandvoort, 18 juli 1063
een kleurige vreemde postzegel erop. De- getimed hebben. Want daar komt het
ze kleine; rechthoeken van papier hebben toch op neer. Geen oorlogsmaker ter weAan de heer P. Flieringa,
op mij een verrassende uitwerking. Zij
Brederodestraat l, Zandvoort
brengen mij aan het dromen en ik verge- reld zal midden in een barre winter, wanlijk ze graag wet gedichten die uit de he- neer de kanalen en rivieren dicht gevroGedichten die uit de hemel fladderen
Naar aanleiding van uw bovenaangeïiaalmel zijn komen fladderen. Zij hebben de ren zijn, een strijd ontketenen. Hij kan er
de brief, delen wij u het volgende mede.
betovering van iets dat uit de tijd is los- hoogstens in zitten als de winter aanU bent aangeslagen in de Bouwterreingemaakt, van een droom die tot stilstand breekt, maar hij is in de zomer begonnen.
belasting 1962 voor een perceel grond ge- De enige dingen, die ik in mijn leven tot nu toe gestolen heb, zijn een pakje siga- is gekomen.
Prentkaarten zijn een handelsprodukt en Niet in Parijs, niet in de modewereld. En
legen naast uw woonhuis Brederodestraat. retten en een ansicht. Het pakje sigaretten trok ik als kind op een mooie zomerhet
zijn ze een kunst- daarom mag men gerust denken dat er
hoek Dr. C. A. Gerkestraat. Deze grond middag uit de openstaande broekzak van een jongen die ik vervelend vond. Ik wilde uitingzoute overdreven
noemen, hoewel er heel fraaie een paniekstemming heerst bij de heren
is als tuin bij de woning in gebruik. Bij
en zelfs Kunstige onder zijn, zoals de kleinadere bestudering van het uitbreidmgs- hem straffen en tegelijk van die strafoefening profijt trekken, wat dikwijls samen- ne gekleurde reprodukties van schilder- Dior, Balma'in, Lanvin, Guy Laroche en
plan hebben wij geconstateerd, dat op de- gaat, heb ik later bemerkt. De ansicht ontvreemdde ik uit een blikken rek in een rijen waarmee wij in de lade van een kast Patou. Ergens laat hun stiptheid van handeeen museum van oude en nieuwe kunst len hen in de steek. Het gevolg was een
ze grond geen woonhuis kan worden ge- boekwinkel gedurende de ogenblikken dat ik op de winkelier moest wachten.
kunnen opbouwen. Een handelsprodukt, 'n ontevreden en geprikkelde club mannebouwd, zonder met de bepalingen van het
mogelijkheid om geld te verdienen of lief- quins. En iedereen weet, wat zo iets bedadigheid te betrachten. Maar .tegelijk
plan in strijd te komen.
De prentkaart is een moderne uitvinding leven
Ik beefde over mijn hele lichaam toen ik
de mensen, die zich op deze pro- tekent. Ieder huis dat in zichzelf verdeeld
Met name zou niet de hand kunnen de glimmende kaart, een foto van Gloria te danken aan de fotografie en aan de geduktie
toeleggen, hun fantasie erin uit. is, stort ineen. Modehuizen zijn daar ook
worden gehouden aan de bepaling m.b.t. Swanson, in mijn zak liet glijden. Tegen- mechaniseerde reproduktietechniek. Vroe- Stuwdammen,
elektrische centrales, zeehet bouwen, op 3 m van de erfafscheiding.. over de boekhandelaar kon ik eerst geen ger drukte men weliswaar kleinere en gro- kastelen en wolkenkrabbers kan de mens- aan onderhevig. En terwijl het kernstoptere
platen,
maar
het
bleven
individuele
woord
uitbrengen.
Ik
bladerde
ontsteld
in
Om deze reden is deze grond derhalve een brochure over aardappelmoeheid, die prestaties van kunstenaars en drukkers. heid slechts in kleine aantallen voortbren- verdrag misschien wel tot gevolg heeft
niet als bouwterrein aan te merken en is op de toonbank lag. Ik besefte dat ik mijn Men zond ze elkaar ook niet toe op de gen. De menselijke energie vertilt er zich dat we (in de verre toekomst gezien) nog
beetje aan. Postzegels en prentkaar- wel eens een mooie zomer kunnen krijgen,
mitsdien ten onrechte u een aanslag in de leven uit elkaar rukte met deze kleine overstelpende wijze zoals wij dat nu ge- een
ten behoren tot do kleine dingen die in knokken de Parijse modekoningen over
woon
zijn.
Tegenwoordig
daalt
er
iedere
diefstal
en
bezig
was
mijzelf
prijs
te
geBouwterreinbelasting opgelegd. Wij hebmassa's geproduceerd worden, omaan een verwildering, waarvan ik de dag een zwerm prentkaarten over alle grote
dat zij aan vluchtige telkens herhaalde de bontkragen en rugplooien van de koben daarom besloten u ambtshalve ont- ven
omvang niet kon overzien. Was ik werke- steden en dorpen van de wereld. Er zijn behoeften
moeten beantwoorden. De mens- mende winter.
heffing te verlenen van bovengenoemde lijk in staat een dief te worden? Ik geloof dagen dat men er de zon mee zou kunnen
schept ze als het ware met haar pink,
Er is nog meer. De rokken worden mishet niet. Het was een experiment, de roe- verduisteren. Wij leven in de eeuw van de heid
aanslag.
een uitputtende krachtsinspanning. schien tien centimeter lang-er.
keloze opwelling van een knaap die alles prentbriefkaart, omdat het zenden van een zonder
zij vereisen een grote vindingrijk- Eea trek van misgenoegen op het sereBurgemeester en wethouders van
beproeven wil. Als verzachtende omstan- visuele voorstelling een vriendelijke en Maar
en een volhardende beweeglijkheid
digheid zou ik willen laten gelden, dat het gemakkelijke manier is om elkaar te la- heid
Zandvoort,
Zij weerspiegelen de ruste- ne toetje van vrouwtjes, die met hun stapten weten dat men nog leeft en aan el- van de geest.
een ansicht was.
van de tijd, maar zijn tevens po- pers voor de dag kunnen komen. Een
de burgemeester, w.g. Kerkman, l.b.
Ansichten, foto's, reprodukties en prent- kaar denkt, dat men elkaar een gelukkge loosheid
tot een menselijke toenadering, zucht van verlichting echter bij hen, die
briefkaarten oefenen een machtige aan- dag, een vrolijk of zalig feest, of heil voor gingen
de secretaris, w.g. Bosman.
die ondanks de oorlog groter is geworden. geen belang hebben bij het tot het uitertrekkingskracht op mij uit. Ik kan uren een vol jaar toewenst.
Het was vrede toen wij' elkaar over de
In vroegere eeuwen correspondeerde
doorbrengen in winkels met een onuitputweer briefkaarten toejzpndeh. ste zichtbaar stellen van hun onderdanen.
dat hem uit dit schrijven blijkt, dat u •telijke voorraad prentbriefkaarten.
Ik men met elkaar, schreef men elkaar t«'t- grenzen
Prentkaarten
zijn een middel, tot ver- Zo voltrekken zich in de wereld revoluvoerige
brieven
over
de
dingen
van
de
dag,
durf
het
alleen
niet
altijd:
de
blik
van
een
op technische gronden zijn terrein aan de
strooiing, opvoeding en verstandhouding. ties aan de lopende band. Dit gaat zo al
het
huiselijk
lief
en
leed,
de
maatschappewinkelmeisje
kan
zwaar
wegen.
Van
buiBrederodestraat hoek dr. Gerkestraat, niet tenlandse reizen keer ik terug met een lijke en politieke verwikkelingen, omdat Hoeveel mensen zijn door een eenvoudige
kaart met bloemen of spelende kinderen eeuwen door. En toch moeten wij de hè-"
als bouwterrein aanmerkt;
dik pak prentbriefkaarten in mijn koffer. de afstand tussen Den Haag. en Amster- voor
reri Dior c.a. dankbaar zijn. Ze voeren
een ogenblik gelukkig gemaakt!
weemoed neem ik, voor een vreemde dam toen groter was dan nu tussen Alkdat u op grond hiervan hem. ambtshal- Met
Ik heb mij wel eens afgevraagd waar eerst een bloedloze oorlog en dan zeggen
brievenbus, afscheid van de ansichten die maar en Napels. Het leven was een langve van het hem op 14 juni j.l. ten onrechte ik aan familie en vrienden stuur. Soms zaam genoegen, dat buiten de steden bij- de miljoenen prentkaarten blijven, die wij ze: Een-twee-hup, 10 centimeter korter,
toegezonden aanslagbiljet „Bouwterrein- is mijn weemoed zo groot dat ik niet eens zonder traag vloeide en hier en daar zelfs elkaar toezenden. Telkens komen er nieu- of langer, een boothals en mousselinen
aan het verzenden toekom en de vader- stil leek te staan. Nu gaat alles snel, hoebelasting" ontheft;
strikken. En verder geen gezanik meer.
landse grens overschrijd met de kaarten wel de gemiddelde leeftijd van de mens we bij, elk seizoen bedenkt men er die nog De discipline is hersteld.
MOMUS
dat uw schrijven hem niet geheel kan nog in mijn koffer, kater in mijn ouder- aanzienlijk gestegen is. Wij worden oud, fraaier, kleuriger fantastischer of vernufbevredigen, daar de door hem opgewor- dom, als ik niets meer hoef te doen, word maar hebben elkaar weinig tijd te geven, tiger zijn. Langzamerhand zouden zij zich
de prentkaartenverzamelaar die in mij tenzij wij zaken met elkaar doen of met
pen vragen nog niet beantwoord zijn en ik
sluimert en die nooit goed de kans heeft elkaar verloofd zijn en het niet voldoende in onze huizen moeten opstapelen, want
dus nog niet is uitgemaakt of deze bouw- gekregen om zich te ontwikkelen en zijn is om alleen maar aan elkaar te denken. verzenden betekent slechts verplaatsen. Receptie
terreinbelasting inderdaad gewettigd is vleugels uit te slaan. Ik kan mij nu al Vrienden en verwanten sturen elkaar een Zijn er werkelijk mensen die ze in de
en/of deze op wettige wijze is geheven; verheugen over de bezoeken aan markten, krabbeltje of een kaart met bloemen, de kachel of de vuilnisbak gooien of die ze Ter gelegenheid van het jubileum van de
heer W. v.d. Kruk, die maandag 29 juli
antiquariaten
en oude rommelzolders, foto van een beroemd plein, een ruisend
dat hij het in het algemeen belang acht, waarmee ik dan mijn dagen zal zoek bren- park, een intiem dorpsstraatje. De linker- als oud papier met kranten en drukwerk een kwart eeuw in dienst is bij het Diavan
de
hand
doen?
Ik
zal
dat
nooit
kundat in deze zaak op duidelijke wijze gen. Ik zal een mooie grote ladenkast helft achterop de kaart is juist groot geconessenhuis te Haarlem, vindt op die dag
voor mijn verzameling- inrichten, met vak- noeg voor enkele hartelijke mededelingen, nen. Ik ben aan mijn kaarten gehecht, een
klaarheid wordt gebracht;
receptie plaats van 10-11 uur in gejes voor soorten, kleuren en onderwerpen. voor een handdruk of een kus in inkt of omdat zij van mijn leven een betoverende
noemd
ziekenhuis.
redenen, waarom hij uw college eerbie- In een bepaalde smalle lade zal ik mijn potlood.
mozaïk maken, een slinger van feestdalievelingskaarten
bewaren,
waarvan
ik
Ik
betreur
het
dat
wij
elkaar
geen
lange
dig verzoekt alsnog opheldering te ver- nooit precies zal weten waarom ik er zo brieven meer schrijven en dat onze gen, uitstapjes, buitenlandse reizen van
schaffen over de hieronder vermelde vra- op gesteld ben. Want voorkeur, eigen vriendschappen zich beperken tot vluch- mijn vrienden, een archief van voorstel- Brand in dancing
gen:
smaak en bezetenheid door iets blijven tige ontmoetingen op kantoren en in café's, liugen, verlangens, zonnige ogenblikken
J.l. dinsdag kon een begin van brand in
even raadselachtig als het licht van onze en tot korte telefoongesprekken. Aan de en opwellingen van heimwee.
a. wie bepaalt welke terreinen in een ogen.
andere kant zou ïk het spijtig hebben geWat doet de mensheid met de prent- een dancing- aan de Zeestraat door de
kaarten die niet worden verknipt, ver- brandweer worden bedwongen. Een van de
brand of in de papiermolen vermalen? bezoeksters, een 22-jarige inwoonster uit
die er voor zijn. Op zo'n drukke dag kan Worden zij op stille avonden bekeken en de hoofdstad, werd door de rookontwikkeje beter geen risico's nemen en het de van een dromerig commentaar voorzien, ling binnen het gebouw bedwelmd. Na
mensen, die over uw veiligheid waken, vol herinnering aan een heerlijke onbe- het toedienen van zuurstof kon zij huisniet te moeilijk maken.
zorgde tijd? Het moet haast wel. Of zijn waarts keren.
Van alle kanten kwamen er berichten zij zo klein dat het oog van de mens, gebinnen over baders en baadsters, die door wend aan kolossale dingen, over ze heen Zes urenrace
kwallen waren gebeten. ledere medaille ziet? Dat zou jammer zijn.
Als ik mij verveel haal ik mijn veraa- De KNMV organiseert mofgen, zaterdag
ZONDAG 21 JULI — 't Zag er wel naar den is, maar hij hield voet bij stuk en heeft z'n keerzijde en bij mooi warm weer
horen
nu
eenmaal
onafscheidelijk
de
kwalmeling
ansichten en prentkaarten voor de 27 juni, een zes-urenrace op het circuit.
uit dat het in dit weekeinde zomer ging overtuigde de laatkomers dat ze de vollen!
Joost
had
er
weer
hele
verhandelindag.
Terwijl
ik ze bekijk vergeet ik mijn Ruim twintig motorteams hebben voor
worden. Het is een mirakel hoe gauw de gende keer vroeger op moesten staan.
deze race ingeschreven.
mensen dat in de gaten hebben, want ze
De zee was erg gevaarlijk. De rode kor- gen over en orn z'n wijsheid te spuien, verveling. Mijn wereld wordt ruimer, mijn
kiest
hij
altijd
de
meisjes
uit,
die
hem
hegevoel
verandert
in
een
postduif.
Ik
ga
waren er vandaag als de kippen bij. Ja, ven hingen uit en de reddingsbrigade en
opnieuw op reis in vreemde landen, kleü- Kijkers en luisteraars
dit was nou weer eens een zondag die we politie waren paraat. Heel triest was het vig bewonderen!
Verbrandingsgevallen deden zich ook rige verbeeldingen.
A.M.
na '47 niet meer hebben beleefd! Jans dat er toch een jongen van 15 jaar moest
Het aantal tv-toestellen, dat in het eerste
zegt dat ik overdrijf, want dat er sinds verdrinken. Beste mensen, ik kan het j'ul- voor. Ik zag mensen met paarse ruggen
halfjaar van 1963 werd geregistreerd, lag
1947 tot nu toe zeker zes van die zonda- lie niet vaak genoeg zeggen: Weest niet en ledematen. Die hebben zichzelf een onbijna een derde hoger dan in de overeenaangename
zondagavond
bezorgd.
Er
is
eigenwijs met die straffe oostenwind en
gen zijn geweest.
komstige periode van 1962 (resp. 171.960
bijna
niks
tegen
te
doen,
het
beste
kan
je
Jongens
aangehouden
Maar het was druk, daar niet van. Gis- houd je aan de richtlijnen van de mensen,
en 129.137).
het
voorkomen.
teren begonnen de heren weerberichtmaDinsdag werden door de politie drie jonTussen l januari en l juli van dit jaar
kers fijne rapporten over het weer aan
DINSDAG 23 JULI - Er schijnt weel- gens aangehouden verdacht van diefstal nam het totale aantal aangegeven tv-ontzee rond te strooien, zodat iedereen in het
een depressie op komst te zijn. Je staat van winkelgoederen. De knapen, resp. 16, vangers met circa 13,5 procent toe nl. van
achterland z'n rugzak of koffertje begon
er verbaasd van in hoe korte tijd het weer 16 en 17 jaar oud, zijn afkomstig uit Lu- 1.270.159 tot 1.447.119 (uit mei 1.429.181),
te pakken.
denscheid, West-Duitsland.
aan de kust radicaal kan veranderen.
En vanmorgen tegen 9 uur begon de
tot en met 19 juli 1.459.790.
Toch was het vandaag gezellig druk.
zaak op gang te komen. Toen was do
Het aantal geregistreerde radio-ontvanKomt zeker van de bouwvak-vakantie.
Geslaagd
Zandvoortselaan — heb ik gehoord — één
toestellen bedroeg op l juli 2.630.177 tegen
onafgebroken file van auto's, scooters,
WOENSDAG 24 JULI - Een winderig Onderstaande leerlingen van de Chr. ulo- 2.627.122 op l juni.
brommers en fietsers. Natuurlijk was
en enigszins sombere dag, met 's avonds school slaagden voor het mulo-examen.
De draadomroep telde'op l juli 463.301
Joost er ook.
een vuurwerk, dat klonk als een klok. Voor het mulo-diploma B: C. Beenhakker, aansluitingen tegen 464.533 op l juni j.l.
Het was groots! Om elf uur had ik geen
Het is opvallend zoveel mensen er A. Koster, W. Koper en J. de Kruyff.
stoel meer over en begonnen ze m'n terras
Voor het mulo-diploma A: H. Terol, Fr.
's avonds in het dorp zijn.
leeg te roven. Maar daar stak Joost gauw
Boon, D. Kleyn, M. Molijn, E. Paap, J.
DONDERDAG 25 JULI — De depressie W. de Pater, Li. Wever. Eén kandidaat VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
een stokje voor. Ik kan moeilijk m'n klanADVERTENTIES IN DE
ten, die in de tent en op het terras komen
was er dus. Maar ze blijft maar eventjes. werd afgewezen.
ZANDVOORTSE COURANT.
uitrusten, aan hun lot overlaten. Soms
C. Beenhakker, A. Koster, W.- Koper
Het komende weekeinde is het weer allewerd het wel even minder vriendelijk,
maal oké — zegt men.
en Fr. Boon slaagden tevens voor het Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
vooral omdat Joost nogal kort aangebonSTOELEMAN Middenstandsdiploma.
op, voor het U weer ontgaat!

Hier staat uw brief

Ansichtkaarten en prentbriefkaarten

EUce «,nPI.e™ prefereer.: LEFFERTS Wij 11611 611 gedistilleerd
DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813
TANDARTSEN:
Zaterdags 19-20 uur, zondags 10-11 uur
Zaterdag 27 juli en zondag 28 juli:
G. N. Kruisheer, Badhuisplein 12, telefoon 3026.
WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294

Het Wonder van Zandvoort
De zaak waar u voordelig koopt
PLASTIC TAFELKLEDEN
1,95
STRIJKPLANKOVERTREKKEN v.a. 2,95
KOP en SCHOTELS vanaf
0,75
PLASTIC per meter
0,95
BALATUM, per meter
3,06
GLAZEN VAZEN vanaf
0,60
BLOEMPOTTEN
0,75
PLASTIC- en
GLAZEN BOTERVLOTEN
0,85
Solo.-, Brabantia, Tornado- en Boldootartikelen.
Contantzegels!
Fa. J. SCHAAP
Swaluestraat 9, telefoon 2418

FOTO-HAMBURG

APOTHEEK:
27 juli t.rn. 2 augustus:
vanaf
f 16,—
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073 CAMERA'S
Ie Jclas afdruk- en vergrotingswertc
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen Zo juist ontvangen:
voor spoedgevallen.
Elektronenflits slechts f 57,-

SSSSuf*.

HUIDVERZORGING
Naast een goede gezondheid, is een
fraaie, mooie huid voor iedere vrouw
een kostbaar bezit. Een vrouw, die er
aantrekkelijk en presentabel uitziet,
maakt indruk en geeft haarzelf het
prettige gevoel dat zij gezien mag
worden. Regelmatige huidverzorging,
dagelijks door u zelf, met goede
crèmes en lotions en plm. één keer in
de 14 dagen een bezoek aan uw schoonheidsspecialiste, is voor een fraaie huid
een eerste vereiste.
Uw salon voor sclioonheidsverzorgmg
Beauty Parlour

ANS NANNINGA
Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. (500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200
OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN

Erkend
assurantie-agent

Stationsplein 15, telef. 4562
WONINGRUIL
Aang. te Utrecht vrij bovenh., 4 k., keuk., balkon,
Zondag 28 juli
schuur. Gevr. woning te
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28, Elektonenflits op batterij f 75,Br. Richter,
Haarlem, telefoon 02500-13164.
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510 OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2636 Zandvoort.
v. Egmondkade 69bis te
Utrecht.
AUTOSTALLING aangeb.
Kostverlorenstraat 17.

Autorijschool

J. GEERTS

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE] KERK, Kerkplein

CAIRO NU

Zondag 28 juli
9 uur: Pfarrer G. Schulze, West-Berlijn.
Dienst in de Duitse taal voor de Duitse
Egyptische hoofdstad onafgebroken in beweging
gasten.
10.30 uur: ds. A. L. C. Stellwag, pred.
te Eefde.
Vóór en na de oorlog wandelde de schrijver van dit artikel door Caïro, de hoofdstad
van Egypte. Er is natuurlijk in die jaren het nodige veranderd. Er zijn andere
NED. PROTESTANTENBOND
heersers gekomen. De dynastie is afgedankt. Koning Farouk's heerschappij is ten
Brugstraat 15
einde. Ten tijde dat deze monarch huwde met Narriman zal hij zeker niet vermoed
Zondag 28 juli
10.30 uur: me j. ds. H. J. W. Modderman, hebben dat zijn positie toen al zo wankel was. Maar Caïro is na de omwenteling grotendeels zichzelf gebleven. Een prachtige, maar bovenal boeiende metropool. De
(rem.) uit Amsterdam.
grootste stad van Afrika.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Het is ondenkbaar deze stad in enkele van 17 april van dit jaar is in Cairo een
Zondag 28 juli
dagen te leren kennen. Een deskundige overeenkomst getekend, waarbij als het
Aerdenhout (Adventskerk):
leider is van het grootste belang. De Nijl ware de nieuwe Verenigde Arabische Re9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
imponeert. De rivier, die voor het gehele publiek werd geboren, waarvan Egypte,
Zandvoort:
land van uitzonderlijke betekenis is, en Syrië en Irak, de leden zijn. Een federale
10.30 en 19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. zijn
oorsprong heeft in Ethiopië, het staat, welks hoofd een president zal zijn.
land van keizer Haile Selassie. Er is heel Nasser zou de eerste president worden. Hij
wat
strijd
gevoerd over de verdeling van was het ook, die het verdrag ondertekenPAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
het water uit de Nijl, die noordwaarts de, samen met Iraakse premier BaH.H. Missen op zondag: 6.30, 7.30, 8.30, stroomt. Als het overvloedige regenwater ker en het hoofd van Syrische revolutio9.30 (Hoogis); 11.30 uur en 19.30 uur. uit de verre zuidelijke regionen Egypte naire raad generaal Atassi. Het was
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
nadert, heeft het water een lichtbruine Nasser die de hoop uitsprak, dat alle AraBiechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en kleur. De kleine schepen laten zich dwars bische landen uiteindelijk verenigd zou19-20 uur.
op de stroom meevoeren. De bemanningen den worden. In het betrokken manifest,
H.H. Missen voor Duitse gasten in het tonen daarbij een grote behendigheid. De getekend in het fraaie vroegere paleis
Parochiehuis te 8.30 en 11.30 uur. Deze prachtige bruggen over de Nijl zijn op van koning Faroek wordt uitdrukkelijk
dienst wordt geleid door een Duitse zich zelf een bezienswaardigheid. Van af vastgelegd, dat de drie landen het „feode daktuin van een der meest moderne dalisme, kapitalisme, reactie en imperiapriester.
hotels kan men in de avonduren, wanneer lisme" zullen vernietigen.
overal de lampen hun schijnsel verspreiNED. CHR. GEMBENSCHAPSBOND
Intussen bedenke men wel, dat Nasser
den, uren zitten kijken naar de drukte in
In juli en augustus geen samenkomst. de stad. Over die bruggen raast het water in de wijn heeft moeten doen. Het
verkeer. Bussen, auto's, trams van binnen uittreden van Syrië uit de eerste V.A.R.
en van buiten gevuld. Ja, die bussen we- deed dit gebouw ineenstorten. Nasser had
JEHOVA'S GETUIGEN
ten door elk denkbaar gaatje heen te
Bijbelstudie elke dinsdagavond van 8-9 glippen; ze maken een oorverdovend la- te duidelijk de rol van de alleenheerser
in het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang waai en trachten de fietsers, die ook een willen spelen. Op dit punt is hij nu voorWillemstraat.
rol spelen, zowel mogelijk te ontwijken. zichtiger geworden. De deelnemende lanMaar daarmede is het beeld nog niet vol- den in de V.A.R. behouden een bepaalde
ledig. Er valt nog meer te genieten. De
HUMANISTISCH VERBOND
ezeltjes spelen bij het vervoer een belang- mate van zelfstandigheid. Men wil geen
Zondag 28 juli, 9.45 uur, 298 m: radiotoe- rijke rol. Platte wagentjes trekken over „wingewest" worden van Egypte.
Maar hoe dan ook, de Arabische broespraak door de heer C. Cabout. Onder- de bruggen. De drommedaris en kameel,
met hun bijzondere telgang, geven het derschap is altijd een uiterst labiele aanwerp: „Bezetene met honger".
geheel een oosters karakter. De dikwijls
zo typische kledij, enerzijds monotoon, gelegenheid geweest. Algerije en Tunemaar daarnaast ook kleurrijk, complete- sië kijken toe. Israël is waakzaam, de
ren het geheel. Aan streng doorgevoerde nieuwe combinatie kan een bedreiging
voorrangsregels doet men dikwijls niet. vormen voor de jonge staat.
De sterkste, dikwijls de luidruchtigste,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
Afwachten is de boodschap. Intussen
overwint in vele gevallen.
en al uw bedrijfskleding en manuWe wandelen door Cairo, zoals we zo raast het leven in Cairo verder, de bewofacturen naar het van ouds bekende
dikwijls ook door andere grote steden de- ners van de Egyptische hoofdstad zijn te
adres:
den. We passen ons aan, we eten geen
Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
Nederlandse biefstuk met gebakken aard- ongedurig, te beweeglijk, om zich met
appeltjes en doperwtjes, maar we tracht- toekomstbespiegelingen bezig te houden.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360
ten ons zoveel mogelijk aan te passen bij Voor de bewoners is de stad een realiteit
's lands wijs. Dat kost wel eens waaraan zij ieder ogenblik deel willen
enige moeite. Ons kopje koffie is er dik- hebben. In de overvolle trams, de bussen,
SCHILDERSBEDRIJF
wijls anders dan thuis. En zo kan men
doorgaan. Het voordeel van deze methode de ezelwagentjes en de marktplaatsen.
is hierin gelegen, dat men als het ware in
M.
Surg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562 de omgeving wordt betrokken.
Dwaas is het daarom al bij voorbaat te
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
-- Glasverzekering en gaan kritiseren, te pronken met een soort
nationale trots. Probeer eerst eens te Bergruimte boven school
ontdekken en dan later voorzichtige conclusies te trekken. Een belangrijk Door het ontbreken in deze gemeente van
deel van het leven in Cairo speelt zich o.a^
af in de Mouske, met de overdekte straat- voldoende bergruimte voor het opslaan
Zeepost
jes, met de opgepropte bazars, met de van strandlenten e.d. gedurende de winMet de volgende schepen kan zeepost wor- kleurige uitstallingen met oosterse artikeden verzonden. De data, waarop de cor- len, waaronder de kleden en het koper- termaanden, is destijds ten gerieve van de
respondentie uiterlijk ter post moet zijn werk dikwijls een belangrijke plaats in- kampeerders en de strandexploitanten bobezorgd, staan achter de naam van het nemen. Het zijn vooral de kooplustige
schip vermeld.
vreemdelingen, die deze „markt" zeker ven enkele lokalen van de Ka rel Doorniet zullen overslaan. Wie van oordeel manschool een vloer aangebracht om hen
Verenigde Staten van Amerika:
mocht zijn, dat de eigenaren van de dik- in staat te stellen hun bezittingen aldaar
ss „Statendam", 28 juli;
wijls zeer kleine winkeltjes gemakkelijk
„genomen" kunnen worden, vergist zich tijdelijk op te slaan, schrijft het college
ms „Prinses Margriet", 31 juli.
ter dege. Zij hebben in de loop der jaren aan de raad.
Argentinië:
veel geleerd, ze kennen hun pappenheims „Cap San Nicolas", 30 juli.
mers. Ze hebben kijk op de buitenlander.
Deze vloer blijkt te klein te zijn, waarDe winkelier taxeert zijn klant maar al door vooral bij het opbergen en weer afAustralië:
te dikwijls bijzonder goed. Maar hoe het halen van strandstoelen van de strandms „Tornstein", 28 juli;
ook zij, afdingen is het parool. Dat ligt
ms „Willem Ruys", 30 juli;
de Europeaan in 't algemeen niet. Hij pachters, moeilijkheden ontstaan.
vindt het wat griezelig. Ook in dat opDe directeur van de dienst van publiems „Tarn", 31 juli.
zicht moet hij zich weten aan te passen. ke werken heeft daarom voorgesteld om
Brazilië: ms „Alheiia", 29 juli.
Het kopen en verkopen kost daar nu een- de ruimte boven de lokalen over de gehele
maal veel tijd. Men moet er feitelijk vaCanada: ss „Arakadia", 28 juli;
kantie" voor nemen. Alles wordt mini- lengte van een vloer te voorzien.
ss „Rijndam", l augustus.
tieus bekeken, daarna babbelt men over
Het zal dan bovendien mogelijk zijn nog
Chili:
het mooie weer of de prachtige stad. Een meer tenthouders bergruimte te verschafTurkse koffie of een ander drankje doet fcn. Bevloering van de gehele zolder zal
ms „Buchenstein", 28 juli;
dan dikwijls wonderen. Ten slotte komen
ms „Schauenburg", 30 juli.
koper en verkoper ten slotte wel tot een tevens het voordeel hebben, dat in de loIndonesië: ms „Darmstadt", l augustus.
vergelijk. Misschien zijn beide partijen kalen van warmteverlies praktisch geen
sprake meer zal zijn.
Ned. Antillen: ms „Aristoteles", 30 juli. tevreden.
Caïro is het centrum van de Egyptische
De kosten, welke aan het treffen van
Nieuw Zeeland:
regering.
Het zijn hier Nasser en zijn eerste me- bedoelde voorziening zijn verbonden, worms „Willem Ruys", 30 juli;
dewerkers die stelselmatig werken voor den door genoemde directeur begroot op
ms „Devon", 31 juli.
één doel, en wel om in de Arabische we- ƒ 4100,—. Deze kosten kunnen worden teSuriname:
reld een soort van eenheid te brengen.
In 1958 ontstand de eerste Ver- ruggewonnen door een hogere huuropms „Marathon", 31 juli.
enigde Arabische Republiek (V.A.R.), brengst van de op te bergen tenten etc.
Z.-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
toen Egypte, Syrië en Jemen zich vereDe commissie van bijstand voor de fims „Transvaal Castle", 28 juli.
nigden. Drie jaren later verbrak Syrië nanciën c.a. en die van publieke werken
deze band. Na de staatsgreep van maart
Inlichtingen betreffende de verzendings- 1963 heeft de nieuwe regering de wens kunnen zich met het plan verenigen.
Op grond van het vorenstaande stellen
data van postpakketten geven de post- te kennen gegeven de eenheid te herstelkantoren.
len. We schrijven thans 1963. In de nacht b. en w. de raad voor hiertoe te bcsuiten.

Voor uw vitrage,

Voor korter of langer tijd
aangeb. GEM. KAMERS
m. vr. keuk. en wc voor
kl. gez. Br. nr. 5702 Z.Crt.
Ferm. te huur te Bentveld
gem. Zandv. gr. KAMER,
kl. kam. + vr. keuken, v.
dame alleen
18 Langelaan.
Besch. dame, 55 jr, goede
versch. zoekt
KENNISMAKING m. dito heer tot
65 jaar. Br. nr. 5701 Z.Crt.
PENSIONBEDR. te koop
te Zandvoort, 20 a 25
bedden; evt. pand te huur;
Bij voorkeur ruil- huurof koophuis. Br ond. nr.
5703 bur. Zvt. Crt.
SLAAPK. aangeb. m. litsjumeaux. Tel. 2292.

Luxe Caravan
te koop, merk Eccles Sapphire, 4/5 pers-, bouwj. '62.
Koelkast, verwarming, wc,
watervoetpomp. Standplaats
Camping „Sandevoerde":
Eig. D. A. Forma.
A. E. G. WASMACHINE
(5 kg) met tijdklok te
koop, Frans Zwaanstr. 42,
na 7 uur.
Te koop: SPORTFIETSJE,
2 AUTOPEDS.
Willemstraat 14.
Te koop: R E N A U L T D A U P H I N E 1957, gereden 87.000 km. Te bevr.
Thorbeckestraat 46.
Te koop:
een i.g.st. zijnde Koelstra
KINDERWAGEN (Engels
model), bill. prijs. Van der
Vliet, v. Lennepweg 28/3.
WeeTtaaribiedlng:
WAND- en
SCHEMERLAMPJES 3,95
Fa. SCHUILENBURG
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

«SSo» SS !

Gevr. in klein rustig gezin
WERKSTER of jong meisje van 9-12 u.. Mevr. Balkstra, Frans Zwaanstr. 78,
Zandvoort, tel. 4411.
Voor dir. gevr. KAMERMEISJE, 6 ocht. p.w. van
8.30-12.30, ƒ2 p.u.Tel. 4121
Stichting Alcoholvrije Bedrijven vraagt per 7-12
aug. a.s. ZELFST. VRL.
KANTINEBEDIENDE
voor kantine te Zandvoort.
(bouwwerk Boulevard de
Favauge). Werktijd: 8.3016 u., za. en zo. vrij. Aanmelden: a.s. dinsdag van
11-12 uur
De Sierkan,
Kerkplein l, Zandvoort.

Serveerster
voor direct gevraagd, goe-

*

Gevr. in kl. pension flink
KAMERWERKMEISJE
van 9-2 u, loon ƒ 40. Inl.:
telefoon 2304.
Flinke SERVEERSTER
voor op het strand en een
AFWASMEISJE.
J. Paap, tent 12.
HUIS TE KOOP GEVR.
m. vestiging of ruil A'dam
Makelaar K. C. van den
Broek, Brederodestraat 25.
SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.

Woninginrichting HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a
kan weer
STOFFEERWERK aannemen.

Iaat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN in orde
maken
hele
Alle soorten tegels en in

de verdienste. Br. nr 5704
bur. Z. Crt.

WERKSTER gevr.,
dag per 14 dg. Koninginalle kleuren. Straatmakersneweg 41, tel. 2501.
bedrijf J. J. Willemse & zn
A L B E R T H E IJ N N.V. Soendastr. 17, tel. 02500vraagt voor haar zelfbe- 50131, Haarlem.
diening te Overveen, Bloemendaalseweg 228, een
VERKOOPSTER (v.a. 15
jaar) voor de kaas- en
vleeswarenafdeling.
Haar taak omvat o.m. het
verkoopkrachtig
etaleren
ter gelegenheid van
in de vitrine en het zorgen
Geboorte
voor een juiste produktie;
Verloving
'n LEERLING-CAISSIERE
Ondertrouw
Voor deze funktie is een
enz.
grote accuratesse vereist.
De bedrijfsleider van het
filiaal, de heer L. L. Vermaire, verstrekt u gaarne
alle inlichtingen over het
salaris en de arbeidsvoorwaarden.
Achterweg l

Familie
Drukwerk

Gertenbachs
Drukkerij

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD:

BEDRIJFSPAND
of pand in te richten
voor een wassalon
Minimum oppervlakte 60 m-'.
Brieven: N.V. SODISLA, Verlengde Westelijke
Parallelweg 119, Zwijndrecht, tel. 01850-25979.

Gemeente
Gas- en Waterleidingbedrijf
STORINGSDIENST:

TELEFOON: 2693 of
3737
(Ook na diensttijd!)

STICHTING TOURING ZANDVOORT
vraagt voor indiensttreding per l oktober 1963 een

bewaker voor het circuit
Arbeidsvoorwaarden als in
Gemeentedienst;
groep IV.
Sollicitaties te richten aan direkteur Touring
voort, Raadhuisplein, Zandvoort.

loonZand-

Algemeen Ziekenfonds
„Haarlem en Omstreken"

Fa J. v. d. Bos & Zn

Jansstraat 27, Haarlem
Gevraagd voor het rayon Zandvoort een

VIT
met een bril van

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a

INCASSEERDER
in vaste dienst.
Leeftijd tot 40 jaar.
Salaris volgens C.A.O. met goede sociale voorzieningen.
Sollicitanten worden verzocht hun eigenhandig
geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen
aan bovenstaand adres te richten.

Telefoon 4395

Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
Dr. Tj. W. R. DE HAAN en R. C. HEKKER
Eén van de. vele tlhistraties

Nog enkele
exemplaren
verkrijgbaar
bij de
boekhandel

Prijs f 4.95

Voormalige visdrogerij

il :

Electro-radio technisch bureau J • JEV JIl U £V
Burg. Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij zijn met vakantie van 15 tot 31 juli

Bij installatiestoring

Voor uitvallen van televisie

wat niet kan wachten, kunt u zich wenden
tot L,. DROMMEL, HELMERSSTRAAT 33
Telefoon 2733, Zandvoort

PHILIPS
telefoon (02500) 63850 (Haarlem)
ERRBS
telefoon (02500) 20057 (Haarlem)
BLAUPUNKT telefoon (020) 51111 (Amsterdam)

GA EENS EEN AVOND NAAR...ADA1VI JSN
EVA
Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg
Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
des avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur.
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
Bxpl. Fiet en Frans Koster
op aanvrage

• • e

Cabaretvoorstelling

Steinitz placht op te merken, dat de koning een sterk stuk is; hij heeft dit met
treffende staaltjes van „zelfverdediging"
van do koning ook geïllustreerd. In het
partijfragment, dat u hieronder aantreft,
zien we de koning ook als sterk stuk,
echter niet in de verdediging, maar in do
aanval.
In de partij Damjanovic-Puchs, Bad
Liebenslein 1963, ontstond na de zetten
1. c4, Pf6, 2. Pc3, e6, 3. Pf3, d5, 4. e3, c5,
5. d4, PC6,
6. a3, cd4:,
7. ed4:,
Le7, 8. cd5:, Pd5:, 9. Ld3, 0-0, 10. 0-0,
Pf6, 11. Tel, a6, 12. Lg5, b5, 13. Tel, Lb7,
14. Lbl, TcS, 15. h4, TeS, 16. b4, g6, 17.
Pe4, Pe4:, 18. Le4:, f6, 19. bh6, f5,
20. Lc2, Lf6, 21. Lb3, Pd4:, 22. Pd4:, Tel:,
23. Del:, Ld4:, 24. Le6:+, KhS, 25. Lg5,
Db6, 26. De3!, Dd6, 27. Tdl, De6:, 28.
Dd4: + , KgS, 29. Lh6, De5, 30. De5:, Te5:,
31. Td7, Lc6, 32. Tg7-t-, KhS, 33. Tf7, TeS,
34. Tc7, Te6, 35. f3, Le8, 36. Ld2, h5,
37. Kf2, KgS, 38. Lh6, Tc6, 39. Te7, Lf7
deze stelling (zie diagram):

Wij zijn met vakantie
tot 29 juli a.s.

|I

1

DC M'ZS H T KOSTVERLORENSTRAAT 7
H» fE*iM fXXX J. Telefoon 02507-2534
F• W

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

c

d

e

f

g

h

Het is duidelijk, dat Wit beter staat,
maar de ongelijke lopers lijken een uiteindelijke remise waarschijnlijk te maken.
Maar zie, de witte koning grijpt in eigen
persoon in en verschaft de nodige kracht
bij de aanval tegen de zwarte majesteit.
40. KgS, Te6, 41. Ta7, Kh7, 42. LfS, KgS,
43. Lc5, LeS, 44. Kfé!, Te2, 45. Kg5!,
Tg2:+, 46. Kh6, Td2, 47. Tg7+, KhS,
48. Te7, Lc6, 49. Te6, Ld7, 50. Tf6 en
Zwart gaf op. Hij kan fiiet voorkomen,
dat de toren op f 8 mat geeft.
Een interessant eindspel!

OPRUIMING

CHENILLE SPREIEN, l persoons, nu
14,75
100% WOLLEN DEKENS, 150 x 200 nu
29,75
1-persoons STALEN SLAAPKAMER, bestaande uit:
ledikant m. voetbord, stoel, tafel, nachtkastje nu 74,IJZERSTERK BOUCLS KARPET 8/4
49,50
IJZERSTERK BOUCLÉ KARPET 12/4
89,50
Slechts enkele stuks

Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

2071 Horlogetiedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,&inko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, lad'j, tv, wasautomaten
3598 Volksuiagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 - TELEFOON 4035
ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

PT B D C C.
t Iï H» E. «

MIELE WASAUTOMATEN
en MIELE WASMACHINES

Vaatafwasmachine
van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)
LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN!

Telefoon 20085, Haarlem

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 3187

De winkel achteraf

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

X* JT I

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

ELBI

KOELKAST
125 liter, slechts ƒ 258,—
Komt u eens vrijblijvend bij ons kijken?

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

MONOPOLE
VRIJDAG 26, ZATERDAG 27, ZONDAG 28 en
MA ANP AG 29 JULI, 7 en 9.30 uur:

UNIVERSO Dl NOTTE
Vince Taylor, de koning van de Twist.
Strip-tease, uit befaamde nachtclubs. 18 j.
DINSDAG 30 JULI, 7 en 9.30 uur:

Der Stern von Santa Clara

DAGELIJKS 2.30 UUR:

4 rakkers en een oude jeep
Een enorm leuk en spannende Nederlandse
jeugdfilm.
a.l.

*Teé 2550

Brillenspecialist L O O 1VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

KAPSTER komt bij u aan HONDEN TRIMMEN
huis, permanent v.a. ƒ 10,-. SCHEREN en PLUKKEN.
Bel 020-122851
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.
Schildersbedrijf

C. J. PAAP
BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Pedicure
enVoetmanicure
en handmassage

Steunzolen naar maat
TV ANTENNES plaatsen, A. M. v. d. Mije-Walet
verplaatsen,
vernieuwen,
Medisch gediplomeerd
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck- Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989
manstraat 36, tel. 4307.
Loodgieter vraagt D A K WERK. M. C. Kuperus,
Waldeck Fyrmontstr. 55hs
Haarlem

van

PRESBURG

Bewaren

Bewaren

TIMMEREN, WITTEN,
schilderen e.a. reparaties
Van ouds de klusjesman.
Telefoon 4109.

en het leed is geleden.'
GR. HOUTSTRAAT 2$;HiJ!y/$ï:EM

Akersloot
betaalt voor lompen. 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166 BLOEMENHUIS
Geopend: van 9-17 uur
A. H. v. d. MEIJ
Zaterdag van 9-12 uur
Haltestraat 65, telef. 2060

SCHILDEREN
BEHANGEN

Elke dag verse bloemen

Wij bieden ze u
WITTEN
in vele variëteiten!
Prijs billijk. P. G. Jager, Grote keuze ia kamerplanten
Damstraat 25, tel. 02500Bet speciaal-adres voor
15079, Haarlem.
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloexnzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

WOENSDAG 31 JULI,
DONDERDAG l AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:
Spencer Tracy, Frank Sinatra, Kerwm
HfatJiews. — Groot dramatisch avontuur
van 4 mannen, die in de uren des gevaars
tot mens van groot formaat werden. 14 j.

RESERVE
BRIL
mee.

WIST U

Vico Torriani in een film vol zotte invallen
en pittige mimiek.
a.l.

Om 4 uur breekt de hel los

in orde is, of nog1 beter: neemt een

GEMAKSSCHOENEN

Autorijschool K. O F F E N B E R G

Fa. W. BLOM

BRIL

Draag
de zo ELEGANTE

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.

Elektro technisch bureau

Haltestraat 21, telefoon 2119

HAARDEN EN IJSKASTEN

Belangrijke

1,98

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

REPARATIE VAN FERZISCHE TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJlAN
Marisstraat 48, telef. 3028.

Beddenmagazijn W. H. KEMPER

Als je binnenkomt dan sta je f

10,98
13,98
22,98

KOSTVERLORENSTRAAT 49, TELEF. 4492
Dinsdags gesloten

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
IIEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Koelkasten uit voorraad leverbaar

Een andere interessante eindspelstelling
is deze:
Wit: Kg4, Tb8; Zwart: Kd4, pionnen b3
en c3, welke voorkwam in de partij
Friedstein-Lutikov, Russische clubcompetitie 1954. Wit gaf zich gewonnen, aangezien hij zich reddeloos achtte; 1. Tb3:
wordt n.l. beantwoord met l
c2 en
Zwart haalt dame. Zoals na de partij echter werd aangetoond, kan Wit zich wel
degelijk redden. Ziet u hoe Wit zich wel
remisie kan verzekeren? Als u het heeft
gevonden, «uit u 't onbegrijpelijk vinden,
dat de witspeler — nog wel een speler
van meesterklasse — de weg naar remisie niet heeft gevonden. De ontknoping
volgt volgeade week.

GAINES, geschikt voor zware figuren,
mit ritssluiting van 18,95 voor
GAINES, zwaardere uitvoering
van 21,95 voor
GAINES, lang model,
van 34,75 voor
BEHA'S in kanten modellen,
voorgevormd, met en zonder
maagbandje van 5,75 voor ...

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuirtgrond bij elke hoeveelheid.

V E R H U U R V A N OPELS EN
VOLKSWAGENS

b

zeldzame koopjes

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J.'van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Prima rietmatten

Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
<

Nog één week

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Daarna staan wij geheel tot uw dienst!
Bij storingen: televisie of radio:
Philips technische dienst Haarlem, telefoon 02500-63850.
Na 29 juli kunt u weer alle apparaten en
toestellen bij ons bestellen.

PHILIPS SPECIALIST

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

Bloemenxnagazijn
„Noord"

KEIJSER

Telefoon 2653
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
DIVERSE PLANTJES
VOOR DE TUTN
Uitsluitend techn. praktijk
Aangesloten bij de
Haarlem, tel. 21036
Nederlandse Bloemendienst
Ged. Oude Gracht 114

Van Kessel
voor piano stemmen

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l

Telef. 2135
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
B. en W. vragen krediet

Dennescheerder is hardnekkig
Vellen en dunnen van plm. 7K ha
Bij besluit van 21 mei 1963 verleende de raad een krediet van ƒ 50.000,— ten behoeve van de bestrijding van de dennescheerder in het gemeentelijk bosareaal en
de daarmede verband houdende werkzaamheden (o.a. vellen en uitdunning van de
denneaanplant).
Tot leedwezen van het college heeft het Staatsbosbeheer moeten adviseren tot 't
treffen van nog verdergaande maatregelen. Het betreft het vellen van de bebossing
op plm. 6»/z ha en het' uitdunnen op plm.l ha. Men beoogt daarmede te bereiken
dat de bebossing in het vijverpark aan de Vondellaan behouden kan blijven.
De totale kosten van het vellen en dunnen ker, exploitant van de bestaande — vrij
van de bospercelen zullen een bedrag van provisorisch ingerichte — anti-slipschool
ƒ 57.228,— vergen. Op advies van de di- „Zandvoort" aan de Dr. Jac. P. Thijsserecteur van de dienst van publieke wer- weg een plan ingediend voor een aan de
ken ware dit bedrag af te ronden tot de hoofdtoegangsweg tot het circuit aan te
som van ƒ 60.000,— zulks met het oog op leggen nieuwe anti-slipschool. Hij heeft
onvoorziene uitgaven en eventuele tegen- aan het bestuur van de stichting Touring
vallers. Een eventueel overschot kan wor- Zandvoort verzocht hem de daarvoor noden benut voor de herbeplanting enz. van dige grond te verhuren.
de gevelde en gedunde gedeelten, waar- De stichting Touring Zandvoort is wel
mede direct na deze zomer dient te wor- genegen dit verzoek in te willigen.
den begonnen en. waarvoor nog een af- Bij nader inzien is echter de vraag gezonderlijk krediet zal worden aange- rezen of de stichting Touring Zandvoort
wel bevoegd is de onderhavige gemeentevraagd.
B. en w. zijn van plan de Heidemaat- grond voor een lange periode aan derden
schappij op te dragen een herbeplantings- in. gebruik af te geven voor de uitoefeplan met kostenraming te ontwerpen ning van een bedrijf, geen verband houvoor de gevelde en gedunde bosgedeelten, dende met de exploitatie van het circuit.
Naar de mening van het college bemet uitzondering van het gedeelte gelegen ten westen van het vijverpark, staat er geen bezwaar tegen het verzoek
waarvan de bestemming in overleg met in te willigen. Een anti-slipschool is een
de nieuwe stedebouwkuundige nog nader nuttige instelling, die een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid kan gedient te worden vastgesteld.
Het college merkt nog op dat in de be- ven. Bovendien is het gewenst, dat de
groting van de Heidemaatschappij zijn bestaande anti-slipschool aan de Dr. Jac.
begrepen de kosten van het vellen van P. Thijsseweg zo spoedig mogelijk verbomen, toebehorende aan een particulier dwijnt, vooral nu ook het padvindsters
en aan de Nederlandse Spoorwegen tot clubhuis, gelegen aan het weggedeelte,
een totaalbedrag van ƒ 1300,—. Dit be- dat als slipbaan wordt gebruik, gereed is
drag komt uiteraard ten laste van betrok- gekomen.
"Aan de verhuur van de grond willen
kene.
Conform de adviezen van de commis- b. en w. o.m. de volgende voorwaarden
sies voor de financiën en die voor publie- verbinden:
ke werken stellen b. en w. voor ten be- het gehuurde mag uitsluitend dienen
hoeve van bovenbedoelde werkzaamhe- voor het aanleggen en exploiteren van
den een krediet van f 60.000,— beschik- een z.g. antislipschool; de uit te voeren
werken en te bouwen opstallen behoeven
baar te stellen.
Naar aanleiding van de door de com- de voorgaande schriftelijke goedkeuring
missie voor de financiën in haar advies van het college;
gevraagde inlichtingen, delen b. en w. huurder is verplicht voor zijn rekening
nog mede, dat het ingevolge de Boswet aan de zuidzijde van het gehuurde terniet mogelijk is een rijksbijdrage in de rein een deugdelijke afrastering van harmonicagaas te plaatsen;
kosten te verkrijgen.
de anti-slipschool mag niet worden ge*
exploiteerd op dagen, waarop op het cïrHet bestuur van de woningbouwvereni- cuit van het publiek entree wordt geheven;
ging „Eendracht maakt macht" wil over- het voeren van reklame en het verstrekgaan tot de bouw van een tiental premie- ken van consumptie aan publiek is verwoningen met vier garages nabij de Boer- boden;
lagestraat-Reinwardstraat.
het „leslokaal" der school en ae samVoor de financiering van deze bouw is taire outillage, telefoon e.d. moeten, zo
de Rijkspostspaarbank bereid een geld- dat door Touring Zandvoort
wordt
lening te verstrekken van nominaal en gewenst, kosteloos beschikbaar worden gemaximaal ƒ 200.000,— doch slechts indien steld als (hoofd)post van het Nederlandse
de hoofdsom, rente en aflossingen der le- Rode Kruis ten behoeve van de EHBO op
ning door de gemeente worden gegaran- het circuit.
deerd.
*
Het bestuur vraagt thans deze garantie
Het Rode Kruis moet het op 't circuit zouto verstrekken.
der een permanent gebouw, waarin de noB. en w. delen mee dat op grond van de dige hulpverleningsdiensten zijn geconbestaande rijksvoorschriften de gevraag- centreerd, doen. Een situatie die meerdere
de medewerking zonder bezwaar kan wor- heren aanleiding is geweest tot Tiet léveren van commentaar, maar waarin tot op
den verleend.
heden geen noemenswaardige verandeDe commissie van bijstand voor de fi- ring is gekomen. Men wil nu- twee vliegen
nanciën c.a. heeft mede terzake gunstig in een klap slaan door een nieuw te bougeadviseerd. B. en w. verzoeken de raad wen onderkomen van een particulier tevens ter beschikking te stellen Van het
genoemd bedrag te verstrekken.
Rode Kruis.
*
Deze oplossing lijkt ons verre van ideaal, maar het is tenminste iets. Er blijft
De woningbouwvereniging
„Eendracht echter weinig van over wanneer men sich
maakt macht" heeft de architect de heer zou beperken tot het beschikbaar stellen
meer.
B. J. M. Stevens te Haarlem opdracht ge- zonder
Het
Kruis dient, vooropgesteld
geven plannen te ontwerpen voor het bou- dat menRode
met dit onderkomen genoegen wil
wen van de tien genoemde premiewonin- nemen, in staat te worden gesteld eventuele verlangens en wensen t.a.v. sanitaire
gen met vier garages.
outillage e.d. kenbaar te maken. En de geDeze plannen heeft de woningbouwver- meente,
Touring Zandvoort machtiging
eniging thans bjj het college van b. en w. verleent die
het onderkomen ter beschikking
ingediend met het verzoek de benodigde te stellen, heefi o.i. tot taak er voor te
grond aan haar te verkopen voor de prijs zorgen dat een en ander tot stand wordt
gebracht en gefinancierd. Anders blijft
van ƒ 27.000,—.
het beschikbaar stellen een slag in de
De commissie van bijstand voor de fi- lucht.
nanciën en die voor publieke werken kunnen zich met deze grondverkoop verenigen. B. en w. stellen de raad voor tot de
verkoop van de grond te besluiten.
Belangstelling voor jubilaris
*
De raad verklaarde zich destijds ac- J.l. maandag was de heer W. van der
coord met de verhuur van grond aan de Kruk een kwart eeuw in dienst bij het
hoofdtoegangsweg tot het circuit aan een Diaconnessenziekenhuis in Haarlem.
combinatie van de heren A. R. SlotemaBijna tweehonderd personen bezochten
ker, R. Leppink en R. Dooyes voor de in de ochtenduren de receptie. Van direktie
aanleg van een anti-slipschool.
en collega's mocht hij vele geschenken in
Korte tijd nadien viel de combinatie uit- ontvangst nemen, 's Avonds werd hem
een en kon de verhuur geen doorgang door de Zandvoortse Reddingsbrigade —
vinden.
waarvan hij al vele jaren bestuurslid is —
Inmiddels heeft de heer A. R. Slotema- een cadeau aangeboden.

Verkeersmaatregelen
hoofdwegen
Het college van B. en W. heeft als voorrangsweg aangegeven:
a. Het gedeelte van de Zandvoortselaan,
gelegen binnen de bebouwde kom, alsmede
de Haarlemmerstraat tot het punt, gelegen onmiddellijk ten westen van de aansluiting van de Koninginneweg op de
Haarlemmerstraat, inclusief het evenwijdig aan deze wegen gelegen rijwielpad.
b. de Dr. C. A. Gerkestraat vanaf een
punt, gelegen dertig meter ten westen
van de aansluiting van de Lijsterstraat op
deze straat tot een punt gelegen honderd
meter ten oosten van de Matthijs Molenaarstraat op de Dr. C. A. Gerkestraat
en te bepalen, dat het verkeer langs het
gedeelte van de Tolweg, gelegen tussen de
Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat en de
Dr. C. A. Gerkestraat, moet stoppen alvorens de Dr. C. A. Gerkestraat (voorrangsweg) op te rijden of te gaan.
Voorts heeft het college een waehtverbod vastgesteld voor het gedeelte van de
Tolweg, gelegen tussen de Dr. C. A. Gerkestraat en de Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat.
Geslaagd voor examen
Voor het MULO-examen slaagden dit jaar
de volgende leerlingen van de Openbare
ULO-school „Wim Gertenbach":
Diploma-B
Wouter Bakker, Bert van Koningsveld,
Ron Scherpenzeel, Ron Zeepvat.
Diploma-A
Jan Van Akooy, Rob Berck Beelenkamp,
Ron Derr, Henk Dorsman, Arie van Duijn,
Arthur Dumpel, Catrie Feldkamp, Ger
Groot, Peter Hendriks, Onno Hoekmeijer,
Kees de Jong, Peter Kanger, Peter van
Keule, Ruud Kooijmans, Carla Koper,
Kees Koper, Piet Koper, Ferry Kroese,
Topsy Langereis, Karin Luikel, Henk de
Mooij, Wim Moll, Peter Muller, Willy Platteeuw, Ruud Le Poole, Atze Portegies,
Wim Sluijs, Elly van de Steen, Hans Tump
Sandra van Vessem, Trees Visser, Hans
de Waart, Peter Wiesenhaan, Erica de
Wit. Arie Paap (voor Middenstand).
Een fraai resultaat.
Slechts twee leerlingen werden afgewezen.
Bij het begin van de nieuwe cursus op
l september a.s. worden twee nieuwe lokalen in gebruik genomen. Het tekort aan
lokalen zal dan voor een groot deel zijn
opgeheven.
Tentoonstelling verlengd
De foto-expositie 1963 in de Haarlemse
Vishal waaraan vijf fotogroepen uit Kennemerland — o.a. de Fotokring Zandvoort — deelnemen, is verlengd tot 11
augustus.
Ongevallen op de weg
Zaterdagavond stak een driejarig jongetje
bij het fonteintje op het Raadhuisplein onverwacht de rijweg van de kleine Krocht
over en kwam onder een passerende auto
terecht. Met een gebroken rechterbovenarm en schaafwonden moest het kind naar
het Grote Gasthuis in Haarlem worden
overgebracht.
*
Zaterdag vonden vijf en zondag negen
aanrijdingen plaats. Vier personen werden
licht gewond bij deze ongevallen.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44'
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Expositie in Gemeenschapshuis

„Sandevoerde werd Zandvoort"
Kennismaking met ontwikkeling rond eeuwwisseling
De door de Contactcommissie Culturele Belangen voorbereide expositie, getiteld:
„Sandevoerde werd Zandvoort" is vrijdagavond in het Gemeenschapshuis officieel
geopend. Na een inleidend woord van de waarnemend voorzitter van de commissie, de heer W. F. B. Berlott, die een overzicht gaf van de werkzaamheden die
aan de opzet en de inrichting vooraf waren gegaan, verrichtte de wethouder van
sociale en culturele zaken, mevr. C. Stemler-Tjaden de opening.
Deze eerste expositie van de contactcom- scheiden omvang. Zandvoort was een halmissie, zei de wethouder, moet als een ve eeuw geleden al hard op weg te worexperiment worden beschouwd. Uit de er- den wat het het nu is: de badplaats voor
varingen met deze expositie wil men le- de stedeling.
ring trekken en daarna komen tot jaarNiettemin hebben de plannenmakers
lijkse tentoonstellingen over de verschil- van weleer een beslissende wending gelende aspecten van Zandvoort. Er is nog gevende aan het lot van Zandvoort. Dat
maar weinig dat in het dorp herinnert Sandevoerde, een geïsoleerde en in veel
aan het verleden, zei spreekster, en het opzichten achtergebleven gemeenschap,
is de wens van de commissie enkele Zandvoort werd, is voornamelijk aan hun
Zandvoortse huisjes in bezit te krijgen en activiteiten te danken. Hun namen vervoor het nageslacht te behouden. Na de dienen in dit opzicht een grotere bekendofficiële opening werden de genodigden in heid dan de beslotenheid van het gemeende gelegenheid gesteld de expositie te be- te-archief.
zichtigen.
De expositie geeft van dit alles, zoals
Het materiaal, dat voor deze eerste gezegd, een indruk. Er is niet gestreefd
Zandvoort-tentoonstelling
werd
verza- naar volledigheid of een afgerond geheel.
meld, bestaat voor het merendeel uit fo- Voor hen die meer van Zandvoort weten
to's afkomstig uit het gemeente-archief en gezien hebben, zijn er open plekken,
en particuliere verzamelingen. Enkele die echter niet hinderlijk zijn. De comoude topografische prenten en tekeningen missie beschouwt deze tentoonstelling als
werden door het rijk beschikbaar ge- een aanloop en een eerste kennismaking
steld. De wijze waarop de foto's en de van inwoners en toeristen met het vertekeningen zijn gerangschikt wil een in- leden van Zandvoort. Dat lijkt ons een
druk geven van de ontwikkeling van goed uitgangspunt. Het maakt nieuwsgieZandvoort van vissersplaats tot toeristen- rig en kan leiden tot meer dan een vluchoord. Een ontwikkeling, die plaats vond tige ontmoeting met het verleden van
tegen het einde van de 19e eeuw en vrij- Zandvoort.
wel direct tot een hoogtepunt voerde.
Zelfs in onze ogen, gewend aan een
snelle opeenvolging van gebeurtenissen,
heeft deze ontwikkeling zich in een hoog
tempo voltrokken. Er moeten wel bijzon- Afwijkende verkeersregels
der energieke geesten gestaan hebben in buitenland
achter de bouwplannen en uitvoering van
station, kurhaus, passage, hotels e.a. pro-Hoewel er door tal van instanties en injecten.
stellingen en door vele regeringen naar
Verrassend is ook hoe alles in korte tijd
weer is verdwenen en plaats heeft moe- wordt gestreefd, is men nog niet bij het
ten maken voor projecten van meer be- einddoel op de weg naar uniforme verkeersregels en- borden in alle landen.
Zelfs in de meest bezochte toeristenlanden
wijken bepaalde verkeersregels sterk af
van de in ons land geldende.
Prestaties van ZRB-lid
Voor de naar het buitenland reizende
Mej. Sonja Bos nam vorige week deel aan
vakantieganger
geeft het Verbond voor
internationale wedstrijden in Parijs. Zij
Veilig
Verkeer
een
boekje uit, waarin de
was als lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade door de technische commissie van in de belangrijkste toeristenlanden geidende Kon. Ued. Bond tot het redden van de bepalingen op overzichtelijke wijze
drenkelingen opgenomen in een dames- worden behandeld. Het boekje is getiteld
ploeg, die het moest opnemen tegen ploegeii van Duitsland, Frankrijk, Italië en „Een sprong in het ongewisse?" en kan
worden besteld bij het Verbond voor VeiSpanje.
In het persoonlijke klassement behaalde lig Verkeer, postbus 287 te Hilversum,
mej. Bos de lle plaats. Op het nummer met behulp van een briefkaart waarop
25 meter vrije slag, popduiken en vervol- aan de adreszijde 72 cent extra aan postgens 25 m transporteren werd zij 14e in
een tijd van 1.04.3 min.; in het nummer zegels is geplakt.
„Een sprong in het ongewisse?" is saredden met behulp van een roeiboot plaatste zij zich als 10e in een tijd van 4.56.2 mengesteld door mr. J. C. Hooftman en
min.; 13e werd zij in het nummer 200 me- Joop Blog en behandelt de verkeersregels
ter gekleed zwemmen met hindernis in een in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitsertijd van 3.40.4 min. Bij het reddingboeiwerpen behaalde mej. Bos een fraai resul- land, Oostenrijk, Italië, Spanje, Nooi wegen
en Zweden.
taat, zij werd hier vierde.

U kent die zomeravonden wel, vrienden,die zeggen: Slapen doe je maar in bed,
waarop het hele wereldgebeuren min of en als je niet naar bed gaat, moet je niet
meer langs je heen gaat. En als dat het snurken in de huiskamer.
geval is, gaan de dingen in .ie onmiddelPersoonlijk komt mij dit formalisme
lijke omgeving ook langs je heen. Ik be- ontzettend dor en genadeloos voor. Waar
doel dat ik er behoefte aan had gewoon staat eigenlijk geschreven dat ik niet slawat in m'n stoel te zitten dutten, zonder pen mag in een stoel, die zo verrukkelijk
echter direct de aanvechting te hebben van vorm is, dat de man, die het ding
naar bed te gaan. Tante Agaat kan dat maakte, ongetwijfeld in slaap moet zijn
nooit goed begrijpen. Dat is logisch, want gevallen onder z'n bezigheid. Zeker, waar
zij is een vrouw, die altijd weet wat ze staat het dat ik m'n evenmens kwaad doe,
wil. Ze gaat naar bed of ze blijft op, als ik in m'n eigen stoel even m'n ogen
maar er is geen vermenging van beide sluit, een tikkeltje onderuit ga en net doe
gevallen. Ik heb wel eens betoogd dat ik alsof ik slaap ?
anders ben, maar daarom niet slecht. Ik
Het bed daarentegen is de realiteit ten
houd er van te aarzelen tussen m'n luie top gedreven. Je hebt slaap en daarmee
stoel en 't bed. De luie stoel houdt m'n aan- basta, dus naar bed. Op alles bestaat een:
gename toestand ter plaatse vast, locali- dus dit of dus dat. Nooit is er bij die
seert als 't ware je zalige dommel. Het mensen een heerlijke, stil-huiverende twijbed is natuurlijk prettig, voorzover hot fel, een subtiele aarzeling tussen stoel en
meewerkt aan de gewenste horizontale bed. Dit is een spel, dat juist zo heerlijk
ligging van de mens, maar
en dat is gespeeld kan worden, als 't maar goed
voor mij ongelooflijk belangrijk: je moet gebeurt.
er je schoenen bij uittrekken en je moet
Tante en ik zaten samen te kijken naar
er naar toe wandelen. Tijdens die wande- de t.v. Tijdens de film over Vincent van
ling is je zacht sudderende slaap verdwe- Gogh, die mij buitengewoon boeide en
nen.
— hoewel zeer attent zijnde — waarbij ik
Er zijn mensen — zoals tante Agaat — zo nu en dan mijn ogen dicht deed om

de stem van de tekstspreker beter tot me
door te laten dringen, meende tante al dat
ik naar bod moest gaan. Dat was natuurlijk onzin, want ik had me voor geen
goud deze knappe film laten ontnemen.
Ik geef evenwel toe, dat de stemming willig was voor een verkwikKend slaapje.
Sommige mensen 2ien hierin iets denigrerends voor de zaken die bedreven wordcn, als je er bij in slaap valt.
Ten eerste viel ik niet in slaap bij Vincent van Gogh en ten tweede staat het
nergens dat genieten van kunst en slaap
aartsvijanden van elkaar zijn. Voor mij
zit 't nog of slaap de slechtste reactie is
op iets moois.
Eerlijksheidshalve moet ik nu zeggen
dat ik wat later wei in slaap viel. Dat was
onder het toneelstuk „De man, de vrouw
en de moord".
De vrouw, die de hoofdrol speelde had
een vreselijk eentonige stem en de dialogen waren nogal uitgesponnen, zodat tante en ik niks meer tegen elkaar behoefden te zeggen. Bovendien werd er een
intrige op touw gezet om iemand het levenslicht uit te blazen, terwijl die persoon notabene te vissen zat. Enfin, ik
weet wel dat het een niet op het ander
slaat of hoeft te slaan. Om kort te gaan
tante kreeg opeens last van m'n gesnurk.
En toen gaf ik toe dat ik naar bed
moest. Langdurig snurken in een woonvertrek is natuurlijk uit den boze. Zelfs
als de beloofde moord niet eens bedreven wordt.
BARTJE

FAMILIEBERICHTEN

D

Met grote blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon en ons
broertje

A.s. jong echtp. zoekt voor
perm. per. l sept. ongem.
WOONRUIMTE; 2 k. m.
keuk., of ZOMERHUISJE.
Br. ond. nr. 5803 bur. Zvt.
Courant of tel. 4352.

ENGELBERT WILLEM ALBERT

H. Keur
G. Keur-Keur
Albertma
Peter
Zandvoort, 30 juli 1963
Kruisstraat 4
Heden oveileed na een smartelijk
doch moedig gedragen lijden onze
lieve man, vader, behuwd-, grooten overgrootvader
JSN KOPER
in de ouderdom van 81 jaar.
Uit aller naam:
M. Koper-Koper
Zandvooit, 27 juli 1963
Da Costastraat 2
De overledene is opgebaard m de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvooit. Gelegenheid tot bezoek aldaar dinsdag 30 juli a s. van 3 304 30 uur n.m. en van 7-7.30 uur n.m.
De teraardebestellmg zal plaatshebben woensdag 31 juli a.s. te 2
uur n.m. op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

TE HUUR GEVRAAGD
van 2 t.m. 16 aug. GEM.
ZITK. en 2 slaapk. m. gebruik v. keuk., liefst omg.
Frans
Zwaanstraat evt.
Bentveld. Aanb. Regentesselaan 13, Soestdijk, telef.
02955-4923 of Kraan, Zandvooitsclaan 52.
Echtpaar zoekt m Zandvoort v. 2 wk. degel, voll.
PENSION tussen 15 aug.15 sept. Aanb. m. ml. betreff. tijdvak en prijs aan
J. W. Nachtegaal, St. Ant.laan 6, Arnhem.
ZIT-SLAAPKAMERmet
keuk. gev. d. jong echtp.
van sept. t m. april. Br. nr
5802 bur. Z. Crt.
Goed tehuis gezocht voor
zwart KATERTJE. Adres:
Van Lennepweg 20/1.
Goed tehuis gezocht voor
rood KATERTJE, 6 wk.
oud. Kostverlorenslraat 82
Voor dir. gev.
STOELENJONGEN
Tent 14.
Ged.

de vakantie gevr:

LOOPJONGEN
Heden werd nog vrij onverwacht
van ons weggenomen voorzien van
het H. Oliesel onze lieve schoonzuster en tante
Olga Helene Margaz etha
Klausmeijer-Nieb eig
in de ouderdom van 93 jaar.
B G. Nieberg, Testm. Ex.,
Boulevard Paulus Loot 79a
Zandvoort, 28 juli 1963
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort Gelegenheid tot bezoek aldaar dinsdag 30 juli as. van 2-3
uur n.m.
De H. Uitvaartdienst zal gehouden
worden woensdag 31 juli a.s. te
9 uur v.m. m de Parochiekerk van
de H. Agatha te Zandvoort waarna
de begrafenis zal plaats hebben op
de R.K begraafplaats.
Rozenkransgebed dinsdagavond 7.30
uur n.m. m de Parochiekerk.

Bromfiets
aanw. Schut,
Kerkstraat 21, tel. 2121.
Tandtechn. Labor., Duinstraat 8, zoekt JONGENS
voor hulpwerkz.h. evt. opleiding m het vak. Telef.
4299 of 's avonds 4667.
Te koop: MEISJESFIETS,
7-12 jr en HERENFIETS,
ƒ 30 per stuk. W. Draijerstraat 3, tel. 3412.
Te koop 4 old-fm. CLUBS,
KLOOSTERTAFEL, EtnaKACHEL. Tel. 4766 na
7 uur.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Verhuur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a
kan weer
STOFFEERWERK aannemen.
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoedera
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
KEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

bij elke aankoop van f4,De Gruytermerk-artikelen.

THEE

•

20 GOEDKOPER !

ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

Een middelgroot aannemmgs- en transportbedrijf in
het Westen van het land heeft plaats voor een

"~~"

ALLROUND MONTEUR

die m staat is het volledige onderhoud van de machines en het gehele wagenpark (voorn, dieselmotoren) op zich te nemen. Zij, die menen hiervoor m
merking te komen gelieven te reflecteren onder nr.
5801 bur. Zandv. Courant.

l,
Elk 4e stuk

TOILETZEEP
soort naar keuze
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In de aan het slot van mijn artikeltje van
de vorige week gegeven partijstelling
(Wit: K4g, Tb8; Zwart: Kd4, pionnen b3
en c3) had Wit met 1. Tb4+ remise kunnen houden; op 1. ...Kd3 volgt dan wél
Tb3: en nu staat pion c3 vast.

B
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
Dr. Tj. W. R. DE HAAN en R. C. HEKKER
Eén van de vele illustraties

T
TT1
JL JBi

Elke 3e fles of pul
voor

UIT DE KAMPEERPROVISIEKAST
MOKKA FILTER potieSOgram

Door toedoen van De Gruyter
werd de BRAUN-keukenmachine
ruim f. 100.— goedkoper.
Compleet met 6 hulpstukken,
spatel en receptenboek.
Tijdelijk aanbod: slechts f. 168.*
Te betalen in 200 zegels a 10 et. +
f. 148.- of 1680 zegels.

198

THEE IN ZAKJES 130-98-75
SOEP IN BLIK
108-98
PICNICREEP
25
DOPERWTEN
^112-104-65
TUINBONEN
biik
165-95
GROENE ERWTEN MET
GESN. WORTELEN bi,k 59-45
SUPER GELD. ROOKWORST 125
HARINGFILETS blik
75
BOTERHAMZAKJES Pok|e
25

B. ZUCKERMAN — M. HARROW
Gespeeld in het kampioenschap van de
Manhattan Chess Club, New York 19621963.
1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4,
c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, d7-d6,
6. Lfl-c4 (Het spreekt vanzelf, dat deze
variant, waarmee Bobby Fischer vele successen heeft geboekt, juist in Amerika
gaarne wordt toegepast) 6. ...e7-e6, 7
Lc4-b3, a7-a6, 8. f2-f4, Dd8-c7, 9. Lel-e3,
Pc6-a5, 10. 0-0, b7-b5, 11. f4-f5, Pa5xb3,
12. c2xb3!, Lf8-e7, 13. Tal-cl, Dc7-d7
(Dit alles is nog in de theorieboeken te
vinden, misschien is 13. ..Db7 sterker,
want zoals de witspeler aangeeft is de
door Russische analytici
uitgewerkte
weerlegging 14. fe6:, fe6:, 15. b4, 0-0, 16.
Db3, d5, 17. Pc6, Dc6:, 18. Pd5:, Dd7, 19.
Pe7:+, De7:, 20. Lc5 met overtuigend wegens 20. . .Dd8, b.v. 21. LfS', Kf8:, 22. e5,
Dd4+ etc.) 14. Ddl-f3, e6-e5 (Geeft Wit
de gelegenheid tot een verrassende krachtzet, maar ook na 14. ..0-0 is Wit in het
voordeel; Wit heeft dan de prettige keuze
tussen 15. e5 (Zuckerman) en het uit de
partij Geller-Taimanov, USSR 1954, bekende 15. g4), zie diagram.

(geldig van 31 juli t/m 6 aug. '63}

Familie
Drukwerk

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

In onderstaande partij ziet u Wit snel zegevieren, met het minst doordat de witspeler uitstekend op de hoogte blijkt van
de theorie van de gespeelde variant.

DE DRIE VAN
DEZE WEEK

Voormalige visdrogerij

Prijs f 4.95

Altijd'n kassabon voor 10°/0 korfing,1 óók
Nog enkele
exemplaren
verkrijgbaar
bij de
boekhandel

bij de week reclames.

DE GRUYTER

TNO vraagt gegevens
E. v. d. Berg 9
P.V. „Phoenix"
Momenteel worden in meer dan 10% van De postduivenveremging „Phoenix" hield K. Kramer 10, 13
de Nederlandse personenauto's tenminste j.l. zondag een wedvlucht voor jonge dui- A. Molenaar 12
twee veiligheidsgordels gebruikt. Dit is ven vanaf St. Ghislain over een afstand W. Driehuizen 15, 16, 18
komen vast te staan uit de verkoop- en van 220 km. Gelost om 9 uur, arriveerde G. Driehuizen 17
C. Visser 20
gebruikcijfers van veiligheidsgordels wel- de eerste duif om 13.13 uur.
K. Driehuizeii 21, 22, 24.
ke door het RAI-TNO Instituut te Delft, De uitslagen luiden:
dat in samenwerking met de ANWB veiTh. v. d. Meulen l, 14, 17, 20
ligheidsgordels onderzoekt, zijn bestuG. A. Koper 2, 13
Zandvoortse Damclub
deerd. Daarnaast werden door het Insti- Corn. Koper 3, 10, 18
tuut in het afgelopen jaar ruim 400 ver- J. de Leeuw 4, 8
De eindstand van de clubcompetitie
keersongevallen, waarbij veiligheidsgordels R. Benjamins 5
1963 van de Zandvoortse Damelub,
werden gebruikt, geanalyseerd. Ongeveer
als volgt:
R. van Gijtenbeek 6, 7, 12, 22
70% der onderzochte gevallen had betrekR. Engelander 8, 19, 21, 23, 24, 25
king op zware gevallen waarbij de wagens G. Seders 11
1. C. Draijerl jr.
33
als totalloss moesten worden beschouwd.
a b c d e f g h
2. A. Hoekema
33
Jan Koper 15, 16.
Alhoewel dit aantal nog te gering is om
3. P. Versteege
33
4. A. de Haan
15. Pd4-c6ü, Dd7xc6 (Zwart wil het zich hieruit conclusies te kunnen trekken, is
33
laten bewijzen, veiliger was echter 15. wel gebleken dat het goed aangesloten P.V. „Pleines"
5. C. Draijer sr.
33
.Lb7, al staat Wit na b.v. 16. Pb4, 0-0,dragen van de veiligheidsgordels voor een
6. Th. ter Wolbeek
33
17. Pcd5, Pd5-, 18 Pd5', Ld5, 19. ed5:,
De
P.V.
Pleines
hield
j.l.
zondag
een
wed7. L. J. v. d. Werff
33
TacS, 20 Tc6! overwegend) 16. Pc3-d5, juiste werking van groot belang is.
vlucht vanaf St. Ghislain over een afstand 8. M. Weber
Dc6-b7, 17. Tel- c7, Db7-b8, 18 Tc7xe7+,
33
Om zijn onderzoek naar het effect van
van
220
km.
Gelost
om
9-15
arriveerde
de
Ke8-f8, 19. Le3-g5, Pf6xd4 (Hierop had
9. J. van Dijk
33
Zwart zijn hoop gevestigd; de witte com- het gebruik van veiligheidsgordels verder eerste duif om 13-18 uur.
10.
J.
Ovaa
33
bmatie schijnt weerlegd te zijn, want op te kunnen uitbreiden doet het RAI-TNO De uitslagen luiden:
11. J. Koper
33
20. ed5: volgt f6. Maar de rekening gaat
niet op!) 20. f5-f6'! (Verrassend en win- Instituut een dringend beroep op wegge- P. Koper l, 14, 23
12. J. Schuiten
33
nend) 20. .. Pd5-f4 (Of 20. Pf6:, 21. Lf6: bruikers, die regelmatig van veihgheids- A. Dorsman 2, 11
13. P. v. Beem
33
etc., of 20.
gf6:, 21. ed5: etc ) 2T.
B. Lukkassen 3
14. G. ter Wolbeek
33
f6xg7+, KfSxgT, 22. Lg5xf4, Lc8-e6 (Ook gordels gebruik maken en bij een ongeluk
15. M. J. Klatser
33
na 22. . ef4: is het uit: 23. Df4: en Zwart betrokken zijn geweest, gegevens over het A. Loos 4, 19
E. v. d. Meulen 4
16. E. Fransen
gaat mat) 23. Lf4-g5 en Zwart gaf op.
33
ongeluk aan het Instituut te willen ver- R. Driehuizen 6
17. P. Briedé
33
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilstrekken.
J. Koning 7, 8
helminastraat 28, Haarlem.
JL8. H. Halderman
33

l TIEN
l PROCENT

alleen

l GRUYTER

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
1962- 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
luidt
2424 Autobedrijven irRmko", Oranjestraat
en Stationsplein.
61
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
48
gasfornuizcn, tad'j, tv, wasautomaten
47"
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol42
lensstraat 13.
41
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
36
4673 Jfachtveiligheidsdienst Zandvoort,
35
Vondellaan 45rood.
35
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
35
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
35
2262
Informatiebureau
Vreemdelmgenver34
keer, kiosk Raadhuisplein.
33
2100 Politie {alleen noodgevallen)
28
2345 Gemeente-secretarie
23
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
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VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1963

Opgerichtyin 1906 \f. '',."' »'•'{*

T-**-tlh«i*t*v

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Raadsvergadering bij somerse temperaturen

Agenda in twee uur afgehandeld
G.S. verdagen raadsbesluit tot uitgifte erfpacht
van grond voor pierbouw
Dinsdagavond j.l. zetten de dames en de heren van de gemeenteraad zich — onder
begunstiging van fraai zomerweer! — opgewekt aan een raadsagenda van maar
liefst 18 punten, inclusief de rondvraag. Bij afwezigheid van mr. H. M. van Fenema, presideerde de loco-burgemeester, wethouder A. Kerkman (pvda), de bijeenkomst, waarin de heer Hose (vvd) nog steeds ontbrak.
Voorzitter deelde mede dat de heer Hose, die enkele maanden geleden na een autoongeval in een ziekenhuis moest worden opgenomen, thans vrij goed vooruit gaat.
Op voorstel van de voorzitter besloot de raad de heer Hose een fruitmand te zenden.
De behandeling- van de agenda duurde precies twee uur, in welke uren de heer
Kerkman zich ontpopte als een rustig- en bekwaam leidend voorzitter.

was hij voorstander van dit voorstel,
maar hij vond dat Zandvoort met z'n tijd
moest meegaan en dat deze pier gebouwd
moest worden. Hij betwijfelde het1 zeer of
er wel zo'n grote meerderheid tegen de
pier is. Overigens was spr. van mening
dat de heer Breure met z'n tot in den
treure herhaalde bezwaren tegen de pier,
de raad maar ophoudt. Het helpt hem
toch allemaal niets! aldus spr.
VOORZITTER achtte hier het ogenblik
gekomen om. op de strekking van het onderhavige voorstel te wijzen. De bouw van
de pier is niet aan de orde!
De heer VAN DER WERFP (prot.-chr.)
zei dat het hem mets kon schelen of die
pier er nu kwam of niet en met deze mening zou de doorsnee-Zandvoorter zich
ook wel kunnen verenigen, zei spr. Maar
om nu net te doen alsof de welvaart van
Zandvoort plotseling zou stijgen, wanneer
die pier er komt, vond spr. wel wat overdreven. Zonder pier vaart Zandvoort ook
wel! En waarom maken we ons zo druk?
vroeg spr. Zandvoort heeft er mets aan,
wel de aandeelhouders! Waarom dat „gehol", terwijl de goedkeuringen der desbetreffende autoriteiten nog achterwege
blijven.
De heer PETROVITCH (Alg. Zandv.
Belang) vond dat men in ernstige mate
afweek van de agenda.
De wethouder van publieke werken, de
heer LINDEMAN (kvp) was het hier mee
eens en zei dat men doodeenvoudig de
konsekwenties moest trekken uit het
raadsbesluit, dat tot de bouw van de pier
toestemming gaf. Er is hier natuurlijk
mets onbehoorlijks geschied.
De heer KONING (groep-Breure) vond
het voorstel ook voorbarig. Hij verklaarde zich er tegen.
Tenslotte werd het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij nota werd gemaakt van de tegenstemmen
van de heren Breure en Koning
(Vervolg pag. S)

Breure maar moest afwachten of diens
verheugenis stand zou houden.
1. Begroting 1963 van de A-kring Noord- Het besluit van G.S. werd hierna voor
Holland d Bescherming Bevolking.
kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.
4. Voorstel tot vaststelling van de 18e
2. Adres van de ouderraad d.d. 19 juli '63
suppletoire begroting voor 1962 en de
inzake de speelplaats bij de Karel
18e voor 1963 — Akkoord.
Doormanschool. — Om pre-advies m
5. Voorstel om te bepalen dat een herhanden gesteld van b. en w.
ziemng van het uitbreidingsplan-mDe heer BREURE (groep-Breure) merkte
hoofdzaak en de uitbreidingsplannen-inbij dit adres op dat hij twee jaar geleden
onderdelen wordt voorbereid - Akkoord.
reeds had gewezen op de onhoudbare toestand m verband met de veiligheid dei- De pier weer in het geding
schoolgaande jeugd nabij de Karel Doormanschool, die nog steeds geen afgesloten Het voorstel tot het aanvaarden van de
speelplaats heeft. Spr. hoopte, nu er op toestemming der „Domeinen" tot het beandere terreinen (circuit, strand) zoveel nutten van een strook rijksgrond ten bevoor de veiligheid der burgers wordt ge- hoeve van de bouw van een wandelpier,
daan, thans de kinderen van de Karel vond geen genade bij de heer BREURE
Doormanschool ook aan de beurt kwamen. (groep-Breure), die het voorstel uitermaDe heer GOSEN (prot.-chr.) had een te voorbarig vond, omdat het Rijk de
ingezonden stuk van een bezorgde moeder bouw van een pier vooralsnog niet heeft
in de Zandvoortse Courant gelezen. Hij goedgekeurd, terwijl de toestemming van
gaf de suggestie de ter plaatse staande Ged. Staten nog met in de eerste drie Kinderen speelden met vuur
hekjes door te trekken over de gehele maanden te verwachten is. Bovendien Dinsdagmiddag werd^ de brandweer gebreedte van de school en ze desnoods- te von/J hij het_ onhoffelijk, net te doen alsof
voorzien van harmonicagaas. Voorts be- „er niets aan de hand is". Wederom her- alarmeerd voor een duinbrand langs de
pleitte hij de aanleg van een zebrapad haalde de heer Breure bij deze gelegen- Zandvoortselaan ter hoogte van de voormanege. Bij aankomst viel er van
met „klaar-overs" bij de school en hij ver- heden zijn principiële bezwaren tegen de malige
een brand niets te bespeuren.
bouw
van
de
pier.
Hij
releveerde
dat
blijzocht tevens het onderwijzend personeel te
Later op de middag moest de brandinstrueren, opdat de jeugd in voldoende kens een enquête in een streekblad negen weer
uitrukken voor een duinbrandje
van
de
tien
mensen
zich
hadden
uitgespromate op de hoogte wordt gebracht van de
langs de Noorderduinweg. Ongeveer vijfgevaren, die haar bedreigen. Mogelijk zou ken tegen een pier. Deze "pier, aldus spr., tig vierkante meter beplanting ging in
de hoofdingang van de school opgeheven heeft met het minste voordeel voor Zand- vlammen op. Met lucifers spelende jonkunnen worden en verplaatst naar de ach- voort en wordt ons gewoon opgedrongen. gens waren de oorzaak van de brand.
terzijde van het gebouw. Spr. begreep niet En waarom moet dit „Zandvoort bedergoed waarom de Parallelweg juist daar vende misbaksel" zo hals over kop geeen voorrangsweg moest zijn. Laat men bouwd worden? vroeg spr. zich af. Laat Kommen in 1964 dicht
liever de voorrangsaanduiding beginnen bij de woningbouw prevaleren boven dit ding, Naar wij vernemen zullen m het voorwaarop niemand zit te wachten, hoogstens jaar van 1964 de modderkommen worden
het circuit.
gedicht. Men verwacht dat de rioolwaterVOORZITTER voorzag een spoedige op- één, besloot de heer Breure.
lossing van de moeilijkheden. Hij betwij- De heer SLEGERS (kvp) was een ge-zuivermgsmstallatie begin volgend jaar
felde echter of dit reeds met september heel andere mening toegedaan. Niet alleen in gebruik zal worden genomen.
het geval zou zijn. De Parallelweg is geen
voorrangsweg, echter wel een éénrichtingsweg, aldus spr.
Wethouder LINDEMAN (kvp) achtte
de brief van de ouderraad wel goed bedoeld, maar niet juist. De benodigde grond
is zeer kort geleden ter beschikking gekomen en men dient een goede voorziening
te treffen. De ingang van de school zal
dan zeker gewijzigd worden, namelijk via
de aan te leggen speelplaats. Gezien de ZATERDAG 27 JULI — Beste mensen, paard. Gelukkig maar, dat wij het breedbehandeling in de diverse commissies en het dreigt een mooi weekeinde te worden! ste strand van Europa hebben, want
in de raad zelf, gevolgd door de goedkeu- Er waren badgasten, die het nog wat koud waar moesten dan al die Oosterburen
ring door Ged. Staten, achtte spr. het uit- vonden in de wind, maar je kan met alles naar toe? Het valt me telkens weer op
gesloten dat deze kwestie haar beslag zal tegelijk hebben. Laten we vast blij zijn, hoeveel ruimte deze lieden nodig hebben.
hebben gekregen in september a.s.
dat het droog is en., dat er morgen war- Daar kunnen ze niets aan doen, want ze
De heer GOSEN bleef vasthouden aan me lucht hier naar toe wordt gestuurd. zijn nu eenmaal niet dunner gebouwd.
het door hem gesuggereerde zebrapad.
Het lijkt wel of er hoe langer hoe meer En ze houden maar niet op van alles en
VOORZITTER zei nog dat er overal in auto's naar Zandvoort komen. Vanmiddag nog wat te vragen. Ze zijn verhet dorp min of meer gevaarlijke punten was het gewoon een heksenketel. En het schrikkelijk weetgierig. Ze willen weten
zijn, waar bewaking geboden is. Het is zijn lang niet allemaal van die kinder- hoe ver Engeland van onze kust ligt, of
heus niet alleen bij de Karel Doorman- achtige wagentjes, hoor! Sommige kar- kwallen lang op het droge blijven leven,
school.
ren zien er uit als zeewaardige motor- hoe de schelpen ontstaan, wat zand elgenDe heer BREURE uitte zijn" teleurstel- jachten. Jans vindt die opzichtige dingen lijk precies is, of ze een fles (met een
ling over het lange uitblijven van een op- niet mooi, veel, te brutaal! zegt ze. Nou is brief er in) in zee kunnen gooien en of
lossing en had zeker verwacht dat de 't waar, dat die sleeën, zoals ze er tegen- ze die dan naar de Duitse Bocht kunnen
zaak geregeld zou zijn bij de aanvang woordig uitzien, moeilijk te rijmen zijn in laten drijven Joost staat ze meestal te
van het nieuwe schooljaar.
het verkeer. Het parkeerprobleem wordt woord, want ik ben niet zo'n held m de
er ook niet beter op met die orgels. Je
3. Besluit van Gedeputeerde Staten hou- snapt niet waar de mensen zin in hebben
dende verdaging van de beslissing om- <5m met die vliegdekschepen langs de
trent het raadsbesluit tot uitgifte in overvolle wegen te sjouwen. Soms kan ik
erfpacht van grond aan de Koninklijke ze niet meer volgen. Jans heeft zelfs een
Ned. Mij. voor Havpnwerken.
keer gezegd dat ze 't ordanire dingen
De heer BREURE zei met vreugde ken- vindt. Nou, daar kunnen ze 't mee doen.
nis te hebben genomen van het feit dat In ieder geval stap ik nu even van de
Ged. Staten hebben besloten hun goed- auto's af, want ik moet weer in concenkeuring aan de erfpachtsuitgitfe van de tratie voor morgen!
grond voor de bouw van een pier, te ver- ZONDAG 28 JULI — Wat zeiden ze
dagen. G.S. willen er kennelijk nog een ook al weer? Droog en zonnig weer, met
nachtje over spreken, denken en slapen een zwakke wind uit noordoostelijke richaldus spr., die de wandelpier een vreselijk ting. Ze hebben 't precies goed geschoten
iets vond en het idee van G.S. verrukke- deze keer!
En met dit weekeinde is deze zomer
lijk noemde. Hij sprak de hoop uit dat
het College van Ged. Staten uiteindelijk voor mij de zomer van het jaar, hoor!
de goedkeuring aan het raadsbesluit ge- Die kan bij mij geen kwaad meer doen.
Mensenkinderen, wat
een
topdrukte
heel zal onthouden.
VOORZITTER antwoordde dat de heer vandaag. Joost heeft zich geweerd als een
Ingekomen stukken
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EEN DOZIJN DOELPUNTEN
in wedstrijd tegen zwakke tegenstander
Het naderende voetbalseizoen heeft zich aangekondigd in een wedstrijd die j.l.
woensdag werd gehouden tussen het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen en de
Oostenrijkse voetbalclub „Mitterdorf".
In de opstelling van Zandvoortmeeuwen waren twee wijzigingen aangebracht wegens vakantie van Water en Stokman. Zij weiden vervangen door Groeneweg en
Peters.
Deze voetbalwedstrijd werd een eenzijdi- Paap de eerste speelhelft af met het zesge aangelegenheid. Het werd spoedig dui- de doelpunt.
Schilpzand kreeg in de tweede helft
delijk dat Mitterdorf geen gelijkwaardige
tegenstander kon worden genoemd.
de bal m zijn bezit en verhoogde de stand
Zandvoortmeeuwen was onmiddellijk m tot 7-0. Nijkamp zorgde voor de achtste
de aanval. Op enkele uitzonderingen na, goal via de binnenkant van de paal. In
kreeg doelverdediger Vlug in deze ont- de zesde minuut zag de rechtsbuiten van
moeting geen gevaarlijke schoten te ver- Mittersdorf kans met een fraai schot de
werken.
„eer" voor zijn club te redden (8-1).
De score werd geopend met een fraaie
Stobbelaar bracht hierna de stand op
kopbal van Stobbelaar (1-0), in de 12e 9-1. Deze speler zorgde even later voor
minuut gevolgd door een doelpunt van een juweel van een kans, waarvan OosNijkamp, na een misverstand in de Mit- terbaan gebruik maakte, 10-1. Deze speler scoorde het elfde doelpunt, waarna
terdorfse verdediging (2-0).
Nog geen twee minuten later was het Stobbelaar de wedstrijd besloot met de
wederom Nijkamp, die, uit een voorzet laatste, twaalfde, goal.
van Paap, de bal onhoudbaar inschoot, 3-0.
Deze speler maakte in de 24e minuut gebruik van een door Stobbelaar geschapen
kans om opnieuw te scoren. Ook het vijfde doelpunt bracht hij op zijn naam. In de Competitie-indeling Zandvoortm.
29e minuut kopte hij de bal, uit een voor- De KNVB heeft voor de competitie 1963zet van Paap, volkomen onhoudbaar in 't 1964 het eerste elftal van ZandvoortmeeuOostenrijkse doel. In de 43e minuut sloot wen ingedeeld in de amateurafdeling 2e
klasse B. De samenstelling van deze afdeling ziet er als volgt uit: Baarn, Celeritudo, HBC, Hillegom, Quick A, Ripperda,
Schoten, TYBB, Ultrajectüm; UVV, Velsen,
Burgerlijke Stand
Zandvoortmeeuwen.
26 juli — l augustus 1963
Geboren: Sylvia, dv., J. H. P. Scholtenlo en van M. van Duivenboden; Engelbert Collecte dierentehuis
Willem Albert, zv., H. Keur en van G. De Stichting Kennemer Dierentehuis
Keur; Yvonne, dv., C. de Jong en van J. houdt 3 augustus a.s. in Zandvoort haar
E. Paap.
jaarlijkse collecte.
Ondertrouwd: Jan Machiel Gaus en
Over het doel van de Stichting KenneFrancisca Bernardma Burgers.
mer Dierentehuis heeft ongetwijfeld ieder
Gehuwd: Antome Bernardus Arthur in Zandvoort wel iets gehoord. De StichKoolhaas en Hendrika Bernardina Claus; tmg beoogt de oprichting van een groot,
Johan Arnold Hartman en Johanna Chris- modern dierenasiel, dierenpension, dierenhospitaal en dierenbegraafplaats en de intina Frederika Jansen.
Overleden: Johanna Coenen, oud 94 jaar standhouding van dit dierentehuis.
Het wordt gebouwd in de duinen van
gehuwd geweest met P. J. Wijngaard; Agnes Johanna Barnhoorn, oud 86 jaar, ge- Zandvoort, waar de stichting reeds over
huwd geweest met G. P. Wijdeman; Hen- een groot stuk bouwrijpe grond beschikt.
dricus Baars, oud 75 jaar, gehuwd geweest In het tehuis zullen honderden huisdieren
met J. M. M. Bicker; Engelme Smink, oud gehuisvest en liefderijk verpleegd worden
Het wordt een tehuis met ruime, frisse
80 jaar.
kennels. Er komt een quarantaine-ruimte,
Geboren buiten de gemeente: Nicolette zodat zwerf- en pensiondieren gescheiden
Marline, dv., J. van den Bergen en van blijven, waarbij echter geen verschil wordt
M. Spolders.
gemaakt in voeding en verzorging. Het
tehuis wordt gebouwd met modern, hygiënisch materiaal, zodat besmetting vrijDuitse taal. En dan moet je meemaken wel uitgesloten zal zijn.
dat er (Hollandse) badgasten zijn, die mij
„Dat in onze steeds groter wordende
soms vragen of ik m'n moedertaal nog wel steden een dergelijk tehuis een eveneens
meester ben Nou moeten ze 't niet te steeds groter wordende noodzaak is, daargek met me maken.
voor zijn talloze redenen te noemen", alSoms raken er kindertjes weg en dan dus het bestuur van de Stichting Kennegaan de zenuwachtige moeders of vaders mer Dierentehuis. „Neem bijvoorbeeld het
direct naar de rotonde om te informeren aan zijn lot overgelaten zwerfdier, diknaar hun verloren kotertje. Vanmiddag wijls ernstig ziek, dat niet alleen onze
beleefde ik iets leuks. Komt er een kerel- zorg en liefde nodig heeft, maar eerst en
tje van een jaar of vijf naar de tent en vooral een goede verpleging en zolang onvraagt heel beleefd: Meneer, kunt u me derdak tot er weer een goed tehuis voor
ook zeggen waar de politie is?
gevonden is".
— Welke politie, ventje?
Het tehuis zal ook een veilig verblijf
— Nou, de politie van de weggelopen bieden aan de huisdieren van hen, die mêï
kirderen. Ziet u, ik ben m'n moeder kwijt vakantie gaan. Voor zieke of gewonde
en nu wou ik dat aan de politie gaan ver- dieren, die thuis met verpleegd kunnen
tellen.
worden, staat het hospitaal open.
Op onze aanwijzing stapte hij bedaard
Met de bouw van het tehuis kan spoenaar de rontonde om aangifte te gaan dig worden begonnen: er is al een bouwdoen van het verloren raken van z'n moe- kapitaal aanwezig. Maar er is nog meer
der. Ik denk dat zo'n baasje het ver schopt geld nodig en daarom wordt een beroep
in de wereld!
gedaan op alle dierenvrienden om ruim
DINSDAG 30 JULI — Ik weet niet wat aan de collecte te geven. Men kan ook
kapper Flink van deze week heeft gezegd een bijdrage stoiten op postgorio 138747
en het kan me niet schelen ook, maar ik t n.v. die Stichting Kennemer Dierentevind dat 't goed gaat. 't Is nu door de huis te Haarlem.
week ook druk, maar dat komt natuurEn tenslotte kan men meewerken door
lijk door de vakantie van de bouwvakken. te collecteren. Hiervoor kan men zich opa s. zaterdagmorgen in de dierenToch gezellig, dat die mensen 't nou ook geven
polikliniek van de Zandvoortse vereniging
eens treffen.
voor Dierenbescherming aan de SwalueEr was vandaag een dokter uit Swal- straat te Zandvoort. Onnodig te zeggen,
men op het strand, die helemaal verbrand dat de stichting zeer nauw samenwerkt
met de Ver. van Dierenbescherming te
was. Z'n rug en benen waren scharlaken Zandvooit.
rood en de man had er behoorlijk last
van. Toen ik hem zei dat ik niet kon begnjpen hoe zo iets een dokter kon over- Watergetijden
komen, zei hij nijdig. „Klets niet zo man,
HW LW HW
LW
strand
bij anderen kan ik 't wel zeggen of ze aug
berijdbaar
wel of niet verbrand zijn, maar ik kan 4 2.42 1030 15.10 23.00 630 —13.00
toch niet op m'n eigen rug kijken?!"
5 3.22 11.00 15.51 2330
7.30—11.00
Nou moet ik maar ophouden, want als 6 4.02 1200 16.31 24.30 800—14.30
de doktoren het al kwaad krijgen door de 7 4.41 1230 17.10 — .— 8.30 —15.00
1.30 17.48 13.00 930—15.30
warmte, is er voor ons, gewone mensen 89 5.21
6.02 1.30 18.30 14.00 10.00—16.30
geen hoop meer!
10 6.44 2.30 19.11 14.30 10.30—17.00
STOELEMAN Samengesteld door P. van der Mije KCzn
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Raad benoemde stedebouwkundige
Bezwaren tegen leeftijd geuit

Aan het bouwbedrijf Gebr. Luxen & Worst Bevordering ambtenaren
werd een perceel grond, groot 971 m2 verkocht tegen ƒ 30,- per m2 voor de bouw De volgende ambtenaren, werkzaam ten
van 6 eengezinswoningen met garages.
raadhuize, zijn door het college van B. en
De heer KONING (groep-Breure) vroeg
W. met ingang van l januari a.s. bevorof deze woningen voor ingezetenen bestemd zijn of voor buitenlanders. Met an- derd:
' '
dere woorden: zijn deze woningen bestemd W. Wilmink van hoofdcommiess' jtot hoofdhoi
voor de verkoop en voor permanente be- commies A; W. Meerdijk van ad j. comwoning ?
mies A tot commies; A. van Duijn van boWethouder LINDEMAN (kvp) antwoordde dat de woningen inderdaad voor de-concierge tot adjunct-commies; mej. H.
Nederlanders bestemd zijn en eventueel Heeres van typiste tot schrijfster; A. A.
verhuurd worden. Verkoop is natuurlijk
Hoppenbrouwer van commies tot commies
ook niet uitgesloten.
De heer KONING (groep-Breure) die A; W. Blok van ad j- commies A tot comhier kennelijk een gevaar in zag dat ze mies; R. Coenraad van adj. commies tot
derhalve voor zomerverhuur bestemd zou- ad j. commies A; F. Kerkman van klerk tot
den worden, verklaarde tegen dit voorstel,
adjunctcommies.
waarbij de heer Breure zich aansloot.

Het voorstel tot aanstelling van een nieu- zou ontbreken, wordt door hemzelf weerwe slcdebouwkundig adviseur, die direkt legt. Van l oktober af heeft hij die tijd
al du opdracht krijgt een geheel nieuw ste- voldoende. Er zijn twee personen voor
debouwkundig plan voor Zandvoort te ont- deze functie genoemd. De eerste had inwei'pen, waarbij tevens de sanering van derdaad geen tijd en daarna heeft het Colde oude dorpskern is begrepen, werd wel- lege met Dr. Nix contact opgenomen, die
iswaar door de Raad aangenomen, maar bereid bleek deze taak op zich te nemen.
Het voorstel werd hierna zonder hoofdel.
niet zonder discussie.
De hoer van der WERFF (prot.-chr.) stemming aangenomen.
bracht in herinnering dat Zandvoort al
Een voorstel tot verstrekking van een
twee stedebouwkundigen aan het werk
had gezien. Nu de boel bedorven is — al- krediet van ƒ 4100,- voor het maken van
dus spr. — wordt er een derde aangesteld. een vloer boven de leslokalen van de Ka- Aan de heer A. R. Slotemaker te Zand- Uitnodiging voor OHvZ
Hij vroeg zich af hoeveel uren deze man rel Doormanschool (voor een bergruimte voort werd een stuk grond verhuurd
wel aan Zandvooit zou kunnen besteden, t.b.v. strandpachters en kampeerders) (ƒ 1000,- per jaar) voor de aanleg van De toneelvereniging „Op hoop van zegen"
gezien de vele taken, die hij elders heeft werd zonder hoofdel. stemming aangeno- een anti-slipschool nabij de hoofdtoegangs- is door het hoofdbestuur van de Nedermen.
te vervullen.
weg van het circuit. Mettertijd kan de landse Amateur Toneel Unie uitgenodigd
Mevr. MOL,-VAN BELLEN (pvda) had
bestaande anti-slipschool aan de dr. Jac.deel te nemen aan een toneeluitwisseling
Eveneens
zonder
hoofdel.
stemming
een
ontzag voor de lange lijst van werkzaamP.
Thijsseweg verdwijnen.
in het seizoen 1963/64 met een Nederlands
heden, die deze stedebouwkundige had ver- voorstel tot verkoop van 3780 m2 grond
aan de Woningbouwvereniging Eendracht
riclit en nog verricht en zij was ook niet
talige vereniging uit België.
tegen het voorstel. Maar ze had iets tegen maakt Macht t.b.v. de bouw van 20 pre- De dennescheerder, die verantwoordelijk
Het bestuur heeft nog geen beslissing
miewoningen
en
8
garages
nabij
de
Boerdeze man, ofschoon deze er niets aan kon
wordt gesteld voor de vernieling van het
doen! Zij vond hem namelijk te oud. Een lagestraat - Reinwardstraat. Voor het be- schaarse Zandvoortse bosbezit, maakt nog genomen.
jonger persoon had zij liever op deze post nodigde bedrag voor deze bouw heeft E. ingrijpender
maatregelen
noodzakelijk.
M.M. een lening gesloten van ƒ 360.000,gezien.
Een krediet van ƒ 60.000,- werd beschikbij
de
Rijks
Postspaarbank,
waarvoor
de
De heer SLEGBRS(kvp) was het niet
baar gesteld voor het vellen van 6>/ a ha Sparen in Zandvoort
eens mot de mening van de heer van der gemeente zich garant heeft gesteld.
De heer SLEGERS (kvp) was verheugd en het uitdunnen van plm. l ha bebossing. In juli werd bij het PTT-kantoor te ZandWerff. Dat de boel bedorven is, ontkende
dat hier eengezinswoningen onder één kap Hiermede hoopt men te bereiken dat de voort een bedrag ingelegd van 197804.40
hij, zo erg is het nou ook weer niet! Hij
bebossing in het Vijverpark behouden
achtte het echter voor Zandvoort bepaald worden gebouwd.
en uitbetaald ƒ 108936.09,kan blijven.
een voordeel, dat er eens iemand met een
andere kijk op de dingen hier aan het
werk gaat. En wat gaat ons dit kosten?
waarop de heer Slegers doelde, woordeDe Rondvraag.
De heer GOSEN (prot.-chr.) vond het
lijk kon weergeven.
jammer dat de raad niet heeft kunnen
De heer Everaars ontkende toen, bedreigd
kennis maken met Dr. Ir. Nix. Hij had er
te zijn. Wel is hem gevraagd lid te willen
echter vertrouwen in dat van deze funcworden van het N.V.V., maar toen de betionaris zou kunnen worden gezegd: The
doelde ambtenaar vernam dat hij (de heer
right man on the right place. Wat de kosEveraars) katholiek was, gaf hij deze boten betreft dacht spr. ook wel dat deze beRaadsleden en loco-burgemeester
venomschreven advies.
hoorlijk in de papieren zouden kunnen loMevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) zei
vinden
het
een
bedenkelijk
verschijnsel
pen!
bezwaar te hebben tegen, het geven van
De heer KONING (groep-Breure) dacht
geschenken aan de politie, zoals dit ondat deze man haast geen tijd voor Zandlangs is gebeurd door een grote maatDe heer Slegers (kvp) had gezegd dat
voort zou hebben, zoveel heeft hij te doen! De heer GOSEN (prot.-chr.) releveerde
schappij, die een volkswagenbusje aan de
Evenwel: er moet hier wel iets gebeuren. de brief van de heer Flieringa, arts alhier, deze ambtenaar bedreigd was geworden reserve-politie heeft geschonken. Thans is
De heer BREURE was het eens met in zake de bouwterreinbelasting. Hij vroeg en daarom zou zijn heen gegaan. Spr. had er al een andere maatschappij, die voornemevr. Mol-van Bellen. Ook hij vond deze zich af wat hier aan de hand is en menig- de heer Everaars opgebeld over deze kwes- mens is de politie een Catamaran speedpersoon iets te oud. Spr. meende verno-een in de gemeente vraagt zich dit ook af. tie en naderhand van deze een brief ont- boot cadeau te geven. Spreekster was van
men te hebben dat Dr. Ir. Nix ook con-Het zou nuttig zijn indien het gemeente- vangen, waarin stond dat hij niet bedreigd mening dat hier vervelende konsekwenties
tact heeft met de groep-Zwolsman. Wat bestuur eens een uiteenzetting gaf over was. In de commissie van Publieke Wervoor de politie uit voort kunnen vloeien.
ken heeft wethouder Lindeman verklaard
schuilt hier achter? vroeg spr. zich af.
deze materie in het Gemeenteblad.
De heer BREURE voegde hier nog aan
De heer Breure wilde gaarne een lans
VOORZITTER zei dat er een vergissing dat er van de zijde van een bepaalde func- toe dat een Zandvoorts ingezetene een probreken voor de vorige stedebouwkundige, was gemaakt t.a.v. dokter Flieringa. Hier- tionaris aan Publieke Werken van een testbrief over dit geval heeft geschreven
Ir. G. Friedhoff, die rijksbouwmeester is- tegen heeft deze gereklameerd. Wat de bedreiging geen sprake is geweest. Dit had aan de Commissaris der Koningin van
Toch niet bepaald de eerste de beste.
suggestie van de heer Gosen betreft, zou de heer Everaars hem verzekerd. Integen- Noord-holland.
t
,
De heer GOSEN (prot.-chr.) had een spr. dit gaarne eens opnemen met de re- deel, de desbetreffende ambtenaar zou
VOORZITTER was het eens met de bezelfs de heer Everaars hebben geadviseerd
woord van protest tegen de mening als daktie van het Gemeenteblad.
zwaren en zei dat dit een bedenkelijk verzou deze deskundige oud zijn! De man is
De heer KONING (groep-Breure) vroeg lid te worden van de r.k. vakorganisatie. schijnsel is. Het geval van een eventuele
notabene 54 jaar en dus in de kracht van of het waar is dat een technisch ambte- Spr. had verwacht dat de heer Slegers schenking van een speedboot is helemaal
z'n leven! ( In ons nummer van j.l. vrijdag naar van Publieke Werken, met medewe- voor het een en ander zijn verontschuldi- onjuist, omdat deze tijdens de vorige
werd als leeftijd van Ir. Nix 58 jaar ver- tea van de directeur van deze dienst, op- ging zou hebben aangeboden.
raadszitting als onvoldoende werd bemeld. Deze opgave werd ontvangen, na treedt als architect in zake particuliere
schouwd door de raad.
Wethouder
LINDEMAN
zei
de
heer
een betreffende
informatie, van het ge- bouwwerken (verbouw e.d.) o.a. aan de
Precies om tien uur sloot de voorziter
Everaars geschreven te hebben of hij het
meentehuis (Red.)
Brederodestraat, het Gasthuisplein en de
H.W.
gesprek met de desbetreffende ambtenaar de vergadering.
WETHOUDER LINDEMAN (kvp) zei Haarlemmerstraat. Spr. achtte dit een onverheugd te zijn dat er een vrij algemene toelaatbare concurrentie van de bonafide
instemming met dit voorstel uit de raad architecten.
klonk. Wat de leeftijd van Dr. Ir. Nix beWethouder LINDEMAN (kvp) zei hier
treft meende spr. dat deze zeer zeker geen nog nooit van gehoord te hebben. Hij zegbezwaar was. Ofschoon hij begrip had voor de een onderzoek toe.
de zienswijze van mevr. Mol-van Bellen,
De heer van DXTIJN (pvda) kwam nog
moest het hem toch van het hart dat een eens terug op de woorden van de heer Slejongere functionaris op dit terrein toch gers in de vorige raadsvergadering beniet kon tippen aan de ervaring van Dr. treffende - het ontslag van de heer Evevoor minder-validen
Nix. Dat het hem aan tijd voor Zandvoort raars bij de Dienst van Publieke Werken.

Geschenken voor politie

Arbeidsbemiddeling

De iUl
Zandvoort is niet ontdekt
door stropende Noormannen kruisvaaraers
'
°P We9
waar hun onveranderlijke
bestemming,
krijgslieden
op zoek naar een geschikt geveclitstcrrein
en edelen speurend naar wingewesten. Kr
hebben zich hier geen bovennatuurlijke
verschijnselen voorgedaan die zulk een
aantrekkingskracht
uitoefenen op pelgrlms en beroemde mannen, opgejaagd m
eigen land, zijn niet naar Zandvoort uitgeweken om in Rozenobelstraat of Schuitegat liun werk onder rustiger omstandiijheden te kunnen voortzetten.
Zandvoort is tegen het einde van de vorige eeuw overrompeld door de beschavinc/, die zich voordien weinig van liet
dorp had aangetrokken. Men kan er de ondernemende kooplieden en technici, die
van Zandvoort in enkele jaen een befaamd vakantie-oord maakten, zeker geen
enkel verwijt van maken. Zij waren op
hun manier bezig met ontwikkelingswerk.
Een werk, dat Zandvoort aan de vergetelheid heeft ontrukt.
Wat men wel kan betreuren js, dat hun
arbeid eenzijdig gericht was op het stichten van hotels, passage, kurhaus, casino
e.a. projecten. Dat heeft in Zandvoort,
eeuwenlang verstoken van contact met de
buitenwereld, het idee doen onstaan dat
beschaving identiek is met vooruitgang en

De zorg voor de geestelijke of lichamelijk gehandicapte mens heeft door alle tijden
heen een probleem, gevormd. Er zijn tijdperken in onze geschiedenis geweest, dat
deze mens zonder meer werd uitgestoten. Later kwam men wel tegemoet aan de
meest elementaire behoefte van deze groep, maar dan vanuit de particuliere liefdadigheidssfeer.
In .1927 werd echter in Nederland opgericht de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten, tegenwoordig „Acdynamiek en dat het verleden zo snel mo- tio Vincit Omnia" (vrij vertaald: Arbeid
gelijk moet verdwijnen onder het geweld overwint alles) genoemd, en kortweg AVO
van bulldozers en draglines. Het verleden geheten. Deze vereniging van particulieren,
dat herinneringen oproept aan een onge- die geïnteresseerd waren in het lot van de
civiliceerde gemeenschap, aan straten zon- minder bedeelde medemens, gaf vorm aan
der plan, aan huizen aonder bouwmeester, het na de eerste wereldoorlog steeds meer
aan een varken op het erf, aan mensen die doorbrekende inzicht, dat de gehandicapelkaar aan de bijnaam of scheldnaam her- te moet worden onttrokken aan de sfeer
kenden.
van stoffelijke afhankelijkheid en door
Maar ook het verleden van Zandvoort arbeid zijn eigen plaats in de gemeenheeft een bijdrage geleverd aan het be- schap moet verwerven. Door deze gedachscliavingswerk. Er is op de expositie tenvorming en propagering werd ook de
„Sandevoerde werd Zandvoort" een tnge- rijksoverheid gestimuleerd het vraagstuk
kleurde prent te zien van het dorp. Dese van de minder-validen aan een studie te
prent is in liet begin van de 17e eeuw ver- onderwerpen. Bij Koninklijk Besluit van
vaardigd door een landmeter. Het onder- 12 april 1929 werd een staatscommissie in
schrift luidt:
gesteld, die de opdracht kreeg te onderzoeken hoe de zorg voor de gehandicapte
„Aldus ghedaen gecaerteert ende glie- arbeidskrachten zo doeltreffend mogelijk
meeten met de rijnlantse maet over bercli zou kunnen worden georganiseerd. Eerst
en dal langs de gront. Actum den 23 en in december 1948 bracht deze staatscomseptembri anno sesthienhondert seeven- missie haar verslag uit. De gedane aanthien.
beveling aan de regering kwam in 't kort
T'orcende mijn signateur hier onder ghe- hierop neer, dat uitgegaan werd van de
stelt.
erkenning, dat ook de minder-valide aanJ. D. Verbeeck
spraak kan maken op deelneming aan het
(1611)"
arbeidsproces, en dat • de voornaamste
hulp niet is de financiële, maar, die welke
Het heeft venvonderjng gewekt dat de — al dan niet door gebruikmaking van
maten blijken te kloppen met de jongste beroepsopleidingen — resulteert in arbeid.
metingen. Misschien is die verwondering
Vooral na de tweede wereldoorlog voelhet begin van een ruimer zicht op ver-de men zich in de landen, die bij deze
leden en ciiltuur in Zandvoort.
oorlog betrokken waren geweest, ver-

plicht om hun minder-valide medemensen
— burger- en militaire slachtoffers — zo
spoedig mogelijk en zo doeltreffend mogelijk geschikt te maken voor het verrichten van nuttige arbeid. De medische
behandeling, waaraan de betrokken minder-validen werden onderworpen was op
dit doel afgestemd. Zo kreeg het begrip
„revalidatie" in de na-oorlogse tijd voor
de hulpverlenging" aan minder validen een.
belangrijke betekenis.
Revalidatie wil zeggen het complex van
maatregelen om de fysieke, psychische,
sociale en beroepscapaciteiten van een
minder-valide tot het hoogst bereikbare
punt te brengen of te behouden.
De in de loop der jaren omtrent de bemoeiingen met gehandicapten hier te
lande ontwikkelde denkbeelden enerzijds,
en de grondige studie van de ervaringen,
die elders op dit gebied van de arbeidszorg werden opgedaan anderzijds, hebben
uiteindelijk geleid tot de aanneming van
de wet „plaatsing minder-valide arbeidskrachten" van l augustus 1947. Deze wet
trad op l januari 1948 in werking', waarbij de uitvoering werd opgedragen aan
het Rijksarbeidsburaeu.
Het Rijkarbeidsbureau, 'een onderdeel
van de Direktie voor de Arbeidsvoorziening — van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid — is het orgaan
der openbare arbeidsbemiddeling, tevens
belast met de zorg voor de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de scholing,
her- en omscholing van volwassenen. De
aan dit Rijksarbeidsbureau
opgedragen

OFFICIELE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Bekendmaking
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort brengt ingevolge artikel 36, 4e
lid van de Woningwet ter openbare • kennis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 30 juli 1963, no. 2(5) heeft bepaald,
dat een herziening van het geldende uitbreidingsplan-in-hoofdzaak
en van de
geldende uitbreidingsplannen-in-onderdelen,
wordt voorbereid.
Zandvoort, 31 juli 1963
Het hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, A. Kerkman, l.b.

Mensen en zaken
Te veel
Wat er gebeurt er eigenlijk versehrikkelijk veel in de wereld.
Het is geen wonder dat talloze mensen
ere kluts een beetje kwijt raken, omdat ze
het tempo, waarin de gebeurtenissen elkaar opvolgen, niet naar .behoren kunnen
bijhouden.
Nauwelijks 10 dagen geleden stelden
wij vast dat deze zomer, wat bar- en boosheid betreft, niet onderdeed voor die van
verleden jaar. En nu beleven wij een ongekende weelde aan zon en warmte, die
sommige statistici de zomer van 1947 in
de herinnering doet teruglopen. (Zover
zijn we echter nog lang niet!)
En dan noteren wij — weliswaar een
beetje over onze toeren en wat buiten adem zijnde — het doordraaien van
de komkommers, het proces tegen Dr.
Ward in Londen, de plechtige overdracht
van Tüdderen aan Duitsland, wellicht gevolgd door de teruggave van Zandvoort
aan Nederland, het debuut van een nieuwe
en ambitieuze en enigszins tegen het
zonlicht
knipperende
regering,
het
kabinet-Marijnen. En dan is nog niet eens
genoemd het zenuwslopende gescharrel op
de nederlandse voetbalmarkt. Met bleek
vertrokken gezicht zal menig voetbalclubpenningmeester de stand van de kas bekeken hebben en met een zucht van verlichting het sluiten van de transferlijsten
hebben geconstateerd.
De journalisten der boulevardbladen
hebben zich (in figuurlijke zin) op miss
Christine Keeler gestort, hier bepalen wij
ons tot de komkommers en de Zandvoortse
dennescheerder. Dit is eigenlijk al te veel.
MOMUS

Gymnastiekvereniging O.S.S.
In de plaats van de heer W. Ebing, die
om gezondheidsredenen ontslag heeft genomen, werd de heer J. Groot Scholten
uit Monster tot technisch leider van de
vereniging benoemd. De heer Groot Scholten zal in september met zijn • werkzaamheden beginnen.
De plannen tot viering van het'60-jarig
bestaan in 1964 worden inmiddels uitgeworkt. Er zijn onderhandelingen gaande
om een Duitse en een Zweedse turnploeg
in Zandvoort te laten optreden.
Het ligt in de bedoeling voor het volleybaltoernooi ook buitenlandse ploegen uit
te nodigen.

taken worden uitgevoerd door 86, landelijke gespreide, gewestelijke arbeidsbureaus.
Aan elk gewestelijk arbeidsbureau is
een afdeling verbonden voor de arbeidsvoorziening van minder-invalide. Dit betekent, dat op elk gewestelijk arbeidsbureau
een speciaal daartoe opgeleide ambtenaar
aanwezig is, aan wie dit onderdeel — n.l.
het (weer) in arbeid brengen van mindervaliden — is opgedragen. Deze ambtenaar
wordt genoemd de ambtenaar voor de bijzondere bemiddeling (kortweg verder te
noemen de b.b.-ambtenaar).
Op welke .wijze gebeurt dit in de arbeid
brengen nu?
In een gesprek met de lichamelijke, zintuigelijk of geestelijk gehandicapte tracht
de b.b.-ambtenaar de arbeidsmogelijkhede'n te onderkennen door te informeren
naar zijn opleiding, zijn arbeidsverleden,
zijn maatschappelijke omstandigheden e.d.
De medisch adviseur van het arbeidsbureau geeft vervolgens in een-rapport aan
in welke arbeidsverrichtingen de gehandicapte is beperkt en welke arbeidsomstandigheden voor de betrokkene ongewenst zijn. Ook kan de gehandicapte psycho-technisch- worden onderzocht door de
beroepskeuze-adviseur, die in zijn advies
o.m. de intelligentie en de overige aarilegstructuur van de betrokkene aangeeft.
Nadat de b.b.-ambtenaar inlichtingen omtrent de betrokken gehandicapte heeft ingewonnen bij eventuele vroegere werkgevers en/of bij andere organen of instellingen, die in het kader van de revalidatie
ook bemoeienis met de betrokkene hebben
gehad, besluit hij het onderzoek naar de
arbeidsgeschiktheid met het opstellen van
een individueel advies voor de bemiddeling,
waarin op grond van alle verzamelde gegevens wordt geconcludeerd voor welke
beroepen en meer in 't bijzonder voor welke
functie de gehandicapte het meest geschikt
wordt geacht. Voor het vaststellen van
deze functie kan de b.b.-ambtenaar ook
gebruik maken van een terzake door de
beroep onkundige x uitgewerkte functie-analyse, waarin alle objectieve aanlegeisen,
die voor de uitoefening van de betrokken
functie nodig zijn, worden vermeld.
(Vervolg op pag. 3)
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FAMILIEBERICHTEN
Na langdurig en geduldig gedragen
lijden is, na voorzien te zijn van de
H.H. Sacramenten der stervenden,
overleden onze schoonzuster, tante
en behuwd-tante
AGNES JOHANNA BARNHOORN
weduwe van'
Gerardus Petrus Wijdeman
in de leeftijd van 86 jaar.
Familie Barnhoorn
Familie Wijdeman
Zandvoort, 30 juli 1963
Huize „Sterre der Zee"
Hogeweg 82
De plechtige uitvaartdienst en de
teraardebestelling in het familiegraf op het R.K. Kerkhof heeft
heden plaats gehad

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kostverlorenstraat, telefoon 2499.
TANDARTSEN:
Zaterdags 19-20 uur, zondags 10-11 uur
en 19-20 uur.
Zaterdag 3 en zondag 4 augustus:
H. L. Hilarides, Tolweg 2, telefoon 2160.
WIJKZUSTER :
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720
APOTHEEK:
3 t.m. 9 augustus:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 4 augustus
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

artis
125 jaar

R.K. Modevakschool

Nog
enige plaatsen open
Opleiding lingerie — costuum en coupeuse
AANVANG 2 SEPTEMBER
Aanmelden: Eerw. Zusters Seminarie
Cruquiusweg 15, tel. 02500-38803, Heemstede

Loon: ƒ 72,00 p.w. bruto + huuicompensatie, AOW/
AWW-compensatie en vakantietoelage.
Aanmelden bij de directrice.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

Voor

een goed verzorgd kapsel

HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
IIEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.
De tweevingerige luiaard en andere nachtdieren nodigen u uit
voor een bezoek aan
hun nieuwe WERELD
DER
DUISTERNIS,
waar zij zich bijzonder goed thuis voelen.

welkom in

artis

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

laat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN in orde
maken

OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Alle soorten tegels en in
alle kleuren. StraatmakersErkend
bedrijf J. J. Willemse&zn
assurantie-agent
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.
Stationsplein 15, telef. 4562

HONDEN TRIMMEN

G. N. Kruisheer

SCHEREN en PLUKKEN.
Tandarts
Uitsluitend bij u aan huis.
AFWEZIG
R. Cohen, Emmaweg 10,
' Hogeweg 58, tel. 4166tel. 2844.
tot 21 augustus
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
Spoedgevallen:
Tandarts Hilarides en
Schildersbedrijf
Tandarts v.d. Meulen.

Van Kessel
Voor pianoreparaties

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Uitsluitend techn. praktijk
Inzetten van ruiten
Haarlem, tel." 21036
Ged. Oude Gracht 114 Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Akersloot
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van
en het leed is geleden!

Vervolg van pag.

Zondag 4 augustus
9 uur: Pfarrer Paul Wegner uit Frankfort a/M.
10.30 uur: Eerw. heer B. J. Knottnerus,
wika te Den Haag.

een HUISHOUDELIJKE HULP

MOLENWERFSLAAN 11, HEEMSTEDE

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Arbeidsbemiddeling
voor minder-validen.

Dameskapsalon
HALTESTRAAT 63 - TELEFOON 2214

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Cliurchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

H. K. VAN ES

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035

Arts

AFWEZIG
tot 26 augustus

ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

Waarneming praktijk
door de overige
Zandvoortse artsen

Koelkasten uit voorraad leverbaar

H U I S TE KOOP GEVR
Br. nr. 5901 bur. Z. Crt.

WOONRUIMTE
gezocht
v.d.
wintermaanden. Br.
nr. 5902 bur. Z. Crt.
ZIT-SLAAPKAMER
met
kouk. gev. d. jong echtp.
van sept. t.m. april. Br. nr
Woninginrichting
HEE- 5802 bur. Z. Crt.
MEIJER, v. Ostadestraat 7a, A.s. jong echtp. zoekt voor
tel. 3116 kan weer STOF- perm. per. l sept. ongem.
FEERWERK aannemen.
WOONRUIMTE; 2 k. m.
kcuk., of ZOMERHUISJE.
Br. ond. nr. 5803 bur. Zvt.
Courant of tel. 4352.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

De STICHTING HUIZE STERRE DER ZEE,
Hogeweg 82 te Zandvoort, vraagt:

E
»

MIELE WASAUTOMATEN
en MIELE WASMACHINES

Vaatafwasmachine
van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)
LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN!

Te koop: INVALIDENWAGEN. Het Huis in de
Duinen E 0-3. Telef. 4459.
Goed tehuis gezocht voor
rood KATERTJE, 6 wk
oud. Kostverlorenstraat 82.

.' kbstyeflpnenstra'at; 49;
Zandvbortc' tel; 449?

A.s. echtp. zoekt WOONRUIMTE, b.b.h.h. Br. nr.
Vervolgens heeft de b.b.-ambtenaar tot arbeidshulp betekent, blijven zij onder de 5903 bur. Z.Crt.
WEGGEVLOGEN: groene
taak zijn bemiddelingsaktiviteit te richten aandacht van de ambtenaar voor de bij- GEVONDEN: HORLOGE
Amazone papegaai „Coco"
NED. PROTESTANTENBOND
op verwezenlijking van het opgestelde be- zondere bemiddeling, teneinde voor hen, Te bevragen: Helmersgenaamd. Ter. te bez. teg.
Brugstraat 15
middelingsadvies. Daartoe treedt hij in wier- arbeidsgeschiktheid door de arbeids- straat 15.
hoge bel. Korteweg, HogeZondag*-4" augustus
- •
contact met de daarvoor in- aanmerking training in de sociale werkplaats is toege- Pedicure en manicure
weg 66/1, telef. 3963.
10.30 uur: mevr. ds. E. Franken-Lief - komende werkgevers. Indien een geschikte nomen alsnog te trachten een passende
VERMIST: SIAMESE karinck (d.g.), Zeist.
A. van der Mije-Walet
arbeidsplaats wordt gevonden, zal hij de werkkring in het normale bedrijfsleven te
ter, mist teen aan linkerGedurende
augustus
voet. "eg bel. ter. te bez.
werkgever trachten te overtuigen dat deze vinden.
Kruisweg 23, tel. 4172.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
arbeidsplaats door een gehandicapte kan
Dit is, heel in het kort, wat er voor de
Wegens vakantie
WERKSTER gevr. 3x per
Zondag 4 augustus
worden vervuld. Hierna introduceert hij gehandicapte gedaan wordt of kan worden
week van 9-12 uur. ƒ 2,AFWEZIG
9 uur: ds. W. Bos van Zaandam.
de gehandicapte bij de werkgever voor als het gaat om hem of haar aan arbeid
per uur. Zelfst. werkkring.
30
aug.:
praktijk
hervat.
10.30 en 19 uur: ds. W. Bos.
een sollicitatiegesprek.
te helpen. Er is nog veel meer en in veel
Parallelweg 5, tel. 2709.
Bij het opstellen van het bemiddelings- meer details over te vertellen zowe'l over KAPSTER komt bij u aan
Dierenbescherming
advies moet de b.b.-ambtenaar overwegen de manier, waarop een en ander gebeurt huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
biedt prachtige badstofof de plaatsing van de gehandicapte kan als over de werkgelegenheidsmogelijkhe- Bel 020-122851
H.H. Missen: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11, worden bevorderd door het treffen van den. Plaatsruimte laat dit niet toe, maar
keukendoeken en theedocBLOEMENHUIS
ken voor volgeplakte Per12 en 19.30 uur.
Weekaano l
R.
H.
v.
d.
MEIJ
bepaalde
financiële
maatregelen
tot
verals
u
geholpen
wilt
worden
omdat
u
zelf
In de week: 7,"7.45 en 9 uur.
silkaarten.
WAND- en
Voor Zandvoort-Noord:
strekking van materiële hulpmiddelen minder-valide bent, of als u ten behoeve SCHEMERLAMP JES 3,95 Haltestraat 65, telef. 2060 Voor u verrijking van de
8.30 en 11 uur in de Beatrixschool.
(bijv. vervoermiddel) of van eventuele van anderen meer inlichtingen wilt hebben,
kast, voor ons versterking
Fa. SCHUILENBURG
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en verplaatsingskosten. Tevens dient hij te ga dan of schrijf dan naar het gewestelijk
Elke dag verse bloemen van de kas!
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974
19-20 uur.
Sccr. Zandvoortselaan 52,
Wij bieden ze u
overwegen of de betrokken gehandicapte arbeidsbureau in uw gemeente.
telefoon 4561.
in vele variëteiten!
nog een bepaalde scholing, bij-, her- of
Grote keuze in kamerplanten
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
omscholing nodig heeft, voor welke voorHet speciaal-adres voor
In juli en augustus geen samenkomst. ziening de over het gehele land verspreide
uw bruids-.en grafwerk
Centra voor Vakopleiding van VolwasseDiverse bloexnzaden
Met
en
zonder
leesbril
nen ter beschikking staan.
JEHOVA'S GETUIGEN
Bediening,
prijs- en kwaliVoorts bestaat de mogelijkheid van Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Bijbelstudie elke dinsdagavond van , 8-9
teit, stemt ieder tot tevrein het Gemeenschapshuis, zaal 4, ingang scholing in een bedrijf onder toekenning
denheid. Zie onze etalage.
Willemstraat.
van een trainingstoeslag. Het bedrijf, dat Romans
door de b.b.-ambtenaar bereid is gevon- Ridwit - De wereldmacht om tranen.
HUMANISTISCH VERBOND
WIST U
den en in staat wordt geacht de gehandiRobbertz - De grote wende.
dat 20% korting op alle
Zondag 4 augustus, 9.45 uur, 298 m: ra- capte voor een bepaald beroep op te leistoomgoederen
diotoespraak door de heer M. v.d. Brink. den, betaalt hem naar rato van zijn pres- De la Roche - Jelna.
Onderwerp: „Bergbeklimmers".
permanent wordt gegetatie, waarboven voor rekening van de Sagan - De wonderlijke wolken.
ven, indien u deze brengt
rijksoverheid een toeslag wordt verstrekt Sayers - Lord Peter schaakt een vrouw.
en haalt in ons filiaal
tot het normale loon. Deze toeslag ver- Brontë - Jane Eyre.
RINGEN
KERKSTRAAT 26
VIT!
mindert naarmate de prestatie van de ge- Régnier - Le sourire.
Chemische wasserij
handicapte tijdens de scholingsperiode
met
een
bril
van
en
ververij
Ontivikkelingslectuur:
toeneemt.
A. G. S L I N G E R
Het ideale poetsmiddel
Berk - Tvveehands auto's kopen zonder
Gediplomeerd opticien
Met het doel om in teamverband de
voor
uw
edelmetalen
Telefoon 2653
risico. 1962.
TELEFOONNUMMERS
als goud, zilver, enz.
Erkend Ziekenfondsmaatregelen
te
beramen
om
de
betrokken
EN ADRESSEN
Buitenweg - Wat wij in ons hart sloleverancier
gehandicapten door een verantwoorde inten.
1962.
NIEUW
ADRES:
Loodgieter
vraagt
D
A
K
schakeling in het arbeidsproces tot maat42212 (02500) Garage Flinterman, Zand- schappelijke zelfstandiheid te brengen Dierenbescherming, jaargang 1962.
Kerkstraat 33, telef. 2359 WERK. M. C. Kupcru.s
Waldeck Pyrmontstr. 551-.3
voortselaan 365, Bentveld, SAABhebben vele ambtenaren voor de bijzonde- Krönckc - Iets nieuws met pitriet. 1961.
en RENAULT-service-dealer.
Haarlem
Telefoon 4395
Meesters
der
russische
vertelkunst.
1948.
2071 Sorlogebedrijf C. Waaning, Kostver- re bemiddeling zitting in de door de provincie revalidatiestichtingen
opgerichte Platte - De franse impressionisten. 1962.
lorenstraat 68.
regionale
adviescommissie
voor
de revali- Romein-Verschoor
Zedelijkheid en
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verdatie. Daamaast zijn zij veelal ook lid
schijnheiligheid. 1962.
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat van verschillende werkcommissies ten behoeven van bepaalde groepen van gehanen Stationsplein.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden, dicapten.
Indien — na talrijke pogingen — is gegasfornuizen, iad'3, tv, wasautomaten
Vlug, netjes en
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol- bleken, dat de plaatsing van gehandicapten, die bijv. in hoofdzaak op lichte, zitgoed,
lensstraat 13.
tende arbeid zijn aangewezen, in het norals Dannenburg
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
male bedrijfsleven nog niet te realiseren
het doet
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
is, worden zij door de bijzondere bemiddeVondellaan 45rood.
Schildersbedrijf
ling voorgedragen voor plaatsing in een
P. J. DANNENBURG
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
der plaatselijke c.q. regionale sociale
Bloemenmagazijn
v/h J. J. van der Mije
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
werkplaatsen, waar zij onder niet-concur„Noord"
KONINGSTRAAT 73
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver- rerende voorwaarden arbeid kunnen verZandvoort
M. S C H N I E D E W I N D
DUS IN DE VERTROUWDE ZAAK
keer, kiosk Raadhuisplein.
Tel. 2457 b.g.g. 2584
Vondellaan hk v.d. Moolenrichten en tegelijkertijd worden getraind
A'dam
tel.
020-741450
2100 Politie (alleen noodgevallen)
straat
—
Telefoon
4320
BINNENVERINGMATRASSEN 80 X 190 .v.a. ƒ 52^50
in het verrichten van bepaalde beroepsVraagt vrijblijvend
offerte
Uw adres voor bruidsPOLYETHERMATRASSEN 80x190 ..... v.a. ƒ 39,75
2345 G-emeente-secretarie
handelingcn. Hoewel de plaatsing in de
en grafwerk
KEURKAPOKMATRASSEN 80x190
v.a. ƒ 72,50
Binnenwerk, buitensociale werkplaatsen, die voor het meren2000 Brandmelding
DIVERSE PLANTJES
werk,
muurwerk
deel
onder
de
gemeentelijke
sociale
werk3043, 3044 Politie
VOOR DE TUIN
voorziening vallen, voor vele gehandicapAangesloten bij de
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
ten dikwijls de enige direkt realiseerbare
Nederlandse Bloemendienst
Haltestraat 21, telefoon 2119
Courant, Achterweg 1.

Belangrijke

Hagerty Silver Foam

Fa. Lansdorp

GROTE KROCHT 20a

verende matras

Beddenmagazijn W. H. KEMPER

i

\

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Winkeliers,
maakt reklame
door middel
van de

HET WERELDBEROEMDE CIRCUS

A
R
A
S
A
N
I
Vanaf 6**
augustus: AMSTERDAM, JAN VAN GALENSTRAAT

S

Dagelijks

twee voorstellingen:
3 en 8 uur

De weg naar schoonheid
Deze week ga iK u iets vertellen over
huidverzorging. U denkt misschien dat
met huidverzorging de ijdelheid gediend wordt. Niets is minder waar. Immcrs: alles wat niet verzorgd is, komt
met tot zijn recht, wat verwaarloosd
is kan vaak zijn functie niet naar behoren vervullen. Uw huid moet dan
ook voorzien worden van de opbouwende stoffen, welke haar ontbreken. Zij
zijn onmisbaar voor de vernieuwing
van de huidcellen en geven een stimulans tot hernieuwde vochtopname. Dooimassage worden de stofwisseling van
de huid en de bloedcirculatie bevorderd, de spieren versterkt en de weefsels verstevigd.
Dti' salon voor schoonheidsverzorging
Beauty Parlour

VOORVERKOOP:

PLASTIC PEDAALEMMERS
5,55
PLASTIC EMMERS
1,95
BOTERVLOTEN
0,85
DRINKGLAZEN vanaf
0,20
LIMONADERIETJES per pakje
0,30
PLASTIC DRAADFIGUREN
0,98
KOP en SCHOTELS vanaf
0,75
SOEPKOPPEN vanaf
0,90
Tornado- Brabantia-, Sola- en Boldoot-artikelen
Fa. J. SCHAAP
Swaluestraat 9, telefoon 2418

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Autorijschool

J. GEERTS
OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2636

Klein en groot

eten v. d. Werff's brood

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Rotterdam", 4 augustus en
ss „Korendijk", 7 augustus.
Argentinië:
ss „Artillero", 5 augustus;
ms „Gap San Antonio", 6 augustus;
ts „Uruguay", 7 augustus.
Australië: ms „Blumenthal", 7 augustus.
Brazilië:
ms „Tatila", 5 augustus;
ms „Gap San Antonio", 6 augustus;
ms „Charles Tellier", 7 augustus;
ms „Iberia Star", 8 augustus.
Brits Oost-Afrika:
ms „La Bourdonnais", 6 augustus;
ms „Si-Kiang", 8 augustus.
Canada:
ss „Rotterdam", 4 augustus.
Chili:
ms „Worms", 4 augustus.
Ned. Antillen:
ms „Attis", 6 augustus
Suriname:
ms „Oranjestad", 7 augustus.
Z. Afrika (rep.) en 2. W.-Af rika:
ms „Capetown Castie", 4 augustus;
ms „Zonnekerk", 7 augustus.
De aandacht wordt er op gevestigd dat
bepalingen van de postdienst in de Ver.
Staten van Amerika 't gebruik van luchtpostomslagen voor zeepostcorrespondentle
verbiedt.
PTT zat derhalve zeepoststukken, voor
de Ver. Staten, die niet aan de voorschriften voldoen, aan de afzenders teruggeven.

Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten!

Prima rietmatten
GA EENS EEN AVOND NAAR... jf^P_fi.]Vt EN
EVA
Tel. reserveringen 60840
Raamvest S, Haarlem, bij de Schouwburg
Tussen 20-21 u. 11487
Zaterdag 3 augustus
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
wegens televisie-opname.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage
Eaopl. Fiet en Frans Koster

Besloten voorstelling

voor afsehuttlng en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrona tij elke hoeveelheid.

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN

Autoverhuur Zandvoort

Prijs billijk. P, G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

ANS NANNINGA

Het Wonder van Zandvoort

Zandvoortse
Courant

ZANDVOORT: Drommel, Kerkstraat 35, telef. 2452.
HAARLEM: V.V.V., Stationsplein, tel. 11100.
AMSTERDAM: Kassawagen op de Dam, tel. 235752.

Kostverlorenstraat 64, telefoon 2179

De zaak waar u voordelig koopt

Burg. Engelbertsstraa •. 64, tel. 2914

FLATBOUW
„Boulevard Zandvoort"
Onder architectuur van de architecten W. Kelder te
Bussum en A. van Ancum te Hilversum wordt langs
de Boulevard de Favauge te Zandvoort een aanvang
gemaakt met de bouw van een blok van 50 flatwoningetj waarvoor de Rijksgoedkeuring reeds is verIe end.
Het gebouw is prachtig gelegen en geprojecteerd met
uitzicht op zee en naar de zonzijde gericht en zal
worden voorzien van:
• centrale verwarming met oliestookinrichting;
9 met marmer bekleed trappenhuis waarin lift;
9 zwevende vloeren;
te Bruynzeelkeukens met roestvrije stalen gootstenen;
O gekleurde wandtegels in vestibules, keukens, w.c.'s
en badkamers;
• rubber of p.v.c. vloeren in vestibules, gangen, keukens en w.c.'s;
• baden, gasgeisers, wastafels met w. en k. water;
• hardhouten ramen met koper c.q. wit metaal hangen sluitwerk;
• balkons c.q. terrassen aan de zonzijde;
Het gebouw bevat:
10 stuks 2 kamer flatwoningen voor alleenstaanden
in prijzen van ƒ 22.500,-; ƒ 23.750,- en ƒ 27.500,4 stuks 2 kamer flatwoningen ad. ƒ 35.000,—
12 stuks 3 kamer flatwoningen ad. ƒ 45.000,—
4 stuks 3 kamer flatwoningen ad. ƒ 47.500,—
12 stuks 4 kamer flatwoningen ad. ƒ 52.500,—
4 stuks 4 kamer flatwoningen ad. ƒ 55.000,—
4 stuks 4 kamer flatwoniKgen ad. ƒ 65.000,—
Bovengenoemde prijzen gelden thans nog geheel vrij
op naam.
VRIJE vestiging, doch ALLEEN voor permanente
bewoning.
Inlichtingen worden verstrekt:
te Zandvoort:
bij de makelaars S. Attema en Zoon, Hogeweg 64-66,
telefoon (02507) 2715;
te Bussum:
van ma. tot en met vr. van 9-16 uur tel. (02959) 10631.

REPARATIE VAN PERZISCHE TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJlAN
Marisstraat 48, telef. 3028.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een'
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

*
*
*
*

PERFECTE COUPE
SOLIDE STOFFEN
SCHERPE PRIJZEN
100u/o SERVICE

Dat biedt u

J

Ruime sortering

in orde is, of nog beter: neemt een

RESERVE
BRIL
mee.
Brülenspecialist
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 ~ TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

MONOPOLÏ

VRIJDAG 2, ZATERDAG 3, ZONDAG 4 en
MAANDAG 5 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

MONDO CANE
Hondse wereld! Schaamteloze wereld! Afschuwelijke wereld!
Een filmdocumentaire van heel bijzondere aard.
Een authentiek filmverhaal in kleuren. Nederlands commentaar Wim Povel,
Toegang 18 jr.
DINSDAG 6 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

Adieu, lebewohl, goodbye
Senta Berger, Bïbi Johns, Trude Kerf.
De populairste sterren van gramofoon en radio
zingen hun beste schlagers. Een kleurenfilm, a.l.
WOENSDAG 7, DONDERDAG 8 AUGUSTUS,
7 en 9.30 uur

Tanze mit mir in den Morgen
Gerhard Wendland, Rex Gïldo, Chris Howland.
Een muzikale kleurenfilm met topschlagers van
het jaai. Ben hartverwarmende liefdesstory.
Toegang alle leeftijden.
DAGELIJKS 2.30 uur r

Sjors van de Rebellenclub
<7&? 2550
Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"

Openluchttheater
Bloemendaal

SPECIAALZAAK VOOR
HEREKMODEeit HERENKLEDING

Lichtgewicht, diverse tweeds en Jersey
ƒ 29,- tot f 79,-

COSTÜÜMS
Als je binnenkomt dan sta je jf jj\, f

BRIL

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

COLBERTS

De winkel achteraf

Nu de vakanties naderen; zorgt er voor dat uw

Schildersbedrijf Weiko

Wij brengen u een grote collectie
PANTALONS
in Terlenka, Trevira, Tergal en Perion
van ƒ 19,75 tot ƒ 42,-

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.

Ziet onze showroom

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

KERKSTR.20 • TEL;3f36

Fa. W. BLOM

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Kamgaren, Terlenka, ea Trevira in de nieuwste kleuren en modellen ƒ 119,- tot ƒ 169,-

HOOFDSTAD OPERETÏt
in voortzetting van de voormalige

einerKleinen
Kondiforei

REGENJASSEN

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

in vele variaties o.a. Terlenka, Popeline en
gabardine ƒ 39,— tot ƒ 79,—

OVERHEMDEN en WEEKENDERS
In tientallen kleuren en in alle prijsklassen
SPORTrACKS
in nylon, popeline en foam back, vele
kleuren, vele modellen
''

KHAKI PANTALONS
ƒ 9,90 tot ƒ 15,90. Ook in andere kleuren
een uitgebreide collectie PULLOVERS,
TRUIEN, VESTEN, DASSEN, SHAWLS.
SPIJKERBROEKEN, WEEKENDSHAWLg

E. DE BOER
De speciaalzaak van Zandvoort
voor herenkleding e» herenmode
KERKSTRAAT 20, TELEFOON 3136

muziek van LEO ASCHER en JOHANN STRAUSS

MAANDAG 5 AUGUSTUS
te 20.15 uur, einde 22.30 uur
Buslijn 3 vanaf station Haarlem.
ZONDAG 4 AUGUSTUS te 20.15 uur:

Israëlische Dansgroep uit Haïfa
VRIJDAG 2 AUGUSTUS te 20.15 uur:

Afrikaanse Negerdansgroep
uit Senegal

ELBI
125 liter, slechts ƒ 258,—
Komt u eens vrijblijvend bij ons kijken?

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS
Achterweg l

DRUKKERIJ
Telef. 2135

"•"..\

1
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ZANDVOORT5E COURANT
voor

ZA-NDVOORT, BENTVELD en ABRDENHOUT

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

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,CO; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Geschenk van badgasten
Er is bezig een nieuw maecenaat te ontstaan. De maecenas is de grote industriële
onderneming of de naamloze vennootschap en de begunstigde is de gemeente,
die de onderneming of de n.v. concessies
verleent. Was het vroegere maecenaat een
particuliere aangelegenheid tussen kapitaalkraclitige kunstminnaar en kunstenaar, met de nieuwe loot is het anders gesteld.
Bij de onderhandelingen en transctities
tussen de grote bedrijven en de pltifltselijke overheid zijn eigendommen van de
gemeenschap betrokken, die door de gemeente worden beheerd. Dat de daarbij
gevolgde gedragslijn niet bij iedereen in
de smaak valt, blijkt wel uit de moeilijkheden die zich hier en daar voordoen.
Een jurist uit Amstelveen heeft in een
versoekschrift aan de Koningin vernietiging gevraagd van een raadsbesluit, waarbij het recht van opstal tot tiet plaatsen
en onderhouden van een benzineverkoopstation werd verleend aan de Esso Nederland n.v. Bij de debatten rond de gevraagde concessie kwam naar voren, dat
de Esso enkele jaren geleden bij de bouw
van een nieuw winkelcentrum het ontbrekende bedrag van ruim drie ton had
verschaft en het gemeentebestuur van
Amstelveen in ruil daarvoor toezeggingen
aan de Esso had gedaan.
In zijn versoekschrift stelt de adressant,
dat het raadsbesluit in strijd is met de
wet en het algemeen belang. En verder
schrijft hij: „Het voorstel van b. en w. is
onvoldoende en onjuist gemotiveerd; door
het besluit van de raad zijn de financiële
belangen van de gemeente geschaad, is
aan de belangen van Amstelveense gegadigden .voorbijgegaan en zijn nnjuiste
concurrentieverhoudingen op de benzinemarkt bevorderd".
En nu dichter bij huis. Onlangs kreeg
het korps Reserve Gemeente Politie
een Volkswagenbusje cadeau. Dit voertuig, aangeboden door een „comité uit de
burgerij", was mede gefinancierd door de
Caltex. Burgemeester mr. H. M. van Fenëma, die het geschenk in zijn kwaliteit als
hoofd van de politie in ontvangst nam, _
noemde het een blijk van waardering van
de burgerij voor het werk van de politie.
Maar in de raadsvergadering van j.l. dinsdag toonden verscheidene raadsleden en
de loco-burgemeester zich minder ingenomen met het blijk van waardering en
noemden de gang van zaken een bedenkelijk verschijnsel. Naar aanleiding van
de aanbieding heeft een inwoner van de
gemeente een schriftelijk protest ingediend bij de Commissaris van de Koningin.
Zoals de zaak zich thans ontwikkelt Is
er voldoende aanleiding het hele vraagstuk aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het resultaat zou wel p.ens kunnen zijn, dat er drastisch moet worden ingegrepen in de verhouding tussen weMoener en begunstigde.

Bij het ter perse gaan van dit nummer
vernamen wij dat een comité van badgasten a.s. woensdag 10 uur v.m., een speedboat zal aanbieden aan de voorzitter van
het Strandschap Zandvoort, mr. H. M. van
Fenema, ten behoeve van het stranddetachement van de gemeentepolitie.
(In de raadsvergadering van dinsdag ~5
juni voteerden de raadsleden een krediet
voor de aanschaf van een ander vaartuig
dan de politie op het ooy had.)

Belangstelling voor expositie
Ruim vijfhonderd bezoekers hebben een
rondgang gemaakt op de tentoonstelling
„Sandevoerde werd Zandvoort" in het Gemeenschapshuis. De expositie, die een
beeld geeft van de ontwikkeling van
Zandvoort rond de eeuwwisseling, blijft
tot en met 8 augustus geopend.

Bevorderingen bij P.W.
Met ingang van l januari 1964 worden bij
de Dienst van Publieke Werken de navolgende personen bevorderd.
Corn. Koper van klerk tot klerk a; Th.
C. Rees van technisch ambtenaar Ie klas
tot technisch hoofdambtenaar; J. A. Tendeloo van technisch hoofdambtenaar tot
technisch hoofdambtenaar Ie klas; A.Loos
van groep C 3 naar groep C 4; E. W.
Keur, J. Molenaar, A. van der Mije,
A. Pauwels, J. Pellerin, J. van der Ploeg,
M. W. Terol, J. Visser, J. F. Wierth en
K. Zwemmer van groep C 4 naar groep
C 5; P. Herfst, G. van der Heijden, D. A.
Heijnen, A. Kerkman, L. Meiland, K. Pellerin, G. C. Schoemaker, C. Schuiten en
A. Zwemmer van groep C 5 naar groep
C 6; A. Drommel, G. Keur, K. Koper, J.
C. Kraaijenoord, G. Paap, L. Paap, V.
Paap en C. Zwemmer van groep C 6 naar
groep C 7.
Met ingang van dezelfde datum worden
in de vaste dienst aangesteld L. van der
Mije Jr., G. Terol, C. J. Keur, Jb. Molenaar, W. de Roode, D. van Schravendijk,
G. W. Seders, Jb. Rietdijk, K. A. Visser,
D. ter Haar en C. Riepen.

Afscheid van politie
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, neemt brigadier
D. W. van Akooy, met ingang van l oktober afscheid van de gemeentepolitie.

Geslaagde redding
De heer J. M. Methorst, werkzaam bij de
gemeentepolitie, heeft tijdens een bezoek
aan Katwijk een 10-jarige jongen het leven 'gered. De knaap was in de haven in
moeilijkheden geraakt. Zijn moeder die
hem was nagesprongen moest hem loslaten, waarna de jongen in de diepte verdween. De heer Methorst kwam te hulp
en slaagde er in de jongen aan de kant te
brengen. Hij paste hierna met succes
kunstmatige ademhaling toe. Leden van
het rode kruis namen later de verzorging
van de jongen over.

EEN NIEUWE KRACHTBRON
Amerikaanse ingenieurs hebben een nieuwe toepassing gevonden voor de straalmotoren, welke worden gebruikt voor de voortstuwing van grote straalverkeersvliegtuigen. Bij Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio, werken op het ogenblik deskundigen van het Amerikaanse concern General Electric aan de installatie van een
electriciteitscentrale, welke als voornaamste krachtbron tien aan elkaar gekoppelde
straalmotoren heeft. De centrale wordt gebouwd in opdracht van het plaatselijke
gas- en electriciteitsbedrijf.
De voornaamste taak van de nieuwe electrische centrale is in te vallen tijdens de
piekuren als de huidige centrale de vraag
niet meer aan Kan. In het met comfort
omgeven
Amerikaanse
huishoudleventje is een grote plaats ingeruimd voor alle
mogelijke electrische apparaten. Vanaf het
koken tot en met de afwas wordt alles
verwerkt door electrische robots. De huisvrouw lijkt daar soms meer .op een electronische „operator" dan op de gastvrouw
van het gezin. Een spottende geest heeft
opgemerkt, dat men tussen al die apparaten door nog slechts bij uitzondering tijd

krijgt om ook wat te eten..
Deze apparaten vragen bijzonder veel
van de voorzieningen. Vooral doordat de
vraag naar electriciteit zich vooral uit aan
het eind van de middag, tijdens de ook in
Nederland bij de openbare bedrijven beruchte spitsuren. De centrales moeten dan
ver boven haar capaciteit werken om aan
de vraag te voldoen. Door inschakeling
van de straalmotoren hoopt men nu in
Ohio de oplossing te hebben gevonden. De
krachtige giganten drijven een turbine
aan, well-e zorgt voor 100.000 kilowatt.
De straalmotor-centrale moet volgens

Het „middenberm-gevaar"
K.N.A.C. geeft adviezen
De recente ongelukken met dodelijke afloop, die op de autowegen zonder middenbermbeveiliging plaatsvonden, hebben opnieuw de aandacht gevestigd op de betrekkelijke onveiligheid van dit soort wegen.
Ondanks het voortdurend aandringen van de verkeersbonden, dient men er rekening mee te houden, dat de eerste jaren nog geen grootscheepse beveiliging door een
middenrail zal verschijnen. Het is daarom zaak, te trachten de gevaren zo veel
mogelijk te beperken door de automobilisten ter zijde te staan met een aantal adviezén, die er op gericht zijn dergelijke ongelukken te voorkomen of althans de
ergste gevolgen te voorkomen.
Door middel van de hier volgende adviezen inzake het „middenberm-gevaar", wil
de KNAC een bijdrage leveren tot de veiligheid op de weg.
Deze adviezen zijn gebaseerd op een studie van dergelijke ongelukken en op ervaringen van de slipscholen en de hogere
rijvaardigheidsopleiding van de KNAC.
Hierdoor is bekend welke fouten de automobilist maakt en hoe men deze kan corrigeren.
De meest voorkomende situatie die tot
overschrijdingen van de middenberm aanleiding geeft is de volgende: terwijl een
auto wordt ingehaald begint zijn bestuurder zelf aan een inhaalmanoeuvre. Hierdoor wordt de inhalende auto van de linkerbaan in de berm gedrongen.
Uiteraard is het inhalen zonder eerst
goed overtuigd te zijn, dat er geen
auto's achteropkomen, een schrikbarende
fout. Maar het gebeurt nu eenmaal, zodat
er rekening mee gehouden moet worden.
De eerste reactie van de automobilist,
die in het nauw gedreven wordt, is remmen uit volle macht. Dit is niet alleen een
natuurlijke reactie maar ook een juiste:
men kan misschien nog achter de uitwijkende auto komen. Zodra men echter al
remmend in de middenberm komt, is een
onheil vrijwel onvermijdelijk. De geremde wielen ondervinden namelijk in de losse grond van de berm minder weerstand
dan in het wegdek. Die wielen gaan glijden en de wagen wordt onhanteerbaar, als
men tenminste geen slipcursus heeft gevolgd. Een groot aantal van de ongelukken ontstaat doordat de auto uit balans
raakt!
Dit slippen moet vermeden worden.
Daarom is het eerste advies:
— als men in de middenberm wordt gedrukt, laat de rem los en blijf sturen!
Dit sturen betekent niet: kom zo snel mogelijk weer op de rijbaan! Deze plotselinge stuurmanoeuvres kunnen de auto
toch aan het slippen -brengen terwijl bovendien de rijbaan weer gevuld kan zijn
met verkeer. Dus:
— indien men in de middenberm terecht
komt, blijf daar dan in rijden.
het schema over twee jaren gaan draaien.
De ingenieurs, die aan de bouw van de
centrale werken, moeten heel wat problemen overwinnen. Voorwaarde bij de opdracht was, dat niemand last mocht hebben van het enorme lawaai, dat de motoren ontwikkelen. En dan tien van deze
herrieschoppers bij elkaar, dat zou wel
wat al teveel van de verdraagzaamheid
van de menselijke gehoororganen vragen.
Om tegemoet te komen aan deze bezwaren zal de turbinegenerator worden ingebouwd in een soort bunker van bewapend
beton, welke volkomen geluiddicht is. De
centrale zal worden bediend vanuit een
ander gebouw, zodat niemand de bunker
behoeft te betreden als de motoren draaien.
Dat zou trouwens een levensgevaarlijke
bezigheid zijn, want de straalmotoren ontwikkelen een enorme zuigkracht.
Volgens het gas- en electriciteitsbedrijf
in Cincinnati zal de straalmotor-centrale
op goedkope manier zorgen voor een ruime reserve aan electriciteit, waarmee men
ruimschoots kan^ voldoen aan de vraag
tijdens de spitsuren.

Dit betekent dat men dwars door struiken, heggen en paaltjes moet rijden,
maar alles is beter dan dwars door tegemoetkomend verkeer of zelfs achteropkomend verkeer.
Als dan de auto stil staat en het hart
weer een beetje normaal klopt, kan men
er aan denken weer op de weg te komen,
na zorgvuldig gekeken te hebben naar het
overige verkeer.
~ In het kort dus: niet remmen, niet terugsturen maar op de berm trachten te
blijven. Het eist wat koelbloedigheid,
maar als men zich met het denkbeeld vertrouwd maakt, bestaat de kans op ontsnapping.
Het is overigens de ervaring, dat men
theoretisch ontvangen lessen moeilijk in
praktijk brengt: slechts met oefenen komt
men aan een juiste reactie. Maar dit oefenen kan slechts op daarvoor ontworpen
banen.
Het zou natuurlijk veel beter zijn, als er
niet ingehaald werd op dergelijke ogenblikken. Men is geneigd aan te nemen, dat
dergelijke overtreders geen rekening houden met het achteropkomend verkeer. De
ervaring heeft echter geleerd, dat dit niet
helemaal juist is. Een belangrijke oorzaak
is het verkeerd gebruik van de spiegel(s).
Men houdt onvoldoende de weg achter in
de gaten. Bovendien vertrouwt men te
veel op de buitenspiegel. De buitenspiegels hebben het nadeel dat zij in de
allermeeste gevallen een dode hoek laten bestaan. De plek schuin links achter
de auto blijft onzichtbaar — en dat is
juist de gevaarlijke plek: Vandaar:
— kijk altijd even over de schouder voordat men aan een inhaalmanoeuvre begint. Spiegels zijn niet altijd voldoende.
Bovendien is gebleken dat de overgrote
meerderheid van de buitenspiegels verkeerd is afgesteld of ontsteld zijn geraakt. Slechts een paar op de honderd
buitenspiegels staan goed. Een advies
voor de juiste stand is daarom:
— stel de buitenspiegel zó, dat de zijkant
van de eigen auto nét niet meer te zien
is — horizon achter moet nog net bovenin te zien zijn.
Beide spiegels moeten gecontroleerd en
zonodig versteld worden zodra een andere bestuurder in een een auto plaats
neemt.
Zeer belangrijk is het invoegen vanaf
de vluchtstrook en vanuit een zijweg. Beide invoegmanoeuvres dienen zó te geschieden, dat men eerst óp de vluchtstrook
naast de weg snelheid heeft en niet door
te wachten op een „gat" in het verkeer.
Te weinig beseft men ook, dat de vluchtstrook voor noodgevallen is. Vaak ziet
men families aan de picnic op nog geen
honderd meter van een invoegweg!
Tenslotte nog een verzoek: als men wil
„genieten", toeristisch toeren, rondtuffen
met vijftig, zestig kilometer, vermijdt dan
de autowegen.

Bijeenkomst gemeenteraad
De Zandvoortse gemeenteraad komt dinsdag 27 augustus a.s. in openbare vergadering bijeen.

Aanrijdingen -tijdens weekeinde

Winst blijft dalen
bij PTT
In '62 daalde de winst van PTT met bijna 46 miljoen ten opzichte van 1961 en met
bijna 68 miljoen minder dan in 1960. Er werd in het vorig jaar een winst geboekt
van 29,4 miljoen gulden. Dit staat in het verleden week verschenen jaaroverzicht
van de PTT. De ongunstige ontwikkeling',welke geheel is toe te schrijven aan de uitkomsten van de eigenlijke bedrijfsvoering, is het gevolg van de relatief sterke stijging van de lasten, m hoofdzaak van de personeelslasten.
Uit de winst word aan fondsen en reserves 11,5 miljoen toegevoegd en 15 miljoen
aan het Rijk uitgekeerd. Voorts werd in
1962 voor een bedrag van 216,9 miljoen
gulden geïnvesteerd, derhalve ruim 6 miljoen meer dan in het voorafgaande jaar.
Deze stijging kon niet verhinderen dat de
uitbreidingen achterbleven bij de toeneming van de vraag.
In 1962 stond tegenover de door het
Rijk verstrekte middelen voor kapitaaluitgaven en voorraadvorming ten bedrage van 203,7 miljoen gulden een uitkering
van het Rijk van 134,6 miljoen, t.w. 120
miljoen wegens afschrijvingen, 0,2 miljoen wegens verkoop bedrijfsmiddelen en
14,4 miljoen wegens toevoeging aan fondsen en reserves. Tevens werden nog aan
uitkeringen verricht 3i/., % van de bedrijfsbaten a<J 26,1 miljoen, wegens kapltaalrente 47,2 miljoen en het hiervoor genoemde aandeel in de bedrijfswinst van
15 miljoen gulden.
Het exploitatieresultaat van de Posterijen ging in 1962 sterK achteruit; het
verlies bedroeg n.l. ruim 42 miljoen gulden. De oorzaak hiervan ïs de stijging van
de personeelskosten, die in een arbeidsintensief • onderdeel als de Posterijen vangrote betekenis is. Vroeg of laat zijn in
dergelijke bedrijven prijsaanpassingen nodig indien een permanent verliessaldo niet
aanvaardbaar wordt geacht. Bovendien
wordt reeds lange tijd een grote hoeveelheid stukken — ca. 60% van het totaal
-— tegen een tarief beneden de kostenpnjs
vervoerd. Het daaruit voortvloeiende verlies Kan in 1962 op ettelijke tientallen miljoenen guldens worden gesteld.
De vraag naar telefoonaansluitingen
bleef stijgen en bereikte met rond 180.000
aanvragen (in 1961 164.000) een recordhoogte. Tegenover deze vraag stond een
produktie van ruim 163.000 aansluitingen
(het voorgaande jaar 151.000). De wachtlijst werd weer langer, n.l. 64.300 tegen
48.700 ultimo 1961. Bij voortduring van
de huidige omstandigheden is het eind
van deze groei nog niet in zicht.
Het aantal telefoonaansluitingen b&droeg eind 1962 1.222.698 (het jaar daarvoor 1.127.384). Het lokale, interlokale en
uitgaande internationale telefoonverkeer
nam toe met ca. 7%, 10%^ en 13% tot
resp. 1.081 miljoen, 548 miljoen en 7,6 miljoen gesprekken.
Het aantal draadomroepaansluitingen
daalde in sneller tempo dan in 1961, n.l.
met 9.700 tegen 3.400 in het voorafgaande jaar. De belangstelling voor bijzondere
draadomroepinrichtingen (in ziekenhuizen,
bejaardencentra, fabrieken enz.) bleef zich
gunstig ontwikkelen. Het aantal van deze
inrichtingen steeg van 2.272 in 1961 tot
3.100, het aantal luistermogelijkheden
van 53.000 tot 63.000.
Het aantal geregistreerde radio-ont-

vangtoestellen steeg slechts weinig en
bedroeg ultimo december ruim 2,6 miljoen. Het aantal geregistreerde televisietoestellen steeg met ruim 235.000 tot bijna 1,3 miljoen.
De opbrengst van het luistergeld beüroeg bijna 36 miljoen gulden. De opbrengst is lager dan in 1960 en 1961, hetgeen echter is toe te schrijven aan het
systeem van vooruitbetaling dat medio
1960 is ingevoerd en dat in 1960 en 1961
tot een vermeerdering van opbrengst heeft
geleid, dat niet evenredig was aan de
toeneming van het aantal toestellen.
De opbrengst van het kijkgeld beliep
ruim 43 miljoen gulden, d.w.z. ongeveer
S miljoen meer dan in 1961.
Doordat de werving van personeel in
het tweede halfjaar iets gunstiger verliep
bedroeg de toeneming van de personeelsbezetting in 1962 rond 2.500 man. Toch
was de situatie aan het einde van het jaar
nog allerminst bevredigend, niet alleen
door het op dat moment in het Westen
nog bestaande tekort, doch in het bijzonder doordat de personeelsmoeilijkheden
van de drie grote steden niet uitsluitend
conjunctureel, doch waarschijnlijk ten dele ook als een structureel verschijnsel
moet worden gezien, schrijft de PTT.

Spaarresultaat
De inleggingen bij de Nutsspaarbank te
Zandvoort bedroegen in de afgelopen
maand ƒ 540.041,- en de terugbetalingen
ƒ 265.915,- zodat het spaartegoed steeg
met ƒ 274.126,- tot een totaal van
ƒ 5.585.678,-.
Het aantal spaarders steeg in de afgelopen maand tot 4.818.

P.V. „Phoenix"
De postduivenvereniging „Phoenix" hield
j.l. zondag een wedvlucht vanaf St. Ghlslain over een afstand van 220 km. Gelost
om 13 uur, arriveerde de eerste duif om
15.35 uur. De uitslagen luiden:
R. Engelander l, 4, 13
R. van Gijtenbeek 2, 5, 6, 11, 12, 16
G. A. Koper 3
Th. van der Meulen 7, 9, 15
J. de Leeuw 8 en 10
R. Benjamins 14.

De uitslag van de wedvlucht vanaf Bordeaux op zondag 28 juli, afstand 920 km,
luidt:
R. van Gijtenbeek l en 4
Jan Koper 2
R. Engelander 3

Beesten Maya*
(Met

verontschuldigingen aan de Dierenbescherming)

Wat mensen elkaar zo al aandoen, vrienden, is dikwijls bijzonder vervelend, maar
hoe sommige dieren of diergroepen ons,
mensen, kunnen dwars zitten, grenst bijna
aan het ongelooflijke. Er wordt de laatste
tijd zoveel gesproken over de hinderlijke
gevolgen van atoomproeven, kabinetsformaties, topconferenties en wat dies meer
zij. Maar de dingen, waar ,we allemaal
dagelijks mee te maken hebben, gaan nagenoeg langs ons heen. Misschien wel omdat wij er aan gewend geraakt zijn of er
immuun voor zijn geworden. Ik wil wel
niet beweren dat de hierna te noemen dieren ons bestaan direkt bedreigen, maar
ze zijn toch wel in staat in vrij veel gevallen een gestoord evenwicht of een fnuikende disharmonie terweeg te brengen. Ik
zal kort zijn, want het is zomer en u geniet daarvan.
x
Eerst een paar grote dieren: Kat en
hond: Beide diersoorten komen vrij veelvuldig voor in onze badplaats en hun aanwezigheid is een voortdurende bron van
vertedering (voor baas en bazin). Het zijn
aardige en soms wel trouwe beesten, ook
al omdat zij enkele hinderlijke eigenschappen niet in het huis, waar zij verzorgd
worden, ten toon spreiden, maar daarbuiten. Dikwijls bij de naaste buren.
Wie van ons is al niet talloze malen in
z'n eerste, tweede of derde slaap gestoofd
door het smartelijk-verliefde gekerm van

maanzieke katten. En menigmaal heb ik
persoonlijk brave burgerlieden 2ich knersetandend over de gezonde eetlustverschijnselen van hun buurmans hond alen
buigen om enige seconden later te ontdekken dat zij, de brave burgerlieden, eerder
genoemde eetlustgevolgen op een strandschepje verzamelden en met een sierlijke
boog in de tuin deponeerden, waar zij (de
verschijnselen) thuis hoorden.
Over de kwallen kan ik slechts rillend
van afschuw schrijven. Deze puddingen
doen mij geenszins sympatiek aan en deze
afkeer zal worden gedeeld door tienduizenden landgenoten, die zich de afgelopen
weken in Zandvoort te water begaven. U
kent ze, vrienden, die stompzinnige uitzichtloze wezens met hun bolle luiende
koppen en hun stekende slierten die zich
vasthechten aan alles wat bloot is aan u.
Enfin, genoeg hierover. U hebt er ook
koorts en nachtmerries van gehad.
De mug is een merkwaardig dier. Eerst
wiegt hij ons in slaap met z'n serene Hederen en als het hem (of moet ik haar zeggen?) gelukt is onze af weerbewegingen
van handen en voeten lam te leggen, doet
hij (zij)x een verradelijke aanval op ons
bloed.
Hele nachten zijn wij, gewapend met
badhanddoeken en kranten, bezig met deze
dieren, die ons — evenals de kwallen — bij

Vrijdagnacht werd een lichtmast op de
Boulevard de Pavauge omver gereden
door een vrachtwagen, bestuurd door een
inwoner uit Zandvoort. De wagen werd
zwaar beschadigd.
Zaterdagavond vond op de Zeestraat nabij
de Haltestraat een aanrijding plaats tussen twee auto's.
In de Piet Heinstraat nabij de Parallelweg reden een auto en een motor tegen elkaar. Lichte materiele schade was het gevolg.
*
Zaterdagavond reed een 18-jarige inwoonster uit Aalstop, ter hoogte van de rijwieloversteekplaats Haarlemmerstraat-Busweg
tegen een bus van de NZHVM. Zij kwam
ten val en klaagde over pijn aan schouders
en benen. Op advies van een arts werd zij
naar haar vakantieadres overgebracht.
*
Zaterdagmiddag sloeg een auto door het
springen van de rechtervoorband over de
kop. De bestuurder liep enkele lichte verwondingen op. De .auto werd vrij zwaar
beschadigd.
*
Zondagmiddag vond een aanrijding plaats
op de hoek van de Zandvoortselaan en de
Bentveldweg tussen een auto en een
bromfiets. De autobestuurder had geen
voorrang verleend. Beide voertuigen werden beschadigd.
*
Zondagavond slipte een bromfietsbestuurder uit Heemstede in de Celciusstraat en
kwam ten val. Hij liep een hoofdwond en
een hersenschudding op.
*
In middag- en avonduren deden zich een
viertal kettingbotsingen voor.

Vriendschappelijk voetbal
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt zaterdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ripperda 1.

P.V. „Pleines"
„Pleines" hield j.l. zondag een wedvlucht
vanaf St. Ghislain over een afstand van
220 km. Gelost om 13 uur, arriveerde de
eerste duif om 15.36 uur. De uitslagen
luiden:
W. Terol l, 18
R. Driehuizen 2, 19
G. Driehuizen 3, 4
P. Koper 5
v,
C. Visser 6
K. Driehuizen 7, 15, 20
K. Kramer 8, 17
J. Koning 9
W. Driehuizen 10, 14
A. Loos 11
A. Molenaar 12
H. Vleeshouwers 13
B. Lukkassen 16

Heden ten dage vormt tegen het nog altijd veel gespeelde Konings-Indisch de z.g.
Samisch-variant (5. f3) een zeer geliefkoosd wapen. Wit verkrijgt met dit
agressieve systeem n.l. vaak goede aanvalskansen tegen de zwarte koning'. Onderstaande partij geeft een goede illustratie vati de Witte kansen.
Zilber-Kalninsj
Kampioenschap Letland 1963
I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pblc3, Lf8-g7, 4. e2-e4, 'd7-d6, 5. f2-f3, 0-0,
6. Lcl-e3, Pb8-c6 (Het moderne anti-<~
Samisch-wapen. Ik geloof echter, dat de
opstelling met Pc6 in de onderhavige variant spoedig uit de praktijk zal verdwijnen; Zwart heeft de laatste tijd er namelijk enkele gevoelige nederlagen mee geleden, b.v. m de partij O'Kelly-Ramlnez,
Malaga 19G3: 7. Dd2, a6, 8. 0-0-0, Ld7,
9. Lh6!, Db8(?), 10. h4!, b5, 11. h5!, TfdS,
12. h"V6:, fg6:, 13. Lg7:, Kg7:, 14. Dh6+,
Kf7, Ï5. e5!, de5:, 16. Pe4, Pdé:, 17. Pg5+,
KeS, 18. Dg6:-H! en Zwart gaf op)
7. Pgl-e2, a7-a6, 8. .Ddl-d2, Lc8-d7, 9. g2g4, e7-e5? (Dit is consequent; de opstelling met Pc6 en a6 is op het doorzetten van b5 gericht, 9. ...Tb8 of 9. ...DbS
verdiende daarom de voorkeur). 10. d4d5, Pc6-e7 (Op het meer actieve 10. ...Pa5
(met de bedoeling alsnog b5 te spelen)
was sterk 11. Pel (dreigt b4) gevolgd)
II. Pe2-g3, Pf6-e8, 12. Lfl-d3, f7-f5 (Deze
voor het Konings-Indisch karakteristieke
zet leidt in de onderhavige stelling
slechts tot grote moeilijkheden, aangezien
de open lijnen aan Wits aanval ten goede
komen. Zwarts positie is evenwel ook
zonder f5 niet benijdenswaardig; Wit
dreigt met h2-h4-h5 een vrijwel winnende
. aanval te ensceneren) 13. g4xf5, g6xf5,
14. eéxfö!, Pe7xf5, 15. Ld3xf5!, Ld7xf5,
16. Pc3-e4!, Lf 5xe4( Het in positie als deze altijd zo sterke paard op e4 kon Zwart
moeilijk laten staan, zeker niet nu na
voorbereiding door 17. 0-0-0 sterk 18. Pg5
dreigde, maar ook de tekstzet lost Zwarts
moeilijkheden niet op. Langs de open glijn wordt Zwart nu naar de nederlaag gespeeld) 17. f3xe4, Lg7-f6 (Om 18. P£5
met Pg7 op te vangen) 18. 0-0-0, Pe8-g7,
19. Tdl-gl, Kg8-h8 (ziè^diagfam)"~"

*

Zondag 28 augustus hield „Pleines" een
wedvlucht vanaf Bordeaux over een afstand van 920 km. Zaterdag gelost om
13 uur, arriveerde de eerste duif zondag
om 15 uur. De uitslagen zijn:
C. Visser l, 2, 4, 5
R. Driehuizen 3
K. Driehuizen 6.

bepaalde windrichtingen en temperaturen
gezelschap komen houden.
Over de vliegen kan ik nog korter zijn.
Vliegen dwingen ons tot enorme krachtsinspanningen, omdat zij de gehele dag door
actief doende zijn, onze spijzen te verontreinigen en onze ruiten te bevuilen. Vliegen zijn de meest onbeschofte dieren, die
ik ken, want ae doen hun behoefte op ons
dagelijks brood. En daar maak ik bezwaar
tegen.
De aardappel-aal. Tja, wat moeten wij
met dit beest? 't Ding zal waarschijnlijk
slechts met behulp van een microscoop
zichtbaar zijn, maar het heeft bepaald dat
wij al ettelijke jaren verstoken blijven van
onze onvolprezen Zandvoortse duinpieper.
Zij aijn verantwoordelijk voor de dodelijke
moeheid, die de aardappel op deze door de
aaltjes aangetaste percelen kenmerkt. En
zijn er soms mensen, die er wat voor voelen een aardappel te eten, die moe is?
Dan is daar nog de dennescheerder.
Een olijk scheerdertje, dat onze achtenswaardige gemeenteraad al heeft genoopt
een krediet van ruim een ton beschikbaar
te stellen. En nog niet eens om het ongedierte uit te roeien. Welnee, om puur negatieve beweegredenen: het vellen van
dennen en het uitdunnen van bossen. Stel
u voor: het uitdunnen van de Zandvoortse
bossen. Hier worden wij gekwetst in onze
regionale trots. Wie aan onze dennebossen komt, trapt op ons hart. De snoodaard
zal dat weten. Ook al heet hij dennescheerder. En wij gooien het kind met het
badwater weg. Als u door een wesp in uw
arm bent gestoken, kunt u die arm laten
amputeren. U hebt dan geen last rneer van
de ontstoken plek.
En dan heb ik nog niet gesproken over
de duiven van mijn buurjongen. Maar dat
is een apart hoofdstuk, waar ik nog wel
eens op terug kom.
BARTJE
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20. h2-h4! (Deze pion zal oprukken tot
h6, daarmee Pg7 verdrijvend en Pf5 mogelijk makend. Een even eenvoudig als
doeltreffend idee) 20. ...Dd8-d7, 21. h4-h5,
b7-b5 (Dit had 12 zetten eerder moeten
gebeuren; nu negeert Wit deze zet een- .
voudig) 22. h5-h6, Pg7-e8, 23. Pg3-f5,
b5xc4, 24, Tgl-g4!, c7-c6 (Maakt ruimte
voor Fe8, want er dreigde Tgl benevens
Dg2 etc.) 25. Thl-gl, c6xd5 (Op een zet
als 25. ...Tb8 was winnend gevolgd 26.
~Dg2!, Pc7, 27. Tg7!, Dd8, 28. Ph4ü, Tg8
(28. ...Lh4:, 29. Th7: + !), 29. Pg6+!, hg6:,
30. Dg6: en mat. Een mooie variant!)
26. Dd2xd5, Pe8-c7, 27. Dd5xd6, Dd7xd6,
28. Pe4xd6, Lf6-e7, 29. Tgl-g8+! en Zwart
gaf op. Op 29. ...Tg8: volgt 30. Pf7 mat.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Ongeval op het strand
De 78-jarige arts R.O. uit Amsterdam
Kwam zondagochtend op een plankier ten
val en kwam daarbij met zijn rechteronderarm door een ruit van een windscherm
van een strandtent terecht. Met verwondingen moest de arts naar het Marinehospitaal in Overveen worden overgebracht.

Ontvreemd
Bij de politie werd dit weekeinde aangifte gedaan van diefstal van een bromfiets, een handtas uit een strandstoel, een
herenrijwiel, en een radio uit een geparkeerd staande auto.

l

FAMILIEBERICHTEN
Heden ging van ons heen na een
een langdurige met grote moed gedragen ziekte, onze lieve en zorgzame man, vader, behuwd- en
grootvader
HENDRIK KEUR
in de leeftijd van 77 jaar.
Uit aller naam:
M. Keur-Visser
Zandvoort, 4 augustus 1963
Nieuwstraat 7
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zandvoort. Gelegenheid tot bezoek aldaar
dinsdag 6 aug. van 3.30-4.30 u. n.m.
en van 7-7.30 uur n.m.
De teraardebestelling
zal plaats
hebben woensdag 7 aug. a.s. te 2 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek Rouwkamer
plm. 1.45 uur n.m.

Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, na een langdurige ziekte,
onze lieve moeder en oma
Cornelia Barendina Hoogendjjk
weduwe van Cornelis van Weele
in de ouderdom van 64 jaar.
Utrecht:
A. L. Teeken-van Weele
M. J, Teeken
Harffsen:
C. Kok-van Weele
'J. Kok
Zandvoort:
B. C. van Bruinessen-van Weele
C. van Bruinessen
Zandvoort:
J. J. Vermeulen-van Weele
W. H. J. Vermeulen
Utrecht:
C. van Weele
E. van Weele-Jansse
en kleinkinderen
Utrecht, 5 augustus 1963
Jaffastraat 12
De crematie is bepaald op donderdag 8 augustus, na aankomst van
trein 9.59 uur, halte Dnehuis-Zuid.

Geen geld of goederen af te geven aan
mijn vader G. J. KROES Sr., daar door
mij niets wordt vergoed.
G. J. Kroes Jr.
Zandvoort, Haarlemmerstraat 30

AUTOVERHUUR
„ZflNDVOORT"

Winkeliers,
maakt reklame
Verhuur van • Opeis en door middel
Volkswagens met roldak.
van de
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
Zandvoortse
Courant
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
Want:
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
wie
niet
bel: 02500-11607.
IIEEMS graanhandel, Anadverteert
thoniestraat 54-56, Haarwordt
lem Wij bezorgen maandag, donderdag en zatervergeten!
dag in Zandvoort.

WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam Ie et.,
Concertgeb. buurt, 3 kmrwon. Huur ƒ 74 p.m. Gevr.
te Zandv. of omg. 2 of 3kam.-woning. Evt. eenv.
arb.w. 'Br. 6005 Z. Crt.
WONINGRUIL,. Aang. te
Naarden parterre-flat bev.
4 kmrs., keuk., douche.,
lavet, v. en a. balc. Huur
ƒ 97 p.m. Gevr. te Zandv.
of omg. 2, 3 of 4 k.-won.,
onversch. welke st. of welke huur. Br. nr. 6006 Z.Crt
Gevraagd: G A R A G E ,
omg. Tolweg. Tel. 3509.
WONINGRUIL
Aangeb. ben.huis. kamer
ensuite, 2 sl.k., keuk, achtertuin. Gevr. grotere woning. Br. 6004 Z. Crt.
Te koop: MOTORFIETS,
150 cc, t.e.a.b. Tolweg 25.
WEGGELOPEN:
WITTE
POES met blauwe ogen en
litteken op buik, luistert
naar de naam BIANCA.
Lijsterstraat 12, tel. 3866.
Prima WERKSTER gevr.
2 a 3 mid. p.w. vast. Loon
ƒ 2,50 p.u. Br. nr. 6003
bur. Zandv. Courant.
Te huur gevr. door dame
m. dochter v. 5 jr (verlofgangers) van 15 aug. of l
sept. 2 KAMERS m. keuk.
of gebr. v. keuk. Br. met
opg. v. pr. ond. nr. 6001
bur. Z. Crt.
WERKSTER gevr. Zelfst.
werkkring in rustig gezin,
van 9-12 u. a ƒ 2- per uur.
Balkstra, Frans Zwaanstraat 78. tel. 4411.
Gevr. te huur of te koop:
WINKEL of BEDRIJFSRUIMTE in centr. Zandv.
plm. 60 m-' voor vestiging
„Wasserette". Ook deelgenootschap aang. Tel. 4411
of br. nr. 6002 Z. Crt.
GARAGE of stukje grond
daarvoor te koop gevr.
Telefoon 3284.
MOTORFIETS aang. BSA
250 cc 1953. Schilpzand,
Dr. Mezgerstraat 60 hs.

Achterweg l
Telefoon 2135

Elk derde pak

Gr-RA/TXS
Keuze uit alle soorten.
2 tabletten
uut melk of puur
<ieèm er zoveel U Vvill.

Speeltuinvereniging
„KINDERVREUGD"
bij de „Vijverhut"
heden

vanaf

wederom geopend
Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

laat uw TEGELPADEN
en TERRASSEN in orde
maken

wn- 7t/m 13 aucjusfus 53]

Alle soorten tegels en in
alle kleuren. Straatmakersbedrijf J. J. Willemse&zn
Soendastr. 17, tel. 0250050131, Haarlem.

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

2 pakken
VRUCHTEN of WITTE

Elk 4e pak

g
Keuze uit alle soorten"

UIT DE
KAMPEER-PROV1SIEKA5T

Oud
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
Dr. Tj. W. R. DE HAAN en R. C. HEKKER
Eén van de vele illustraties

OPLOSTHEE
Pot
225
OPLOSCACAO m/ SUIKER
bus

135

PICNIC-KOEKEN
59
PICNICREEP, MELK-PUUR
25
PUDDING-ZONDER-KOKEN 38
NAS! GORENG w. 210-159-110
KAPUCIJNERS buk
98-69
WITTE BONEN
IN TOMATENSAUS
blik
69
WORTELTJES
biik128-112-74
SPINAZIE
bw
69-45
DUBB.SPERCIEB. blik 109-65-59
HACHEE
wik
110
GEBR. GEHAKTBALLEN u* 105
KNACKEBRÖD »*
85
SUNSPRAY
spuitbus
375

voor slechts

DE KLEINE GROTE
DROOMWENS
Om onderweg in Uw
z.ak te steken
6 TRANSISTOR-RADIO
Winkelprijs zeker f. 7O/—

i9

Droomprijs: 200 zegels a 10 et. * f. 17,of 370 zegels-

Altijd 'n kassabon voor 10 o/o korting , ook bij .de weekreelames !

Voormalige visdrogerij

Prijs f 4.95

Familiedrukwerk
Gertenbachs
Drukkerij

2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizon, rad' 3, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", TolTELEFOONNUMMERS
lensstraat 13.
EN ADRESSEN
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
4389 VAMOR-Rijschool „De JJranding",
Vondellaan 45rood.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandv, Lennepweg 24/1, Zandvoort.
voortselaan 365, Bentveld, SAAB2262 Informatiebureau Vreemdelingenveren RENAULT-service-dealer.
keer, kiosk Raadhuisplein..
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver2100 Politie (alleen noodgevallen)
lorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 3043, 3044 Politie
en Stationsplein.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.

Belangrijke

Nog enkele
exemplaren
verkrijgbaar
bij de
boekhandel

BETERE!;
WAAR '
,PRO£ENT; p

verlaagt

de
przen

brengt nieuwe
variaties
en technische
verbeteringen!
*
*
*
*

de meest verkochte wagen
laagste kilometerprijs
hoogste inruilwaarde
overal service

Vraag nadere
bijzonderheden bij de
VW-dealers

12OO Limousine vanaf ff SO9O,
15OO Limousine
.. 681 O,
15OO Variant
..
„7320,
Bestelwagens
'..
.. 5450,

\

IMPORT: PON's AUTOMOBIELHANDEL N.V.
AMERSFOORT- TELEFOON CO349O) 185ai

Zandvoort-Bad

Automofoielbedrijf DAVIDS
Burg. Engelbertsstraat 19-21
Telefoon (02507) 3825

rot' ïft. J900{'}' f
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
na door de leden van het stranddetachement naar het water gedragen, waarna
de eerste tocht werd gemaakt.

Speedboat aangeboden

Ü
Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Geschenk met een staartje

Naschrift:
In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 juni j 1. werd, op grond van een ondoor „comité van badgasten"
gunstig rapport van de kustbngades, het
besluit genomen een ander vaartuig aan
tegen aanvaarding van speedboat
te schaffen dan de door de politie gewenste speedboat. De voorzitter van de raad,
In de rotonde voor de Strandweg werd j.l. woensdag door een „comité van badgas- warm voorstander van genoemd vaartuig,
door voorzitter van het Strandschap
ten" aan de voorzitter van het Strandschap Zandvoort, mr. H M van Fenema, een veiklaarde zich nader te sullen beraden
speedboat aangeboden ten behoeve van de kustbeveiligmg door de politie Het vaar- Enige tijd later deed een „comité uit de
burgerij", met financiële medewerking van Naar aanleiding van het aanbieden van een speedboat door een „comité van badtuig werd m aanwezigheid van journalisten, peisfotografen, de korpschef van po- een oliemaatschappij, het korps Reserve
gasten" aan de voorzitter van het Strandschap Zandvoort, hebben de wethouders
litie en enige notabelen, geschonken door de initiatiefnemer, de heer J. Berghoff uit Gemeentepolitie een Volkswagenbusje ca- A Keikman (pvda) en J. L C. Lindeman (kvp) een piotest ingediend bij het coldeau, dat door de burgemeester in dank
Aerdenhout.
werd aanvaard. Dit geschenk is thans ge- lege van Gedeputeerde Staten
volgd door de aanbieding van een speedboat door een „comité van badgasten" aan
Zandvoort, 7 augustus 1963 men het met noodzakelijk om met een
De heer Berghoff had verleden jaar de po- akkooid moest gaan Het bestuur van het de voorzitter van het Strand&chap, tevens
grote snelheid te patrouilleren, terwijl
htie met een speedboat in actie gezien en Strandschap heeft reeds meerdere keren burgemeester van Zandvoort, ten behoeve
Aan Gedeputeerde Staten van de
men
de snelboot ongeschikt achtte als redgeschenken
aanvaard,
deelde
spr.
mee.
was onder de indruk gekomen van de
van de politie. Als het bestuur van het
dmgsmiddel
Mr. Van Fenema zag er geen bezwaar Strand&chap er mee akkoord gaat, zal de provincie Noord-Holland te Haarlem
snelheid en de verrichtingen van dit vaar- m, wanneer de overheid met behulp van
In de gemeenschappelijke regeling van
tuig Spreker had het betreurd dat de particulieren wordt gesteund Hij zou de voorzitter de gemeenteraden van Amster- Ondergetekenden, A Kerkman en J L. C het Strandschap Zandvoort wordt in ardam, Haarlem en Zandvoort vragen het Lindeman, wethouders van de gemeente tikel l 3e en 4e lid de taak van 't Strandpolitie de boot met ter beschikking kreeg. gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem geschenk te aanvaarden.
Zandvoort en leden van het bestuur
Met enige vrienden had de heer Berghoff en Zandvoort, die zitting hebben in het
Dit zou betekenen dat de gemeenteraad Strandschap Zandvoort, nemen de vrijheid schap duidelijk omschreven.
Daarbij staat vast, dat die taak wordt
Strandschap,
verzoeken
akkoord
te
gaan
toen besloten dat de boot er moest komen
van Zandvoort sou worden uitgenodigd
uitgevoerd m de gemeente Zandvoort, en
met het geschenk. Hij gaf, in zijn hoeda- eigen beleid te ondergraven en de volle u het volgende mede te delen:
De kustbrigade doet uitstekend werk, zei mgheid als hoofd van de politie, de leden
dat elke overschrijding door het Strandspreker, maar ook de politie moet over van het stranddetachement toestemming verantwoordelijkheid op zich te nemen De burgemeester van Zandvoort, mr H schap van zijn wettige bevoegdheid een
voor een vaartuig, dat de raad ongeschikt M. van Fenema, heeft 7 augustus 1963
een snel vaartuig kunnen beschikken. Al met de boot te gaan oefenen en te pa- acht voor het bestemde doel Gelet op de omstreeks 10 uur in de morgen als voor- onrechtmatige beperking is van de autowordt er maar één drenkeling mee gered trouilleren.
kritische uitlatingen van enkele raads- zitter van het Strandschap Zandvoort, een nome bevoegdheid van de gemeenteraad
Spreker
noemde
aanbieding
van
het
m het seizoen, zo besloot hij zijn toeleden in de onlangs gehouden vergadering geschenk aanvaard van een groep perso- van Zandvoort Naar de mening van onvaartuig
een
spontane
daad,
zonder
bijen het protest van de wethouders aan Ge- nen zich noemende „een comité uit bad- dergetekenden, moet dan ook bij het naspraak, dan is het geld voor de boot goed
gaan welke de bevoegdheden van het
bedoelmgen Het gaat om de veiligheid deputeerde Staten, as de kans groot dat gasten van Zandvoort".
besteed.
voor onze kust. De speedboat is een uit- het niet so -oer zal komen.
Het geschenk bestond uit een „snelva- Strandschap zijn, worden geredeneerd,
,,wat niet uitdrukkelijk is toegestaan Is
Burgemeester mr. H. M. van Fenema, stekend vaartuig, zei hij, waarmee het nHet blijft dan bij een demonstratie van rende motorboot" met toebehoren.
in zijn kwaliteit als voorzitter van het sico voor de baders en zwemmers wordt slechte manieren van een aantal burgers De burgemeester aanvaardde, volgens verboden"
Strandschap, vertelde de aanwezigen dat verkleind Hij besloot zijn toespraak met en enkele overheidsfunctionarissen.
de berichten m de pers, het geschenk Het is het Strandschap Zandvoort met
de
uitroep
„Kiest
zee".
De
boot
werd
hierDat is al beschamend genoeg (red. Z.C.) voorlopig en heeft gezegd dat het Strand- toegestaan geschenken in ontvangst te nehij tijdens een diner m zijn vakantie-oord
schapsbestuur wellicht alvorens over de- men, zoals dat een gemeenteraad wel is
in Zwitserland was opgebeld door de heer
ze schenking te beslissen, daarover het toegestaan volgens de regels gesteld m de
Berghoff. Spreker hield er met van op dit
oordeel zal vragen van de gemeentebestu- Gemeentewet Dat het bestuur van het
tijdstip te worden lastig gevallen, maar
ren in Amsterdam, Haarlem en Zandvoort Strandschap geen besluit heeft genomen,
hij was aangenaam veriast toen hij verDe burgemeester gaf de boot voorlopig in om een geschenk te aanvaarden en m gegebruik aan de gemeentepolitie van Zand- brüik te geven is nauwelijks van belang,
nam dat een „comité van badgasten" een
"bmdat * het Strandschap geen geschenken
voort.
speedboat wilde "aanbieden Het geschenk
mag aanvaarden.
Ondergetekenden
hebben
er
ernstige
bezou worden aangeboden aan de voorzitter
zwaren tegen, dat op deze wijze geschen- Ondergetekenden protesteren tegen de
van het Strandweg. „De meest hoffelijke
verdwenen na taaie strijd onder water
ken worden aanvaard en m gebruik geno- onjuiste handelwijze, gedaan door de voorweg", noemde mr Van Fenema het.
zitter van het Strandschap Zandvoort,
men.
Zij zijn van mening dat het Strandschap door een geschenk namens het StrandOver de speedboat zijn öe meningen in
Zandvoort sterk verdeeld, vervolgde spre- Jongens en meisjes in de leeftijd van 8-14 jaar hebben j.l dinsdag aan het strand Zandvoort op deze wijze wordt misbruikt schap voorlopig te aanvaarden en in geker, die het als zijn taak zag de verschil- met zand, planken en palen strijd geleverd met de opkomende vloed. Dit gevecht om een door de gemeenteraad van Zand- bruik te geven aan de gemeentepolitie te
voort afgewezen voorstel van de burge- Zandvoort
lende opvattingen nader bij elkaar te
brengen. Hij aanvaardde de speedboat on- met het wassende zeewater was georganiseerd door de stichting Tourmg Zandvoort meester en enkele individuele raadsleden Zij verzoeken u, als toezichthoudend or— wat is gedaan bij de behandeling van gaan, de nodige maatregelen te nemen om
der voorbehoud, omdat het bestuur van
een door de Raad aanvaard voorstel van die handelwijze weer ongedaan te maken,
het Strandschap nog met het geschenk
Om precies l uur werd het startsein gege- zen uitgereikt, die bestonden uit waarde- burgemeester en wethouders tot de aan- althans die maatregelen te willen nemen
ven en begonnen de kinderen nabij de bonnen van respectievelijk ƒ 24, ƒ 18, ƒ 12 koop van een rana-boot van ƒ 1300,— voor die nodig zijn om de voorzitter van het
vloedlijn verwoed te graven om bolwerken en ƒ 8 voor de vier winnende groepen.
de gemeentepolitie — toch tot uitvoering Strandschap Zandvoort duidelijk te maop te werpen tegen de zee Twee ploegen
ken, dat die handelwijze moet worden onDe eerste prijs weid behaald door de te brengen.
van vijf en vier ploegen van zes jongens groep Charles Haye, de tweede prijs door Het hoofdmotief van de gemeenteraad gedaan gemaakt.
Geen brand in duinen
en meisjes waren ruim twee uur in de weer de groep Freddy Verzeylbergen, de derde om geen „snelboot" aan te schaffen was
Maandagavond werd de brandweer ge- met scheppen, planken en latten hun for- prijs ging naar de groep Rudi Joenje, en de onzeewaardigheid van een dergelijke Met verschuldigde hoogachting,
(w g ) A. Kerkman
alarmeerd voor een brand in de zuidelijke ten tegen het opdringende water te ver- de vierde prijs viel ten deel aan de groep boot en het gevaar wat deze kan opleveduinen. Bij aankomst was van een brand dedigen. De eerste aanvallen van de zee van Hans Keizer.
(w g.) J. L C Lindeman
ren voor de bemanning Bovendien vond
mets te bespeuren. Men was blijkbaar werden met succes afgeslagen, maar na
misleid door het verbranden van papier en verloop van tijd' werd het moeilijker de
bastillons gaaf te houden
hout op het strand.
Er vielen grote gaten in de zandbouwsels, die met moeite konden worden opgeEen verliefde jongeman heeft z'n meisvuld met materiaal afkomstig van minder
Herbestraten en plantsoen
je vanmiddag een brief geschreven en die
bedreigde plaatsen. De zee drong steeds
brief in een fles in zee gegooid. Met de
Door de dienst van publieke werken is verder op en begon de bolwerken te ombedoeling dat het kind die brief de voleen aanvang gemaakt met de verbreding singelen. Verstoken van een droge zandgende morgen zou vinden Maar z'n vrienvan de Juhanaweg Binnenkort zal worden kregen hem een half uur latei al op
den begonnen met herbestrating van de winnmg sloegen de kinderen met schepfameuze wijze in hun bezit Van dat ogenVuurboetstraat Tevens zal de Noorder- pen en stukken hout om hun werkstuktegen het water te harden.
blik af had de verliefde jongen geen deel
duinweg nabij de Oosttunnel worden her- ken
Het
mocht met baten. De zee besprong
van leven meer
1
bestraat. In de Prins Mauritsstraat zal
de forten met steeds hogere golven en trok ZATERDAG 3 AUGUSTUS - Vandaag straat te lopen " Zelfs Joost (die veel mo- WOENSDAG 7 AUGUSTUS — Vaneen plantsoen worden aangelegd
ze een voor een in de diepte. De planken zag ik weer een heleboel nieuwe gezichten derner ideeën heeft dan Jans en ik) vindt avond is er weer vuurwerk voor de rotonen latten bleven, als laatste getuigen van en toch ook weer bekende. De gasten van dit allemaal een beetje te gortig. Die ge- de Maar vanmorgen was er eerst een ande met zo veel inspanning gebouwde en juli zijn naar huis toe en zij zullen met bruikt nog veel krassere termen, hoor'
der vuurwerkje op dezelfde plaats Een
Bouwen in Zandvoort
recht en reden kunnen zeggen dat deze De drukte is weer overweldigend, hoe-aantal badgasten bood de de politie een
beschermde zeeweringen, ronddrijven.
In de afgelopen maand kwamen m ZandIn een strandpaviljoen werden de prij- maand juli aanmerkelijk beter was dan wel er op het weer nog wel 't een en an- snelboot aan Dezelfde boot, die de gevoort dertig woningen gereed. Het aantal
verleden jaar. En als je dat van een va- der aan te merken viel.
meenteiaad de vorige maand met gein uitvoering zijnde huizen daalde hiermee
kantie mag zeggen, heb je 't met slecht MAANDAG 5 AUGUSTUS - Er wasschikt achtte voor de politie Ik bemoei
tot 53. De dertig woningen maken deel uit
gehad. Ook vind ik het aardig, dat de vandaag een Duitse familie, die op hun me zo weinig mogelijk met de politiek en
van het badhotelcomplex nabij de Zuidbouwvakarbeiders, dio het bijna nooit zo „claim de verjaardag van prinses Ire- zeker met met de politiek in de gemeenboulevard.
lekker hebben gehad, deze keer eens bruin ne vierde „Kijk", zei Jans, dat vond ik te, maar ik heb er toch een zwaar hoofd
Burgerlijke Stand
nou aardig van ze, daar kwamen ze een in of dit alles wel goed afloopt. Stel dat
naar de metselkuip zijn teruggegaan!
2 augustus — 8 augustus ^1963
De kwallenplaag wordt iets minder, nu jaar of twintig nog niet zo gauw op'"
de pier finaal wordt afgewezen door Rijk
Bevordering van ambtenaar
de wind wat is gaan draaien Je hebt na- Ze hadden een enorme berg gemaakt en en Provincie en een stel financiële kiachlpatsers zou tegen Zandvoort zeggen
De heer W van den Ban, werkzaam op Geboren: Thcodorus Jozef, zv., G. M. Rui- tuurlijk altijd wat. Nu is 't mooi weer en er met schelpen Irene m gezet
het kantoor van de gemeente-ontvanger, ter en van M F van Rijsinge; Manon, dat moet dan toch een schaduwzijde heb„Geen nood, die pier komt er toch wel, wij
is bevorderd van hoofdcommies tot hoofd- dv., D Dehes en van D. van der Mije, Ja- ben Een ongelukkige badgast werd op
hebben duiten'"
cob, zv, G. J. Pol en van G H. Koper, Ri- één dag tweemaal door kwallen en eenMen zou eigenlijk eens moeten leien
commies A.
chard, zv, W Penning en van M. Lever maal door een hond gebeten Je hebt cchdat niet alles in de wereld om centen
Ondertrouwd: Anthony Joseph Edwards te pechvogels, zelfs onder badgasten
draait Wel veel, dat geef ik toe, maar
ZONDAG 4 AUGUSTUS — Weet u,
en Theodora Bernardina Akersloot, Arie
niet
alles
Watergetijden
Burgerhout en Adelheid Schlanker; Chris- wat ik nou zo gek vind' Dat de politie
Ik ben benieuwd of we de patrouilleboot,
strand
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tiaan Willem Bodenhausen en Johanna er zo weinig aan doet dat de van het
die de Raad heeft goedgekeurd, ooit nog
berijdbaar Huberdina Maria van der Westen
strand terugkerende mensen half naakt
aug.
eens m zee verschijnt Al bij al een
vieemde figuur, mensen Viaag me van
Gehuwd: Johannes Wilhelmus Olde Da- door het dorp slenteren. Ik ben heus met
11
7 29 3 00 1957 1530 11.30—18 00
preuts en we zijn hier onderhand echt wel
de week asjeblieft niks over die botennunk
en
Georgme
Odette
Cokart
12.30—18
30
12 8 21 4 00 2048 1600
wat gewend, maar dat in badkledij door
kwestie, want de finesses weet ik toch
Geboren
buiten
de
gemeente:
Belle,
13
30—20
00
1730
13 9.23 4 30 2157
het dorp lopen, schijnt tegenwoordig de
niet
Maar dat 't met goed zit ergens, kan
14 10 35 6 00 2313 1330 14 30—21 00 'rancois Guillaume, zv, F Belle en van gewoonste zaak van de wereld te zijn En
ik
met
m'n klompen aan voelen.
H. C. Kuperus; Fens, Damel Benedictus,
DONDERDAG 8 AUGUSTUS — Een
15 12.00 7.00 2439 2000 16.00—22.30 zv., C W. A. Fens en van H T. M. Linde- als je die lui vraagt of ze in hun nachtjapon of pyama langs de straat zouden
beetje sombere dag vandaag Afijn, 't
16 O 39 8 30 1325 2130 4 30—11.30
durven sjouwen, kijken ze je vreemd aan
rooit wel'
17 1.49 9 30 14.21 2200 5 30—12 30 Overleden buiten de gemeente: Jan en denken „Ik zal me daar gek zijn om
STOELEMAN
Samengesteld door P. van der Mije KCzn Koper, oud 81 jaar, gehuwd met M. Koper in nachtkleding op klaarlichte dag op

Wethouders protesteren bij 6.S

Forten tegen de zee

Badtoek

Tourint in Rome

Tombe van .Adriaan VI
Laatste rustplaats van Nederlandse paus moeilijk te vinden
Bij ieder die in deze maanden Rome in het reisplan opgenomen heeft, zal ongetwijfeld een bezoek aan de basiliek van Sint Pieter bovenaan staan. Wandelend langs
Ue brede Via deila Concilliozione (Weg dor verzoening) zal liij opnieuw of voor het
eerst onder de indruk komen van het grandioze Sint Pietersplein dat omsloten
wordt door de kolonnado van Bcrnini.
Adryaan F'orisz Boeyens, geboren aan
Bij het binnentreden van de basiliek zal
hij geïmponeerd worden door de enorme de Oude Gracht to Utrecht, is aanvanruimte vun deze grootste kerk ter vvc- kelijk wel in de Sint Pieter begraven
reld, die op hoogtijdagen tientallen dui- (1523), maar tien. jaar later werd zijn
zendcn mensen bevat. Hij zal de tribunes stoffelijk overschot overgebracht naar het
zien in de aula waar de ruim 2500 cleel- bescheiden kerkje Santa Maria dell'Aninemers van het Tweede Vaticaans Conci- ma. Het is lastig te vinden in de wirwar
lie ieder hun plaats hadden, de plaats die van nauwe straatjes van Trasteverre, de
zij eind september weer zullen innemen oudste .wijk van Rome. Het beste lukt dit
als de officiële zittingen van deze grote nog vanaf het beroemde Piazza Navona,
r.k.-kerkvcrgadering opnieuw zullen bc- hot plein dat gebouwd is boven een oud
ginnen. Nu onder leiding van paus Pau- Romeins curcus en dat nóg de elipsvorm
daarvan overgehouden heeft. Ben paar
lus VI.
Rechts bij de ingang zal hij de piëta maal moeten we de weg vragen, staan dan
van Michelangclo — deze grote Renais- op een minuscuul pleintje voor het kerkje
sance-kunstenaar schiep dit beeld op 28- dat in Rome de Duitse kerk genoemd
jarigc leeftijd — extra aandacht geven, wordt, maar waar ook de Nederlandse
want het zal geruime tijd op reis gaan r.k.-kerk door de eeuwen heen mee verom straks de wereldtentoonstelling in bonden is geweest.
New York op te luisteren. Een lange rij
De koster blijkt een vriendelijk man,
van monumenten zal hij passeren, waaronder vele, vele graftomben van pausen, iets lè vriendelijk zelfs. Nadat hij van
Maar één zal hij er vergeefs zoeken, na- ons Nederlanderschap heeft vernomen en
melijk die van de Nederlandse paus vastgesteld heeft „dat we dus de NederAdriaan Vlo de énige niet-Italiaanse paus landse paus komen zien", vertrouwt hij
ons toe dal hij ten gerieve van Duitse
van de laatste zes eeuwen.

gasten Adriaus VI ook wel de Duitse nationaliteit toebedeelt.
In het halfduistere kerkje vinden we
dan terzijde van het hoofdaltaar het
praalgraf van Paus Adriaan, de laatste
niet-Italiaanse paus, de hand onder het
vermoeide hoofd. De twintig maanden van
zijn pontificaat zijn ongetwijfeld de
zwaarste geweest van 's mans hele leven.
Hij wordt geschilderd als serieus en gelovig, eerlijk en ijverig-, allemaal eigensehappen die niet gewenst waren aan het
pauselijk hof van die tijd. Daarom — en
omdat hij de grootheid en de doortastendheid miste — zijn al zijn ernstige pogingen tot hervorming van de kerk van Rome op niets uitgelopen. Prof. Asselbergs
heeft de Nederlandse paus geschetst als
„de man niet niet slaagde".
Deze tragiek vindt men op zijn grafschriften terug. In de Sint Pieter luidde
dit: Hier rust Adriaan VI, die niets als
ongelukkiger ter wereld beschouwde dan
te moeten regeren". De tombe in de Santa Maria dell' Anima draagt in het latijn
het opschrift: „Helaas, wat maakt het
veel uit, zelfs voor de beste mens, in wèlke tijden hij zijn deugden en krachten
moet ontplooien".
In Utrecht vindt men nog het „Paushuize", het paleis dat in 1517 op last van
Adriaan gebouwd werd, omdat hij in zijn
geliefde stad zijn laatste jaren wilde doorbrengen. Het liep echter anders. In Rome,
in de doolhof van Trasteverre, vindt de
Nederlandse toerist het graf van deze geleerde, die leermeester van Karel V werd,
regent van Spanje en kardinaal, maar
die het als paus niet haalde.
J.R.

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Nieuw Amsterdam", 11 augustus;
ss „Westerdam", 14 augustus;
Argentinië:
ms „Waterland", 11 augustus;
Australië:
ss „Arcadia", 14 augustus;
Brazilië:
ms „Robert Bornhofen", 13 augustus;
Brits-Oost-Af rika:
•ms „Si-Kiang", 12 augustus;
Canada:
ss „Carmania", 11 augustus;
ms „Pr. Willem van Oranje", 14 aug.
Chili:
ts „Hoechst", 11 augustus;
Ned. Antillen:
ms „Hermes", 13 augustus;
Nieuw-Zeeland:
ms „Terriër", 12 augustus;
ms „Karimun", 14 augustus;
Suriname:
.
ms „Jason", 14 augustus;
Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
ms „Pendennis Castle", 11 augustus;
ms „Randfontein", 14 augustus.
Inlichtingen betreffende de verzenctingsdata van postpakketten geven de postkantoren.

CBS stelt vast:

Maximum snelheidsbeperking
belangrijkste oorzaak relatieve verbetering verkeersveiligheid
In 1961 zijn er in Nederland in totaal 190.280 verkeersongevallen op de openbare weg gebeurd tegen 177.469 in 1960 150.770 in 1959. Hierbij kwamen 1997
mensen om het leven (1926 in 1960 en 1718 in 1959) en werden 50.171 personen
gewond (43.358 in 1960 en 43.526 in 1959).
Het aantal verkeersongevallen met uitsluitend materiële schade steeg van 111.746
in 1959 tot 133.997 in 1960 en 145.257 in 1961. Er vonden in 1961 9.864 botsingen
van een „rijdend verkeersmiddel" met een voetganger plaats tegen 9.817 in 1960 en
9428 in 1959.

&*
In Nederland loopt teder
gesprek uit op een tlieologisch
dispuut
heeft
iemand eens gezegd en de
komst van een circus
leidt onveranderlijk
tot
een discussie tussen voor- en tegenstanders, zouden wij daaraan willen toevoe<jen. Het zij verre van ons genoemde
ethische en aardse zalten met elkaar te
vergelijken, maar zij hebben één ding gemcen: zij maken de tongen en pennen
los. Voor de komst van circus Sarcissani
naar Nederland hebben de onverzoeniïjken
de stellinf/en waarschijnlijk al betrokken
en nu liet zijn tenten heeft opgeslagen
sullen zij ongetwijfeld losbranden.
Wanneer wij de ruimte va» het circus
betreden staan wij noch aan de kant van
de voorstanders noch aan de zijde van de
tegenstanders. En als luij er uit bomen
zijn wij precies even ver, maar wel een
ervaring rijker.
Het circus is zeker geen verleden tijd,
zoals wel eens wordt gehoord, maar ook
niet van deze tijd. Tiet circus is tegen de
tijd. Tegen het mechanische en levenloze
vermaak waarmee wij thans worden omringd. Wat dit betreft hellen wij over naar
het kamp van de voorstanders, maar die
zouden ons niet accepteren omdat zij het
circus zeker niet tegen de tijd vinden.
Wij kunnen met de tegen-standers mcevoelen dat beren niet op een fiets horen
en olifanten niet op een tonr e/c.

Deze en vele andere gegevens over de verkeersongevallen in 1961 zijn te lezen in
de zojuist door het Centraal Bureau voor
de Statistiek gepubliceerde „Statistiek
van de verkeersongevallen op de openbare weg 1961", waarin ook wordt gesteld
dat in de periode 1957-1961 de relatieve
verkeersveiligheid een duidelijke verbetering te zien heeft gegeven.
De belangrijkste oorzaak is volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek de per l november 1957 van kracht
geworden maximum-snelheidsbeperking.
Zowel binnen als buiten de bebouwde
kom bereikt het aantal verkeersongevallen zijn top tussen 17 en 18 uur.
In de periode 1948-1954 was het aantal
verkeersongevallen op zaterdagen steeds
nagenoeg gelijk aan het gemiddelde óver
de werkdagen, maar na 1954 is het aantal
verkeersongevallen op zaterdagen, vermoedelijk door de toeneming van het toeristisch verkeer en later de vrije zaterdag,
sterk toegenomen.
Voor wielrijders beneden de vijftien
jaar blijkt bij rcchtdoorrijden vooral het
inhalend verkeer op kruisingen gevaarlijk,
waarschijnlijk omdat zij nogal eens slingerend over de weg rijden. Voor fietsers
van 65 jaar en ouder is juist het kruisende en linksafslaande verkeer gevaarlijk.
De oorzaak lig hier volgens de beschouwing van het Centraal Bureau voor de
Statistiek bij het geen voorrang verlenen
aan gemotoriseerd verkeer en het te snel
Maar de reactie loopt uiteen. Voor ons afslaan naar links, hetzij zonder teken te
is het reden tot geamuseerd toekijken. geven, hetzij door bet zogenoemde „achMaar als het nummer geëindigd is volgt ter zijn arm aanrijden".
de kater. Worden de dieren op ontoelaat- Voor voetgangers boven de vijftig jaar
bare wijze tot fietsen aangezet of tot het blijken personenauto's, het gevaarlijkst te
springen door hoepels gebracht? Ze ziei zijn, voor kinderen vrachtauto's. Het geer niet naar uit, maar dat noemen dB te- vaar van de personenauto's is, dat zij
gcnstanders juist het bedrog.
meer risico's opleveren voor de rijweg
De cloions slaan wij echter zonder vra- overstekende voetgangers, het gevaar van
<;cn gade: zij maken blij. Zij zijn geen ver- de vrachtauto's, dat kinderen er graag opleden of moderne tijd, maar behoren tot klimmen.
ieder gelukkig ogenblik. Er wordt beEen groot deel van de dodelijke ongewcerd dat het eerste circus uit louter vallen, waarbij een motorrijwiel betrokclowns bestond, die alle nummers mi- ken was, had betrekking op situaties,
meerden. Daarna kwam de zondeval zul- waarbij de beide voertuigen zich in dezelflen de tegenstanders opmerken. Het cir- de richting bewogen. De grote meerdercns evolueerde tot wat liet nu is, werpen heid van de dodelijke ongevallen bij
de voorstanders dan waarschijnlijk tegen. auto's geschiedde juist bij tegenllggend
Nu de clowns zitten wij weer midden verkeer. Ben duidelijk gevolg van onverin de discussie tussen voor- en tegenstan- antwoord inhalen.
ders. Een discussie, die .waarschijnlijk
Bij de bromfietsen vindt bijna de helft
nooit zal opdrogen.
van de dodelijke ongevallen plaats met
kruisend verkeer. Twee dingen spelen
Blijft het circus voor ons een open hierbij een rol: de bromfietser, die met
vraag, van één ding sijn wij overtuigd: bravour een kruising wenst te nemen, en/
liet probleem kan niet worden opgelost of over onvoldoende rijkunst beschikt. Indoor het besluit van sommige burgemees- halend verkeer heeft bij de bromfietser
ters, aan de hand van een reglement uit minder ongevallen tengevolge, onder ande politieverordening, een circus binnen deren dank zij de grote snelheid en het
hun gemeente te verbieden.
daardoor minder slingeren van de bromWie het circus wil afschaffen
moet fiets ten opzichte van de gewone fiets.
trachten de geesten te rijpen, niet te In de inleiding wijst het CBS er op, dat
dwingen. En seker niet in, een land waar het verkeersongeval in onze tegenwoordide discussie hoger staat genoteerd dan de ge samenleving een verschijnsel is, dat de
alleenspraak.
gemoederen sterk emotioneel in beweging

wat

brengt. Het aantal ongevallen wordt zo
groot dat dit het karakter van een nationale ramp gaat aannemen. Het valt dan
ook niet te verwonderen dat allerwegen
voorstellen tot verbetering worden gredaan.
Voorstellen, die tot doel hebben ongcvallen te voorkomen of althans in omvang
en ernst te verminderen. Vaak gaan deze
voorstellen evenwel aan twee euvels
mank. In de eerste plaats miskennen zij
dat elke afstandsoverbrugging in onze
maatschappij onvermijdbare risico's meebrengt. Men zal ook niet kunnen ontkennen dat er allerlei oorzaken zijn aan
te wijzen, die soms tot een ongeval moeten leiden, zoals fouten of 'gebreken aan
een voertuig, die men niet heeft kunnen
voorzien,. handelingen in het menselijk gedrag, welke soms onberekenbaar zijn en
die men ook niet van te voren kan voorzien.
Voorts zijn vele voorstellingen die gedaan worden niet gebaseerd op feiten van
voldoende omgang. Ook de oorzaken van
de verschijnselen worden door de voorgestelde maatregelen vaak niet aangetast.
Zo vindt men vaak voorstellen om bepaalde maatregelen te nemen die een bepaald soort ongeval zouden moeten voorkomen. Gaat men echter in de registratie
van de ongevallen der politie na hoeveel
van zo'n bepaald soort ongevallen in een
jaar of langer zijn voorgekomen dan stuit
men slechts op een beperkt aantal en dan
komt ogenblikkelijk de vraag naar voren
of de gelden, welke-voor de voorgestelde'
maatregel nodig zijn, niet beter kunnen
worden aangewend, bijvoorbeeld ter verbetering van een gevaarlijk weggedeelte
elders of anderszins.
Het zal dus noodzakelijk zijn, aldus de
inleiding dat men zich losmaakt van deze
emotionele benadering van het verkeersongevallenverschijnsel en dat men overgaat tot de analyse, waaruit door de statisticus zekere regelmaten naar voren
kunnen worden gebracht en bepaalde factoren, die ongevallen veroorzaken, kunnen
worden gesignaleerd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
De burgemeester, is verhinderd woensdag
14 augustus a.s. spreekuur te houden.

Mensen en zaken
Dorps-inciitent
Vader had een klein verschil van mening
gehad met zijn achttienjarige zoon. Dat
komt in de beste families voor. En voorts
was het heel normaal dat hij op ze,kere
avond tegen die zoon zei: „Kom, we gaan
ergens een biertje drinken en wat praten!"
Doen we! zei zoon, moet ik me nog omkleden ?
Vader bekeek het joch en vond, dat deze
er hoewel sportief, behoorlijk uit zag, behoorlijk genoeg, om te worden ontvangen
in de dorpsknijpen en etablissementen, die
op deze zomeravond baadden in seizoenweelde. Zoonlief droeg een hagelwit overhemd met het bovenste knoopje los en een
mouwloos, roestbruin vest, verder • een
broek, die de mensen soms een khakibroek
noemen. Goed.
Vader had dezelfde kledij, waarin hij
's middags zijn maatschappelijke plichten
tegenover zijn gezin had vervuld.
Ergens in de kern van het oude dorp
betraden zij opgewekt een cafeetje, waar
het aan de buitenkant gezellig leek. Dit
bleek aan de binnenzijde ook wel zo te
zijn, maar vader bekeek met enige argwaan de zich in het halfduister voortbewegende garcons, die in deze hallen fluis'
terend spraken. Er was nog een tafeltje
vrij in een hoekje bij het venster en vader
en zoon maakten zich gereed daar te landen. Vaders argwaan werd groter toen hij
— aan het duister gewend zijnde -— links
en rechts met elkander minnekozende
schimmen zag. Het was niet vervelend of
onamusant maar vader voelde zich niet
op zijn gemak, in aanmerking nemend dat
zoonlief bij hem was.
Twee garcons. slopen heen en weer,
waarschijnlijk droegen zij pantoffels. Een
van hen verschikte wat aan het tafelkleedje en fluisterde vader toe: Dat gaat niet
meneer! Vader Keek om zich heen wat er
niet zou gaan. Hij knikte de jongen, die
nauwelijks een week of drie ouder kon zijn
dan zijn zoon, minzaam toe en sprak
vriendelijk: „Twee biertjes, jongeman!"
Weer zei de jongen: „Dat gaat niet meneer!"
Wat gaat niet?
„U moet toch een beetje gekleed zijn!"
Het hoge woord was er uit. De jeugdige
kelner vertrok zijn gelaat, alsof hij ergeris
een afschuwelijke pijn had.
Vader beduidde de in het zwart geklede
knijpfunctionaris dat en hijzelf en z'n zoon
gekleed waren. En zelfs meer dan een
beetje, als de jongen maar even goed wilde kijken.
„Ja, u kunt hier wel in badbroek komen"
Inderdaad was dit wel een domme opmerking, want ten eerste heeft vader er
een hekel aan om een openbare lokiliteit
in badbroek te bezoeken en ten tweede
deed dit geval zich ook helemaal niet voor.
Dus vader zei ietwat ongeduldig: „Praat
geen onzin jongmens, als de kleur of de
hoedanigheid van onze kleding u niet aanstaat, moet u met overtuigender argumenten komen! Maar opeens ging het niet
meer. Er was geen wederzijds begrip tussen vader en de kelner en het gesprek
kwijnde ook enigszins weg in de schemering van het intieme kroegje. Vader bedacht in een flits dat deze angstig kijkende en zacht pratende figuur natuurlijk de
klok had horen luiden en in zijn achterhoofd een herinnering- bewaarde van geweigerde klanten en bezoekers in dure, exclusieve tenten. Maar de klepel van het.
goede badplaatselijke inzicht ontbrak in
z'n gedachtegang.
Tenslotte wilde vader een gesprekje met
zijn zoon en liefst in vriendelijke omgeving. Zoon stond ook al van de ene voet
op de andere te wippen en keek onverschillig naar zijn zwart gejaste leeftijdgenoot.
Het vaderlijk oog maakte een vergelijking. Die viel in het voordeel van de zoon
uit.
En de knoop doorhakkend, zei hij tegen
de serveerder: Beste kerel, we gaan! Hij
dankte de hemel dat hij tot deze besluitvorming kwam, want als hij zich ergens
ter wereld niet op z'n gemak had gevoeld,
dan was het wel in dit schimmige cafeetje,
waar ondefinieerbare muziek uit een beschaduwde wand kwam.
Vader en zoon hebben toen de kleine
controverse elders weggedronken.
MOMUS

Vlucht van ballonnen
Honderden balonnen in alle denkbare tinten naderen op dit ogenblik waarschijnlijk
de witte krijtrotsen van Engeland. Dat
wil echter nog niet zeggen dat de transparante luchtvaarders daar ook zullen dalen. De sterke noordoosten wind, die de
balonnen na de start vanaf de rotonde naar
het westen transporteerde, kan inmiddels
boven de Noordzee zijn gedraaid. Het is
dan niet uitgesloten dat het gros van de
ballonnen de weg terug maakt en op het
vaste land terecht komt. Waar? Dat zal
pas over^ enige tijd bekend worden gemaakt, wanneer de kaartjes met naam en

adres van de door Touring Zandvoort georganiseerde wedstrijd door de vinders
zijn opgestuurd.
Ondertussen zetten de balonnen hun reis
voort, waarvan de route en de landingsplaats door wind en thermiek worden bepaald. Van hun wederwaardigheden gedurende de tocht door de hogere luchtlagen zullen wij nooits iets vernemen. Enkelen komen in het nieuws wanneer zij een
record afstand hebben afgelegd. Misschien
wel gevonden in Wales of Cornwall of bij
draaiende winden in Bretagne of NederSaksen. Afwachten maar.

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd
Gelieve geen geld of goederen af te geven
aan mijn vrouw J. G. J. SINNIGE-DE
GROOT, daar door mij niets wordt betaald.
H. H. Sinnige
Zandvoort, Haarlemmerstraat 19a

DIERENBESCHERMING
Als_u met vakantie gaat,
zet 'uw dier dan niet op straat.
Geniet u zelf van rust en zon,
Gun hem dan ook een goed pension.
Secr.: Zandvoortselaan 52, tel. 4561.

DOKTERS-, ZUSTERS- en

Jeugdigen dienen zich aan

TANDARTSEN:
Zaterdags 19-20 uur, zondags 10-11 uur
en 19-20 uur:
Zaterdag 10- en zondag 11 augustus:
Th. van der Meulen, Hogeweg 76, telefoon 2003.
WIJKZUSTER:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
10 t.m. 16 augustus:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 11 augustus
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN

i

gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
De geregistreerde arbeidsreserve van mannen steeg gedurende juli van 18.733 tot
22.212. De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjecten
tot 1.441, zodat het aantal werklozen met bijna 3700 toenam
Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van
beidsreserve bleef wederom ongewijzigd en bedroeg derhalve

trekking op jeugdigen, terwijl bij het kantoorpersoneel de toeneming van de vraag
naar jongeren de totale stijging van het
aanbod zelfs overtrof.
Behalve in de 'bouw heeft zich ook een
stijging van het aanbod van ouderen voorgedaan in de beroepsgroepen landbouw,
veen en losse arbeiders. De oorzaak van
het toegenomen aanbod van landarbeiders
en losse arbeiders is gelegen in een tijdelijke vermindering van de werkzaamheden in de landbouw. Dit is een ieder jaar
terugkerend verschijnsel, dat samenhangt
met de overgang van de verplegingsop de oogstwerkzaamheden: in de weidestreken is de hooioogst vrijwel beëindigd,
terwijl in de akkerbouw de oogst nog rtiet
is begonnen.
De stijging van het aantal openstaande
aanvragen had vrijwel geheel betrekking
op jongeren, die een vakopleiding hebben
gevolgd.
De stijging van de werkloosheid moet
vrijwel geheel aan wrijvingsverschijnselen
worden toegeschreven, hetgeen, zoals
hierboven reeds werd vermeld, veroorzaakt wordt door het aanbod van jeugdigen in deze tijd van het jaar.
• De stijging van het aantal werkloze
vrouwen had geheel betrekking op jeugdigen, die hun schoolopleiding hebben beëindigd.

In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:

9' uur: Pfarrer Paul Wegner uit Frank'fort a/M.
Dienst in de Duitse taal voor de Duitse
gasten.

Werkloze mannen
(waarvan op soc. werkv.z.obj.)
Bezetting A.W

eind juni eind juli
17.082
20.771
7.647
7.673
1.651
1.441-

10.30 uur: ds. G. R. Bruins, pred. te
Nieuw-Buinen.

Geregistreerde arbeidsreserve mannen
Werkloze vrouwen
(waarvan op soc. werkv.z.obj.)
Openstaande aanvragen mannen
Openstaande aanvragen vrouwen

18.733
3.626
795
96.881
44.852

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

i
'i,

De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve is normaal voor deze tijd van het
jaar en houdt verband met de inschrijving
bij de arbeidsbureaus van jeugdigen, die
hun opleiding hebben beëindigd. De stijging van het aantal ingeschrevenen beneden de 19 jaar bedroeg 3.547, terwijl de
totale geregistreerde arbeidsreserve met
3.479 toenam. Hieruit blijkt, dat er zich
n feite een lichte daling van de werkloosheid van arbeidskrachten van 19 jaar en
ouder heeft voorgedaan.
De toeneming van de geregistreerde arbeidsreserve had voornamelijk plaats in
de beroepsgroepen bouw, metaal, land3ouw, kantoor en losse arbeiders.
In de bouw is de stijging van het aanbod, welke voor ongeveer 90 procent betrekking had op jeugdigen, voor het overgrote deel geconcentreerd in de burgerlijce en uitiliteitsbouw, hetgeen samenhangt
met het feit, dat in deze sector van de
bouw een relatief veel groter aantal geschoolden werkzaam is dan in de water-,
spoor- en wegenbouw. De lichte stijging
van het aanbod van ouderen heeft voornamelijk betrekking op een aantal tijdelijk ingeschrevenen, dat nog niet bemiddeld kon worden als gevolg van de bouwvakvakantie.
De toeneming van de arbeidsreserve in
de beroepsgroep metaal had geheel be-

en Chevr. „Impala"
daalde met rond 200 HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
tot 20.771.
de geregistreerde ar- OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN
eind juli 27.000.
F. PLOEGMAN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 11 augustus

Zondag 11 augustus
10.30 uur. ds. L. J. R. Ort n.h.) Alblasserdam.

Analyse van de werkloosheid:
Wrijvingswerkloosheid
Werkloosheid minder geschikten
Slructuurwerkloosheid

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg

eind juni

22.212
4.496
811
100.822
44.393
eind juli

6.000
11.000
2.000

9-000
11-000
2.000

19.000

22.000

Zondag 11 augustus
Aerdenhout:
9 uur: ds. W. Diepersloot van IJmuiden.
Zandvoort:
'
10.30 en 19 uur: ds. W. Diepersloot.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht

DK
Nieuwste Volkswagens

op de arbeidsmarkt

APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

Wet op geneesmiddelen
over twee maanden in werking

H.H. Missen voor Duitse gasten in het
Paroehiehuis • te 8.30 en 11.30 uur. Deze Op l oktober zal de wet op de geneesmiddelenvoorziening in werking treden. De
diensten worden geleid door een Duitse
uitvoeringsbesluiten en de noodzakelijke ministeriële beschikkingen zijn in het
priester.
Staatsblad en de Staatscourant van vrrjdag 2 augustus verschenen.
Zondag'il augustus en 15 augustus:
Deze wettelijke regeling van de geneesmiddelenvoorziening is moeizaam tot stand
6.30, 7.30, 8.30, 9.30 (Hoogmis), 11 en gekomen. In 1962 werd een wetsontwerp, dat in grote lijnen in 1942 al klaar was,
12 uur. Bovendien een Avondsmis te ingediend. De parlementaire behandeling vergde vele jaren. Pas in 1958 verscheen
19.30 uur.
de wet.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en In de afgelopen vijf jaren is de ontwikke- bekend zijn geworden dan kan het college
19-20 uur.
ling verder gegaan. Er is inmiddels al een de inschrijving schrappen.
ontwerp tot wijziging van de wet inge- De wet maakt onderscheid tussen drie
Zondag 11 augustus
diend. Deze wijziging beoogt de overheid categorieën, namelijk die welke ook door
Voor Zandvoort-Noord:
in staat te stellen bij dreigend gevaar anderen dan apothekers zullen mogen
8.30 en 11 uur in de Beatrixschool.
voor de volksgezondheid in te grijpen door worden verkocht, die welke uitsluitend
aflevering van een geneesmiddel onmid- door apothekers zullen mogen worden gedellijk geheel te verbieden of door de af- leverd en die welke uitsluitend op
NED. CHR. GEMEENSCHAPeBOND
levering van een geneesmiddel aan bepaal- medisch voorschrift door apothekers moIn juli en augustus geen samenkomst. de voorwaarden, bijvoorbeeld aan een gen worden afgeleverd. Het is te verwachten dat in het eerste half jaar Van
medisch voorschrift te binden.
Voorts zal de wet in elk geval in het 1964 het artikel waarin dit onderscheid is
JEHOVA'S GETUIGEN
vastgelegd in werking zal treden.
Dinsdag 20-21 uur: gemeenschappelijke kader van de harmonisatie van wettelij- Een
ander artikel in de wet schrijft voor
ke
en
bestuurs-rechtelijke
maatregelen
in
bijbelstudie en -zondag 9 uur korte ochdat er een keuringsraad zal komen die
EEG-verband
op
bepaalde
punten
moeten
tenddienst, beide op adres W. Draijerzal zijn belast met de beoordeling van de
worden herzien.
straat 5.
Een artikel van de wet op de genees- aanprijzing van verpakte geneesmiddelen
middelenvoorziening regelt de registratie Daar een door particulieren in het leven
HUMANISTISCH VERBOND
van verpakte geneesmiddelen. Een colle- geroepen keuringsraad in dit opzicht
Zondag 11 augustus, 9.45 uur, 298 m: ra- ge houdt een register bij van verpakte ge- reeds werkt zal, althans voorlopig, niet
diotoespraak door mej. M. E. ter Heege. neesmiddelen welke mogen worden bereid worden overgegaan tot inwerkingstelling
Onderwerp: „Wie verre reizen maakt...". en afgeleverd. Op verzoek van een be- van dit artikel. In EEG-verband wordt
langhebbende neemt het college in dit re- thans gewerkt aan regeling van de reclagister de verpakte geneesmiddelen op wel- me voor geneesmiddelen.
Hoewel in Nederland enige vrij grote
ke naar redelijkerwijze moet worden aangenomen de aangeprezen werking hebben geneesmiddelenindustrieën zijn gevestigd
en niet schadelijk zijn voor de gezond- is de geneesmiddelenvoorziening toch in
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW heid bij gebruik overeenkomstig het voor- sterke mate afhankelijk van buitenlandse
schrift. Na de inwerkingtreding van de produkten. Daarom zal samenwerking
ADVERTENTIES IN DE
wet zullen alleen die verpakte middelen met andere landen dringend gewenst zijn.
ZANDVOORTSE COURANT.
in de handel mogen komen die zijn in- Deze samenwerking zal er toe moeten
geschreven.
leiden dat de noodzakelijk geachte controKomt het college tot de conclusie dat le op de geneesmiddelen geschiedt in het
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
een geregistreerd verpakt middel niet land van herkomst zodat in het importeop, voor het U weer ontgaat!
meer voldoet aan de wettelijke criteria op rende land alle onderzoek niet herhaald
grond van gegevens die na de inschrijving behoeft te worden.

Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, telef. 4562
Te huur aangeb. van l okt.
t/m april. Vrij GEMEUB.
BOV. HUIS. Br. ond. nr.
6108 bur. Zandv. Crt.
Dame vraagt v.d. maand
sept. gezellige ZITSLAAPKAMER of zit- en slaapk.
m. geb. v. keuk. Br, 6101
bui. Zandv. Crt.
Te huur gevr. van 24 t.m.
30 aug. ZITK. en 2 slaapk.
m. keuk. of evt. m. gotar.
v. keuk. Fam. Gerritsen,
Rijnstraat 108/3, Amsterdam-Z.. tel. 020-795285, bij
geen gehoor 020-51797.
Gevr. omg. Frans Zwaanstraat GARAGE. Br. nr.
6102 bur. Z. Crt.
Te koop gevr.: gr. HUIS
of PENSION met pand.
Br. ond. nr. 6107 bur. Z.C.
Goed tehuis gezocht voor

*

VkOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. , J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

CORODEX N.V.
vraagt:

a. flinke kracht
b.
jeugdig personeel
(mann. en vr.) voor div. l'abricatic-afdclingen.
voor afd. expeditie;

Gunstige arbeidsvoorwaarden.
A.anm. bij afd. Personeelszaken.
Gevraagd flinke WERKSTER vooi enkele ochtenden per week in gezin
met zoontje van 6 jaar
op flat. Goed loon. Patrijzenstraat 36, tel. 4558.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf

ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

van

en het leed \s geleden!

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Reparatie Inrichting
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450 van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Vraagt vrijblijvend offerte
Geopend: van 9-17 uur
Binnenwerk, buitenZaterdag van 9-12 uur
werk, muurwerk

Plastic
anti-motzakken
met rek voor
8 kl eerhangers

6 wk oud. Kostverlorenstraat 82.
VOETBALSCHOENEN
te koop, mt. 38, merk
„ADIDAS" ƒ 12,-. Zr. Dina
Brondersstraat 11
Aangeb. GOED BUFFET.
Gevraagd: oude KINDERCOMMODE. Vondellaan 26

Familiedrukwerk

GEMAKSSCHOENEN

P. J. DANNENBURG

zeldzaam rood katertje

Kleuterleidster b.z.a. als
BABYSIT in de avonduren. Br. nr. 6103 Z. Crt.
A.E.G. WASMACHINE
te koop. Telef. 3329.
VERLOREN: G O U D E N
ARMBAND.
Aandenken overl. man. Teg. bel.
ter. te bez. na 6 u. Kenaustraat lOa rood, Haarlem
of tel. 02500-18034.
HULP-ï.d.' HUISH.-b.z.a.
voor dinsdag en donderdag. Br. nr. 6105 Z. Crt.
HUIS te koop gevraagd.
Bewoond geen bezwaar.
Br. nr. 6106 Z. Crt.
Te koop geboden: WOONHUIS te Zandvoort aan de
Potgieterstraat v. belegging, event. toekomstige
zelfbew., huur ca. ƒ 600 p.
jaar, eigen grond, koops.
ƒ 11.000 v.o.n. Br. 6104 Z.C.
WEGGELOPEN zandkleurige Whippet „Starty".
Madsen, Dr. Mezgerstraat
50, telefoon 2018.

Draag
de zo ELEGANTE

5,95

Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327
BEHOUDT UW

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden

Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Schildersbedrijf

C. J.BUITENWERK
PRRP

BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Van Kessel

VOOR PIANO'S

Y/ElKe BV VW
6fU)RT PAST?

R. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draiierstraat 12,
Telef. 3751.

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Loodgieter vraagt D A K Ged. Oude Gracht 114 WERK. M. C. Kuperus,
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem.
Straatmakersbedrijf
J. I. Willemse & Zn. KAPSTER komt bij u aan
Soendastraat 17
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Haarlem, tel. 02500-50131 Bel 020-122851
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en Woninginrichting
HEEinritten vakkundig. Alle ME1JER, v. Ostadestraat 7a,
soorten tegels in 3 kleuren tol. 3116 kan weer STOPVraagt prijsopgave!
FEERWERK aannemen.

Bouwen in 1962
In 1962 is in Noord-Holland voor ƒ 452,2
miljoen gebouwd. Hierbij zijn de werken
met een bouwsom van f 2.000 en minder
niet meegerekend.
Er kwamen in de provincie 12.342 woningen gereed, waarvan 3377 in do ongesubsidieerde sector. Van de in 1962 gereedgekomen woningen werden er 2326
uitgevoerd volgens een goedgekeurd bouwsysteem. Aan het einde van het jaar waren 19.396 woningen in uitvoering tegen
18.929 op 31 december 1961.
In het tijdvak van 5 mei 1945 tot 31
december 1962 werden in .Noord-Holland
totaal 157.847 nieuwe woningen opgeleverd.
Voor do bouw van 5817 woningen werd
in 1962 financieële steun op de voet van
de woningwet toegekend. In dit aantal
zijn 312 woningen voor bejaarden begropen en 1233 woningen, gebouwd volgens
zo genoemde keuzeplannen. Voorts werd
subsidie krachtens de Woningwet tocgezegd voor de bouw van twee bejaardentehuizen.
Volgens de premieregeling voor de particuliere bouw werd subsidie toegekend
voor 4017 woningen, waaronder 2997 huur-

woningcn. Bovendien word premie tocgekend voor zes tehuizen voor bejaarden.
Voor 1407 woningen werd een toeslag
toegekend ingevolge het besluit Bevordering Eigen-Woningbezit, waarin begrepen
68 woningen ter vervanging van krotten.
Voor de bouw in do ongesubsidieerde
sector worden vergunningen afgegeven
voor 3328 woningen.
Voor toekenning van oen subsidie volgens do premieregeling woningverbetering
en -splitsing werden plannen goedgekeurd
voor verbetering van totaal 549 woningen,
vervanging van 1023 tonprivatcn en splitsing van 28 panden.
Naar aanleiding van de ingediende aanvragen om toekenning van een premie op
grond van de in januari 1962 van kracht
geworden beschikking krotopruimingsprcmie werden in dat jaar 1197 woningen
onderzocht, waarvan er 965 als krot kónden worden aangemerkt.
Aan diverse gemeenten in de provincie
werd totaal ƒ 740.000 toegezegd als rijksvoorschot voor de verbetering van hot
woongericf en do uitvoering van achterstallig onderhoud aan vooroorlogse woningwetwoningen.

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg.

ELKE VROUW
KAN CHARMANT ZIJN
indien extra aandacht aan het uiterlijk
wordt besteed.
MIJN G R O T E M A S S A G E
(inclusief masker en make-up)
verricht wonderen
ƒ 7,—
KLEINE MASSAGE
'. „ 5,—
Graag vooraf telefonische afspraak!!
(Telefoon 2179)
Beauty Parlour

ANS NANNINGA

Kostverlorenstraat 64, telefoon 21Y9

Belangrijke mededeling
WASAUTOMATIEK
van de WASUNIE.

Reisbureau P. KERKMAN en Zn.

Autorijschool

J. GEERTS

Vertrek 10 sept. Prijs ƒ 175,- alles inbegrepen.
Gaarne spoedige opgaven.

OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2G36

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Fa. W. BLOM

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je f Jtt.E \

Fa. .a. v. d. Veld-Schuiten

Ruime sortering

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

1

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijd-uitslag woeiisdag 31 juli:
Zandvoortm.-Mittersdorf

12-1

10 u.
10 u.
12 u-

Woensdag IJ/ augustus:
Twee jun. teams van het Fussballverband
Rheinland e.v. komen op bezoek. Aanvang
der wedstrijden 18.30 uur.
Opstellingen Zandvoortmeeuwen
In de vriendschappelijke wedstrijd zaterdagavond tegen Ripperda, komt Zandvoortmeeuwen in de volgende opstelling
uit: K. Vlug; A. Stokman, F. Water; C.
Schilpzand, G. Kerkman, G. Kraaijenoord,
G. Nijkamp, J. Paap, G. Halderman, J.
Visser en J. Koper.
Reserves zijn: B. Molenaar, S. Stobbelaar, W. Jansen en G. Oosterbaan.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen.
bel: 02500-11607.
IiBEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Freddy, und der Millionair
Freddy in een prachtige kleurenfilm vol humor
en muziek.
Alle leeftijden.
MAANDAG 12 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

Oe rust van een verdoolde
Toegang 18 jaar.
DINSDAG 13 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

Amerikaans
Wondermiddel
HAGERTY SILVER FOAM
wast zilver glanzend schoon
Nooit meer poetsen! Tot in
.de kleinste hoekjes bn randjes glanst uw zilver mooier
dan ooit. Even wassen, afspoelen, drogen... klaar!
Uw handen blijven schoon,

x \ . /' /

'

Een avond aan het strand
Martine Carol, Jean Desailly, Genevieve Graa.
Een met geheimzinnigheid en erotiek geladen
thriller.
Toegang 18 jaar.
WOENSDAG 14 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

Oer Hochtourist

'

» \

Vraag proefverpakking bij:

Met en zonder leesbril

DONDERDAG 15 AUGUSTUS, 7 en 9.30~üür

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Mijnheer Hulot gaat met vakantie

Fa.
Lansdorp
Kerkstraat 33, telef. 2359

Ontwikkeling'slectuur:
Addens - Doe-spelletjes. 1962.
Het boek van nu, jaargang 1961/1962.
Mijn nieuwe auto!! Wat ga ik kopen? '62.
Nolthenius - In het voorportaal van de
Akropolis. 1962.
Onze nationale hoofdstad, vier eeuwen Paramaribo. 1963.
Van Oordt - Werken met raffia. 1962.
Vrijman. De werkelijkheid van Karel Appcl. 1962.

Belangrijke

Tob niet langer met uw oude!
HOLLAND ELECTRO v.a. ƒ 120,—
EXCELSIOR vanaf
59,75
ERRES vanaf
142,50

EXCELSIOR vanaf
RUTON vanaf
PHILIPS vanaf .1

ƒ 132,50
„ 119,—
120,-

Firma
SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5—7, TELEFOON 2974
Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestrdat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN O P E L S EN
VOLKSWAGENS
HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035
ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

dat 20% korting op aile
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

ERRES

Koelkasten uit voorraad leverbaar
MIELE WASAUTOMATEN
en MIELE WASMACHINES

KERKSTRAAT 26

Vaatafwasmachine

Chemische wasserij
en ververij

van dé wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)
LAAT TOCH'VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN !

KEIJSER
Telefoon 2653

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
Lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de. hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

voor afs^huLting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij ellce hoeveelheid.

Jacques Tati, Louis Perrault., Nathalie Paxoud.
Hier is de film, die u de vrolijkste ogenblikken
van deze zomer bezorgt.
Alle leeftijden.
DAGELIJKS 2.30 uur

Koninkrijk der humor
Alle leeftijden.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke &

deer slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort
Tel. 4492

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44
Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

Wegens vakantie gesloten
van 18 aug. t.m. l sept.

BRIL
in orde is, of nog beter: neemt een

RESERVE
BRIL
mee.
Brillenspecialist L O O ]VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
Dr. Tj. W. K. DE HAAN en R. C. HEKKER

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizcn, iad'3, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Vondellaan 45rood.
v. Lennepweg 24/1, Zandvoort.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

dos avonds 9—11.15 uur. Geopend 8 uur.
Bxpl. Piet en Frans Koster

Prima rietmatten

Willy Millowitsch, Frans Schneider, Helen Vita.
De dolle verwikkelingen zullen u doen schaterlachen.
Alle leeftijden.

Romans
Shute - Kinderen kwamen tot hem.
Simenon - Het bloedspoor in de sneeuw.
Söderholm - Als op Tyrstra de lente
komt
Stafford - Het begon in Bangkok.
Buechner - A long days dying.
Saint-Lô - Le poids du bonheur.

Cabarefvoorstelling

STOFZUIGERS

Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 025001S079, Haarlem.

Opzienbarend
VRIJDAG 9, ZATERDAG 10 en
ZONDAG 11 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

ADAM EN EVA
Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg

WIST U

Wedstrijd-programma zaterdag 10 aug.:
DCO komt op bezoek met twee adsp. en
twee pupillenteams. Aanvang wedstrijden
15 en 16 uur.
Zandvoortm.-Ripperda
18.30 u.
Zondag 11 augustus:
Zandv.m. comb. c-DCO 3
Zandv.m. comb. b-DCO 2
Zandv.m. comb. a-DCO l

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenttraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

v/h Visser - Kruisstraat C, Zandvoort, tel. S127

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Blo exnenmagazijn
„Noord"

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraa • 64, tel. 2914

Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor grbepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

7.3.1 binnenkort gevestigd worden een

9(ZELLdaagse
reis naar Saalfelden
AM SEE)

J. KEUR

GA EENS EEN AVOND NAAR.

In de Haltestraat no. 63

Vakkundige en snelle
REP AR ATIE S
aan alle radio- en
televisietoestellen

Eén van de vele illustraties

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? 2o ja, neemt U dan. les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

•>

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792
Voormalige visdrogerij

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Prijs f 4.95

Nog enkele
exemplaren
verkrijgbaar
bij de
boekhandel

__

.

•Opgerichtvin-190b
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDENHOUT

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

Geen doorlopende kustweg

Oversteekplaats bij bejaardentehuis
eind vorige week gereed gekomen
Ruim anderhalf jaar na het inwerkingtreden van de nieuwe voetgangersregeling en
het vrijwel gelijktijdig opheffen van het bestaande zebrapad over de Zandvoortselaan bij „Het Huis i.d. Duinen", is hier eind vorige week een met verlichte waarschuwingsborden beveiligd wegsysteem in gebruik genomen.

'i

i
l

Tegen het verwijderen van het vroegere
zebrapad bij het bejaardentehuis, enige
dagen voor het ingaan van de voetgangersregeling op l november 1961, is herhaaldelijk in dit orgaan geprotesteerd door bewoners van „Het Huis in de Duinen" en
anderen. Aanvankelijk leek het er op of
de autoriteiten geen oor' hadden voor de
protesten, maar later werd het probleem
in studie genomen. Het resultaat heeft 17
maanden op zich laten wachten.
Met de uiteindelijke oplossing mag men
niet ontevreden zijn, al .blijven er zaken
te wensen over. De verlichting b.v. van de
waarschuwingsborden is bij daglicht niet
te zien. De inham voor de NZHVM-bus,
aan de zijde van de Dr. C. A. Gerkestraat,
levert gevaar op voor de overstekende
voetgangers, daar de inham wordt gebruikt als stop- en parkeerplaats door
personenauto's. Wellicht is hier door het
aanbrengen van een verkeersbord „verboden parkeren" verbetering in te brengen.
Het nieuwe zebrapad ligt op ongeveer
honderd meter afstand westelijk van het
oude. Het leidt de voetgangers eerst over
de Zandvoortselaan.
Via dit trottoir komen zij bij de zebra
over de Dr. Gerkestraat. Wanneer zij deze oversteken, dan belanden zij precies
op de hoogte van de nieuwe bushalte van
de lijn Zandvoort-Haarlem.
Op de Zandvoortselaan werd op honderdvijftig meter afstand van de nieuwe
zebra een zogenaamde „pottekijker" geplaatst. Dat is een waarschuwingsbord
voor het snelverkeer met de aanduiding
„U nadert een oversteekplaats", waarboven een geel knipperlicht is gemonteerd.
Men heeft op deze „pottekijker" ook
nog de waarschuwing „Overstekende bejaarden" en een aanduiding „pas op voor
wielrijders" aangebracht.
De bushalte aa'n de zuidelijke zijde
van de Dr. Gerkestraat, is door middel

van een lange vluchtheuvel van de rijweg
gescheiden. Ten gerieve van de buspassagiers zal bij de halte een abri worden
gebouwd.
Na het gereedkomen van de nieuwe
oversteekplaats nabij „Het Huis in de Duinen" blijft over de nog steeds niet aangelegde wegbeveiliging voor de voetgangers bij de kruising ZandvoortselaanBentveldweg. Deze werd eveneens op l
november 1961 opgeheven en een oplossing is ook thans niet in zicht. Men mag
zich afvragen of hier nog wel gesproken
kan worden van een verantwoordelijk
verkeersbeleid.

Zandvoortm. en Ripperda
besloten vriendschappelijke ontmoeting met 2-2
De vriendschappelijke wedstrijd tussen het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen en
Ripperda j.l. zaterdag, is in een 2-2 gelijk spel geëindigd. Jan Visser, Gerlach Halderman en Jan Koper deden opnieuw hun intrede in het topelftal van Zandvoortmeeuwen. Nijkamp kreeg in deze ontmoeting de midvoorplaats toegewezen.
Met een flinke wind, die soms tot stormkracht aanwakkerde, ging de thuisclub
tot de aanval over. Visser en Halderman
waren bijzonder aktief voor het doel van
Ripperda, waar de 17-jarige keeper Wiedijk al zijn jeugdige maar niet geringe
krachten moest aanspreken, 't leer uit het
net te houden. Enkele tegenaanvallen van
Ripperda bezorgde "doelman Vlug benauwde ogenblikken. In de 32e minuut kreeg
Ripperda een strafschap toegewezen. De
door achterhoedespeler Hezemans genomen bal ging echter hoog over het doel
van Vlug. Hij had de kracht van de wind
overschat.
Ook in de tweede helft bezat Zandvoort

STADION AMSTERDAM
Collecte voor fonds
De jaarlijkse grote collecte ten bate van
het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankerbestrijding zal in Zandvoort en
Bentveld worden gehouden op zaterdag 24
augustus a.s.
Het bestuur van deze afdeling doet een
dringend beroep op allen, die in de gemeente Zandvoort verblijf houden, om deze
collecte naar vermogen te steunen.
Er is nog behoefte aan een groot aantal collectanten. Deze worden verzocht
zich op te geven aan een van de onderstaande adressen:
Mevrouw M. C. van Fenema-Brantsma,
Wilhelminaweg 68, Zandvoort, tel. ,2925;
Mevrouw C. Stemler-Tjaden, Duindoornlaan 20, Bentveld, tel. 41160;
Mejuffrouw Zr. G. Bokma, Tolweg 6,
Zandvoort, tel 2816;
L. Sok, Kostverlorenstraat 57, Zandvoort,
tel. 2744;
P. Brune, Westerparkstraat 27, Zandvoort,
tel. 2546;
G. W. van Gijzel, Koninginneweg 10,
Zandvoort, tel. 4804.

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend vond omstreeks half elf
op de Zandvoortselaan een aanrijding
plaats tussen een scooter en. een auto. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd.
De twee jongelui op de scooter kregen
schaafwonden en bloeduitstortingen.
*
Zaterdagmiddag botste in de Parallelweg
een. auto tegen een bromfiets. De bestuurder van- de bromfiets liep een diepe wond
aan de rechterknie op. Beide voertuigen
werden licht beschadigd.
*
Zondagochtend reden in de Zeestraat twee
auto's tegen elkaar. Eén der bestuurders
werd aan het hoofd gewond.
*
Zondagmiddag werd in de Parallelweg een
bromfiets door een auto aangereden. Beide voertuigen werden licht beschadigd.
*
Zondagmiddag reden twee autu's op de
Zandvoortselaan tegen elkaar. De schade
aan de wagens bleef beperkt tot enkele
deuken en schrammen.

De idee voor een lange boulevard langs
de kust van Noord- en Zuid-holland, enige
jaren geleden geopperd door burgemeester
mr. H. M. van Fenema, is door het ministerie van verkeer en waterstaat afgewezen. Dit blijkt uit het verslag" van het
mondeling overleg dat de vaste commissie
voor eoöfiömf&jhe zaken nog niet de vorige
staatssecretaris van economische zaken,
drs. J. W. Gijzeis, over de nota inzake tourisme heeft gehad.
Wel wordt het noodzakelijk geacht dat
een groter strandgedeelte langs genoemde
kustprovincies voor het publiek toegankelijk wordt. Van de kuststrook tussen Den
Helder en Hoek van Holland, in totaal ongeveer
honderdtien kilometer, wordt
slechts 35 km op topdagen bevolkt, constateren de leden van de Tweede Kamer.
Een grote kustweg die dit euvel op zou
heffen, zou naar het oordeel van drs. Gijzeis, ook de gewenste onderscheiden in gebruik — rustige en drukke stranden — teniet doen. Het rapport van de rijksdienst
voor het Nationale Plan, Recreatieruimten
in Nederland, heeft om dezelfde reden de
doorlopende kustweg reeds eerder afge-

succes tot hoekschop verwerkte bal, moest
keeper Vlug capituleren voor een handig
hoofdknikje van De Vries (1-2).
De voorhoede van de Meeuwen sprong
naar voren om de winst van de Haarlemmers ongedaan te maken. Nijkamp deponeerde de bal achter doelman Wiedijk,
maar het doelpunt werd door de scheidsrechter wegens buitenspel" geannuleerd.
Zes minuten voor het eindsigenaal drong
Nijkamp opnieuw tot het doel van Ripperda door. Aan zijn schot, dat wjas voorbereid door Halderman, bestond nu geen
enkele twijfel. 2-2.
Met deze stand kwam het einde van de
wedstrijd.

19 AUGUSTUS 8 UUR

een duidelijk overwicht. Maar dit werd
niet voldoende uitgebuit door een gebrek
aan samenhang tussen de spelers van de
middenlinie. Hierdoor kreeg Ripperda
kans tussen de aanvallen van de thuisclub
door te glippen en onverwacht voor doelman Vlug te verschijnen. In de 24e minuut werd een tegenoffensief van Ripperda door Houtkamp met een doelpunt afgesloten (0-1).
Het ^gaf Zandvoortmeeuwen een schok
en twee minuten later scoorde Halderman
de gelijkmaker. Ripperda verstoorde even
later het evenwicht opnieuw. Na een met

Zeilboot sloeg om
Twee knapen uit Aerdenhout gingen
maandagavond omstreeks kwart over acht
met een zeilboot in zee. Binnen enkele minuten sloeg de boot om en kwamen de inzittenden in het water terecht.
Het gelukte hen behouden het strand te
bereiken. Ook het omgeslagen vaartuig
dreef naar de kant. Inmiddels had de politie de Reddingsbrigade gewaarschuwd.
Binnen tien minuten waren twaalf leden
van de brigade aanwezig, hun assistentie
was echter niet meer nodig.

Laat je niet in de boot nemen!
Vrienden, u hebt 't uit de jongste berichtgevingén in de pers kunnen lezen dat onze oerdegelijke en bijzonder smakelijke
komkommers weer naar Duitsland verzonden ;jnogen worden. Dat hadden de Heden ook nooit kunnen dromen dat ze midden in de komkommertijd nog eens geconfronteerd zouden worden met de enige echte, niet voor namaak vatbare komkommers. U ziet overigens ook "al weer dat
kwaliteit altijd zegeviert. De Duitse komkommers waren te bitter en dat namen
de huisvrouwen daarginds niet.
Trouwens, het lag voor de hand dat het
zo ging lopen. De toeristische bezetting
van Holland at dagelijks de verrukkelijke
Nederlandse komkommers. Voelt u? Het
thuisfront klaagde steen en been over die
bittere dingen. U moest eens weten hoeveel komkommers uit Holland de laatste
weken Duitsland zijn binnengesmokkeld.
Men heeft toen de handel maar weer gelegaliseerd. Dat is voor alles beter.
Nou wilde ik 't vandaag niet direct over
komkommers hebben. Het viel me alleen
in, dat er sprake is van een regelrechte
komkommertijd, terwijl er hier in Zandvoort zo verschrikkelijk veel gebeurt.
U kent de opwindende geschiedenis met
de pier, nietwaar? Nou, dat wordt nog
wat, hoor! En alsof dat niet genoeg was,
wordt er ook nog eens een gloednieuwe

stedebouwkundig adviseur aangesteld. Ik
zal u eens vertellen. Stel, dat deze man,
dr. ir. Nix, de pier afkeurt. Dat de Raad
een keer een besluit heeft genomen tot
bouw van een pier, speelt geen rol. Er
worden meer raadsbesluiten genegeerd,
onverschillig door wie.
Als dir. ir. Nix vindt dat Zandvoort al
behoorlijk is volgebouwd en er geen pier
meer bij kan, wat dan? Volgen ze dan
zijn advies op of zeggen ze tegen dr. Nix:
Hier heb je niks mee te maken, die pier
stond er eigenlijk al, die was geestelijk al
aanwezig voordat u zich met de zaken
hier kwam bemoeien. Kijk, dan staat dr.
Nix er gekleurd op, dan kan hij niet zeggen wat ir. Friedhoff indertijd zei: „Wat
u hier ziet, komt er niet!" Dan moet hij
erkennen dat het niks prettig is op te tornen tegen een raadsbesluit, ook al staat er
nog niks, want dat zien we ook niet. Maar
laten we niet op de dingen vooruit lopen.
Misschien vindt onze stedebouwkundig adviseur de pier wel mooi en bij Zandvoort
horen. Dan houdt alles op en is er niks
meer aan te doen. Volgt alleen de kwestie
van een paar honderd Portugese bouwvakarbeiders. Maar die moeten allemaal
in militaire dienst, heb ik me laten vertellen.
En dan is er nog dat spannende geval
met de politie-patrouilleboot. „Badgast

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Nieuwe ontwikkeling

Mr. van Fenema schrijft Strandschap
Speedboat rechtstreeks aan gemeenteraad aanbieden
Een dag na het aanbieden van de speedboat door een „comité van badgasten" aan
de voorzitter van het Strandschap Zandvoort, burgemeester mr. H. M. van Fenema, heeft deze in een schrijven aan het bestuur van het Strandschap mededeling
gedaan van het geschenk.
Als voorzitter van 't strandschapsbestuur,
schrijft mr. Van Fenema, heb ik deze
schenking voorlopig aanvaard onder
voorbehoud van een ter zijner tijd te
nemen beslissing. Mr. van Fenema wijst
er verder op, dat hij uitdrukkelijk heeft
gesteld, dat hij het mogelijk acht dat het
bestuur, alvorens een besluit te nemen,
zich zal vergewissen van de mening van
de gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Dit met het oog op de
vraag of het Strandschap deze schenking
wel kan aanvaarden in verband met de
formele omschrijving van zijn taak in de
gemeenschappelijke regeling, die alleen
spreekt van de uitoefening van de verordenende bevoegdheid. In het verleden is
deze werkwijze ook gevolgd als het
strandschapsbestuur een besluit nam dat
buiten zijn formele taak lag, schrijft mr.
Van Fenema.
Waar tenslotte de snelboot door de gemeenteraad van Zandvoort eventueel als
geschenk zou moeten worden aanvaard
ten dienste van de gemeentepolitie, rijst
bij hem de vraag of het niet eenvoudiger
is, dat deze zaak eerst bij de Raad aan
de orde wordt gesteld. Hij zou de schenkers in overweging kunnen geven de snelboot rechtstreeks aan de gemeente Zandvoort aan te bieden. De procedure via het
Strandschap kan dan achterwege blijven.
Daarover zou mr. Van Fenema gaarne
het oordeel vernemen van het strandschapsbestuur.
In zijn brief stelt hij een termijn aan
het bestuur. Mocht hij op 15 augustus, a.s.
donderdag, geen bericht hebben ontvangen, dan neemt hij aan dat een dergelijke
gedragslijn bij het strandschapsbestuur
geen bedenking ontmoet.
De voorzitter van het Strandschap Zandvoort, mr. H. M. van Fenema, heeft ingezien — of is duidelijk gemaakt — dat liet
aanvaarden van het geschenk door het
strandschapsbestuur geen kans maakt, Het was ook niet t'e verwachten dat het
Strandschap, waarin vertegenwoordigers
van de gemeenteraden van Amsterdam,
Haarlem en Zandvoort zitting hebben,
zich zou laten hanteren bij de controverse
tussen burgemeester van Fenema, de wethouders en de gemeenteraad.
(
De moeilijkheden die eerstgenoemde
met het aanbieden van de speedboat heeft
opgeroepen, zal hij nu zonder behulp van
het Strandschap tot een oplossing moeten
brengen. Het ziet er niet naar uit dat het
college of de raad hem daarbij willen helpen.
Het doet denken aan een liedje van een
franse componist dat het verhaal bezingt
van een man die zijn moeilijkheden ivilde
onderbrengen bij zijn betrekkingen. Hij
vindt echter overal de deur gesloten. Zijn
relaties zijn op reis, geven niet thuis of
laten op zich wachten. Teneinde raad

nr. Één" — een verrukkelijk speelgoedbootje, waar jongelui, wier papa goed in
de slappe was zit, zich op de plassen mee
vermaken. Ofschoon de gemeenteraad had
besloten de politie een solide Rana-boot te
geven, heeft dezelfde politie die boot
(nog) niet in gebruik genomen, maar gewacht op een altruïstische geste van een
of andere badgast. Ik mis nog steeds de
lijst van namen, die achter deze spontane
daad staan. Of moeten wij aannemen dat
er een vriendelijke oliemaatschappij in de
privé-buidel heeft getast? Als u gisteravond dat leuke Deense filmpje hebt gezien op de t.v., kunt u weten hoe machtig oliemagnaten zijn! Maar goed, dit zijn
maar veronderstellingen. In ieder geval
zit iedereen plotseling met die Catamaran
speedboat in z'n maag. Het Strandschap
heeft 'm cadeau gekregen, die schijnt het
vaartuig door te moeten geven aan de politie, dus een schenking met een tussenlanding. En nu zijn ze druk doende om
uit te maken of het Strandschap wel geschenken mag aanvaarden. Inmiddels
heeft de politie zondag al weer een poosje
gespeeld met het scheepje, terwijl de
Raad zich ongelofelijk in de boot voelt
genomen.
En nou is er een verrassende wending
gekomen: Er is de suggestie gedaan: Laat
de schenkers van deze speedboat het ding
aan de Raad aanbieden! Bijna een Salomons oordeel, vrienden. Alleen vraag ik
me af, wat de Raad zegt van een cadeautje dat ze principieel verafschuwt.
Zie u nu wel^ hoe leuk het hier allemaal
toegaat ?
Nee hoor, in Zandvoort is niks te bespeuren van een komkommertijd!
BARTJE

neemt hij het besluit de oorzaak van zijn
problemen zelf op te sporen en komt dan
bij zichzelf terecht. Een wat triest maar
ook leersaam liedje.
(Red. Z.Crt.)

De partij Anderssen-Kiezeritzky, gespeeld
in het internationale schaaktoernooi te
Londen 1851, is de geschiedenis ingegaan
als de „onsterfelijke partij". Deze uitdrukkmg stamt van Falkbeer, die de onderhavige partij in 1855 in de „Wiener
Schachzeitung", publiceerde onder de kop
„Bine unsterbliche Partie". Sedertdien is
de onsterfelijke partij in ontelbare boeken
en tijdschriften verschenen omdat de
combinatie, waarmee Anderssen de partij
in zijn voordeel besliste, werkelijk onvoorstelbaar mooi was. Evenwel heeft de
partij door de jaren heen ook aan kritiek
blootgestaan; steeds weer werd door
meesters en amateurs „bewezen", dat Anderssen's combinatie niet waterdicht was
en dat hij de partij slechts door het zwakkere zwarte tegenspel had kunnen winnen. En ook steeds weer werden deze anayses in de regel op hun beurt weerlegd.
Zo heeft zich de laatste maanden in
,Chess Review" een discussie ontsponnen
tussen Chr. Becker en de Rus Neistadt
omtrent de situatie, die u in onderstaand
diagram ziet afgebeeld:

1*1

a o c d e f g h
en die ontstond na de zetten 1. e2-e4, e7e5, 2. f2-f4, e5xf4, 3. Lfl-c4, Dh8-h4+,
4. Kel-fl, b7-b5, 5. Lc4xb5, PgS-f6, 6. Pglf3, Dh4-h6, 7. d2-d3, Pf6-h5, 8. Pf3-h4,
Dh6-g5, 9. Ph4-f5, c7-c6, 10. g2-g4, Ph5f6, 11. Thl-gl!, c6xb5, 12. h2-h4, Dg5-g6,
13. h4-h5, Dg6-g5, 14. Ddl-f3, Pf6-g8,
15. Lclxf4, Dg5-f6, 16. Pbl-c3, Lf8-c5, 17.
Pc3-d5!, Df6xb2.
Anderssen speelde hier 18. Lf4-d6!? en
won de partij als volgt: 18. ...Lcöxgl, 19.
e4-e5!, Db2xal+, 20. Kfl-e2, PbS-a6, 21.
Pf5xg7+, Ke8-d8, 22. Df3-f6+, PgSxfG, 23.
Ld6-e7 Mat! Zoals hierboven reeds gezegd,
hebben door de jaren heen allerlei schakers getracht de incorrectheid van de
combinatie aan te tonen, waarbij vooral
de zet 18. Ld6!? het moest ontgelden.
Hoewel de ruimte ontbreekt om op al deze „weerleggingen" in te gaan, wil ik
toch even memoreren, dat slechts de door
Steinitz aangegeven voortzetting (18 Ld6)
38. ...Dal:-(-, 19. Ke2, Db2! Zwart remisekansen had gegeven.
Al sinds lang is men daarom van mening, dat Wit sterker 18. Lf4-e3! had kunnen spelen. De analyses, waarop deze mening berust, beslaan vele bladzijden; ik
zal hierop derhalve niet ingaan. Wel wil
ik even ingaan op de poging van Chr.
Becker om aan te tonen, dat 18. Le3 ook
niet tot winst behoort te leiden; Becker
achtte n.l. de positie na 18. Le3, KdS!,
19. Lc5:+, Dal: + , 20. Kg2, Db2 gunstig
voor Zwart. Zoals thans Neistadt echter
aangeeft is dit oordeel onjuist: na 21. Df2!
(dreigt 22. Lb6+, ab6:, 23. Db6: + , KeS,
24. Pd6+, KfS, 25. DdS mat) is Zwart
vrijwel reddeloos, b.v. 21. ...f6, 22. Lb6+,
KeS, 23. Pc7+, Kf7, 24. Pd6+, KfS, 25.
Ld4 en Zwart kan opgeven. Ook 21. ...d6,
22. Lb6+, Kd7, 23. Ld4, Da2:, 24. Tal,
Dal: 25. Lal:, f6, 26. Pg7:, Kc6, wat nog
door Becker wordt voorgesteld, is m.i.
slecht voor Zwart.
Maar gezien het feit, dat na ruim 100
jaar de gemoederen rond de "onsterfelijke
partij nog niet tot rust zijn gekomen, zullen de hierboven geciteerde varianten wel
niet lang het laatste nieuws in deze kwestie blijven!
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

FAMILIEBERICHTEN
ANTHONY JOSEPH BDWARDS

en
THEODORA BERN ARDIN A AKERSLOOT
geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking plaatsvindt op
vrijdag 16 augustus a.s. te 11.45 uur ten
raadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke huwelijksinzegening te 12.30
uur in de St. Agathakerk te Zandvoort.
Zandvoort, 2 augustus 1963
Hogeweg 30
Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 tot
4 uur Hogeweg; 30, Zandvoort
Tijdelijk toekomstig adres:
Hogeweg 30, Zandvoort
Tafeltennisvereniging?„SHOT"
Wekelijkse clubavond op elke woensdag
te 20 uur in het Veilinggebouw „De Witte
Zwaan", Dorpsplein alhier, aanvangende
op 4 september a.s.
Ook deelname aan competitiewedstrijden,
toernooien e.d.
Wendt u zich voor bijzonderheden of voor
aanmelding tot een der volgende adressen:
K. Looman, Haltestraat 5; H. Koekenheim. Gort v.cl. Lindenstraat 42; G, Pols,
Bilderdijkslraat 13.
SPORT: GOED VOOR U!

Benzine ontvreemd
In de nacht van vrijdag op • zaterdag
waarschuwde een nachtwaker de politie,
dat er benzine werd ontvreemd uit een op
de Noordboulevard geparkeerde auto. De
politie hield drie Duitse jongens aan, die
in 't bureau aan de Hogeweg werden ingesloten. Zij bleken zich tevens schuldig te
hebben gemaakt aan diefstal van goederen uit een kiosk, te Weert.

Th. r. d. Meulen
Tandarts
afwezig van 19 aug.
t/m 15 sept.
Spoedgevallen:
Tandarts Kruisheer en
Tandarts Hilarides.

Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen,
bel: 02500-11607.
KEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

en dubbeltjes verdienen.

WIE HELPT een oude alleenst. dame tijd. voor dag
en nacht verzorgen? Telefoon 4614.
Ter overname aangeboden:
SHELL HAARDOLIEHANDEL te Apeldoorn.
Goede ruilw. moet aanwezig zijn. Inl. Nolet, Laan
v. Orden 52, Apeldoorn, telefoon 06760-13380, 's avonds
06760-20720.
G E M E P B . o f GESTOFF.
WOONRUIMTE
gevr. v.
échtp. m. l kind, evt. voor
Üjd. Br. m. prijsopg. ond.
nr. 6201 Z. Crt.
Gevraagd voor direkt:
KAMERWERKMEISJE.
Hotel-Pension Faber, Kost*erlorenstraat 15, tel. 2825

(geldig van 14 t/m 2Ó/8'63)

U

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen . . .

Te koop: 4 CLUBJES met
ronde blank eiken TAFEL.
wanneer U de goede hoeW. Draijerstr. 3, tel. 3412 danighoden van uw arti•Woninginrichting HEEkelen onder de aandacht
MEIJER, v. Ostadestraal 7a,
van het publiek wilt brentel. 3116 kan weer STOFgen. Daarvoor staat de
'•'FEERWERK aannemen.
Zandvoortse Courant te
uwer
beschikking.
Dit
Straatmakersbedrijf
nieuwsblad
wordt, door
• ; i J . J. Willemse & Zn.
dat het plaatselijk en reSoendastxaat 11
P.V. „Phoenix"
gionaal
nieuws
brengt,
t'Haarlem,
tel.
02500-50131
J.l. zondag hield de P.V. Pleines een
niet gelezen maar „geWij
vernieuwen
uw
oude
wedvlucht vanaf Tergnier over een afspeld"
van a tot z.
tegelpaden, bordessen en
stand van 314 km. Gelost om 7.30 uur, arinritten vakkundig. Alle
In die sfeer genieten 'ook
:
riveerde de eerste duif om 11.11 uur. De .soorten tegels in 3 kleuren
uw advertenties méér dan
Vraagt prijsopgave!
uitslagen luiden:
gewone belangstelling en...
W. Terol l, 6, 12
de resultaten bewijzen dat.
AUTOVERHUUR
A. Molenaar 2, 10
Steek voor uw reclame„ZANDVOORT" plannen uw licht eens on
H. Vleeshouwers 3
K. Driehuizen 4, 8
bij de
Verhuur van
Opeis en
Volkswagens met roldak.
R. Driehuizen 5, 7, 14
Zandvoortse
Courant
> Tel. 4580, b.g.g. 3283
K. Kramer 9
Achterweg l
* Dr. Schaepmanstraat l
P. Koper 11
J. Koning 13.
Wegens ziekte voor tijdelijk gevraagd oen
P.V. „Pleines"
De P.V. Phoenix hield J.l. zondag een
wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand van 314 km. Gelost om 7.30 uur, arriveerde de eerste duif om 11.10 uur. De
uitslagen luiden:
R. Engelander l, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16
Th. van der Meulen 2, 15
R. van Gijtenbeek 4, 5, 10, 12, 14
J. de Leeuw 9.

deze week kwartjes

flinke manl. huish. hulp en een werkster
Evt. echtpaar. Extern. Spoedige schrift, of tel. soll.
bij de directrice van kinderhuis
„Groot-Kijkduin",
Dr. Smitstraat 7 te Zandvoort, tel. 2697.

VLOT EN GERUISLOOS WORDT VERKOCHT uw:
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.
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VLUGKOKENDE
HOORNTJESMACARONI
DUBBELTJE GOEDKOPER
elk tweede pak
van 34 voor

24

LEKKERLANDWEEK
GEM. TOFFEES
250 gr. 72
ROOMCARAMELS 145 gr. 50

DROP

100 gr. 39
rol

N.V. Wasserij Peperkorn
Winkeliers,
maakt reklame
door middel

van de
Zandvoortse
Courant
Want:
wie niet

Wie

.
wil daarvan

adverteert
wordt

meeprofiteren?

15-10

PEPERMUNT
rol 20
VRUCHTENZUURTJ. 100 gr. 30
VRUCHTENFLIKKENlOOgr. 32
TUM-TUM
100 gr. .29
POPPENSCHUIM 100 gr. 29
GOMBALLEN
100 gr. 26
KAUWGOM
pakje 25-15
FRUITCARAMELS stang
20
DRUPS
grote rol 20
HAVERSTRO
100 gr. 26
GEV. MELANGE 100 gr. 34

FROU-FROU

DUBBELTJE GOEDKOPER
2 pakken van
samen 108 voor

98

UW DROOMWENS:
KOELKAST
Tafelmodell52l. f.259,fe betalen in 200 zegels a 10 et. -tf.-239,- of 2590 zegels.

Familiekast 225 l f. 418,fé"'betalen in 300 zegels a 10 et. -fr
f.;388,- of 4180 zegels.

Altijd 'n kassabon voor 10o/0 korting', ook bij de weekreclames !

vergeten!

Kom eens met ons praten

alleen

1 •*-•

BETERE
WAAR
TIEN
PROCENT
GRUYTER

Blekersvaartweg 43, Heemstede, Telef. 38890

peper en zout. De boter of margarine licht
bruin laten worden en het vlees hierin
bruin bakken. De uien en knoflook schoonmaken en kleinsnijden of de knoflook perover de grenzen
sen. De paprika's van kroontjes, zaadlijsten en zaad ontdoen, wassen en in dunDe charme van iedere vakantie ligt voor een' 'groot deel in het anders-doen-dan-an- ne reepjes snijden. De tomaten (ontvellen,
ders. De vaste regelmaat wordt verbroken; men is in een andere omgeving, heeft
na ze even in heet water gedompeld of
andere mensen om zich heen en heeft hopelijk niet anders dan zonnig weer. Wij boven de gasvlam gehouden te hebben en)
willen u graag een handje helpen bij het maken van gerechten, afkomstig uit vain plakken snijden. Tomaten, paprika, ui
kantielanden. Misschien roepen ze herinneringen bij u op of dienen ze als een vooren knoflook bij het vlees voegen.
proefje.
Het gerecht in plm. 45 minuten gaar
laten worden en op smaak afmaken met
Recepten voor f/ personen
De aardappelen en tomaat in plakjes peper en zout.
snijden.
Franse hors d'oeuvre
De boontjes, paprika, bloemkool, aard- Matafan (Zwitsers nagerecht)
1 groene paprika, restje (plm. 50 gr.) ga- appelen en tomaat ieder apart met een
re sperzieboontjes, stukje bloemkool, plm.weinig van het sausje aanmengen en in 2 eieren, zout, l eetlepel melk, 3 eet25 gr. cervelaatworst of salami, l tomaat, de vakjes op de schotel schikken. De lepels bloem, 4 eetlepels suiker, 4 sneetjes
2 a 3 gare aardappels (bieslook, venkel, plakjes worst oprollen en ook in een vakje brood, jam.
De eieren scheiden in dooiers en witten.
paprikapoeder) een sausje van 2 eetlepels leggen.
De dooiers losroeren met een snufje zout
olie en 2 eetlepels azijn met peper en
Desgewenst de boontjes bestrooien met en de • melk. De bloem en suiker erdoor
zout.
fijngesneden venkel, de bloemkool met pa- mengen. De eiwitten stijfslaan en luchtig
De paprika van kroontjes, zaadlijsten en prikapoeder en de aardappelen of tomaat
door de 'dooiermassa scheppen. De sneetzaad ontdoen, wassen en in lange dunne met fijngehakte bieslook.
jes brood met jam bestrijken, daarna met
reepjes snijden. Met enkele reepjes een
de eimassa bedekken en plm. 10 minuten
platte schaal in zes vakjes verdelen. De
in een warme oven bakken.
rest van de paprika in weinig water enke- Siciliaanse kip of kalfsvlees
le minuten koken tot ze half gaar is.
300 gr. mals kippe- of kalfspoelet zonder
(aardappelJcoekjes)
De bloemkool in roosjes verdelen en been, peper, zout, tijm, 60 gr. (kwart Erdiipfeltasch

RECEPTENKIJKJE

de gesnipperde ui, het fijngesnedeüjfcspek
en het ei erdoor mengen. Een weinig} olie
in een koekepan warm laten woroen en
van de massa platte koekjes bakken op
de manier van drie-in-de-pan. De Koekjes
langzaam gaar en bruin laten worden.

Met en zonder leesbril

-.f;

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding

3043, 3044.PoZttie
42212 (02500) Garage Flinterman, ZandSturrn - De prijs der vrijheid.
voortselaan 365, Bentveld, SAABTerpstra-Luiten - De koningin van Sjeba.
en RENAULT-service-dealer.
Theuriet - De jonge Maugars.
2071
Horlogebedrijf
O. Waaning, KostverVan der Veen - De boze vrienden.
lorenstraat 68.
Cheyney - Never a dull moment.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- .
Wiesel - Le jour.
koop, Oranjestraat 2a.
Romans

'*'•

Ontwikkelingslectuur:

Bernatzik - De geesten van de gele bladeren, ontdekkingsreizen in AchterIndië. 1938.
Brion - Chagall. 1962.
Electronicus - Elektronische flitsapparaten met transistoren. 1962.
Huyghe - Cézanne. 1962.
Kramer - De geschiedenis begint met de
deze 2 a3 minuten met weinig water en pakje) boter of margarine, 250 gr. uien, Voor plm. 15 stuks l kg aardappelen, zout, Sumeriërs. 1958.
zout koken. De bloemkool en paprika 2 groene paprika's, 3/4 kg tomaten, l peper, l ui, l ei, 50 gr. ontbijtspek, olie. Nossent - Automobiel-benzinemotoren. '63.
De aardappelen schillen, wassen en ras- Van Oordt - Waardeloos materiaal voor
koud laten worden. De sperzieboontjes in teentje knoflook.
•
niet te kleine stukjes snijden.
Het poelet kleinsnijden en Inwrijven met pen op een niet te fijne rasp. Peper, zout, . waardevol werk. 1962.

2424 Autobedrijven ,Jïinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
'2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
. gasfornuizen, i-ad's, tv, wasautomaten
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
4673 Nachtveiligheidsdienst

Zandvoort,

4389 VAMOB-Rijschool • „De Branding", '
Vondellaan 45rood.
v. Lennepweg 24/1, Zandvooit.
2135 G-ertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.
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Opgericht in 1900

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOOBT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Hand van eerste mens op rotswand in Dardogne

Niet ver op de kaart
maar wel ver in de tijd
Nu gaan wij zeer ver. Niet ver op de kaart, want via Utrecht, Eindhoven, Reims,
Pontainebleau, Orléans, Chateauroux en Limoges is het nog geen twaalfhonderd
kilometer naar uw pensionnetje in Les Eyzies of uw camping nabij Domme, en
wie kijkt tegenwoordig nog op van twaalfhonderd kiloineter!
Maar we gaan wel ver in de tijd. Van nu naar de eerstelingen der aarde is een afstand van duizenden eeuwen. We weten dat nog maar sinds kort. Eén enkele eeuw
geleden schreef de wetenschappelijke mens: de mensheid is reeds zeer oud, wij moeten in alle geval teruggaan tot wel 3000 jaar voor Christus.

zon en de stadjes gaan des avonds moegestreden slapen. De rivier is een keuvelend lint en de dalletjes zijn vol kindertaal. Ik weet niet waar Frankrijk zich
nóg liefelijker voordoet. Hier leeft het teruggetrokken Frankrijk van vandaag,
waar het heroïsche verleden is uitgewoed
en waar het nerveuze heden wordt aanschouwd in het getemperd licht van de
zonnebril der wijsheid. Dit is de symfonie
van het machtige Frankrijk, getransponeerd naar het simpele beeld van een
volkswijs voor trommel, fluit en accordeon. En in dit land liggen de grotten. Het
zijn er vele tientallen, en de staat, de Syndicat d'initiatives en de particulieren
plaatsen er bordjes. Er is geen uniformiteit in de aanduidingen. Het is alles a
l'improviste en dat is wel innemend. Al
blijft het waar, dat de borden die u rond
Les Eyzies 'hoofdstad van de prehistorie',
het veelvuldigst aantreft leiden naar de
minder belangrijke centra. Maar dit artikel vertelt u, waar u wél heen dient te
gaan, welke grotten u behoort te bezoeken, nadat u uzelf door middel van het
Nationaal Museum van de prehistorie in
Les Eyzies hebt voorbereid.
(Vervolg op pag. 2)

De regering van Zuid-Afrlka geeft zich veel moeite om wat si j
noemt „de misverstanden rond het rassenbeleid van de natie weg te
nemen" en begrip te kweken voor dit beleid. Tot voor kort heeft de
regering van de republiek getracht, via de publiciteitskanalen, de
zorg van de overheid voor de gekleurde bevolking onder, de aandacht van het grote
publiek te brengen. De naturellen, zo kon men lezen in de bulletins van de voorlichtingsdienst, worden ondergebracht in speciaal voor hen gebouwde wooncentra, waar
zij de eerste schreden kunnen zetten op weg naar beschaving en de in uitzicht gestelde — beperkte — autonomie.
De regering van Zuid-Afrika ondervindt wel eens moeilijkheden bij deze missie. De
juiste mentaliteit schijnt hier en daar te ontbreken en dit geeft soms aanleiding
tot kortsluiting tussen de ontwikkelde en onderontwikkelde. Schietpartijen van de
•politie, de cel, huisarrest en de wetgever moeten dan zorgdragen dat het ontwikkelingswerk weer in de juiste banen wordt geleid. Kranten, radio en televisie, buiten
Zuid-Afrika, maken hiervan uitvoerig melding en het commentaar is vaak niet mals.
Voor de regering van de republiek is dit een verdrietige gang van zaken, waardoor
de inspanning van de voorlichtingsdienst in één slag wordt teniet gedaan. Een
beroep op de publieke opinie acliteraf kan de mislukking alleen nog maar verergeren. Dit is thans tot de regering van Zuid-Afrika doorgedrongen en de autoriteiten
hebben een andere weg ingeslagen sympathie te winnen voor het apartheidsbeleid.
Zuid-Afrikaanse diplomaten zijn in West-Europa gaan praten met vooraanstaande
personen uit het bedrijfsleven, de industrie, etc. Een dergelijke aanpak ligt in de
lijn en men kan er zich alleen maar over verbazen dat de republiek niet eerder op
dit idee is gekomen. Zuid-Afrika is een land, dat met behulp van goedkope arbeidskr achten in enkele jaren tijds een industrie van betekenis heeft opgebouwd.
Een ontwikkeling die niet nagelaten heeft indruk te maken op de captains of industrie, vanouds bewonderaars van eigen metier en doorgaans afkerig van humanitaire en politieke overwegingen die het produktieproces nodeloos ingewikkeld maken.
In ons land heeft de scheepsbouwer C. Verolme onlangs zijn liefde bekend voor
Zuid-Afrika. Bij de teiuaterlating van een schip bestemd voor dit land, verklaarde
hij dat Zuid-Afrika eeuwenlang onze liefde heeft gehad. „Ook nu. moeten wij onze
sympathie tonen", lezen wij in een krantenverslag. Hij deelde mee dat hij op zijn
reizen heeft geleerd, „dat geen land ter wereld in materieel opzicht zoveel voor de
gekleurde bevolking doet als Zuid-Afrika. De regering heeft niets nagelaten wat in
het belang kon zijn voor de niet-blanken. Het is dus ook niet voor niets, dat Jionderdduizenden andere Afrikanen naar de Unie zijn gegaan", aldus de heer Verolme.
In Zuid-Afrika zullen zijn woorden ivel met gejuich zijn binnengehaald. In ons land
zijn ze minder gunstig ontvangen. Een van de conclusies kan luiden: reizen behoeft
.nog niet noodzakelijk te leiden tot het verruimen van eigen beperkte horizon.

In één 'enkele eeuw heeft de mens zijn de werpsteen? Ik ben in mijn hand. Ik
historische beeld tot de zoveelste macht leef in mijn hand. En mijn voeten gaan
vermenigvuldigd. Hij heeft vastgesteld: de weg in de tijd.
reeds voor de Eerste Ijstijd leefden er
mensen op aarde, dat is: voor 600.000 jaar. Ginds tussen heuvels en dalen met daarHij heeft' het vage gebied der prehistorie boven de grote onverschillige, de zon,
in perioden onderverdeeld en hij heeft ge- slaapt het oude zuiden van Frankrijk. De
zegd: ik onderscheid in West-Europa ach- dorpen knipperen in het felle licht van de
tereenvolgens Moustérien, Aurignacien,
Solutréen en. Magdalénien. Hij heeft nader gesteld: het Moustérien is het oudste
van deze vier, het gaat terug tot de overgangsfase tussen Derde en Vierde Ijstijd,
meer dan 100.000 jaar geleden; en het
Magdalénien is het jongste. Het Magdalénien is de eerste Gouden Eeuw in de culin fantasierlijke zandbouwwedstrijd
tuurgeschiedenis van West-Europa, want
de mens vervaardigde reeds benen speerpunten van geraffineerde vorm, en op He Trok de eerste door Touring Zandvoort georganiseerde zandbouwwedstrijd van dit
wanden van zijn grotten legde hij reeds seizoen — met een verplicht voorbeeld — slechts matige belangstelling, de zandzijn emoties vast in tekeningen die ver- bouwwedstrijd van j.l. dinsdag boekte een een record-opkomst. Aan de wedstrijd,
bijsteren en vertroosten, in tekeningen die
de verovering van de ruimtelijke con- waarin zoals voorheen de deelnemers hun fantasie de vrije loop konden laten, nastructie op een platte wand demonstreren, men vijf-en-zeyentig kinderen deel. Zij waren verdeeld in drie leeftijdsgroepen.
en die in hun vertederende gebaren, in
hun ontroerende lijnen en in het verkon- De toeschouwers zagen weer tal van speel- scheppende verbeelding van het kind zijn
digen der menselijke angsten ver uitstij- se en knap gevormde scheppingen uit het zij nauwelijks in tel. Een krokodil of een
g-en boven alleen maar de technische over- zand verrijzen. Een krokodil lag 'op zeepaardje heeft voor hen groter geheiwinning.
slechts enkele meters afstand van een men dan een racewagen.
In minder dan één enkele eeuw werden ranke balletdanseres, te genieten in de Na afloop werden de prijzen, bestaande
tn honderden grotten de kolossale schep- zon. Een geschoren poedel hield zich op uit waardebonnen, uitgereikt door de dipingen van de eerstelingen der aarde ont- in de omgeving van een zandkasteel, om- rekteur van Touring Zandvoort. De prijsdekt. Men vindt deze grotten vooral en geven door wallen en sparren. De archi- winnaars en winnaressen waren:
voornamelijk in het oude zuiden van tect bleek op jeugdige leeftijd al de inFrankrijk, in het stroomgebied van Dor- vloed van de bouwmeesters uit de middel- Groep A (6 tot en met 8 jaar):
3. Freddy Verzeylbergen met springend
dogne en Vézère. Abbé Breuil, de vader eeuwen te hebben ondergaan.
1. Roland van Tetterode met Teddybeer; hert; 4. Jan Hofman met clowntje; 5.
der Franse archeologen, heeft de Grot van
De voorliefde van de kinderen blijkt 2. Lies Muller met zeilboot; 3. Nico Dis- Saartje Muller met olifant.
Altamira in Spanje de Sixtijnse Kapel der onveranderlijk uit te gaan naar het die- seldorp en Bernard Sonneveld met kruiser Groep C (13 tot 1G jaar):
prehistorie genoemd. Men mag met reden renrijk, getuige de vele schildpadden, en sleepboten; 4. Henk Smit met zonne- 1. Geisela en Karin Galinski en Kathrin
het gebied van Dordogne en Vézère het olifanten, etc. Dit spreekt waarschijn- bader; 5. Gerard Engel met Indianen- Otto met krokodil; 2. D. van der Zwaan
Forum Romanum der prehistorie noemen. lijk toch, meer tot hun verbeelding kamp.
met burcht in sparrenbossen.
Daarheen gaan wij in deze kolommen. De dan bijv. de voortbrengselen van de moIrene Maas, de winnares in groep B
lange weg terug.
derne techniek, waarmee zij dagelijks in Groep B (9 tot en met 12 jaar):
van de eerste en tweede zandbouwwedOoit viel de eerste beslissende seconde. aanraking komen. Auto's en motoren bijv. 1. Irene Maas met balletdanseres; 2. El- strijd, kwam definitief in het bezit van de
En ooit heeft de mens voor het eerst de zijn verre in de minderheid. Voor de leke Karsdorp met „geschoren poedel"; beschikbaar gestelde wisseltrofee.
prikkeling van de zonnewarmte op de huid
ervaren. En ooit heeft de mens voor het
eerst gelachen. Maar het lachen is vluchtig en de echo's verloren zich in de tijd.
de nacht. Ergens hoorde ik fluisterende
En de tranen verdampten in het hautain
stemmen en 't eerst dacht ik aan Joost!
gebaar van de zon. Maar de voetstap
Die heeft me al eens die aardigheid gebleef. En de hand bleef. In het departeflikt om met een meisje twee ouderwetse
ment Ariègc stroomt de rivier de Volp.
strandstoelen te gebruiken als een knus
Nabij Antesqiue-Avantès stroomt zij ontentje. Maar deze keer was 't een ander,
der een berg door. Op 20 juli 1912, toen
een lange slungel met een zonnebril op!
het water van de rivier laag stond, waag- ZONDAG 11 AUGUSTUS — Voor 't eerst lig, maar toch was het verschrikkelijk Ja, je maakt de gekste dingen mee. Hij
den drie .broers zich met een zelfgetim- van m'n leven kan ik nou eens een keer druk. Kijk, dat is ook zo iets: Soms is 't had een kind van een jaar of zestien bij
merde roeiboot in de uitgeschuurde bed- niet zeggen wat voor een zomer we be- uitgesproken slecht weer, maar dan zijn zich en samen zaten ze als twee verding onder de berg. Ze kwamen in een leven. Er zijn jaren geweest dat ik aan er toch enorm veel mensen, die met alle schrikte uilen te knipperen tegen 't licnt
grot en troffen op de verharde leemlaag het eind van het seizoen tegen Jans zei: geweld naar het strand willen. En in het van m'n zaklantaarn. Eerst was ik bijna
de duidelijke afdrukken van mensenvoe- „Een niet al te best jaartje, meid en een dorp is 't ook druk, hoor ik. Het zal mij ontroerd, zo'n mooi tafereel was het. Maar
ten. Later heeft de Duitse onderzoeker slechte zomer". En er zijn ook zomers ge- benieuwen wat mijn collega's winkeliers toen ik 's goed naar die knul keek, kreeg
Herbert Kühn de voetafdrukken uit de geweest, die ik nooit meer zal vergeten hier van zeggen na afloop van deze puber! ik opeens medelijden met dat wicht. Nou
bodem van de grot verwijderd. Het waren omdat ze zo warm en zonnig waren. Mag Ik denk zo dat er goede zaken zijn ge- heb ik een uitgesproken hekel aan jonge
de afdrukken van de voeten van de oer- ik nog effe?
maakt. En dat was nou net de bedoeling. kerels, die 's avonds zonnebrillen dragen.
mens, men kan ze nu bewonderen in het 1947 bijvoorbeeld! (Ik ben de enige niet,
MAANDAG 12 AUGUSTUS - Van- Ik zeg tegen dat kind: Weet je moeder
museum van het kasteel Pyljol, 't kasteel hoor, die het nog altijd over 1947 heeft) middag vroeg er iemand aan me, waarom dat je hier bent? Je moest al lang op een
van de familie Bégouen, waartoe de drie Maar met de zomer van 1963 weet ik geen ik geen t.v. in de tent' had. Wel ja, nog oor liggen! Enfin, ze zei iets onverstaanjongens behoorden.
raad. Die kan je niet ergens onderbren- meer gekwebbel op het strand! Ik vind baars en die gebrilde lummel probeerde
Zo bleef de voetstap bewaard, en ook de gen. Er zijn dagen geweest dat we de 't met die paar honderd transistors op 't me te overdonderen met een snerpende
handen bleven bewaard. U ziet de hand drukte niet aan konden en even daarna strand al mooi genoeg. Ik wil wel 's kraakstem. Ik bracht 'm aan z'n weinige
van de eersteling op de wanden van de was 't weer helemaal mis. Ook de tem- avonds gezellig in de tent zitten met de verstand dat hij ongevraagd en zonder begrot Fond de Gaume. U ziet zijn hand in peratuur is twijfelachtig. Is deze zomer stamgasten, maar zonder t.v. Ergens moet taling gebruik maakte van m'n stoelen, die
Cabrerets (Pech Merle). U ziet hem daar normaal, te koud of te warm? Niemand er een plek zijn, waar je de zegeningen ik bij elkaar had gestapeld en of hij
vele malen. En bij de voetafdrukken kon durft het te zeggen.
van de moderne beschaving niet mee naar maar z'n biezen wilde pakken, want z'n
stem ging me vervelen. Goed, ze gingen.
men nog denken: wat die drie jongens Joost had weer een diepzinnige theorie, toebrengt.
Toen ik Jans het verhaal • vertelde, zei
vonden waren slechts de sporen van een Die zei: „Oom Bas, voor mij is deze zo- DINSDAG 13 AUGUSTUS — Vanavond
verschrikte, die zich daar tijdelijk verbor- mer een puber. Je weet niet wat je aan ging- fa even een rondje lopen langs de ze. „Ben je je eigen jonge jaren vergeten,
gen hield, en het toeval heeft uitstekend 'm hebt. Soms is-ie voluit best en een an- stoelen, die tegen elkaar aan stonden voor ouwe Bas?!" „Nee, dat niet", zei ik grinnikend, .„maar ik hoefde toch niet te prozijn best gedaan. Maar bij de handen van dere keer zou je 'm tegen de muur plakberen jou op je zestiende jaar 's avonds
Fond de Gaume of Cabrerets moet men ken. Over de hele linie valt 't best mee
om elf uur naar het strand te slepen en
voorbij het toeval denken. Want eens con- met 'm, maar je moet geen slapende honoverigens droeg ik geen zonnebril".
fronteerde de mens zich hier visueel met den wakker maken en 'm nemen, zoals-ie
zichzelf. Het was een aangrijpende daad. is. Dat moet je met pubers ook. Later
DONDERDAG 15 AUGUSTUS — Gisteravond hadden we dan al weer het laatDe mens plaatste zijn hand op de wand kunnen V& een kant uit, waar ze heen wilste vuurwerk van dit seizoen. Jans moest
van zijn spelonk en tekende hem na. Hij len. Over een paar jaar zeggen: Nog niet
natuurlijk weer sentimenteel gaan doen.
deed een stap achterwaarts en bezag de eens zo'n gek zomertje, die van 1963 of:
„Wat worden we toch oud", zei ze, „alhand. In hem begonnen de eeuwen van wat een waardeloos weer. Kijk, je weet
denken naar binnen toe. Naast het inter- 't nu nog niet, je zit er tegen aan en daarweer een zomer voorbij".
Voor haar is de zomer op, als Touring
preteren van wat buiten af kwam, de zon- om word je kwaad als je er niet een vernewarmte, het onweer, het vuur, de sid- standig woord van* kan zeggen".
Zandvoort de laatste pijl heeft verschoten.
Aan het weer van vandaag te zien, zou
dering in de ogen van de ander, kwam het Nou, mensen, Jans stond gewoon met
je haast zeggen
Stil, het knapt vast
denken naar binnen toe. Ik zie mijn hand open mond naar 'm te luisteren!
wel weer op! Ik zeg in ieder geval nog
aan. Wat is mijn hand? Wat stuurt mijn Ja, waar haalt die jongen het vandaan,
niet: tot 1964.
hand? Slaat hij, streelt hij, raken mijn hè? De zomer van 19S3 een puber!
vingers de huid van de ander, gooien zij Het weer was vandaag nogal wisselvalSTOELEMAN

Krokodil naast danseres
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Comité weer in actie
Naar wij vernemen heeft het Comité voor
Ouden van Dagen besloten de werkzaamheden te hervatten. Het comité wil op korte termijn een collecte organiseren om de
uitgaansdag voor de bejaarden van Zandvoort ook dit jaar mogelijk te maken.
Het comité besloot enige weken geleden
de aktiviteiten te staken in verband met
een door de bejaardensociëteit in het voorjaar georganiseerde dagtocht. Het comité
maakte toen bekend haar werkzaamheden
niet langer te zullen voortzetten. Na bemiddeling door burgemeester mr. H. M.
van Fenema, heeft men nu besloten de traditie ook dit jaar te laten doorgaan. Het
comité doet een beroep op de ingezetenen
van de gemeente de binnenkort te houden
huis-aan-huis-collecte, ten bate van het
uitstapje voor de Zandvoortse bejaarden,
te willen steunen.
ZRB hield toezicht
Leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade hebben de afgelopen drie weken toezicht gehouden op het baden en zwemmen van honderden stadskinderen aan het
zuidelijk gelegen strandgedeelte. De organisatie van dit festijn was in handen van
een comité van Christelijke scholen.
Na afloop bracht het comité dank aan
de vrijwilligers van de ZRB en overhandigde een aandenken. Een onder de jeugd
georganiseerde collecte ten bate van de
brigade bracht ruim f 86,— op. De geste
werd door de ZRB bijzonder op prijs gesteld.
Bevordering van ambtenaar
Met ingang van l januari wordt de heor
G. van den Bos, werkzaam bij de dienst
van publieke werken, bevorderd van technisch ambtenaar tot technisch ambtenaar
Ie klasse.
Watergetijden
HW LW
aug.

HW

LW

strand
berijdbaar

18 2.38 10.30 15.09 23.00
6.30—13.00
19 3.24 11.30 15.53 24.00
7.30—14.00
20 4.06 12.00 16.35 24.30
8.00—14.30
21 4.47 0.30 17.13 12.30 8.30—15.00
22 5.24 1.00 17.50 13.30 9.30—16.00
23 5.59 1.30 18.21 14.00 10.00—16.30
24 6.32 2.00 18.52 14.30 10.30—17.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

terwijl de schoonheid van Lascaux door Burgerlijke Stand
donderende bazuinen wordt gespeeld,
9 augustus — 15 augustus 1963
waarbij de melodie zich niet boven de
vernietigende kracht van de angst weet Seboren: Casper, zv.,.F. van der E|lst.,en
van J. Romeijn; Svep, zv., H. Dijkstra enj
uit1 te tillen. .• •
•
van J. E. Bosch. '' •
l, r
In tascaux zijn de tijden overbrugd.
w
Ondertrouwd; Petrus Paulus Johannesl
Daarom
bevrijdt
de
verblindende
schoonmaar wel ver in de tijd
Geuke en Tekla Francisca Maria van.
heid niet. Daarom wil het wankelmoedig Roode.
'
hart nog verder terug. Want ook dat
Gehuwd:
Nico
David
Simons
eni'Rika
Vlak buiten Les Eyzies ligt La Mouthe, afstand tussen de maker van deze stieren speelt mee: de ambivalentie tussen de
één der eerst ontdekte grotten. Het pad en hij, die de zwemmende herten schilder- ernst van betrokken zijn en het toegeven Kan; Frederik Hendrik Renardel de' Laeindigt bij een boerden]. De boerin is uw de! Maar neen, zo is het niet, men moet aan de vlucht. En is vakantie niet de valette.
Overleden: Joris van Bommel, oud 42
gids. Zij draagt de acetyleenlamp. Achter niet van afstand spreken. Er is eenzelfde vrijbrief voor de tijdelijke vlucht?
een ruimte, die lange tijd als schuur dien- noemer, dat is de angst. Bij de herten is
En u voorvoelde het allemaal al, toen jaar, gehuwd met Sijtje Cornelia Terol.
de, is de ingang van de grot. U mag ach- het de angst voor de mens uit, bij de stie- u terug liep langs de bospaden voorbij
Overleden buiten de gemeente: Maria
ter de schommelende acetyleenlamp aan.ren naar de mens toe.
Lascaux' grot. En de problematiek liep Woudenberg, oud 57 jaer, gehuwd met W.
Antonius Petrus Bernardus Koster,
Het guidevrouwtje wijst u de simpele,
mee. Maar dat de vakantie een vrijbrief Keur;
oud 74 jaar, gehuwd met D. M. Wijnstra;
met de kleine hand vol ontroering neerLascaux blijft u voor altijd bij. Ook na- is, dat is waar!
Hendrik Keur, oud 77 jaar gehuwd, met
gekraste vormen van de steenbok, de bi- dien thuisgekomen, blijft men er over na_^
Kijk, daar rijden de autootjes op de M. Visser.
zon, het paard. En sommige graveringen denken. En men oordeelt: wat doet nu de weg in de diepte. Ginds bindt een boer
Geboren buiten de gemeente: Amand,
zijn met zwarte strepen geaccentueerd.
schoonheid van Lascaux? In plaats van zijn zeis op zijn vélo. Het is laat gewor- zv., J. Hekkers en van M. Boonstra"; Sabions uit vandaag weg te tillen worden wij den. Met een zacht geritsel in de bomen na Aafje, dv., H. F. Pronk en van J M. M.
- '•
Vlak bij Les Eyzies ligt ook Les Com- met onszelf geconfronteerd en wij zijn slaat de wind de bladzijden van de dag Appelman.
barelles, m een groen dal met bomen als zelfs niet in staat om in de wankelende om. De zon tilt nog maar één ooglid bofluisterende jonge meisjes. In de brede hoogte van de Magdalénien-mens de allu- ven de horizon uit. De nacht komt en
mond van de grot heeft 'een boer zijn re ener eerste Gouden Eeuw te zien. En blaast een wolk van sterrenspetters over Cursus Hebreeuws
huis gebouwd. De grot zelf is ongeveer daarom denken wij onszelf weg van Las- haar zwarte jurk.
Door de Stichting voor Hebreeuwse ^Taai230 meter lang. Pas in de achterste heltt caux. Wij denken onszelf terug tot voor
en Letterkunde en Judaica, te Rotterdam,
U
loopt
de
weg
af
naar
beneden.
bevinden zich de graveringen. En pas op, het Magdalénien. Achter de grove stenen
U moest een koele vin rouge gaan drin- wordt een schriftelijke cursus Hebreeuws
de gang is op sommige plaatsen niet ho- voorwerpen uit het Aurignacien zien wij
en kennis van het Jodendom uitgegeven.
ken
in La Liberté de la Dordogne.
ger dan één meter. Maar niet minder dan de makers daarvan: de simpele verwonDe cursus omvat de vakken: „(Modern)
Honderdduizend
jaar
cultuurgeschiededriehonderd graveringen wachten de be- derden. Hun lach had nog zijn eenvoud,
Hebreeuws", „Tenach" (O.T.) en'
nis
is
een
hele
lange
tijd.
zoekers. Vooral paarden zijn het. Maar en de pijnen werden nog aanvaard. En
Nochtans heeft "de verbreding van de ideeën en zeden" en biedt een basiskennis
ook bizons, beren, rendieren, mammoet- wij denken terug naar de kleine afbeelwaarop door zelfstudie kan worden' voortten, steenbokken en leeuwen. Dan is er dingen, die de mens van Les Combarelles tijd verdiepend op de enkeling ingewerkt. gebouwd. De in de Tenach-lessen 'tjèrianIn
de
eindeloos
lange
lijn
van
de
menselijook één vos. En één vis. En één slang.in de wanden van zijn spelonk grifte. (En
delde fragmenten zijn gekozen uit o.a. GeEn er zijn 39 menselijke figuren, de mees- hij deed verbaasd een stap achterwaarts. ke geschiedenis bent u een immens gerin- nesis, Exodus, Jesaja, Ezechiël, Maleachi,
te voorzien van maskers. Mensen en mas- Want de gegrifte lijn had nog zijn gehei- ge schakel en u ervaart de pijn der ont- Psalmen.
kers: want ook de prehistorische mens men. Hij was een haltteken). Wij denken dekking met een zoete streling, want hij Studieleider is Dr. M. Reisel.
van Les Combarelles leefde in het labiele tenslotte terug aan de simpele, aarzelende is niet zonder groeikracht van binnen-uit.
Voor nadere inlichtingen en eventuele
evenwicht tussen twee polen. Zijn ogen lijnen van de steenbokken in de grot van
U loopt de weg af naar beneden.
inzage van een les kunt u zich wenden
zagen dingen om zich heen en zijn g-eest CÖugnac, in het departement Lot. Zij zijn
U bent een klein, levend stippetje in tot Mej. H. Aardoom, Vredenoordlaan 52
dacht voorbij zijn eigen beperkte tijd. En het notenschrift van een neuriënd hart, de tijd.
Rotterdam-16.
zijn handen tekenden zowel de dieren, de
onschuldige dieren omdat ze kenbaar waren, als de tekens, die hun geheimen bezaten, hun magische kracht, omdat in
a.s. MAANDAG 19 aug. 8 uur naar het OLYMPISCH-STADION te AMSTERDAM
hen de onzekerheid van de geest sprak.
(Vervolg van pagina 1.)

Niet ver op de kaart

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
De burgemeester zal geen spreekuur houlen op woen,sdag> ai augustus. maar op
rijdag 23 'augustus van 10-12 uur.

Mensen en zaken

Dag, zomer 1963!
Nauwelijks is een zomer begonnen of het
eest is al-weer voorbij. Toen het seizoen
n juni maar heel traag kwam en de menen, na de ervaringen van de afgelopen
sinter, zaten te snakken naar zonneivarmte, bleef de zomer in gebreke. Kap)er Flink begon er zich uitvoerig mee te
jemoeien en weldra stond het voor iedereen vast dat het vriezen of dooien kon.
Nog nooit heeft iemand zo verschrikkeijk gelijk gekregen als deze achtenswaardige haarsnijder uit Hengelo, rond wiens
persoon echter de laatste weken een veeli
.eggende stilte is gevallen.
Het is inderdaad gebleken dat je mei
iet weer in ons land alle kanten op kunt.
En dat is tevens de charme van ons onvergelijkelijke klimaat. Hier hebben we altijd alles. Er is een tijd geweest (en nog
zijn er 00) dat iedereen in zijn vakantie
naar de tropen moest, naar de subtropen
voor. mijn part, in ieder geval naar oorden
waar de zon achttien uren lang in een etmaal stond te zinderen boven getaande
toeristenhoofden.
Nu is dat wat anders geworden. Wie
goed heeft leren luisteren- en voor de
tiardhorenden blijft het ook geen geheim
meer — wie goed heeft geluisterd naar
de vakantieverhalen van 1963, merkt m
die enigszins ongeïnteresseerde geschiedenissen een ondertoon van teleurstelling.
Zeker, zo was het dit jaar: Talloze vakantiegangers zijn dit jaar beduveld door
het weer in de landen, waar van oudsher
in deze tijd een mild klimaat moest heersen. Uit Frankrijk en Spanje en de Balkan, plus een deel van Italië," komen spijtige verhalen van regen, onweer, koele
lucht en depressieaktiviteit. Terwijl hier
Er is veel meer. Fond de Gaume bijde zomer na de tweede helft van juli redevoorbeeld, de grot met de sanctuaire, de
lijke aspecten begon te krijgen. Daarom
nis, versierd met een fries vol bizons. En
is
deze zomer zo kort. Men zou zo zeggen
noordelijker is er de grot van Rouffig'fZ%' ^:/xpfe32é^'
in de kiem gesmoord en als zuigeling ten
nac. Met een treintje rijdt u vier kilomeNederland
Engeland
Nw.-Zeeland 'Denemarken
Z.Afrika
Duitsland
Zweden
Australië
dode opgeschreven.
ter lang onder de grond. En u telt bijna
Stoeleman heeft vrijdag j.l. al van de
honderd mammoeten. En natuurlijk, al
weemoed van tante Jans verteld. Als het
vindt u het in met één reiswijzer verlaatste vuurwerk de lucht in is gegaan,
HET GROOTSTE EN LAATSTE SPEEDWAY PROGRAMMA 1963
meld: het huisje op zijn hoge punt pal
als de laatste vuurpijl in geknal en veleraan de Vézère voorbij Sergeac, dat lanlei kleuren is uiteengespat, ja, dan is de
zomer op. Dan gaan we langzamerhand
delijke café waar u wijn drinkt en onder
onze koffers pakken, om thuis te constade zwierrand van parasols door de neuven en kwam terecht in Zeist bij de uit teren
dat de nazomer van een.allervrienriënde stroom van de Vézère kan bewonspanning van De Sain. Hij gaf hen on delijkste allure is. Zo is het leven nu'eenderen. Een deel van het huis is als mumaal.
derdak en liet zelfs huizen bouwen voo:
En zoals in het „zonnige zuiden" de
seum ingericht. En ginds zij'n de abri's.
die mensen. De arme Zwitsers waren z>
warmte een vanzelfsprekend iets .is geVeertig jaar geleden waren zij een belangdankbaar dat zij aan zijn uitspanning d' worden,
zo is hier de grilligheid en de onrijk centrum van prehistorische opgravinnaam „London" gaven. Later werd ' da berekenbaarheid van het weer - misschien
gen. De abri's leverden vondsten op uit
Oud-London, een hotel-café-restaurant da wel de meest klevende trekpleister.
Heus, een ijzige wind met slagregens-in
bijna alle Franse prehistorische tijdpernog bestaat en dat te vinden is aan d
Zuid-Frankrijk of Spanje is veel erger
ken. En de jonge herbergier week niet-van Achthonderdveertig hectare bos liggen voor de mens uit het volle westen, die re- Woudenbergseweg onder Zeist.
en ontnuchterender dan hier. Wij rekenen
de zijde van de geleerden. Toen de onderOp de terugweg over Zeist nog even af altijd op dit soort hebbelijkheden van "de
zoekers verdwenen waren ging Marcel creatie zoekt, klaar in de boswachterij Austerlitz van het Staatsbosbeheer. Het is slaan naar het Slot van Zeist, waar de zijde van ons klimaat. Zeer zeker is het
Gastanet verder. Zo kwam het museum het eerste grote stuk aaneengesloten bos dat vrij toegankelijk is, indien men uit Nederlandse Kunststichting zetelt die waar dat de regen overal nat is, maar
daartegenover staat dat de zon in de laner. Onder glazen platen liggen de vond- westen komt.
daar ook tentoonstellingen organiseert.
den, die beheerst worden door de Oceaansten. En achter de herberg ligt het dorp,
Loop bij het slot ook even rond op het depressies, altijd het element van de weleen doosje vol stilte op de toonbank van
Zusterplein of het Broederplein en ge- kome verrassing in zich heeft.
In dit gebied zijn eens de soldaten van maar stichtte een uitspanning. Het ver- niet van de wonderlijke sfeer en de rustdo Vézère.
Wat onze weerkundige Figaro uit- Hendaar nog van zal zeggen, laten wij
Maar de apotheose is altijd Lascaux, Napoleon aan een bijzonder intensieve haal dat aan deze uitspanning vastzit schenkende impressie die dit stukje bie- gelo
even in het midden. Waarschijnlijk zal hij
gaat
veertig
jaar
later
verder,
wanneer
training
onderworpen;
de
Franse
generaal
vlak voorbij Montignac. Want nergens, of
den. Hier kwam eens de bekende Van Zin- komen met nare voorspellingen over de
!
het zou in Altamira moeten zijn, heeft de Marmont liet zelfs in het kader van die een groepje ondernemende Zwitsers via dendorf met de Evangelische Broederge- komende winter.
Rotterdam
wil
emigreren
naar
Amerika.
prehistorische mens met zijn glanzende training een piramide bouwen. Oorspronmeente of Hernhutters. Probeer 't kerkje Hij zal zeggen dat er weinig of veel beuwaren, dat de ganzen knorden
artistieke hoogte meer bevestigd dan juist kelijk de Marmont-berg geheten, maar In Rotterdam kwamen zij tot de ontdek- te ontdekken dat er van buiten uitziet kenootjes
inplaats va.n gi-gakten, dat de ezeltjes in
hier. Als u naar Lascaux gaat, gaat u niet sinds 21 december 1805 — de datum van king, dat hun schip „London" genaamd, als een gewoon huis. Op het Broederplein oktober al veel dikkere vachten hadden
alleen. In het hoogseizoen moet u mis- de beroemde veldslag de Pyramide van helemaal niet klaar lag voor het ver- no. 45 staat de Hernhutter bakkerij, •waar dan in de gelijke maand van 1897. En hij
trek. Zij waren het slachtoffer geworden de warme Hetnhutterljes nog altijd te zal beweren dat onvoorziene omstandigschien wel een uurtje wachten, voordat u Austerlitz.
niet uitgesloten zijn.
Vlak bij het café, restaurant en speel- van een of andere oplichter.
naar binnen mag en de deuren van de
koop zijn, een soort zandkoekje; een spe- heden
Ja, dat is zo. Een prettige nazomer!
lichtsluis achter u dicht slaan. Maar wie tuin van deze naam met luidruchtig ver\,
De armzalige groep ging aan het zwer- ciale lekkernij.
MOMUS
IfltS
Lascaux niet gezien heeft kan nooit bewe- maak, is stilte en rust te vinden op de
.routes
van
Hoogkanje,
Kampbos,
Varren dat hij oog in oog heeft gestaan met
de schoonste scheppingen die de prehisto- kensbos en Wallenberg, wandelingen die
drie kwartier tot een uur vergen en met
rie ons gelaten heeft.
een voedingsoogpunt in vele opzichten gehelder gekleurde paaltjes zijn uitgezet in
lijk) die naast het vet een steeds grote-'
Daar schiet de kunstlichtlamp van de deze boswachterij. Het publiek blijkt in
re rol in onze voeding gaan spelen.
gids langs de wanden. En de schilderin- het geheel niet wegwijs te zijn in een
De schrijver brengt nu deze verandegen gaan .leven. Onmiddellijk links van bos. De houtvester ir. H. H. G. Overbeek
ring in de voeding — die men uit een
u is daar al die merkwaardige tweehoorn. .is daarom bezig dit bos open te gooien.
strikt evolutionistisch standpunt
een
La Licorne, met zijn lange zwarte horens. Wie aan zulk een wandeling, uitgezet in
„dieet-fout" zou kunnen noemen — in
- van invloed op zijn voedselreacties
Vlak voor hem uit loopt een zwart paard. het bos, begint, komt altijd terug op het
verband met tal van ziekten die ons veel
Een paard in beweging. Ook de beweging punt van uitgang. Dat klopt altijd! Bozorg geven. Hij meent dat een aantal tywerd gevangen. En ginds zijn de herten véndien zal men onderweg allerlei pickpische beschavingsziekten althans ten deEr
zijn
allerlei'groeperingen
en
instellingen
die
„natuur'ijke
voeding"
propageren
en nog meer paarden. Dan ziet u de niekmogelijkheden vinden.
le met het „verouderde dieet samenhanWie liet nog safer wil doen, kan tussen en op allerlei gronden bepaalde dingen aanbevelen of verwerpen. Het is echter! Heel gen 'én noemt als zodanig vetzucht, tand;koeien boven uw hoofd. En daar is de grote -koe met zwarte kop en rood lijf, die In nu en l september op donderdagmiddag moeilijk te zeggen wat nu wel en wat niet natuurlijk is.
bederf, hartinfarct, maagzweer en diabe-'
menig kunstboek afgebeeld staat. Zij om drie uur onder leiding van'het Staatstes.
paart massaliteit aan tedere lijnen. Zij bpsbeheer deelnemen aan een rondwandeBij de vetzucht is het wel duidelijk dat
structuur zijn beslag kreeg, bestond hc*
heeft geen zichtbare ogen, maar zij kijkt ling; bijeenkomen bij „Het Witte Huis", Dr. J. Yodkin (een zeer bekend voedingsniet
alleen de aard, van het voedsel maar
voedsel van de mensen vooral uil dieren
met een blik waarin een beetje verbazing het huisje van de boswachter of — in mo- deskundige) beziet in The Lancet (22-6ook de hoeveelheid een grote rol spelen.
die
hij
wist
buit
te
maken,
nu
en
dan
aan1963)
het
probleem
vanuit
het
oogpunt
en een beetje ironie het samen trachten derne woorden — het kantoor van de bosder biologie. Hij gaat er van uit dat voor gevuld door wat vruchten, bladeren en De industrie maakt zulke smakelijke prote vinden. Vlak onder de koe draven vijf bouwkundig hoofdambtenaar.
dukten dat te veel eten in de hand wordt
Voor de somma van negentig cent is elk levend wezen geldt dat zijn grond- wortelen.
kleine paardjes achter mekaar aan door
gewerkt.
Hierdoor schijnt ook het smaakHij
zal
zeker
in
zijn
voortdurende;
nood
de wei van hun jeugd. De gids wenkt u een goede plattegrond — Voetspoor no. 6 structuur zowel wat de vorm als wat de
c<
patroon te veranderen. Het is niet ongeook
afval
hebben
gegeten.
Hongê?'
was
verrichting
betreft
gevormd
is
door
en
—
verkrijgbaar.
Deze
kaart
is
te
koop
op
naar rechts. Het is een smalle gang, die
woon, dat een bekende behandeling van
zich aan het einde verbreedt. In de gang kantoren van de ANWB en het ligt in de tijdens de evolutie. Tijdens deze evolutie de alleroverheersende drijfveer —s de be- vetzucht, waarbij vlees, vis, eieren, kaas,
ziet u het mooiste dat Lascaux te bieden bedoeling deze kaart ook bij de betref- die vele miljoenen jaren heeft geduurd is tekenis van de smaak van het gebodene boter e.d. onbeperkt' worden toegestaan,
telkens een soort die onvoldoende aange- kwam in de tweede plaats. Hierin «.ornt
heeft. Een klein paardje met te lange ach- fende WV verkrijgbaar te stellen.
past was aan het (soms veranderde) mil- door de beginnende beschaving éénSrevo- mislukt doordat de patiënt een onbedwing•
Het
gehele
gebied
waarover
het
hier
terpoten en een te klein hoofd. Misschien
bare trek in zoetigheid heeft. De schrijjeu, waarin hij moest leven uitgestorven. lutionaire verandering. Door de'..-Jandgaat,
is
met
bussen
van
n.v.
De
Haas
en
is het door een kind getekend, of door een
ver meent dat ook bij het hartinfarct de
bouw
verandert
de
aard
van
het'
yoedsel
beginneling, die ook eens iets mocht pro- de NBM te bereiken. Automobilisten kun- Voor de mens, die een miljoen jaar of
hoeveelheid voedsel een grote rol speelt
beren. Een klein stukje verderop werkte nen in deze bossen komen door gebruik te iets langer bestaat betekent dit dat zijn geweldig. Er worden op ' grote - "schaal en dat men op de soort voedsel, b.v. vermeelprodukten
aan
toegevoegd.
Bovenstructuur
is
vastgelegd
lang
voordat
er
een grootmeester. Herten schilderde hij.maken van weg E36, de autoweg van
mijden van vet of van bepaalde soorten
Een troep herten, die tegen de stroom op Utrecht naar Arnhem die men dient te van enige beschaving sprake was. De om- dien wordt door deze samen met de vee- van vet niet zoveel nadruk moet leggen.
teelt
de
hoeveelheid
veel
groter
en
krijgt
standigheden
waaronder
dit
geschiedde
verlaten
bij
de
punten
Maarn
of
Drieberzwemt. In hun ogen blinkt de angst. De
Voor tandbederf en diabetes stelt hij wel'
angst snuift door de opengesperde neus- gen. Er lopen door deze bossen de Wou- zou men met recht „natuurlijk" kunnen door de toebereiding (vuur, kruiden) de speciaal meelkost en suiker verantwoorgaten. Hun nekken strekken zich. Zij denbergseweg en enkele andere wegen die noemen. Men moet daarbij dan wel in het kwestie van de smaak meer betekenis. delijk.
vechten tegen de dood, en er was een voor auto's vrij toegankelijk zijn: een oog houden, dat dit zeker niet de gunstig- Nog weer tienduizend jaar verder in, onze
Het bijzondere van deze beschouwing,
mens met een breekbaar hart betrokken groot deel van dit Staatsbos is echter ste omstandigheden, voor zijn welzijn en tijd, zal de smaak allesoverheersend worbij deze doodsstrijd. Aan het einde van alleen toegankelijk voor wandelaars en voortplanting, waren. De beschaving is in den en met de toenemende welvaart en is niet dat hij de meelkost, de suiker, het'
zijn allerprimitiefste vorm (vuur, veeteelt, verfijning telkens nieuwe aspecten' krij- vet en de o ver voeding beschuldigt (dat
de gang, daar waar hij zich even ver- fietsers.
landbouw) niet ouder dan zo'n tienduizend gen. Het oude spreekwoord „datgene wordt wel algemeen erkend), maar dat hij
Eén
van
de
mannen
uit
het
leger
van
breedt, wacht het laatste picturale wonder van Lascaux: twee dreigende stieren Napoleon, met name De Sain, bleef in jaar. Dat is voor het veranderen van de waar je lust in hebt zal je goed doen" de oorzaaK van het slecht reageren op dit
in aanvalshouding. Stieren met kolossale 1804 in dit gebied achter. Hij was een structuur door het evolutieproces veel en gaat niet meer op. Het zijn vooral de „dieet" zoekt in de oergeschiedenis van
,F.W.
lijven op korte, dikke poten. Hoe ver is de l beroep een soort apotheker of ledenzetter, veel te kort. In de periode waarin die meelpiodukten en de suiker (deze zijn uit de mens.
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HET BOS IN

Oergeschiedenis van de mens::

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijlte!! 611 gedistilleerd
DOKTERS-, 4ZUSTER$-,'en
-'
APÓTJHEEKDIENST '...'
DOKTOREN:
P. Plierlngai Brederodestraat l, .tel. 2181
TANDARTSEN:
Zaterdags 19-20 uur, zondags 10-11 uur
en 19-20 uur.
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus:
G. N. Kruisheer, Badhuisplein 12, telefoon 3026.
. .
WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

' "HUIDVERZORGING

''"L'< ANS NANNINGA

2179

APOTHEEK:
17 t.m. 23 augustus:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 318S.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 18 augustus
'
•
Dierenarts G. Verhagen, Ant. Fokkerlaan 31, Haarlem, tel. 02500-6307,0.

GEREFORMEERDE

v.h. Groen
BILDERDIJKSTRAAT 7, tel. 2508

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht

P. VAN LOON

Faj<A. v. d. Veld-Schuiten

'- KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Autorijschool

T. GEERTS

stammen soms uit middeleeuwen
•*,
Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat er in het repertoire van kinderen die pas zes,
zeven jaar op de wereld zijn, liedjes zitten die uit de middeleeuwen stammen? Allerlei kinderversjes, die nu nog overal populair zijn, zijn ' eeuwen en eeuwen oud. Ze
worden in bundels „Rijmpjes en versjes uit de oude Doos" maar steeds herdrukt.

Zondag 18 augustus
6.30, 7.30, 8.30, 9.30 (Hoogmis), 11 en
12 uur. Bovendien een Avondmis te
19.30 uur.
Het moet een doos zijn van bijzondere maIn de week: 7, 7.45 en 9 uur.
kelij, die Oude Doos, een. fraaie speeldoos en muziekdoos, die nog steeds
Voor Zandvoort-Noord:
op toon blijft. „Klompertje en zijn Wijfje"
8.30 en 11 uur in de Beatrixschool.
bijv.-, die u allemaal kent, Klompertje en
Wijfje, die vroeg op gingen staan om
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en zijn
met hun boter en eiertjes naar de markt
19-20 uur.
te gaan, zijn nog vroeger opgestaan dan
H.H. Missen' voor Duitse gasten in het menigeen vermoedt, want die zijn al zestiende eeuws. Is het niet ontroerend te
Parochiehuis te 8.30 en 11.30 uur. Deze denken, dat de kinderen in vijftienhonderd
diensten worden" geleid door een Duitse zoveel dat Klompertje en zijn Wijfje al
hebben->-opgezegd ofr^gezongen- *en . dat >er
priester. ."
• >
—'-- • \
misschien een Spaanse soldaat naar heeft
staan luisteren?
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
En'het „Herder laat je schaapjes gaan"
In juli en augustus geen samenkomst hebben wij dat niet allemaal gespeeld en
gezongen? Maar we zongen het waarJEHOVA'S GETUIGEN
schijnlijk vrij klakkeloos, zonder ons te
i
over die boze wolf, die tussen zon
Dinsdag 20-21 uur: gemeenschappelijke pijnigen
en maan gevangen lag, een oud-Germaans
bijbelstudie en- zondag 9 uur korte och- dier, symbool van de macht der duister, tenddienst, beide op adres W. Draijer- nis, door de lichtgoden geketend.
Daar is het «„Patertje langs de kant",
straat 5.
in oorsprong een onschuldig veertiende
eeuws Meiliedje, verscherpt tot een spotHUMANISTISCH VERBOND •
lied op paters en nonnen, dat op rekening
Zondag 18 augustus, 9.45 uur, 298 m: ra van de. jonge Hervorming kan staan, maar
diotoespraak door de heer P. C. J, Reyne dat ..ook nog ouder al in deze vorm kan
zijn gezongen, omdat men ook voor de
Onderwerp: „Kenteringsgetij".
Hervorming paters en nonnen heeft geplaagd. Conscience, de 19e-eeuwse Vlaamse schrijver, legt het in een van zijn roVerkeersongeval
mans de Antwerpse beeldenstormers in de
Woensdagmiddag
vond een aanrijding mond.'..
plaats in de - Kostverlorenstraat " tussen
En' wie weet meer van Japie af „en 'k
twee personenauto's. Een van de bestuur zei er van Japie en 'k zei er van Japie en
ders reed na de botsing door. De schade 'k zei er van Japie sta stil", dan dat hij
aan de voertuigen was gering. De politie van zijn leven geen kwaad heeft gedaan?
stelt een onderzoek in.
Wie, kent er van de 27 variaties al is het
"maar één: „En 't is van Japper, den aarDijbeen gebroken
digen kapper, en 't is er van Japper sta
Tijdens het spelen met, een kind kwam stil"? Wie proeft er het oude Meilied uit
een 62-jarige dame ten val en brak haar of de 17e eeuwse bruiloftsdans?
dijbeen. Zij moest naar het Grote GastZe zijn er nog allemaal: „Tussen Keuhuis in Haarlem worden overgebracht.
len en Parijs", een spel waarvoor kinderen

Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
'• l/fuu ': i
Dr. Tj. W. R. DE HAAN enjiR. G. HEKKER
Eén van de vele illustratief

en Chevr. „Impala"

UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent

achteloos de namen ontleenden aan metropolen en vergane wereldrijken, een ronde die misschien nog- gedicht werd ter bespotting van pelgrimstochten. En dan „In
Holland staat een huis", eindeloos gebruikt en geleend, gedanst en gezongen,
een liedje waarin we, in de afmetingen
van de kinderwereld de gehele Middeleeuwse feodale maatschappij weerspiegeld
zien. Het huis — burcht of klooster.- de
heer die er woonde, de vrp'uwj het kind, de
knecht en de meid en dan de vrijwording
het mondig worden, de meid" en de"knecht
die uit huis gejaagd worden, het kind dat
volwassen wordt, de vrouw en de heer die
we nu als stadsaristocratie ontmoeten,
gevaarlijke concurrenten van de adel op
het kasteel. Energieke burgers die handel dreven en waartegen geen enkel ridder had leren vechten; een belegering,
waarin geen enkele tactiek voorzag. Is
iemand zich bewust hoe revolutionair het
slot is, „Nu steken we het huis in brand.'
Het mannetje is er ook nog steeds en
werd gelukkig niet wijzer, dat zijn huisje
bouwde op het ijs. Alleen weten sommigen waarschijnlijk niet op hoe glad ijs hi;
zich waagde en hoe hij van de ene wens
naar de andere gleed. Want hij wou, dat
hij een haantje had „tjiptjip, mijn hennetje; 's avonds in de kortekooi en 's morgens in het rennetje". Hij wou dat hij een
schaapje had en een koe en een kalf en
zo de hele hiërarchie van dieren eerst en
mensen daarna, die een boerderij bevolken. „Zeer getrouw zo heet mijn vrouw"
„Welbereid zo heet mijn meid", „Alberecht zo heet mijn knecht", .„Ducdalf zo
hete mijn kalf". (Let op de naam!)
Koen, de schoenmaker en de juffrouw
die geen geld had, zijn niet alleen maar
moderne verschijningen. „Tante Betje en
Ome Jan" zijn al bij duizenden mensen
uitgenodigd „de kleine poppedeine" mcluis en eeuwen lang is de sleutel van de
„Bibelebonseberg" al in omloop, al heeft
niemand nog het 1 'slot gevonden. Maar
daarom zijn ze des te" aantrekkelijker, de
Bibelebonse kinderen met hun Bibelebonse ouders.
Kortjak je blijft maar ziek „G'heele de
weke, g'heele de weke", Beter zal ze niet
worden, want ze begint ook al op leeftijd te komen, een paar eeuwen is ze minstens oud' en ze behoort tot een heel gilde
i van dagdieven rtJan mijne man" en ,',Mietje Wantje". Misschien is haar nog steeds
niet versleten jakje wel uit de oud-Franse
volksdracht afkomstig, de z.g. caraco, die
ten onzent in de 18e eeuw in vele variaties werd gedragen, als juste en pierrot
(een jakje met laag décolleté) en het jukaatje, zwierige bloempatronen op Indische katoen.
Nog één? De „Koene Kranen, witte zwanen" die door alle bundels zwemmen en
door ieders jeugd. „Wie wil mee naar Engeland varen?" „Engeland is gesloten"
Hoevelen hebben ooit hierbij aan de Acte
van Navigatie gedacht van 1651? „Engeland is gesloten"."

|

NA 30 JAAR WEDEROM IN AMSTERDAM:

SARRASANÏ
Jan van Galenstraat, dagelijks 2 voorstel!, 3 en 8 uur.
Voorverkoop bij de 30 bekende voorverkoopadressen
Amsterdam en omstreken, bovendien op de Dam, tel.
235752. circustel.: 126410.

CORODEX N.V.

VRAAGT:

Stationsplein 15, telef. 4562

Personeel voor ploegendienst

Th. v. d. Meulen
Tandarts
afwezig van 19 aug.
t/m 15 sept.

Gunstige aibeidsvoorwaarden.
Aanmelding bij de afd. Peisoneelszaken.

Spoedgevallen:
Tandarts Kruisheer en
Tandarts Hilarides

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2636 Aang. kmr-ensuite, 3 slp.kamers, keuken, badcel,
zonn. veranda en zoldertje.
Huur ƒ 72,35 p.m.
.Gevr. 4 kamerw. te Zandvoort of omg. J. Zwikker,
Orteliusstiaat 71/1, Amsterdam.

Populaire kinderversjes

KERK, Julianaweg

Zondag 18 augustus
10.30 en' 19 uur: . ds. H. .van Twillert,
van Drachten.

Wegens vakantie
AFWEZIG
van 18 t.m. 25 augustus

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende .
adres:

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

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Zondag 18 augustus
9 uur: Pfarrer Paul Wegner uit Frankfort a/M.
Dienst in de Duitse taal voor de Duitse l •" i ets-.
gasten.
••
-T£
10.30 uur: mej. ds W. H. Buijs.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 18 augustus
Geen dienst.

Wekelijkse clubavond op , elke woensdag
te 20 uur 'in' het Veilinggebouw ,',t)e Witte
Zwaan", 'Dorpsplein alhier, aanvangende
op 4 september a.s.
Ook deelname aan competitiewedstrijden,
toernooien e.d.
Wendt u zich voor bijzonderheden of voor
aanmelding tot een der volgende adressen:
K. Looman, Haltestraat 5; H. Koekenheim, Gort v.d. Lindenstraalt 42; G. Pols,
Bilderdijkstraat 13.
SPORT: GOED VOOR U!

LOODGIETERSBEDRIJF

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

h EN GERUISLOOS WORDT
"' " VERKOCHT uw:
VLOT
bungalow, villa, woonhuis of flat, bedrijfspand of
bedrijf te ZANDVOORT en omgeving, door J. J.
VERHAAFF, makelaar-taxateur, Churchill-laan 47hs
Amsterdam, telefoon 020-711642.

Tafeltennisvereniging „SHOT"' •<

Naast een goede gezondheid, is een
• fraaie, • mooie 'huid voor iedere vrouw
een kostbaar bezit. Een vrouw, die er
aantrekkelijk en presentabel uitziet,
maakt indruk en geeft haarzelf het
prettige gevoel dat zij gezien mag
worden. Regelmatige huidverzorging
dagelijks door u zelf, met goede
crèmes en lotions en plm. één keer in
de'l^dagen een bezoek aan uw schoonhei'dsspecialiste, is voor een fraaie huid
een eerste vereiste.
voor schoonheidsverzorgmg
-o/
Beauty Parlour
' KosYverlorenstraat 64, telefoon

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 •
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 "

TE HUUR GEVRAAGD
minstens 2 KAMERS met
(vrije) keuk v. l sept. t.m.
31 okt. Gestoff. of gemeub.
Br. m. prijs en omschr.
aan fam. C. B. Rietkerk,
Hyacinthenstraat 16, Lisse
Te koop: SCOOTER, Vespa Grand Suort '62 z.g.a.n.
7500 km gel. Te bez. Taxi
2600 Gr. Krocht 18, tel. 2600
of telefoon 4552.
Te koop: B R O M M E R ,
HMW Super Sport.
Vinkenstraat 15.
Te koop: prima TRAPNAAIMACHINE ƒ 55,—.
W. Draijerstraait 12.
TE KOOP: 4 moderne
FAUTEUILS, l Gothisch
DRESSOIR, l huiskamerAMEUBLEMENT.
Telef.
2484, L, Smid, Vinkenstraat 46.
AQUARIUM aang. t.e.a.b.
'Alm. -60x35x35 met lichtkap. H. Heijermansweg 43.

Belangrijke mededeling
.

\

In .de Haltestraat no. 63
zal binnenkort gevestigd worden een

'

WASAUTOMATIEK
van, de WASUNIE.

met, 15 volautomatische wasmachines
.1 • i en roterende droogmachines
Reisbureau
P. KERKMAN en Zn.
•

9 daagse reis naar Saalfelden
(ZELL AM SEE)
GAAT DEFINITIEF DOOR!
Vertrek 10 sept. Prijs ƒ 175,- alles inbegrepen.
Gaarne spoedige opgaven.

Familiedrukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg

l

3O7229

Indien u ƒ 1.- op bovenstaande girorekening stort
krijgt u een mapje bijzonder mooie dierenkaarten
thuisgestuurd. Secr. Dierenbescherming,
Zandvoortselaan 52, tel. 4561.

Schoolkinderen, fotografen, kunstenaars
beelden het dier uit in
BEESTEWERK. In de
zalen boven het Aquarium. Toegang 10 et.
voor Artis-bezoekers.

Te koop gevraagd:
WANDELWAGENTJE
Telefoon 3715.
Gevraagd:
KAMERWERKMEISJE
Verdiensten ƒ 65,- p.w.
Hotel, pension FABER,
Kostverlorenstraat 15, tel.
2825.
Gevr. HULP i.d. huish.
maand. 9-12 uur., woensdag 9-4 uur, vrijdag 9-4
uur. ƒ 35,-. Engelander,
Boulevard Paulus Loot 29.
Wie wil de ENGELSE TAAL
bijhouden, door regelmatig
te converseren? Br. ond.
nr. 6301 bur. Zvt. Crt.
Wie mist een jong WIT
KATERTJE ? Mr. Troelstrastraat 28, tel. 3935.
W E R K S T E R of DAGMEISJE gevraagd.
Telefoon 3806.

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, tel. 2974
Voor EENDAGSKUIKENS
en J O N G E H E N N E N ,
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen
bel: 02500-11607.
IIEEMS graanhandel, Anthoniestraat 54-56, Haarlem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.

Prima rietmatten
voor afscriutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbcek, Hillegom, teh 02520-5116. Ook
genegen dé
rietmatten vakkundig te1 plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelTieid.

welkom in

artis

Straatmakersbedrijf
}. J. Willemse & Zn.
Soendastraat 12

Haarlem, tel. 02500-50131
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten tegels in 3 kleuren
Vraagt prijsopgave!

BEHOUDT UW

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

en het leed is geleden!

Aanrijding

Voormalige visdrogerij

' H J-' K
f'JAl.i

Prijs f 4.95

•: ^Nog enkele
3') exemplaren
-v, verkrijgbaar
-.-bij'de
\-\ boekhandel
J;;fj5h
i'tb !> i ' •
JjTKVV

Woensdagavond kwamen in de Kostverlorenstraat twee auto's j met grote snelheid
met elkaar in botsing. Een van de inzirtenden brak een arm en moest naar een
Haarlems
ziekenhuis worden
overgebrachl. Beide wagen werden zwaar beschadigd.
n
Tengevolge van het weigeren van de voetrem botste woensdagavond een volkswagenbusje, bestuurd door een inwoner uii
Haarlem, tegen een jongen die geleund
tegen zijn fiets' op het Raadhuisplein
stond. De fiets kwam daarbij onder het
linkervoorwiel van de auto terecht en
werd i beschadigd. De jongen kreeg geen
letsel.

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de
WEIKC BV WW
GflQOT PAST f

R.. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg

l

-k
Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

j

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Tafeltennisclub „Shot"
Na het beëindigen van het zomerseizoen
start de tafeltennisvereniging „Shot" in
het veilinggebouw „De Witte Zwaan" aan
het Dorpsplein, de wekelijkse competitie
en onderlinge wedstrijden.
Er wordt gespeeld in de 2e, 3e en 4e
klasse van de Ned. Tafeltennisbond, afdeling Kennemerland, terwijl tevens een
viertal juniorenteams in een afzonderlijke
klasse uitkomen. Dank zij de steun van
de plaatselijke overheid konden deze junioren in het afgelopen seizoen door een
der beste spelers van de N.T.B, worden
getraind.
De vereniging zit echter dringend verlegen om nieuwe leden. Een aantal leden
was door werkzaamheden, vertrek naar
elders en militaire dienst genoodzaakt te
bedanken. „Shot" doet thans een beroep
op hen die de tafeltennissport wensen te
beoefenen eens kennis te komen maken
en de gelederen van de vereniging te versterken. Straks kan de vereniging dan
met complete teams aan de competitie
deelnemen. De leden zijn echter niet verplicht in competitie-wedstrijden uit te komen.
De eerste oefenavond zal worden gehouden op woensdag 4 september a.s. in
genoemd gebouw.

Van Kessel
voor piano stemmen

GENIET VAN DE NATUUR! Een goed RIJWIEL is niet duur

Compleet

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. oude Gracht 114

Sportrijwiel v.a. f 156,50

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

•-~-

Hogeweg 58, tel. 416e
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

__i£^

Akersloot

C. J. PAAP
BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

ƒ 196,20

KINDERRIJWIEL vanaf

ƒ 65,—

LOCOMOTIEF, FONGERS, B.S.A.
en alle bekende merken uit voorraad leverbaar!
Vraagt onze prettige betalingsregeling

GROTE KROCHT 5-7

—

TELEFOON 2974

GA EENS EEN AVOND NAAR.
Tel. reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Overdag recepties e.d.
op aanvrage

ADAM EN EVA

Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg
Nog slechts 14 dagen

„Pas op voor Eva"
Gehele maand september gesloten.
Expl. Fiet en Frans Koster

2-2

Zandvoortm. comb. a-DCO l
Zandvoortm. comb. b-DCO 2
Zandvoortm. comb. c-DCO 3

1-1
3-3
5-1

Programma zaterdag 17 augustus:
Zaterdag-afdeling:
Zandvoortmeeuwen 1-Z.O.B. l
Zandvoortmeeuwen 2-ZOB 2
Zondag-afdeling:
Zandvoortm. -De Graafschap

15 u.
15 u.
16 u.

Programma zondag 18 augustus:
Jeugdtoemooi voor junioren en adspiranten
Aanvang 9.15 u.
Toernooi Aalsmeer 2e elftal
12 u.
Zandvoortm. comb.-DSK 3
10 u.
Zandvoortm. comb.-DSK 2
12 u.

Zeepost

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de*
Nederlandse Bloemendienst

PHILIPS SPECIALIST

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Op e e n v o u d i g e w ij ze in te richten voor
AARDGAS.'
Vraagt inlichtingen Gasbedrijf.

Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven, de postkantoren.

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Gemeente Gasbedrijf
TOONZAAL THORBECKESTRAAT 27
(WATERTOREN)

FORNUIZEN
\ GEISERS
/ KACHELS
f HAARDEN

met
universele
branders!

Zanavoortse

RESERVE
BRIL
mee.
Brillenspec-Mlist L O O IVl R N
Erkend fondslpverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.
1

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

MONOPOLÏ
VRIJDAG 16, ZATERDAG 17,
ZONDAG 18 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

De dolle generaal
Alle leeftijden
MAANDAG 19 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

't Begon in Napels

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

SPREIEN

Toegang 14 jaar
DINSDAG 20 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

Ein Stern fallt vom Himmel
Alle leeftijden
WOENSDAG 21 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

Am Sonntag will mein Süsser
mit mir seglen gehn

CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a.
CHENILLE SPREIEN, 2-persoons... v.a.
CHENILE SPREIEN, 1-persoons... v.a.
POLYFIL SPREIEN met volants:
l persoons ƒ 39,75, 2 persoons

Alle leeftijden
ƒ 35,75
ƒ 23,50
ƒ 14,75
ƒ 36,50

W. H. KEMPER

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Voor oliestook financiering mogelijk

Als de wilde ganzen roepen

Elektro technisch bureau

ZWEMMER

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035
ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

^

Toegang 14 jaar

DAGELIJKS 2.30 uur:

Rm Tin. Tin de dappere wolfshond
Alle leeftijden

Koelkasten uit voorraad leverbaar
MIELE WASAUTOMATEN
en MIELE WASMACHINES

Vaatafwasmachine
van de wereldbekende Hobartfabrieken
(ook voor Horecabedrijf)
LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN!

Loodgieter vraagt D A K - SCHILDEREN
WERK. M. C. Kuperus,
BEHANGEN
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem
WITTEN
Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 3127

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je
Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

«

DONDERDAG 22 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

BEDDENMAGAZIJN

VreemdeUngenver.

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

Nu de vakanties naderen: zorgt er voor dat uw

Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

„TECHNISCH WERK"

keer, kiosk Raadhuisplein.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
(02500) 42212 Garage Flmterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oiude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
3598 Volksivagenrijscliool „Tollens", Tollensstraat 13.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
4389 VAMOR-Rijschool „De JJraiuting",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Centrale verwarming-Oliestook
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

KOSTVERLORENSTRAAT
F.H.PENAAT Telefoon
02507-2534

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g-.g. 3283

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Statendam", 18 augustus;
ss „Maasdam", 19 augustus;
ss „Kamperdijk", 21 augustus;
Argentinië:
ms „Lago Traful", 22 augustus;
Australië:
ms „Carnatic", 18 augustus;
ms „Sumbawa", 21 augustus;
Brazilië:
ms „Anne Christina", 19 augustus;
Brits-Oost-Af rika:
ms „Europa", 22 augustus;
Canada:
ss „Arkadia", 18 augustus;
Chili:
<
ts „Werrastein", 18 augustus;
Indonesië:
ms „Astyanax", 19 augustus;
Ned. Antillen:
ms „Pr. der Nederlanden", 20 aug.;
Suriname:
ms „Chiron", 21 augustus;
Z.-Afrika (Rep.) en Z.-W.-Afrika:
ms „Athlone Castle", 18 augustus;
ms „Sloteikerk", 21 augustus.

Belangrijke

ZWEMMER

Donderdagavond 12 september a.s. beginnen
om half 8 de nieuwe lessen. Opleiding in elf
i maanden, een lesavond per week.
Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
negen uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon. Wilhelminalaan 4,
Haarlem, telefoon (02500) 20820, b.g.g. 14506.

Autoverhuur Zandvoort

Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

GAS

AUTORIJSCHOOL

Middenstandsexamen 1964

Seizoen 1963-1964
Wij hebben de allerlaatste toestellen reeds in
voorraad voor u.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld vanaf ƒ 895,of ƒ 10,- per week. Klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaal.
Bestel nu reeds bij ons uw toestellen voor de
gezellige avonden.
Wij zorgen voor een prima ontvangst.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie

Uitslagen zondag 11 augustus:

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

BRIL

PHILLIPS TELEVISIE

Uitslag zaterdag 10 augustus:
Zandvoortmeeuwen-Ripperda

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

in orde is, of nog beter: neemt een

U ZIET HET OP Z'N BEST MET

Zandvoortmeeuwen

2262 Informatiebureau

met 3 versnellingen

Ziet onze showroom

Firma Schuilenburg

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, • haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Schildersbedrijf

Burg. Engelbertsstraa'. 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

E. DE BOER
De SPECIAALZAAK
van Zandvoort voor

herenkleding
en herenmode

KERKSTRAAT 20 — TELEFOON 3136

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververfl

Haltestraat 65, telef. 2060

KEIJSER

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten

Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk

Telefoon 2653

Hedenavond nog kijken

OCCASION T. V/s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Diverse bloemzaden
Blijvende service. Gem. beBediening, jirijs- en kwali- taling. Ook verhuur van
teit, stemt ieder tot tevre- T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
denheid. Zie onze etalage. Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

63e jaargang no. 64 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

Opgericht in 1900

DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AEBDBNHOUT

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

In september naar Ierland

Hand schudden van kruisvaarder

i

uit XII eeuw
Ben paar honderd kilometer buiten Nederland ligt een stukje Europa waar het leven nog net zo geleefd wordt als tweeduizend jaar geleden: de drie Aran Eilanden voor de Ierse Westkust. Inisheer is er één van: een vlakke rots, dertig mijl
ver in de oceaan. Er wonen driehonderd mensen. Met zand en zeewier hebben de
eilanders, in een arbeid van eeuwen, een laagje grond op de rotsbodem aangeplempt. Net genoeg voor wat aardappels en vee.
Dag en nacht blaast de zoute wind; bomen houden het er niet uit. Om de akkertjes te beschutten, zijn manshoge muren opgestapeld van de stenen die overal
bij duizenden liggen. De mensen houden
schapen, rapen mosselen en zeewier, en
verkopen wat huislijt naar het vasteland. De mannen dragen pakken van zelfgeweven tweed en sandalen van ruwe koehuid; de vrouwen rode rokken en grote
zwarte omslagdoeken. Als de zee kalm is,
gaan de eilanders vissen in hun curraghs:
plompe roeiboten van geteerd canvas, gespannen over een hout geraamte. De curraghs zijn nog net zo als twintig eeuwen
terug. linisheer kent geen auto's of fietsen, geen televisie, geen waterleiding,
geen elektriciteit. Ezeltjes torsen manden
met wier en turf langs de stenige paden.
In de huisjes brand de petroleumlamp en
snort de waterketel boven het turfvuur.
Tweemaal in de week ankert de boot uit
Galway op de rede: het enige contact met
het vasteland. Zo is het bestaan op de
Aran-eilanden: primitief en sober, maar
de mensen leven er gelukkig en zijn diep
gehecht aan hun geboortegrond. Ierland
is nog niet helemaal aangeraakt door de
moderne tijd en daarom vindt men datzelfde er overal terug: onbedorven mensen, die simpel maar gelukkig leven temidden van een ongerepte natuur.
Bijna^ een kwart van alle Ieren woont
in*"dè~ hoofdstad Dublin." Het centrum heeft
de pompeuze statigheid van Londen, en de
bonte lenigheid van Parijs, maar onmiskenbaar Iers zijn de geruite sportjasjes,
de rode haren, de blozende gezichten, niet
te vergeten de meisjes, de lieftallige „colleens".
O'Connell Street is de hoofdstraat: een
dubbele avenue waar tientallen groene
dubbeldekbussen hun weg zoeken in het
overweldigend verkeer. Om deze straat
is hard gevochten in 1916, bij de opstand
tegen de Engelsen, die het begin werd van
lerlands onafhankelijkheid. De oudere
Ieren van vandaag zijn de verzetstrijders
van toen, en fel leeft nog de herinnering
aan die jaren van schietpartijen, arres^aties en executies. Zo kan het herhaaldelijk
gebeuren, dat je in Dublin de weg vraagt
en ten antwoord krijgt: „... daar en daar,
waar O'Neill werd neergeschoten!" of
„...op die hoek waar Kevin Barry werd
gearresteerd!" Het oude Dublin, is gebouwd in de Britse stijl van de Georges:
stijve gevels met trapstoepjes en pilasters,
statig en akelig tegelijk van rechtlijnigheid. In de oude bibliotheek van Trinity
College ligt Dublins beroemdste bezienswaardigheid: het Boek van Kells, een
handgeschreven, schitterend versierde bijbel uit de achtste eeuw, die als het mooiste boek ter wereld geldt. Minder bekend
zijn de grafgewelven onder de eeuwenoude
St. Michans Kerk, waar de droge lucht de
doden mummificeert. De koster met zijn
lantaarn voert je naar beneden in de catacomben, en laat de lichamen zien in de
open doodkisten: bruin verkleurd maar
nog gaaf bewaard. Eén mummie, acht
eeuwen oud, heet de Kruisvaarder, en
wie de moed heeft mag die Kruisvaarder
de hand schudden en daar een wens bij
doen... Ierland is een gemoedelijk land,
en dat is zelfs in Dublin duidelijk te merken. Het is een metropool, ja, maar met
een hartelijke, bijna landelijke gemoedelijkheid. Met de verkeersregels neemt men
het niet zo nauw. Paardekarren en ezelwagens sjokken er nog lustig mee en
bloemenvrouwen zeulen hun koopwaar
voort in afgedankte kinderwagens. De
mannen, met hun joviale petten en nonchalante kleding, hebben geen haast. Ze
nemen er de tijd voor om een oude vriend
te begroeten met veel omarmingen en samen een boom op te zetten over hengelen,
rugby of paardenraces. De aangewezen
plaats daarvoor zijn de „pubs", ouderwetse taplokalen met rechte keukenstoelen,
spiegelkasten en blinkend gepoetste bierkranen, waaruit de nationale drank, het
donkere stout, rijkelijk vloeit.
Dublin heeft voortreffelijke restaurants.
Exquis maar vrij prijzig zijn het Gresham, het Shelbourne en het Russel's, Pa-

radiso, Inca en Kilimanjaro zijn exotische
eethuisjes in meer studentikoze sfeer.
Specialiteiten van het land zijn zalm, forel, steak, kreeft, prawns (een groot soort
garnalen), en „Irish Coffee", die een
scheut van de fameuze Ierse whisky bevat. Striptease en nachtclubs zijn in het
puriteinse Dublin niet te vinden, goed toneel des te meer. Gezelschappen als hel.
Abbey Theatre en het Gate Theatre hebben terecht een wereldfaam. Het toneel
is in Ierland een zaak voor iedereen en
er wordt voor de schouwburg weinig toilet gemaakt. In de zaal worden ijsjes verkocht en men rookt en snoept naar haitelust onder de voorstellingen, maar de opvoeringen zijn in één woord subliem. Dublins grote bioscooppaleizen hebben tevens
beschaafde dancings met voortreffelijke
muziek. De beste dansgelegenheid is Metropole, aan O'Connell Street. Wie in september in Dublin is, mag vooral de All
Ireland Hurling Final niet missen. Hurling is een oud-Keltische sport, door twee
ploegen van vijftien man met een soort
platte knots gespeeld. Het lijkt wat op
hockey, maar is veel sneller en wilder.
De finale om de Ierse kampioenstitel is
een nationaal evenement en Dublin staat
dan een week op zijn kop. Een andere
topsport. Men vangt er vooral zalm, forel,
baars, snoek en brasem. Voor haaienvis.sen__op_zee is onlangs een centrum _geopend in Kinsale aan de Zuidkust. Hengelen is in Ierland zo populair, dat de kranten iedere dag een speciaal weerpraatje
voor portvissers publiceren, met de vangkansen voor elke vissoort in de verschillende delen van het land. Doch wie er een
hengelvakantie wil doorbrengen, hoeft
niet bang te zijn dat het dringen wordt
aan de waterkant. Ierland heeft zestienhonderd kilometer rivieren en achthonderd -vierkante mijl visrijke meren, en zo
veel viswater kan zelfs deze hengellustige
natie niet aan.
Het best kan men naar Ierland gaan in
het naseizoen. Dan is de natuur op zijn
mooist en men ontloopt de grote stroom
Britse toeristen, die al lang hebben ontdekt wat een heerlijk vakantiegebied Ierland is. Voor het rondreizen is een auto
ideaal, maar men kan ook heel goed zijn
reisplan baseren op trein en bus. Het
openbaar vervoer is zeer behoorlijk, maar
men moet er rekening mee houden dat er
menig traject maar één of een paar maal

per dag wordt gereden. Handig zijn de
zg. Rambler Tickets, waarmee men vrijelijk kan rondzwerven op alle spoor- en
buslijnen. Blijft men ergens een paar dagen, dan is de fiets een kostelijk middel
om de omgeving te verkennen; fietsen
zijn overal voor een kleinigheid te huur.
Het nieuwste snufje tenslotte zijn de cinkertochten: Ierland heeft een romantische volksgroep, de tinkers, een soort
zigeunlers, die rondtrekken met
paard en woonwagen en hun kampvuurtjes stoken langs de weg. Een reisbureau
in Cork heeft die romantiek nu ook bereikbaar gemaakt voor toeristen: in luxewoonwagens met een paard er voor en
men kan als amateurtinker door Ierland
zwerven.
Waarheen in Ierland? Er is meer dan
men kan afdoen in één vakantie. Een
machtige rotskust biedt overal prachtige
stranden.
Rijk aan historische monumenten is het
binnenland: Tara, Blarney Castle, Glendalough dichtbij Dublin in de lieftallige
Wicklow Mountains'. Eenzaam en onvergelijkelijk woest is het afgelegen Donegal, aan de noordwestkust. Iets zuidelijker ligt Connemara, een fabelachtige
mooie streek met ruige bergen. Daar ligt
ook Ashford Castle, een gigantisch kasteel
dat een bezoek waard is op zichzelf. Sinds
kort is het opengesteld als hotel-restaurant, er zijn tienduizenden hectaren
bossen en meren bij, waar de gasten kunnen wandelen, vissen en jagen, en dat alles is niet eens zo duur.
De hotels in Ierland zijn goed en de
prijzen billijk. Luxe-hotels vindt men in
de grote centra. De landelijke streken
hebben volop kleine hotelletjes en particuliere kamers met of zonder pension:
goed, goedkoop en dubbel aantrekkelijk
door het nauwe contact met de mensen
van de streek.
Het vermaardste stuk van Ierland is
het graafschap Kerry in het zuidwesten,
waar de "hoogste bergen afdalen naar een
subtropische kust met palmen, bougainvilles en verrukkelijke stranden. Killarney
en Parknasilla zijn hier de toeristische
brandpunten, maar wie. Ierland echt wil
leren kennen, moet bij Bord Failte, de
Ierse V.V.V., een particulier adres vragen
en zijn intrek nemen bij een gezin in de
tergen. De behuizing is er eenvoudig,
maar bed en eten zijn best, en daar komen 's avonds bij het turfvuur de oude
verhalen los over „leprechauns", de Ierse
kabouters, en „dullagans", de spoken-zonder-hoofd die langs eenzame heipaden
dwalen. Zo beleeft men van nabij de grootste charme van Ierland: het onbedorven
leven van hartelijk mensen in een ongerepte natuur.
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u, Met (te) dik
(Een

drulc bezet meisjesleven)

-_
Vrienden, u weet dat mijn prettigste be-_heeft, niet kan werken. Ze is namelijk op
nB
zigheid nog steeds brieven van lezers enBhet
kantoor van een fabriek van schoollezeressen doorkijken is. Het is soms ont-Bschriften.
-B
Als u ziet, lieve Bartje, waaruit
roerend wat de mensen je allemaal — inWhaar
lunch bestaat, zou u schrikken. Ze
nW
de nood huns harten — toevertrouwen. rr neemt twee crackers zonder boter mee
Hier, bijvoorbeeld heb ik een brief van naar kantoor en eens per week tracteert
een moeder, die bezorgd is om het wel- ze zichzelf op een vliesje magere kaas.
zijn van haar dochter. Zij geeft mij ver- Ze drinkt er bij voorkeur water bij of een
lof de brief, of passages daaruit, te pu- paar slokken appelsap. 's Avonds weigert
bliceren, opdat anderen er hun voordeel ze aardappelen. Dat zou nog zo erg niet
mee kunnen doen. Een nobele geste, die zijn (ik neem zelf ook niet al te veel van
ons aanspreekt, nietwaar?
deze zetmeelhoudende kost) als ze er dan
„Beste Bartje", schrijft deze moeder, maar een flink gebruik van groentte en
ik heb een dochter van achttien jaar, die andere dingen tegenover stelde. Maar om" dat ze haar maag gewend heeft aan weihet malle idee heeft dat ze te dik is",
( Volgen hier de maten van diverse nig of niets, heeft ze ook geen normale
lichaamsdelen, van polsen tot enkels en eetlust. De gerechten, die ik klaar maak,
alles wat daar tussen ligt. Ik zal hier ech- roert ze nauwelijks aan en als mijn man
ter geen melding van maken, om de ge- en zonen niet zulke behoorlijke eters wamoedsrust mijner lezeressen). De moeder ren, zou ik ongeveer voor niets koken".
in kwestie somt dan op een half kantje Er volgt dan een hele bladzijde van schrikvan haar brief een reeks eigenaardighe- wekkende voorbeelden uit familie- en kenden van haar dochter op. Ik doe een nissenkring, voorbeelden van jonge meisgreep:
jes, die wilden vermageren en zelf gingen
„O, Bartje, 't is vreselijk, het kind ziet dokteren aan hun al of niet vermeende
er slecht uit en ze houdt niet op zichzelf dikte. Een triest relaas vrienden, waaraf te beulen. Het kan m.i. niet goed zijn onder enkele gevallen met een noodlottidat een zo jong meisje 's morgens een ge ontknoping: algeheel verval van krachkopje azijn drinkt op haar nuchtere maag, ten, vroegtijdige ouderdom, etc. etc.
vervolgens een bruisend poeder in een
„Na dit karige avondmaal", aldus
glas water opdrinkt en vervolgens een deze moeder, „gaat ze een lange strandfietstocht van drie kwartier maakt. Van wandeling maken. Vervolgens neemt ze
ontbijten is geen sprake, hoogstens een de kranten en tijdschriften door en knipt
kop thee zonder suiker natuurlijk en eens daaruit alle rubrieken, die op de een of
in de drie weken een halve beker tapte- andere manier met gewichtsvermindering
melkyoghurt. Dat is zo het begin van de te maken hebben. Alle gymnastische oefedag. Maar ik ben van mening dat ze in ningen, die betrekking hebben op afslande conditie, waarin ze zichzelf gebracht ken en het afnemen van de heupvormen,
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Omzet van detailhandel
Eerste zes maanden van dit jaar gestegen
De diverse takken van de Nederlandse detailhandel hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar, op één uitzondering na, hogere omzetten geboekt. De schoenreparatiebedrijven zagen als gevolg van de strenge winter hun omzetten tien procent
teruglopen ten opzichte van dezelfde maanden van het vorig jaar, aldus het
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Op andere takken in de detailhandel heeft
de winter echter een gunstige invloed gehad. In de eerste drie maanden van dit
jaar is bijvoorbeeld de omzet van alcoholhoudende dranken met vijftien procent
toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 1962.
Ook de drogisten profiteerden van de
kou. De vraag naar geneesmiddelen en
petroleum beïnvloedde de uitkomsten
uitermate gunstig. De verkopen, in de
maanden januari en februari, lagen vijftien procent boven die van deze maanden
van vorig jaar, aldus het Economisch Instituut.
Bij de kruideniersbedieningswinkels steeg
de omzet gemiddeld met zeven procent ten
opzichte van vijf procent in het gehele
voorafgaande jaar. Bij de zelfbedienings-

zaken namen de verkopen met zes procent
toe tegenover elf procent in 1962.
Voor de diverse takken ontwikkelde de
omzet zich als volgt:
Kruideniersbedieningswinkels
7% 5%
Zelfbedleningszaken
6% 11%
Slagers
4% 3%
Textiel
11% 6%
Schoenreparatie
10% 4%
Banketbakkers
7% 7%
Aardappelen, groente
8% 6%
Kantoorboekhandel
7% 7%
Melk en zuiverprodukten
9% 6%
Glas en aardewerk
7% 10%
Bakkers
8% 7%
Tabak
5% 3%
Meubelen
6% 8%
Drogist
11% 7%
Kappers
2% 2%
Boekhandel
6% 6%
Parfums e.d
7% 8%
Goud- en zilverwerk
13% 11%

Rode Kruiszegels in Postmuseum
In het Postmuseum, Zeestraat 82 te Den
Haag, zullen ter gelegenheid van de uitgifte van de nieuwe Rode Kruiszegels en
ter herinnering aan het 100-jarig bestaan
van het Internationale Rode Kruis alle
Nederlandse ontwerpen voor Rode Kruispostzegels van 1927 af tot heden worden
tentoongesteld. De expositie duur tot en
met 30 september 1963.

Achterstand iets kleiner
In de maand juni j.l. zijn in Nederland
8.151 nieuwe woningen gereed gekomen
— ruim 1500 meer dan in de overeenkomstige maand van 1962. Dit betekent, dat
Nederland nu iets begint in te lopen van
de grote achterstand in de bouwproduktie,
die in de eerste wintermaanden van dit
jaar was ontstaan.
Een achterstand is er echter nog steeds.
In de eerste zes maanden van vorig jaar
werden in ons land 34.716 woningen gebouwd, in de eerste helft van 1963 waren
het er 30.066: een achterstand dus van
4650 huizen.
Van de 8.151 in juni klaargekomen huizen vielen er 2911 onder de categorie woningwetwoningen.
Het getal van de in aanbouw zijnde woningen steeg in juni naar een nieuwe recordhoogte: vorig jaar juni stond dat cijfer nog op 115.785, sindsdien is 't maandelijks gestegen tot het in juni van dit
jaar het niveau van 135.225 bereikte.

voert ze uit en het is hartverscheurend,
lieve Bartje, haar die dingen met een ernstige verbetenheid te zien doen. Ik ben
doodsbang dat ze nog eens helemaal uitgeput raakt, want ze doet de gekste dingen. 's Avonds hoor ik haar op haar kamer over de cocosmat rollen, heen en
weer, ze beweegt zich zittend door het
vertrek (dat is een geijkte filmsteroefening, beweert ze) en ze slaat met pollepels bloeduitstortingen op haar heupen.
Mijn man trekt zich van deze verschrikkelijke dingen niets aan. Die zegt dat ze
zelf wel op zekere dag zal merken dat er
iets niet goed gaat en dan komt ze wel
tot bezinning. Maar dan is 't misschien te
laat. Ik geloof dat hij veel te zorgeloos in
dit opzicht is. Hij zegt altijd maar lachend: Meid, doe wat je doen moet, als je
maar oppast dat je niet op een kwade dag
door het rooster van de douchecel wégspoelt. Hij vindt zijn dochter helemaal
niet te dik, integendeel. Je kunt haar door
een lampeglas trekken, vindt-ie! Dat kan
nou wel aardig zijn, maar voorlopig ziet
onze dochter het anders. Van de week nog
zei ze tegen me: Mam, ik wou dat ik een
engel was! Ik zeg: „Waarom"? Nou, engelen hebben geen lichaam en dus geen last
van dikte! antwoordde ze. Vindt u dat nou
geen gek gezegde voor een jong meisje?
Ik vind het gewoon griezelig, bijna niet
meer van deze wereld.
Moeder besluit haar brief dan met een
weergave van door haar dochter aangekondigde sportbeoefeningen, waaronder,
ballet, paardrijden, volleybal, roeien,
zwemmen en degenslikken. „Wat moet ik
doen? is haar laatste moederlijke cri du
coeur.
Mevrouw, waar maakt u zich dik om?
Om het eigenzinnige kind tot rede te brengen, zou ik haar veertien dagen op water
en (bruin) brood zetten. En laat uw man
— uit voorzorg — een rooster van horretjesgaas in de douchecel aanbrengen.

...
De laatste jaren is het aantal schaaktoernooien dermate toegenomen, dat de
schaakliefhebber via schaaktijdschriften
en -rubrieken nog slechts een fractie van
de in die toernooien gespeelde partijen onder ogen krijgt. Gezien de arbeid, die aan
een tournooiboek moet worden besteed
(o.a. het vorgvuldig analyseren der partijen) duur het vaak een paar jaar, voordat zo'n tournooiboek uitkomt en dan is
de belangstelling er voor — gezien de vele inmiddels al weer plaatsgevonden hebbende toernooien — niet zo groot meer.
Van de meeste tournooien verschijnt tegenwoordig dan ook geen officieel tournooiboek meer. Dit heeft tot gevolg, dat
vele interessante partijen ongepubliceerd
blijven. Des te verheugender is het, dat
deze maand van de hand van grootmeester
Szabo het tournooiboek van het Marocczy
Herdenkingstoernooi te Budapest 1961
(1. Kortsjnoj, 2. Filip, 3. Bronstein) is uitgekomen.
Aan dit tournooiboek ontleen ik het volgende interessente voorval dat indertijd
bij mijn weten nergens is gepubliceerd. In
de partij Taimanov-Filip zette Wit na
1. d4, d5, 2. c4, dc4:, 3. Ff3, Pf6, \. e3, e6,
5. Lc4;, c5, 6. De2, a6, 7. dc5:, Lc5:, 8. e4,
Dc7, 9. 0-0, Pg4!, 10. Lg5!, Pc6, 11. Pbd2,
Pd4!, 12. Dd3, 0-0, 13. Tacl, Pf3:+,
14. Pf3:, Pe5, 15. Pe5:, De5:, 16. Dd2!, b5,
17. Lf4!, Lb4, 18. De3, Dc5?, 19. Db3!,
De7, 20. Le2, Ld6, 21. e5!, LbS, 22. Dg3!,
Kh8, 23. Ld3, Lb7, 24. Lg5, Dd7 voort met
het voor de hand liggende 25. Tfdl, waarop Zwart met het pionoffer 25. ...f5!,
26. Lf5:, Df7 tegenspel kreeg en na en(kele Jatere onnauwkeurigheden van de
witspeler remisie maakte. Zoals Szabo
echter laat zien, had Wit met de overigens
niet onbekende wending 25. Lh7:!, Kh7:,
26. Lf6ü, gf6:, 27. Dh4+, Kg6, 28. Dg4+,
Kh6, 29. Tc3 etc. kunnen winnen. Grootmeesterlijke schaakblindheid!
*
Voor de liefhebbers van schaakproblemen
hieronder een probleem ter oplossing. De
componist Holladay won er in 1959 in een
Engelse wedstrijd een eerste prijs mee.
Zie diagram.

a D c a e f g h
(Wit: Kh2, Dbl, Te4, Tg6, Lb6, Lhl, Pe3,
pion a5; Zwart: Kc6, Df6, Lb7, Lb4, pionnen a6 en d7).
Wit speelt en geeft mat in twee zetten.
Oplossing volgende week.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, WilBARTJE helminastraat 28, Haarlem.

FAMILIEBERICHTEN

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem Donderdag 22 aug., 8.15 uur

4e zonterconcert

Tot onze diepe droefheid, overleed
heden in de Maria-Stichting te
Haarlem, zacht en kalm, geheel
overgelaten aan Gods H. Wil, voorEien van de laatste H.H. Sacrementen, onze lieve zorgzame onvergetelijke vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader, broer en oom

Dirigent: Marinus Adam. Solist: Theo Bruins, piano
Programma: Mozart - Symfonie in g KV 550; Schumann - Pianoconcert; Ravel - Ma mère l'oye; Dukas
- L'apprenti sorcier.
Entree ƒ l,— (a.l.) Kaartverkoop Alphenaar,
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125.

HENDRICUS BLUIJS

Familiedrukwerk

Weduwnaar van
Aleida Cornelia Koreman
in de leeftijd van 84 jaar.
Amsterdam:

A. E. Hasselman-Bluijs
C. Hasselman
Zandvoort: A. H. Berkhout-Bluijs
Jac. Berkhout
Dinant, België:
M. G. Mouton-Bluijs
Amsterdam:
H. Harkamp-Bluijs
W. B. Har kam p
Zandvoort: H. C. Bluijs
H. E. Biuijs-AIbrecht
A. Bluijs
L. Bluijs
W. Bluijs-Uitzinger
G. M. Bluijs
Amsterdam:
J. Bluijs
A. Bluijs-van der Meij
Rotterdam: M. Kurpershoek-Bluijs
J. J. Kurpershoek
Zandvoort: W. C. S. Bluijs
E. Bluijs-van der Meij
C. L. A. Bluijs
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 18 augustus 1963
Zeestraat 46
De H.H. Uitvaartdiensten zullen
worden gehouden op donderdag
22 augustus a.s., in de parochiekerk
St. Agatha, te Zandvoort om 9 uur
dé stille H. Mis en om 10.30 uur de
plechtige gezongen Uitvaartdienst,
waarna de begrafenis in het familiegraf op het R.K. kerkhof aldaar.
Rozenkransgebed iedere avond 20.30
uur in het sterfhuis.

WEES ER ALS
DE KIPPEN BIJ

HULP i.d. huish. gevr.
ter gelegenheid van
v. enige ocht. p.w. Mevr.
Gerke, Kostverlorenstr. 103
Geboorte
Wie wil a.s. ECHTPAAR
Verloving
helpen aan WOONRUIMTE? Br. ond. nr. 6401 bur.
Ondertrouw
Zandv. Courant.
enz.
A a n g e b ! I BETONNEN
KOLENHOK, 130 br x 155
hg en 75 cm diep ƒ 50. Tel.
4411 na 7 uur.
Gevr. HULP i.d. HUISH.,
2 ocht. p.w. Vlieger, Brederodestraat 160, tel. 3629.
Achterweg l
Te Icoop: goed onderh.
FIAT 500, Topolino. Hugo
de Grootstraat 23.
Te koop: RODE en GRIJZE
TEGELS. Worden evt, geVoor EENDAGSKUIKENS
legd. Loos, Spoorbuuiten J O N G E H E N N E N ,
straat 11.
pluimvee- en vogelvoeders
en aanverwante artikelen
VERLOREN, omg. station.
bel: 02500-11607.
Wie heeft zaterdag of zonIIEEMS graanhandel, Andag een LINKERSCHOEN
thoniestraat 54-56, Haargevonden? Tel. 2952.
lem Wij bezorgen maandag, donderdag en zaterdag in Zandvoort.
Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFPEERWERK aannemen.
Straatmakersbedrijf

CHOC HAGEL 55%m

. van 65 'voor ***^

CHOC
PASTA 75
,
van 85 voor * *&

Gertenbachs
Drukkerij

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

PINDAKAAS
van 85 voor

75

W *0

J. J. Willemse & Zn.
Soendastraat 17
Haarlem, tel. 02500-50131
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten tegels in 3 kleuren
Vraagt prijsopgave!

In Rusland

Zee opgesloten in zout
Plannen om uitdroging tegen te gaan

In de Sovjet-TJnie broeden ingenieurs op plannen om de Kaspische Zee te redden.
Dit grootste zoutwatermeer ter wereld — oppervlakte 440.000 vierkante km oftewel viervijfde van die van Frankrijk, inclusief Corsica — droogt langzaam uit.
Terwijl Nederland al jaren lang bezig is, land te winnen uit zee, probeert Rusland
een binnenzee te handhaven waarvan de waterspiegel de laatste vijfentwintig jaar
twee en een halve meter is gedaald.
Het plan tot redding van de Kaspische droging, maar juist in deze laatste episoZee is van hetzelfde grootscheepse kali- de van een geologisch proces dat zich over
ber als andere projecten waarmee de Sov- miljoenen jaren heeft uitgestrekt, berajet-Unie beoogt haar uitgestrekte grond- men mensen een plan om deze ontwikkegebied te vergoeden wat de natuur er aan ling tegen te houden "en te keren.
In één opzicht komt die ontwikkeling
tekort heeft gedaan.
Eén van die projecten behelst de be- niet helemaal ongelegen. In het zuidelijke
kende af^amming van de Beringstraat deel van de Kaspische Zee bevinden zich
(tussen de oostelijke punt van Siberië en namelijk- grote hoeveelheden aardgas en
de westelijke kaap van Amerika's Alas- aardolie, waarvan de exploratie (van Baka), een afsluiting die een soort warme koe uit) alleen maar zou worden vergegolfstroom langs Siberië's kusten zou makkelijkt, naarmate het waterpeil lamoeten veroorzaken, waardoor dit khma- ger is. Nu nog moet .men werken met
tologisch zo barre gebied «en soort centra- kunstmatige eilanden om die gas- en oliele verwarming zou krijgen.
voorraden te kunnen exploiteren.
Een andere onderneming is de poging
Maar op de debetzijde van de balar>s
tot massale overplanting van Kamtsjaka- staan veel meer posten: de uitdrogen van
krab naar de Noordelijke Ijszee en weer de oevergebieden dreigt vooral de oosteeen andere correctie op het werk van lijke kustgebieden te *aten ontaarden in
Moeder Natuur voorziet in de aanleg van dorre woestijnen met alle kwalijke perkunstmatige gletsjers in Midden-Azië.
spectieven vandien voor de graan- en kaDat laatste wil zeggen, dat men in deze toenculturen in die streken. Er ontwikkedroge gebieden in het hart van de Sovjet- len zich nu al zandstormen die deze cultuUnie grote 'bassins wil aanleggen om ren grote schade toebrengen.
daarin de winterse neerslag op te vanVerder wordt, op de Kaspische Zee zelf,
gen en te bewaren tot die in de aomer de scheepvaart bij wijze van spreken met
kan worden gebruikt voor de irrigatie van de dag gevaarlijker, want voor de havens
nu nog dorre streken.
aan de kusten duiken door het dalende
Zo'n soort correctie moet ook de Kas- zeeniveau voortdurend nieuwe ondiepten
pische Zee redden, want als men de na- op.
tuur haar gang laat gaan, wacht dit gro- In het noorden, waar de Wolga in deze
te zoutmeer (waarin robben, haringen en binnenzee uitmondt, zijn
uitgestrekte
de wereldberoemde steur voorkomen) het- stukken begroeid met riet en biezen, maar
zelfde lot als de grotere zee waarvan zij de niet aanzienlijke cellulose-industrie die
vermoedelijk het restant is.
op basis van deze natuurlijke rijkdom is
Die typische zoutwaterfauna in een bin- ontstaan, wordt met de ondergang benenmeer dat helemaal geen verbindingen dreigd door een proces van verdorring dat
(meer) heeft met de oceanen en zeeën in ook hier de daling van het waterpeil bede rest van de wereld dateert namelijk geleidt.
waarschijnlijk uit een periode die zo'n
En tenslotte vormt de langzame uitdrovijftien miljoen jaar achter ons ligt.
ging een bedreiging voor de visstand —
Samen met wat wij nu de Zwarte Zee o.a. de steur uit de Kaspische Zee, levenoemen maakte in die tijd de Kaspische rancier van de wereldberoemde zwarte kaZee deel uit van een enorme plas zout wa- viaar!
ter, die het tegenwoordige Roemenie en
De langzame uitdroging van de Kashet tegenwoordige Hongarije heeft bedekt pische Zee is een al eeuwen bekend veren waarvan de golven hebben gespoeld schijnsel, hoewel het periodiek op en af
tot in de buurt van waar nu de stad We- is gegaan, want in nattere tijden kon wel
nen ligt.
eens een stijging van de waterstand worIn de aardlagen van het Balkangebied den waargenomen.
kan men vandaag de sporen van die zee
Maar gezien de geologische ontwikkenog vinden — juister gezegd: van die zee- ling en gezien ook het feit dat het huidïbevolking, want versteende resten van ge proces zich in sneller tempo voltrekt
haaien, zeekoeien, mosselen en slakken dan de gemiddelde daling beramen Sovwijzen er onmiskenbaar op, dat hier eens jet-ingenieurs nu plannen — aux grands
een zee moet zijn geweest.
maux les grands rémèdes — om de KasTwee factoren hebben die gigantische pische Zee voor totale uitdroging te bezee doen ineenschrompelen: de grote hoeden.
droogte en de plooiing der alpine gebergEr zijn verschillende plannen. Ben erten. Wat er overbleef waren de onafzien- van voorziet in het leggen van een grote
bare zoutsteppen van Zuidoost-Europa — afsluitdijk dwars door de binnenzee. Ten
en de huidige Kaspische Zee, waarvan de eerste om een betere waterbeheersing te
waterspiegel intussen zo snel daalt, dat kunnen krijgen, maar vooral om de noordhet oppervlak van deze zee de laatste zuid-stroming waarin de Wolga zo sterk
kwart eeuw met ongeveer tien procent is de hand heeft, tot stand te brengen.
verkleind.
De noord-zuidstroming belandt namelijk
Ook haar bedreigt het lot van de uit in een gebied van grote droogte, met als
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gevolg dat zich daar, via een proces van
verdamping, geweldige zoutvlakten vormen — een verschijnsel dat vooral te constateren is in de inham van Kara Boegas,
de oostelijke „uitstulping" van de Kaspische Zee.
Met de aanleg van een afsluitdijk zou
althans een deel van de Kaspische Zee te
redden zijn. Een ander plan behelst juist
niet de aanleg van zo'n dam, maar net
graven van een kanaal. En wel een kanaal, dat de Kaspische Zee (weer) zou
verbinden met de Zwarte Zee.
In de Zwarte Zee ligt namelijk de waterspiegel ongeveer 25 meter hoger dan
in de Kaspische Zee en aangezien de
Zwarte Zee via de Bosporus en de
Egeïsche Zee in verbinding staat met de
Middellandse Zee, zou in geval van aanleg van zo'n verbindingskanaal de Kaspische Zee verzekerd kunnen zijn van de
aanvoer van ongelimiteerde hoeveelheden
water.
Volgens de critici van dit laatste plan
kleeft er het bezwaar aan dat door deze
toevloed van zeewater de Kaspische Zee
nog zouter zou worden dan zij al is. Maar
experimenten met de voornaamste vissoorten die in de Kaspische Zee leven hebben
al aangetoond dat zij geen noemenswaardige schade ondervinden van een vorhoging van het zoutgehalte — wat ook niet
zo verwonderlijk klinkt, want tenslotte
hebben we in de Kaspische Zee te doen
met een fauna die toch min of meer afstamt van rasechte zeebewoners zoals de
haringen en de robben.
En bovendien wordt dat argument over
die toenemende verzilting dan nog weer
weer van de hand gewezen door degenen

die aanvoeren, dat men desgewenst toch
de zoetwaterkraan verder kan opendraaien
Door verlegging van hele rivierbeddingen
elders in Rusland zou men immers de
Wolga van meer zijrivieren kunnen voorzien waardoor de Wolga een extra "dosis
zoet water naar de Kaspische Zee vo'ert
die de verhoging van het zoutwatergehalte
compenseert.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans
Heinrich - Gods tweede keus.
Stone - Chantage bij de thee (det.)
Walch - In een laaiende lente.
Winkler - Jan.
Cheyney - Dark interlude.

Kijkers en luisteraars
Op l augustus j.l. waren bij de Dienst
Luister- en Kijkgelden 1.464.654 televisietoestellen aangegeven tegen 1.447.119 per
l juli j.l. (tot en met 14 aug. 1.470.781).
Er waren op l augustus 2.634.034 geregistreerde radio-ontvangtoesstellen tegen
2.630.117 op l juli j.l.
Het aantal aansluitingen op de Draadomroep bedroeg op l augustus 462.081 tegen 463.301 op l juli j.l.

Belangrijke
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2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
^02500) 42212 Garage Flinterman, ZandOntwikkelingslectuw:
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en RENAULT-service-dealer.
Eversdijk-Smulders - Waar het oosten be- 2071 Horlogebedrij f C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
gint (reisbeschrijving).
„De Oude Tijd", antiek, in- en verKnebel - A-bom Hirosjima. 1962. (Ge-3227 koop,
Oranjestraat 2a.
schiedenis).
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
Van Oordt - Stofdrukken. (huisvlijt).
en Stationsplein.
Tadema Sporry - Exotisch Azië, een reis 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525
W. Schouten, centr. verw., haarden,
door Japan, Filippijnen en Thailand. '62.
gasfornuizen,
radio, tv, wasautomaten
Teilhard de Chardin - Het verschijnsel 3598 Volkswagenrijschool
„Tollens", Tolmens. 1962 (Anthropologle).
lensstraat 13.
De Vos - Halfgeleiders, de transistor en 4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
45rood.
andere half geleiders. in theorie en prak- 4389 Vondellaan
VAMOR-Rijschool „De Jirandmg",
tijk. 1962.
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
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ZANDYOORTSE CDU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
ZVM verloor van De Graafschap

met 3-0

tegen beroepselftal
Tijdens een oefenwedstrijd op het voetbalveld aan de Vondellaan heeft het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen met een 3-0 nederlaag de meerdere moeten erkennen
in De Graafschap, een elftal samengesteld uit beroepsspelers. De kustbewoners gaven goed partij, maar dit kon het verschil in klasse niet overbruggen. De afstand
tussen beide elftallen wat lichaamsconditie, tempo en techniek betreft, was daarvoor
to groot.

HIER STAAT UW BRIEF
In de afgelopen weken heb ik hier en daar
eens beluisterd hoe men in Zandvoort over
de speedboat-affaire denkt en bepaalde
reacties doen mij vermoeden dat men de
zaak in een emotionele sfeer trekt.
Wat is er precies aan de hand?
De gemeenteraad, bestaande uit gekozenen door de Zandvoortse bevolking, heeft
afwijzend beschikt op een advies van de
gemeente-politie. Dat is het goed recht
van de gemeenteraad, te meer daar ook
de leden een advies hadden ingewonnen
van deskundigen resp. bevoegden. Er werd
dus voor een andere boot gekozen.
Men mag gaan kibbelen over de al dan
niet juiste opvatting van de gemeenteraad: men heeft zich bij deze beslissing
neer te leggen dan wel in beroep te gaan
bij de Provincie.
De burgemeester heeft al meteen laten
weten dat hij zich nog nader zou beraden
over de boot, d.w.z. over de uitspraak van
de gemeenteraad en met mij kunnen vele
bewoners zich niet aan de indruk onttrekken dat dit beraad heeft geleid tot de huidige situatie.
De burgemeester én de politie waren
overduidelijk bekend met het standpunt
van de gemeenteraad en het doet antidemocratisch aan wanneer men nu via een
omweg toch de verlangde speedboat krijgt.
Het is jammer dat de burgemeester niet
ruiterlijk toegeeft dat de hele gang van
zaken onjuist is geweest. Dan zijn we tenminste op een punt waar mogelijk alsnog
over het aanvaarden van de speedboat gesproken kan worden.
Wanneer nu de gemeenteraad zich zou
laten verleiden een eenmaal genomen bpsluit te herroepen onder dwang van een
„comité van badgasten", dan zal dit bij
de Zandvoortse bevolking weinig vertrouwen geven in het door haarzelf gekozen
bestuur.
Een woord van instemming past hier
voor de beide mannelijke wethouders die
getoond hebben dat het hun ernst is met
de regels van de democratie.
Met dank voor de plaatsing,

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44'
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentscho Bank, Zandvoort

Uit zee gered

EEN ONGELIJKE STRIJD

Vrijwel direct na de aftrap stond het vast
dat Zandvoort het voornamelijk in de verdediging moest zoeken. Een opgave waarvoor het elftal alle beschikbare krachten
nodig bleek te hebben. Vijf minuten na
het begin van de ontmoeting werd de defensie van Zandvoortmeeuwen doorbroken door midvoor Hartjes, die het leer
langs keeper Vlug in het doel joeg. Hierna leek Vlug vastbesloten de aanvalslinie
van De Graafschap zo weinig mogelijk
toe te staan. De voorhoede van de gasten
strandde verscheidene malen op een onverzettelijke keeper. Een snel tegenoffensief bracht Halderman voor het doel van
De Graafschap, maar hij gaf de bal een
verkeerde richting.
In de 35e minuut moest Vlug toch weer
buigen voor een schot van Hartjes, die de
score voor zijn club opnieuw verhoogde
(2-0).
De tweede helft bleef zonder verrassingen. De Graafschap leek genoegen te nemen met een 2-0 voorsprong, en Zandvoortmeeuwen zag geen kans doelman
Wennink te omspelen. Een kopbal van
Nijkamp werd door hem tot een hoekschop verwerkt. Zes minuten voor het
einde moest de verdediging van Zvm. wijken voor een schot van Willems (3-0).
Het slechte weer was er waarschijnlijk de
oorzaak van dat er voor deze oefenwedstrijd slechts geringe belangstelling bestond.
Tot slot geven.wij hier de opstelling van
de beide elftallen: De Graafschap: Wennink, Huls, Bosveld, Böckting, Schuer-
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man, Willems, Roer, J. Hartjes, Chr. Hartjes, Koenckers en Menzert.
Zandvoortmeeuwen: Vlug, Stobbelaar,
Water, Jansen, Kerkman, Kraaijenoord,
Visser, Schilpzand, Nijkamp, Paap en
Halderman.

Een 19-jarige vakantieganger afkomstig
uit Neuheim, West-Duitsland, is j.l. dinsdag uit zee gered. Zijn hulpgeroep werd
opgemerkt door de heer Van Keulen en
zijn zoon, werkzaam aan het badhotel.
Laatstgenoemde, instructeur van de Zandvoortse
reddingsbrigade,
waarschuwde
onmiddellijk de politiepost in de rotonde.
Tezamen met de politiemannen van Waardenberg, Gatsma en Ten Pierik, begaven
vader en zoon v. Keulen zich te water om
de drenkeling te hulp te komen. Ondanks
de zware stroming, die het reddingswerk
bemoeilijkte, wisten zij de knaap bijtijds
te bereiken. Met behulp van de reddingstok werd de onfortuinlijke zwemmer aan
de kant gebracht. Na op zijn verhaal te
zijn gekomen kon hij naar zijn vakantieadres terugkeren.

EEN EEUW OUD
Werk van het Rode Kruis begon op het slagveld
Het werk van het Rode Kruis begon met het
voor de in de strijd gewonde soldaat. Dat was
den geleden heeft Amerika voorgesteld een
lasten met de controle op het verwijderen van
Zelfs de grootste optimisten hadden een
dergelijke ontwikkeling in de eerste jaren
niet kunnen fantaseren. Bij het verzorgen van gewonden, en het begraven van
gesneuvelden, ongeacht nationaliteit of
partij, vond het Rode Kruis al vrije spoedig andere taken: het bevorderen van uitwisselingen van gewonde militairen; het
registreren van gegevens over krijgsgevangenen en het mogelijk maken van eenvoudige correspondentie tussen *de krijgsgevangene en zijn familie.
Het registreren van krijgsgevangenen
en het verzorgen van zijn correspondentie
heeft in de laatste oorlog een bijna onvoorstelbare omvang gekregen. Het is nu
nog mogelijk om in de grote brandvrije
kelders van het Rode Kruis in Genève
binnen het kwartier een overzicht te krijgen van de oorlogsgeschiedenis van een
bepaalde militair.
Na 1945 heeft het Rode Kruis een nicuwe, wellicht nog belangrijker taak gevonden: het registreren van in de oorlog geevacueerde of gevangengenomen burgers.
Omdat de bepalingen van het Rode Kruis
zuiver op militairen waren afgestemd, kon
het Rode Kruis geen toegang krijgen tot
de niet-militaire concentratiekampen in
Duitsland. Aanvullende bepalingen voorzien hier thans in. Een autoriteit heeft on-
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toch zeker wel kunnen begrijpen dat ik
aan het einde van deze ,,rampweek" weinig of niks over het strandvermaak heb
te schrijven? Jans en ik hebben de hele
week — na een zondag, die redelijk goed
was — moeten sjouwen en opletten en
kijken of de spullen niet verloren gingen
in de elementen. (Zelf vond ik dit een
mooie zin. Ik hoop dat mijnheer de redakteur er ook zo over denkt).
Die storm, die zondagavond opstak, was
maar half door de jongens van De Bilt
voorspeld. Nou, voor mij hadden ze niks
hoeven zeggen, want ik wist toch wel wat
voor vlees ik in de kuip had, toen de wind
plotseling begon uit te schieten en er dat
eigenaardige fluittoontje in te beluisteren
viel.
Ik zeg tegen Jans: Dat wordt een wilde
heksenketel vannacht op het strand, meid!
Joost en ik hebben de stoelen hoog tegen
de reep gezet en goed vastgesjord. En
dan kan jo alleen maar afwachten hoe 't
gaat. Windkracht 7 werd spoedig overschreden en tegen de ochtend van maandag waren er stoten van zeker 9 bij. En
dat voor augustus!
Maandag was 't evengoed druk in de
tent en op het strand. Maar een heel anhoogachtend,
der beeld dan je zou verwachten in deze
J. R. Schiltmeijer J r. tijd. Allemaal wandelaars in regenjassen

vragen van een beetje menselijkheid
honderd jaar geleden. Enkele maancommissie van het Rode Kruis te bcde Russische aanvalswapens op Cuba.

De direktie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Jtiavenwerlcen n.v. lieeft m de jaai veryadeimy van ).l. vrijday verklaard, dat zij de bouw van een pier voor de kust van Zandvoort
siet als een sociale recreatielaak. De pier, zeijt de duelctie, moet
worden beschouwd als een element dat behoort tot het scheppen van meer recreatie in de provincie Noord-Holland. Er dienen plaatsen te zijn, aldus de direktie, die
de massa van vakantiegangers en vnjetijd&besteders aantiekken.
Een opmerkelijk geluid uit de kring van een commerciële onderneming, dat zeker
niet onvermeld may blijven. Havenwerken n.v. lieeft zich hiermee, evenals de pianologen van rijk en provincie, het lot aangetrokken van de honderdduizenden die in
de zomermaanden een bezoek aan de kust brenyen en de miljoenen die hen onyetiuijfeld in de toekomst zullen volgen. Er zijn echter meer punten van verschil dan overeenkomst tussen de doelstellingen van yenoemde n.v. en de planologen. Op een
van deze punten willen wij in het bijzonder de aandacht vestigen.
De rijles- en provinciale planologen denlcen niet aan concentratie van het publiek in
enkele gedeelten van de ruim 110 kin lange kuststrook van de provincies Noorden Zuid-Holland, maar aan spreiding aan het bezoek. Daarbij rijst de vraag of een
bundeling van toeristen in enkele badplaatsen, geen nadelige invloed zal uitoefenen
op de beoogde spreiding langs de stranden. Het versterken van die concentratie door
middel aan de bouw en exploitatie van kolossale recreatieprojecten brenyt voorzienlnyen met zich mee, zoals de aanleg van meer grote toevoeriveijen, -parkeerterreinen etc., die de verdere ontsluiting van de kust in gevaar kunnen brengen.
Wanneer alle wegen naar Zandvoort en Scheveningen leiden, is men verder van
spreiding verwijderd dan ooit. Een spreiding, die noodzakelijk is geworden om de
wassende stroom van vakantiegangers te kunnen opvangen en in goede banen te
leiden. Hierover zul He directie van Havenwerken n.v. zich waarschijnlijk geen zorgen maken, maar de planologen van rijk en provincie des te meer. Bij de mtemdelijke beslissing over het pierproject zal dit zwaar moet wegen.

langs verklaard, dat door de nieuwe bevoegdheden van het Rode Kruis een massamoord, zoals de Duitsers die op de Jo- die het Rode Kruis in de loop van de afden en andere groepen hebben gepleegd, gelopen honderd jaar op zich heeft genom de toekomst onmogelijk isj geworden. men.
Het Rode Kruis is zo verweven met het
Naast deze oorlogstaken heeft het Rode
Kiuis ook in vredestijd taken gevonden. dagelijks leven op onze aardbol en het is
Bij rampen kan zij met de modernste mid- zo'n toevlucht in tijden van nood gewordelen hulp verlenen. De Rode Kruis-afde- den, dat men niet begrijpt hoe de wereld
lingen, die te ver van een rampgebied ver- het honderden eeuwen zonder een dergelijwijderd zijn om organisatorisch op te ke organisatie heeft gesteld.
treden, zorgen voor goederen, levensmiddelen en medische artikelen. Bij iedere
grote ramp op de wereld hoort tegenwoordig het zinnetje: „Het Nederlandse Rode Auto- en fietsendief gegrepen
Kruis heeft vanmorgen per vliegtuig dui- In de nacht van maandag op dinsdag
zend dekens of twee ton melkpoeder of waarschuwde een bewoner van de Zandtweehonderd liter bloedplasma per vlieg- voortselaan de politie voor een met veel
tuig naar het rampgebied gestuurd".
lawaai manoeuvrerende bestelwagen. Bij
Dit zinnetje komt in alle kranten van nadering van de politie maakten twee
de wereld, zoals Nederland heett onder- mannen zich snel uit de voeten. Eén van
vonden bij de ramp van 1953.
hen, een 19-jarige inwoner van AmsterDeze taken hebben nog steeds hun oor- dam, werd vrijwel direkt gegrepen, de ansprong m „het incident" — een oorlog of der is voortvluchtig.
een ramp — maar ook voor het niet specLater op de avond hield de politie een
taculaire lijden van alledag zoekt het Ro- 19-jarige inwoner uit Nijmegen aan die
de Kruis pleisters: bloedtransfusie, been- met een fiets in de verboden richting van
transplantatie, hulpposten langs verkeers- de Dr. C. A. Gerkestraat reed. Het bleek
wegen, lectuurdepots voor zieken, wellfa- een goede vangst, want de knaap had het
rewerk, boottochten voor chronisch zieken. rijwiel kort te voren ontvreemd in de BreHet is slechts een greep uit de vele taken derodestraat.

Raadsagenda
voor de openbare vergadering van de laad
der gemeente Zandvoort op dinsdag 27
augustus 1963, des namiddags 8 uur.
1. Notulen
2. Ingekomen stukken
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Verlenen medewerking voor de aanschaffing van legkasten enz. t.b.v. de
Wilhelminaschool
5. Wijziging begroting 1963
6. Vaststelling salarisverordening

1963

,-f

7. Honorarium lijkschouwers en heffing
rechten wegens lijkschouwing
8. Regeling tegemoetkoming ziektekosten
van gepensioneerde en op wachtgeld
gestelde ambtenaren
9. Riolering en bestrating uitbreidingsplan Noorderduinweg
10. Dichten van de z.g. modderkommen.
11. Vaststelling grondprijzen
Noorderduinweg

in

plan-

12. Naamgeving straat
13. Rondvraag.

en oliegoed, net als in de winter. Een
woest schuimende zee en geweldige rollers
in de richting van onze bezittingen. De
schade bleef gelukkig zeer beperkt. Een
keer dreigde er een schot van m'n zonneterras overstag te gaan, maar Joost en
ik hebben de zaak gestempeld, zoals dat
in de bouwvakken heet en alles kon worden gered,
Toen kwam de dinsdag, waarvan de
kranten later vol stonden, zo nat was die!
Ja, het heeft hier ook flink te keer gegaan, maar eigenlijk kwamen wij er de-

ze keer aan de kust genadig af, als je nagaat wat er allemaal in het binnenland
is gebeurd, 't Is de mensen waarachtig
niet kwalijk te nemen, dat ze dan hun
boeltje pakken en huiswaarts gaan. Jans
zei van de week nog dat je met dit soort
weer, waar je ook zit, alleen maar naar
huis verlangt. Dat is ook zo, maar soms
kan ik sommige lui wel eens bewonderen,
die stug doorzetten en altijd maar weer
de nukken van dit klimaat trotseren. Maar
waar zouden ze heen moeten. In de streken, die er bekend voor staan bijna altijd
mooi weer te hebben, was het deze zomer niet veel beter. We hebben zelfs m
het zuiden van Frankrijk en Spanje temperaturcn onder de twintig graden meegemaakt. Dat zegt toch wel iets.
Aan de lopende band komen de oceaandepressies nu los, alsof het november is!
Ja, als de weg eenmaal gebaand is voor
dit weertype, is er niet veel meer aan
te doen. In een week als deze, zie je hoc
weinig Zandvoort eigenlijk te bieden
heeft. Dan denk jo bij je zelf of die hooggcroemde pier 't dan moet doen.
Nou, ik zou het niet weten of die pier
er deze week veel aan had bijgedragen
dat het hier wat gezelliger was. Nee, dan
heb je behoefte aan leuke, intieme gezellige dingen, waarin wat te beleven valt. Ik
zal u vertellen dat (en de kenners weten
dat wel) het aan het strand met dit weer
toch op een heel aparte manier gezellig
kan zijn. Daarom is mijn tent lekker
groot en is de koffie altijd bruin!
Heus, probeert 't maai.
Nog steeds neem ik geen afscheid, maar
verblijf alsnog uw onverwoestbare
STOELEMAN

Jaarvergadering O.H.v.Z.
De toneelvereniging „Op hoop van zegen"
belegt donderdag 29 augustus a.s. in Ons
Gebouw de jaarvergadering.

Roeien tot besluit
Tot besluit van het zomerseizoen orgamseert de Zandvoortse reddingsbrigade zondag 15 of 22 september a.s., roeiwcdstrijden tussen de brigades uit Haarlem,
Spaaindam en Heemstede.

Geslaagd voor examen
De volgende leerlingen, die hun opleiding
ontvingen aan de International School te
Zandvoort, zijn geslaagd.
Voor het piaktijkexamen machincschrijven: mevr. Versteege, de heer Ernst
Markhof;
praktijkexamen stcnografie:
moj. Joke de Ru, mcj. Irene v.d. Wolde,
me j. Netlic Koper (Engels), iricj. Iren
Versteege, mej. Nellie Koiff; praktijkexamen Engels: de heer F. Hassink.

Watergetijden
LW
strand
HW LW HW
berijdbaar
aug.
25 7.05 2.30 19.26 15.00 11.00—17.30
26 7.43 3.30 20.05 15.30 11.30—18.00
27 8.28 4.00 20.55 16.30 12.30—19.00
28 9.27 5.00 22.00 17.30 13.30—20.00
29 10.42 6.00 23.19 18.30 14.30—21.00
30 12.00 7.00 24.32 20.00 16.00—22.30
31 0.32 8.30 13.09 21.00
4.30—11.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

B. en W, delen mee

Begroting lopende dienstjaar
werd sluitend gemaakt
Bij de vaststelling1 in de vergadering van de raad op 20 november 1962 vertoonde de
gemeentebegroting voor het jaar 1963 een tekort van ƒ 195.573,-.
Intussen is een gedeelte van dit dienstjaar verstreken, waardoor een beter beeld
van de begroting kan worden verkregen dan ten tijde van do samenstelling daarvan het geval was, schrijven B. en W. aan de raad.
Zij hebben de ramingen van de inkomsten
en uitgaven aan een nauwgezet onderzoek
onderworpen en zijn daarbij in eerste instantie tot de conclusie gekomen, dat de
inkomsten ƒ 181.789,- hoger kunnen wurden geraamd.
Verreweg de grootste verhoging betreft
de post bijdragen van hot rijk in de politiekosten t.w. ƒ 120.000,-. De normen voor
de berekening van deze rijksbijdrage zijn
kortgeleden herzien. In verband met de
salarismaatregelen ingaande l januari
.1963 dienen eveneens enkele posten van
uitgaaf te worden verhoogd n.l. met
ƒ 45.000,- in totaal. Als gevolg van deze
factoren kan het begrotingstekort worden
teruggebracht tot ƒ 58.784,-.
Mede naar aanleiding van de opmerkingen, gemaakt door Gedeputeerde Staten
met betrekking tot het sluitend maken
der begroting hebben B. en W., nu aan de
inkomstzijde geen enkele raming meer
voor verhoging in aanmerking kwam, de
uitgaafzijde in beschouwing genomen.
Naar hun oordeel kan de raming van een
aantal posten van uitgaaf worden verlaagd, waardoor een sluitende begroting
wordt verkregen.
De bouw van de inrichting voor de zuivering van het rioolwater is thans zover gevorderd, bericht het college aan de raad,
dat hopelijk tegen het einde van dit jaar
de voorlopige inbedrijfstelling zal kunnen
plaatsvinden.
Deze stand van zaken maakt het waarschijnlijk, dat in januari 1964 met het
leeghalen en het aanvullen met zand van
de z.g. modderkommen zal kunnen worden
begonnen. Deze modderkommen beslaan
met inbegrip van de oude vuilnisbelt, taluds, tussengelegen dammen enz., een oppervlakte van ca. 5 ha. Na de dichting
komt hier een grote oppervlakte waardevol bouwterrein beschikbaar. Volgens het
uitbreidingsplan Noorderduinweg is deze
grond hoofdzakelijk bestemd voor woningbouw en voor bijzondere bebouwing.
De kosten van de dichting worden door
de dienst van publieke werken geraamd op
ƒ 280.000,-. Deze kosten zijn inbegrepen
in de totale kosten van bouwrijpmaken
van de terreinen in het uitbreidingsplanNoorderduinweg.

KANKERBESTRIJDING
Steunt
onze collecte op
zaterdag 24 augustus a.s.
KON. WILHELMINA FONDS

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.
.Verenigde Staten van Amerika:
ss „Rotterdam", 25 augustus;
ms „Prinses -Margriet", 29 augustus.
Argentinië:
ms „Zaanland", 28 augustus.
Australië:
ms „Wolfsburg", 28 augustus;
ms „Oranje", 31 augustus.
Brazilië:
ms „Algorab", 25 augustus.
ms „Laënnec", 27 augustus;
ms „Kennemerland", 28 augustus.
Canada:
ss „Franconia", 25 augustus;
ss „Rijndam", 26 augustus;
ms „Prinses Irene", 29 augustus.
Chili:
ms „Weimar", 25 augustus;
ms „Ceres", 27 augustus.
Indonesië:
ts „Essen", 28 augustus.
Ned. Antillen:
ms „Sophocles", 27 augustus.
Nieuw Zeeland:
ms „Oranje", 31 augustus.
Suriname:
ms „Willemstad", 28 augustus.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.-W. Afrika:
ms „Edinburgh Castle", 25 augustus;
ss „Aagtekerk", 28 augustus.
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkantoren.

Het college stelt de raad voor tot de uitvoering van dit werk te besluiten en het
daarvoor benodigde krediet ad ƒ 280.000,beschikbaar te stellen.

De Frans Zwaanstraat zal binnenkort in
noordoostelijke richting worden doorgetrokken en aansluiten op de Dr. C. A.
Gerkestraat.
Aan dit nieuwe gedeelte zal een aparte
naam moeten worden gegeven.
B. en W. stellen voor aan dit gedeelte

de naam „Cornelis van der Werffstraat"
to geven.
Cornelis van .der .*Werff, bij de oude
Zandvoorters beter bekend als „meester
'Kees'1 was van' l" januari 1867 tot l november 1910, eerst als onderwijzer,, later
als hoofd vertjpnden aan school A aan de
Hogeweg. > '''
Op grond van artikel 2 van de verordening
regelende de instelling en werkwijze van
de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947, zal deze
commissie per l oktober 1963 in haar geheel aftreden.
Met ingang van die datum zullen opnieuw 5 leden en 5 plaatsvervangende leden door d.e raad moeten worden benoemd.
In verband met deze benoeming doet
het college de raad onderstaande aanbeveling toekomen:
1. P. Korstenbroek jr.; 2. J. R. Oostenrijk pl.v. lid, (huiseigenaren);
1. L. Sok; 2. F. A. Goir'pl.v. lid (hypotheekhouders);
1. D. van Duijn; 2. A. J. van der Moolen
pl.v.
lid (Woningbouwvereniging
E.M.M.);
1. J. F. Erdtsieck; 2. H. de Pater, pl.v.
lid- (sociale zaken);
1. Mej. G. Bokma; 2. Mevr. K. v. DijkHarneeteman pl.v. lid (werknemers).

Verkeersongevallen
Maandagmiddag stak op de hoek van de
Kostverlorenstraat en de Haltestraat een
zesjarig jongetje, afkomstig uit de hoofdstad, onverwacht dé rijweg over en kwam
onder een passerende bromfiets terecht.
Het slachtoffertje t;werd, ter 'observatie in
het Grote Gasthuis te Haarlem opgenomen.
Maandagmiddag vond omstreeks half drie
een aanrijding plaats tussen een auto en
een bestelwagen. Beide voertuigen werden
beschadigd.
Donderdagavond stak een jongetje onverwacht de rijweg over van de Verlengde
Haltestraat en werd gegrepen door een
passerende bromfiets. De bromfiets en de
kleren van de bestuurder werden beschadigd. Het kind liep geen letsel op.

Ongeval
Woensdag kwam op het parkeerterrein nabij de Brederodestraat een 16-jarige jongen ongelukkig ten val. Hij brak zijn
rechterpols en moest naar een Haarlems
ziekenhuis worden overgebracht.

Postzegelbeurs

OFFICIELE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
j. l ,i Ofjicië^e ^bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort vestigen er met nadruk de aandacht
op, dat het in gebruik geven van woonruimte door particulieren aan tijdelijk in
de gemeente Zandvoort verblijvende personen in de periode' l oktober-1 mei, krachtens plaatselijke verordening ingevolge de
Woonruimtewet 1947 is verboden, zulks
behoudens een door hun college te verlenen vergunning.
Zodanige ingebruikgeving zonder de vereiste vergunning kan leiden tot toepassing
van de in de wet opgenomen dwangmaatregelen, zowel ten opzichte van de huurder als van de verhuurder, o.a. het vorderen krachtens de Woonruimtewet 1947
van de in gebruik gegeven woonruimte
voor permanent verblijf ten behoeve van
een Zandvoortse woningzoekende.
Zandvoort, 20 augustus 1963
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, (get.) W. Bosman
De burgemeester (get.) Van Fenema

Mensen en zaken

Zaterdag 24 augustus a.s. zal in hotel restaurant „Trianon" op het Stationsplein, te
Na de vakantie
Zandvoort door een grote landelijke postzcgelvereniging, die meer dan 800 leden
telt, een Internationale postzegelbeurs Na al het slechte weer, dat in de vakantie
het moreel van mens en dier gebeukt had,
worden georganiseerd.
was het een verademing weer aan het
werk te mogen gaan. Een van de zegenkrant op bevattelijke wijze behandeld ter- rijkste eigenschappen van aardse gencugwijl in de gewone krant artikelen ver- ten is dat er eens een einde aan komt. En
schijnen op zeer behoorlijk wetenschappe- zo moet het ook zijn. Onverschillig wat
lijk peil.
men gedaan heeft, of nagelaten heeft, het
Ook aan radio en televisie wordt de no- neemt een einde en er is • een hoopvol luitdige aandacht gewijd. In het regensei- zicht op de toekomst, die aan het einde
zoen komt er een artikeltje over het nut van iedere vakantie, met een hoop werk
in Afrika
van sandalen dragen en fegenkleding en ligt te wachten.
over het gevaar van het spelen, op blote
Het weerzien met de collega's was trefvoeten, in de afvoergoten. De waarschu- fend. Sommigen hadden de vakantieganger
De weinig gelukkig gekozen uitdrukking,,onderontwikkelde gebieden" en het er- wing van sandalen te dragen en regenkle- niet gemist en hadden dus geen deel aan
aan vastgekoppelde, eveneens tamelijk suggestieve begrip ,,hulpverlening" werken ding wordt in het natte seizoen regelmatig het algemeen vreugdebetoon. Anderen, die
herhaald. Aan de hand van een paar uit minder zelfstandig in het leven stonden,
er bij voortduring toe mee de voorstelling als zouden alle Afrikanen „primitieve"
het leven gegrepen voorbeelden wordt er vertelden dat ze na twee dagen reeds reikwezens zijn, die zich bij de grote massa heeft vastgezet, te bestendigen.
een handig verhaaltje in elkaar gezet over halzend naar de wederkomst van de verde noodzaak beleefd te zijn en wellevend. loren zoon hadden uitgekeken. Een ander
Een andere keer wordt er iets verteld over gaf een bijzonder cachet aan de eerste
Tegelijkertijd blijft men voor wat de „on9. Naar wie is de „Sagranti" oorlog ge- de ontwikkeling van een bepaalde vissers- werkdag, volgend op de vakantie. Er werderontwikkelde gebieden" betreft vasthou- noemd ?
plaats tot industriestad en over de ver- den belevenissen uitgewisseld, de een nog
den aan beelden van bevolkingsgroepen die 10. Welke maatschappij bouwde het Fort werking van aluminium.
spectaculairder dan de ander. Men • sprak
door welke omstandigheden dan ook, niet James ?
Tot de beste, zinvolste beschouwingen over dure hotels, vreemde valuta's én hupin staat zijn geweest aan te haken op de Het is duidelijk dat Afrika zich tussen behoort die van een oogarts over het oog. se kamermeisjes.
evolutie waarbij vrijwel de gehele mens- wereldmachten bevindt. In de kinderkrant Hierin wordt op eenvoudige, heldere manier
Het weer was dit jaar een belangrijk
heid, met uitzondering van grotere of klei- treffen wij berichten aan die betrekking
in het kort verteld hoe het oog functio- punt van de uitgebreide na-vakantiedisnere enclaves, werd ingeschakeld. Uit be- hebben op Amerika en Rusland. Een grote neert, welke relatie er bestaat tussen beicussie. Niemand raakte er over uitgesprobegrip en onkunde of wel uit opportunis- omlijnde aankondiging vermeldt dat op een de ogen onderling en wat de wetenschap
ken. En men was het er over eens dat ontische overwegingen houdt men, generali- gegeven dag en plaats Amerikaanse pop- tot dusverre daarover reeds wel en niet
der dergelijke weersverschijnselen als men
serend, vast aan het meest primitieve pen zullen worden uitgedeeld. Een even- heeft kunnen onderzoeken. De voornaamnu tijdens de vakantie had meegemaakt,
beeld.
eens omlijnd bericht, afkomstig van de ste onderdelen en aandoeningen worden het veel verkieselijker was thuis te zijn en
^Dat heeft ten gevolge gehad dat men Unesco, geeft bijzonderheden over een met de wetenschappelijke naam aangeduid
zelfs weer stug aan het werk te gaan. Unazich, b.v. voor wat Zwart-Afrika betreft, Kinderpaleis in Moskou, met sportvelden,
en de drie voornaamste oorzaken van b'ff- niem was dan ook de mening dat een vais gaan inbeelden dat alleen van buiten- kassen en een planetarium, een kleine schadiging worden omschreven met de
kantie onder bepaalde omstandigheden
af — en dus bij voorkeur van het Westen sterrewacht en een, bioscoop.
goed beredeneerde raad en waarschuwing een bedreiging van de zenuwen en de geuit — de ontwikkeling daar moet worden
De verhalen zijn1 meestal grappig. Zo dat alleen de dokter, en onmiddellijk, zondheid kan zijn.
ingevoerd. En dat is toch maar betrekke- dat van de man die alle wijsheid van de moet worden geraadpleegd. Met een foto
Ondanks de minder gunstige ontwikke'lijk. Dit geldt zeker niet voor de ontwik- wereld aan de wereld wilde onttrekken, van een kind wiens oog door een dokter
ling van het weertype, was men in een
keling van de jonge kinderen en het is stiekum in een pot deed en die pot wilde bekeken wordt.
redelijke staat van vermoeidheid gekomen,
opmerkelijk zoals deze door de leidingge- ophangen in een boom. Hij bond hem op
Een dergelijk artikeltje gaat over de waarin het heimwee naar het thuisfront
vende negers wordt aangepakt. Dit wordt zijn borst en klom de boom in'. Halver- angst en het begint zo: „Ieder mens heeft
steeds sterker werd. Wanneer men een
eens te meer duidelijk wanneer men eens wege kon hij niet verder. Riep zijn zoon- het recht gelukkig te zijn, en de grote
constant en hevig verlangen naar iets
een tijdlang een kinderkrant volgt, bij- tje dat hem stilletjes was nagegaan: Als vijand van het geluk is de angst. Maar
heeft, kan het gebeuren dat men in een
voorbeeld het bijvoegsel dat op gezette je hem op je rug had gebonden zou je er wat is de angst? Ben je wel eens bang
labiele geestestoestand komt te verkeren.
tijden wordt ingelast in The Ghanaian nu bovenin zitten! Waarop de vader con- voor iets? En dan worden enkele van de
Daar moet men voor oppassen. Geen betere
Times.
cludeerde dat er dan toch een klein beetje meest voorkomende angsten behandeld remedie dan het verlangen te stillen en
Van binnenuit, dus uitgaande van eigen wijsheid verloren was gegaan en in zijn zoals hoogtevrees etc., en de oorzaken er
weer aan het werk te gaan. Wanneer dit
achtergronden en levensomstandigheden, zoon terecht gekomen uit balorigheid de
van, omdat het in de eerste plaats nodig binnen het kader van de bereikbare mowordt de ontwikkeling hier aangevat en hele pot liet vallen en tallozen een deel is dat men zijn angst zelf begrijpt en kan gelijkheden ligt.
dan valt het op hoe aardig en hoe goed en van de inhoud konden bemachtigen.
uitmaken of er sprake is van werkelijkHet typische feit deed zich voor dat er
zinvol deze pagina geredigeerd is, hoe in
De ruimtevaart heeft vooral de belang- heid of verbeelding.
— ofschoon uitzonderlijk hevig naar het
zo klein bestek ontwikkeling en ontspan- stelling in deze Afrikaanse pers. Allerlei
Nee, lang niet alles behoeft van buiten- werk was verlangd - er weinig „uit de
ning worden gecoördineerd, hoe zowel de onderdelen er van worden in de kinderaf in Afrika te worden geïmporteerd.
vingers kwam" op die eerste dag, volgend
kleintjes als de oudere kinderen aan hun
op de vakantie. En statistieken hebben
trek komen, hoe wel wordt voorgelicht
ook voor eens en voor altijd uitgemaakt
doch niet gezedemeesterd en de inhoud
dat de arbeidsproduktiviteit tijdens de
soms wel kinderlijk is maar nooit kindereerste werkdag verwaarloosd kan worden
achtig.
en geen enkele waarde heeft voor het IndiElke aflevering bestaat uit een — tyvidu- of de massa.
pisch Afrikaans — verhaal, een vragenDe tweede arbeidsdag ;s alles anders.
lijstje om spelenderwijs de eigen ontwikDan loopt men weer in het maatschappevan
de
oceaan
keling aan te toetsen, een paar raadsels,
lijk gareel en dan wordt de stapel werk
voorlichting over telkens weer een andere
met voorbeeldig enthousiasme aangevat.
tak van sport of een onderdeel ervan, en
1
En weer blijkt hoe goed het voor de
een brokje „leren". Er zijn steeds een Het is de geleerden allang bekend; 'dat de Oceaan grote rijkdommen herbergt. Kostmens is weer aan de slag te gaan na een
paar foto's in opgenomen. Altijd een in- bare delfstoffen, zoals goud en kobalt, moeten onder water in grote hoeveelheden te
vermoeiende vakantie, die het uiterste van
structieve bij de sport: voetbal, cricket, vinden zijn. De ontginning van de rijkdommen is tot nu toe afgeketst op het gebrek
de zenuwen'heef t gevergd.
tafeltennis, atletiek etc.; soms van dansen aan voldoende technische hulpmiddelen. Het werken onder het wateroppervlak verWie nu reeds plannen maakt voor de
door kinderen, zoals bij de feestelijkhe- eist voorzieningen, welke de ingenieurs op het moment nog niet weten te scheppen.
vakantie van 1964, moet een afspraak maden ter ere van de uitroeping tot stad
ken met zijn of haar psychiater.
van Kumasi: of een foto van een paar
MOMUS
kinderen die keurig zitten te wachten aan In Amerika is nu echter een tienjarenpro- hulpmiddel is een bemand onderwatervoereen sober gedekte tafel waarbij listig gram van stapel gelopen, dat in deze ge- tuig, dat driehonderd meter onder de zeewordt vermeld dat kinderen die zichzelf breken moet voorzien. Met bijzondere oppervlakte op de zeebodem kan blijven
respecteren hun handen wassen voor zij voortvarendheid wil het Amerikaanse Bu- liggen. Deze „duikboot" moet zijn uitge- Burgerlijke Stand
aan tafel gaan. De raadseltjes zijn van reau voor het Mijnwezen binnen tien jaren rust met een boor, die nog eens driehon16 augustus — 22 augustus 1963
hetzelfde slag als bij ons: de vraag wie zo ver zijn, dat men de delfstoffen op gro- derd meter dieper kan boren. Wanneer dewel een hals heeft maar geen hoofd (een te schaal zal kunnen winnen.
ze duikboot ergens is gestationeerd, .zal Geboren: Helena Elisabeth, d.v. C. Hol en
fles) of wat rond is, even licht als lucht
In onze tijd van ontdekkingen in de een schacht naar de oppervlakte moeten van J. van Heun; Regina Carolina, d.v.
en toch door geen honderd mannen kan ruimte moeten we toch ooit gelegenheid worden gebouwd, zodat via liften de on- Ch. A._ de Muinck en van P. L. van der
worden gedragen, een zeepbel. De vragen- vinden om onze eigen aarde wat beter te derzeese mijnwerkers naar de bodem van Mije; Wouterus Petrus Jacobus, z.v. J. J.
lijsten zijn niet gek, hier volgt er een:
leren kennen en gebruiken, zo meent Ed- de Oceaan kunnen worden getransporteerd van Etten en van H. J. M. Sukkel.
1. Wie was de eerste mens die tot het ward Grawford, de woordvoerder van dit Het moet volgens Grawford mogelijk zijn
Gehuwd: Anthony Joseph Edwards en
besef kwam dat de aarde om de zon Amerikaanse bureau. Tot nu toe heeft de in de nabijheid van de mijn onder water Theodora Bernardina Akersloot; Gerrit
techniek de mens slechts toegestaan om woongelegenheid te bouwen, waar de men- Noë en Christina Maria Hendrika Johanna
draait ?
2. Wie was de Engelsman die voor af- in ondiep water dicht bij de kust te wer- sen een week kunnen verblijven. Bij het Bakker; Arie Wieman en Lieselotte Rauch.
schaffing van de slavernij heeft gevoch- ken. Zo winnen de Amerikanen en de Ja- zoeken naar delfstoffen en het uitstippeGeboren buiten de gemeente: Johannes
panners tin en ijzer uit hun kustwater, in len van de werkmethoden moet gebruik
ten?
zv., J. van Leeuwen en van C. Terpoorten.
Zuid-Afrika speurt men naar diamanten en kunnen worden gemaakt van onderwater3 Wie heeft West-Indië ontdekt en in
in Indonesië naar tin. Australië en India laboratoria, welke van de nieuwste snufwelk jaar?
halen ijzererts van de zeebodem voor de jes zijn voorzien.
4. Wie heeft de stoommachine uitgevon- kust weg.
In de komende tien jaren zal Amerika middelen kiest om deze naar de oppervlakden?
Nooit echter hebben deze winningen voor dit doel tientallen miljoenen dollars te te brengen. Een belangrijk hulpmiddel
5. Wie heeft de radio uitgevonden?
grootse resultaten opgeleverd. Daarvoor moeten uitgeven. Maar het loont, volgens zal de kernenergie zijn. Grawford verwacht
6. Wie heeft het Suezkanaal gebouwd? moet men verder de zee op. In het kader Grawford, best de moeite. Nu al hebben
dat de onderwater-werksteden zullen wor7. Wie stond aan het hoofd van de Boe- van het tienjarenplan willen de Ameri- onderzoekingen van de marine uitgewezen
den uitgerust met kernreactors, welke
ren in de boerenoorlog in Z.-Afrika?
kanén nu verschillende technische uitrus- dat de bodemschatten van de Oceaan in- naast energie voor de mijnmachines ook
9. Hoe noemt men het Mohammedaanse tingsstukken bouwen, waarmee zij dan de derdaad iedere fantasie overtreffen. Het
licht en warmte zullen leveren voor de beboek van de godsdienst?
zeebodem kunnen veroveren. Het eerste gaat er^ maar om, dat men de juiste hulp- woners van de onderwaterstad.

KINDERKRANT

Naar de bodem

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •
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FAMILIEBERICHTEN

Elektro technisch bureau
Met grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en mijn broertje
HENDRIK
J. Bluys
A. J. Bluijs-van der Mei}
Jef
Amsterdam, 19 augustus 1963
Groen van Prinstererstraat 25
Tijd.: Anna-Paviljoen, Amsterdam
Het heeft God behaagd, tot Zich te
roepen, mijn geliefde en hoogvereerde moeder
Mevrouw
Th. W. Cleophas-van der Zydeïi
Zij bereikte de gezegende leeftijd
van 97 jaar.
Op maandag 26 augustus zal in de
kerk St. Antonius aan de Fluwele
Burgwal in Den Haag de plechtige
uitvaart gezongen worden te 10 uur.
Daarna zullen wij haar te ruste
leggen in het familiegraf op de R.K.
Begraafplaats, Kerkhoflaan.
A. Cleophas, pastoor

Makelaarskantoor

ZWEMMER

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

ERRES

PRESBURG
en het leed is geleden!

Koelkasten uit voorraad leverbaar

GR.HPUTSTRAATZ^HAA'RIEM

electrische kachels

SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Van Sluisdam

SWALUESTRAAT 6 — TELEFOON 4035
ALLE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN van
thans ook leverbaar.

Nu de kille avonden zich reeds aankondigen

LAAT TOCH VOORAL DOOR EEN ERKEND
P.E.N.-INSTALLATEUR UW LEIDINGEN AANLEGGEN en APPARATEN PLAATSEN !

Tafelteimisvereniging „SHOT"

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

Fa J. v. d. Bos & Zn

Wekelijkse clubavond op elke woensdag
te ZO uur m het Veilinggebouw „De Witte
Zwaan", Dorpsplein alhier, aanvangende Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
op 4 september a.s.
—
Glasverzekeringen
Ook deelname aan competitiewedstrijden, Gevestigd 1879
toernooien e.d.
Wendt u zich voor bijzonderheden of voor
aanmelding tot een der volgende adressen:
K. Looman, Haltestraat 5; H. Koekenheim, Gort v.d. Lindenstraat 42; G. Pols,
Bilderdijkstraat 13.
TELEFOONNUMMERS
SPORT: GOED VOOR U!
EN ADRESSEN

voor aan- en verkoop
van uw huis
Alle verzekeringen
Hypotheken
Paradijsweg 11 •
Tel. 2361 - 2671

Te koop
Goed onderhouden

woonhuis
a/d Wilhelminaweg te
Zandvoort..
Bij voorkeur inw.
van do Gemeente.

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.

SCHILDERSBEDRIJF

>

Dr. P. Flieringa

Te koop:

Prachtige vrijst. VILLA
aan de Zandv.laan voor ingcz. van Zandvoort, bev.:
grote Engelse kam. met serre, 3 slaapk., 2 zoldei k.,
keuk., badk., gr. garage. Leeg te aanvaaiden.
Br. onder nr. 6508 bur. Z. Courant, Achterweg 1.

Arts

AFWEZIG
tot II september

Hel bestuur van de Julianasehool opent per l oktober in de Dr. de Visserstvaat haar nieuwe

KLEUTERSCHOOL

Waarneming praktijk
door de overige
Zandvoortse artsen
Het gebouw zal in alle opzichten aan de moderne eisen van het kleuteronderwijs voldoen, waarHeden nam God tot zich, na een
WONINGRUIL
bij o.a. een zeer groot speelterrein met „kleutcrlangdurig en smartelijk lijden en
Aangeb. in A'dam, Vccrtuinhuisje" is opgenomen.
een werkzaam leven tot onze diepe
straat 38-111 bij VondelOpgave nieuwe leerlingetjes aan de oude school
droefheid mijn innig geliefde vrouw
park, 4 kam.-woning met
Bredcrodestraat 31 vanaf 3 september en vanen onze zorgzame moeder, pleeg,
keuk., waranda en plat.
af heden bij het hoofd der school mevrouw A.
behuwd,- groot- en overgrootmoeGevr. 3 of 4 kam.-woning
Bosma-Veenstra, Sophiaweg 43, telefoon 3721.
2345 Gemeente-secretarie
'''' '
in Zandvoort.
der
2000 Brandmelding
MflRIJTJE-BOS PARP
KOOPRUIL
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz. 3043, 3044 Politie
in de leeftijd van 76 jaar.
Aangeb. huis i.d. Frans
en
al
uw
bedrijfskleding
en
manu2100 Politie (alleen noodgevallen)
Zwaanstr. bev. gr. huisk.
Zandvoort, 23 augustus 1963
facturen naar het van ouds bekende
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver- m. eeth., 5 sl.k., met w. en
Haltestraat 28
k. water, badk., gar., c.v., vraagt voor spoedige indiensttreding
adres:
keer, kiosk Raadhuisplein.
Uit aller naam:
vooren achtertuin.
4389
VAMOR-Rijschool
„De
JSranamg",
E. Bos
Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
Gevr. soortgelijk huis of
Van
Lennepweg
24/1,
Zandvoort'.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360
kleiner, omg. Boul. Paulus
ter opleiding tot zelfstandig verkoper in onze afdeDe overledene is opgebaard in de
(02500) 42212 Garage Flinterman, 'Zand- Loot, Thoibeckestr., Burg.
ling groenten en fruit.
Rouwkamer, Dorpsplein 11.
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- Engelbertsstr. of Hogowejr.
Gelegenheid tot bezoek aldaar
Aan serieuze kracht bieden wij een prettige werken RENAULT-service-dealer.
Br. nr. 6507 bur. Z. Crt.
kiïng tegen een goed aanvangssalaris.
zaterdag en zondag van 3-4 uur en
2071
Horlogebedrijf
G.
Waaning,
Kostver7-7.30 uur n.m.
Soll. bij de winkelchef (tel. 3643).
Aang. GROOT HUIS, dicht
lorenstraat 68.
zee, met tuinhuis, geDe teraardebestelling zal plaats
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- aan
DOKTERS-, ZUSTERS- en
schikt v. verhuur. Vrije
hebben maandag 26 augustus a.s.
koop, Oranjestraat 2a.
vestiging. Gevr. na-oorlogs
te 2 uur n.m. op de algemene beAPOTHEEKDIENST
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat modern huis, liefst met
graafplaats te Zandvoort.
vraagt:
en Stationsplein.
garage. Br. 6504 Z.Crt.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
DOKTOREN:
a.
mannelijke
en vrouwelijke
W. Schouten, centr. verw., haarden, Te koop gevr. voor ingez.
arbeidskrachten
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 2525 gasfornuizen,
zelfbew. H U I S met
radio, tv, wasautomaten voor
minst. 3 slaapk. en garavoor lichte werkzaamheden in dagdienst.
telefoon 2813
4673
Nachtveiligheidsdienst
Zandvoort,
ge,
Zandvoort
of omg.
Dankbetuiging
Vondellaan 45rood.
b. flinke expeditieknecht
Ruilkoop voor dubbel beHet hartelijke en spontane medeleven van TANDARTSEN:
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tol- woonbaar huis in Zandv.
Gunstige arbeidsvoorwaarden.
de zeer velen in onze gemeente tijdens de Zaterdag 24 en zondag 25 augustus
lensstraat 13.
mogelijk. Br. 6506 Z.Crt.
Aanm. bij afd. personeelszaken.
ziekte en bij het overlijden van mijn onZaterdags 19-20 uur, zondags 10-11 uur 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
vergetelijke man
Huis of PENSION te koop
en 19-20 uur.
Courant, Achterweg 1.
gevr. Leeg te aanvaarden.
JACOB BEEKHUIS
G. N. Kruisheer, Badhuisplein 12, teleBr. ond. nr. 6810 bur. Zvt.
heeft mij niet alleen getroost en gesterkt,
foon 3026.
Courant.
doch ook diep ontroerd. Niet in staat zijnde, u allen daarvoor persoonlijk dank te WIJKZUSTER:
Te koop gevr.: SIGARENzeggen, wil ik graag daarvoor langs deze
ZAAK met woning. Br. nr.
weg uit de grond van mijn harte mijn
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
6809 bur. Zvt. Crt.
-dank-betuigen. - . . . ~ , - . . . ,-. DIA-PROJECTOREN, prachtig beeld,
M. Beekliuis-Bmk,
Gevr.:
ZIT-SLAAPK. met
ƒ
48,—
en
ƒ
62,50
APOTHEEK:
CAMERA'S vanaf
ƒ 16,— gebr. v. keuk. v.a. 6 sept.
Zandvoort, 23 augustus 1963
l'Amistraat 3
24 t.m. 30 augustus
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510 tot half okt. Br. nr. 6503
taur. Z. Crt.
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanGevr.: voor 2 dames: GEaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
STOFF. KAMERS met
' voor spoedgevallen.
keuk., voor 8 mnd. of evt.
langer. Stationsplein 29,
PREDIKBEURTEN
Zandvoort, tel. 2606.
Zondag 25 augustus
Nette WERKSTER gevr., 2 rode en 2 zwarte katjes
Dierenarts J. .Westerman, HartenlustNET MEISJE b.z.a. voor l a 2 dg p.w. Mevr. J. Ko- zoeken goed tehuis. BredeHERVORMDE KERK, Kerkplein
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
OOSTERPARKSTRAAT 56, TELEF. 2636 dag en nacht. Br. ond. nr. ning, Marisstraat l, tele- rodestraat 30.
foon 2762.
6502 bur. Z. Crt.
Zondag 25 augustus
af te
WERKSTER gevr. Mevr. Voor dierenvrienden
KATERTJE 10 w.
DIERENBESCHERMING
Zwerver, Juiianaweg la, halen
9 uur: Pfarrer Paul Wegner uit Frankoud. Ingeënt teg. kattenGevonden: jong zwart-wit telefoon 2499.
fort a/M.
ziekte. Marisstr. 9.
KATERTJE, omg. ParadijsDienst in de Duitse taal voor de Duitse
weg. Inl. secr. Dierenbe- Te koop: electr. NAAIgasten.
scherming, Zandv.laan 52, MACHINE ƒ 125,-, compl. TE KOOP: HUISKAMERtel. 4561, en: jong pikzwart in koffer. Willem Draijer- AMEUBL., old finish
10.30 uur: ds. C. de Ru.
straat 12.
POESJE, o'mg. Marisstr.
Telefoon 4217'
Inl. mevr. L. Havinga, Ma- Te koop 2 l pers. LEDI19.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs en
E KOOP: W O N I N G
risstraat 42, tel. 2667.
Pfarrer Paul Wegner.
KANTEN en 2 pers. OP- T
Haarlemmerstraat 25, ZandGezamenlijke Hollands-Duitse dienst.
KLAPBED
modern
en
een
ƒ 1000,- BELONING voor
(zonzijde), event. m.
TOCHTRAMEN. Ma- voort
wie ons helpt aan woning. paar
leeg te aanvaarden stenen
risstraat
29.
Onverschillig wat, ook zoNED. PROTESTANTENBOND
garage in de Schelpstraat.
merhuis. Voor Zandvoorts Te koop: dubb. daks TENT Inl.: Makelaar D. L. M.
Brugstraat 15
gezin, 3 pers. Br. nr. 6505
(C. Denig), z.g.a. gr. gab. Smit, Kruisstraat 9, HaarZondag 25 augustus
bur. Zandv. Courant.
REGENJAS, sp. nieuwe lem, tel. 02500-22158.
10.30 uur: ds. J. van Malsen (n.h.).
LAARZEN (m. 42), VOET- Te koop: KINDERWAGEN
Gevr.: N A A I S T E R , die
(m. 41), scoo- (inklapbaar) i.z.g.st. ƒ 50.
een paar japonnen kan ma- BALSCH.
TERJAS (parka), RADIO Telefoon
2179.
ken.
Geen
jaar
wachten
en
wegens
vertrek
naar buiGEREFORMEERDE KERK, juiianaweg
beneden ƒ 20. Br. nr. 6501 tenl. Dr. Gerkestraat 139,
Te
koop:
TELEVISIE,
bur. Zandv. Crt.
Zondag 25 augustus
Bijdragen tot de geschiedenis - en de
telefoon 2486.
53 cm bid, volautom. ƒ 400.
volkskunde
van
een
voormalig
vissersdorp
10.30 en 19 uur: ds. J. D. A. de Zwart
A L B E R T HE IJ N n.v. Te koop: antieke Brab. P. Paap, Burg. Engelbertsonder redaktie van
van Bennebroek.
straat 80.
vraagt voor haar zelfbe- KOLENKACHEL i.pr.st.
Dr. Tj. W. R. DE HAAN en R. C. HEKKER
diening te Overveen, Bloe- ƒ 250. Te bez. 's av. tussen
Te koop: RODE en GRIJZE
mendaalseweÊ 228 een
7-8 uur, Duinstraat 10.
Eén van de vele illustraties
TEGELS. Worden evt, gePAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
VERKOOPSTER( v.a. 15 j.)
voor de kaas- en vleeswa- Te koop: i.g.st. zijnde legd. Loos, SpoorbuurtZondag 18 augustus
2-pers. AUPING, KANTEL- straat 11.
renafdeling. Haar taak om6.30, 7.30, 8.30, 9.30 (Hoogmis), 11 en
vat o.m. 't verkoopkrachtig BED en 2-delig MATRAS. Te koop: SKELTER, ƒ 25.
etaleren in de vitrine en Prijs billijk, v.d. Vliet, Van Piet Leffertsstraat 34.
12 uur. Bovendien een Avondmis te
het zorgen voor een juiste Lennepweg 28.
19.30 uur.
produktie. Een
Te koop: WOONHUIS met Te koop: i.pr.st. verkerenIn de week: 7, 7.45 *en 9 uur.
LEERLING-CASSIERE
tuin en schuur, bev. woon- de Perfection OLIEHAARD
Voor deze funktie is een
Voor Zandvoort-Noord:
kamer, keuk., w.c., hall, 3 m. niveaurcgelaar, ƒ 80,—.
grote accuratesse vereist.
slaapk.,
douche, zolder met Fazantenstr. 12, tel. 3631.
8.30 en 11 uur in de Beatrixschool.
De bedrijfsleider van het vliezotrap,
gel. b.d. duinen.
1
filiaal de heer L. L. Ver- Zandv. woningzoekenden
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
Woninginrichting
HEEmaire, verstrekt u gaarne hebben voorkeur. Bevr. bij MEIJER,
19-20 uur.
Ostadestraat 7a,
alle inlichtingen over het de makelaars S. Atteina & tel. 3116v.
kan
weer
STOFH.H. Missen voor Duitse gasten in het
salaris en de arbeidsvoor- zn., Hogeweg 64-66.
FEERWERK aannemen.
waarden.
Parochiehuis te 8.30 en 11.30 uur. Deze
Voormalige visdrogerij
diensten worden geleid door een Duitse
Nette WERKSTER gevr. Reparatie Inrichting
H E N N E N
J O N G E
Pluimvec-• en vogelvoedcrs
donderdag van 9-12 uur.
priester.
van
kunstgebitten
Spec.
afd
Troelstrastraat 9, tel. 4198
. vogels en vogclHogeweg 58, tel. 4166kooien.
Nog enkele
HULP
i.d.
HUISH.
gevr.
Geopend:
van
9-17
uur
HEEMS
NED. CHR. GEMEENSCHAPEBOND
Graanhandel. Anexemplaren
3 ocht. p.w. Tel. 3929.
Zaterdag van 9-12 uur thoniestr. 54-56, tel. 11607,
In juli en augustus geen samenkomst.
verkrijgbaar
Haarlem. Wij bezorgen
maandag, donderdag en
bij de
zaterdag in Zandvoort.
JEHOVA'S GETUIGEN
Prijs f 4.95
boekhandel
Makelaarskantoor
Dinsdag 20-21 uur: gemeenschappelijke
bijbelstudie en zondag 9 uur korte ochtenddienst, beide op adres W. Draijervoor aan- en verkoop
straat 5.
van uw huis
a/d
Westerparkstr.
voor overspannen huismoeAlle verzekeringen
te Zandvoort.
dcvs en zakenmensen.
Hypotheken
HUMANISTISCH VERBOND
Drogisterij-Parfumerie
Uitsl. voor inwoners
Paradijsweg 11
Zondag 25 augustus, 9.45 uur, 298 m: ravan de gemeente.
Tel.
2361
2671
diotoespraak door de heer A. Saalbprn.
Onderwerp: Hier onderwijst men de jeugd
Oranjestraat 7. teief. 2327

Belangrijke

Voor uw vitrage,

Dirk van den Broek's supermarkt

FLINKE JONGEMAN

CORODEX n.v.

Foto-Hamburg
uw speciaalzaak
Autorijschool

J. GEERTS

Oud

Van Sluisdam

Te koop
woonhuis

Schieffer's
bloedwijn

P. J. Bouwman

•ri

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslagen
Woensdag l>i augustus:
Zandvoortm. jun.-Rheinland
3-0
Zaterdag n augustus:
Zandvoortm.-De Graafschap
.
0-3
Zaterdag-afdeling:
Zandvoortmeouwen 1-ZOB l
7-10
ZandvoortmcQuwen 2-ZOB 2
4-6
Zondag 18 augustus:
Winnaar jeugdtoernooi OVVO. Het 2e
elftal behaalde op het toernooi van Aalsmeer een 3e prijs.
Programma saterdag Zij augustus;
Toernooi Gebr. v.d. Graaf-beker:
Zandvoortm. 1-Kinheim l
15 u.
Telefonia 1-IJmuiden
15 u.
Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 2-Kinheim 2
15 u.
Jan van Gemorden adsp. toernooi.
Adspirantentoernooi Schoten.
Programma sondag 25 augustus:
Zandvoortm.-Ajax-combinatie
14.30 u.
Juniorentoernooi Schoten.
HBC 3-Zandvoortm.-comb. a
12 u.
HBC 4-Zandvoortm.-comb. b
12 u.
HBC 7-Zandvoortm.-comb. c
12 u.
HBC 8-Zandvoortm-comb. d
14.30 u.
Programma zaterdag 31 augustus:
Toernooi Gebr. v.d. Graaf-beker:
Finale
15 u.
Verliezers 3e en 4e prijs
15 u.
Program-ma zondag l september:
Toernooi RKAVIC Ie elftal.
Juniorentoernooi v.d. Aart-beker.
Opstellingen Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. zondag een oefenwedstrijd tegen een Ajax-combinatie. De opstelling
ziet er als volgt uit: K. Vlug; A. Stokman
en F. A. J. Water; W. Jansen, G. Kerkman en H. van Duijn; G. Nijkamp, J.
Paap, S. Stobbelaar, H. Paap en G. Oosterbaan. Als reserves zijn aangewezen: C.
Schilpzand, G. Kraaijenoord, B. Molenaar
en A. Stobbelaar.

MONOPOLÏ

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Wedstrijdprogramma sondag 25 augustus:
TZB 2-Alliance 2
12 u.
TZB 3-Alliance 3
12 u.
TZB I-Blauw Wit (oud-internationals)
14.30 u.
TZB jun.-Alliance jun.
14.30 u.
Programma zaterdag 2// augustus:
TZB adsp. a-Alliance a
15 u.
TZB b-Alliance b
15 u.
Ajd. gymnastiek
Woensdag 4 september start de vereniging met de curcus 1963-1964.
De lesuren zijn als volgt ingedeeld:
Hannie Schaftschool, woensdagmiddag:
1.30-2.30 uur: kleuters van 4-6 jaar
2.30-3.30 uur: kinderen van 6-9 jaar
Wim Gertenbachschool (ulo-school, Zandvoortselaan), donderdagmiddag/-avond:
16.15-17.15: meisjes van (9)-0-ll jaar
17.15-18.15: meisjes van (11) 12-13 jaar
18.15-19.15: jongens/jonge mannen vanaf 10 jaar.
19.15-20.30: dames vanaf 14 jaar
20.30-21.30: gehuwde dames (v.a. 20.3021 uur ritmische oefeningen)
21.30-22.30: ritmische oefeningen voor
dames, indien voldoende belangstelling.
In de zaal is er gelegenheid om zich als
lid op te geven.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De jeugdsportdag van O.S.S. is vastgesteld
op zaterdag 28 september a.s. op het
Duintjesveld. Nacliere mededelingen zullen worden verstrekt op de lessen, die beginnen in de eerste week van september
in de Wilhelminaschool en Karel Doormanschool.
Aanmeldingen voor deelname aan de
turnkampioenschappen van het K.N.G.V.
moeten vóór 12 september binnen zijn. De
wedstrijden voor dames worden gehouden
in de P. H. v.d. Leijschool te Haarlem.
Afd. volleybal
Ook dit jaar wordt aan de competitie van
de Ned. Volleybalbond te Haarlem deelgenomen.
Het lo dames- en herenteam komen uit
in de Ie klasse en het 2e damesteam in
de tweede klasse. Over hel deelnemen van
een tweede herenteam moet nog nader
worden beslist. Nieuwelingen kunnen zich
opgeven bij het secretariaat, Duinstraat 3.
Overwogen wordt in september vriendschappelijke wedstrijden in de Wim Gertenbachschool te spelen om de teams voor
de competitie samen te stellen.

J. KEUR

Burg. Engelbertsstraa 64, tel. 2914

ENORM SUCCES

N 0WM

VRIJDAG 23, ZATERDAG 24 en
ZONDAG 25 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

BLUE HAWAII

met Elvis Presley, Joan Blaakman, Angela Lansbury. Op het beroemde strand van Waikiki dansen de mooiste meisjes van het eiland en Elvis
Presley zingt zoals u hem nog nooit gehoord
hebt.
Alle leeftijden.
MAANDAG 26 en
DINSDAG 27 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

CAFÉ ORIENTAL

met Rex Gïldo, Trude Herr, Bill Ramsey, Elke
Sommer e.a. 'Een vrolijke film met vrolijke mensen en vlotte muziek. In kleur.
Alle leeft.
WOENSDAG 28 en
DONDERDAG 29 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur:

Paradies der Matrosen

met Margit Saad, Mara Lane, Boy Gohcrt, Peter
Nestier e.a. Carnaval in Rio, opwindende dansen,
mooie vrouwen, sprankelende vrolijkheid. 14 jr.
DAGELIJKS 2.30 uur:

t/mlSept.

ADAM EN EVA

„Pas op voor Eva"

Tel 126410

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

BEHOUDT UW

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestr«tat, tel. 458Q, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN

OPELS EN

VOLKSWAGENS

Allo leeftijden.

<?&? 2*50

dagelijks 3 en 8'uur

GA EENS EEN AVOND NAAR...
Raamvest 5, Haarlem, bij de Schouwburg
Tel, reserveringen 60840
Tussen 20-21 u. 11487
Nog slechts 7 dagen:
's Maandags gesloten of
besloten voorstellingen
voor groepen,
verenigingen e.d.
Gehele maand september gesloten.
Overdag recepties e.d.
Expl. Piet en Frans Koster
op aanvrage

Uit Hoilywoods lachfabriek

U ZIET HET OP Z'N BEST MET

PHILIPS TELEVISIE

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 26-31 augustus

P.V. „Phoenix"
J.l. maandag hield de postduivenvereniging „Phoenix" een wedvlucht vanaf St.
St. Ghislain over een afstand van 217 km.
Gelost om 9.15 uur, arriveerde de eerste
duif om 12.24 uur.
De uitslagen luiden:
Th. van der Meulen l, 2, 8, 9
R. Engelander 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15
Corn. Koper 6
R. van Gijtenbeek 10, 12.

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

£

Seizoen 1963-1964
Wij hebben de allerlaatste toestellen reeds in
voorraad voor u.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld vanaf ƒ 895,of ƒ 10,- per week. Klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaal.
Bestel nu reeds bij ons uw toestel voor de gezellige avonden.
Wij zorgen voor een prima ontvangst.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie

KERKSTR.20

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

• T£L:3136

AUTORIJSCHOOL

SPREIEN
CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a. ƒ 35,75
CHENILLE SPREIEN, 2-persoons... v.a. ƒ 23,50
CHENILE SPREIEN, 1-persoons... v.a. ƒ 14,75
POLYFIL SPREIEN met volants:
l persoons ƒ 36,50; 2 persoons ƒ 39,75
BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

R.. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

PHILIPS SPEdALIST F. H. PENAAT K
°STVERLOR
ENSTRAAT 7
Telefoon
02507-2534

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «riHERENKlEDING

GSIIHIT PAST f

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Makelaarskantoor

Van Sluisdam
voor aan- en verkoop
van uw huis
AU e verzekeringen
Hypotheken
Paradijsweg 11
Tel. 2361 - 2671

OROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Te koop

riante,
gelegen

bijz.

fraai

semite BLOEMENDAAL,
Onder arch. geb. in
1959 ƒ 275.000,-.

SCHILDEREN
BEHANGEN
WITTEN
Centrale verwarrning-Oliestook

„TECHNISCH WERIC"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Prijs billijk. P. G. Jager,
Damstraat 25, tel. 0250015079, Haarlem.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

examen
"Schuilenbui

GROTE KROCHT 5-7
TEL:2974 ••»

ZPNDVüORT

Donderdagavond 12 september a.s. beginnen
om half 8 de nieuwe lessen. Opleiding in elf
maanden, een lesavond per week.
Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
negen uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon. Wilhelminalaan 4,
Haarlem, telefoon (02500) 20820, b.g.g. 14506.

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.

Als je binnenkomt dan sta je
Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

Van SCessel
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Prima rietmatten

Fa. W. BLOM

De winkel achteraf

Telefoon 2653

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Go

voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

Nieuiübouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg

het doet

Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN

Bloemenmagazijn
„Noord".
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenbtraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Goed zien zoals iedereen
kan men met goede glazen in een goed aangepast brilmontuur. Bovendien ziet u er met
een bril, die u past, goed uit.
Wie aan goed zien denkt, denkt aan ZEISS en
het tot aan de rand punktueel afbeeldende
ZEISS-PUNKTAL-glas. Alle ZEISS brilleglazen
zijn voor iedere sterkte optimaal berekend, procies geslepen en zuiver gepolijst en stuk voor
stuk meermaals zorgvuldig gecontroleerd. Uw
bril met ZEISS glazen in een gedegen montuur
maakt voor u:
Brillenspecialist L O O ÜVI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
BLOEMENHUIS
Vraagt vrijblijvend
offerte
A; H. v. d. MEIJ
Binnenwerk, buitenHaltestraat 65, telef. 2060 werk, muurwerk

Elke dag verse bloemen Loodgieter vraagt D A K Wij bieden ze u

in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

WERK. M. C. Kuperus,
Waldeck Pyrmontstr. 55hs
Haarlem

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

Opgericht in 1900

63e jaargang no. 67 — verschijnt dinsdags en vrijdags

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1963

ZANDYDORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Dames en heren in gespannen sfeer

Problemen spitsen zich toe
in Zandvoortse Gemeenteaad
Tijdens de jl. dinsdagavond gehouden raadszitting kwam het enkele malen tot
min of meer heftige discussies over netelige problemen, waarvoor de raadsleden
zich zagen gesteld en die zij niet dan met de grootste moeite de baas bleven. Er is
sprake van disharmonie in alle gelederen. Wij zullen een paar vervelende controversen — die het aanzien van Raad en gemeente kunnen schaden — noemen.
Een misnoegen van de Raad ten opzichte van de Korpschef van politie over
een woningkwestie; er wordt bij herhaling (bij monde van de heer SLEGERS)
gewag gemaakt van een onprettige sfeer bij de Dienst van Publieke Werken en in
verband met deze gang van zaken gaf wethouder LINDEMAN zijn fractiegenoot Slegers een stekelige „reprimande", en men kent de kwestie van de berucht
geworden speedboat, die een duidelijke kloof tussen wethouders en voorzitter
heeft bewerkstelligd. Allemaal dingen, die de bestuurskracht van onze plaatselijke
overheid in niet geringe mate ongunstig beïnvloeden.
De publieke belangstelling voor deze vergadering was zeer groot. Men zou zo
zeggen dat deze burgerzin-hausse niet geheel en al vrij te pleiten was van enige
zucht naar. sensatie.
Korpschef en aannemer in de clinch over
woning — Voorzitter, stelt arbitrage voor
In de ingekomen stukken was een schrijven van de heer J. Berkhout, aannemer
alhier, houdende verzoek om betaling van
verbouwingskosten van het perceel Zandvoortselaan 133b. (d.i. de woning van de
Korpschef van politie, de heer J. van Maris.)
VOORZITTER stelde voor dit stuk voor
kennisgeving aan te nemen, aangezien de
gemeentelijke taak was afgelopen bij het
voteren van de bijdrage (ƒ 2500,-) in deze
verbouwingskosten. Het Rijk vergoedde
ƒ 7500,-.
De heer KONING (groep Breure) was
het hier niet mee eens. Spr. vond: de heer
v. Maris schuift zijn schuld af op de ge-,
meente door na tweede aanbieding van de
kwitantie de aannemer naar de gemeente
te verwijzen. Spr. merkte op dat er van
diverse zijden geschenken worden aangeboden aan de politie (o.a. een volkswagenbusje en een speedboat) Misschien is er
een comité, dat zich thans over de heer
van Maris ontfermen wil?
De heer SLEGERS (kvp) vond deze
handelwijze voor een politiefunctionaris
niet te pas komen. Het blijkt nu dat op
aanwijzingen van de echtgenote van de
heer van Maris talrijke werkzaamheden
zijn uitgevoerd, welke niet op het bestek
stonden. Hij achtte een onderzoek dringend gewenst en wilde ook weten of en
in hoeverre de gemeente op deze verbouwing toezicht had uitgeoefend.
De heer GOSEN (prot.-chr.) was het
met VOORZITTER eens en achtte deze
kwestie een civiele zaak, waar de gemeente geen bemoeienis meer mee heeft. Wel
uitte hij kritiek op de gedragslijn, welke
de heer van Maris had gevolgd. Spr. nam
het deze politieman kwalijk dat hij een
slechte dienst had bewezen aan het gezagsapparaat, waarvan hij de chef is. Hij
meende dat hier een deurwaarder moest
worden ingeschakeld om de aannemer
zijn geld te doen krijgen.

UiideJlaad
De omstreden speedboat is in de raadsvergadering van j.l. dinsdag niet aangeboden door een „comité van Badgasten",
soals was aangekondigd m enkele persorganen, maar wel ter sprake gebracht.
Tijdens de rondvraag informeerde een
der raadsleden naar de gang van zaken
rond deze affaire, waarbij de voorzitter
van de raad en tevens voorzitter van het
Strandschap Zandvoort, zo nauw betrokken is.
•
Mr. van Fenema gaf een kort overziclit
van de gebeurtenissen waarvan de nieuwsen dagbladen reeds eerder en uitvoeriger
melding hebben gemaakt. Zijn uiteenzetting heeft dan ook geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. De voorzitter liet de
gelegenheid voorbij gaan duidelijk te maken waarom hij dese on-elegante en twijfelachtige weg had gekozen, het vaartuig
alsnog in handen van de politie te geven.
Wel werd duidelijk dat mr. van Fenema
nog altijd van oordeel is dat zijn optreden
in dese kwestie de toets der kritiek kan
doorstaan.
,
Het komt er nu op aan of de raad van
Zandvoort bereid en in staat is de toegeworpen handschoen op te nemen en de
voorzitter er op te wijzen, dat zijn optreden in deze zaak eerder schadelijk dan bevorderlijk is noor do reputatie van de
plaatselijke overheid.

De heer PETROVTTCH (alg. Zandv.
belang) vond dat deze kwestie — om geheel en al uitgesproken te worden — beter in een besloten citting kon worden behandeld.
De -heer BREURE: „Al weer een besloten zitting!"
VOORZITTER was van mening dat deze kwestie geenszins een blaam werpt op
de korpschef of op de politie. Het is onjuist om te spreken van „aparte, buiten het
bestek omgaande opdrachten". Deze heeft
de heer van Maris nooit gegeven. (De
heer KONING: „Z'n vrouw wel!")
Spr. had geen bewondering voor de wijze, waarop de aannemer deze zaak had
aangepakt. Ook hij — aldus voorzitter —
is aanvechtbaar en hij heeft deze kwestie
zeker niet juist en slordig behandeld. Spr.
stelde voor deze kwestie aan een arbitrage te onderwerpen en de brief van de neer
J. Berkhout voor kennisgeving aan te nemen.
De heer GOSEN bleef van mening dat
de heer van Maris onjuist had gehandeld,
onverschillig of diens vrouw al dan niet
bepaalde opdrachten had gegeven. Hij
vond dat men een burger der gemeente,
de heer Berkhout niet mocht duperen.
VOORZITTER: „Mijnheer Gosen, ook
de heer van Maris is een burger van de
gemeente!"
Hierna werd de brief van de heer Berkhout voor kennisgeving aangenomen.

De heer PETROVITCH hekelde in een
uitvoerig betoog de verschillende perspublicaties rond deze zaak, die door het
„drijven van figuren op de achtergrond"
een volslagen vertekend beeld heeft gegeven van de werkelijkheid. In alle publicaties wordt gewag gemaakt van een
controverse tussen politie en Reddingsbrigade, tussen voorzitter en wethouders.
Wat is er werkelijk gebeurd? vroeg spr.
Een spontaan gebaar van een groep badgasten, die de politie een. snelboot (waarde politie bijzonder goede ervaringen mee
heeft opgedaan) heeft aangeboden.
Wat het aanbieden van geschenken betreft, moest men deze zaak niet zo tragisch nemen, aldus spr. In het verleden
heeft de gemeente toch ook al tweemaal
ƒ 25.000,- van aannemers geaccepteerd,
welke gelden beschikbaar werden gesteld
ter verfraaiing van het dorpsschoon.
Er is veel gezegd over de zeewaardigheid van de snelboot. Spr. achtte geen enkele boot zeewaardig en hij bracht in herinnering dat de door de Raad beschikbaar
gestelde en gewenste Rana-boot tijdens
een redding ook is omgeslagen. Hij was
van mening dat het prestige van de Raad
zou winnen, wanneer thans de veelomstreden snelboot dankbaar zou worden
aanvaard.
Mevr. MOL-VAN BELLEN
(pvda)
kwam ook nog eens terug op het aangeboden Volkswagen-busje aan de reservepolitie. Zij had er behoefte aan te verklaren dat haar ter ore was gekomen dat dit
voertuig was aangeboden aan de Vereniging van leden der Res. Politie.
De heer BREURE zei altijd een tikje
wantrouwig te staan tegenover het aanbieden van geschenken aan overheidsinstanties. Hij had er geen bezwaar tegen
wanneer iemand zich geroepen voelde de
Macenas te spelen (Beschermer van kunsten en wetenschappen) maar men blijve
op z'n hoede en houde hem in het oog,
zelfs als hij met geschenken komt!
VOORZITTER deelde op de vraag van
de heer Koning mede dat hij niet van plan
was thans in den brede op de kwestie van
de snelboot in te gaan om de eenvoudige
reden dat hij nog wacht op het aanbieden van deze boot. Spr. bracht in herinnering.dat hij tijdens ..de raadszitting van
24 juni j.l. had gepleit voor de aanschaf
van deze snelboot, omdat de politie daar
zeer gunstige ervaringen mee had opgedaan. Spr. deelde mede dat toen hij in
Zwitserland met vakantie was, hij was
opgebeld door iemand, die hem mededeelde dat een groep gasten van Zandvoort
het voornemen had de politie een snelboot
aan te bieden. Spr. heeft toen gezegd dit
geschenk onder voorbehoud te willen aanvaarden. Hij heeft zich toen gewend tot
de leden van het Strandschap en hen geadviseerd de sneiboot aan de Raad (gemeente) aan te bieden.
Ook heeft spr. zich in deze zin tot dé
schenkers gewend. Op de antwoorden op
sprekers suggestie wordt thans gewacht.
Wethouder KERKMAN zei, als antwoord op het betoog van de heer Petrovitch dat niet de wethouders, maar twee

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

naat*
De blanke moet met de neger leren leven om met zichzelf te hunnen
leven. Hij moet eindelijk begrijpen dat de neger met „geaccepteerd"
en nog veel minder „bemind" wil worden. De neyer wil slechts de
Jeans krijgen sijn eigen leven te leiden.
„Wat wij willen is dat onze kinderen niet langer in een getto opgroeien. Wij willen een faire behandeling krijgen. Ik wil een café kunnen binnengaan, een kop Icoffie kunnen drinken als ik dat wil en waar ik dat wil. Ik wil kunnen wonen in de buurt die ik zelf uitkies, kunnen werken waar ik werken wil. Allemaal heel eenvoudige dingen. Zulke dingen kun je wél afdwingen. De negers hebben
niet alleen het inorele recht, ze hebben ook de wet aan hun kant. Die wet moet worden toegepast en dat kan.
James Baldwin
leden van het Strandschap hadden geproSpr. zei nog dat het te verwachten viel
testeerd bij G.S. tegen de handelwijze van dat er binnen afzienbare tijd een voorstel
de burgemeester. „Die twee leden waren komt, waarin de Raad in overweging
wij, de wethouders! aldus spr.
wordt gegeven de snelboot als geschenk
VOORZITTER: „Dan ware het beter te aanvaarden. Hij zou er dan nog gaarne
geweest dat u duidelijk had laten uitko- het een en ander van zeggen, wellicht de
men in welke functie u protesteerde. volgende maand al.
Thans heeft u het protest ingediend in
Wethouder KERKMAN (droogjes): „Ja
uw beide functies."
ik heb er ook iets van te zeggen!"
(Vervolg op pag. 2)
Raadslid schrijft

Gedeputeerde Staten

Ondanks ontbreken Rijksgoedkeuring
tracht Gemeente Pierplannen te forceren
In verband met het voortgaan van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een pier voor de kust van Zandvoort, waaraan zoals bekend de rijksgoedkeuring voorlopig werd onthouden, heeft het gemeenteraadslid de heer L. J. Breure,
zich met een adres tot het college van Ged. Staten van Noord-Holland gewend. De
volledige tekst laten wij hier volgen.

zich noch van de geweigerde rijksgoedkeuring noch van het uitblijven van de
goedkeuring van uw college iets aantrok.
De ondergetekende, L. J. Breure, lid van
In dit voorstel deelde het college van
de gemeenteraad te Zandvoort, neemt de B. en W. namelijk mede: „Ten behoeve
van de aanleg van de, wandelpier heeft
vrijheid u het volgende te berichten.
Aan uw college werd in april j.l. een de N.V. Maatschappij 'top Exploitatie van
raadsvoorstel dezer gemeente ter goed- de Wandelpier te Zandvoort een ten weskeuring gezonden, betreffende het in erf- ten van de boulevard" de Favauge gelepacht uitgeven van gemeentegronden aan gen strook grond ter lengte van 550 m.
de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van en met een breedte van gemiddeld plm.
de Wandelpier te Zandvoort oi' aan de 26 m als werkcentrum nodig. Deze strook
Kon. Mij. voor Havenwerken te Amster- is gedeeltelijk rijks- en anderdeels gemeente-eigendom".
dam.
(Deze twee komen in de raadsstukken Ik laat nu gaarne aan de beoordeling
om beurten voor, beogen in Zandvoort van uw college over, of hier niet in strijd
hetzelfde, en als ik het goed heb begrepen gehandeld wordt met art. 9 van de Wegenis de eerste in het leven geroepen de wet, waarin staat dat een weg slechts aan
tweede gemakkelijker haar doel te laten het openbaar verkeer kan worden onttrokken bij een door Gedeputeerde Staten goed
bereiken.)
Dit gebeurde, niettegenstaande geen te keuren besluit van de raad der gemeenrijksgoedkeuring voor de bouw van deze te waarin de weg is gelegen.
Waar een grote meerderheid der Zandpier werd en is ontvangen.
Hoewel uw college het gemeentebestuur voortse bewoners het onthouden der rijksNetelige zaken in rondvraag
op 28 juni j.l. berichtte dat het, gebruik goedkeuring met instemming begroette
makend van de-artikelen 230 en 231 van en het natuurlijk ook zou toejuichen als
De heer KONING zou gaarne — na alle
de Gemeentewet, zich alsnog wenste te uw college zou kunnen besluiten tot nietmin of meer sensationele perspublicaties
beraden over de te verlenen goedkeuring, goedkeuring van bovenbedoelde erfpachtsomtrent het aanbieden aan de politie —
kwam het dagelijks bestuur der gemeente uitgifte ten behoeve van de ' aanleg van
Strandschap — Raad(!) — een nadere
in de raadsvergadering van 30 juli j.l. de pier, leek mij een en ander belangrijk
toelichting van de voorzitter willen homet een voorstel, dat er op duidde dat het genoeg u over dit toch doorzetten der
ren.
werkzaamheden te ;berichten. (Uit een
enquête van een bekend streekblad taleek
dat bijna 90% der bevolking tegen de aanhet betreuren dat ons fraaie strand op leg van de pier is).
zo'n hinderlijke en in het oog springende
De enorme haast om dit pierpraject
wijze zou moeten worden onderbroken.
binnen de kortst mogelijke termijn te
En een kwalijke bijzonderheid vind ik
zeker, dat er zeker twee en misschien w si verwezenlijken, lijkt mij ook daarom al
meer collega's strandpachters ten offer niet gewettigd, omdat de te verwachten
zullen vallen aan dit bouwwerk. Op de grote stroom van voertuigen, zeker het
plek, waar ik zit met m'n tent heb ik er eerste jaar, de wegen naar Zandvoort nog
wel niet veel mee te maken, maar ik ben
er toch niet blind voor dat die betrokken meer dan thans zou overbelasten.
Ook al omdat de geplande wegen de
collega's met heel wat spijt in hun hart
het veld (strand) zullen ruimen. Dan gaat eerste jaren niet klaar zullen zijn en nieZONDAG 25 AUGUSTUS — Dit was dan ring niet lang meer op zich zal laten er, geloof ik, wel wat door je heen. Te
al weer de laatste zondag van het seizoen. wachten. Deze mensen stellen zich op het meer omdat outsiders die pier zowat aan mand in Zandvoort of elders, wat de pierAls ik deze dingen moet gaan schrijven standpunt dat de minister zo ongeveer Zandvoort opdringen. Zeker, ik erger me plannen betreft, zit te stampvoeten van
in de krant, begint het toch wel langzaam- niet anders kan, want er is een raadsbe- groen dat die lui van Havenwerken even ongeduld, zouden enige jaren respijt zeaan naar het einde te lopen. En dan weet sluit, dat de bouw van de pier heeft goed- zullen vertellen wat er hier gebeuren ker gewenst zijn. Als men dan tenminste
moet. Zij hebben bepaald dat er een pier nog, zij het tegen de zin van de meerderik dat Jans een brok in haar keel krijgt gekeurd.
Nou hoeft dit heus nog niet samen te moest komen en zij hebben bepaald waar heid der bevolking, tot pierbouw zou wilen dat ze straks zit te grienen iu de tent.
Ja, ik weet het wel, het valt ook niet mee gaan, dat raadsbesluit en de rijksgoed- die moet komen. Ongelukkig genoeg is
als je zo'n heel seizoen (dat iecler jaar keu ing, maar ik ben er wel voor dat dit alles verbazend slecht voorbereid. Nie-len overgaan.
vlugger om schijnt te zijn) met je vaste raadsbesluiten worden nageleefd, tenzij de maixd heeft het nodig gevonden de strand- Wellicht dat in die tijd de visie op het
en niet vaste klanten wel en wee hebt ge- Raad zo'n krankzinnig besluit zou nemen pachters en hun gasten in te schakelen. uitzonderlijk mooio brede strand, het
deeld aan het strand en je mooi dan op- dat het door niets of niemand opgevolgd Wel ja, waarom niet? Dat doen ze toch prachtige vrije uitzicht op zee en de onbreken. Want daar komt het uiteindelijk kan worden.
altijd als er iets bijzonders op til is?
op neer: we moeten vertrekkea, we gaun
En dat kunnen we voorlopig nog niet Waarom die jongens van Havenwerken gestoorde fraaie kustlijn het zal winnen
de winter in, aan alles komt een einde. van die pier zeggen. Persoonlijk blijf ik alleen ingeschakeld? Die denken toch van degenen, die dit alles willen vernietilouter en alleen aan geld te verdienen. Is gen.
En al is dit vandaag nog wel niet het gooverigens hun goed recht, maar ze moes- Een van do aandeelhouders van Havenval, ik ga er toch rekening mes houden
ten daar ons niet mee voor de voeten, lodat ik straks voor een maand of negen
werken, heeft op do laatste aandeelhoupen, vind ik.
weer afwezig ben in onze kiant, waar ik
gedurende de zomer (of wat daar voor
Een Raad kan zich ook vergissen en een dersvergadering reeds gewezen op het fubesluit als dit is toch wel zo ingrijpend, neste van de pierplannen. In de gemeentedoorgaat) zo graag in mag schrijven!
dat ze daar eens het advies van anderen raad heb ik gezegd, dat ik dit beleid om
Intussen was de laatste zondag van auover hadden kunnen inwinnen. Nou ligt
gustus ook al niet om over te roepen.
er alleen de mening van die N.V. van zonder rijksgoedkeuring en zonder goedOver zaterdag praat ik' maar liever héleknoertharde zakenlui, die in even knoert- keuring van uw college, toch deze planmaal niet meer, toen leek het alsof de
harde guldens denken. Er kan straks wel nen te verwezenlijken niet alleen onjuist,
herfst voor goed was begonnen en het
een andere N.V. opstaan, die beveelt dat maar ook zeer onbehoorlijk vind tcgenseizoen ten einde was. Vandaag trouwens
Zandvoort moet worden afgebroken om
was het ook minder druk dan doorgaans
plaats te maken voor een of ander glgan- over de hogere colleges, dus regering en
als het even goed weer is. Maar dat kwam
tisch
fabriekscomplex. Bij die snelbootaf- Gedeputeerde Staten.
misschien wel omdat veel mensen weer
faire heeft de raad het been stijf gehou- Het is dan ook om u te wijzen op deze
naar de voetballerij zijn gegaan. Leven
aen. Laat hij het dan ook doen als het er naar mijn mening ongewone en ongeen laten leven, zeg ik altijd maao.
om gaat de werkelijke belangen van ZandMAANDAG 26 AUGUSTUS - IV Ifis
voort te zien en te bevorderen. Het gaat wenste gang van zaken, dat ik u dit
verleden week in de krant dat de N.V.
hier heus niet alléén om subsidies, kredie- schrijven doe toekomen.
Mij. voor Havenwerken — dat is de club,
ten en geld verdienen. Dat mocht ik toch
die de pier moest bouwen als die er komt
Met verschuldigde hoogachting,
wel even zeggen, nietwaar mensen?
— er nog vast op rekent dat de pier kin
worden gebouwd en dat de rijksgocdkeuL. J. Breure
STOELEMAN

Badfoek

Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland

Vervolg rondvraag

Vertrokken ambtenaar PW
aanleiding tot bittere woorden
i
De heer SLEGBRS (kvp) benutte de rondvraag om nog: eens terug te komen op'de
door hem aangeioerde kwestie-Everaars.de opzichter bij de dienst van Publieke
Werken, die — na een kortstondige taakvervulling — ongeveer gedwongen zou
zijn geweest zijn ontslag bij genoemde dienst te nemen, aangezien hem door de
sfeer, die er bij P.W. hangt, het werken onmogelijk zou zijn gemaakt. De heer
Slegers had indertijd een gesprek tussen hem en de heer Everaars gereleveerd, waarin laatstgenoemde gezegd had dat hij bedreigd was geworden. Zulks
naar aanleiding van zijn weigering om toe te treden tot het N.V.V.
Zowel van de zijde van het raadslid
Van DUIJN (pvda) als van de wethouder
van Publieke Werken, de heer LINDEMAN (kvp) kwamen protesten. De heer
Everaais zou hen een geheel andere lezing van zijn ontslagkwestie hebben gegeven. De heer Slegers zei dat deze zaait
een „achtergrond" heeft. Wat ik m de
vorige raadsvergadering heb gezegd, aldus de heer Slegers, is mij zo en niet
anders door de heer Everaars medegedeeld. Een en ander werd later in twijfel
getrokken. Ik heb daarna een brief aan
de heer Everaars geschreven, die mij opbelde en mij tevens verzocht de naam van
de betrokken ambtenaar, die hem had bedreigd, niet te noemen.
De weth. van Publieke Werken (J. Lindeman) heeft daaina in een commissievergadering zijn verontwaardiging niet
onder stoelen of banken gestoken, aldus
spr. en de heer Everaars eveneens een
brief geschreven. Hierop is ook telefonisch door deze ambtenaar gereageerd.
Het is nu wel duidelijk geworden dat deze
man, zo zei de heer Slegers, een motief
moest hebben om hier weg te komen.
Maar nu wordt in twijfel getrokken of het
allemaal wel waar is, wat ik de vorige
keer heb gezegd. Ik kan u de verzekering
geven, sprak de heer Slegers met stemverheffing, dat ik, die onder eede sta, het
niet in mijn hoofd zou halen dingen te
beweren, die niet waar zijn. Nogmaals:
de heer Everaars heeft mij persoonlijk gezegd dat men hem bijna heeft geprest om
lid te worden van het N.V.V. Maar de man
moet zich nu een houding geven en trekt
zich terug. Men heeft mij ongeveer uitgemaakt voor leugenaar, zei spr. Deze kwestie zit mij heel hoog. Ik ben best bereid
de heer wethouder en heer van Duijn te
geloven, maar wat ik de vorige keer naar
voren heb gebracht over de sfeer en de
animositeit bij Publieke Werken, is mij
verteld door de heer Everaars. Daarom
ben ik zo vrij op te merken, dat niet ik
een leugenaar ben, maar de hr. Everaars.
VOORZITTER zei dat, wat hem betrof,
de zaak hiermede was afgedaan.
Weth. LINDEMAN besloot de discussie
over dit precaire en met tal van persoonlijke aspecten doortrokken onderwerp met
de woorden dat niemand de heer Slegers
een leugenaar heeft genoemd. Wel vond
hij de wijze van optreden van zijn partijgenoot weinig elegant, omdat deze bij Publieke Werken inlichtingen had ingewonnen bij collega's van de vertrokken ambtenaar en niet — zoals toch gebruikelijk
is — bij de directeur van deze dienst. Spr.
vond dit onbehoorlijk.
1

hun mening te kennen gaven dat Nederland een bijzonder „vuil" land is. Nergens
vonden zij zoveel verontreinigde straten
als in Nederland!
Spr. betrok daar Zandvoort ook gaarne
even in en zei dat het hier — vooral in
het seizoen — ook niet veel beter was. Hi]
verzocht tegen dit euvel maatregelen.
VOORZITTER zei dat het er hier inderdaad wel eens wat „onzindelijk" uit
ziet. Of hiertegen afdoende maatregelen
genomen kunnen worden, leek hem vrij
moeilijk. Toch wilde hij deze wel eens
overwegen.

Watergetijden

LW
HW LW HW
sept.
9.30 14.03 22.00
1.33
2.21 10.00 14.47 22.30
3.03 11.00 15.29 23.30
3.44 11.30 16.11 24.00
4.24 12.30 16.49 24.30
5.03 -.30 17.27 13.00
5.44
1.30 18.09 13.30
Samengesteld door P. van der

Burgerlijke Stand '•
23 augustus - 29 augustus 1963
Geboren: Annet, dv. J. Driehuizen en van
M. E. Zwemmer.
Ondertrouwd: Hans-Gerd' Adolf Kaysers en Frederika Johapna Elizabeth
Prent ;Johann Heinrlch Berton 'en Carolina Hendrika Smit; Willem Leendert van
der Moolen en Willempje Kraaijenoord;
Gehuwd: Nicolaas Leonard Schenkman
en Gerda Schoemakers; Johannes Wilhelmus Leermakers en Christina Maaike
Elisabeth Westenberg; Robert
Lucas
Boissevain en Brigitte Maud Fuchs;
Christiaan Willem Bodenhausen en Johanna Huberdina Maria van der Westen;
Overleden: Rudolf Johannes Geringhoff,
oud 51 jaar, gehuwd met Viktoria Anna
Jonas; Johan van Leeuwen, oud 65 jaar,
gehuwd met Martha Marie Louise Heinemann; Franciscus Lambertus Gruitrooij,
oud 86 jaar, gehuwd met Anna Cornelia
Brandel.
Geboren buiten de gemeente: Milan
Hans, zv. A. E. Hendrikse en van Neeltje
Baard; Mark, zv. H. Heierman en van
Louise van Steen; Jacqueline, dv. J. Harteveld en van M. A'. C. Paap; Patrizia
Maria, dv. N. A. Graftdijk en van E. R.
Chidda.
Overleden buiten de gemeente: Hendrik
Bluijs, oud 84 jaar, gehuwd geweest met
Alijda Cornelia Koreman; Marijtje Paap,
oud 76 jaar, gehuwd met Evert Bos.

strand
berijdbaar
5.30—12.00
6.30—12.30
7.00—13.30
7.30—14.00
8.30—14.30
9.00—15.30
9.30—16.00
Mije KCzn

WS-eiBALLET.
o.l.v. Gloria t& M. ,T$cherno]f -J. L.Zielstra
208, Haarlem, tel, 19988

BALLET
- BEWEGINGSKUNST
Clubs voor volwassenen, kinderen en kleuters.
OOK TE ZANDVOORT IN'HET GEMEENSCHAPSHUIS ~
- op DONDERDAG van 3.45—6.45 uur.'
9R&,:_.
(Ëtó
(&±*..•"~'
Aanvang der lessen DONDERDAG 5 SEPTEMBER.
Inl. en aanm.: donderdag van 3.00—3.45 u. in het Gemeenschapshuls te Zandvoort of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

Zandvoortse schoenmakers
Aangesloten bij de Z.S.P.V.

Zijn wegens vakantie
GESLOTEN
Uitgaansdag voor bejaarden

van 2 tot 15 september
DOKTERS-, ZUSTERS- en

Het jaarlijkse uitstapje van de ZandvoortAPOTHEEKDIENST
RKAVIC-tournooi
se bejaarden, georganiseerd door het coDOKTOREN:
^andvoortmeeuwen neemt a.s. zondag deel mité voor ouden van dagen' is vastgesteld
aan een door RKAVIC uit Amsterdam op woensdag 4 september a.s.
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
georganiseerd tournooi. Aan dit tournooi
telefoon 2058
nemen deel: Watergraafsmeer, Celeritudo, Gymnastiekvereniging O.S.S.
Alkm. Boys, WA, Swift, Quick A en Dinsdag 3 september a.s. start de gym- WIJKZUSTER:
nastiekvereniging „Oefening Staalt SpieRKAVIC.
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720
ren" de cursus 1963-'64.
De lessen worden gehouden in de WilAPOTHEEK:
helminaschool, ingang Lijsterstraat. Het
Samenstelling ongewijzigd
31 augustus t.m. 6 september
lesrooster ziet er als volgt uit:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
Maandag:
telefoon 3185.
6.00—7.00 uur jongens 8 t.e.m. 10 jaar.
7.00—8.00 uur jongens 10 t.e.m. 15 jaar. Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanMeester Kees en Louis Davids
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
8.00—9.00 uur heren (twee groepen).
voor spoedgevallen, i
Dinsdag:
Een voorstel van B. en W. van de periodiek aftredende leden van de Adviescom5.00—6.00 uur meisjes 5 t.e.m. 7 jaar.
Zondag l september
missie Woonruimtewet 1947, ontmoette bedenkingen van de heren SLEGERS en
6.00—7.00 uur meisjes 12 t.e.m., 15 jaar..
KONING, die van mening waren dat „nieuw bloed" de commissie niet zou misDierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
7.00—8.00 uur meisjes 12 t.e.m. 15 jaar
staan en ten goede zou komen aan het gevoerde huisvestingsbeleid in de gemeente.
Kenaupark 13, Haarlein, tel. 02500-14524
(gev.)
Wethouder KERKMAN zei dat de commissie slechts een adviserende taak heeft en Donderdag:
•
dat de uiteindelijke beslissingen door B.en W. worden genomen.
4.45—5.45 uur meisjes 8 t.e.m. 9 jaar.
PREDIKBEURTEN
VOORZITTER voegde hier aan toe dat zouden volgens hem een herziening behoe5.45—6.45 uur meisjes 10 t.e.m. 11 jaar.
deze commissie juist haar kracht ont- ven, rekening houdend met de door hem
6.45—7.45 uur meisjes 10 t.e.m. 11 jaar HERVORMDE KERK, Kerkplein
leend aan de continuïteit. Hij betwijfelde gedane suggestie.
(gev.)
het of de Commissie een z.g. „bloedtrans(Mevr. MOL-VAN BELLEN) vond het
Zondag l september
7.45—8.45 uur dames blijf-fit.
fusie" wel goed zou doorstaan. Overigens bedrag de moeite waard en zegde steun
kan de Raad te allen tijde van de mening aan deze suggestie toe).
8.45—9.45 uur dames.
10.30 uur: ds. G. H. v. d. Woord, pred
van B. en W. afwijken. Het college stelt
Wethouder LINDEMAN had alle begrip Vrijdag:
te Spaarndam.
slechts een voordracht op.
voor deze mening en wilde medewerking
19 uur: Jeugddienst. ds B. K. W. Dijk5.00—6.00 uur jongens 5 t.e.m. 7 jaar.
De enige afwijking, die de Raad daar- verlenen tot verlaging van de grondprijstra, pred. te Haarlem.
6.00—7.00 uur meisjes 8 t.e.m. 9 jr(gev.)
na toepaste, was de omwisseling van het zen.
lid en het plaatsvervangend lid in de sec7.00—8.00 uur meisjes 10 t.e.m. 11 jaar.
VOORZITTER kreeg gedaan dat de
tor huiseigenaren! De Commissie is thans Raad instemde met het voorstel tot het
8.00—9.00 uur dames
aldus samengesteld:
verlenen van het "krediet van ƒ 280.000,Vrijdag: K. Doormanschool, Parallel- NED. PROTESTANTENBOND
Leden: J. R. Oostenrijk, L. Sok, D. van zonder de clausule dat deze kosten verBrugstraat 15
Duijn, J. Erdtsieck en mej. G. Bokma.
disconteerd worden in de grondprijzen weg (afd. Noord)
Plv. leden: P. Korstenbroek, F. A. Goll, van de ter plaatse liggende bouwterreinen.
4.30—5.30 uur meisjes en jongens 5 Zondag l september
10.30 uur: Prof. Dr. J. Jansma, Ned.
A. J. v. d. Moolen, H. de Pater en mevr.
Een desbetreffend voorstel tot vaststelt.e.m. 7 jaar.
Hervormd uit Leiden.
Mc
K. v. Dijk-Hameeteman.
ling der grondprijzen plan- Noorderduin- Vrijdag:
Wim. Gertenbachschool, Zandweg, werd om deze reden voorlopig terugDe heer GOSEN (prot. chr.) had een
vportselaan 7—9, uur volleybal.
genomen door B. en^W.
- klacht vernomen van bewoners ,van de
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan, Zonder hoofdel. stemming werden de voleen klacht, die betrekking had op het ge- gende voorstellen goedgekeurd:
Zondag l september
drag van 's avonds laat naar het tenten- Een aanwijzing van de Verordening op de
Firma jubileert
kamp aan de Kennemerweg terugkerende lijkschouwingsdienst in deze zin, dat het Het voorstel tot het geven van de naam Dinsdag 3 september a.s. herdenkt de fir10.00 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, voorkampeerders. Deze lieden gedragen zich honorarium voor de lijkschouwers in deze „Cornelis van der Werff" aan een te creber. H.A. '
veelal verre van rustig en bedrijven _niet gemeente wordt gewijzigd van ƒ 10,- in eren straat, lopende van de Frans Zwaan- ma • „Delicia", gevestigd aan de Kerk7.00 uur. ds. P. J. O. de Bruijne, Gat.
zelden onderweg allerlei baldadigheden. ƒ 15,- per schouwing.
straat naar de Dr. C. A. Gerkestraat deed straat, het 12>/2-jarig bestaan van de zaak
zondag 15.
de heer PETROVITCH verzoeken de in Zandvoort. Ter gelegenheid van dit juSpr. verzocht, met het oog op het volgenstraat liever „Meester Keesstraat" te noede jaar, een ter zake dienende aanvulling
men, omdat deze naam bekend en zeer bileum vinden op genoemde datum een PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
van de Alg. Pol. Verordening.
VOORZITTER zei dat hij ook wel eens Een krediet van ƒ 68.000,- voor riolering populair is bij talrijke oude Zandvoorters! receptie en enige feestelijkheden plaats
VOORZITTER had er geen bezwaar te- in het pand aan de Kerkstraat.
van klachten had gehoord, maar deze wa- en bestrating van de Noorderduinweg.
Zondag l september
ren toch van zulke omvang, dat een wijgen. Overigens komt de populaire aanZondagsdiensten
duiding onder de naam op het bordje te
ziging van de Politieverordening hem niet
6.30-7.30-9.30-11.30 en 19.30 uur: Avondnoodzakelijk voorkwam. Er zou dan bin- Het voorstel tot het beschikbaar stellen staan.
gebed.
nen een bepaalde periode «en permante van een krediet van ƒ 280.000,- voor het
De heer BREURE wilde in de toekomst HIER STAAT UW BRIEF
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
controle op de gehele route naar het kamp dichten van de modderkommen, ontlokte graag eens bij een -voorkomende gelegenmoeten zrjn. Spr. was overigens van me- enige discussie over de vraag (van de heer heid de naam „Louis Davids" aan een Mijne heren,
Voor Zandvoort-Noord:
ning dat het gedrag van de jeugd, ook dat van DUIJN) of deze kosten geheel moes- straat zien geven. Dit is toch de man, al8.30 en 11 uur in de Beatrixschool.
In
verband
met
het
door
mij
ingezonden
van de jeugdige Duitse gasten, aanmerke- ten verdisconteerd worden in de grond- dus spr. die Zandvoort heeft bezongen als
prijs in het plan woningbouw- Noorder- geen ander!
lijk beter was dan verleden jaar.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
stuk over de speedboat werd mij van be*
duinweg. Spr. was van mening dat hierOok deze suggestie had de instemming paalde zijde verzocht te willen rectifice19-20 uur.
De heer BREURE had een artikel gele- van niet meer dan 50% ten laste van de van VOORZITTER, die er aan zou den- ren dat de heren Kerkman en Lindeman
zen in een veel verspreid weekblad van toekomstige bewoners der te bouwen wo- ken, wanneer de , gelegenheid zich voor- zich niet als wethouders doch als leden H.H. Missen voor Duitse gasten in het
Parochlehuis te 8.30 en 11.30 uur. Deze
de hand van drie Zwitserse dames, die als ningen mocht komen. De grondprijzen deed.
van het Strandschap tegen het accepteren
diensten worden geleid door een "Duitse
van de speedboat hebben verzet. Ik zou
priester.
Mej. A. Broekers-mej. Y Fleury
mevr. Stemler-Tjaden te kort doen door
4—6; 8—6; 6—2. haar buiten te sluiten van de „2 manne- NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
TOURNOOI „TENNISCLUB ZANDVOORT"
Halve eindstrijden:
Dinsdag 3 september
lijke wethouders."
Samenkomst dinsdag n.m. 3 uur in „Pniël"
Mej. M. Sikkes-mej. D. IJspaard
Dat de belangstelling voor de speed- Zuiderstraat
3.
R. Adam-H. Boerma 6—3; 8—6.
6—2; 6—2. boat nog steeds groot is bleek .wel uit de
Het open ABC-jubileum-toernooi, dat
Spr.:
Jw.
van
Zeijl
N. Fleury-P. Brandenburg 6—3; 6—2.
Mej. A. Broekers-mevr. A. Berrier
door een grote deelname, waaronder vele
publieke belangstelling j.l. dinsdag. Een
prominente tennissers uit het gehele land, Halve eindstrijden:
6—2; 6—4. opmerking moet mij van het hart. De heer
J. Beukers-Th, v.d. Broek 10-8; 0-6, 6-2. Eindstrijd:
veel belovend startte, is door onbestendig
Petrovich wenst de speedboat te aanvaarN. Fleury-R. Adam 6—2; 6—1.
Mej. M. Sikkes-mej. A. Broekers
weer voor een groot deel bedorven.
den „ook al omdat de gemeenteraad wel HUMANISTISCH VERBOND
De gemengde dubbels moesten worden Dames enkel:
6—1; 6—1. eens andere schenkingen aanvaard heeft".
Zondag l september, 9.45 uur, 298: m: rageschrapt en ook heren dubbel B kon niet Kwart eindstrijden:
Volgens mijn mening is het 't goed recht diotoespraak. door de heer E. Nordlohne:
Mevr. J. Baars-mej. I. Koster 6—3; 7-5. C-TOERNOOI
worden gespeeld. Voor de finalisten van
van de" gemeenteraad om óp een gegeven Onderwerp: „Geen klok, maar wekker".
Mej. N. Hannessen-mej. M. Knoppers
het A-toernooi moest om de prijzen wormoment iets te accepteren. Maar hier ligt
7—5; 6—4. Heren enkel
den geloot omdat op de laatste dag van
de zaak heel anders.
Kwart eindstrijden:
Mej. P. v.d. Heuvel-mej. G. Westhof
het toernooi de finales niet meer konden
Men wil in feite de gemeenteraad
D. Graaf f-W. Passtoors 6—0;6-3.
6—3; 6—3.
worden gespeeld daar de banen blank
dwingen de speedboat te accepteren omdat
C. ter Brake-F. v.d. Brink z.s.
Mej. K. Okker-mej. J. Sluyter 6-0; 6-4.
stonden.
dat burgemeester er anders mee „op liet
TELEFOONNUMMERS
J. Keyser-H. Koning 6—3; 5—7; 6—4. strand zit". De gemeenteraad (deze leIn dames enkel A bereikten mevr. Baars Halve eindstrijden:
EN ADRESSEN
G.
Booy-C.
Braam
6—1;
6—4.
Mevr. J. Baars-mej. N. Hannessen
en Patricia v.d. Heuvel de eindstrijd.
den zijn gekozen door de Zandvoortse in6—2; 6—4. Halve eindstrijd:
Patricia v.d. Heuvel versloeg daarvoor
woners) heeft zich tegen de speedboat 2345 Gemeente-secretarie
D. Graaf f-C. ter Brake 7—5; 3—3 (af g.) uitgesproken en langs een omweg poogt 2000 Brandmelding
m de halve finale de Haarlemse kampi- Mej. P. v.d. Heuvel-mej. K. Okker
G. Booy-J. Keyser 6—4; 8—6.
6—3; 6—8; 7—5.
oene Kea Okker. Kea heeft in dit toerde burgemeester toch zijn zin door te 3043, 3044 Politie
nooi bijzonder goed gespeeld.
drijven. Om deze feiten gaat het en ner- 2100 Politie (alleen noodgevallen)
B-TOERNOOI
Dames enkel
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver,
In de halve finale werd het na 3—6; Heren enkel
gens
anders om.
i
Kwart eindstrijden:
/keer,
kiosk
Raadhuisplein.
,•
8—6 nog 4—2 voor Kea in de beslissende Kwart-eindstrijden:
We moeten niet gaan spreken over het
Mej. M. v.d. Veer-mevr. Dankelman
4389
VAMOR-Rijschool
„De
Branding",
set, waarna zij tenslotte toch in Patricia
H. Maas-E. Barten 6—1; 6—2.
6—2; 6—3. redden van mensen uit zee want dat zou
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
v.d. Heuvel haar meerdere moest erkenJ. BijIsma-F. Muschter z.s.
Mej. E. Hopman-mej. A. Eizema 6-4; 6-3 betekenen dat de gemeenteraadsleden de (02500) 42212 Garage Flinterman, Zandnen.
voortselaan 365, Bentveld, SAABR. Koggink-F. Roelvink 6—3; 6—2.
Mej. D. Kleyn-mej. J. Schaap 4-6;6-4;7-5. mensen liever laat verdrinken. Neen, men
Bij de deren A kwam de heer J. Beukers
en RENAULT-service-dealer.
wil va.i buitenaf een besluit van de geA. K. van Tiel-N. Geurink 7-5; 4-6; 6-3. Mej. M. Fahrenfort-mej. A. Blomberg
na een prachtig duel tegen Theo v.d. Halve eindstrijden:
C. Waaning, Kostver6—8; 6—3; 6—3. meenteraad torpederen en het is goed dat 2071 Horlogebedrijf
lorenstraat 68.
Broek in de finale (10—8; 0—6; 6—2)
men deze zaak duidelijk stelt, los van alle
H. Maas-J. Bijlsma 6—4; 6—4.
Halve eindstrijden:
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en vernaast Nico Fleury, die zonder veel moeite
franje.
R. Koggink-A. K. van Tiel 6-8; 6-0; 6-4.
koop, Oranjestraat 2a.
Mej. E. Hopman-mej. M. v.d. Veer
van Adam won.
Toen de grote Abraham Kuyper eens
Eindstrijd:
6—2; 6—4. verplicht was zijn ongelijk te bekennen' 2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
Ook in de dubbelspelen, waren prachtiH. Maas-R. Koggink 4-7-6; 6—3; 6—3.
en Stationsplein.
Mej. M. Fahrenfort-mej. D. Kleyn
ge partijen te zien.
heeft hij gezegd: „Het boetekleed, siert 2231 Boekhandel v/h Esvê, Gr. Krocht 17.
Dames enkel
3_6;
6—4;
6—0.
De belangrijkste uitslagen luiden als
de mens". Maar laten we de zaak niet al 2525 W. Schouten, ceatr. verw., haarden,
*
volgt:
Kivartendstrijden:
Eindstrijd:
te hoog opschroeven en bij de nuchtere
• gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
A-Toernooi.
Mej. D. IJspaard-mej. A. v.d. Koppel
feiten blijven. _De gemeenteraad heeft 4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Mej. E. Hopman-mej. M. Fahrenfort
Heren enkel:
Vondellaan 45rood.
9—7; 6—3.
6—3; 6—3. neen gezegd en laat het „comité van badKwart-eindstrijden:
3598 Volkswagenrijschool „Tollens"," TolMej. M. Sikkes-mej. B. Kauling 9-7; 6-0.
De afgebroken partijen en eindstrijden gasten" zijn boot maar houden.
lensstraat 13.
Th. v.d. Broek-W. Stoop 9—7; 6—1.
Mevr. R. Berrier- mej. M. Houtkooper
in B en C zullen op een nader te bepalen
Hoogachtend,
2135
Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
J. Beukers-H. J. Maas 6—4; 4—6; 6—4.
6—3; 3—6; 6—3. datum worden afgewerkt.
J. R. Schiltmeijer
Courant, Achterweg 1.

COMMISSIE OPNIEUW BENOEMD

Belangrijke

Elke fijnproever prefereert:
FAMIUEBERICHTEN '
FRED BEHRENS

en

'"

«j! ]), .

">i

~

i

ERNA DE RINGH DE VRIES
trouwen vrijdag 6 september a.s. te 11.45
uur ten. Stadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening om 12.15 uur in de Nieuwste Volkswagens
Ned. Hervormde Kerk te Zandvoort door gr. nieuwe V.W. 1500
ds. D, H. Scholten, predikant te Akkrum.
Ook Opeis Rekord... '63
Zandvoort, augustus 1963
Denver (U.S.A.)
en Chevr. „Impala"
Zandvoortselaan 8
HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
Gelegenheid tot feliciteren in het Jeugdhuis (achter de kerk) na de dienst.
OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
In volle overgave aan Gods H. Wil,
voorzien van de H.H. -Sacramenten
der Stervenden, overleed heden in
Huize „Sterre der Zee" mijn innig
geliefde man ">
'
FRANCISCÜS LAMBERTUSfTi
GRÜITROOY
.„SÏÏS
Echtgenoot van
Anna Cornëlia Brandel
in de leeftijd van 86 jaar?
A. C. Gruitrooy-Brandel
Zandvoort, 27 augustus 1963
Hogeweg 82
De H. Uitvaartdienst heeft hedenmorgen om 10.30 uur plaats gehad.

Tot onze diepe droefheid overleed
geheel onverwacht nog voorzien
van het Sacrament der zieken op de
Leeftijd van 70 jaar, onze lieve en
zeer zorgzame man, vader, behuwden grootvader
JOHANNES HENDRICUS BLUYS,
echtgenoot van
Maria Bluys-van den Berg
Zandvoort:. K M. Bluys-van den Berg
.,j H. J. -Bluys
A. M." Bluys-Grol
J. J. Bluys
M. A. Bluys
B. M. Bluys-Kok
Haarlem:
J. J. Bluys
S. A. Bluys-de Wolf
Zandvoort: J. M. Bluys
E. C. Bluys-Thoolen
Fl. B. Bluys
M. J. Bluys-Berg
J. C. M. Bluys
Fr. Bluys
en kleinkinderen.
Zandvoort, 28 augustus 1963
Vinkenstraat 6.
l
De H. Uitvaartdienst heeft plaats
op zaterdag 31 augustus a.s. des
voormiddags 10 uur in de parochiekerk St.Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis in het familiegraf
aldaar.
Rozenkransgebed vrijdagavond half
acht in de kerk.

Heden overleed nog vrij onverwacht
tot onze diepe droefheid onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder
ELSJE WEBER
Weduwe van de heer H. Keesman
in de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort, 30 augustus 1963
Jan Steenstraat l
A. Dorsman-Keesman
Jb. Dorsman
J. Keesman
Ria
Henk
De. teraardebestelling
zal plaats
hebben dinsdag 3 september a.s. op
de Algemene
Begraafplaats
te
Zandvoort.

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 f
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

LEFFERTS Wij11611 611

Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.
WONINGRUIL
Aangeb, zonn. benedenwoning: 2 k., serre, keuk.,
toilet, kelder, voor en achtertuin. l'Lage huur.
Gevr. grotere woning in
Zandvoort. Brederodestr. 9
Gevraagd:
hoge ruime GARAGE voor
de wintermaanden. Parallelweg 11.

A L B E R T ' H E I J N nry. KAPSTER komt bij \) aan
vraagt voor haar zelfbe^ hüis.'Jpernïanent' v.a. ƒ 10,-.
diening te Overveen,, Bloe- Éle'l 020422851
mendaalseweg' 228 een
YERKOOPSTERC V-a^ö j,) Schildersbedrijf
voor de kaas- en vleeswarenafdeling. Haar taak omvat o.m. 't verkoopkrachtig
BUITENWERK
etaleren, in de vitrine en
BINNENWERK
het zorgen voor een juiste
Inzetten van ruiten
produktie. Een
LEERLING-CASSIERE
Burg. Beeckmanstraat 33
Voor deze funktie is een Telefoon: 4755
grote accuratesse veieist.
De bedrijfsleider van het J O N G E H E N N E N
filiaal de heer L. L. Ver- Pluimvee-• en vogelvoeders
maire, verstrekt u gaarne Spec. afd, vogels en vogelalle inlichtingen over het kooien.
salaris en de arbeidsvoor- HEEMS Graanhandel, Anwaarden.
thoniestr. 54-56, tel. 11607,
Wij
bezorgen
Haarlem.
Heeft u stof in huis ? maandag, donderdag en
Knip dit uit, het kan van zaterdag in Zandvoort.
pas komen. Wij stofferen
alle stoelen en bankstellen Te koop: V.W. 52 loopt
bij u thuis. Tel. 020-129808 prima, ƒ 800,- en MOTOR
125 cc. ƒ 60,-. Celsiusstr.
Loodgieter vraagt D A K - 18.
WERK. M. C. Kuperus,
Waldeck Pyrmontstr. 55hs Te koop: Witte smeedijzeren, kanten WIEG en zo
Haarlem
g.a.n. WANDELWAGEN.
MEISJE 15 jaar b.z.a als Telefoon 3195.
HULP i.d. huish. van 9- DIERENBESCHERMING
2 uur. Br. ond. nr. 6710 Wie mist sinds ma. j.l.
bur. Zandv. Courant.
BOXER? Reu, wit vlekje
nek. Secr. Dierenbesch.
Flinke WERKSTER gevr. in
Zandvoortselaan 52, telef.
voor winkel en huish. Mo- 4561
dernart, Thorbeckestr. 9.

C. J. PAAP

HUIS te koop gevr. Br.
nr. 6702 bur. Zvt. Crt.
DIERENBESCHERMING
PENSION te koop gevr. E.H.B.O-post Van Lennepweg 53 flat 6 afwezig van
Br. ond. nr. 6701 bur. Zvt.
3 tot 15 sept. Voor het laCourant.
ten inslapen van nesten
HYPOTHEEK v.a. 4i/ 2 % pasgeboren poezen wende
ook aanv. en top-hypo- men zich tot mevr. M. H.
theek
geen
levensverz. Brave-Maks, Benveldsweg
Snelle afw. vrij blijv. in- 14, tel. 02500-40355.
licht. C. Hoogenwoonink,
Mr. Troelstrastr. 42, Zandvoort, tel. 02507-4403.

To koop 2 PARKIETEN
m. mooie kooi. Chocolaterie Jack Boer, Kerkstr. 18,
Tel: 2412.

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

Schildersbedrijf Weiko

WONINGRUIL:,
VOOR GOED'SCHILDERWERK
Den Haag—Zandvoort
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
'AGB mod. 2-k. won. met
Goede referenties te Zandvoort
douche-lavet voor balk.,
Amsterdam: Viérwindenstraat 21, tel. 020-62030;
achter galerij. Kelder, Ie
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.
etage. Huur ƒ 57,- p. mnd.
in morgenstond, Den Haag
Gevr. WONING te Zandvoort te huur of te koop.
Br. ond. nr. 6703 bur. Zvt.
Het moderne snelverkeer
Courant of tel. 02507-3105.
Aang. voor twee heren
goed GEMEUB. ZIT-SLP.KAMER m. pension. Per
okt. Douche en tel. aanw.
Br. ond. nr. 6708 bur. Zvt.
Courant.
Te koop 15 TONETSTOELEN. Tel. 2948.

'

. M I

PHILIPS TELEVISIE
Seizoen 1963-1964
Wij hebben de allerlaatste toestellen leeds in
voorraad voor u.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld vanaf ƒ 895,of i 10_,- per week. Klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaal.
Bestel nu reeds bij ons uw toestel voor de gezellige avonden.
Wij ruilen uw oude toestel in tegen de
hoogste inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst na persoonlijk
overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
TT» TT PEN ZS IS T
PHILIPS SPECIALIST

KOSTVERLORENSTRAAT 7
Telefoon 02507-2534

Een bezoek aan Cortina is altijd de moeite waard,
steeds vindt u iets nieuws
COLBERTS

54,50

PANTALONS

39,50

HELANCA-PANTALONS

29,75

REGENMANTELS

42,50

REGENJASSEN

59,50

SUEDE JASSEN

Lal j bU

SUEDE MANTELS, kort

95,50

DOORGESTIKTE NYLON JACKS 37,50
GEVOERDE NYLON JACKS
SPIJKERBROEKEN
KATOENEN

44,50
29,50
19,75
29,50
37,50

11,95

PANTALONS

LAMBSWOOL PULLOVERS
SHETLAND

27,50

87,50
27,50
24,75

9,75
9,75
32,50
24,50

stelt hoge eisen

U OOK? Zo ja, neemt U,dan. les van een
gediplomeerd instructeur. '

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Te koop: VESPA SCOOTER 1958, nwe motor,
t.e.a.b., wegens aanschat
auto. Telef. 4182.

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792'

Te koop: mooi old finish
THEEMEUBEL ƒ 25,—
Brederodestraat 107

„GYMNASION" JULES KAMMEUER

',
* Lich. Opv. M.O.
' Damesclubs rltytJimische gymn. Fitmakende oef. voor lieren. Clubs voor jongens
en meisjes. KleutergVmn. (vanaf 41/0
jaar) Skiplannen ? Onze voorbereidende
' gymnastiek is ideaal! Heilgymn. massage,
WERKSTER gevr. ƒ 2,50
swangerschaps g^y m n. onder desper uur, l midd. p.w. van
kundige vrouwel. leiding. Aanv. alle clubs
l—5 uur. Mevr. Muller,
okt. Spoedige aanm. aan te raden.
Julianaweg 5, telef. 2334.
ADR. PAUWLAAN 29, HEEMSTEDE
Gevr.: NET
PERSOON, Telefoon 39380.
17—18 jaar, met interesse
voor het TV-vak en antennebouw. Vakkenn. niet
vereist. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr 36, tel. 4307
Te koop KINDERFIETSJE en GITAAR.
Dr. Gerkestraat 103

i',1 f i,'

Contact met de hele wereld!

met

A
J*

•

Middenstandsexamen 1964

Gen. vrouw, 23 jaar, i.b.v.
dipl. H.B.S.-A, Stenografie
Ned., Typen, Informatrice
A.N.V.V., J.C. GemeenteDonderdagavond 12 september a.s. beginnen
administratie, met Secre'om half 8 de nieuwe lessen. Opleiding in elf
taresse-ervaring,
zoekt
maanden, een lesavond per week.
werk voor -halve dagen of
Inlichtingen
donderdagavond van half acht tot
enkele uren per dag, evt.
negen uur aan de Julianaschool, Brederodethuiswerk. Br. ond. nr.
straat 15, Zandvoort.
6701 bur. Zandv. Courant
Collecte „Nieuw Unicum"
N. J. Th. SCHMIDT, Kon. Wilhelminalaan 4,
Klein HUISJE te koop
Haarlem, telefoon (02500) 20820, b.g.g. 14506.
gevr.
vrije
sector;
rustige
De Stichting „Nieuw Unicum", verpleegomg. Zandvoort of omg.
en revalidatiehuis voor langdurig zieken Br. nr. 6704 bur. • Zvt. Crt.
en gehandicapten te Heemstede, zal in de
periode van 12-14 september a.s. een huis Wegens huwelijk der tegenwoordige, gevr. voor
aan huis collecte houden in Zandvoort.
direkt, flink
zelfstandig
„Nieuw Unicum", waar 50 zwaar ge- MEISJE, dat beslist lief
handicapten worden verpleegd, is enige voor kinderen moet zijn.
,te Zandvoort
;
loon.
Aanmelden
maanden geleden verplaatst 'naar v.Bloe- Hoog
vanaf
maandag 2 sepNa
onderling
overleg
zijn de Zandvoortse
menhove", Herenweg 215 te Heemstede, tember, indien
mogelijk
herenkappers tot onderstaande regeling
welk pand nu is verbouwd en ingericht 's avonds tussen 7-8 uur.
gekomen.
Telefonisch
bereikbaar,
voor verpleeghuis.
GESLOTEN ZIJN:
Bovendien vinden de plannen voor 02507-3307. Mevr. Siemons
Dr. C. A. Gerkestraat 76.
van maandag 9 t..m woensdag IS sept.
nieuwbouw in de gemeente Zandvoort
" Jb. SCHAAP, HAi-,TESTRAAT 31
gestadig voortgang en mag verwacht Jong MEISJE b.z.a. als
W. KOK, DIACONIEHUISSTRAAT 24
i.d. huish. Di.- wo.worden dat dit nieuwe centrum er binnen hulp
J.'SCHMITZ, KERKPAD l
Dond.-morgen. Br. nr. 6705
enkele jaren zal staan. Daarbij wordt bur. Zandv. Courlant.
L. HAAGEN, SWALUESTRAAT 15.
voorlopig gerekend op een opname-capavan maandag 16 t.m. woensdag 25 sept.
WERKSTER
gevr.
2x
per
citeit van 160 gehandicapten; een belangSPOELDER, HALTESTRAAT 14
week. De Ruijterstr. £
rijke uitbreiding dus, een grote verlich- flat. Tel. 4371.
VAN DAM, HALTESTRAAT 53.
ting tevens van de dringende nood aan
Vanaf maandag 16 september zijn alle
vraagt enige
woon-j en verpleegruimte voor langdurig Particulier
Zandvoortse kappers
BELEGGINGSHUIZEN
zieken en gehandicapten in het westen te koop. Br. ond. nr. 6706
de gehele maandag gesloten.
ft
van ons land.
••
'
bur. Zandv. Courant.
Laat ook dit „dorp" er zo gauw moge-'
lijk komen! Helpt daarom allen mee om FLINKE HULP gevr. voor
vrijdag-of donderdagmorde inzameling in Zandvoort van 12 tot gen. De Favaugeplein 53/3.
14 september te doen slagen! Helpt col- lef. 4636.
lecteren en geeft mild voor dit doel.
TE KOOP: JAARDSMAHet comité
HAARD ƒ 65,-. Marnix
in bollen van 50 gram, f
van St. Aldegondestraat 9
in diverse kleuren I
telef. 3315.
Resultaat collecte
Warm - sterk - vervilt niet na wassen 'snel droog.
De jl. zaterdag in Zandvoort gehouden Te koop: Aristo TRECHcollecte ten bate van het Koningin Wilhel- TERHAARD. Dr. J. P.
f Uw speciaalzaak
minafonds heeft ƒ 1395,58 opgebracht. Het Thijsseweg 9.
comité brengt collectanten(trices) en geb.z.a. als hulp in
vers hartelijk dank voor dit fraaie resul- MEISJE
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2099
de huish. voor dag en
taat.
nacht. Br. irf. 6709 bur. ZC

Vakantieregeling
hes*enkappers

Draion Wol ! ! !
DE WOLBAAL

ANEGANG 44a
HAARLEM <- TELEFOON 15555
ZANDVOORT QROTE KCRQOHT II
TELEFOON 4828
Voor een sterke en toch leuke

Kinderbril
Brillenspecialist L O O 3VÏ A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Voor moderne

COIFFURE
DAMESKAPSALON

KERKMAN

HALTESTRAAT 63 - TELEFOON 2214
Ingang Reisbureau

LET OP !
Met ingang van 10 september 1963 starten wij met

een uiterst moderne
Autorijschool
Met de soepele Simca 1000 leswagen (model 1963) en onze gemakkelijke, gratis,
theorielessen kan nu ieder snel e'eri 'rijbewijs halen. Indien u dat wenst, geven wij
u gaarne een proefles. Alle personen, die
voor 10 september a.s. onderstaande aanmelding inzenden, ontvangen als openingsaanbieding 10 lessen voor ƒ 65,- (normaal
ƒ 75,-.

10 rijlessen voor f 65.00
De eerste les wil ik ontvangen op: (dal.
invullen s.v.p.)
v.m./n.m.
uur
Wenst wel/niet afgehaald te worden
Naam:
Adres:
.
no.
Woonplaats:
Handtekening:
Inzenden aan:

ERKENDE

Bondsrijschool ,WELTEVREDEN'
Dr. C. A. GERKESTRAAT 99 — ZANDVOORT

BLOEMENHUIS
R. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Rechtsbijstand
adviezen en behandeling
van alle moeilijkheden.
Bureau Kraneveld,
Zijlweg 21, Haarlem.
Kant. 9-5: 's avonds 7-8 u.
Tel. 02500-20707.

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg-.

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

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Autorijschool

J. GEERTS
OOSTERPARKSTRAAT

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

WIST U

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

56, TELEF. 2636

Wegens vacantie
GESLOTEN
van 3 tot 19 september

HET BABYHUIS

Foto-Hamburg
uw speciaalzaak
Camera's vanaf f 16
DIAPROJECTOREN
PASFOTO'S

v.a. ƒ 48,-

Grote Krocht 19, tel. 2510

GROTE KROCHT 3

Uw gasten weer naar huis?
Wij hebben alles voor de schoonmaak!
BALATUM p.m
3,06
ZEEMLAPPEN v.a
2,50
RUITENWISSERS
3,95
SPONZEN
0,78
BOENDERS v.a
0,40
BRABANTIA STRIJKTAFELS ... 29,50
STRIJKPLANK OVERTREKKEN ... 2,95
PLASTIC TAFELKLEDEN
1,65
Tornado, Boldoot, Sola en Brabantia artikelen.

Het Wonder van Zandvoort
Fa. J, SCHAAP
Svvaluestraat 9, telefoon 2418

Wegens vacantie
GESLOTEN

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, Indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

U de nieuwste modellen

BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
EETHOEKJES

Voor "jongens van sta vast
brengt PRESBURG deze

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Echt iets
voor jongens van deze tijd.
Komt u maar eens kijken!

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Zeer voordelig, zo van fabriek.
TELEF. 2484 - VINKENSTR. 46

Taf el tennis vereniging „Shot"

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

heeft nog plaats voor enkele meisjes- en
damesleden. Deelname aan competitie is
nog mogelijk. Aanmelden: woensdagavond
in de^ „Witte Zwaan", Dorpsplein, vanaf
7 uut".

*
•k
ir
*
*
*

Zandvoortse Zwemclub
„DEZEESCHUIMERS
Zandvoort
Op maandag 2 en dinsdag 3 september a.s.
Haltestraat 35, telefoon 2131
van 6 tot 23 september

SPORTHUIS

II

beginnen de zwemlessen weer in het Sportfondsenbad te Haarlem. De tarieven voor
het vervoer per bus zijn gewijzigd nl. voor
WONINGBOUWVERENIGING
kinderen tot 10 jaar f 0.40 en voor ouderen ƒ 0,75. Dit in verband met nieuwe bepalingen voor het groepsvervoer van de
zwemclub.
Voor leden komt beschikbaar:
Bloemenmagazijn
Ouders, wilt u er voor zorgdragen, dat uw
De woning
„Noord"
kinderen het benodigde geld bij zich hebM. S C H N I E D E W I N D
voor een bejaard echtpaar ben, en ook voor het zwemmen ƒ 0,45.
Tevens kunnen zich nieuwe kinderen aan- Vondellaan hk v.d. MoolenGasthuishofje 25
melden voor het volgen van de zwemles- ttraat — Telefoon 4320
Huur per week ƒ 10,35. sen, die door gediplomeerde krachten worUw adres voor bruidsOpgave schriftelijk vóór dinsdag a.s. 19 dèn gegeven.
en grafwerk
uur bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. Inlichtingen bij de leidsters en bij het
Aangesloten
bij de
A. Gerkestraat 22.
secretariaat van Speijkstraat 11, tel. 4207.
Nederlandse Bloemendienst

„Eendracht Maakt Macht"

Pracht kwaliteitsleder
Voortreffelijke pasvorm
Licht en zeer flexibel
Uiterst solide
Moderne leest
Dikke haast onverslijtbare rubber-profielzooi
* Dito hak

Maten:
l 32-35... 11.95
31
10.95 36-40... 12.95

En natuurlijk

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestr<iat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

voor afsnhutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.
HONDEN TRIMMEN
SCHEREN en PLUKKEN?
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.
BEHOUDT UW

Winterjassen festijn bij
Cortina

Zuiver wollen velours f 69,50 f 74,50
Zuiver wollen Tweed f 89,50 f 99,50
Zuiver wollen flausch
f 119,50
Vindt U het te vroeg om reeds een winterjas te kopen, maak dan toch Uw keuze,
nu ivij nog ruim voorzien sijn , ook in
grote maten en buikmaten, Wij reserveren
gaarne uw aankoop met een aanbetaling

SPREIEN

van ƒ 25,—
SPECIALE AANBIEDING:

De laatste kelners - costuums f 89,50

CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a. ƒ 35,75
CHENILLE SPREIEN, 2-persoons... v.a. ƒ 23,50
CHENILE SPREIEN, 1-persoons... v.a. ƒ 14,75
POLYFIL SPREIEN met volants:
l persoons ƒ 36,50; 2 persoons ƒ 39,75
f VERLICHTINGl

Triplets ƒ 29,75;
huiskamerkap ƒ 14,50
nachtkastlampje ƒ 3,95; wandverlichting
vanaf ƒ 3,50;
staande schemerlampen

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Fa. Schuilenburg
-

TELEF. 2974

MONOPOLÏ
VRIJDAG 30 en ZATERDAG 31 AUG. ZONDAG l SEPT. te S uur:

GEMAKSSCHOENEN

van

Drie dolle tantes

Der Vogelhandler
met Conny Froboess, Albert Kuepreclit,
Peter Weck e.a. De bekende operette van
Carl Zeiler verfilmd in schitterende kleuren.
Toegang 14 jaar.
DONDERDAG 5 SEPT. te 8 uur:

en het leed is geleden!
GRïHÖUtSTRAAT29, HAARLEM

Zandvoort, Grote Krocht 11 tel. 4828
Anegang 44a

telefoon 15555

Schieffer's
bloedwijn
voor overspannen huismoeders en zakenmensen.
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

W. H. KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Centrale verwarming-Oliestook

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Dirk van den Broek's supermarkt
zoekt voor direkt:

a. FLINKE JONGEMAN
die opgeleid wil worden tot chef van onze
groenten en f ruitaf deling (min. leeftijd
18 jaar).

b. ASSISTENT
voor winkel en magazijn (min. leeftijd 16
jaar).
Goede
arbeidsvoorwaarden.
Vijfdaagse
werkweek.
Soll. bij de chef (tel. 3643). Na 18 uur,

tel.' 3811.

met Vivi Bach, G-unther Philipp, Bul Ramsey, Grus Backus e.a. De meest dwaze muzikale klucht, die U in jaren gezien hebt!
Toegang elke leeftijd.
MAANDAG 2, DINSDAG 3 en WOENSDAG 4 SEPT. te 8 uur:

Draag
de zo ELEGANTE

BEDDENMAGAZIJN

vanaf ƒ 9,75 enz. Bureaulampen ƒ 6,95
Schemerlampekapjes ƒ 1,95

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

A. G. SLINGER

geprijsd.

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

MAAK NU UW KEUS UIT:

ver rassend-laag

PRESBU

GROTE KROCHT 5—7

DE VOLLEDIGE COLLECTIE IS REEDS BINNEN;

Haarlem,

weer

Prima rietmatten

Autoverhuur Zandvoort

Ziet onze showroo

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Fa. „Hanja"
heeft voor

Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

Burg. Engelbertsstraa*- 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

DAS
RIESENRAD
(Wien, wie es weint und lacht)

met O. W. Fischer, Maria Scliëll. Een
heerlijke Weense film vol romantiek en
charme naar een gegeven van Jan de Hartog. Toegang 14 jaar.

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat e, Zandvoort, tel. 2127

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je Jr *** •
Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUENSTOELEN
WINDSCHERMEN

ZONDAGMIDDAG l SEPT. te 2.30 uur:

Laurel & Hardy
op het oorlogspad

*TeS. 2 550

Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

Opgericht in 1900
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ZANDVOORT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Or> liet circuit

Internationale autowedstrijden
met" tal van ongevallen
Jl. zondag werden op het circuit internationale autowedstrijden gehouden. Er deden
zich verscheidene ongevallen voor, waarbij do coureurs er wonder boven wonder
heelhuids afkwamen. Het aantal bezoekers ging de belangstelling van een voetbalwedstrijd in de hoofdklasse niet te boven. Een overzicht en de wedstrijduitslagen
volgen hieronder.
Aan de eerste ontmoeting namen 18 wagens deel. In de eerste ronde ging het
voornamelijk tussen Huisman, Jonker en
van Eelen. Laatstgenoemde zag kans zijn
rivalen van zich af te schudden. In de
Tarzanbocht werd hij door pech achterhaald toen zijn linkervoorwiel van zijn
wagen vloog. Dit incident had gelukkig
geen ander gevolg dan het staken van de
strijd van de coureur.
Het trio werd hierna, aangevuld door
Heidendahl, die een sterke wedstrijd reed.
Het driemanschap finishte in de volgorde:
Jonker, Huisman, Heidendahl.
Aan het begin van de ontmoeting vloog
de Vlugt met zijn DKW tegen de Morris
van mevr. N. van Lennep. Haar wagen
werd zwaar beschadigd. De bestuurster
werd niet gewond.
De uitslagen zijn:
Toerwagen Nat., 12 ronden=50.32 km
Klasse tot 850 cc
1. E. H. A. Linders, BMW 700 S, 27.31.8=
gem. 109.66 km;
2. D. 't Hooft, Fiat 600, 27.44.2
Snelste ronde: E. H. A. Linders, 2.15.1 =
111.73 km.
Klasse van 850 tot 1200 cc
1. M. L. Jonker, DKW F-12, 26.12.2= gem.
115.209 km;
2. H. Post, VW 1200, 27.45.8.
Snelste ronde: M. L.' Jonker en H. G. v.
Eelen, 2.08.2 = 117.744 km.
Klasse van 1200 tot 2000 cc:
1. M. Huisman, Volvo PV 544, 26.06.4 =
gem. 115.642 km;
2. J. A. J. Heidendahl, Alfa • Romeo TI,
26.16.5
Snelste ronde M. Huisman, 2.08.0 =
117.928 km.
De tweede race had een „spectaculair"
begin. De favoriet Tonio Hildebrand ontdekte een minuut voor de start plotseling
een mankement aan zijn wagen. Hij klom
uit de cabine en rende naar de pits. Na
het startschot werd zijn wagen door officials over de startlijn en naar de kant
van de baan geduwd. Op dat ogenblik
sprong de coureur weer te voorschijn en
nam plaats achter het stuurwiel. Hij
bracht zijn wagen vanaf de plaats voorbij
de startlijn op gang en zette de achtervolging in.
Na enkele ronden wist Hildebrand de
achterstand te overbruggen en in de tiende ronde drong hij door tot de top. Ruska,
die een goede kans maakte als eerste te
eindigen, kreeg motorstoring en moest de
baan verlaten. Toch was het niet Hildebrand die tot winnaar werd uitgeroepen,
maar Lennep. Hijzelf werd — tot zijn
misnoegen — als derde geklasseerd.
De uitslagen luiden:
Gran Turismowagens, Sportwagens en
Specials Nationaal — 14 ronden = 58.70
km
Klasse Gran Turismo:
1. 108 J. Jansen, Porsche S-90, 27.42.3 =
127.130 km;
2. 107 E. J. Groen, Porsche S-90, 28.16.2.
Snelste ronde: 106 A. Ruska Jr., Porsche
Carrera: 1.56.9 = gem. 129.125 km.
Sportwagens en Specials:
1. 126 G. van Lennep, Lotus 7, 27.41.2 =
gem. 127.220 km;
2. 121 E. H. A. Linders, LAG BMW,
28.09.8;
3. 127 Tonio Hildebrand, Lotus 23, 28.56.6.
Snelste ronde: 127 Tonio Hildebrand, Lotus 23, 149.4 = 137.977 km.
Zestien wagens verschenen in de derde
race aan de start. De coureurs. Karlsson
en Rothstein met Saab hingen ronde na
ronde aan het wiel van de wagen van de
Duitser Hahne. De Saab-rijders gaven
hem echter geen enkele kans en namen
soms samen de bocht om de Duitser het
ontsnappen te beletten. Irt de elfde ronde
gaf Hahne zijn tegenstand op en nam genoegen met een derde plaats. Karlsson
werd overwinnaar. In do laatste ronde
maakte de Duitser Rösner in de Tarzanbocht een verkeerde manoeuvre en sloeg
met .zijn wagen over de kop. Hij kwam
ongedeerd uit de gedeukte cabine te voorschijn.

De uitslagen zijn:
Klasse tot 600 cc:
1. H. Braun (D), NSU Sp. Prinz, (21 ronden) 48.19.6 = 109.320 km;
2. D. Wannowius (D) NSU Prinz (19 ronden).
Snelste ronde: 1. H. Braun: 2.15.7 =
111.236 km.
Klasse 600 tot 700 cc:
1. H. Hahne (D) BMW 700, 47.06.3 =
117.496 km;
2. J. Grahser (D) BMW Coupé, 47.42.8;
3. F. Grünwaldt (D) BMW 700 S op l
ronde.
Snelfte ronde: 6. H. Hahne: 2.03.8 =
121.928 km.
Klasse 700 tot 850 cc:
1. G. Karlsson (S) Saab 96 Sport, 46.03.6
= 120.162 km;
2. B. Rothstein (S) Saab 96 sport, 46.12.6.
Snelste ronde: 21. B. Rothstein, 2.03.6 =
122.126 km.
In de vierde wedstrijd over 92.25 km nam
de Brit Sears de leiding, die hem werd betwist door Rob Slotemaker. Er volgde een
duel dat hen beiden om beurten aan de
kop bracht. In de dertiende ronde leek
het gevecht beslist in het voordeel van
Slotemaker. Sears was toen op onverklaarbare wijze acht plaatsen teruggevallen.
Slotemaker beheerste nu met de Italiaan
Franco Partia en de Duitser Ernst Furtmayer de wedstrijd. Maar Sears liet zich
opniiuw galden. Vatt de achtste -plaats
schoof hij naar de tweede in de laatste
ronde. Hij finishte als eerste in de laatste
meters. Er werd nog een protest ingediend maar dit werd afgewezen. Sears
werd als overwinnaar uitgeroepen.
Uitslagen van de vierde race:
Klasse 850 tot 1000 cc:
ï. W. D. Mantzel (D) DKW F-12, 45.13.2
= 122.396 km;
2. J. Aley (GB) Morris Cooper op l ronde
3. M. L. Jonker (NL). DKW F-12 op l
ronde.
Snelste ronde: W. D. Mantzel: 2.01.4 =
124.339 km.
.
Klasse 1000 tot 1300 cc:
1. R. Slotemaker (NL) Austin Cooper S,
43.20.2 = 127.716 km.
2. J. Thurston (GB) Morris Cooper S op
l ronde.
Snelste ronde: R. Slotemaker: 1.56.4 =
129.680 km.
Klasse 1300 tot 1GOO cc:
1. J. Sears (GB) Ford Cortina GT 44.34.3
= 124.175 km;

2. F. Patria (I) Lancia Flavia, 44.38.2.
Snelste ronde: J. Sears: 1.56.0 = 130.127
km.
In de voorlaatste ontmoeting verschenen
slechts tien wagens aan de start. Te weinig om van een „volwaardige" krachtmetipg te kunnen spreken. De favoriet van
deze ontmoeting, de Duitser Peter Linder,
werd door pech uitgeschakeld. Een monteur had vergeten de dop op de radiateur
van zijn renwagen te schroeven en water
bij te vullen voor de koeling.
De Engelsman Sparrow nam hierna de
leiding om deze niet meer af te staan.
De race ging over 22 ronden. De uitslagen
waren:
Klasse 1600 tot 2000 cc:
1. T. Trana (S) Volvo 122, 44.00.1 =
125.785 km.
2. J. Neerpasch (D) Volvo 122 S, 44.55.4.
Snelste ronde: 53, T. Trana: 1.58.2 =
127.705 km.
Klasse 2000 tot 2500 cc:
1. L. Cabella (I) Lancia FJaminia, 44.30.4
= 118.707 (21 ronden)
2. E. Graf (D) Fiat 2300 S op l ronde.
Snelste ronde: 64, L. Cabella: 2.03.1 =
122.622 km.
Klasse 2500 cc en hoger:
1. J. Sparrow (GB) Jaguar 3.8, 43.54.5 =
126.057 km.
2. T. Schadrak (D) Jaguar 3.8, op l ronde.
Snelste ronde: 69, P. Lindner: 1.56.4 =
129.680 km.
Aan de laatste wedstrijd namen 22 renwagens uit verscheidene landen deel. In
dit internationale gezelschap bevonden
zich zes vaderlandse coureurs die zich
goed hebben geweerd.
De renner Mike Spence bleek al te haastig, hetgeen hem duur te staan kwam. Hij
vloog met zijn wagen bij de Hunzerug de
duinen in. Hij kwam er zonder letsel vanaf. In de tweede ronde sloeg de Fransman
Jac. Maglia over de kop nabij het z.g.
Scheivlak. Hij moest met kwetsuren naar
een Haarlems ziekenhuis worden overgebracht. Inmiddels had de Australiër Frank
Gardner de leiding genomen, gevolgd door
de Brit John Fenning. Zij bleken voor de
overige ~renners~onbereïkibaar.
Vinnig werd om de derde plaats gestreden tussen van Zalinge, Peter Revson en
de Australiër Peter Ha\vkins. Van Zalinge slaagde er in Hawkins te passeren,
maar de sprong naar de derde plaats was
teveel voor zijn krachten. De Engelsman
Meivin Long was sneller. Van Zalinge
eindigde op de vierde plaats.

Stranddiploma's A en B

september begin van nieuw leven
Dit is een maand, waarin er veel in iemands leven gebeurt. Alles wordt overhoop gehaald en geschud. Vrienden, dit
is een belangrijke maand, want velen van
onze lotgenoten gaan een volslagen nieuw
leven beginnen.
Er zijn kleine jongetjes en meisjes, die
aan de hana van hun moeder naar school
gaan, de aller-allereerste school, die een
soort band gaat vormen tussen de beslotenheid van het gezin en de eerste levenslessen in een vreemde omgeving. Want
later moeten deze kinders naar de „grote
school". Nu kunnen ze er wat aan wennen dat ,er andere mensen dan vader en
moeder in hun leven verschijnen, mensen,
die ook het een en ander over hen te vertellen hebben, die hen dingen laten doen,
waar ze wellicht zelf niet zo gauw op gekomen waren. Maar alles is nog heel prettig, gezellig en gemoedelijk. Meisjes en
jongetjes, die thuis in een sprookjeswereld leefden, (voorzover dit kan in het
atoomtijdperk) kunnen op de kleuterschool
gerust nog wat na-dromen en mijmeren.
Ze mogen (als ze het met de juf hebben
getroffen) een enkel keertje nog wel eens
duimen of op twee 'vingers zuigen. Slechts
bij hoge uitzonderingen zijn er kleine conflic*'en, dan botsen de meningen van de
volwassen mensen met die van wordende mensjes. Soms kan iets echt niet, zelfs

niet op de kleuterschool. Dat moet duidelijk gemaakt worden aan de kleuters, die
zich in sommige gevallen niet onmiddelijk
schikken in het keurslijf van de school. Ze
moeten in de rij staan, met over elkaar
geslagen armen op hun stoeltje zitten en
hun lippen stijf op elkaar houden, wanneer dit van hen verlangd wordt. Zeker,
de kleuterschool maakt korte metten met

kindertjes, die het thuis voor het zeggen
hadden. Maar het blijft een dril-systeem
en dat schijnt door de hele maatschappij
heen nodig te zijn.
De grote school draait de schroeven ongemerkt eerst, maar toch spoedig heel nadrukkelijk, steviger aan. In de eerste klas
gaan ze dingen hanteren, die geheel nieuw
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HIER STAAT UW BRIEF
Glas in liet sand
Het Zan,dvoortse strand is gevaarlijk. Bedoeld is dit keer niet het bekende gevaar
van muien en ebstroom. Dat krijgt koppen in de krant en heeft de volle aandacht.
Er is echter nog een gevaar, dat weliswaar geen mensenlevens kost, maar veler
vakantie grondig bederft.
De jeugd, maar ook niet volgroeide volwassenen vinden het een leuk spelletje
om aangespoelde flessen in stukken te
knallen.
Dit gebeurt langs onze hele kust. Maar
juist Zandvoort, dat met een pier en een
autoweg door de duinen zich uitslooft voor
zaken die op zijn minst twijfelachtig zijn,
moest nu eerst maar eens iets ondernemen
togen deze nare hebbelijkheid.
Het is niet eens zo moeilijk. Reeds 7
jaar geleden is B. en W. op het enige afdoende middel gewezen: namelijk het
stukgooien van flessen op de bekende verbods-borden strafbaar stellen. Maar de
burgemeester wees het als onpraktisch af,
menende dat meer toezicht van de politie
en de strandpachters wel zou helpen. Dat
is natuurlijk een illusie, ais die in de buurt
zijn blijven de flessen wel liggen.
Maar wandelaars lang het strand zijn

Jaarvergadering O.H.v.Z.
De toneelvereniging „Op hoop van zegen"
kwam j.l. vrijdag in Ons Gebouw in jaarvergadering bijeen. Gememoreerd werd
het behalen van de kristallen Vrije Volkbokaal en de uitnodiging van het hoofdbestuur van de N.A.T.U. voor een uitwisseling met een Vlaamse toneelvereniging.
Na een langdurige discussie werd besloten de uitnodiging in principe te aanvaarden.
Bij acclamatie werden in het bestuur
herkozen mevr. E. Schipper-Harting en
de heren J. Bos en L. Paap.
In de kascommissie werden benoemd de
dames R. Bos-Plug, A. Herfst-van Turenhout en T. Bisenberger-van der Wal.

P. V. „Phoenix"
De postduivenvereniging „Phoenix" hield
j.l. zondag een wedvlucht vanaf Vilvoorde
over een afstand van 161 km. Gelost om
8 uur, arriveerde de eerste duif om 9.35
uur.
De uitslagen luiden:
Jan Koper l, 5, 14, 15
Corn. Koper 2 en 4
G. A. Koper 3 en 13
G. Seders 6, 7 en 8
R. Benjamins 9 en 10
R. van Gijtenbeek 11
J. Donker 12.
•

er altijd. Als zij duidelijk hebben kunnen
lezen dat flessen stukgooien verboden is,
zullen zij zich niet alleen maar boos maken, maar ook tegen de overtreders in aktie komen. Niet iedereen, als er echter
maar een paar flinke mensen zijn die dat
doen. Zij hebben dan echter wel de steun
nodig van dat bordje.
Laat Zandvoort nu verstandig zijn en
ze die geven. Dit is nu eens een wèikelijk belang van Zandvoort.
E. J. Zeegers, Amsterdam

Als tegenhanger van de vorige maand in
deze rubriek behandelde partij Zilber-Kalninsj ziet u ditmaal in de Samisch-variant
van het Konings-Indisch, Zwart zegevieren. Onderstaande partij toont tevens aan,
dat er ook in Brazilië sterk wordt geschaakt. Voor de krachtige spelvoering
van de volkomen onbekende zwartspeler
behoeft geen enkele meester zich te schamen.
F. SABOYA - N. HISSA Brazilië 1963
1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3,
Lf8 g7, 4. e2-e4, d7-d6, 5. f2-f3, 0-0, 6.
Lcl-e3, Pb8-c6, 7. Ddl-d2, a7-a6, 8. 0-0-0,
Ta8-b8, 9. Le3-h6, e7-e5, 10. Lh6xg7,
Kg8xg7, 11. Pgl-e2, b7-b5, 12. d4-d5, Pc6a5, 13. c4xb5? (In dit soort positie moet
Wit nooit op b5 slaan, maar bereid zijn
pion c4 te offeren. Geboden was daarom
13. Pg3, Pc4:, 14. Lc4:, bc4, 15. h4, waarna de strijd nog geheel open was. Na de
tekstzet geraakt Wit in het defensief) 13.
...a6xb5, 14. b2:b3 (Om Pc4 te verhinderen, maar nu is het veld c3 verzwakt,
waarvan Zwart straks zal profiteren) 14.
...Pf6-d7, 15. g2-g4 (?) (Deze „aanvalszet" betekent slechts een verzwakking.
Sterker was 15. h.4, wat tevens het in de
partij voor Zwart zo sterke 17. ...Dg5+
had uitgeschakeld) 15. ...Pd7-c5 (Dreigt
Pb3:+ etc.) 16. Dd2-c2, b5-b4!, 17. Pc3-bl,
Dd8-g5-H, 18. Pbl-d2, Dg5-e3! (Bijzonder sterk; er dreigt nu 19. ...Pd3+ benevens Pf2) 19. Pe2-g3, Pc5-a4ü, 20. Lfl-d3
(Wit moet Pc3 wel toelaten, want 20.
ba4: wordt weerlegd door 20. ...b3, bijv.
21. db2, ba2:, 22. Da2:, Dc3+ etc.) 20.
...Pa4-c3, 21 Tdl-el (zie diagram)

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen van j.l. zondag l september:

TZB I-Nieuw Vennep l
4-4
Het afgelopen weekeinde werden in IJmuiTZB 2-TKB 3
2-1
den examens afgenomen voor het strandwachtdiploma A en B van de Ned. Konin- Programma voor zaterdag 7 september:
klijke Bond tot het redden van drenkeadsp. TZB a-OG o
15 u.
lingen.
TZB e-K.land e
15 u.
Van de Zandvoortse Reddingsbrigade
Programma
voor
sondag
S
september:
slaagden voor het A-diploma mej. .C/van
der Kruk, mej. C. Schipper en de heren
TZB 1-K1. Vogels l
14.30 u.
K. van der Mije, J. Kraaijenoord en R.
Vogelenzang 2-TZB 2
12.00 u.
de Raat:
TZB 3-Geel Wit 4
12.00 u.
Het B-diploma werd behaald door de
TZB 4-V1. Vogels 5
12.00 u.
heer C. G. B. 'de Roode.
Jun. TZB a-DSS b
14.30 u.

aUe-

T

b

c

d

e

f

g

h

21. ...Pc3xa2+ü (Verrassend en bovendien bijzonder sterk Op 22. Da2:, Dd3:,
23. Da5: volgt 23. ...Dc3+, 24 'Kdl, Ld7!,
25. Da2, Ta8, 26. Dc2, Tal+, 27. Pbl en
Zwart moet winnen; hij kan met 27.
...Df3:, reeds drie pionnen voor het geofferde stuk verkrijgen, terwijl ook 27.
...Dd4+, 28. Kcl, Tfa8, 29. Db2, Dd3, 30.
Dc2, Tbl: + , 31. Dbl:, Dc3+, 32. Kdl,
Tal etc. gunstig voor hem is. Toch had
Wit deze variant maar moeten kiezen,
want de tekstvoortzetting is volstrekt
kansloos, zoals ondubbelzinnig blijkt) 22.
Kcl-b2, De3-d4+!, 23. Kb2xa2, Pa5-c4ü
(Leidt tot mat) 24. b3xc4, Tc8-a8+, 25.
Ka2-b3, Ta8-a3+, 26. Kb3xb4, Dd4-c5
mat.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilvoor hen zijn. Ze moeten met inkt schrij- helminastraat 28, Haarlem.
ven, zo moeten ordelijke kastjes hebben,
ze moeten weer in de rij staan en ze moeten. Ze moeten altijd iets. In betere gevallen (waarin de juf of de jeugdige on- Telefooncel in Noord
derwijzer zelf met succes de lessen in
menskunde hebben gevolgd) mogen ze Naar wij vernemen zal binnenkort op de
iets. En toch is er dat min of meer onbe- hoek van de Vondellaan en het Dennepad
hagelijke gevoel van niet meer vrij zijn, in Zandvoort-Noord, door de PTT een tcvan niet alles meer kunnen doen wat er lefooncel worden geplaatst.
in jo breintje opwelt.
En dan zijn er de jongelui, die de maatschappij in duiken, nadat ze zoveel jaren Sparen in Zandvoort
hebben gedarteld, gestudeerd en gevoch- In de maand augustus werd bij de Rijksten op de grote school. Die krijgen alle postspaarbank in Zandvoort ingelegd een
gewaarwordingen van het eerste kleuter- bedrag
van ƒ 190.265.29 en uitbetaald een
onderwijs weer opnieuw. Die stappen weer bedrag van
ƒ 116.649.70.
aarzelend rond, als katten in een vreemd
pakhuis, want ze vinden alles verdacht
Met en zonder leesbril
en maar zelden leuk.
Maar daar wordt niet naar gevraagd. Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Zo langzamerhand moet er eens verdiend Romans
worden, vinden ze thuis. Of ze hebben er Gordon - Aan tafel met de kapitein;
zelf toe besloten. En vol ijver gaan ze zich Ruyslinck - De stille zomer;
wijden aan hun nieuwe taak op fabriek, Valkhoff - Do druiveupers;
een kantoor, een winkel of een atelier. Ze Van der Wal - De geur van de jasmijn;
krijgen er weer te maken met lieve mensen, met driftige mensen, met idiote men- Davies - The papers of Andrcw Melmoth.
sen, met begrijpende mensen, met sadis- Ontwikkeling slectuur:
tische mensen, met geleerde mensen, met Brubaker - Trawanten van de luipaard,
olie-domme mensen, met betweters * en be(reisverhaal);
dricgeis, met argelozen en zwakken, met
sterken en uitgekookten, ze komen in con- Cogniat - Van Gogh;
tact met het' vreemdste wezen der schep- Meilink - Tekenen en schilderen met kinderen;
ping: de mens.
Natuurlijk was thuis alles andei's en Oosterman - Boetseren voor iedereen;
op school ook. Hier licht de maatschappij
een tipje van de sluier op. Ze zijn nieuws- Röttger - Klei, handenarbeid als creatief
spel. 1962;
gierig en dat is hun goed recht.
Maar s>oms willen ze dezelfde dag nog Ryan - De langste dag, Normandië 6 juni
wegvluchten om in hun eentje vast te stel1944;
len, met verbijstering, dat de schooltijd Suasso de Lima de Prado - Luipaardmanniet terugkomt. Ze moeten weer.
nen en slangendansers.
BARTJE

< S

HEDENAVOND

mosselen eten in Café OOMSTEE

ter opening van het
winterseizoen

Noordhollands Philharmonisch Orkest

COBI BEEK-MEISNER

Concertgebouw Haarlem Donderdag S sept., 8.15 uur

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

PRAKTIJK

Zesde zomerconcert

HERVAT

WILLEM DRAIJERSTRAAT 3 TEL. 3412

Vergroting Voedselproductie
De FAO heeft een onderzoek gepubliceerd
over de mogelijkheden voor vergroting
van de wereldvoedselproduktie, waarvan
de voornaamste konklusie luidt dat Azië,
waar de helft van de wereldbevolking
woont, er het slechtste aan toe is wat de
vooruitzichten op voldoende voeding (ongeveer 2400 calorieën per dag) in de toekomst betreft. Azië zou viermaal zoveel
voedsel moeten produceren om alle monden te voeden, maar deskundigen vragen
zich af, of de fundamentele materiële
hulpbronnen wel voldoende zijn.
Latijns-Amerika en Afrika hebben veel
betere vooruitzichten. Ook het MiddenOosten kan vermoedelijk driemaal zoveel
produceren als het thans doet, wanneer
tenminste voorzien wordt in water.
Zelfs in landen met een grote voedselproduktie is de opbrengst van de gemiddelde boer ver beneden het mogelijke maximum. In Europa vindt bijvoorbeeld de
melk en rundvleesproduktie niet zo efficient plaats als mogelijk zou zijn, maar
de opbrengst van het Midden-Oosten is
nog altijd tienmaal zo klein. De produktie
van Latijns-Amerika is een vierde van die
van Europa. Het bewijs dat hoge produktie niet altijd europees of amerikaans hoeft
te zijn kwam uit Israël. Daar is de melkproduktie de grootste van de hele wereld
dankzij verbetering van fokmethoden,
voedering en bedrijfsvoeding.
Uit het jaarlijkse produktieoverzicht
van de FAO Wijkt dat het jaar 1962 zich
kenmerkte door een grotere produktie van
bijna alle landbouwprodukten. De grootste toename kwam voor bij de produktie
van graan, maar ook de veeproduktie nam
toe: ze was voor het eerst meer dan 60
miljoen ton groot. Voor de meeste landbouwprodukten worden nog grotere produktie, grotere vraag en betrekkelijk stabiele of iets hogere prijzen voorspeld.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau
Vreemdelïngenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De Urandmg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage FUnterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Sorlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
;
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveïligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
3598 Volkswagenrijschool „Tollens", Tollensstraat 13.
2135 Gertenbaclis Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Zeestraat 62
Telefoon 2263

Dirigent: MARINOS ADAM
Solist:
IOHAN VAN BEEK piano
Programma: Gabrieli-Sonata Pian e' Forte voor koperblazers; Bach-Suite in h mol; Mozart-Pianoconcert
KV 466; Brahms-Symfonie no. 2.
Entree ƒ l,— (a.i.) Kaartverkoop Alphenaar,
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125.

STUDIO
Te koop: SPRITE CARAVAN, 4 a 5 pers., m.compl.
inventaris en buitentent.
Uiterste prijs ƒ 3750,-. Inl.
telef. 3848, Zandvoort.

Gloria <& M. Tschernoff - J. L.Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel, 19988

FLINKE HULP GEVR.
voor vrijdag of donderdag
morgen. Favaugepl. 53/1,
telef. 4636
KLUSJESMAN VRAAGT
schilder-, wit- behang- en
timmerwerk. Billijke prijzen. Br. nr. 6801. bur. Z.C.

BALLET
- BEWEGINGSKUNST
Clubs voor volwassenen, kinderen en kleuters,.
OOK TE ZANDVOORT INT HET GEMEENSCHAPSHUIS

op DONDERDAG van 3.45—6.45 uur.
Aanvang der lessen DONDERDAG 5 SEPTEMBER.
Inl. en aanm.: donderdag van 3.00—3.45 u. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

Alblas Boekbinderij

Vakantiesluiting
Zandvoortse slagers

voor lichte binderijwerkzaamheden, o.a.
i
naaien, vouwen, nieten, plakken enz. Dus
afwisselend werk. Zij, die eerder in het
vak gewerkt hebben, genieten voorkeur.
Aanmelden aan bovengenoemd adres tussën 9—17 uur.

HAARLEMMERSTRAAT 13a, TEL. 4124
VRAAGT voor spoedige indiensttreding:

MEISJES

Maurice Chevalier
zegt: „Die jonge artisten
van. tegenwoordig denken,
dat liet succes zomaar
vanzelf op je af komt. Ik
dacht dat vroeger ook.
Maar ik had er mijn reden
voor." — In 'n rol AUTODROP vindt u op elke
tabletverpakking een interessant verhaal. Vraag
naar A U T O - D R O P
van V.S. Leeuwarden,
per rol 25 cent.
15 TONET-STOELEN a
ƒ 6,- per stuk. Prima staat.
Telefoon 2948.

Gesloten
van 9 t.m. 14 september

A. J. VREEBURG, Haltestraat 54
GEBRS. BURGER, Haltestraat 3
H. VAN ELDIK, Jan Steenstraat l b
D. BOON, Schoolstraat 3

Gesloten
van 23 t.m. 28 september

C. VAN ELDIK, Haltestraat 12
J. J. SPIERS, Haltestraat 30
GEBRS. KREIJGER, Stationsstraat 12
S. TUMP, Kleine Krocht l

WONINGRUIL
Amsterdam — Zandvoort
Aang. 3 kmr. WONING.
Gevr. HUISJE in Zandvoort. W. Sars, 3e Ooster- Wegens huwelijk der teparkstraat 49/3, Amster- genwoordige, gevr. voor
dam-oost.
direkt, flink
zelfstandig
Lich. Opv. M.O.
Gevr. flinke nette WERK- MEISJE, dat beslist lief
Damesclubs rhythmische gymn. FitmaSTER voor 2 a 3 ocht. per voor kinderen moet zijn.
kende oef. voor heren. Clubs voor jongens
week in gezin m. l zoon- ƒ 55,- per week.
en meisjes. Kleutergymn. (vanaf 4 V»
tje van 6 jr. op gemakke- Dag. aanm. indien mogel.
jaar) Skiplannen? Onze voorbereidende
lijk te onderhouden flat. 's avonds tussen 7-8 uur.
gymnastiek is ideaal! Heïlgymn. massage,
bereikbaar,
Tel. 4558. Patrijzenstr. 36. Telefonisch
swangerschapsgymn. onder des02507-3307. Mevr. Siemons
kundige vrouwel. leiding. Aanv. alle clubs
Gevr. weg. huw. van tegen- Dr. C. A. Gerkestraat 76.
okt. Spoedige aanm. aan te raden.
woordig meisje, HULP i.d.
ADR.
FAUWLAAN 29, HEEMSTEDE
huish. bij voorkeur voor 6
Telefoon
39380.
ocht. van g.g. voorzien in
gezin van 2 pers. Was buiStadsschouwburg
tenshuis, oliestook.
te Haarlem
Tel. 02500-40656
Grenslaan 7
Zaterdag 7 sept., 8 uur
Toneelgroep Centrum
Aerdenhout (vlak bij bushalte Spechtlaan).
Twee in een klap
Met ingang van 10 september 1963 starTE KOOP:
Zondag B sept., 8 uur
ten wij met
i
l pers. KANTELBED in
Toneelgroep Centrum
g. st. Tolweg 29.

„GYMNASION" JULES KAMMEIJER

Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig vissersdorp
onder redaktie van
Dr. Tj. W. R. DE HAAN en R. C. HEKKER

Eén van de vele illustraties

LET OP !

TE KOOP: BABY-COMMODE. ƒ 15,—.
Kostverlorenstraat 39.

Familiedrukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving

Twee in een klap

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. v.a.
donderdag van 10-15 u.
Telefonisch na 12 uur.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

een uiterst moderne
Autorijschool

Met de soepele Simca 1000 leswagen (mor
del 1963) en onze gemakkelijke, gratis,
theorielessen van een gedipl. instr. kan nu
ieder snel een rijbewijs'halen. Indien u dat
wenst, geven wij u gaarne een proefles.
Alle personen, die voor 10 september a.s.
onderstaande aanmelding inzenden, ontvangen als openingsaanbieding 10 lessen
voor ƒ 65,- (normaal ƒ 75,—).
TEVENS LUXE VERHUUR
voor langere termijn. Speciaal tarief.

10 rijlessen voor f 65.00
De eerste les wil ik ontvangen op: (dat.
invullen s.v.p.)
v.m./n.m.'
uur
Wenst wel/niet afgehaald te worden
Naam:
Adres:
....no.
Woonplaats:
Handtekening:

Woninginrichting HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

Ondertrouw

enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

JONGE

HENNEN

Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem.
Wij bezorgen
maandag, • donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Inzenden aan:

Voormalige visdrogerij
Nog enkele
exemplaren
verkrijgbaar
bij de
boekhandel

Prijs f 4.95

ERKENDE

Bondsrijschool .WELTEVREDEN9
Dr.' C. A. GERKESTRAAT 99 — ZANDVOORT. — TEL. 2294.

'•"''

m je Winst van de Week bijDeGruyter

Winst van ilc fok f"t^\ geldig von 4 t/m 10 sept. 1963
Bij elke 250 gram koffie 500 GRAM SPECÜÏAAS"

Winst van de Week ftj*\

Winst van

jj^IjSa^

10 schooïrepen
van 100
voor

** Wetjt f^%\

V^

|U -2 BAKKEN- HAVËR^fóÜT-ÖF ÖARÏA

a

85

l.lMONADESIROOP

IMAAK uw DROOMWENSEN WAAR ,
DE GRUTTER DE PRIJZEN LAAT KELDEREN ! KIJK MAAR .'

Kastpapier (afwasbaar)
Transparant kfeefband

8 E.E.-FILMCAMERA

THERMOSTAATPAN

SPOELCENTRIFUGE

ÏÏAft
" ' AütE°Tz°™
£ IUU«"*9°et"coper

f25.-

nu slechts M «?•

Droomprijs: 200 zegels a 10 et. + f 178,of 1980 zegels.

Droomprijs: 200 zegels a 10 et. + f49,
of 690 zegels.

Vraag de droomwensfolder.

goedkoper

Plastic houder met
rol kleefband
Boferhamzakjes

7JC m

bij elke gulden die U besteedt

Picnicreep

.

Gemengde toffees 250 gr. zak 75
bij elke 3 pakjes margarine

Hap (foffeeschuim mef choc.) 25
Kauwgom
pakje 25-15
Lolliesr

GRUYTER

35

Blokreep

Te betalen in 200 zegels ô 10 d. + f 55,of 750 zegels.

bij elke 250 gram koffie

59
pak 25

20
'25

Goudreep

Keuze uit vele droomwensen — van ongekende kwaliteiten - voor ongelooflijk lage prijzen.

PIK EIKE DROOMZEGEL MEE DIE U KRIJGEN KUNT:i

rol 5?
rol 42

Drop

.

'

5 st. 25

100 gr. zakje 39

, Postzegellucifers

pak 23
«M9M

63e jaargang no. 69 —Verschijnt dinsdags en vrijdags

Opgericht In 1900

...M» >••••

mam.;
JT- ffRIJDAff, 6
l- _„„

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

•

-«^.M^^^

Redaktie en adm.: Achterweg*! "
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7, — ; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

en ouder, voor ongeveer 100.000 bejaarden of 10 procent van het totaal sprake is van een speciale vorm van huisvesting.
Ten opzichte van vorige tellingen is gebleken dat de teruggang van de beroepsin ons land
4
arbeid onder, de bejaarden zich heeft voort
Op l januari 1963 bedroeg het aantal personen van 65 jaar en ouder in ons land gezet.
Voor de grootste groep onder hen, de
1.107.432 en vormden de bejaarden 9,3% van de totale bevolking. De laatste vijftig
mannelijke hoofden van huishoudens, verjaar verdubbelde de bevolking en nam toe van 5,9 tot 11,9 miljoen. In hetzelfde tijd- minderde het percentage met beroep van
vak steeg het aantal bejaarden van 359000 tot 1.107.000 en daarmee tot het drie- 41 in 1947 tot 29 in 1956 en tot 24 in 1960.
voudige. In 1909 maakten de bejaarden nog maar< 6,1% uit van de bevolking tegen Deze daling is wederom veroorzaakt door
een verdere afneming van het aantal als
het reeds genoemde percentage van 9,3 op l januari 1963.
bedrijfshoofd voor eigen rekening werkenden van ruim 60.000 tot ruim 49.000. Toch
Van de 407.000 hoofden van huishou- vormt laatstgenoemde groep ook thans
De sterke groei heeft zich overwegend in
de laatste decennia voorgedaan en met dens van 65 jaar en ouder beschikten nog de meerderheid van de 81.000 werkenname na 1950. Van 1909 tot 1940 liep het 325.000 met hun huishouden of gezin over de bejaarde hoofden van huishoudens.
percentage bejaarden slechts op van 6,1 een afzonderlijke woning; 54.000 waren
In totaal oefenden 92.310 mannen en
tot 7,0, in de maar 10 jaren tellende pe- hoofdbewoner en slechts 24.000 waren in- 13.790 vrouwen van 65 jaar en ouder nog
riode van 1940 tot 1950 vermeerderde het wonend. Van de bijna 17Q.OOO alleenstaan- een beroep uit, dus slechts 20 % van alle
van 7,0 tot 7,8, en eind 1960, wederom 10 den bewoonde eveneens de overgrote mannen en nog geen 3 % van alle vroumeerderheid alleen of als hoofdbewoner wen van deze leeftijd.
jaar later, bedroeg het reeds 9,1.
Ten opzichte van de groei van de be- een woning en waren 26.000 inwonend
Voor de jongste leeftijdsgroep (65-69
volking. van 20-64 jaar, het zgn. produk- (kamerbewoner).
jaar) afzonderlijk zijn de percentages
tieve deel van de bevolking, is het verschil 'Van alle in woningen wonende bejaar- hoger (resp.) 33 en 4 %), doch ook deze
en laat je nooit meer zien"
nog groter. Op 100 personen van 20-64 den waren 23.000 gehuisvest in bijzondere cijfers blijven belangrijk achter bij die
jaar bedroeg het aantal bejaarden in 1940 wooneenheden met beperkte accommoda- voor de bevolking beneden 65 jaar. Van
12,5 en begin 1963 17,7 d.w.z. een toene- tie voor bejaarden. Dit betekent dat, te- mannen en vrouwen van bijv. 60-64 jaar
ming in een verhouding van 100 tot 142. zamen met de 75.000 in groepsverband in oefenden nog resp. 81 en 9% een beroep
Deze cijfers geven een aanwijzing over inrichtingen levende personen van 65 jaar uit.
de geleidelijk sterker wordende „druk"
•van de bejaarden t.o.v. het produktieve
deel van de bevolking.
weg uit de Randstad
De relatieve verandering van de bevolking heeft niet alleen geleid tot een
gewijzigde verhouding tussen het aantal
Wil Nederland ontkomen aan het schrikbeeld van een overbevolking, aan is er
personen beneden 65 jaar en dat van 65
maar één oplossing: vlucht weg 'uit die drukke Randstad. In de provincies is plaats
jaar en ouder. Ook binnen laatstbedoelde
vereist voorlichting van alle weggebruikers
categorie is sprake van een veroudering,
voor nieuwe steden. ^ Alleen daar zal Nederland over zo'n dertig tot veertig jaar de
Het totaal aantal bejaarden vermeertwintig miljoen Nederlanders kunnen herbergen.
derde sinds 1940 met 77%, doch het aan- Gedurende de eerste twee weken van deze septembermaand zal een . voorlichtingstal van 65-69 en van 70-74 jaar slechts actie gevoerd worden die tot doel heeft voetgangers en rijverkeer nog eens namet 63 resp. 72% en dat van de personen drukkelijk te wijzen op het grote belang van een juist gedrag op en bij de voetDeze raad geeft prof. Jac. P. Thijsse in
Zijn waarschuwing komt niet als een
van 75 jaar en ouder met niet minder dan
een recente publicatie van de Vereniging verrassing. Al dikwijls hebben Nederland102%. Laatstgenoemde groep vormde in gangersoversteekplaatsen in ons land.
se deskundigen gewaarschuwd tegen te
voor Demografie.
1940 30%, in 1950 32% en thans reeds
Prof. Jac. P. Thijsse is een planoloog.grote concentraties in de Randstad HolIn ons land laat een goed gebruik van
35% van de bevolking van 65 jaar en ou- Deze Zebra Actie '63 wordt, op verzoek
van de Minister van Justitie, gevoerd de zebra nog veel te wensen over. Dat Sinds 1946 is hij leider geweest van het land, het gebied tussen Amsterdam, Uder.
Ook de hier gesignaleerde verschuiving door de Nederlandse Vereniging Bescher- geldt voor alle partijen. Ernstige, gevaar- Centraal Planologisch Bureau. Op het trecht, Rotterdam en Den Haag. Verwaarverdient bijzondere aandacht. De proble- ming Voetgangers, tezamen met alle par- lijke fouten ziet men soms maken zowel ogenblik werkt hij bij het Institute of So- lozing van de provincies zou kunmen van4de,.pude_.dag zijn .niet voor alle ticuliere organisaties en verenigingen die door alle soorten (leeftijden) van lopend cial Studies in Den Haag, waar studenten nen leiden tot het bizarre resultaat,
bejaarden van dezelfde aard en van de zich bezighouden met de verkeersvellig- verkeer, als door alle" so'orteh van rijdend üif'voóral <3e jonge Afrikaanse iandeu le- dat Nederland slechts op één (randstad)
ren hoe een staat bestuurd en geleid moet been zou kunnen staan. Toch moedigt het
zelfde importantie. In beiderlei opzicht be- heid alsmede met de Centrale Politie Ver- verkeer.
Wat de voetganger betreft, wordt er worden. Prof. Thijsse vertrekt binnenkort planologisch beleid van de regering vesstaat een variatie met de leeftijd en bij keers Commissie.
Het invoeren van de „zebraregeling" door sommigen onkundig gebruik van de naar San Fransisco om daar met Ameri- tiging aari'iri"de snel groeiende randstad.
een verschuiving 'in de leeftijdsverdeling
der bejaarden- zullen andere en soms op l november 1961 heeft, een gunstig ef- zebra gemaakt, zó dat het óf voor hen- kaanse, Engelse en Zweedse planologen Vooral grote, bedrijven zouden hier hun
nieuwe aspecten de aandacht moeten ver- fect gehad op de verkeersveiligheid. De zelf óf voor het rijverkeer gevaar ople- de toekomst van miljoenensteden en de thuishaven — en dan in de meest letterkrijgen en kan tevens wijziging in toege- eenparige mening van de verkeers- en vert. Maar ook gebeurt het dat voetgan- problemen van de bevolkingsspreiding te lijke zin — moeten vinden. Voor de bedrijven is het wel aantrekkelijk zo dicht
vervoersorganisaties is thans echter, dat gers onnodig treuzelen, of dat men te bespreken.
kende prioriteiten noodzakelijk zijn.
bij
de zeehavens Rotterdam en Amsterdam
lang
achter
elkaar
aan
blijft
lopen
en
het
het
aanvankelijk
gunstige
effect
'enigszins
Ruim 540.000, dat is 54% van het tote zitten. Maar voor de mensen, die er
verkeer ophoudt. Dat mag dan niet getaal aantal bejaarden in ons land is ge- aan het verlopen is.
werken? Op het ogenblik is de woningGeconstateerd moet worden dat b.v. in vaarlijk zijn, maar het is eveneens onhuwd. Dit betekent wederom een belangrijke stijging van het percentage gehuw- Engeland en de Scandinavische landen, juist, het geeft onnodige vertraging, het Een goed gebruik vereist voorlichting aan nood in het westen groter en schrijnenal deze categorieën. AJleen indien alle ca- der dan in andere delen van ons land. Op
den, met name wat de mannen betreft. die zebra's (of de wat anders uitziende bederft een goede samenwerking.
Wat het rijverkeer betreft: men mist tegorieën ook eikaars moeilijkheden en het ogenblik. Maar hoe zal het zijn ^ls
Voor hen vermeerderde dit percentage in oversteekplaatsen) beter gebruikt worden
de twintig jaren van 1930 (voor 1940 is dan hier, en bovendien dat zij daar alge- nogal eens de bereidheid de voetganger mogelijkheden kennen, kan er goed be- in het jaar tweeduizend Nederland 20
miljoen inwoners zal hebben? „Het zou
vóór te laten gaan, soms zelfs ontaarden grip over en weer bestaan.
deze onderscheiding niet beschikbaar) tot meen gewaardeerd worden!
Het is te goedkoop om dit verschijnsel in een intimiderende manier van doen.
Pas dan zal óók de voetganger begrij- een schrikbeeld zijn als 19 miljoen daar1950 van 59 tot 63, terwijl het op het eind
af te doen met de bewering dat de „men- Gevaarlijk is eveneens het soms ondoor- pen dat óók hij (of zij) verantwoordelijk van in de Randstad zouden moeten leven",
van 1962 reeds 70 bedroeg.
Deze toeneming blijkt voor elke leef- 'taliteit" daar beter zou zijn. Wat beter dachte voorbijrijden van een voertuig dat is voor een goed verkeer, en dat de regel zegt prof. Thijsse.
tijdsgroep. Van 1950 tot 1962 liep het aan- is, dat is in dit opzicht vooral de verkeers- stilstaat voor een zebra. Vooral brom- „Uw eerste plicht in het verkeer is een
tal gehuwden onder de mannen van 65-69 opvoeding. Dat goede gebruik daar is be- fietsers bezondigen zich vaak aan deze ongeval voorkomen" óók voor voetgari- Wat volgens hem nodig is, zijn steden,
verspreid over het gehele land. Eindhojaar op van 76 tot 83%, onder die van slist niet vanzelf ontstaan. Goed doordaeh- fout en beseffen kennelijk niet welke gro- gers geldt.
70-74 jaar van 65 tot 75% en onder die te voorlichting, tezamen met een even- te gevaarkansen daaraan verbonden zijn. Pas dan zal men algemeen begrijpen en ven bijvoorbeeld, dat gunstig ligt tussen
eens goed doordacht en consequent door- De zebra is geen vervoers- maar een aanvaarden, dat verkeer altijd is: con-Roergebied de Randstad en de grote
van 75 jaar en ouder van 45 tot 51%.
Hetzelfde is, hoewel in minder sterke gevoerd politioneel optreden, hebben het verkeersmiddel. Hij wordt gebruikt door tact hebben met elkaai-, letten op elkaar, Vlaamse centra, zou samen met Helmond
alle soorten van lopend en rijdend verkeer. elkaar begrijpen!
mate, het geval voor de vrouwen. Ook juiste gebruik erin gebracht. .
moeten uitgroeien tot een grote stad. Nog
aan deze veranderde
sterkteverhoudrie belangrijke agglomeraties moeten in
dit systeem uitgroeien tot steden zo groot
ding tussen echtparen en afzonderlijke
personen zal bij verschillende onderdelen
meer is. Ja, je gaat 's morgens naar de als het huidige Amsterdam, Rotterdam en
van de zorg voor bejaarden aanpassing
tent om de boel op orde te brengen, Den Haag. Deze agglomeraties zijn: de
moeten worden gevonden.
maar je kan beter thuis blijven, want er Rijn- en Waalstad (Arnhem-Nijmegen),
Bijna 750.000 of driekwart van alle bekomt ten eerste bijna niemand en ten de IJsselstad (Apeldoorn-Deventer-Zutjaarden wonen in een gezin of huishoutweede gaan ze niet te water. Dat is na- phen) en de Twentsche stad (Almelo-Ending, 627.000 als hoofd of echtgenote en
tuurlijk heel logisch en ik zal daar ook schede-Hengelo). Een groot aantal provoorts ruim 100.000 verwant en. 20.000
geen kwaad woord van zeggen. U weet vinciale kernen zal rond het jaar tweeniet-verwant aan het hoofd van de huis- Kijk mensen, als er ïemand onder u^ is, tember gaan verteilen, zal ook wel inte- het, ik ben niet gauw pessimistisch en duizend zo'n half miljoen inwoners moehouding; 170.000 bejaarden voeren al- die deze zomer — die nou helemaal foetsie ressant worden. Als alles zo door blijft Jans helemaal niet, maar met het zonnig- ten tellen. Hierbij zijn Meppel (met Steenléén een huishouding en tenslotte leven is, slecht zou willen noemen, dan zou ik gaan, zie ik het nog een natte maand ste humeur van de hele wereld, blijft deze wijk, Emmen en Lelystad), Zwolle, Den
75.000 personen van 65 jaar en ouder in deze mens niet tegenspreken. Er wordt worden.
zomer een natte bedoening. Ik weet trou- Helder, Alkmaar en Hoorn, Middelburggroepsverband in gestichten en instellin- wel eens van ons, strandmensen, gezegd Ik weet op dit ogenblik niet wat de re- wens niet wat ik er van moet zeggen. Vlissingen-Goes en Terneuzen en in het
gen. Ongeveer 11 percent van laatstge- dat we zo eigenwijs zijn, dat we altijd ge- aakteur wil. Misschien schrijf ik nog een Mijn taak is het de lezers en lezeressen zuiden Breda, Tilburg, Sittard (met Heernoemde categorie verbleef in particuliere lijk willen hebben. Ik weet niet wat er voor keer) twee keer| dat zal aiiemaal aan de in kennis te. stellen van de wederwaardig- len en Kerkrade), Roermond en Maastehuizen.
waars in zit, maar één ding weet ik wel: omstandigheden liggen. Ik voor mij, zie heden van een Stoeleman. Als ik gezel- tricht.
dit was een natte zomer. Als iemand het er wenig heil in om van Zandvoorts bad- lige dingen heb te vertellen, ben ik teer niet mee eens is, moet hij maar even boek te bnjven spreken, als er al vreden en dan lukt alles ook prima, maar
„Eens en vooral blijft echter nodig, dat
mee naar buiten komen.
sedert weken geen gewoon badleven als ik moet schrijven in een tijd, waarin de groei van de Randstad wordt afgeWatergetijden.
Dat is nou wel gekheid, maar de bittere
er zowat niemand op het strand verschijnt remd", aldus prof. Thijsse. Hiervoor is
HW LW HW
strand
LW
sept.
berijdbaar ernst is veel beroerder!
zijn we gauw uitgepraat, hoor!
een doelbewust planologisch beleid nodig.
8 6.28 2.- 18.51 14.30 10.30—17—
Jans
kan
hier
ook
zo
slecht
tegen.
Ze
Dan wordt ik meestal ook zenuwachtig. De gunstige ligging van de Randstad
9 7.10
2.30 19.34 15.— 11.00—17.30
Dat heb ik mijnheer de redakteur wel biedt natuurlijk voordelen, waardoor die
10 S.— 3.30 20.30 16.— 12.00—18.30 is eigenlijk na de vakantieweken van de
11 9.04
4.30 2.L.38 17.— 13.00—19.30 bouwvakarbeiders niet meer in haar geeens verteld, maar dan lacht hij een beet- ontwikkeling nooit helemaal zal worden
12 10.25
5.30 23.10 18.30 14.30—21.— wone doen geweest. Toen is de ellende
je en zegt: „Ga jij maar door, ouwe zee-lamgelegd, maar toch moeten de industrie13 12.03
7.20.— 16.00—22.30
rover"! In ieder geval weet ik vandaag en, welke niet noodzakelijk aan zee zijn
14 —.40 8.30 13.20 21.—
8.30—11— ook pas voor goed begonnen. In het begin
echt niet wat ik moet schrijven over het gebonden, zich elders in het land, bij voorSamengesteld door P. van der Mije KCzn van de zomer wilde ik er echt niet aan
om — zo bot boven op die natte zomer
strandvermaak van de afgelopen dagen. keur bij die toekomstige grote steden,
van vorig jaar — meteen over dit exemAls je de hele week tegen die bij elkaar vestigen. Dit vereist grote voorzieningen.
Bijeenkomst gemeenteraad
gebonden stoelen kijkt, word je ook türe- Nieuwe wegen, recreatieterrein, nieuwe
De eerstvolgende bijeenkomst van de plaar te klagen. Het had me toch waarluurs. En Jans zet iedere dag nog kof- huizen. De provincies zullen moeten groeiZandvoortse gemeenteraad, vindt plaats op schijnlijk niet geholpen, daar niet van.
dinsdag 24 september a.s.
Maar nu durf ik gerust te beweren dat
fie. Die moet u, voor de winter definitief en. Het vereist veel van de plaatselijke
we de laatste tijd zeldzaam slecht weer
invalt, toch eens komen proeven.
overheden, maar er is niet aan te ontkoBouwen in Zandvoort
hebben gehad. Augustus was te nat,
En gaat u nu maar lekker in uw kook- men. Want waar blijft men met 20 milIn de maand augustus bleef iii Zandvoort schrijven ze weer dapper in de kranten.
boekje zitten neuzen. Kijken hoe ze in joen inwoners ? 19 miljoen van hen zullen
het aantal in aanbouw zijnde woningen
Bourgondië een Duitse stamppot klaar- in de steden onderdak moeten vinden, algelijk aan dat van de vorige maand, n.l.Alsof we dat soms niet zelf in de kieren
hebben gehad! Maar wat ze nou van sep53.
maken.
STOELEMAN dus prof. Thijsse.

1963

Ruim een miljoen bejaarden

Ontkomen aan schrikbeeld

Goed *gebruik van zebrapad

badteek

Zojuist ontvangen:
PRACHTSORTERING
30 augustus — 5 september 1963
Geboren: Marianne Petra, dv. H. Th. Katz
en van J. M. Gomperts; Ronald, zv, F. D'.
L. Hage en vaa.H. S. van Moppes.
Ondertrouwd: Jouke Albert van Keulen|
één ka*aat uit 250 ton tots
en 'Maria Inea Bruin!.
" '
Grote collectie
'
Gehuwd: |Friedhelm Albert Beushattsen
'•\ jaarlijks van september tot eindes, mei. Br.
Sinds mensenheugenis .is de diam'ant1 één van do meest begeerde voorwerpen op on- en. Gerda Jacoba Pannekèet. (>' W! l
t met omschrijving en opgave van prijs
Gouden
'
•
,,£
(
Overleden: Wijnand Hensen, oud i' 80
' onder nr. 6901' bur. Zandvoortse Coura'nt.
ze aarde en talrijk zijn de legenden, die over de diamant worden verteld. Hoe onge•
Granaatïingén
en
jaar, gehuwd geweest met J. G. M. Meeulooflijk het ook klinkt, nog tot inde 17e eeuw dachten de mensen, bijvoorbeeld, dat er wls.
Granaathangers
Overleden buiten de gemeente: Johanmannelijke en vrouwelijke diamanten waren en er bestaan zolfs verslagen van
nes Hendrlkus Bluijs, oud 70 jaar, geooggetuigen, .waarin het „huwelijk" van aiamaitten en de geboorte van nakome- huwd met M. van den Berg; Elsje Weber,
Kerkstraat 32 telef. 23S9
WIJ VRAGEN:
oud 68 jaar, gehuwd geweest met H.
lingen worden beschreven.
Keesman; Andries Korff, oud 78 jaar,
Wegens vakantie
gehuwd met A. G. J. Hilbrink.
In hel oude testament van de Bijbel j •aden, zijn onvervangbaar in het proces
GESLOTEN
Geboren buiten de gemeente: Michael
an
snijden,
slijpen
of
polijsten.
wordt verscheidene malen gezinspeeld op
Petrus Adrianus, zv. J. P. G. van Dam en van 16 t/m 22 september
de waarde en de hardheid van de diamant' Diamanten sierraden blijven altijd, hun van J. C. G. Cornelisse.
S1NGER NAAIMACHINES
en in de eerste eeuw van onze jaartelling *lans vermindert nooit. Elke steen is
Reparatie, taxatie, inruil.
pchreef de beroemde Romeinse natuur- uniek en heeft een eigen persoonlijkheid. MCZ-puzzelto cht
Agent: W. Draijerstraat 12,
De
motorclub
„Zandvoort"
organiseert
a.s.
De Hindoes hebben een spreekwoord, maandag 9 september een wandelpuzzel- Telef. 3751.
historicus Plinius: „Het meest waardevolle voorwerp op aarde is de diamant". In dat «egt: „Hij, die een diamant koopt, tocht. De atart van de puzzeltocht vindt
HONDEN TRIMMEN
zijn tijd waren, diamanten zo kostaav en koopt een stukje eeuwigheid."
plaats bij restaurant „Zomerlust".
SCHEREN en PLUKKEN.
zeldzaam, dat het bezit ervan alleen was
Uitsluitend bij u aan huis.
R, Cohen, Bmmaweg 10,
weggelegd voor keizers en maharadja's.
AUTOMOBIELBEDRIJP
tel. 2844.
Plinius zelf schreef, dat „diamanten alleen bekend waren aan koningen".
H. P. KOOIJMAN
W ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
Het heeft zeker tot het midden van de
Off, dealer DAF en HILLMANN.
repareren, verhuren, enz.
16e eeuw geduurd, dat diamanten ultsluiBREDERQDESTRAAT 10 - TELEF. 2088
J: Kerkman, Burg. Beecktend werden gedragen door mannen van
manstraat
36,
tel.
4307.
etitie kwamen dinsdagavond j.l. de volkoninklijke geboorte en dat zelfs de ga- Zaridvoortmeeuwen
eyballeden in het Gemeenschapshuis bijdeu van de koninklijke heersers niet meer Programma znterdag 7 september:
S.V.J-Zandvoortm.
15 u. en.
dan naar de diamanten van haar echtgeDe commissie werd samengesteld uit
5 S.V.J. 2-Zandvoortm. 2
15 u.
noten mochten kijken. In die tijd werden 16
ZOJUIST ONTVANGEN
Zanöv.m. 3-IJmu\den 5
16 u. e dames: A. v. d. Bos en J. Brink en de
diamanten meer begeerd vanwege de maeer
A.
J,
Karstens.
Adfsjrir&nten:
gische krachten, welke aan deze edelVoor de competitie werd definitief inZandv.m, a-Kenn.land a
14.30 u,
steen werden toegeschreven, dan om hun 44
53 Zandv.m. b-Alliance b
15.30 u. eschreven met 2 dames-leama resp. m
schoonheid.
84 Schoten c-Zandv.m, c
15.15 u. e Ie en 2e klasse en l heren-team in de
Pas toen de kunst van het slijpen en 95 Zandv.m, d-T.Y.B.B. d
14,30 u.
97
Zandv.m.
e-T.Y.B.B.
e
14.30 u. e klasse en bij voldoende deelname met
polijsten tot ontwikkeling kwam, begon
15.00 u. en 2e heren-team in de 3e klass.
de opkomst van de diamant als vrouwe- 119 Schoten d-Zandv.m. g
De trainingsavond bleef ongewijzigd,
Programma
zondag
8
september:
lijk juweel. Diamant is het hardste matevaarbij
voorlopig het eerste uur voor de
Qulck A-Zandv.m.
14.30 u.
viaal, dat op de aarde voorkomt en de
2-V.V.B. 2
14.30 u, .eren en jongens en het tweede uur voor
steen kan alleen maar worden geslepen 27 Zandv.m.
Zandv.m. 3-Kennemers 3
12.30 u. e dames en meisjes werd gereserveerd.
o.a.,BRUSH NYLON NACHTHEMDEN
met een andere diamant of met gereed- 34 Concordia 2-Zandv.m. 4
12.00 u. Ook de thuiswedstrijden zullen dit jaai
EN PYAMA'S
schap, dat met diamantpoeder is geïm- 81 Sp.vogels 3-Zandv.m. 6
9-45 u. weer in de W. Gertenbachsehool worden
95 Zandv.m. 7-T.Y.B.B. 8
12.30 u.
pregneerd.
ZIET DE ETALAGES
Ruwe diamant ziet er uit als een on- Junioren:
9.45 u,
ooglijke kiezel en doet in niets aan de 124 Zandv.m. b-E.D.O. b
9.45 u. '.V. „Pboenix"
sprankelende edelsteen denken, zoals die 135 2andv.m. e-D.S.B, a
De p.v. „Phoenix" nam het afgelopen
in sieraden is verwerkt. Het is de kunst
weekeind deel aan een wedvlucht vanaf
van de slijper, die schoonheid schept uit Gymnastiekvereniging O.S.S.
Chautereoux over een afstand van 65.
de ruwe steen. Het bewerken van de dia- Onder moeilijke omstandigheden» — de m. Gestart zaterdagmorgen om 8.40 uur
werkzaamheden
aan
de
gymnastiekzaal
.rriveerde de eerste duif zondagmorgen
manten vqreist niet alleen een hoge graad
van vakmanschap, maar ook veel geduld van de Wilhelminaschool zijn nog niet be- om 9.20 uur,
HAt/TESTRAAT 55 - TELEFOON 2839
begon de nieuwe leider van De uitslagen luiden:
eindigd
en uiterste nauwkeurigheid.
'orn. Koper l en. 3
De facetten, van een diamant moeten O.S.S., de heer J. Groot Scholten, met zijn R., van Gijtenbeek 2, 4 en 6
namelijk een zodanige hoek met elkaar lessen.
Seders 5.
maken, dat het binnenvallende licht zo Hij sloeg zich er uitstekend doorheen en
gunstig mogelijk wordt teruggekaatst, zo- liet een goede indruk achter, hetgeen van
Brand in de St. Agathaschool
dat uit de oppervlakte van de steen een groot belang is voor het komende 60-jarig
flonkering van vurig licht in duizend kleu- bestaan van O.S.S.
Donderdagavond omstreeks half tien werd
de brandweer gearlarmeerd voor een
ren naar buiten schiet. Tegenwoordig De definitieve toezegging voor deelname
brand in de St, Agathaschool aan de
worden de meeste diamanten, geslepen als aan de O.S.S.-jubileum-demonstraties van
Lijsterstraat. De bestrijding van het vuur,
briljant. Bij dit slijpsel bestaat de klein- een Duitse dames- en herenploeg uit Bür- Ruim een maand geleden zag het er naar uit dat de,jaarlijkse dagtocht voor de be- waarvoor de brandweer vrijwel al het beste diamant nog uit 58 facetten — 33 bo- stadt is thans binnengekomen. Ook «Je aarden van Zandvoort zou stranden op onenigheid tussen het „Comité Ouden van schikbare materiaal had ingezet, werd in
ven en 25 onder — die alle precies een Kennemer Turnkring heeft zich bereid Dagen" en de bejaardensociëteit „Voor Anker". Het comité besloot de wetkzaam- het begin bemoeilijkt door de sterke rookontwikkeling. Twee zuurstofflessen moesvoorgeschreven hoek met elkaar maken. verklaard haar medewerking te verlenen. heden te beëindigen^ maar kwam later op dit besluit terug en ging aan öe slag de ten,
m verband "met'het gevaar* vo'or'orittocht doorgang te doen vinden.
Diamanten aijn een vorm van koolstof Afdeling volleybal.
ploffing, uit het gebouw worden verwijdie miljoenen en miljoenen jaren geleden, Ter voorbereiding van de komende com- J.l. woensdag was het zover. Tweehonderd uitvoering van de uitgaansdag hadden derd. Na een half uur slaagde de branüweer er in het vuur te bedwingen. Van
bij het afkoelen van de aarde onder geoejaarden vertrokken om 9 uur, uitgelei- verleend. De vrouwelijke leden van het een der lokalen werd het plavond door de
weldig hoge temperaturen ea onvoorstelde gedaan door familieleden, vrienden e» comité ontvingen uit zijn handen een bloe- vlammen verwoest; ook het bluswater
baar hoge druk werd gekristalliseerd.
kennissen. Omstreeks tien. uur arriveer- menhulde en ook de heren werden niet heeft flinke schade aangericht. De oorAangehouden
Een van, de oudste bekende vindplaatden de vijf bussen, waarmee het gezel- vergeten. De heer Hilderlng deelde nog zaak van de brand wordt toegeschreven
s en waren de beroemde Golcondamijnen len 33-jarige inwoner van Zandvoort werd schap de tocht maakte, in Alphen aan de mee, dat het comité was begonnen met aan laswei-kzaamheden aan het schoolgein India, welke nu echter al meer dan een zondagnacht op de boulevard Barnaart Rijn, Hier werd een bezoek gebracht aan de voorbereiding voor het jubileumjaar bouw.
eeuw zijn uitgeput. Tegenwoordig komt aangehouden. Het bleek dat hij zijn auto het vogelpark Avifauna en het restau- 1956. In dat jaar "organiseert het comité Sparen, in Zandvoort
verreweg de meeste diamant uit Amerika. bestuurde onder invloed van sterke drank rant van het complex waar de koffie werd voor de 40ste maal de dagtocht.
De inleggingen bij het kantoor van de
Ook in Rusland zijn diamantmijnen.
Hij werd ingesloten in het bureau van po- genuttigd.
Om half tien keerden de deelnemers, Nuttspaarbank bedroegen in augustus
Om één karaat diamant te winnen (één 'dtie aan de Hogeweg.
ƒ
832.786,— en
de terugbetalingen
Twee en half uur later was men op weg vermoeid maar tevreden, huiswaats.
karaat is een gewicht van 1/5 gram)
ƒ 424.395,- zodat het spaartegoed steeg
naar de luchthaven Schiphol. De rit moest
met ƒ 408.391,- tot een totaal van
moet de arbeider 250 ton rots doen sprinworden onderbroken wegens een rnankeƒ 5.994.069,-.
ge», verpletteren en sorteren. Lang niet Verkeersongevallen
ment aan een der bussen. Een juist pasHet aantal spaarders steeg in augustus
Tijdens
het
weekeinde
vonden
drie
aanalle diamant is echter geschikt voor siertot 4.872.
serende wegenwacht wist het euvel in kor- Diefstallen
rijdingen
plaats.
Op
de
Grote
Krocht
botsteen. Driekwart van alte uit de mijnen
sten twee auto's tegen elkaar. Bij de krui- te tijd te verhelpen. Na aankomst werü
afkomstige diamanten, is bestemd voor in- sing Westerparkstraat, Marnixstraat en in. het restaurant van Schiphol de lunch
Bij de politie werd aangifte gedaan van
dustriele doeleinde». De industriediamant Oosterparkstraat kwamen twee auto's gebruikt.
diefstal van een rijbewijs en andere waarneemt al jaren een voorname plaats in met elkaar in aanrijding. Op de boulevard
Tijdens de lunch werden de bejaarden depapieren uit een op het Stationsplein
Sarnaart
reed
een
auto
tegen
een
brombij de technische vooruitgang. Als hardverrast door de komst van burgemeester geparkeerd staande wagen.
Onze damavonden zijn weer begonnen!!!
fiets. Blikschade was het gevolg.
ste van. alle mineralen kan de diamant
Liefhebbers en belangstellenden zijn van
mr. H. M. van Fenema en zijn echtgeno*
met verbluffend gemak door de stevigste
te. Hij deelde mee dat de direktie vati Een tweetal inwoners van Haarlem: werd harte welkom. ledere woensdagavond kunt
rotsen of metalen snijden. Deze diaman- Op de hoek van de Koningstraat en de „Oberbayern" de bejaarden een rond- in het afgelopen weekeinde op heterdaad u terecht in het Gemeenschapshuis aanten, welke om hun onzuiverheid of mis- Koninginneweg reed een bestelauto tegen vlucht boven de hoofdstad had aangebo- betrapt bij het ontvreemden van een re- vang 19.30 uur. Komt u eens kijken?
zult u bemerken, in wat voor spotvorrndheid niet goed genoeg werden be- een brommer. Beide voertuigen werden den. Er bleek onder hen zo'n' grote be- genjas uit de garderobe van het amuse- Dan
tieve sfeer en geest er bij ons gedamd
vonden om te worden verwerkt in sier- Licht beschadigd.
langstelling voor een vlucht door de wol- mentscentrum „Oberbayern" in de Zee- wordt.
ken te bestaan, dat er om de beschikbare straat, Bij een nader onderzoek in hun Inlichtingen bij C, DRAIJER,
plaatsen moest worden geloot. Zij die niet woningen werden nog twee regenjassen Van Ostadestraat 9, telefoon 2750.
Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor- door het lot waren aangewezen, mochten in beslag genomen.
HIER ST2ULT UW BRIEF
den verzonden. De data, waarop de cor als troost deelnemen aan een. rondleiding
Daar de eigenaars van desse jassen niet Sport-en Juüo Instituut Wim Buchel
r^spondentie uiterlijk ter post moet zijn over het terrein.
Onse vlat)
bekend zijn, worden deze verzocht zich ZAAL, Hogeweg 42 — Telefoon 3965
bezorgd, staan achter de naam van het
Na terugkomst van de opgetogen lucht- met de- politie in Zandvoort in verbinding Op welke uren kunnen wij sporten?
Bij schitterend septemberweer heb ik schip vermeld.
reizigers vertrok het gezelschap naar Ber- te willen stellen,
DAMES KEEP FIT LESSEN:
zondag j.l. in Zandvoort genoten van de Verenigde Staten van Amerika:
gen (NH) waar in „De rustende Jager"
ik
s,s „Statendam", S september;,
Dinsdagmorgen
•
10 uur
nationale en internationale autoraces.
Donderdagmiddag
2 uur
thee werd geserveerd. Hierna ging men Bij de politie werd aangifte gedaan van
ms „Westerdam", 12 september;
Toch moet mij het volgende van het
Donderdagavond
8 uur
huiswaarts en werd de trip besloten met diefstal van een radiotoestel uit een hotel
hart. Naast de tmike organisatie (je kon Argentinië:
Vrijdagmiddag
2 uur
aan de Hogeweg dat in aanbouw is;
een
diner
in
hotel
Bouwes.
Tijdens'
het
ms
„Montferland",
11
september;
do klok haast op de races geiijkaetten)
HEREN KEEP FIT LES:
r
*
"
diner dankte de voorzitter van het comité,
Donderdagavond
^
10 uur
was de vlaggenceremonie uit de hand ge- Australië:
Uit
een
op
het
Stationsplein
geparkeerd
de heer Hilöering, de öames en. heren die
ms „Canberra", 9 september;
Dinsdagavond '
*
10 uur
lopen. Natuurlijk werd er voor iedere winstaande
auto
werd
een
trui,
een
lantaarn
hun medewerking aan. voorbereiding ea en een rijbewijs ontvreemd.
BOKSEN:
ms „Tugela", 11 september;
naar een vlag gehesen. Maar de belangDonderdagmiddag 5 uur, jeugdclub
*
rijke man voor öeae ceremonie heeft vast Brazilië:
Donderdagavond 9 uur, seniorenclub
ms
„Ai-lanza",
8
september;
en zeker gemeend dat hij moeders vuile
Nabij de Strandweg werd j.l. dinsdag een KLEUTERGYMNASTIER:
ms „Gaasterland", 10 september;
rijwiel gestolen. De politie stelt naar de
zakdoeken te drogen ging hangen. Zo liet
Dinsdagmiddag
4 uur
diefstallen een onderzoek in.
de „zakdoekhijser" onze nationale drie- Brits-Oost-Af rlka:
JEUGDJUDO:
Met en zonder leesbril
ms „Ferdinand de Lesseps", 10 sept.:
Dinsdagmiddag 5 uur; 8-11 jaar
kleur halverwege wapperen omdat een
Canada:
Woensdagmiddag l uur, 5-7 jaar
Romans:
ademtekort hem noopte te stoppen. Een
Woensdagmiddag 2 uur, 8-9 jaar
ss „Arkadia", 8 september;
ware primeur beleefden de honderden toe.
Baum - Shanghaihotel
Woensdagmiddag 3 uur, 10-12 jaar
ms „Leada". 12 september;
schouwers toen even later de Britse vlag
Wolf-Catz - Koraalrif.
Donderdagmiddag 4 uur, 8-12 jaar
Chili:
Vrijdagmiddag 4: u., meisjes v. 10-13 jr.,
met een (Churchill?) sigaar in de mond
Wolfe - Het leven, schroeit.
ts „Düsseldorf", 8 september;
Vrijdagmiddag 5 uur, 12-15 jaar
naar beneden werd getrokken. Ëenmaa'
Zikken - Hut 277.
Vrijdagavond
7 uur, groen, blauw, bruin
ms „Achillcs", 10 september;
op de grond gesmeten werd er van de
Coates - Wisteria cottage.
Vrijdagavond 8 uur, 16-18 jaar
Ned.
Antillen:
vlag een voetbal gewrongen, aodat ons
Zaterdagmiddag l uur, 5-7 jaar
ms „XJlysses", 10 september;
Zaterdagmiddag ,2 uur, 8-10 jaar
strompelend heertje als ex-aanvoerdöi
OnttoikltéKngstectuwr
Nieuw-Zeeland:
DAMESJUDO:
van Zandvoortse Boys wegwandelde.
Aisberg - Zo
werkt de transistor.
ms „Panama", 9 september;
Donderdagavond
7 uur
Wat ik tenslotte op het Zanfivoottse
Mulisch - De zaak 40/61, een reportage
JUDO HEREN:
circuit gemist heb, was een groot kamp- Suriname:
1962 (Da zaak Eichmann).
gevraagd
voor
de
Dinsdagavond
7 uur
ms „Ganymedes", 10 september;
vuur om al öie vuile, vieze vlaggen op
Van Oordt - Poppen en dieren van plastic
Dinsdagavond
9 uur.
ms
„Ladon",
11
september;
gepaste wijze (want dat is een vooren. stof.
Vrijdagavond '
9 uur
Z.-Afrika
(Rep.)
en'
Z.-W.-Afrika:
schrift) te verbranden.
Pinto - Spionage en contra spionage.
JIU'JITSU CLUB:
ms „Windsor Castle", 8 september
Dinsdagavond
'
8 uur
Misschien volgend jaar ? 1
Tekeningen van Vincent van Gogh, uitms „Oranjefontein", 11 september.
Alle lessen staan o.l.v. de Rijks gedipl.
Adolfo Petito
gegeven door Openbaar Kunstbezit.
betreffende de verzend
CXO.S.-leraren H. Clowting en W. Buchel,
Graaf Willem de Oudelaan 62 Inlichtingen
data van postpakketten geven de post St. John - Israël (Parool/Life landenserie;
Vraag inlichtingen naar privê-lessen en
Naarden
Vegetarische bode, jaargang 1962.
kantoren.
massage.
. . .

Burgerlijke Stand

BEGEERDE VORM VAN KOOLSTOF

PRISMA
Horloges

Gemeubileerde bungalow
, te huur gevraagd

Lansdoxp

Ie monteur
2e monteur
hulpmonteur
leerlingmonteur

De nieuwe wintercollectie

Hollandia-ondergoed

De V e e n e n d a a l s e

Trip van bejaarden

DAMMEN

bezorgers
Zandvoortse Courant

n .»•!•• •• • • • »nri
LEFFERTS
Elke fijnproever prefereert:
FA

Centrale verwarming-Oliestook

Namens,de ouders J. ^<raraer-va.n y?Upe
geven, opa, en oma.'met gvote blijdschap
kennis qat hwri kleindochter Pöarl-Ktarls
een broertje heeft gekregen:
HENRY WILLIAM
J. van WÜpe-Giebner
Kerkstraat 5, Zandvoort
Toronto, 31 augustus 1963
Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling tijdens aiekte en het medeleven ondervonden nu het heengaan van
mijn lieve man, vader, behuwd-, grooten overgrootvader
JAN KOPER
betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank,
Uit aller naam:-"
M. Koper-Koper
Zandvoort, september 1963
* Da Costastraat 2

tollens
Foto-Hamburg
uw speciaalzaak
Camera's
vanafv.a.fƒ16
DIAPROJECTOREN
48,PASFOTO'S
PROJECTIESCHERMEN

69,-

Grote Krocht 19, tel. 2510

Helanca stretch en
wollen skibrosken

NYLON SNOWSUITS
JONGENS PANTALONS
VESTEN, Draion en wol
TRUIEN en POLOBLOUSES
Draion MEISJESPAKJES, 2 delig
BABYGOED
NYLONKOUSEN

NOTTEN
Haltestraat 59

Wij geven contantsegels en nemen
voorsorgsegels aan.

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort ~ Telefoon 3363
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Wilt U een charmant
en gracieus figuur?
Komt U dan vóór Uw vakantie
even onze modellen zien.

CORSETTEN:
Wit Broche zijsl. en. veter
Rose
zysl.cn. veter
Idem met binnenband ,..
Idem zeer zware uitvoering

ƒ25,50
ƒ21,00
ƒ 27,50
ƒ 38,50

GAINES:
Elastiek met stevig nylon
voorpand en ritssluiting
ƒ 32,90
Zwaardere' uitvoering
met zijsluiting ƒ27,50
Zeer zware uitvoering
met rits
ƒ 39,50
STEPINS:
Strech zwart en wit
Nylon uitvoefing m. elastiek
Idem luxe uitvoering
Lycra (vederlicht) ƒ 24,50 -

ƒ 6,95
ƒ 7,90
ƒ 15,90
ƒ 17,95

CORSELETS:
Elastiek met nylon voorpand ƒ22,75*
Betere uitvoering (Triumph)
ƒ 49,90 - ƒ 35,50

B.H.'s:
Popeline, kort model
Tieners, iets vobrgevormd
Nylon met kantgarnering
Nylon met kantgarn.
zwart en wit '(prima pasv.)
Geheel van kant, zeer mooi
uitgev. en prima pasvorm
Lang model
uitgev. In popel, en voorgev.
Popeline met roulette cup
Broche - voorsluiting
Nylon met beugel
zeer geschikt voor zware
iiguren - cup D -

ƒ 6,90
ƒ 3,50
ƒ 9,75
ƒ 10,95
ƒ.14,50
ƒ 11,50
ƒ 8,90
ƒ 9,75
ƒ 29,50

TJ slaagt vast b\j:

Kostverlorenstraat 49 - Tel. 4492
, Dinsdags gesloten.

Hakantïei*es§elïng

' .TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT'lé
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestook financiering mogelijk

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"
Haarl-str. 2, tel. 36S2, en 4200

Stationsplein 15, tel. 4950.

van maandag i> l..w waenmhiy 1& sept.
Jb. SCHAAP, HALTESTRAAT 31
W. KOK, DIACONIEHUISSTRAAT 24
J. SCHMITZ, KERKPAD l
L. HAAGEN, SWALUESTRAAT 15.
van maandag 16 t.m. woensdag 25 sept.
SPOELDER, HALTESTRAAT 14
VAN DAM, HALTESTRAAT 53.
Vanaf maandag 16 september 21311 alle
Zandvoortse kappers

gedipl. viool- en cello leraar

* {•tlORT PAST

a. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

Dr. J. Reurink
ILerdenhout
AFWEZIG
van"! tot 23 sept.

GESLOTEN ZIJN:

JAN PLAS

OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkenti
assurantie-agent

te Zandvoort
Na onderling overleg zijn do Zandvoortse
herenkappers tot onderstaande regeling
gekomen.

MUZIEKONDERRICHT

arts

1

ZEESTRaaT 44 - TELEFOON 22541
KERKSTRZLAT 9 - TELEFOON 2150 i

611

GROTE KROCHT 20a

Waarn." W. E. Ulrici, arts
Aerdenhout
en de Heemsteedse artsen
MET SPOED!
WOONRUIMTE gevraagd
door jong echtp. z. kind.
Met weinig tevreden; evt.
voor de winter. Br. ond.
nr. 6902 bur. Zvt. Crt.
De
Twentsche
Bank,
Zandvoort vraagt WERKSTER voor schoonhouden
kantoor. Sollicitaties aan
de Bank.
Te koop Duitse kruissn.
PIANO i.g.st. f 350,-.
Duindoornlaan 32 Bentveld, tel. 02500-42126.
Gevr.: NET PERSOON,
17—18 jaar, met interesse
voor het TV-vak en antennebouw. Vakken, niet
vereist. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36.' tel. 4307.
Te koop: z.g.a.n. pasap
BREIMACHINE.
Zwart
kort JASJE, lm. leder, mt.
38, z.g.a.n. ƒ 10,-. J. P.
Heyeplantsoen 16.

A AD PLAS

gedipl. piano lerares
hebben hun lessen hervat in het Gemeenschapshuis.
Maandag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag.
Telefoon 02500-34194.
Alb. Neuhuysstraat 3, Heemstede.
»

de gehele maandag gesloten.

EDDY's
TEXTIELHUIS

Telefoon 4395

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845,

Bridgeclub

STATIONSSTRAAT 20
Brengt u deze week:
Geheel KANTEN JUPONS, nu voor 4,98

„Bridgen voor plezier"

NARVIK

Vanaf 10 september spelen wij weev ona gezellig
gereglementeerd Wedstrijdtaridge.
Belangstellenden zijn van harte welkom'. Clubavond
dinsdags van 7.30 tot ongeveer 11 uur in het Gemeenschapshuis. Inl. bij de heer van Wonderen,
Oranjestraat 11, telefoon 2276.

NOORSE SOKKEN in alle herenmaten
ijzersterk
1,98

onze Kouseriautomaat
staat dag en nacht voor u klaar met onze
prachtige MIRLANA NYLONS, zowel
met naad als zonder naad
1,95

Vakantiesluiting
Zandvoortse slagers
Gesloten •
van 9 t.m.'21 september

N.V. MJLVEM
Fabrikanten van gepr-efabricecide gebouwen
vraagt voor spoedige indiensttreding

A. J. VREEBURG, Haltestraat 54
GEBRS. BURGER, Haltestraat 3
H. VAN ELDIK, Jan Steenstraat l b
D. BOON, Schoolstraat 3

Bouwkundig technicus

C. VAN ELDIK, Haltestraat 12
Gesloten
J. J. SPIERS, Haltestraat 30
van 23 sept. t.m. 5 oktober GEBRS. KREIJGER, stationsstraat 12

(H.T.S. of gelijkwaardig).
Voor planning en voorbereidende
werkzaamheden.

S. TUMP, Kleine Krocht l

Gevr. jong MEISJE voor
huish. hulp, 3x p.w. -Tel.
3862.
HYPOTHEEK v.a. 4'/2%
ook aanv. en top-hypotheek
geen levensverz.
Snelle afw. vrij blijv. inlicht. C. HoogewooninK,
Mr. Troelstrastr. 42, Zandvoort, tel. 02507-44,03.
Te koop: 2 l persoons
MATRASSEN, 2 HAARDSTOELTJES, ronde TA-FEL m. glasplaat, eiken
LEESLAMP. Schaap, KI.
Krocht 5, na 6 uur.

Sollicitaties te richten aan:
N.V. MAVEM, Postbus 25, IJmuiden.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekering en

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? 2o ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN

ZWEMMER

OPELS EN

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

VOLKSWAGENS

Te > koop: Z.g.a.n. MEISJESKLEDING voor plm.
12 jr. Zandvoortselaan 66,
Zandvoort.
Te koop, een oud staand Reparatie Inrichting
porcelemen HOEKKASTTe koop Bongers KOLEN- JE. Spotprijs ƒ 195,-. Sta- van kunstgebitten
HAARD weg. aansch. olie- tionsstraat S.
Ho'geweg 58, tel. 4166
stook, i.pr.st. een koopje,
Geopend: van 9-17 uut
tussen 6-8 uur. Haarlem- Te koop wegens verhuiZaterdag van 9-12 nur
merstraat 47.
zing één l pers. OPKLAPBED compl-, 2 compl. slp.- J O N G E H E N N E N
De verkoop van u\v zaak kmrs. LITS JUMEAUX, Pluimvee-• en vogelvoeders
verzorgen wij vlot en evt. ook aizonderlijk, gro- Spec. afd, vogels en vogeldiscreet.
te DINER-TAFEL zeer kooien.
C. HOOGEWONINK
geschikt voor partijen 4- HEEMS Graanhandel, AnMr. Troelstrastraat 42, 18 pers. Tel. 4801, Haar- tnoniestr. 54-56, tel. 11607,
Zandvoort, tel. 4403.
lemmerstr. • 9 boven.
Haarlem. Wij bezorgen
maandag, donderdag en
W eekaanbieding:
Duitse PIANO te koop. zaterdag in Zandvoort.
SLAAPKAMERGonst. Huygensstr. 8.
VERLICHTING ƒ 9,75
Fa. Schuüenburg, Grote HERENFIETS te koop
Krocht 5-7.
gevr. Br. met prijsopg. nr
6903 buv. Zandv. Courant.
DIERENBESCHERMING
WIE M I S T sinds enige Woninginrichting
HEEtechn. praktijk
dagen een DUITSE HER- MEIJER, v. Ostadestraat 7a, Uitsluitend
Haarlem, tel. 21036
DER, reu, ca., 2 jr. en tel. 3116 kan weer STOFGed. Oude Gracht 114
een JACHTHOND, wit-rd. FEERWERK aannemen.
gevlekt, reu, ca., I jaar,
KAPSTER komt bij u aan
horen waarschijnlijk bij
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
elkaar. Eigenaar gelieve
Bel 020-122851
zich zo spoedig mogelijk
instituut
te melden. Secr. Dierenbescherming, Zandvoortselaan 52, telefoon 4561. '
GEMEUB. ZOMERHUIS Rijks,diploma ., van CIOS
te huur van l okt. tot 15
Kleutergymn./ ritmiek
april. Alleen voor ingeze- huisvrouwen gymn., (ook
Draag
tenen van Zandvoort. Br. voor oudere dames) dade zo ELEGANTE
ond. nr. 6904 taur. Zandv. mes, judo-jitsu, jeugdjudo
Courant.
conditie-training,
sportmassage.
De
leasen
Werkster gevraagd den gegeven di. 11-22woru.' van
voor 2 ocht. p.w., 9-12 u. do. en vr. 19-22 u. in geb
Loon ƒ 2,- p.u. Hoogen- „De Witte Zwaan", Dorpsbosch, Julianaweg 25.
plein 5. Inl. en inschrij- en het. leed is geleden!
Potgieterstraat 21
WERKSTER gevr. 2 dag. ving:
of enige ocht. p.w. Dr. telefoon 3575.
C. A. Gerkestr. 137, telel
2563.
PARKIETEN te koop.
A. J. v. d. Moolenstr. 80.
Wie wil mij aan mijn kleiHier is uw kans voor gratis rijlessen
ne tuintje helpen, lx .p.w.?
Inlichtingen
t
Brederodestr. 5, tel. 4374.

Van Kessel
voor piano stemmen

SPORT
ÏJRLNNY LIST

GEMAKSSCHOEWEN

Te koop: HOCKEY schoenen mt. 37, ACCORDEON
80 Bas. Gonst. Huygcnsstraat 7.
Te koop gevr. ENGELSE
KINDERWAGEN en een
WIEG. Telefoon 3020.
Gevraagd: GESTOFF. . oï
GEMEUB, woonruimte v. l
tijdelijk, voor echtp..i m.v
kind. " Tel. '02500-35501 of
34037.
Te koop: partri nieuwe
RODE TROTTOIRTEGELS
LOOS, Spoorbuurtstri' -11.'

!

n keur „NIEUWE MODELLEN"

SCHOENHANDEL annex reparatie-afdeling

U KIJKT UW OGEN UIT
met

PHILIPS TELEVISIE
Seizoen 1963-1964
Wij hebben de allerlaatste toestellen reeds in
voorraad voor u.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld vanaf ƒ 895,of ƒ 10,- per week. Klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaal.
Bestel nu reeds bij ons uw toestel voor de goaellige avonden.
Wij ruilen uw oude toestel in tegen de
hoogste inruilwaarde!
,,3
Wij regelen desgewenst na persoonlijk
overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie

-inr
F m JU..

KOSTVERLORENSTRAAT 7

Telefoon 02507-2534

AUTORIJDEN?

Gevraagd voor burgerwerk:

Autorijschool L S NE L L E N S

l timmerman en l aank. timmerman;
I metselaar en l aank. metselaar.
Firma M. Koning & Zonen

Burg. Becckmanslraat 22, telefoon 4394

Bakkerstraat l — Haltestraat 62

Gezocht te Zandvoort

Werkplaats
(50 a 100 m2)
Opgave, tol. 4.508, Julianaweg 7

Ontsp. „Teenagers" club

Wij gaan weer dansen en beginnen op
zondagavond 6 oktober a.s. onder leiding
van John de Boer. Oude zowel als nieuwe
leden moeten zich laten inschrijven op
dinsdagavond 12 september a.s., S uur.
P. de Cock, Jan Snijerplein 1.

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOBSTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

artis
125 jaar

Fa. „Hanja"
heeft voor U de nieuwste modellen

BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
EETHOEKJES
Zeer voordelig, zo van fabriek.
TELEF. 2484 - VINKENSTR. 46

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

BLOEMENHUIS

Elke dag verse bloemen

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
DOKTERS-, ZUSTERS- en
uw bruids- en grafwerk
APOTHEEKDIENST
Diverse bloemzaden
DOKTOREN:
Bediening, prijs- en kwaliJ. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost- teit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
verlorenstraat, telefoon 2499.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

WIJKZUSTER:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382

Een goede traditie:
septem bermaan d Is
goedkope maand in
ARTIS. Volwassenen
veel genoegen voor
100 et. Kinderen veel
plezier voor 50 et.

C. J. PAAP

Zondag 8 september:
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse Voor een
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

welkom in

artis

MODERNE
De Hervormde Zondagsschool C O I F F U R E Pedicure
hervat haar diëtisten op

en manicure

ZONDAG 8 SEPTEMBER:
groten-Zutó afd. „De Ark" in de Wilhelminaschool.
groten-Noord afd. „Dennenoord" in de
aula van de Pr. Beatrixschool.
kleinen-Noord, in de kleuterschool aan de
Van Lennepweg.
ZONDAG 15 SEPTEMBER:
kleinen-Zuid, afd. Gemeenschapshuis in
het Gemeenschapshuis.
Alle diensten beginnen om half elf.
Nieuwe kinderen zijn hartelijk welkom!

Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

WIST' U
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

HERVORMDE KERK, Kerkplein
DAMESKAPSALON

KERKMAN

NED. PROTESTANTENBOND
Haltestraat 63 - Tel. 2214
Brug straat 15
ingang Reisbureau
Zondag 8 september:
10.30 uur: ds. J. Heidinga, nh uit Haarlem.
Prima rietmatten
Het Huis in de Duinen:
voor afschutting en tegen
19.30 uur: ds. H. Wethmar dg uit Zaan- stuiven; franco. Rietmattendam.
fabriek C. A. Rijnbeek, Hiltel. 02520-5116. Ook
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg legom,
genegen de rietmatten vakZondag 8 september:
kundig te plaatsen. Prima
bij elke hoeveel• 10 u.: ds. P. J. O. de Bruijne, viering HA tuingrond
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, viering heid.
H.A. en Nabetraehting.

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

HEUSER
Telefoon 2653

Donderdagavond 12 september a.s. beginnen
om half 8 de nieuwe lessen. Opleiding in elf
maanden, een lesavond per week.
Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
negen uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.
N. J. Th. SCHMIDT, Kon. Wilhelminalaan 4,
Haarlem, telefoon (02500) 20820, b.g.g. 14506.

Ziet onze showroom

Uit onze

heren
mode-afdeling
Voordelige aanbieding

HEREN
PYAMA'S
Sterke kwaliteit, zwanendons
in brede fantasiestrepen
KLEUREN: rood, bruin, groen en blauw
maten 48 tot 56

11,75

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel,

De winkel achteraf

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 10 september:
Samenkomst dinsdag n.m. 3 uur in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 8 septemer, 9.45 uur: radiotoespraak door de heer A. L. Constandse:
Onderwerp: „De moraal van Casanova".

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

UMI speciaalzaak
ZANDVOORT, GROTE KROCHT 30-36
HAARLEM, HEEMSTEDE,
IJMUIDEN EN HAARLEM-NOORD^

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor'
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOLmet EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, telefoon 02507-3598

Belangrijke mededeling
In de Haltestraat no. 63
zal binnenkort gevestigd worden een

WASAUTOMATIEK

van de WASUNIE.
met 15 volautomatische wasmachines

en roterende droogmachines

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Zondagsdiensten
6.30-7.30-9.30-11.30 en 19.30 uur: Avondgebed.
In de week: 7, 7.45 en 9 uur.
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
Voor Zandvoort-Noord:
v/h. J. J. van der Mije
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool.
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
Tel. 2457 b.g.g. 2584
19-20 uur.
A'dam tel. 020-741450
offerte
H.H. Missen voor Duitse gasten in het Vraagt vrijblijvend
Parochiehuis te 8.30 en 11.30 uur. Deze Binnenwerk, buitendiensten worden geleid door een Duitse werlc, muurwerk
priester.

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein..
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrij} C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Lich. OpV. M.O.
Damesclubs rhythmiache gymn. Fitmakende oef. voor lieren. Clubs voor jongens
en meisjes. Kleutergymn. (vanaf 4 J/...
jaar) Skiplannen? Onze voorberei'dendë
gymnastiek is ideaal! Heïlgymn. massage,
zwangerschapsgymn. onder deskundige vrouwel. leiding. Aanv. alle clubs
okt. Spoedige aanm. aan te raden.
ADR.
PAUWLAAN 29, HEEMSTEDE
Telefoon 39380.

Als je binnenkomt dan sta je

PREDIKBEURTEN

Belangrijke

„GYMNASIUM" JULES KAMMEIJER

A. M. v. d. Mij e-Wal et

dat 20% korting op alle

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht

Burg. Engelbertsstraa1-. 64, tel. 2914

Schildersbedrijf

APOTHEEK:
7 t.m. 13 september:
BUITENWERK
BINNENWERK
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Inzetten
van ruiten
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen Burg. Beeckmanstraat 33
voor spoedgevallen.
Telefoon: 4755

Zondag 8 september:
10.30 uur: ds. C. de Ru.

J. KEUR

Middenstandsexamen 1964

A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2Ü60

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle. radio- en
televisietoestellen

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burgsr- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

MONOPOLE

Draion Wol!!!
in bollen van 50 gram, f 4
in diverse kleuren * ij
Warm - sterk - vervilt niet na wassen snel droog.

Uw speciaalzaak

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2099

VRIJDAG 6- ZATERDAG 7 en ZONDAG
S SEPTEMBER, 8 uur:

De dief van Bagdad
Steve Reeves, Georgia Moll, Arturo Dominici. Een grandioze avonturenfilm uit het
land van de Duizend en één nacht.
Toegang alle leeftijden
MAANDAG 9- DINSDAG 10 en WOENSDAG 11 SEPTEMBER, 8 uur.

Verrader in opdracht
William Holden, Lilll Palmer, Hugli Griffith. Een spionagefüm, die vanwege zijn
menselijke bewogenheid zeer de aandacht
vraagt.
14 jaar
DONDERDAG 12 SEPTEMBER, 8 uur:

's Nachts langs de trottoirs
Georges Marchal, Nicole Berger, Claus
Holm, Gil Vidal.
Hij wilde voor de meisjes van de straat
de weg effenen naar een fatsoenlijk leven
ven, maar de banden met dit leven zijn
onverbrekelijk.
.
18 jaar
ZONDAGMIDDAG S SEPTEMBER,
2.30 uur.

Hands across the border
Roy Hogers, Ruth Terry, „Big boy" WUliams.
De eerste grote muzikale wildwost film.
Toegang alle leeftijden

*Têé 2550

LET OP !

Met ingang van 10 september 1963 starten wij met

een uiterst moderne
Autorijschool
Met de soepele Simca 1000 leswagen (mo-

del 1963) en onze gemakkelijke, gratis,
theorielessen^van een gedipl. instr. kan nu
ieder snel een rijbewijs halen. Indien u dat
- wenst, geven wij u gaarne een proefles.
Wegens enorm succes verlengd tot 15 sept.
Alle personen, die voor 15 september a.s.
onderstaande aanmelding inzenden, ontvangen als openingsaanbieding 10 lessen
voor ƒ 65,— (normaal ƒ 75,—).
TEVENS LUXE VERHUUR..
Voor langere termijn speciaal tarief.

10 rijlessen voor f 65.00
De eerste les wil ik ontvangen op: (dat.
invullen s.v.p.)
v.m./n.m.
uur
Wenst wel/niet afgehaald te worden
Naam:
Adres:
no.
Woonplaats:
Handtekening:
Inzenden aan:

ERKENDE

Bondsrijschool .WELTEVREDEN'
Dr. C. A. GERKESTRAAT 99 - ZANDVOORT. — TEL. 2294.

Triplets ƒ 19,75;
huiskamerkap ƒ 14,50
nachtkastlampje ƒ 3,95; wandverlichting
vanaf ƒ 3,50;
staande schemerlampen
vanaf ƒ 9,75 enz. Bureaulampen ƒ 6,95
Schemerlampekapjes ƒ 1,95

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7

-

TELEF. 2974

Voor een sterke en toch leuke

Kinderbril
Brillenspecialist L O O 1VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Loodgietersb edrijf
J. BOOM
& ZONEN
SHOWROOM
STATIONSSTRAAT 17
'Wij verzorgen al uw

Loodgieterswerk;
Aanleg

Gas- en Waterleidingen,
Dakbedekking
Wij leveren

Luxe keukens en badkamers
Tevens GEISERS en GASFORNUIZEN
gereed voor het nieuwe aardgas.
GEKLEURDE WASTAFELS en W.C.'s
Tel. 4460
4422

Aanbevelend,
J. BOOM

*!»»* •• *s=*.t
m.
•***•**"."«*w
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

DINSDAG 10 SEPTEMBER 1963

RANT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
Aanttooord van Cf.S. aan de heer W. M. B. Bosman

Verzwaring van belastingdruk
deels een gevolg van het beleid van de gemeentebesturen
Het lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, tevens gemeentesecretaris van
Zandvoort, de heer W. M. B. Bosman, heeft in juli j.l. een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Ged. Staten van Noord-Holland, met het verzoek
de gemeentebesturen niet tot een beleid te brengen dat z.i. zal leiden tot een belangrijke verzwaring van de belastingdruk. Een afschrift van de vragen werd gepubliceerd in de Zandvoortse Courant d.d. 26 juli j.l.
Het college van G.S. heeft de heer Bosman onlangs op zijn vragen geantwoord.
Aan de publikatie van dit antwoord in onderstaande kolommen, laten wij de vragen
van de heer Bosman voorafgaan:

ken gedeputeerde staten op, dat deze destijds als minimanormen werden gehanteerd bij de beoordeling van de verzoeken
van gemeentebesturen ter verkrijging van
een subjectieve verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds, zoals bedoeld
in de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 juni 1960.
Dit wil dus niet zeggen, dat geen groter gebruik van het bestaande gemeentelijk belastinggebied kan worden gemaakt.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 623344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Quick A-Zandvoortmeeuwen 5-0

Voetbalseizoen begonnen
met zware nederlaag
De openingswedstrijd van het voetbalseizoen 1963-'64 tegen Quick A uit Amersfoort, is voor Zandvoortmeeuwen in een zware nederlaag geëindigd. Een nederlaag
die nog wordt geaccentueerd door het feit, dat de kustbewoners er niet in zijn
geslaagd het verlies met een tegenpunt te verkleinen.

3. Ten aanzien van het onder a gestelde
van deze vraag, delen gedeputeerde staten
mede, dat, hoewel nog geen volledig inzicht in de werking van de financiële verhoudingswet is verkregen, bij het samen- Het elftal, dat in enkele voorgaande
stellen van de begroting 1963 reeds met oefenwedstrijden geen slecht figuur sloeg,
de door de Minister van Binnenlandse Za- maakte in deze eerste officiële ontmoeting
ken verstrekte voorlopige richtlijnen re- een onzekere indruk. De spelers, vooral
in de voorhoede, leken niet op elkaar inkening kon worden gehouden.
Het valt te betwijfelen of de definitieve gespeeld. Er werd onzuiver geplaatst en
gegevens zoveel van de voorlopige zullen slordig geschoten. De aanvallen werden
TL. Dringen gedeputeerde staten er bij de meen door gedepueerde staten aan de ge- afwijken, mdat 'deze de financiën der ge- bovendien zo provisorisch en doorzichtig
besturen van gemeenten, die een tekort meentebesturen verzocht het verwachte meenten zodanig zullen beïnvloeden, dat opgebouwd, dat zij zonder moeite door de
konden worden ondercp haar begroting voor 1963 hebben, op tekort op te heffen, c.q. te beperken. in het algemeen op het verdwijnen van de tegenstanders
aan om de gemeentelijke *belastingen aan- Uiteraard wordt, met inachtneming van geraamde tekorten mag worden gerekend. schept. In de opstelling van de voorhoezienlijk te verhogen o.a. door opvoering de gemeentelijke autonomie, aan de geWat betreft het sub b en c gestelde zijn de was Schilpzand vervangen door A.
van het aantal opcenten op de personele meentebesturen overgelaten, in hoeverre gedeputeerde staten van oordeel, dat, Stobbelaar en Halderman was aangewebelasting van 150 tot 250 en aanmerke- zij de opheffing c.q. beperking van dat hoezeer zij hopen, dat de voorgenomen zen als midvoor.
Vijftien minuten na het beginsignaal
lijke verhoging van de straat- en riool- tekort willen bewerkstelligen, hetzij door maatregelen belangrijke resultaten voor
een verlaging van de uitgaven, hetzij door de gemeente zullen opleveren, hierop nog moest de defensie van Zandvoortmeeuwen
belasting?
2. Zo het antwoord op vraag l bevesti- een verhoging van de inkomsten dan wel niet mag worden vooruitgelopen, omdat buigen voor het eerste doelpunt. Het
de financiële gevolgen en de data van in- kwam van de voet van midvoor Barendgend luidt, op welke gronden menen gede- door het toepassen van beide methoden.
Voor wat betreft de verhoging van de werkingtreding van de te verwachten wét- se van Quick, die het leer langs d6 toeputeerde staten' stimulerend te moeten
werken in de richting van een sterke over- inkomsten - wijzen gedeputeerde staten de ten, waartoe de Staten-Generaal nog moe- schietende keeper Vlug in het net deposchrijding van de gemeentelijke belasting- gemeentebesturen o.m. op de aanwezige ten besluiten, thans nog niet zeker zijn. neerde, 1-0. Enkele minuten later werd
Gedeputeerde staten worden geconfron- de achterhoede van Zvm. opnieuw gecapaciteit, zoals deze laatstelijk is aange- mogelijkheden tot het verhogen van de
geven in de circulaire d.d. 3 juni 1960 van in de vraag genoemde belastingen en geven teerd met reële begrotingstekorten voor dwongen te retireren, maar nu bleek
de Minister van Binnenlandse Zaken (o.a. zij de gemeentebesturen in overweging die 1963; zij zijn van mening, dat de tekor- Vlug onvermurwbaar. Het technisch be150 opcenten 'pers. belasting; straatbelas- mogelijkheden te gebruiken, indien dit, ten moeten worden opgeheven, c.q. be- ter spelende Quick liet de verdediging
ting gebouwde eigendommen 10%; riool- naar het inzicht van deze — ter verkrij- perkt, met de thans aan de gemeenten ter geen ogenblik met rust en het was aan het
rechten tot gemiddeld ƒ 25,- per aansluit- ging van een sluitende begroting —, no- beschikking staande reële middelen en dat uithoudingsvermogen van de achterhoede
in het algemeen niet op toekomstige mo- te danken, dat de achterstand de eerste
baar perceel en reinigingsrechten ƒ 2,- dig mocht zijn.
drie kwartier niet groter werd.
2.
Gedeputeerde
staten
achten
het
tot
gelijkheden mag worden gespeculeerd.
per inwoner) een taelastingcapaciteit, welIn de eerste minuten van de tweede
ke nog werd gereleveerd bij een door de hun taak als toezicht houdend college te
Tenslotte vestigen gedeputeerde staten helft zag het er naar uit dat Zandvoortm.
raad voor de gemeentefinanciën ingestelde behoren, dat zij er voor waken, dat een
enquête betreffende de gemeentelijke be- goed financieel beheer door de gemeenten er de aandacht op, dat niet zij de gemeen- zich had hersteld. Het bleek al spoedig
wordt gevoerd. Hiertoe rekenen zij sti- tebesturen in de zin als kennelijk door de een al te optimistische verwachting. Acht
grotingen voor 1963?
mulerend
te moeten werken tot het hand- vraagsteller wordt bedoeld tot een beleid minuten na het begin ondermijnde Ba3. Aansluitend op vraag 2 en wijzende
haven
c.q.
het herstellen van het even-" brengen ter eventuele verzwaring van de rendse van Quick de Zvm-verdediging en
op de volgende feiten:
wicht tussen inkomsten en uitgaven.
belastingdruk, maar dat die verzwaring, scoorde het tweede doelpunt. Negen mia. de gemeenten hebben nog steeds geen
Voor de mogelijkheden,, _die aan de„ge- .naast, andere, oorzaken .deels .een gevolg..is nuten later kondigde een derde doelpunt
zuiver inzicht in do werking van de wet meentebesturen ter overweging wordt ge- van het beleid van de gemeentebesturen het verdere verloop van de ontmoeting
op de financiële verhouding tussen rijk en geven, wordt verwezen naar het antwoord voor zover zij bij het voteren van uitga- aan. Linksbuiten Lohman wist de vergemeenten 1960;
ven niet zelf de middelen aanwijzen om dediging, versterkt met enkele voorhoeop vraag 1.
b. bij de Tweede Kamer is aanhangig - .Ten aanzien van de in de vraag genoem- de verstoring van het evenwicht tussen de de spelers, tot wanhoop te brengen, 3-0.
Zandvoortmeeuwen trachtte door een
een ontwerp van wet op de wegenfinan- de heffingspercentages en -bedragen, mer- inkomsten en de uitgaven te voorkomen.
verschuiving in de voorhoede, Halderman
ciering, hetwelk — wet geworden — een
werd naar de linksbuitenplaats gediriverbetering van de gemeentefinanciën zal
geerd en later naar de achterhoede, de
betekenen;
situatie te verbeteren. Het lukte niet. In
c. de regering streeft naar uitbreiding
de 21e minuut verhoogde Lohman zonder
van het gemeentelijk belastinggebiëd en
veel inspanning de score, 4-0. Een gedesdiende bij de Tweede Kamer een wetsontillusioneerd Zandvoortmeeuwen probeerde
werp in hetwelk — wet geworden — een
een verdere uitbouw van de Quick-opmars
offer uit 's rijks kas ten bate van de gedoor jeugdige arbeidskrachten
te voorkomen. De voetballers uit Amersmeenten ad 65 miljoen tengevolge zal heb-

Beroepsbevolking versterkt

foorl zagen echter een grote overwinning
in het verschiet en bleven aanvallen. Een
door Slckink genomen strafschap leverde Quick het vijfde doelpunt op.
Vijf minuten voor het einde trachtte
Kraaijenoord het spel te forceren door
een hardhandige krachtmeting met de tegenstanders. Hij werd door de scheidsrechter van het veld gestuurd. Een triest
besluit van een triest begin.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West l, 2e klasse B,
luidt na de eerste competitiezondag als
volgt:
Quick A
Ultrajectum
Velsen
TYBB
UVV
Celeritudo
HBC
Hillegom
Schoten
Ripperda
Baarn
Zandvoortmeeuwen

l l o o
l l o o
l l 0 0
O
O
O
O
O
O
O

o
l O

l

2
2
2
l
l
l
l
l
l
O
O
O

5—0
2—0
3—1
4—4
4—4
0—0
0—0
0—0
0—0
0—2
1—3
0—5

HIER STAAT UW BRIEF
Naar aanleiding van de berichten in de
Zandvoortse bladen, waarin steeds bijzondere nadruk wordt gelegd op een bestaande onenigheid tussen' het „Comité
Ouden van Dagen" en de Bejaardensociëteit „Voor Anker", stelt het bestuur van
laatstgenoemde er prijs op te verklaren,
dat het officieel van een dergelijke onenigheid niets bekend is. Dit om de eenvoudige reden, dat. het tot dusverre geen
enkel persoonlijk t contact met het bestuur
van genoemd comité heeft gehad. De activiteiten van „Voor Anker" liggen bovendien op een geheel ander terrein dan
de werkzaamheden van 't ,,Comité Ouden
van Dagen".
Het bestuur sociëteit „Voor Anker"

ben;
stel ik de vraag'of 't juist is — gelet op Gedurende de maand augustus daalde de geregistreerde arbeidsreserve van manvoornoemde factoren — nu de gemeente- nen van 22.212 tot 20.644.
besturen tot een beleid te brengen dat De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjecten daalde met rond 300 tot
voor een groot deel van de inwoners van 1163, zodat het aantal werklozen een daling onderging van bijna 1300 tot 19.481.
de provincie zal leiden tot een belangrijke
•Het voor normale seizoen-invloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arverzwaring van de belastingdruk?
beidsreserve bleef ongewijzigd en bedroeg eind augustus 27.000.
Het antwoord van
luidt als volgt:

gedeputeerde

staten

De daling van de geregistreerde arbeids- jeugdigen in deze beroepsgroep verloopt
1. Bij het onderzoek van de„ gemeentebe- reserve van mannen gedurende augustus thans vlotter .dan vorig jaar, toen zich
grotingen dient het financieel evenwicht is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. een lichte aarzeling in de metaalnijverheid
tot richtsnoer. Wanneer bij dit onderzoek Voor het grootste deel moet deze ver-leek voor te doen.
De vermindering van het aanbod in de
blijkt, dat de uitgaven niet door de inkom- mindering worden toegeschreven aan de
sten worden gedekt, wordt in het alge- plaatsing van jeugdigen, welke na de af- bouw deed zich voornamelijk voor in de
sluiting van hun schoolopleiding tot de burgerlijke en utiliteitsbouw en had nagenoeg geheel betrekking op jeugdigen.
beroepsbevolking zijn toegetreden.
Een uitzondering op de algemene daEen tweede oorzaak van de vermindering van het aanbod op de arbeidsmarkt ling van het aanbod deed zich voor in de
Hand in eigen boezem
is het op gang komen van oogstwerk- beroepsgroep kantoorpersoneel. De stijHet slot van het antwoord van het college zaamheden, hetgeen een daling tengevol- ging van dit aanbod hangt samen met het
van Ged. Staten komt neer op een ver- ge heeft gehad van het aantal werkloze feit, dat jeugdig kantoorpersoneel, dat de
zoek de hand in eigen 'boezem, te steken, landarbeiders en losse arbeiders. Overi- schoolopleiding heeft afgesloten, zich laalvorens een min of meer beschuldigende gens was de daling in deze beroepsgroepen ter dan de andere ex-scholieren als werkvinger te heffen. Reeds eerder heeft liet
college van G.S., in een vertrouwelijkminder groot dan vorig jaar doordat de zoekende laat inschrijven. Daarenboven
schrijven,
de gemeenteraden
er
op oogstwerkzaamheden langzamer op gang verloopt de plaatsing van kantoorpersogewezen, de uitgaven zoveel mogelijk in komen tengevolge van het slechte weer.
neel minder gemakkelijk, doordat de arovereenstemming te brengen met de inIn de metaalberoepen overtrof de daling beidsmarkt hier minder krap is.
komsten en Uet financieel beleid te richDe stijging van het aanbod van vrouten op het verkrijgen van een sluitende van het aanbod van jeugdigen de totale
begroting. Geen overbodige raad overigens. daling van het aanbod, zodat zich hier welijk personeel met bijna 1000 heeft zich
Steeds meer gemeentebesturen, ook van een lichte stijging heeft voorgedaan van vooral voorgedaan in de beroepsgroepen
kleine gemeenten met beperkte inkomsten, het aanbod van ouderen. De plaatsing van kantoor- en handelspersoneel.
geven zich over aan aspiraties, die in geen
enkele verhouding staan tot de financiële
mogelijkheden deze te verwezenlijken. In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
Hei is mogelijk dat het college hierbij
eind juli eind aug.
gedacht heeft aan Zandvoort, waarvan het
Werkloze mannen
20.711
19.481
gemeentebestuur
grootscheepse
plannen
(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
7.656
7.533
koestert en ten uitvoer wil brengen. PlanBezetting A.W
1.441
1.163
nen, die veel' verder reiken dan de financiele polsstok lang is.
Geregistreerde arbeidsreserve mannen
22.212
20.644
Het is waarschijnlijk geen toevallige
Werkloze vrouwen
4.546
5.333
omstandigheid dat de gemeentesecretaris
(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
814
796
van Zandvoort, als lid van Prov. Staten,
Openstaande • aanvragen mannen
100.831
95.416
zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over
Openstaande aanvragen vrouwen
44.392
42.181
de financiële positie en een eventuele verzwaring van • de belastingdruk. Zoals het
Een
analyse
van
de
geregistreerde
arbeidsreserve
van
mannen
leidt
tot
de
volgende
niet zonder reden is dat. Ged. Staten hem
.
cjnd juH
eind aug
hebben geantwoord, dat die verzioa- verdeling:
Wrijvingswerkloosheid
9.000
9.000
ring deels een gevolg is van het beleid van
de' gemeentebesturen voor zover zij bij
Werkloosheid van minder geschikten
11.000
10.000
Structuurwerkloosheid
2.000
2.000
liet voteren van uitgaven niet self de middelen aanwijzen om de verstoring van het
financieel evenwicht te voorkomen.
22.000
21.000

Afscheid van brigadier
J.l. vrijdag is in de kantine van het politiebureau aan de Hogeweg afscheid genomen van de briadier der gemeentepolitie, de heer D. W. van Akooij. De brigar
dier gaat met ingang van l oktober, na
een dienstperiode van dertig jaar, met
pensioen.
In- de kantine werd de heer Van Akooij,
in aanwezigheid van vrijwel het voltallige korps, toegesproken door de korpschef, de heer J. D. van Maris.
Deze bracht de aktiviteiten van de
scheidende brigadier, vooral op het terrein van de sportbeoefening, in herinnering. Hij noemde de brigadier een uitstekend politieman, die zijn functie met
ijver en plichtsbetrachting heeft vervuld.
De hoofdinspecteur was verheugd dat de
heer Van Akooij, ' na het beëndigen van
zijn dienstverband, als particulier rechercheur zal gaan optreden. Hij overhandigde namens het personeel een waardebon
en er waren bloemen voor de echtgenote
van de heer Van Akooij.
Namens de Nederlandse Politiebond
voerde de heer Trappel het woord. Hij

bood de brigadier een reiswekker aan en
zijn vrouw bloemen.
Als vertegenwoordiger van de Zandvoortse Politie Sportvereniging sprak de
heer M. J. Methorst over de prestaties
van de heer Van Akooij op sportgebied.
Tevens bracht hij hem dank voor de wijze waarop hij gedurende een kwart eeuw
de functie van penningmeester van de
ZPSV heeft waargenomen. Hij schonk
hem namens het personeel een leren jagerstas.
Aan het eind van het officiële gedeelte
van de bijeenkomst dankte de heer Van
Akooij voor de belangstelling bij zijn afscheid.

Eerste in Airbornemars
Dertig leden van de gemeentelijke reservepolitic hebben j.l. zaterdag deelgenomen
aan de jaarlijkse Airbornemars te Oosterbeek. Het detachement uit Zandvoort wist
daarbij beslag te leggen op de eerste prijs
met 267 punten. De opleidingsschool voor
de rijkspolitie bezette de tweede, derde en
vierde plaats. De gemeentepolitie van Nijmegen werd vijfde.
Verkeersongevallen

Botsing op kruispunt
Hedenmorgen kwamen op het kruispunt
Vondellaan en Van Lennepweg twee personenauto's met elkaar in aanrijding. De
automobilist die van de Vondellaan kwam,
verleende geen voorrang aan de bestuurder van de wagen op de Van Lennepweg.
Persoonlijke ongevallen deden zich niet
voor. De materiële schade was vrij aanzienlijk.

Zondagmiddag werd een 6-jarige jongen
bij het oversteken van de rijweg van de
Boulevard de Pavauge door een auto aangereden. Het kind werd met lichte verwondingen naar een Haarlems ziekenhuis
overgebracht.
*
Zondagavond werd een bromfietsbestuurder bewusteloos aangetroffen in de Kostvorlorenstraat. Het bleek dat hij met zijn
brommer tegen een boom was aangereden. De bestuurder kreeg een lichte hersenschudding en verschillende schaafwonden.

FAMILIEBERICHTEN
Tot onze grote droefheid overleed
plotseling mijn lieve oudste zoon,
onze broer, zwager en oom, de heer
E. A. SCHWANTJE
in de leeftijd van 49 jaar.
Zandvoort, 9 september 1963
Dr. C. A. Gerkestraat 15 R
Uit aller naam:
G. H. Schwaittje-Verheus
H. Gevhardstraat 11
Amsterdam (Osdorp)
De bijzctting in het familiegraf zal
plaatsvinden vrijdag 13 september
a.s. te 11 uur op de R.K. Begraafplaats Buitenveldert, Amstelveenseweg 355, Amsterdam.
Gelegenheid tot condoleance na afloop van de begrafenis.

STUDIO
o.l.v. Gloria & M. Tsohernoff - J. L.Zielstra
Wagemueg 208, Haarlem, tel, 19988

VERKOOPSTER v.
2 midd. p.w. Br. nr. 7003
bur. Z.Crt.

BALLET
- BEWEGINGSKUNST
Clubs voor volwassenen, kinderen en Kleuters.

VERLOREN
zondag
28 sept. in de duinen b.d.
Cort van der Lindenstraat
l SIAMESE KAT. Tegen
bel. ter. te bez. Cort v.d.
Lindenstraat 2 Duinzicht,
flat 7.

OOK TE ZANDVOORT IN HET GEMEENSCHAPSHUIS
Aanvang der lessen DONDERDAG 5 SEPTEMBER.
Inl. en aanm.: donderdag van 3.00—3.45 u. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

JONGE HENNEN
Pluimvee- en vogelvoeders
Spee. afd. vpgels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem.
Wij
bezorgen
maandag,
donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Woninginrichting
HEEMEIJBR, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWEJIK aannemen.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Vei-huur van
Opeis en Achterweg ï, telef. 2135
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Dame vraagt THUISWERK
Geen naaiwerk. Br. 7002
bur. Z.Crt.

.. .
Heden is zacht en kalm, na een
langdurig en geduldig gedragen lijden van ons heengegaan mijn lieve
man en onze zorgzame vader, behuvvd- en grootvader
DIRK VISSER
m de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort, 6 september 1963
Tramweg 28
J. C. Visüer-Visscher
D. Visser
R. Visser-Kuipers
J. Weber-Visser
A. Weber
en kleinkinderen

Wanneer u dit onder ogen krijgt, is het opzet) 23. ..Tb8-b7, 24. b4-b5!, Pc6-b8.
3e iBM-tournooi, dat l'/., week lang de 25. Kgl-fl (Haalt het mat er definitief
Het slot spreekt voor zichzelf) 25.
aandacht van de Nedeilandsc Echaakwe- uit
...c7-c6, 26. Pa6xb8, Tb7xb8, 27. b5-b6!,
rold heeft gehad, al weer beëindigd. Het Lg7-f8, 28. TalxaS, £7-f6, 29. Kfl-e2, c6-c5
ligt in mijn bedoeling in deze rubriek en- 30. Ke2-d3, Lf8-d6, 31. Ta5-b5, Ke8-d7,
kele mooie partijen uit dit tournooi te pu- 32. Kd3-c4, Kd7-c6, 33. Le3xc5 en Zwart
bliceren, o.m. de paitij, die met de spc- gaf op.
ciale prijs voor de wildste partij werd ge- Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.
honoicerd. Deze weck een goede partij
uit de meestergroep. Onze landgenoot
Zuidema verslaat op strikt logische wijze
do Duitse „Altmeister" Rellstab.
l
ZUIDEMA — RELLSTAB

Zandvoortse

De tei aardebestelling heeft heden
dinsdag 10 september plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau
Vreemdelmgenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool ,£>e Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen] radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 GertenbacJis Drukkerijt Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Ltlb5, a7-a6, 4. Lb5-a4, d7-d6, 5. c2-c3, Lc8d7, 6. d2-d4, Pg8-e7, 7. Pbl-d2 (De door
do theorie aanbevolen voortzetting is 7.
Lb3,
maar tot overtuigende resultaten
heeft deze zet na 7. ...h6 nooit geleid) 7.
..g7-g6 (Zo op het oog geen slechte zet,
Schaakliefhebbers,
maar misschien viel 7. ...Pg6 of 7. ...h6
voor ontspanning, genoegen
en
(om eventueel g5 te laten volgen) te preechte schaaksfeer
fereren) 8. d4xe5, Pc6xe5, 9. PfSxeS, d6x
e5, 10. b2-ta4!
(In dit soort stelling oen bekende zet;
naar het Gemeenschapshuis
hot belangrijke veld c5 wordt alvast met
Kom eens kennis maken met onze
de pion bestreken; eventueel volgt PJ2club. We spelen elke donderdagb3-c5) 10. ...Lf8-g7, 11. 0-0, 0-0, 12.
avond, v.a. 8 uur.
La4xd7, Dd8xd7, 13. Pd2-b3! (Wit schuwt
dameruil niet, en terecht: zijn stukken
staan aktiever dan de zwarte; Lg7 kijkt
pion o5 aan en Pe7 heeft geen goede mogehjkheclen) 13. . .Dd7xdl, 14. Ttlxdl,
Tf8-d8, 15. Lcl-e3, b7-b6 (Er dreigde 16. R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Pc5) 16. a2-a4!, Kg8-f8 (Zie diagram)
Uitslagen van gespeelde wedstrijden:
TZB-Vliegende Vogols
Vogelenzang 2-TZB 2
TZB 3-Geel Wit 4
TZB 4-Vliegende Vogels 5
TZB jun. a-DSS b
TZB adsp. a-O.G. b
TZB aps. b-Kennemerland c

Te koop: pracht u H D H"
RADIO automatie met 6
luidspr. en 9 druktoetsen
z.g.a.n. van ƒ 950 voor
ƒ 350. Br. nr. 7001 Z.Crt.
MET SPOED
WOONRUIMTE gevraagd
door jong echtp. z. kind.
Met weinig tevreden, evt.
voor de winter. Br. ond.
nr. 6902 bur. Z.Crt.

„GYMNASION" JULES KAMMEIJER
Lich. Opv. M.O.
Damesclubs rhythmische gymn. Fitmakende oef. voor lieren. Clubs voor jongens
en meisjes. Kleutergymn. (vanaf 4l/s
jaar) Skiplannenf
Onze voorbereidende
gymnastiek is ideaal! Heilgymn. massage,
swangerschapsgymn. onder deskundige vrouwel. leiding. Aanv. alle clubs
okt. Spoedige aanm. aan te raden.
ADR.
PAUWLAAN 29, HEEMSTEDE
Telefoon 39380.

AANGEBODEN:
complete dames-rijuitrusting, mt.
42; Veli gashaard 12-staafs.
Tel. na 19 uur, 02507-3009.

Aardappelen-, groenten- en fruithandel

Fa. C. Draijer & Zn.
VAN OSTADESTRAAT 9, telefoon 2750

Piano-, orgel-,
blokfluitlessen
door Ier. I.T.R., ook aan
huis, te Z'voort e.o., en te
Haarlem.
BEP S C H I E R M E I E R
Marnixstraat 29, Haarlem
Telefoon 02500-56273.
Nette HULP gevr. voor
halve dagen, de hele week.
Mevr. v. Turenhout, Vinkenstraat 34.
Aangeb.: Coleman OLIEHAARD z.g.a.n. Te bevr.:
Leeuwerikenstraat 12/5.
Gevr.: WERKSTER voor
2 ocht. p.w. Mevr. Keislair,
Kostverlorenstraat 99, telefoon 2406.
VRIJE GARAGE te huur.
J. ter Haak, Marisstraat 29

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 16 tot 30 september

Dirk van den Broek's Supermarkt
vraagt voor directe indiensttreding.

flinke jongeman

die opgeleid wil worden tot chef van onze
afdeling groenten en fruit, en

magazijnbeheerder
Tevens voor assisitentie in de winkel.
Goed loon en-5-daagse werkweek.
Aanmelden bij de chef (tel. 3643), na 18 uur: 3811.

Te koop: RODE en GRIJZE
TEGELS. Worden evt, gelegd.
Loos, Spoorbuurt2-5 straat 11.
1-5
Café OOMSTEE
11-3 Iedere donderdag en vrij5-2 dag gekookte of gebakken
3-1
MOSSELEN
1-1 Zeestraat 62, telefoon 2263

l

Met ingang van 10 september 1963 starten wij met

een uiterst moderne
Autorijschool
Met de soepele Simca 1000 leswagen (mo-

0-7

del 1963) en onze gemakkelijke, gratis,
theorielessen van een gedipl. instr. kan nu
ieder snel een rijbewijs halen. Indien u dat
wenst, geven wij u gaarne een proefles.
Wegens enorm succes verlengd tot 15 sept.
Alle personen, die voor 15 september a.s.
onderstaande aanmelding inzenden, ontvangen als openingsaanbieding 10 lessen
voor ƒ 65, — (normaal ƒ 75,— ).
TEVENS LUXE VERHUUR.
Voor langere termijn speciaal tarief.

Stadsschouwburg
te Haarlem

P. V. „Pleines"

Te koop: drie moderne
CLUBJES m. bljpass. DIVAN. ƒ 60,-- Kostverlorenstraat 39.

De P.V. Pleines hiald afgelopen zondag
Zaterdag 14 sept., 8 u.
een wedvlucht vanaf Mons over een afToneelgroep Centrum
Met en zonder leesbril
stand van 218 km. Gelost om 7.50 uur, Nathan de wijze
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
arriveerde de eerste duif om 10.08 uur.
Zondag 15 sept., 8 uur
De uitslagen luiden als volgt:
Romans
Toneelgroep Centrum
H. Lansdorp l
Simenon - De deur.
Nathan de wijze
17. a4-a5; (Stelt Zwart voor een onaange- W. Terol 2, 5
Simenon - Maigret met vakantie.
name keuze: 17. ...b5 of 17. ...ba5:. Op
Donderd. 19 sept., 8 u.
Leiker - Drie getuigen. /
A. Dorsman 3, 7, 8, 9
17. ...b5 volgt 18. Pc5, b.v. 18. ..:Tdl:,
Vuyk - De wilde groene geur.
Nederlandse Comedie
19. Tdl:, Ke8, 20. Td7, c6, 21. Tb7, TdS Jb. Koper 4, 16, 17, 21
Donovan - Headlights and markers.
(21. ...PcS, 22. Pe6!), 22. g3 etc. Speelt A. IJzendoorn 6
Victor
Zwart in deze variant 20. ...Ta7, dan is W. v.d. Wouden 10, 12, 39, 22
Ontimkkehngslectuur:
of de kinderen
21. Pa6:!, Ta6:!, 22. Tc7: bijzonder sterk.
. aan de macht
„Artis", jaargang 1962/63.
In het vervolg kiest Zwart 17. ...ba5: in C. Visser 11, 20
Disco discussies, jaargang '62/63; nieuws do hoop op een aktief tegenspel, geba- W. Driehuizen 13
Vrijdag 20 sept., 8 uur
voor gramofoonplatenliefhebbers.
seerd op mat op de onderste rij, maai- het K. Driehuizen 14, 15, 18.
Toneelgroep Theaier
Claus - De dans van de reiger, toneel- blijkt, dat Wit de zwarte bedoelingen
stuk. 1962.
steeds kan doorkruisen en dat Zwart uitLuitenant
Tenant
Huysmans - Matthias Grünewald, com- eindelijk een pion verliest) 17. ...b6xa5, 18.
plete editie van zijn schilderijen.
Pb3xa5, Td8xdl+, 19. Talxdl, Kf8-e8, 20.
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Presser - Europa in een boek. 1963.
Pa5-b7, Pe7-c6, 21. Tdl-al, Ta8-b8, 22. Pb7Coup. gold. Voorv. op de
Speelman - Emailleren.
c5, a6-a5, 23. Pc5-a6! (Niet 23. ba5:, Pa5:,
en 2 dg erv. v. 10 tot
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
De vragende mens, jaargang 1962 (R.K.
24. Ta5:?, Tbl mat. De tekstzet, betekent
15 u. Tel. na 12 uur.
godsdienstig tijdschrift).
praktisch de weerlegging van de zwarte Achterweg l
Telef. 2135

10 rijlessen voor f 65.00
'De eerste les wil ik ontvangen op: (dat.
invullen s.v.p.) ................ ...... v.m./n.m.
uur ............
Wenst wel/niet afgehaald te worden
' Naam:
..............
Adres:
.....
no.
" Woonplaats:
.
"
Handtekening:
Inzenden aan:

ERKENDE

Bondsrijschool /WELTEVREDEN'
Dr. C. A. GERKESTRAAT 99 - ZANDVOORT. ~ TEL. 2294.

ij De Gruyter
Winst van de Week f

* ^\ geldig van 11 t/m 17 september

Winst van Je Week f
Bij elke 4 gulden boodschappen 2 pak
Goudmerk

Bij eik paar Grilon dameskousen
of herensokken een pok

f% ^

5OO gram volvette, belegen
• H p> •

MEI
HAAS

-^ arm *** '- < i

r f

MAAK UW DROOMWENSEN WAAR /
DE GRUTTER DE PRIJZEN LAAT KELDiREN ! KIJK MAAR
Huishoudzeep
Afwasmiddel
Gritol
Bleekmiddel
Kwixop
Rensa
Rensol
Zachte zeep
Soda

HOOGTEZON BRAUN-KEUKENMACHKNE RADIO STEREO
Meer dan

nu slechts

f ü U«™goedkoper
Droompri|s t
200 zegels a 10 et. -r f.39,of 590 zegels.

200 zegels a 10 et.
of 1680 zegels.

f. 148,-

GRAMMOFOON
COMBINATIE
ruim f.150.- goedkoper.
Droomprijs: 200 zegels ô 10 et. + f. 179."
of 1990 zegels.

Vraag de droomwens-folder. Keuze uit vele droomwensen — van ongekende kwaliteiten - voor ongelooflijk lage prijzert,
PIK ELKE DROOMZEGEL MEE DIE U KRIJGEN KUNT:
bij elke sulden die U besteedt
bij elke 250 grom .koffie
~-

R

• bij etké 3 pakjes margarine

•Zelfglanswas '/Zl. blik
flacon
Wrijfwas
doos
Vloeibare Wrijfwos
flacon
Zilverpoets
Kachelpoets

3H66T1 BRUYTER

dubbel stuk
27
pak
30
knijpflacon 189-98
knijpflacon
47
pak
140
bus
53-47
knijpflacon 165
pot
48
750 gr. zak -23

busje
tube

260
115
130-65
95
95
35

u? u i - j •,;!:• A; U:: "'.P C H l i F
Opgericht Inr

63e jaargang no. 71 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1963

ZANDYOORTSE COORANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

achtiger en romantischer te zien dan deze
in werkelijkheid is.
De kinderen blijken overigens heel wat
openhartiger te zijn dan de volwassenen,
die bij het onderzoek van twee jaren geleden werden ondervraagd als het gaat waarom zij boeken lezen. De kinderen noemen
in grote meerderheid het ontspanningskaJeugd leest veel en graag
rakter in de eerste plaats (fijn, prettig);
de ouders voeren vooral het nuttigheidskaIn opdracht van de Stichting Speurwerk betreffende het Boek heeft de Nederlandse rakter van het lezen aan (goed voor de
Stichting voor Statistiek een onderzoek gehouden naar het lezen van boeken door ontwikkeling).
Slechts weinig ouders (5 pet.) noemen
kinderen van 7 tot en met 17 jaar. Hoewel het onderzoek in de eerste plaats was bede ontspanningsfunctie van het kinderdoeld als een „marktanalyse" ten behoeve van de boekhandel, zijn de resultaten te- boek; zij zien het heil van de kinderlecvens bedoeld een algemeen maatschappelijk belang te dienen.
tuur vooral in bevordering van de algemene ontwikkeling (68 pet.) en taalbeAan het onderzoek dat „Kinderen en boe- teit te hebben gedaan; zij vertoonden een heersing (19 pet.).
Bij de vrije-tijdsbesteding staat zowel
ken" is genoemd, ging twee jaar geleden een „leesexplosie". Deze reactie op de eerste eronderzoek „Mensen en boeken" vooraf. Bei- varing van het eigen leesvermogen is ken- bij ouderen als bij kinderen het lezen voorde zijn onderdelen van een nog niet afge- nelijk van groot belang voor de handha- op. 71 procent van de ondervraagde kinderen noemde lezen de meest voorkomensloten speurwerk naar de lees-, koop- en ving van een hoge leesbereidheid later.
Bewuste pogingen van de ouders om het de vrijetijdsbesteding. Spel en sport kostudiegewoonten van het Nederlandse publiek, waarachter de Vereniging tot bevor- kind op wat latere leeftijd tot lezen te sti- men bij de ondervraagden op de tweede
en derde plaats.
dering van de belangen des boekhandels muleren hebben meestal weinig invloed.
Grote leeslust treft men vooral aan bij
de drijvende kracht is.
Gemiddeld lazen de in de enquête onVoor het eerst is hier een wetenschap- kinderen met goede schoolprestaties, bij derzochte kinderen twee boeken in de vier
pelijke benadering gegeven van de leesge- kinderen waarvan het opleidingsniveau van weken: 31 procent las het boek dat vader
woonten van het kind en van zijn gedrag de ouders hoog is, en bij kinderen uit ge- of moeder een fijn boek genoemd had, 15
als boekenconsument. Alleen al aan dit reformeerde gezinnen (in tegenstelling tot procent nam een boek op aanraden van de
boekhandelaar, 10 procent werd geadviseerd door bibhotheekpersoneel en 8 procent luisterde naar de leerkracht. Naarmate de kinderen ouder worden, zijn ouders minder vaak, leeftijdgenoten en leerkrachten vaker de raadgevers.
Van de ondervraagde kinderen heeft
slechts 12 pet. nooit van de boekenbon gehoord (tegen 27 pet. van de volwassenen)
De meeste kinderen prefereren een boekenbon boven een boek als geschenk. Maar
als geschenk staat het boek bij hen weer
op de eerste plaats.
Ruim 40 pet. van de kinderen leent boeken uit bibliotheken (tegen 25 pet. van de
volwassenen). Van de ondervraagde kinderen zegt 58 pet graag stripverhalen te lezen. De belangstelling hiervoor neemt af
bij hoger opleidingsniveau.
De werkelijkheid: „...S. Vestdijk, Jan Wolkere, Henry Miller, W. F. Hermans..."
Wanneer de kinderen zelf een boek uitzoeken letten zij voora1. op de soort, de infeit ontleent het onderzoek een belangrijke vooral rooms-katholieke gezinnen).
houd (52 pet.) een' kwart let op uiterlijk,
Bij het onderzoek zijn enquêtes gehou- dikte, illustratie en lettergrootte, een
waarde, nog afgezien van de conclusies die
den onder 1007 ouders, 815 leerkrachten kwart op de schrijver en nog eens een
men uit het dikke rapport kan trekken.
Hoe jonger het kind met het lezen van en 654 kinderen uit de vijfde klas L.O. en kwart op de titel. Slechts 8 pet. zegt op
boeken is begonnen (vooral vóór het acht- hoger. Daarbij blijkt, dat de ouders niet al- de leeftijdsaanduiding te letten.
ste jaar), des te hoger is de leesbereid- tijd een juist beeld hebben van de leesvoor-'
Uit de enquête is wel gebleken, dat hoe
heid. De kinderen met een grote leeslust keuren van hun kinderen. Met name hebblijken, toen zij thuis begonnen te lezen, ben zij de neiging de belangstelling van de meer boeken de ouders bezitten des te meer
dit meestal direkt met een grote intensi- meisjes in de puberteitsjaren als kinder- boeken ook het kind heeft.
Lenen de meest voorkomende

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentscho Bank, Zandvoort

vrijetijdsbesteding

KINDEREN EN BOEKEN

Burgerlijke Stand
6 september — 12 september 1963
Ondertrouwd: Jozef Cornelis Koning en
Elisabeth Magdalena Smouter; Anton Louis van Soolingen en Magdalena Johanna
Bos; Johann Joseph Wobma en Maart je
Nijkamp; Hendrikus Johannes Bertje Bijsterveld en Herta Irene Bluijs; Willem
Jan van der Voet en Marja Berendina
Elisabeth Obermann.
Gehuwd: Jozeph Leeser en Margaretha
Wilhelmina Kiewiet; Fritz Gerd Behrens
en Erna de Ringh de Vries; Johann Heinrich Berton en Carolina Hendrika Smit;
Willem Leendert van der Moolen en Willempje Kraaijenoord; Jan Machiel Gaus en
Francisca Bernardina Burgers.
Overleden: Ernst August Schwantje, oud
49 jaar.
Geboren buiten de gemeente: Marcel,
zv. Th. de Boer en van T. Bol; Jan, zv. A.
van Duijn en van G. van Koningsbruggen;
Mariëtta Paulina, dv. S. P. Bosman en van
M. G. M. de Martino.

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Rotterdam", 15 september;
ss „Maasdam", 16 september en
ms „American Charger", 18 september.
Argentinië:
ms „Aludra", 18 september.
Australië:
ss „Theseus", 18 september.
Brazilië: •
ms „Louis Lumière", 17 september;
ms „Aludra", 18 september.
Brits Oost-Afrika:
ms „Africa", 19 september.
Canada:
ss „Rotterdam", 15 september en
ss „Rijndam", 18 september.
Chili:
ms „Burgenstein", 15 september
Ned. Antillen:
ms „Oranje Nassau", 17 september.
Nieuw-Zeeland:
ms „Mersey Lloyd", 16 september.
Suriname:
ms „Marathon", 18 september.
Zuid-Afrika (republiek) en Z.W.-Afrika:
ms „Pretoria Castle", 15 september en
ms „Steenkerk", 18 september.

BESTUURDER MOET
VOORUITZIEN
s
Waarneming veelal beperkt
Met het toenemen van de verkeersintensiteit worden de eisen, waaraan een goed bestuurder moet voldoen steeds hoger. Een van deze eisen is dat men tijdens het rijden voldoende ver vooruitziet, ongeacht of men nu fietser, bromfietser, scooter of
motorrijder, dan wel automobilist of trambestuurder is.
Veel bestuurders nemen niets waar van
hetgeen zich afspeelt op enige afstand of
in de verte op de rijweg of de trottoirs.
Zij betrekken in hun waarnemingen vrijwel uitsluitend het wegbeeld onmiddellijk
vóór het voertuig, waardoor zij zelf voortdurend in narigheden komen en ook anderen in gevaarssituaties brengen.
Deze, doorgaans slechte rijders, zijn,
doordat hun waarnemingsgebied te beperkt
is, niet in staat soepel en vlot te rijden.
Ze reageren niet tijdig genoeg op situaties, die een goede rijder al in de verte
ziet aankomen of uit intuïtie verwacht.
Een slechte rijder zal te laat ontdekken,
dat een voetganger op een zebra pversteekt. Die voetganger is op het juiste moment begonnen met het oversteken; het
naderende rijverkeer bevond zich op een
zodanige afstand dat het zonder moeite
tot stilstand zou kunnen komen om hem
onbelemmerd doorgang te verlenen. Doordat echter de bestuurder de zebra en de
voetganger te laat opmerkt, zal hij in het
gunstigste geval slechts op het laatste moment, door krachtig remmen vlak vóór
de zebra tot stilstand kunnen komen, daarbij de voetganger en het achter hem komende verkeer in gevaar brengend.
De goede vlotte rijder weet situaties als
deze te voorkomen. Hij is steeds bedacht
op zebra's en daarop overstekende voetgangers. Zijn rijstijl is daarop ingesteld.
Hij mindert zijn snelheid bijtijds en zal
geleidelijk kunnen remmen om soepel en
op tijd tot stilstand te komen, op enige

Er is deze zomer weer geklaagd over het gebrek aan ontspamnngsmogehjkheden in de badplaats. Een gebrek, dat vooral wordt gevoeld wanneer de zon verstek laat gaan en regen en wind de plaats
van het zomerweer innemen. De kwestie van het gemis aan voldoende ontspanning voor de toeristen is in deze kolommen al meerdere
keren aan de orde gesteld. Enige weken geleden hield Stoeleman m Zandvoorts
Badboek nog een pleidooi — hij zou het waarschijnlijk anders noemen — voor een
aantal simpele vakantiegenoegens die zeker binnen het bereik van Zandvoort liggen.
Maar of het tveerklank zal vinden? De ervaringen geven weinig of geen reden tot
optimistische verwachtingen. De zomer van J9G3 met veel wind, kou en regen is
voorbij en wat gebeurt er m lS6lt ?
Misschien dat Stoeleman en de verwaaide en verregende vakantiegangers troost vinden in een gedicht van L. Th. Lehman, waarin hij een beschrijving geeft van een
gebeurtenis voor de kust van Zandvoort. Een herhaling zou het monotone seizoenpatroon van de badplaats in één slag veranderen.
Zeven zoute zeemeerminnen
zijn te Zandvoort aangespoeld,
iverden daar om te beginnen
flink aan tand en staart gevoeld
door doktoren en politie,
toen ze gilden van de pijn;
toen pas bleek aan d'oppositie
dat het geen bedrog kon zijn.

Velen kwamen, zij die visten
voor 't genoegen en om strijd,
Vlotte sentimentalisten
nu eens propvol zaligheid.
Deputaties spiritisten
calvinisten groen van nijd,
accurate folklonsten,
mensen uit nieuwsgierigheid.
Weldra waren zij verdwenen,
minder bang voor mijngevaar,
lieten enklen stijf aan 't wenen,
de cultuur geheel onklaar.

Reprise van thema's
Woodbrookerscursus in herfst en winter
De A.G. Woodbrookers te Bentveld heeft het cursusprogramma voor het komende
najaar en de winter van 1963 bekend gemaakt. De keuze van 't programma, schrijft
de cursusleiding, werd beperkt door beloften, voorjkar 1963 gedaan, om bepaalde
thema's te herhalen gezien de overgrot" belangstelling die. er voor bleekste bestaan.
Het programma ziet er als volgt uit:
28—29 september:
Communicatie in het bedrijf

23—2J, november:
Vakbeweging en bedrijf

Moeilijkheden met het verstaan van elkander heeft men op tal van punten in de
samenleving. Het bedrijfsleven kent hier
eigen problemen, die niet zelden een nadelige invloed op de produktiviteit en op
de bedrijfssfeer uitoefenen.
Uitgaande van een film en van enkele
concrete situaties wil men zich in het probleem verdiepen en gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
Een cursus bestemd voor leden van ondernemingsraden en voorts voor elkeen
die in de communicatie-problemen in een
bedrijf is geïnteresseerd.
Wat is communicatie? - dr. A. v. Biemen.
De film „Productie 5118".
Bespreking van de film in groepen.
Hervertom'ng van de film.
Vormen van communicatie in het bedrijf moeilijkheden en mogelijkheden. Rollenspel - gespreksgroepen - samenvatting
door dr. A. van Biemen.
Leiding: dr. A. van Biemen en mej. drs.
A. A. in 't Veld.

Een weekeindecursus bestemd voor mensen uit het bedrijfsleven en voor allen die
op een of andere wijze geïnteresseerd zijn
in de vakbeweging.
Vakbeweging en bedrijfsbeleid - moet en
kan de vakbeweging invloed uitoefenen op
het economische en sociale bedrijfsbeleid?
Vakbeweging binnen het bedrijf? - moet
en kan de vakbeweging ten bate van de
werknemers binnen het bedrijf bepaalde
posities en functies vervullen? •
Sprekers worden t.z.t. bekend gemaakt.
Tijdige aanmelding is dringend gewenst.

afstand vóór de zebra, om het uitzicht van
de voetgangers en van het rijverkeer niet
weg te nemen.
Hij rijdt duidelijk en laat de overstekende voetganger door zijn wijze van rijden
bewust blijken, dat hij van plan is tijdig
te stoppen. De goede automobilist kijkt J2—13 oktober:
daarbij ook in zijn spiegels en drukt daar- Welvaart en politiek
bij bovendien een paar keer op het rempe- Met de toename van de welvaart schijnt
daal om het achteropkomende rijverkeer zich een wijziging in de politieke doelstcldoor de opflitsende achterlichten te waar- ling te voltrokken. Oude doelstellingen
schijnen hun aantrekkingskracht te verlieschuwen.
zen, nieuwe politieke en maatschappelijke
Bij slechte weersomstandigheden, duis- idealen komen nauwelijks boven de horiternis en regenval zal het bijtijds waar- zon en als ze er al zijn blijven ze in de
nemen van de zebra extra aandacht vra- schaduw.
gen, temeer omdat ook do overstekende
Voor radikale veranderingen in de maatvoetganger dan vaak slecht waarneembaar schappelijke structuur schijnt weinig beis.
langstelling te bestaan, terwijl zulke wrjDe goede bestuurder die attent rijdt, zal zigingon dringend nodig blijken.
Over deze en verwante vragen, wil men
zich voorts steeds afvragen, waarom een
ander afremt of stilstaat voor een ze- met elkaar grondig denken.
bra. Ook al ziet hij geen voetganger over- 1. Een nieuwe maatschappelijke woning steken, hij zal hem verwachten. De voettechnische en organisatorische wijziginganger kan immers juist schuil gaan achgen in de maatschappij - ds. W. Hessel.
ter het reeds stilstaande voertuig. Aannemend dat er voor dit stilstaan een reden 2.' Roept andere gedragspartonen op
mensen gaan anders denken over werk
zal zijn, remt een goede bestuurder eveneens af en stopt zonodig ook. Het passeren en vrije tijd, geld en goed, veiligheid en
vrijheid, geloof en politiek - ds. L. H.
van vóór een zebra rijdend of stilstaand
Ruitenberg.
verkeer is zeer gevaarlijk. Vooral bromfietsers en fietsers maken zich hieraan 3. Wat gaat dit betekenen voor de politieke keuze' Een algemeen gesprek,
nogal eens schuldig. Zij rijden voor een zewaarbij men de verkiezingsuitslagen wil
bra stilstaande auto's soms met onverminlaten meespreken, afgesloten en samenderde snelheid rechts voorbij. Dit heeft
gevat door dr. A. van Biemen.
dan ook reeds meermalen tot ernstige ongevallen geleid.
Leiding: dr. A. v. Biemen en J. J. de Wit.

H—15 december:
Tragiek bij Sartre en Camus
In een weekeinde vorig jaar over het tragisch bewustzijn, kwam de wens naar voren dit onderwerp toe te spitsen op moderne toneelliteratuur. Wat is de tragiek in
het werk van Sartre en Camus? Er zal
niet alleen een inleiding over dit onderwerp gehouden worden, maar er wordt bovendien een fragment gespeeld uit een
stuk van Camus, door leden van een groep
van de Nederlandse Amateur Toneel Unie.
Daarna wil men in een tweede inleiding
de tragiek m het werk van deze existentialistische schrijvers confronteren met de visie van het Christendom op het menselijk
bestaan.
Sprekers: dr. L. W. Nauta (gevr.) - mej.
drs. A. A. in 't Veld.
Deelname is beperkt, omdat een aantal
plaatsen wordt gereserveerd voor leden
van de Natu.
Leiding: mej. dis. A. A. in 't Veld, mej.
I. E. Flesseman, dr. A. van Biemen, J. j.
de Wit.
De administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers waar alle inlichtingen (o.a. meer programmaboekjes)
kunnen worden gevraagd, is gevestigd te
Bentveld, Bentveldweg 3, tel. 02500-41301.

Watergetijden
HW LW HW
LW
sept.
15 1.46
9.30 14.17 22.—
16 2.35 10.30 15.01 23.—
17 3.17 11.— 15.40 23.30
18 3.54 12.— 36.15 24.—
19 4.29 12.30 16.49 24.30
20 5.01 -.30 17.20 13.—
21 5.33
1.— 17.48 13.30
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
5.30—12.—
6.30—13.—
7.30—13.30
S.OO—14—
8.30—14.30
9.00—15
9.30—15.30
Mije KCzn

AMULETTEN IN EL HUDA
tegen ziekten en boze ogen
Met financiële en materiële steun van de NOVIB werd de regering van de Sudan in
Afrika in staat gesteld in de plaats El Huda een proefstation voor de veefokkerij te
bouwen.
De NOVIB zond ter bestudering van het piojekl twee deskundigen naar de Sudan, Ir. Appelman, en diens assistent de heer A. M. van Oosten. Zij hebben zich
uiteindelijk ook belast met de bouw van het proefstation.
In nevenstaand artikel geeft de Heer Van Oosten zijn indrukken weer van zijn
verblijf in de Sudan, in bijzonder met betrekking tot de streek rond El Huda.
El Huda is in do droge tijd een dorp tussen de Witte en de Blauwe Nijl zoals er
zoveel dorpen zijn in die landstreek: kleurloos, kaal, niet vanuit de verte waarneembaar, volledig verscholen doordat de kleur
van de huizen gelijk is aan de kleur van
de grond. Hier en daar een stoffige accacia-boom maar vorder is er geen sprietje
groen te bekennen. De huizen worden niet
omgeven door frisse tuintjes, deuren worden hoogstens met wat groen carbolmeiim
bestreken en wat in deze streek nog vvul
kleurig zou zijn, het gedoe van kinderen
en heen en wser lopende vrouwen, is gekenmerkt door groezelig wit en opvallende bedeesdheid.
De eerste indruk van dit dorp en van
alle dorpen in de omgeving is een rommolige verzameling van lemen huizen, zonder enig systeem bij elkaar gezet.
Van alle kanten vragen huisvaders te
komen theedrinken en wat te praten.
Gastvrijheid is plicht, ook al zou men
er diep voor in de schuld komen te zitten.
Men wil alles weten; waar je vandaan
komt of je Moslem bent, of er in Hollanda
ook Moslems zijn.
Godsdienst is voor deze mensen zeer
belangrijk. Het haalt hen uit de dagelijkse dingen; het is voor hen gecstverheffend, vormend, opvoedend en vertrouwd. Het vormt voor hen een kader
waarin het dagelijks leven zich afspeelt.
Vóór het licht wordt zingt de man, die
belast is met het onderhoud van de dorpsmoskee, het Alahoe Akbar d.i. Allah is
groot, om de gelovigen uit de slaap te halen voor het verrichten van de eerste Salat van de dag. En als de avondzon de
kim raakt knielt men weer. Deze twee
plechtigheden worden vrij trouw onderhouden.
Het noordelijk gedeelte van Sudan is
volledig Islamitisch. De regering bestaat
alleen uit Moslems en als men een noordeling vraagt wat hij is van religie, dan
zegt hij altijd Moslem. Toch zit aan dit
Moslem-zijn in Sudan een merkwaardige
on-mohammedaanse trek, die men terug
kan vinden tot in Zuid-Egypte. Het is het
oude animistische heidendom, dat overal
in het veld is terug te vinden. Hen ziet
het aan de kinderen, als zij amuletten
dragen, aan de katoenplukkers, die de katoen verzamelen onder het gewapper van
een witte vlag tegen het boze oog; men
vindt het op iedere markt, waar amuletten tegen elke ziekte, tegen alle soorten
boze ogen, zelfs tegen geweerschoten, verkocht worden voor prijzen die variëren
van 5 piasters tot 10 Sudanese ponden
(Ben piaster is iets meer dan 10 cent en
een Sudanese pond is ongeveer ƒ 10,32.)
De Islam is de godsdienst voor do mannen, de vrouwen houden zich nog steeds
aan het heidendom.
In El Huda dragen dan ook de meeste
vrouwen amuletten; zij behangen hun
kinderen met deze dingen en zeggen tegen de arts. die hen zo af en toe controleert, dat ze al of niet last hebben van één
of ander boos oog. Daar de dochtertjes
thuis werken en de moeder helpen, staan
zij veel meer onder invloed van het heidendom dan de jongens, die er op uit trekken en met vader het veld óp gaan. Zo
blijft de verscheidenheid van uitdrukking
der geestelijke gevoelens door de loop van
de tijd gescheiden tussen de geslachten.
Het dagelijkse leven van de vrouwen in
dorpen als El Huda is verre van gemakkelijk. Het is de vrouw, die het eerst opstaat, thee klaar maakt, water haalt, kinderen zoogt, de schapen weg brengt naar
de verzamelplaats van waar een van de
dorpsherders vertrekt, koren maalt, „kisra", het standaardvoedsel in Sudan bereidt en driemaal per dag een maaltijd
klaar moet hebben met de traditionele
koffie en vaak ook nog thee.
In de middag helpen veel vrouwen mee
op het land. Het wassen van de kleren
moet tussen al deze regelmatig weerkerende bezigheden in gebeuren. Dit wassen
is, door het gebruik van te wenig water,
vaak een uitspreiden van het vuil over het
hele kledingstuk.
In heel Sudan bestaat een waierprobleem. In de regentijd is in het grootste
gedeelte van het land te veel en in de
langste, de droge tijd, is er te weinig. •'''
Honger wordt in de Sudan niet veel
geleden, daarvoor is het land te dun bevolkt. Er is water nodig. Water voor irrigatie en het drenken der dieren en water
voor menselijke consumptie. Er is wel
een voedselprobleem, maar dat ligt in de
samenstelling van het menu.
Driemaal per dag eet men warm. Driemaal per dag eet men „kisra". Kisra is
een gerecht dat beslaat uit dweilkleurige
vellen gemaakt van Durameel. Dura is
het graang-ewas dat in Sndan door de bcvolking wordt verbouwd. Het is hetzelfde
gewas, dat de "Amerikanen Millet-corn
noemen.
Van het meel maakt men een dun boslag. Dit wordt in kleine hoeveelheden
uitgegoten in een iets vet gemaakt plat
bakblik. Het blik staat boven een houtskoolvuur op een komfoor, dat gemaakt
is van een leeg petroleumblik.
Het resultaat is een poort dunne pannekoek, die op een grauwe ouwel lijkt. Doze
vellen worden enkele malen gevouwen en
in die vorm opgediend.
Ben ander gerecht is „moulah", een
saus gemaakt van tomaten, olie, water,
uien en stukjes vlees. Kruiden worden
naar smaak toegevoegd, vooral spaanse
peper in poedervorm, „Sjatta".
Als groente eet men de bladeren en
vruchten van hybiscus esculenta (Bahmia) en de bladeren van carchorus olitorius (mologhia). Beide groenten kookt
men met veel water.
Stukjes kisra worden altijd in moulah
gedoopt, soms ook m een schaaltje bahmia of mologhia. Meestal overgiet men
de kisra-vellen met een van do dunne
groenten waarna de mannen om de schaal

op de grond gaan zitten en met de haiïd
kisra en groente mengen tot een homogene klont, die met een behendige zwaai
in de mond wordt gestopt.
Moulah is voor de bevolking geen regel.
Men eet het hoogstens tweemaal per week
Vlees is luxe. l kilogram rundvlees, met
bot, kost 12 piasters en l kg schapenvlees, eveneens met bot, kost 24 piasters
terwijl het dagloon van een ongeschoolde
arbeider 20 piasters is.
Volgens schatting eet de bevolking per
hoofd per dag niet meer dan 30 gram
vlees. Wat aan eieren wordt geconsumeerd
is te verwaarlozen. Kippen houdt men,
omdat ze er toch eenmaal zijn, terwijl
de opbrengst aan vlees als „meegenomen"
wordt beschouwd.
Plantaaidig eiwit verkrijgt men van
aardnoten, linzen en lubia Ook eet men
gekookte bruine bonen. Van aardnoten
wordt soms een uitstekende soep gemaakt. De laatste tijd zijn er komkommers, watermeloen, aubergines en bataten. Als sla wordt het bladrozet gegeten
van eruca sativa, in het sudanese arabisch
djir-djir geheten. De smaak hiervan is bijzonder goed.

Het hoofdvoedsel blijft kisra. In het
dorp El Huda is in het kader van het ontwikkelingsproject echter een bakker gekomen, die van tarwemeel vloerbroodjes
bakt en goede zaken doet, wat overeenstemt 'met onze 'veronderstelling, dat" de
bevolking zelf kisra ooty beter, acht als
veevoer. In de meeste dorpen is geen bakker, zodat men dus voorlopig bijna overal
nog aan de kisra moet.
In het ongeirrigeerde gebied heeft men
als groente alleen wat gedroogde bahmia uit de regentijd. De mensen uit die
streek zijn dan ook helemaal op kisi'a
aangewezen. Schapen worden gehouden
voor het vlees en als bijproduct wint men
van deze dieren een weinig melk. Het
vlees is van uitzonderlijk goede smaak.
Omdat men de jonge rammen slacht is
het bijzonder mals.
Runderen worden voor het overgrote
deel alleen op hoge leeftijd geslacht, zodat rundvlees meestal oud en taai Is.
Geitevlees wordt hoofdzakelijk gegeten
na huisslachting; het is haast niet in de
handel.
Langzaam komt de bevolking los uit
de eeuwenlange stpfboel, te weinig water, allerhande gebrekziekten en hoge
kindersterfte.
Alle kinderen kunnen naar één of andere school, vrouwen krijgen les in goed
koken, naaien, borduren en kinderverzor-

Mensen en zaken

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zondag l september:

ADO '20-Zandvoortmeeuwen 3
i'
Uitslagen zaterdag,-7 september:

SVJ-Zandvoortmeeuwen
SVJ 2-Zandvooftmeeuwen 2
Zandvoortmeeuwen 3-IJmuiden 5
Adspiranten:
Zandvoortm. a-Kennemerland a
Zandvoortmeeuwen b-Alliance b
Schoten c-Zandvoortmeeuwen c
Zandvoortmeeuwen- d-TYBB d
Zandvoortmeeuwen e-TYBB e
Schoten d-Zandvoortmeeuwen g

3-4
3-4
2-11
3-2
2-1
2-1
2-5
0-1
17-1

Uitslagen zondag 8 september:

Quick A-Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen 2-VVB 2
Zandvoortmeeuwen 3-Kennemers 3
Concordia 2-Zandvoortmeeuwen 4
Spaarnevogels 3-Zandvoortm. 6
Zandvoortmeeuwen 7-TYBB 8

5-0
5-0
0-4
3-2
5-2
8-2

Junioren:
Zandvoortmeeuwen b-EDO b
5-2
Het particulier initiatief begint ook op
gang te komen, zich los te werken van
Zandvoortmeeuwen c-DSB a
19-0
de traditionele dorpssfeer, waar de bezitter geacht wordt zijn rol als SinterProgramma zaterdag 14 september:
klaas naar behoren te vervullen.
Overal komen winkels en winkeltjes en
Zandvoortm.-Jong Hercules
16.15 u.
wat belangrijker is, rijkere lieden gaan
7 Zandvoortmeeuwen 2-WB
16 u.
hun veestapel exploiteren door de koeien
16 u.
beter te verzorgen dan men vroeger ge- 17 Zandvoortm. 3-Tw. Jeugd
wend was en de melk aan vaste klanten
Adspiranten:
te verkopen.
Zo Jïomt Sudan vooruit, wordt zich 49 DSS a-Zandvoortmeeuwen a 15.15 u.
langzamerhand bewust van zijn moge- 86 Zandvoortm. c-Ripperda b
14.30 u.
lijkheden en is, mede dankzij bijstand van
96
HBC
e-Zandvoortmeeuwen
d
15 u.
het buitenland, in staat zijn mogelijkhe100 Zandvoortmeeuwen e-EHS b 14.30 u.
den te benutten.
124 Zandvoortm. f-Sp.vogels a
14.30 u.

Voeding van Jiet schoolkind

Energie behouden
die in de vakantie werd opgedaan

Pupillen:
150 RCH a-Zandvoortmeeuwen a
154 RCH b-Zandvoortmeeuwen b
155 HBC .b-Zandvoortmeeuwen c
161 RCH c-Zandvoortmeeuwen e
162 Zandvoortmeeuwen d-TZB a

15 u.
15 u.
15 u.
15 u.
14 u.

Programma zondag 15 september:

Zandvoortm.-Celeritudo
14.30 u.
TYBB 2-Zandvoortmeeuwen 2
12 u.
Zandvoortm. 3-Waterloo 2
9.45 u.
Zandvoortm. 4-DCO 3
9.45 u.
Zandvoortm. 5-Hillegom 3
9.45 u.
EHS 6-Zandvoortmeeuwen 6
9.45 u.

24
In de vakantie hebben de kinderen weer voldoende energie opgedaan om flink aan
33
de slag te gaan. Misschien vraagt men zich af hoe men ervoor kan zorgen, dat ze
75
van de nieuw-opgedane gezondheid en werklust zo lang mogelijk profijt trekken. 82
Dat ze goed bestand blijken tegen de lusten en lasten van hun bezige kinderlevenVoorcompetitie interregionale jeugd:
van-alle-dag en daarenboven dat ze kunnen voldoen aan de eisen, die hun groeiende
3 Zandvoortmeeuwen a-DCO a
12 u.
lichaam stelt.
(terrein HBC)
Weliswaar groeien lagere-schoolkinderen 11 of 2 dagen te verdelen, maar over alle
niet zo snel als kleuters, maar ze worden dagen, die de week telt. Aanbevolen wordt
toch aanzienlijk langer. Alleen al aan het tenminste 50-75 gr per dag, waarbij de
vleeswaren, die op-,boterham worden geregelmatig terugkerende uitleggen van
bruikt, kunnen zijn inbegrepen. Spek behun kleren zal men dat merken. Als men staat voor het grootste deel uit vet en
de kinderen zo nu en dan tegen de maat- heeft dus niet dezelfde waarde als vlees.
lat en op de weegschaal zet, zal men ont- Af en toe kan het vlees worden vervangen
dekken dat ze in zes jaar tijds gemiddeld door peulvruchten. In dat geval moet, net
34 cm langer 16 kg zwaarder worden. Dat als anders, verse groente in de maaltijd
voorkomen. Eén of meer keer per week
is een kwestie van groei en ontwikkeling kan men in de plaats van vlees of vis bij
van het geraamte en de spieren.
de warme maaltijd een kaas- of 'eiergeOm goed te groeien en daarnaast nog fit recht geven.
en energiek genoeg te blijven om te leren, Aardappelen en brood (liefst bruin brood
te spelen, thuis een handje te helpen, sport of een combinatie van wit en bruin) horen
te beoefenen en wat niet al, heeft het kind er natuurlijk bij. Hoeveel de kinderen hierde beste verzorging nodig, die men kan van nodig hebben hangt af van hun pergeven. Een verzorging, die op drie belang- soonlijke behoefte en hun eetlust.
rijke dingen neerkomt: voldoende nacht- Hecht geen overdreven waarde aan marrust (ongeveer 10 uur voor 6-12 jarigen garine en boter.
en dus niet te lang naar de t.v. kijken!),
spel en sport op z'n tijd en als zéér belang- „Verwen" se niet teveel en te vaak met
rijke bijdrage een goede opvoeding, die al- snoep.
les levert wat een kind voor groei en lichamelijke ontwikkeling nodig heeft. Het is Niet alleen kan hun eetlust erdoor bedorin het algemeen niet zo belangrijk, dat ven worden, maar het is ook heel slecht
kinderen veel eten, als ze maar eten wat voor hun gebit, zeker als de snoepjes klegoed voor ze is. Probeer er voor te zorgen verig zijn (toffees, noga, lollies). Stop ze
dat het kind dagelijks de hieronder gedus liever een peentje of een handjevol
noemde porties gebruikt.
krenten of rozijnen toe en beleg de „zoete1
boterham eens met vruchten of groente,
Wat moet een 6-12 jarige dagelijks eten
b.v. tomaat, komkommer, radijs, banaan
f en drinken) ?
of appel. Wen ze eraan weinig suiker te
Melk, karnemelk of yoghurt hebben de gebruiken.
schoolgaande kinderen dagelijks nodig. En
wel a/s a "/, liter. Er zijn veel mogelijkhe- Een verstandig samengestelde voeding,
den en variaties denkbaar om die hoeveel- voldoende nachtrust, sport en spel liefst
heid te verwerken. Geef ze liefst bij iedere in de buitenlucht, zullen ervoof zorgen, dat
maaltijd een melkprodukt in één of andere de kinderen nog lang hun in de vakantie
vorm.
opgedane energie behouden.
Al kunnen groente en fruit bij iedere
maaltijd gegeven worden, toch is de warme maaltijd de gelegenheid bij uitstek om
de kinderen de portie groente te geven, die
ze nodig hebben (2 a 3 flinke lepels).
Groente is de voornaamste bron van som- Oefentocht reddingboot
mige vitamines en veel voedingszouten. Af- De in Zandvoort gestationneerde reddinghankelijk van de soort is de samenstelling boot van de K.N.Z.H.R.M. zal zaterdag 10
zeer verschillen*. Veel variatie in de groente is dan ook gewenst. Het zal geen moei- uur v.m. een oefentocht houden op de
te kosten het kind iedere dag een vrucht Noordzee.
te laten eten. Als dat te kostbaar is. kan
rozebottcljam uitkomst brengen: één boter- Jubileum
ham met die kostelijke jam levert net zoDe gemeentesecretaris van Zandvoort, de
veel vitamine C als één sinaasappel.
Kaas verdient net als melk, iedere dag heer W. M. B. Bosman, herdenkt a.s. dinseen plaatsje bij de broodmaaltijd: voor de dag zijn veertigjarig dienstjubileum.
6-9 jarige zeker één boterham, met kaas,
voor de oudere kinderen tenminste twee. Brandje snel geblust
Een ei is een lekkernij voor veel klnderen en het is ook een goed voedingsmiddel. Hedenmorgen word de brandweer geamrAls ze er van houden en men het niet te mcerd voor een brand in het vuillaadstaduur vindt mag men ze er wel iedere dag tion aan de Van Lennepweg. Een wagon
één geven.
met vuil bleek vlam te hebben gevat. De
Het is gewenst do hoeveelheid vlees of brandweer slaagde er na een kwartier in
vis, die per week gebruikt wordt, niet over het vuur te doven. De schade was gering.

"

1-1

Junioren:
136 Zandvoortm. b-Haarlem b
12.30 u,
146 DIO a-Zandvoortmeeuwen c
9.45"u
166 TYBB g-Zandvoortmeeuwen e
12 u,
Opstelling Zandvoortmeeuwen

In de ontmoeting tegen Celeritudo komt
het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
a.s. zondag in de volgende (gewijzigde)
opstelling uit: K. Vlug; A. C. M. Stokman
en F. A. J. Water; W. Jansen, G. Kerkman en C. Schilpzand; G. van der Mije,
G. Nijkamp, G. Oosterbaan, S. Stobbelaar en G. Halderman. Als reserves zijn
aangewezen: J. F. Paap, B. Molenaar en
H. van Duijn.

Slavernij?

Nooit zullen" i we ' precies [jweten wat er
woensdagavond in de kuip van het Olympisch stadion is gebeurd met i onze dure
voetballers. Wat we wel 'weten, zijn twee
dingen: Je kunt beter niet opscheppen van
te voren en professionalisme in de voetbalsport blijkt toch lang niet altijd tot
uitstekende resultaten te leiden.
Tevens is gebleken dat de gunst van het
publiek maar een eendagsvlinder is. Zo bejubelt het een held met voetbalschoenen
aan — als hij nog mee kan, maar als het
even wat minder is of helemaal weg (!)
gaat de hulde over in gehoon en gefluit.
De held wordt nagenoeg uit het strijdperk
getreiterd.
Ben triest voorbeeld van de waarde van
persoonsverheerlijking hebben we weer
eens gezien in de voetbalwedstrijd Nederland-Luxemburg. „Ingewijde"
kringen
maakten zich geen zorgen over het winnen
van die wedstrijd, alleen de kwestie met
hoeveel doelpunten verschil er zou worden
gewonnen.
De pers deed er een dapper, lettertje aan
mee en liet hier en daar duidelijk uitkomen dat Nederland aan z'n stand verplicht was van het onaanzienlijke Luxemburgse elftaf te winnen. Deze zelfoverschatting is het doodongelukkige Nederlandse
elftal duur komen te staan. De hele wedstrijd door hebben de „Oranje Elf" met
lood in hun schoenen getracht de aalvlugge Luxemburgse amateurs te weerstaan.
_En uit het radioverslag bleek duidelijk hoe
ontmoedigd zelfs sportverslaggevers kunnen zijn als de prognose falikant verkeerd
was.
Waarom wagen zij er zich dan-ook aan?
Het is bovendien vrij onfatsoenlijk en onsportief tegenover gasten, die hier komen
voetballen. Even schitterde de ster uit het
Noorden, Klaas Nuninga, maar spoedig
verbleekte ook dit licht temidden van zoveel grauwheid en misère. Het publiek begon — eerst zwakjes, later voluit — te
schreeuwen om een Luxemburgs doelpunt
en het floot de trage profs onbarmhartig
uit. Het idool Koentje kon geen goed meer
doen en tot overmaat van smart mocht arme Koen niet eens het veld uit van Oom
Blek, toen hij er best mee uit wilde scheiden. „Niks daarvan!" zei oom, „binnen de
krijtlijnen blijven, want alleen je aanwezigheid is al voldoende de Luxemburgers
in verwarring te brengen"! (Wat van die
verwarring is terecht gekomen, is wel gebleken). Wat een sportopvatting trouwens!
Een geblesseerde speler beletten er mee op
te houden, alleen omdat hij Moulijn heet,
waardoor de tegenstanders wel geïmponeerd
zullen zijn! En de brave Koen deed zijn
plicht tegenover het vaderland, het legioen
en de sport. Hij bleef, weliswaar hinkend,
maar toch met het besef dat' hij bezig was
iets groots te verrichten. Wat oom
Schwartz hem in z'n voetbalschoenen had
geschoven.
Dit gaat bedenkelijk naar ongezonde
sportuitleving rieken en men zou zo zeggen dat, wanneer een speler, die het nodig
vindt, het veld te ruimen voor een gezonde
kracht, belet wordt z'n voornemen ten uitvoer te brengen, de deur voor de voetbalslavernij wijd open wordt gegooid.
Een tragisch samenspel van mysterieuze
krachten in de sport: zelfoverschatting,
persoonsverheerlijking en de gunst van Jan
Publiek.
MOMUS

Kies het juiste moment
bij het oversteken van de straat
Veel voetgangers die willen oversteken, verzuimen hiervoor het juiste moment te kiezen. De oorzaken van dit verzuim kunnen vele zijn. De één is in gepeins vèrzonken, de ander heeft een onjuiste schatting van snelheid en afstand van het naderende
verkeer. Sommigen beginnen pas met uitkijken, nadat men de rijbaan al is opgelopen, waardoor men zelfs wel tegen juist passeiende voertuigen aanloopt.
Ook ontstaan er vaak problemen, als een
voetganger via een zebra begint over te
steken op een moment, dat er van links
geen rijverkeer nadert, maar wél van
rechts. Hij handelt dan onjuist, als hij alvast de zebra oploopt, ook al is het zijni
bedoeling in het midden van de rijbaan te
blijven staan om dan de van rechts komende stroom rijverkeer voorbij te laten
gaan. Hij kiest op deze wijze niet het juiste moment van oversteken, want het rijverkeer heeft immers de plicht aan alle
voetgangers die zich op de zebra bevinden
„onbelemmerde doorgang" te verlenen. Het
rijverkeer wordt dus voor ee'n voldongen
feit geplaatst en moet maar zien te stoppen, ook al blijft zo'n voetganger op de
zebra stilstaan.
Situaties als deze geven maar al te vaak
aanleiding tot zogenaamde kop-staart-botsingen.
Het juiste moment van oversteken is,
als er van beide kanten geen verkeer nadert, of verkeer dat zich op geruime afstand bevindt en dus ruimschoots de gelegenheid heeft tot stilstand te komen.
Veel voetgangers schijnen nog altijd te
denken,' dat een rijdend voertuig zomaar
tot stilstand kan komen. Als een automo-

bilist, motor- of scooterrijder, bromfietser,
op korte afstand een voetganger de
zebra op ziet lopen, kan hij niet zonder
meer een „noodstop" maken, zonder gevaar voor het achter hem rijdende verkeer en zonder gevaar van slippen.
Vooral bij slechte weersomstandigheden,
als het wegdek glad is door regen en
sneeuy, kan hij niet zo krachtig remmen
als de onvoorzichtige voetganger, door gebrek aan inzicht, schijnt te verwachten.
Het is bovendien zo, dat de remweg van
een voertuig sterk toeneemt bij het hoger
worden van de snelheid.
Nog afgezien van het reactievermogen
van de bestuurder, mag een auto, die op
een droge weg rijdt met een snelheid van
50 km per uur een remweg hebben van
ongeveer 25 meter. Dit ontslaat de bestuurder niet van de verplichting de zebra behoedzaam te naderen, maar het is goed
dat de voetgangers de grote lengte van
een auto-remweg beseffen. Tot de voetgangers behoren ook de automobilisten die
hun wagen hebben geparkeerd en te voet
hun weg vervolgen. Het opvallende is hierbij, dat vaak juist zij tot het type voelganger behoren waarvan zij, als zij rijden,
altijd beweren zoveel hinder "te ondervinden.

Elke fijnproever prefereert:
FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap1'geven wij .kennis van
do .geboorte van/onze zoon .1
i
PETER DICK
Wij noemen hem Peter
S. Waterdynker
A. J. Waterdrinker-Boon
Zandvoort, U september 1963
Dorpsplein 2
Tijdelijk: Huize Uyt den Bosch,
Spanjaardslaan 7, Haarlem

25 september hopen onze geliefde
ouders en grootouders
J. W. M. EPKER
en
'
M. EPKER-VAN DER MIJE
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, 13 september 1963
Burg. Engelbertsstraat 8

Ned. Protestanten Bond
Gebouw Brugstraat 15

De Zondagsschool begint
weer a.s. zondag 15 sept.

om 12 uur (tot 12.50 uur)
Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom.
Het bestuur

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 "

LEFFERTS Wij 11611 OH

LET OP!
t f

10 september zijn wij gestart met
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

van

een uiterst moderne
Autorijschool
Met de soepele Simca 1000 leswagen (mo-

Iedere donderdag' en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

del 1963) en onze gemakkelijke, gratis,
theorielessen van een gedipl. instr. kan nu
ieder snel een rijbewijs halen. Indien u dat
wenst, geven wij u gaarne een proefles.
Wegens enorm succes verlengd tot 15 sept.
Alle personen, die voor 15 september a.s.
onderstaande aanmelding inzenden, ontvangen als openingsaanbieding 10 lessen
voor ƒ 65,— (normaal ƒ 75,—).
TEVENS LUXE VERHUUR.
Voor langere termijn speciaal tarief.

HONDEN TRIMMEN

10 rijlessen voor f 65.00

PRESBURG

en het leed is geleden!

Café OOMSTEE

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
lel. 2844.

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde.' Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

De eerste les wil ik ontvangen op: (dat.
invullen s.v.p.)
v.m./n.m.
uur
Wenst wel/niet afgehaald te worden
Naam:
Adres:
no.
, Woonplaats:
Handtekening:
Inzenden aan:

ERKENDE

Bondsrijschool ,WELTEVREDEN'

Dr. C. A. GERKESTRAAT 99 — ZANDVOORT. — TEL. 2294.

BOEKHANDEL L OREN Z
Haltestraat 15

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

is wegens vakantie gesloten
van 19 tot en met 28 september

DOKTOREN:
,
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355
WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

Wegens vakantie gesloten

APOTHEEK:
14 t.rn. 20 september:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.

van 16 tot en met 24 september

Zondag 15 september
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 15 september
10.30 uur: ds.-C. F. W. Antonides, pred.
te Terborg.
19 uur: ds. G. H. v.d. Woord, pred. te
Spaarndam. Jeugddienst. Onderwerp:
Vrijheid ons ideaal, maar zijn we vrij?
Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spf. de heer J. de Smalen.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 15 september
10.30 uur: mej. dra. A. A. in 't Veld
(rem.), Bentveld.

Fa, J. van Duivenboden
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

Haltestraat 45

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat G, Zandvoort, tel. 2i27

RUIT STUK?

De winkel achteraf

Telefoon 4395

Bel direct 3997
ALLE SOORTEN GLAS,
ook geslepen glasplaten
Glashandel J. H. van Dorth
Dr. Schaepmanstraat 13
Straatmakersbedrijf
J. J .Willemse & Zn.
Soendastraat 17
Haarlem, tel. 02500-50131
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten tegels in 3 kleuren
Vraagt prijsopgave! •

Als je binnenkomt dan sta je Jr fa. Jt !
Ruime sortering
'HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN
Uit voorraad leverbaar alle merken

H A A R D E N EN IJSKASTEN
Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

Zojuist ontvangen

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 6.30, 7.30, 9.30, 11.30 uur.
19.30 uur: Avondgebed.

Prachtige nieuwe serie's

Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. .Jac. P. Thijsseweg.

JEHOVA'S GETUIGEN
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 15 september, 402 m, 9.45 uur:
radiotoespraak door de heer S. L.. Kwee.
Onderwerp: „Leven en sterven".

25 cm POPULAIR

8.95

o.a. Jacksons, Mantovani enz.

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

30 cm KLASSIEK

12.95

Elk met 2 concerten

„DISCOTARIA"
THORBECKESTRAAT 15, TELEF. 3378

WIM BÜCHEL
Jeugdjudo vanaf 5 jaar
Jiu Jitsu
Kleutergymnastiek
Damesgymnastiek
Indoortraining
Massage
Jengdclub boksen
Boksen senioren

Alle lessen in privé- en clubverband. Lessen o.l.v. de heren H.' Clowting en W. Buchel. Rijksgedipl. Sportleraren C.I.O.S.

bezorgers
gevraagd voor de

Zandvoortse Courant

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 Telefoon 4371.
Gevr. zelfst. WERKSTER
in rustig gezin v. maand.,
OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN woensd. en vrijd. van 8.302 uur, ƒ 2,- per uur. BalkF. PLOEGMAN
stra, Fr. Zwaanstraat 78,
tel. 4411.
Erkend

Diverse GEKLEURDE TEGELS te koop. Worden evt.
gelegd. LOOS, Spoorbuurtstraat 11.
Woningbureau 't Centrum
vraagt voor direkt en l
okt. verschillende FLATS
te -huur. Burg. Engelbertsstraat l, telefoon 328é.
Zojuist ontvangen.
PRACHTSORTERING

R.K. meisje zoekt betrekassurantie-agent
king als HULP i.d. huish.
Stationsplein 15, tel. 4950. v.d.e.n.
in omg. Zandvoort.
Tel. te ber. zaterd. 14 sept.
Dr. Zwerver
a.s. tussen 5-6 uur tel. 3825
Z'voort of br. nr. 7105 taur.
Vacantie van
Zandv. Courant.
16 tot 30 sept.
Chauffeur (B. E.) zoekt
Andere Zandvoortse huis- AVONDWERK tevens type
artsen nemen de praktijk werk. Ook zat. en zond. Br.
waar.
nr. 7106 bur. Z. Crt.
Grote collectie
Aang. alhier vrij HUIS in THUISWERK gevr. Br. nr. Gouden
centrum, 6 kmrs. douche 7104 taur. Z. Crt.
Granaatringen en
keuk. schuur, voor en achGranaathangers
tertuintje, etc. etc. Voor V E R M I S T : zwart-witte
een volkomen vrij GE- KATER. Gaarne terug bez.
DEELTE van groot huis, Vondellaan 28bov.
ben. Mag ook huis zijn m. Wie wil de E N G E L S E Kerkstraat 33, telef. 2359
sousterain. Tel. 4587.
TAAL BIJHOUDEN, door
Wegens vakantie
Weik gezin, bejaard eehtp. regelmatig Engels te conGESLOTEN
wil RUILEN met een 2- verseren. Br. 7109 Z. Crt.
persoons kamer Huis in de J O N G E H E N N E N van 16 t/m 22 september
Duinen te Zandvoort. Spe- Pluimvee en vogelvoeders
ciaal in het dorp, niet in Spec. afd vogels en vogelNoord. Br. 7101 Z. Crt.
kooien.
HEEMS Graanhandel, AnWONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort thoniestr. 54-56, tel. 11607,
Gertenbachs Drukkerij
Aangeb. nieuwbouw Geu- Haarlem. Wij bezorgen
Achterweg l
zenveld, 3e etage, huisk., maandag, donderdag en
Telefoon 2135
2 slaapk., keuk., waranda, zaterdag in Zandvoort.
douche, zolder, box. Huur
ƒ 78,85 p.m. Gevraagd: woning in Zandv., h.h.g. bezwaar. Br. aan A. G. van
Het moderne snelverkeer
Arum,
Gerrit
Stuijverstraat 6-III, Geuzenveld.
.stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
Gevr. 2 GESTOFF. of
gediplomeerd instructeur.
GEMEUB. kmrs., keuk.,
badk. voor echtp. z.k. Br.
ond. nr. 7110 bur. Zandv.
Courant.

PRISMA
Horloges

Lansdorp

Visitekaartjes

Gevr. in Zandvoort WOONRUIMTE. Aangeb. in Amsterdam Ie et., West. Br.
nr. 7102 bur. Z. Crt.
Jong a.s. echtpaar zoekt
WOONRUIMTE in gcm.
Zandvoort, p.m. tot ƒ 100,-.
Br. nr. 7103 bur. Z. Crt.
Te huur gevr. GARAGE.
Telefoon 4638.
KANTOORRUIMTE
gezocht op goede st., bijv.
suite-kamers. Br. nr. 7108
bur. Zandv. Courant.
Te koop: kleine HERENFIETS, sportmodel. Tramweg 30rd bij de Koninginneweg.
Aang. Heinkel SCOOTER
in goede cond., snel en zuinig, ƒ 500. Burg. Engelbertsstraat 68.
GRASMAAIMACHINE
te koop.
Van Lennepweg 71rood.
Te koop: Gasojar KACHEL,
Middelgroot, ƒ 75,-. Duindoornlaan 32, Bentveld, telefoon 02500-42126.

KOUD?
Wij verwarmen uw h ais
ELEKTRISCHE KACHEL
ELEKTRISCHE KACHEL
ELEKTRISCHE RADIATOR
ELEKTRISCHE DEKEN, KUSSEN .
ELEKTRISCHE BEDKRUIK
PHILIPS INFRAPHIL
PHILIPS HOOGTEZON
BADKAMER-VERWARMING

.

12,95
14,80
39,80
. 24,50
32,50
37,50
54,39,50

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Telefoon 2974

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

WIE HELPT ONS?
Wij zoeken een gezin met kinderen, dat graag een
broertje en zusje, resp. van 4 en 2 jaar, vermoedelijk
niet blijvend, wil verzorgen en opvoeden.
Br. naar Ver. Kinderhulp, Jansweg 52, Haarlem.

CORODEX n.v.
vraagt:

Personeel voor ploegendienst

Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Aanm. bij onze afd. personeelszaken.

CU4OM
daar slaagt U!
"Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

B.M.W. 600 met Steib zijspan. Ruilen mogelijk.
Telefoon 2271.
ZO JUIST VERSCHENEN
30 cm* langspeelplaat
MAHALIA JACKSON
voor slechts ƒ 9,90
DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15
DAMESFIETS
te koop,
geen sportmodel, ƒ 45,—.
Kostverlorenstraat 70a.

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"
| De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

Te koop: een 3 plaats
ELEKTR. FORNUIS pr.st.
ƒ 100 evt. m. pannen (prijs
nader overeen te komen).
Oosterparkstraat 9.

Sport- en Judoinstituut
ZAAL HOGEWEG 42 - TELEFOON 3965

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
HULP in de huish. gevr.
Ook Opeis Rekord...'63
WERKSTER gevr. 2 of l 2 hele dagen of 3 ocht.
en Chevr. „Impala" maal p.w. De Ruyterstr. 96 Brederodestr. 109 tel. 4032

Vierk. H E T E L U C H T K A C H E L te koop.
„Riant", Lijsterstraat 15.

Bloemenmagazijn
„Noord"

Voor direkt gevr. enige
nette MEISJES voor breister, keltelaarster of lecrlinge ter vervaardiging en
afwerken van elastieken
kousen. Hoog loon. Reiskosten vergoed. Aanmelden
Fa. FYLASTIC, Voorzorgstraat 53, Haarlem-West,
telefoon 13723.

AUTORIJSCHOOL

GROTE KROCHT 20a

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 15 september
10 uur en n uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur. ds. P. J. O. de Bruijne.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 17 september
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.

Te koop gevr. K L E I N
H U I S voor zelfbew. of
ruil van Zandvoortselaan
naar dorp. Br. 7107 Z. Crt.
Te koop gevr.: PANDEN
voor geldbelegging. Harddraverslaan 9, Santpoort,
Tel. 02560-7767.
Gevr. HULP i.d. huish. l
ocht. p.w. *Julianaweg 20.

A
J*

Te koop: OPKLAPBED m.
luxe ombouwkast. Nieuw
gekost ƒ 575,- voor ƒ 150,-.
Thorbeckestr. 37, tel. 2904.
AANGEBODEN: complete dames-rijuitrusting, ml.
42; Veli gashaard 12-staafs
Tel. na 19 uur, 02507-3009.

Engels

Lerares M.O. heeft nog enkele uren beschikbaar voor
het geven van lessen.
.Mej. J. W. OVERKLIFT,
Zandvoortselaan 293, Bentvcld, tel. 02500-41015.
HYPOTHEEK v.a. 4V2 %.
ook aanv. en top-hypotlieek, geen levensverz.
Snelle afw. Vrijbl. inlicht.
C.
Hoogewoonink.
Mr.
Troelstrastraat 42, Zandvoort, tel. 02507-4403.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

FAMILIE
DRUKWERK
als:

geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondcrtrouwcirculaires
rouwcirculaires

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

Tl Tf T\T^^ T^lkT rUUT ïTfF'TC'ï'T1

RADIO EN TELEVISIE

WASMACHINES

PHILIPS, ERRES, BLAUPVNKT

STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

J. KEUR

merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

SPREIEN

CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a. ƒ 35,75
CHENILLE SPREIEN, 2-persoons... v.a. ƒ 23,50
CHENILE SPREIEN, 1-persoons... v.a. ƒ 14,75
POLYFIL SPREIEN met volants:
l persoons ƒ 36,50; 2 persoons ƒ 39,75
BEDDENMAGAZIJN

A. HOEKEMA

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

W. H. KEMPER

Burg. Engelbertsstraa' 64, tel. 2914

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat' 44

IN 20 L E S S E N
UW RIJBEWIJS

Centrale verwarming-Oliestook

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

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

CHIQUE!

- APART!
—
ELEGANT!
SCHITTERENDE NIEUWE

SHOWMANTELS

Najaar- en winlermode 1963—1964
mot royale EDELBONTKRAGEN als:
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris,
Nertz, Blauwvos, enz. enz
(Enige aeer fraaie bontmantels en tweedmantels)
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

Kleine Houtstraat
24
Haarlem

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort
Voor oliestooh financiering mogelijk

Autorijschool A. S N E L L E N S

Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

RUIT STUK?
Bel direct 399Z~
Specialiteit i.h. maken van
gaten voor glasventilatoren
Glashandel J. S. van Dorth
Dr. Schaepmanstraat 13

STUDIO
o.l.v. Gloria & M. Tschernojf - J. L.Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel, 19988

Kolenconvectors
Oliehaarden, wasautomaten,
koelkasten

Ziet onze showroom

Schildersbedrijf Weiko

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

BALLET
- BEWEGINGSKUNST
Clubs voor volwassenen, kinderen en kleuters.

Voor een sterke en toch leuke

OOK TE ZANDVOORT IN HET GEMEENSCHAPSHUIS

W. SCHOUTEN

op DONDERDAG van 3.45—6.45 uur
Inl. en aanm.: donderdag van 3.00—3.45 u. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

Telefoon 2525
Brillenspeclalist L O O 3VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

WEGENS V A K A N T I E
GESLOTEN
in Zandvoort aan Zee
van 16 september tot 2 oktober
in Bergen aan Zee
van 15 oktober tot l november

Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

4i% rente

14 u.
12.30 u.
11.15 u.
'
12 u.
13 u.
13.15 u.

Elke dag verse bloemen

door veilige belegging in stukken van ƒ 1000,-—
bij de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.
Het geld is bestemd voor financiering van eigen
woningen voor BG-deelnemers.
4 i/L. % rente over volle looptijd gegarandeerd.
Geen zegelkosten, geen provisie. Desgewenst kan
vervroegde uitloting worden aangevraagd.
Ook schuldbrieven met rentebijschrijving: uw
f 1000,— wordt ƒ 1500,— of ƒ 2000,-.
Inl.: plaatselijk secretaris op het raadhuis of
BG-kantoor Haarlem, Dreef 34
Telefoon (02500) 139S6

Het veteranentoernooi, dat afgelopen zondag op Duintjesveld gehouden werd, is gewonnen door de „Bataviase Sportclub".
Dames l heeft zondag j.l. deelgenomen aan
het H.C. Serné-tournooi van de R.K.M.H.
„Ever Swift. De Zandvoortse dames kwamen in het bezit van een wisselbeker.
Programma zaterdag Ut september:
Meisjes: HBS a-Zandvoort a
15.15 u.
Zandvoort c-HBS c
15.15 u.
Zandvoort b-Saxenburg a
14 u.
Jongens: Zandvoort b-Saxenburg a 14 u.
Zandvoort c-Zandvoort d
15.15 u.

N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten
^C-l-x

de veilige iveg traar het eigen huis

GEZELLIG

^

wordt uw kamer door een nieuwe

Wij kochten een uitgebreide sortering voor u in.
Reeds een WANDLAMPJE a ƒ 3,95
Maar ook de meer exclusieve verlichting!
Komt u eens vrijblijvend kijken bij

Firma Schuiienijurg

Belangrijke
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De Uranamg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaniny, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schortten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveillglieidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

Nieuws van de Firato

Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE MEUBEL, 59 cm beeld,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 1095,—.
Bediening, prijs- en kwali- PHILIPS TAFELMODEL v.a. ƒ 895 of ƒ 10 p.w
teit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage. PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld vanaf ƒ 895,of ƒ 10,- per week. Klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaal.
Bestel nu reeds bij ons uw toestel voor de gePrima rietmatten
zellige avonden.
voor afsohutting en tegen Wij
ruilen uw oude toestel in tegen de
stuiven; franco. Rietmatten- hoogste
inruilwaarde!
fabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook U kunt met ons gratis de Pirato bezoeken
genegen de rietmatten vak- volgens afspraak!
kundig te plaatsen. Prima Erkend Philips service-dealer
tuingrond bij elke hoeveel- voor radio en televisie
heid.
PHILIPS SPECIALIST
Diverse bloemzaden

F. H. PENAAT KOSTVERLORENSTRAAT
Telefoon 02507-2534

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 475S

T

i
Leuk

MONOPOLE
VRIJDAG 13, ZATERDAG 14,
ZONDAG 15 SEPTEMBER, 8 uur

Echtscheiding op z'n Italiaans
Marcello Mastroianni, Danielle Rocca.
Een film, die een voortdurende vreugde is.
Toegang 18 jaar.
MAANDAG 16, DINSDAG 17,
WOENSDAG 18 SEPTEMBER, 8 uur

Dokters
zonder masker
Micliael Callan, Cliff Robertsen,

James
MacArtliur e.a.
Een openhartig boek werd tot oen boeiende
film.
Toegang 18 jaar.
DONDERDAG 19 SEPTEMBER, 8 uur

Huwelijk zonder moraal
Joanne Woodward, Paul Newinan, Ina Balin, Myrna L>oy.
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 15 SEPTEMBER, 2.30 uur

Lassie's beste vriend

Alle leeftijden.

<?êé 2550

WIST U
dat 20% korting op alle

KERKSTRAAT 26

l
l

Chemische wasserij
en ververij

K£§JS£R
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Charmante cocktail schortjes
O CC

3.90 - 2.50

stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

1
Pastelkleuren
met 2 bedrukte zakken

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2975

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- era grafwerk

Van Kessel
Voor pianoreparaties

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag H september:
TZB adsp. a-Vl. Vogels a
15 u.
Ripperda adsp. c-TZB b
15 u.
Zandv.m. pupillen d-TZB a
14 u.
Programma zondag 15 september:
Halfweg-TZB
14.30 u.
Alliance 4-TZB 3
12 u.
DSS 5-TZB 4
12 u.

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Haltestraat 65, telef. 2060

' MNDYOORT AAN ZEE
' , BCRGCN AAN ZEE

Programma 15 september:
Heren: Zandvoort 1-Eechtrop 2
Eechtrop 3-Zandvoort 2
Zandvoort 3-Fit 3
Zandvoort 4-Strawberries 7
Dames: Zandvoort I-Leiden 3
Siseo 2-Zandvoort 2

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

MOpY

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.

Autoverhuur Zandvoort

«..tü

e Moderne gestreepte
cocktailschortjes
• met zakken.
Kleuren: rood en blauw

6.75

• Fantasie schortjes
Diverse leuke dessins

2.95

3.70 - 3.20 -

l

i

Jasschorten
3/4 model en 3/„4 mouw, met 2 grote*
zakken, 'diverse pastelkleuren, ook
donkerblauw
^n «rAlle maten
"
l W.33

Nylon Jasschorten
3/4 model, fijne tinten, blauw en
rose
Maten 42 tot 48

15.90

l

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
Woninginrichting HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

uu* speciaalzaak
mede en kuialileil
GROTE KROCHT 30—36 ZANDVOORT
HAARLEM — HEEMSTEDE — IJMUIDEN - HAARLEM-N.
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

VANDAAG IS HET

Parlementair seizoen begonnen
met troonrede uitgesproken door H.M. Koningin Juliana
LEDEN DER STATEN-GENERAAL

In deze tijd van dynamische ontwikkeling groeit het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en neemt ook het verlangen naar samenwerking toe. In dit bewustzijn
en in dit verlangen vindt het streven naar vereniging van de vrije Europese landen
zijn uitgangspunt.
Het is voor ons Koninkrijk van veel belang, dat hetgeen in de Verdragen van Rome en van Parijs is neergelegd in zijn geheel wordt verwezenlijkt. De opvatting
van de Regering is steeds geweest, dat deze verdragen de totstandkoming beogen
van een open en democratische Europese gemeenschap, een gemeenschap, die niet
een verdelende, maar een verenigende functie moet hebben. Slechts een op brede
en hechte basis georganiseerd Europa zal in staat zijn op voet van gelijkwaardigheid samen te werken met de bondgenoten aan de andere zijde van de oceaan. In
Atlantisch verband kunnen wij vruchtbaar blijven werken aan het behoud van de
vrijheid, de groei van de Westerse samenleving en de ontwikkeling van de constructieve krachten in de wereld.
Het stemt tot voldoening, dat inmiddels vele landen het Verdrag tot stopzetting
van bovengrondse kernproeven hebben ondertekend. Het voorstel tot goedkeuring
van dit verdrag, dat tot vermindering van de internationale spanningen kan leiden,
zal u weldra bereiken.
Ondanks deze mogelijkheid tot ontspanning blijft het defensiebeleid er onverminderd op gericht naar ons beste vermogen een aandeel te leveren tot de gezamenlijke verdediging in Atlantisch verband.
Hulp aan ontwikkelingsgebieden

j

De Regering zal het hare ertoe bijdragen
om de tariefonderhandelingen, die het volgend jaar te Genève zullen plaats vinden,
te doen slagen. Deze onderhandelingen,
waarbij ook de internationale problemen
van de landbouw zijn betrokken, zullen
naar zij hoopt een nieuwe fase in de
ontwikkeling van het internationale handelsverkeer inluiden.
Zowel tijdens de tariefonderhandelingen
als tijdens de Wereldhandelsconferentie,
die eveneens het volgend jaar zal plaats
vinden, verdienen de problemen van de
ontwikkelingslanden bijzondere aandacht.
Vermindering van de belemmeringen in
het handelsverkeer met die landen moet
daarbij voorop staan. Het economische leven in de ontwikkelingslanden moet voorts
-een -bredere grondslag verkrijgen, opdat
zij in staat geraken op eigen kracht hun
welvaart te verhogen. De thans helaas nog
toenemende welvaartsverschillen in de wereld maken het des te noodzakelijker op
ruime schaal financiële en technische hulp
te bieden. De ^Regering streeft naar een
evenwichting programma van hulpverlening binnen het Koninkrijk en daarbuiten
in verscheidene bilaterale en multilaterale
vormen.
Het verheugt de Regering, dat de betrekkingen tot Indonesië belangrijk zijn
verbeterd. Nu de eerste slappen zijn gezet naar normalisering van het handelsverkeer, heeft zij goede hoop, dat dit zich
geleidelijk zal ontplooien.
De samenwerking in Benelux-verband
acht de Regering van des te meer betekenis, nu de internationale belrekkingen
zoveel hechter worden.
Het verdrag inzake een verbeterde
Schelde-Rijnverbinding, dat voor de verhouding van ons land tot België zo taelangrijk is, zal u ter goedkeuring worden
voorgelegd.
De Regering is er van overtuigd, dat de
goede verstandhouding binnen het Koninkrijk der Nederlanden zal worden bestendigd. De Koninkrijksgedachte moge
daarbij ook komend jaar weder onze drie
landen bezielen.
Hogexe rijksuitgaven in 1964

Het sociaal-economische beleid richt zich
zowel op een zo krachtig mogelijke en
evenwichtige groei van de economie op
lange termijn als op de beheersing van de
conjunctuur.
Ten behoeve van de economische ontwikkeling zal in samenwerking met het
bedrijfsleven een onderzoek worflen mgesteld naar de vooruitzichten op middellange
termijn voor onze volkshuishouding als
geheel en voor verschillende sectoren afzonderlijk. Daarbij zal rekening worden
gehouden met de wijze waarop de commissie van de Europese Economische Gemeenschap zich een dergelijk onderzoek
in Europees verband heeft gedacht.
Mede ten gevolge van een bijzondere
verhoging van de landbouwuitgaven zal
de Rijksbegroting voor 1964 een grotere
toeneming van de uitgaven vertonen dan
past bij het door het Kabinet als grondslag aanvaarde financiële beleid. Dit beleid is er op gericht, de stijging van de
uitgaven in de periode tot en met 1967 al!
geheel genomen, achter te doen blijven bij
de groei van het nationale inkomen. Uit
een oogpunt van conjunctuurbeïnvloeding
voldoet de begroting aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld.
Een ontwerp voor een nieuwe Comptabiliteitswet zal u deze zittingsperiode worden aangeboden.
De Regering vertrouwt, dat het georganiseerde bedrijfsleven, dat in eerste instantle verantwoordelijk is voor het loonbeleid, de loonkostenstijging voor 1964
binnen de aanvaardbare grenzen zal houden. Naar haar mening worden die grenzen primair bepaald doorj.de macro-economische
produktiviteitsontwikkeling
maar daarnaast acht zij het van grote
betekenis het verband tussen de loonontwikkeling en het prijspeil, het investeringsniveau en de concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland.

Intussen is de Regering met zorg vervuld over een aantal met de zeer krappe
arbeidsmarkt samenhangende verschijnseen die een ernstige inbreuk maken op een
verantwoorde loonvorming. Zij zal in
nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven dit vraagstuk onder ogen zien.
"Gelet op de aanhoudende spanning in de
conjunctuur en de opwaartse druk op de
prijzen zal de Regering een krachtig
srijsbeleid blijven voeren. Zij ziet ook dit
.n nauw verband met een verantwoord
loonbeleid. ^Voorts zal zij een juiste prijsvorming door een actief mededingingsbeeid bevorderen.
De grote zorg, die de Regering draagt
voor de sociaal en economisch zwakken
van onze samenleving, brengt mede, dat
:ij in het geheel van haar beleid een voorname plaats toekent aan de verhoging tot
een sociaal minimum van de' -uitkeringen
krachtens de algemene ouderdomsvoorziening. Voorstellen terzake zal zij spoedig
na ontvangst van het advies van de Sociaal Economische Raad uitwerken.
Nadat het Georganiseerd overleg in ambtenarenzaken het beraad over een nieuwe
pensioenwet heeft beëindigd, zal de Regering een desbetreffend wetsontwerp indienen.
Met het indienen van een voorstel tot
uitbreiding van de werkingssfeer van de
Interimwet invaliditeitsrentetrekkers beoogt de Regering een verdere verbetering
van de voorzieningen ten behoeve van de
gehandicapten. Een wetsvoorstel om de
inkomensgrens in de Algemene kinderbijslagwet te doen vervallen, zal u binnenkort bereiken.
De Regering acht de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie een belangrijk instrument om ondernemers en werknemers gezamenlijk een grotere verantwoordelijkheid te geven voor de gang van zaken in
het bedrijfsleven. Zij ziet met belangstelling het advies van de Sociaal Economische Raad over de herziening van de
Wet op de bedrijfsorganisatie tegemoet.
In een tijd, waarin de toenemende industrialisatie en verstedelijking van ons
dichtbevolkte land de gevaren van de
mens in zijn levensmiljeu doen stijgen,
worden hoge eien gesteld aan het beleid
op het gebied van de volksgezondheid.
De Regering hoopt, dat de Ziekenfondswet en de Wet op de ziekenhuistarieven
in de komende zittingsperiode tot stand
zullen komen.
De zorg voor de geestelijk zieken zal
haar bijzondere aandacht hebben.
Het ligt in het voornemen de Algemene
bijstandswet op l januari 1965 in werking
te doen treden. Voorts is in voorbereiding
een nieuwe-regeling van het consumptieve
geldkrediet.
In de loop van het zittingsjaar zal een
ontwerp-Woonwagenwet
worden
ingediend, waarmede de aanpassing van de
woonwagenbevolking aan de gevestigde
samenleving wordt beoogd.
Woningbouw kiijgt hoogstse prioriteit

In de regeringsverklaring van 31 juli
is uiteengezet van hoeveel belang de Regering de opheffing van de woningnood
acht. Aan de bestrijding van dit maalschappelijke euvel heeft zij de hoogste
prioriteit toegekend. Daardoor zal zo nodig inbreuk worden gemaakt op de norm
die voor de toelaatbare stijging van de
uitgaven is aanvaard.
De Regering wil door een samenste'
van maatregelen de produktiviteit en de
totale produktie van de bouwnijverheic
opvoeren. Eén van deze maatregelen is
de bevordering van de continuïteit in deze
bedrijfstak. Een nota over dit beleid zal
zij spoedig indienen. Het overleg met het
bedrijfsleven is inmiddels ver gevorderd.
Alles zal in het werk worden gesteld, boven het bouwprogramma vermelde totaal
van 90.000 woningen uit te komen.
De Regering zal blijven streven zowel
naar ontplooiing van het Europese landbouwbeleid als naar verhoging van de
rentabiliteit van de Nederlandse landbouw. Ter tegemoetkoming in de moeilijke omstandigheden, waarin vooral de
veehouderij en het gemengde bedrijf verkeren, wil de Regering, mede door een
hogere bijdrage uit de Rijksmiddelen, de

uitkomsten van de melkveehouderij trach:en te verbeteren.
Structurele aanpassing van de landbouw is noodzakelijk. Het Ontwikkelingsen saneringsfonds zal daarvoor een waardevol hulpmiddel zijn. In de begroting
zijn voorts meer middelen dan voorheen
aangevraagd voor de ruilverkaveling en
andere cultuurtechnische werken.
De Regering is voornemens de verschillende vraagstukken, die verband houden
met de ruimtelijke ordening, sterker te
coördineren en in te passen in één beleidspatroon.
De Regering is verontrust over net toenemen van het aantal verkeersongelukken.
Zij zal verdere maatregelen treffen ter
verhoging van de verkeersveiligheid.
*
De handhaving en de vernieuwing van
iet recht nemen een belangrijke plaats in
het regeringsbeleid in. In net komende
zittingsjaar zullen wetsontwerpen worden
ingediend met betrekking tot het verbintenissenrecht- en onderdelen van het burgcrlijk procesrecht. De Regering acht de
voorgestelde vernieuwing van de regelen
omtrent de rechtspositie van vreemdelingen van veel belang.
Het aandeel der lagere organen in het
geheel van de landelijke ontwikkeling is
van grote betekenis, omdat daardoor het
eigen karakter van de provincie en de gemeente tot zijn recht komt. De Regering
hoopt daarom, dat spoedig de wetsontwerpen tot verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en wijziging van de
Gemeentewet met belrekking tot de bin-

nengemeentelijke decentralisatie
zullen
worden behandeld.
Er bestaat een wisselwerking tussen de
toeneming van de materiële 'welvaart en
de geestelijke en culturele ontplooiing van
ons volk. Biedt immers de welvaartsstijging ruimere mogelijkheden tot ontwikkeling van ondeiWijs en cultuur, zij stelt
er tegelijkertijd ook nieuwe eisen aan.
Het snel veranderende wereldbeeld
dwingt meer nog dan in het verleden er
zorg voor te dragen, dat onze jeugd in het
gezin, op de school en daarbuiten terdege
wordt voorbereid op de laken waarvoor
zij zich gesteld zal zien.
Een goed onderwijssysteem is zowel
voor de opvoeding van de jeugd, als voor
do krachtige groei van onze volkshuishouding noodzakelijk. Om deze redenen zal
de Regering de uitbreiding van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek krachtig bevorderen. Zij zal
zowel voortwerken aan de vernieuwing
van ons onderwijsbestel, als de nodige
zorg besteden aan de vorming buiten
schoolvertaand. Daarnaast acht zij — ook
voor de volwassenen — een doelbewuste
bevordering harerzijds van de sport, evenals van alle andere vormen van actieve
vrijetijdsbesteding, een taak van groot gewicht.
*
Vele problemen vragen een oplossing en
velerlei doeleinden dienen te worden nagestreefd. De mogelijkheden zijn evenwel
beperkt, zodat steeds met wijsheid een
keuze zal moeten worden gedaan. De
door de Tweede Kamer beoogde verandering in de procedure van de begrotingsbehandeling, waartoe dit jaar wederom
een proef zal worden genomen, kan mettertijd het overleg over deze keuze verbeteren.
De Regering heeft het vertrouwen, in
gemeen overleg met de Staten-Generaal,
in het thans aanvangende parlementaire
jaar een vruchtbaar beleid te kunnen voeren.
Ik wens u voldoening toe bij de vervulling van uw verantwoordelijke en veelomvattende taak. Dat Gods zegen op uw
arbeid ruste!
Met deze bede verklaar ik de gewone
zitting der Staten-Generaal voor geopend.
17 september 1963

Zaïiduoortm.-Celeritudo o-2

Stuivertje wisselen in opstelling
een ai te" simpele oplossing

Met een spijtige uitdrukking op het gelaat verlieten de ZVM-supporters j.l. zondag
het voetbalterrein aan de Vondellaan. Het eerste elftal, dat vorige week met een
forse nederlaag tegen Quick A de competitie was begonnen, had hen opnieuw een
teleurstelling bezorgd. Zandvoortmeeuwen kon het, na een redelijk begin in de eerste helft, niet bolwerken tegen Celeritudo en verloor de ontmoeting met 1-2.
De wijziging in de opstelling van het Zvmelftal leverde enige verbeteringen op,
maar verrichtte toch geen wonderen. Het
wordt ook steeds meer duidelijk, dat men
er niet mee is de opbouw van het elftal te
stimuleren door het „schudden" van de spelers. De oorzaken van de zwakke presentatie liggen dieper en vragen daarom ook
een andere aanpak. Verbetering te brengen in mentaliteit, conditie en spelbeheersing betekent een lange en inspannende
weg voor trainer, spelers en elftalcommissie. Maar een weg met meer kans op resultaat, dan de thans gevolgde methode van
stuivertje wisselen. Een al te simpele oplossing voor een moeilijk vraagstuk.
In de eerste helft van de ontmoeting vestigde Zandvoortmeeuwen de indruk leergeld te hebben getrokken uit de smadelijke nederlaag tegen Quick A. Maar de
reeds eerder genoemde tekortkomingen
lieten zich onverminderd gelden. De
eigen gebreken bleken een groter struikelblok dan de verdediging van de tegenstanders. Drie minuten voor het verstrijken van de eerste helft, slaagde de aanvalslinie van de thuisclub er in het veldoverwicht uit te buiten. Stobbelaar wist
met een hard en laag schot keeper Van
Es van Celeritudo te passeren, 1-0.
De voorsprong van Zandvoortmeeuwen
was van korte duur. Enige minuten na
het begin van de tweede helft scoorde
rechtsbuiten Krommert van Celeritudo de
gelijkmaker, 1-1.
De kustbewoners slaagden er niet in
de gasten naar de eigen speelhelft terug
te dringen en moesten zich op de verRanglijst

Zandvoortmeeuwen

De stand in afd. West, 2e klasse B, luidt
als volgt:
Velsen
2 2 0 0 4 8—4
Hillegom
2 1 1 0 3 4—2

Celeritudo
HBC
Schoten

2 1 1 0 3 2—l
2 1 1 0 3 1—0
2 1 1 0 3 2—l

Quick A
Ultrajectum
Baarn
TYBB
UVV
Ripperda

2
2
2
2
2
2

Zandvoortmeeuwen

2 0 - 0 2 O l—7

1
1
1
O
0
0

0
0
0
1.
1
0

1
1
1
l
1
2

2
2
2
l
1
0

5—l
4—4
2—3
5—6
4—5
3—7

dediging gaan toeleggen. De voorhoede
van Zandvoortmeeuwen verscheen enkele
malen voor keeper Van Es, maar tot een
doorbraak kwam het niet.
Zeven minuten voor het eindsignaal
werd de defensie van Zvm. overrompeld
door een stormachtige aanval van Celeritudo, waarvan rechtsbuiten Krommert de
drijvende kracht vormde. Hij nam ook het
leeuwendeel van het offensief voor zijn
rekening en passeerde in volle vaart de
beduusde achterspelers. Hij lokte doelman
Vlug ver uit zijn doel en schoot het leer
achter hem in het net, 1-2.
Zandvoortm. probeerde in de resterende minuten hetzelfde in omgekeerde
richting. De achterhoede van Celeritudo
gaf echter geen meter grond prijs en nam
de zege mee naar huis.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23,-telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Gered uit zee
Zondagmiddag kwam een 31-jarige inwoonster uit Duitsland ter hoogte van de
ZRB-post „Einst Brokmeier" in een mui
terecht. Haar hulpgeroep werd gehoord
door haar broer en leden van de reddingsbrigade. Met behulp van een vlet van de
ZRB wist men de zwemster te bereiken en
aan land te brengen. Na in de reddingspost te zijn behandeld, de vrouw had veel
water binnen gekregen, kon zij naar haar
vakantie-adres worden overgebracht.

Geen raadsvergadering
in september
De reeds eerder aangekondigde vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 24
september a.s. vindt — onvoorziene omstandigheden voorbehouden — geen doorgang. In een rondschrijven aan de leden
van de raad heeft burgemeester mr. H.
M. van Fenema mededeling van dit besluit gedaan.

Korps werd gehuldigd
J.l. vrijdag zijn de leden van het korps
gemeente-reservepolitie in de kantine van
het politiebureau officieel gehuldigd i.v.m.
het behalen van de eerste prijs tijdens de
onlangs gehouden Airbornemars.
De bijeenkomst werd bijgewoond door
burgemeester mr. H. M. van Fenema en
de korpschef van de gemeentepolitie, de
heer J. D. van Maris.
Na de opening van de bijeenkomst door
de commandant
van het reservekorps, de
heer M. J.J Methorst, sprak burgemeester
van Fenema de manschappen toe. Hij feliciteerde hen met het behaalde resultaat en
deelde mee dat het korps binnenkort in
nieuwe uniformen zal worden gestoken.
In zijn speech raakte hij ook nog aan
de verwikkelingen rond de aanbieding van
een bestelbusje aan de reservepolitie, door
een aantal particulieren. Spreker vond dat
deze kwestie nogal was overtrokken en in
Zandvoort een onrustige sfeer had geschapen. Hij schreef dit geheel op rekening van
sensatiezoekers in en buiten de gemeente.
Volgens hem was het aanbieden van geschenken door particulieren en het aanvaarden daarvan door overheidsinstellingen, dit in tegenstelling tot anders luidende meningen, geen bedenkelijk verschijnsel.
Na zijn speech overhandigde hij aan de
commandant van de reservepolitie de beschikbaar gestelde wisselbeker. De korpschef toonde zich eveneens bijzonder ingenomen met de prestaties van het reservekorps en complimenteerde de commandant
met het behaalde resultaat. Tot slot dankte laatstgenoemde voor de ontvangst die
het korps ten deel was gevallen.

EHBO-cursus 1963-1964
Evenals voorgaande jaren zal ook in de
winter 1963-'64 een cursus voor Eerste
Hulp bij ongelukken worden gehouden
door de afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis.
De cursus start donderdag 10 oktober
a.s. en verder iedere donderdag, 's avonds
8 uur in hotel Keur, Zeestraat. Docent is
dokter Drenth.
Dames en heren van 18 jaar en ouder,
die de lessen willen volgen, kunnen zich
opgeven bij de heer A. Loos, J. P. Heyeplantsoen 4 of aan het secretariaat, Oranjestraat 14. Deelname aan de cursus is
kosteloos.
Verkeersmaatregel
Het gemeentebestuur heeft een wachtverbod ingesteld voor de Gasthuisstraat in
beide richtingen.

Nationale Reclasseringsdag
a.s. zaterdag 28 september
Als sluitstuk van de landelijke actie voor de reclassering, die loopt van 16 tot en
met 29 september, wordt op zaterdag 28 september de«Nationale Reclasseringsdag
gehouden. De opbrengst van de landelijke collecte op die dag is bestemd voor de
rcclasseringsinstellingen van alle gezindten.
De actie rond de Nationale Reclassering
heeft lot doel op grote schaal bekendheid
te geven aan de grondgedachte en het
werk van de reclassering en tevens fondsen te werven voor het werk van de Neclerlandse reclasseringsinstellingen. De rcclasseringsinstellingen houden zich bezig
met de duizenden Nederlanders, die door
hun afwijkend gedrag met de justitie in
aanraking komen.
Er verblijven in Nederland bijna vie'rduizend mensen in gevangenissen, rijkswerkinrichtingen en huizen van bewaring.
Vele duizenden meer zijn voorwaardelijk
veroordeeld of voorwaardelijk in vrijheid
gesteld. De reclassering tracht een hernieuwe aanpassing van deze mensen aan
de -maatschappij te bevorderen. Dat werk
is noodzakelijk, zowel in het belang van
de rcclassent als van de gemeenschap.
Do reclasseringsinstellingen van alle ge-

zindlen beschikken over meer dan 300 bcroepskrachlen en 7000 a 8000 vrijwilligers
die zich hiervoor inzelten. Hun werk bestaat o.m. uit: het houden van contact met
voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk in vrijheid gestelden, bezoek
aan gedetineerden ter voorbereiding van
hun terugkeer in de maatschappij, hel
uitbrengen van voorlichtingsrapporten aan
de justitie over personen, die een strafbaar feit hebben gepleegd, het verlenen
van hulp bij het herstel van gezinsverhoudingen, het zoeken naar werk, emigratie
en tal van andere belangrijke zaken.
Dit werk vergt behalve veel tijd, ook
veel geld. De reclasseringsinstellingen zijn
voor wat hun financiële positie betreft
voor een groot deel aangewezen op de opbrengst van de Nationale Reclasseringsdag, waarvan het succes vooral aïiiangt
van ieders medewerking in 't gehele land.

FAMILIEBERICHTEN

28 september hopen onze geliefde
ouders en grootouders
P. FLIETSTRA
en
G. J. FLIETSTRA-COERTS
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat ze nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Rein en Trees
Gerrie en Herman
Loes, Irma en
Ivonne
Zandvoort, 14 september 1963
Burg. Beeckmanstraat 2
Receptie van 16—17.30 uur
Burg. Beeckmanstraat 2

Heden ging geheel onverwacht van
ons heen onze lieve man, vader,
groot- en overgrootvader
HEINRICH ARNOLD CORDES
op de leeftijd van bijna 76 jaar.
C, G. F. Oordes-Söderland
H. A. van der Klok-Cordes
Frits
Karin
Kansas City U.S.A.:
M. Corwm-van der Klok
R. Corwin
en achterkleinkinderen
Zandvoort, 12 september 1963
Duinstraat 2
De teraardebestelling heeft heden
om 14 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort plaats gehad.

Tot ons leedwezen vernamen wij
het heengaan van onze beste buur
de heer
H. CORDES
Dat hij ruste in vrede is de wens
van al zijn buurtgenoten.

Heden ging nog geheel onverwacht
na een ernstige ziekte in Volle Vrede
van ons heen, mijn lieve man en
onze zorgzame vader en behuwdvader
JACOBÜS ALBERTUS VAN HOORN
in de leeftijd van 64 jaar.
A. van Hoorn-Sruijn
J. A. van Hoorn
H. J. van Hoorn-Klijn
Zandvoort, 14 september 1963
Zeestraat 29-1
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11, alwaar
bezoek maandag en dinsdag van
3—4 en van 7—7.30 uur n.m.
De teraardebestelling zal plaats
hebben woensdag 18 september a.s.
te 2.30 uur n.m. op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, geheel onverwacht, onze
lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
PIETJE KOPER
echtgenote van Jacob van Duijn
in de ouderdom van 69 jaar.
J. van Duijn
J. van Duijn
J. van Duijn-Vis
A. van Duijn
M. van Duijn-Schuiten
Herbert
en Kleinkinderen
Zandvoort, 14 september 1963
Potgieterstraat 16
De tei-aardebestelling zal plaats
vinden donderdag 19 september a.s.,
te 14 uur op de Algemene Begraaf plaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf huis plm. 13.45 uur.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
o
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau
Vreemdelinaenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrij} G. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., Haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Snelle en grondige op- Straatmakersbedrijf
leiding voor middenst. J. J .Willemse & Zn.
Soextdastraat 17
dipl. Prakt, Dipl. Boek* Haarlem,
(el. 02500-50131
houden
Wij vernieuwen uw oude

Goedkeuring erfpachtsuitgifte
Gedeputeerde' Staten van Noord-Holland
hebben het gemeentebestuur van Zandvoort bericht gezonden van goedkeuring
vnn het raadsbesluit, d.d. 26 maart j.l.,
houdende het in erfpacht uitgeven van
een strook grond aan de Noord-Boulevard
t.b.v. de bouw van een wandelpier door de
n.v. Havenwerken te Amsterdam.
Eind juni deelde genoemd college mede
een beslissing inzake de erfpachtsuitgifte
in beraad te houden. Naar aanleiding van
een en ander heeft het raadslid L. J. Breure zich met een schrijven tot Gedeputeerde Staten gewend. In zijn brief (Z.Crt.
30-8-1963) maakte hij bezwaar tegen de
pogingen van het gemeentebestuui', de
pierplannen, ondanks het besluit van de
regering voorlopig geen goedkeuring voor
de bouw te verlenen, te forceren.
Het fiat van Ged. Staten aan de uitgifte
van de grond betekent niet dat thans met

de werkzaamheden kan worden begonnen. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de financiële en juridische
aspecten van de erfpachtsuitgifte. Gedeputeerde Staten missen de bevoegdheid besluiten l.a.v. de bouw van het project te
nemen. Alleen het Rijk kan toestemming
verlenen — of onthouden — de pierplannen te realiseren.
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Voor direkt gevr. enige
nette MEISJES voor breister, kettelaarster of leerlinge ter vervaardiging en
afwerken van elastieken
kousen. Hoog loon. Reiskosten vergoed. Aanmelden
Pa. FYLASTIC, Voorzorgstraat 53, Haarlem-West,
telefoon 13723.
VERLOREN:
DAMESPOLSHORLOGE
m. beige bandje. Gaarne
teg. bel. ter. te bez. Meyer,
Hogeweg 69.
Te koop: B A N K S T E L .
Bekleding bank moet vern.
Pr. ƒ 200. Brederodestr. 20,
telefoon 3336.

In onderstaande partij ziet u de winnaar
van de grootmeestergroep van het IBM- Aangeb. van l okt. tot
tournooi aan het werk, en'hoe! De Hon- 15 april gem. BENEDENgaar bewijst, dat het niet altijd nodig is HUIS, huisk., slaapk, vrije
te rocheren; hij plaatst z'n koning op e7 keuk., wc. Br. 7202 Z.Crt.
en wint op verbluffend eenvoudige wijze.
Te koop: Interno KOLENLANGEWEG - PORTISCH
CONVECTOR, STOFZUI1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pgl-f3, GER, 2-pits GASSTEL.
b7-b6, 4. Pbl-c3, Lc8-b7, 5. Lcl-g5, h7-h6, Dr. Schaepmanstraat 20.
6. Lg5-h4, g7-g5, 7. Lh4-g3, Pf6-h5, 8. Lg3c5, f7-f6, 9. Ddl-c2 (De consequentie van SPOED! A.s. echtp. zoekt
de pretentieuze manoeuvre Lg5-h4-g3-e5. per l okt. WOONRUIMTE
P. V. „Pleines"
Maar Zwart laat Dg6+ kalm over zich ko- 2 kmrs m. keuk. Vrouw
men) Zie diagram.
gen. om huish. werk te
De P.V. Pleines hield j.l. zondag een weddoen. Br. nr. 7201 Z.Crt.
vlucht vanaf St. Ghislain over een afstand
van 220 km. Gelost om 10.30 uur, arriKantoorruimte
veerde de eerste duif om 13.55 uur. De uitgezocht op goede st., bijv.
suite-kamers. Tel. 2525.
slagen luiden als volgt:
Rustig echtpaar zoekt op
Jb. Koper l, 3, 7
goede stand voor l a 2 jr.,
A, Dorsman 2, 4, 13
GESTOFF. of GEMEUB.
flat of vrije étage.. Br. ond.
Donker 5
nr.
7205 bur. Zvt. Crt.
C. Visser 6, 9, 10, 17, 21
A. Molenaar 8, 19
Diverse GEKLEURDE TEGELS te koop. Worden evt.
W. v.d. Wouden 11, 12, 15, 16, 20
gelegd. Loos, SpoorbuurtH. Lansdorp 14
straat 11.
A. IJzendoorn 18.
Te koop: BROMFIETS i.g.
st. pas gerevideerd.
Kanaalweg 13.
a b c d e f g n
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
of
PENSION9. ...f6xe5!, 10. Dc2-g6+, Ke8-e7 (Blijkens HOTELUitslagen gespeelde wedstrijden:
BEDRIJF met pand te
8-1 het vervolg- heeft Zwart de situatie goed koop gevr. Br. 7204 Z.Crt.
Halfweg-TZB
getaxeerd; de koning staat op e7, onwaar2-4 schijnlijk genoeg, volkomen veilig, en dank
Alliance 4-TZB 3
A.s. echtpaar zoekt voor
DSS 5-TZB 4
13-0 zij z'n voorsprong in ontwikkeling en het ruim een jaar KAMERS
bezit van het loperpaar komt Zwart in het m. keuk. in Zandvoort. Br.
Junioren:
voordeel).
1-2 11. Dg6xh5, e5xd4, 12. Pf3xd4, Lf8-g7, 13. nr. 7203 bur. Zandv. Crt.
HBO c-TZB a
2-14 e2-e3, Pb8-c6, 14. 0-0-0, Pc6xd4, 15. e3xd4, Pluimvee- en vogelvoeders
TZB b-Haarlem e
Dd8-f8! (Via de f-lijn grijpt de zwarte da- Spec. afd. vogels en vogelme vrijwel beslissend in; er dreigt zowel kooien.
Adspiranten:
2-2 Df2: als Df4+ met pionwinst). 16. Tdl-d2, HEEMS Graanhandel, AnTZB a-Vliegende Vogels a
Df8-f4, 17. Dh5-dl (Wit doet steeds ge- thoniestr. 54-56, tel. 11607,
5-0 dwongen
Ripperda c-TZB b
zetten) 17. ...Ta8-f8 (Niet 17. Haarlem.
Wij bezorgen
...Ld4:, 18. Pe2 etc.) 18. f2-f3 (M.i. bood maandag, donderdag en
Welpen:
18. g3 benevens Tgl hardnekkig tegen- zaterdag in Zandvoort.
3-0 stand. Na de tekstzet beslist de z.g. minZandvoortmeeuwen-TZBa
HEEderheidsaanval, in dit geval nog versterkt Woninginrichting
door de dreiging van de zwarte loper langs MEIJER, v. Ostadestraat 7a,
de diagonaal h6-cl) 18. ...h6-h5!, 19. Lfl- tel. 3116 kan weer STOFe2 (Ook 19. Kbl,g4', 20. fg4:, hg4:, 21. g3, FEERWERK aannemen.
De3 is troosteloos voor Wit) 19. ...g5-g4!
(Het spel is uit; er dreigt zowel Lh6 als
Café OOMSTEE
gf3:) 20. Kcl-bl, g4xf3, 21. Le2xf3, Lb7x Iedere donderdag en vrijf3, 22. g2xf3, Df4xf3, 23. Td2-e2, Lg7xd4, dag gekookte of gebakken
De Zandvoortse Middenstandscenen Wit gaf op. Wat is schaken toch eenMOSSELEN
trale maakt het volgende bekend:
voudig!
Zeestraat 62, telefoon 2263
*
Van 15 september tot l oktober
De speciale prijs voor de wildste partij
mogen alle winkels op zondag geging naar onze landgenoot Barendregt voor
opend zijn van 9 tot 20 uur.
zijn overwinning op de tournooiwinnaar.
Op de werkdagen van 15 september
Dat ging zo:
tot l oktober moeten de winkels gesloten zijn om 18 uur, kappers om
BARENDREGT — PORTISCH
18.30, sigaren- en viswinkels om
1.
e4,e5,
2. Pf3, Pc6, 3. Lb5, a6, 4. Lc6:,
19 uur.
dc6:, 5. 0-0, Lg4, 6. h3, h5!, 7. d3, Df6, 8.
De middagsluiting is dan ook weer
Pbd2, g5!, 9. Tel, Le6, 10. d4!, ed4:, 11.
van kracht.
e5!, Dg7, 12. Pd4:, 0-0-0, 13. Pe6:, fe6:, 14.
Df3, Lb4, 15. c3, Le7, 16. Pb3, Ph6, 17. Pd4,
Td4:!?, 18. cd4:, Pf5, 19. Db3, Dg6, 20. Le3,
g4, 21. Kfl, gh3:, 22. gh3:, Ph4, 23. Ke2,
Df5, 24. Tgl, Td8, 25. Tg3, Df7, 26. Tagl,
gevraagd voor de
Pf5, 27. Tg6, Td5, 28. Tg8+, Ld8, 29. Db4,
CREMATIE VERZEKERING
Dd7, 30. Lg5!, Pd4:+, 31. Kfl, Dh7, 32.
t.m. 85 jaar. Lage premie.
Df8!, Dd3+, 33. Kg2, De4+, 34. f3, De2+,
35. Khl, Df3:+, 36. Df3:, Pf3:, 37. Ld8:,
Brieven met geboortedatum aan
Td8:, 38. Td8: + , Kd8:, 39. Tfl, Pe5:( 40.
ALG. CREMATIE VERENIGING
Tel, Pc4, 41. b3 en Zwart gaf op. BlijkWitte Heerenstraat 20, Haarlem
baar is schaken toch niet zo eenvoudig!
Telefoon (02500)-11384
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Winkelsluitingswet

Talen, Handelscorr., Wisk., tegelpaden, , bordessen en
Studiehulp enz. v.d. Ond.inritten vakkundig. Alle
Ver. L,. Coster (1933) o.l.v, soorten tegels in 3 kleuren
J. v. Ravenswaay Leraar Vraagt prijsopgave!
M.O. d.m.v. kl. clubs en
privé op dag en av. Vr. inl.
en lijst van gesl. Floraplein 19, Haarlem t.o. Hazepaterslaan.

BRIGITTE BARDOT
werd geïnterviewd. De reporter vroeg: „Waaraan
meent u uw succes te
danken?" Brigitte dacht
lang en diep na en zei
toen: „U bent een vreemde man..'...."
In een rol AUTO-DROP
vindt u op elke tabletverpakking een interessant
verhaal. Vraag naar

kunt

van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

het
toch

, niet

Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g, 3283
Dr. Schaepmanstraat 1 wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen onder de aandacht
Stadsschouwburg
van het publiek wilt brengen. Daarvoor staat de
te Haarlem
Zandvoortse Courant te
beschikking.
Dit
Zaterdag 21 sept, 8 uur uwer
nieuwsblad wordt, door
Toneelgroep Ensemble
dat het plaatselijk en regionaal nieuws
brengt,
De Opvolger
niet gelezen maar „geZondag 22 sept., 8 uur
speld"
van a tot z.
In die sfeer genieten ook
Toneelgroep Ensemble
uw advertenties méér dan
De Opvolger
gewone belangstelling en...
de
resultaten bewijzen dat.
Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 7,Steek voor uw reclame(a.i.) Coupons geldig. plannen
u'w licht eens on
Voorv. v.a. donderdag
bij de
v. 10 tot 15 u. Tel. na
12 uur.
Zandvoortse Courant
Achterweg l

afschreeuwen . . .

J. Th. Kort - Textiel - woningtextiel
vraagt voor haar zaak Grote Krocht,

Zandvoort

een leerling-verkoopster 15-16 jaar
Verkorte werktijd, goede voorwaarden.
Aanmelden gaarne aldaar of Gi-ote Houtstraat 85-87
Haarlem.

Rijschool Weltevreden
Nu lessen met SIM C R 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
l n
M ijn
Erkend
N.B.A.
C ar
A ttijd
Dr. Gerkestraat 99, tel. S29Jt, Zandvoort
Soendastraat 31,, tel. ((02500} 63636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

U

Zandvoortse Courant

moet dicht knijpen. (Het heeft m.i. geen
zin de apen van de menselijke hersenen
te voorzien. Waarschijnlijk zijn de dieren
daar doodongelukkig mee).
Het hele geval doet me denken aan die
malle dokter ergens in Rusland. Die naai(Mits het leuke apen zijn]
de op een goeie dag de kop van een dode
hond naast de reeds aanwezige kop van
Vrienden, ik las zojuist in een onverdacht er brood in voor een massa mensen, die een gezonde hond. Later maakte het beest
persorgaan dat het drie professoren van ik ken. Ze transplanteren tegenwoordig al- in hét huis van z'n baas een dubbele poreen universiteit in Cleveland (USA) gelukt lerlei lichaamsdelen, als je de kranten tie lawaai, omdat beide koppen dikwijls
is hersenen buiten een apelichaam in le- kunt geloven, dus waarom zou men op tegelijk om voedsel blaften. (Ik bedoel
ven te houden. U moet u voorstellen dat een goeie dag niet eens de hersenen van maar dat' de wetenschap voor niets terugdeze drie specialisten de hersenen van een een aap aan een iriens kunnen geven? Ik deinst).
Gaarne zou ik de hersentransplantatie
Rhesusaapje hebben verwijderd uit het weet dat deze gedachte velen uwer met
apckopje en die hersenen in een fles of in afgrijzen vervult, maar denk nou ook toegepast willen zien op bepaalde studeneen Keulse pot hebben laten leven. Zij eens aan de toekomst van het menselijk ten en groepen van studenten, bijvoorhebben verklaard nog niet precies te we- geslacht. Er zijn talrijke voorbeelden aan beeld de leden van het Leidse Vrouwelijke
ten wat de wetenschap met deze wonder- te wijzen van menselijke hersenen, die het Studentencorps. Op een gegeven ogenblik
lijke ingreep in het apeleven bereikt heeft. in het verleden niet zo best hebben gedaan moesten 230 groenen worden samengeperst op een zolder. Maar men had een
Maar zij vinden het wel een belangrijke voor de mensheid en thans nog zijn er
menselijke foutje gemaakt en zich vergenoeg
trieste
aanwijzigingen,
dat
menstap op de weg naar meer kennis van het
teld. Er kwamen 300 vrouwelijke groenen
leven. Dat vind ik ook, ofschoon er niet selijke hersenen het onder bepaalde omopdagen. Toch maar persen, oordeelden de
bij verteld is of de aap — zonder herse- standigheden verdraaid slecht doen. Daarontgroenende schattebouten.
tegenover
staat
dat
er
duizenden
en
duinen — is blijven leven. Ik ben van mening
Het spelletje dat ze „indikken" noemdat de hersenen van een aap belangrijker zenden bijzonder leuke apen zijn, apen,
den, eiste verschillende slachtoffers. De
met
een
bijzonder
ontwikkeld
gevoel
voor
zijn dan de aap zelf. Want wat zijn herhele onflatteuze vertoning doet denken
senen eigenlijk in een apehoofd? Ze wor- humor en een verschrikkelijke aardige
aan de methoden van concentratiekampen
den waarschijnlijk gedwarsboomd door kijk op het leven.
in
het recente verleden...
Als in dergelijke gevallen, waarbij het
een nukkig en grillig en ook wel speels
Gaarne apehersenen, lieve apehersenen,
apelichaam, dat z'n impulsen kennelijk alleszins wenselijk is de hei'senen van
voor deze studentjes. Misschien is er dan
niet van de hersenen ontvangt. Nu de drie mensen te vervangen door hersenen van
nog
iets van die vrouwtjes te maken.
geleerde heren uit Cleveland hersenen bui- apen, de mensheid gediend is, vind ik teHARTJE
ten een lichaam hebben laten leven, zie ik vens dat de dierenbescherming een oogje

MUM* bezaaide

u

AUTO-DROP

Strandcollecte ZRB
Een j.l. zondag door de vrijwilligers van
de Zandvoortse Reddingsbrigade gehouden
Strandcollecte, leverde een bedrag op van
ƒ 980,53.
Verkeersongevallen
In zorgwekkende toestand is maandagochtend de 18-jarige timmerman B.T. uit
Haarlem naar een ziekenhuis in Overveen
vervoerd, nadat hij op de Westerduinweg
met zijn brommer tegen een stilstaande
vrachtauto was gereden. Hij kreeg een
schedelbasisfraktuur, een kaakfraktuur en
snij- en schaafwonden.
Zondagochtend reed de 49-jarige woninginrichter C.J.K. uit Haarlem met zijn auto
op de Boulevard Barnaart tegen een verkeerszuil, een lantaarnpaal en het bord
„De kerken van Zandvoort groeten U". De
man liep een lichte verwonding aan het
hoofd op. De wagen werd zwaar beschadigd.
*
Zaterdagmiddag botste een auto in de Dr.
C. A. Gerkestraat tegen een geparkeerde
auto. De bestuurder moest plotseling remmen, waarbij de slippende wagen tegen de
geparkeerde" auto terecht kwam. Beide
voertuigen werden licht beschadigd.
Zandvoortse Damclub
De uitslag van de tweede ronde van de
clubcompetitie luidt als volgt:
v. d. Werff - P. A. H. Smit
2-0
Hoekema - v. Dijk
1-1
Versteege - Fransen
2-0
Klatser - Schuiten
0-2
Draijer Sr. - Ovaa
1-1
G. ter Wolbeek - v. Beem
1-1
Koper - Weber
1-1
Draijer Jr. - Th. ter Wolbeek
2-0
VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOP. UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed Idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

r; r
.Op gerichts in •.1900
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ZANDYOORTSE COORANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Redaktle en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6.— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Najaarsbijeenkomst ZRB

Veertig jaar in gemeentedienst
De heer W. M. B. Bosman ridder in de Orde van Oranje Nassau
Tijdens een intieme bijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis herdacht de
gemeentesecretaris van Zandvoort, de heer W. M. B. Bosman, j.l. dinsdag zijn veertigjarig jubileum in overheidsdienst. .
De heer Bosman, zijn echtgenote en kinderen werden ontvangen door het gemeentebestuur, de chefs van de gemeentediensten en het vrijwel voltallige secretariepersoneel. Na de begroeting werd de heer
Bosman toegesproken door burgemeester
mr. H. M. van Fenema. Deze releveerde de
loopbaan van de gemeentesecretaris, die
op 16-jarige leeftijd in dienst trad van de
gemeente Alkmaar. Later was hij als
amtenaar werkzaam in de gemeente
Haarlemmermeer en een kwart eeuw geleden werd hij in Zandvoort benoemd.
De heer Bosman heeft zijn activiteiten
niet uitsluitend beperkt tot zijn ambt, zei
spreker, maar was en is nog steeds daadwerkelijk geïnteresseerd in het maatschappelijke en culturele leven van de gemeente. In dit verband wees mr. van Fenema op de werkzaamheden van de heer
Bosman als scribent. Hij publiceerde verscheidene verhandelingen over het herstel
van de badplaats na de oorlog, de financiële positie van Zandvoort, de verkeersproblematiek en het stichten van een gezondheidshuis. Persoonlijk, zei spreker,
was hij de heer Bosman veel dank ver-

Watergetyden
HW
LW
sept.
22
6.02 1.30
23
6.33 2.00
_24
7.07 2.30
25
7.49 3.30
26
8.40 4.00
27
9.49 5.00
28 11.15 6.30

HW

LW

18.17
18.48
19.24
20.10
21.07
22.26
23.57

-4.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.30
19.00

Hockeyers gaan vergaderen
De algemene ledenvergadering van de
Zandvoortse Hockey Club wordt gehouden
op zaterdag 28 september a.s. in café-restaurant „De Rotonde".

Feestavond tot besluit

De gemeente-reservepolitie viert de afsluiting van het 15-jarig bestaan met een
schuldigd voor zijn rustig en bezonken feestavond op 9 november in resaurant
oordeel. Hij noemde hem „een rustpunt" in „Zomerlust".
het gemeentehuis en een warme pleitbeBijeenkomst NCVB
zorger voor zijn personeel.
Aan het slot van zijn toespraak deelde Het bestuur van de NCVB, afd. Zandvoort
de burgemeester mee dat de heer Bosman belegt de eerste vergadering van het seibij Koninklijk Besluit was benoemd tot zoen 1963-'64 op vrijdag 27 september a.s.
in het Jeugdhuis, van de Hervormde GeRidder in de Orde van Oranje Nassau.
De heer S. K. Zonneveld memoreerde meente.- Mevrouw G. Gilhuis-Smitskamp
eveneens de voortreffelijke en humane lei- uit Amsterdam spreekt over het onderding van de heer Bosman. Ook hij werp: „Mijn geld en ik".
bracht de kwaliteiten van de secretaris
x
als publicist naar voren.
MCZ avondrit
Aan het einde van het officiële ge- De motorclub „Zandvoort" organiseert
deelte van de bijeenkomst dankte de zaterdag 21 september een avondrit voor
heer Bosman de sprekers voor hun vrien- motoren, scooters er. auto's, over een lengdelijke woorden en de aanwezigen voor de te van 40 km.
belangstelling bij zijn jubileum.

Vijftig sollicitanten
Vijftig sollicitanten dingen mee naar de
functie van direkteur van P.W., die per
l december a.s. vakant komt.

Bevorderd
Met ingang van l oktober a.s. wordt de
hoofdagent van de gemeentepolitie, de
strand heer H. Jansen, bevorderd tot brigadier.
berijdbaar
10.00—16.00
10.30—16.30
11.00—17.30
11.30—18.00
12.30—19.00
13.30—20.30
15.00—22.00

Vrijdag 4 oktober a.s. belegt de Zandvoortse Reddingsbrigade de najaarsvergadering in hotel Keur.

Sociëteit start seizoen

De bejaardensociëteit „Voor Anker" opent
maandag 30 september a.s. het winterseizoen 1963-'64 in restaurant „Zomerlust".
De sociëteit is in de week toegankelijk op
maandag, woensdag en vrijdag. Nieuwe
Samengesteld door P. van der Mije KCzn leden zijn hartelijk welkom.

Gouverneur Wallace: Geweten, lafaard, wat beangst gij mij! De geesten nad'ren - 't Is 't holle van de nacht.
Angstdropp'len staan mij, koud, op 't rillend lijf.
Wat! angstig voor mijself? Geen ander is hier;
Wallace mint Wallace; ja, want ik ben ik.
Is hier een moord'naar? Neen; - ja ik ben hier;
Zo vlucht, - wat, voor mijself? Zeer wijs, waarom?
Licht name ik wraak. - Wie, iaat! ik op mijzelf?
Ach, ik bemin mijself. Om wat f iets goeds,
Dat ik, ikself mijzelven heb gedaan?
Ach, neen, helaas! Ik haat veeleer mijself
Om haat- en vloekbre daden, die ik deed.
Ik ben een schurk. Neen; 'k lieg, ik ben het niet.
Dwaas, spreek uselven voor; - dwaas, vlei toch niet.
O, mijn geweten heeft veel duizend tongen,
En ied're tong vertelt een ander stuk,
En ieder stuk veroordeelt mij als schurk.
Meineed, meineed, in de allerhoogsten graad;
Moord, zwarte moord, in de allerergsten graad;
Ja, elke zonde, in eiken graad bedreven,
Dringt naar de rol, en roept haar: „Schuldig, schuldig!"
Ik word wanhopig. - Niets op aard bemint mij;
En zo ik sterf, geen ziel lieert leed er van;
En waarom souden ze ook? Ikself, ik vind
Geen deernis met mijselven in mijzelf.
(Vrij naar dr. Burgerdijks vertaling van
Richard de Derde van William Shakespeare)

Burgerlijke Stand
13 september — 19 .september 1963
Ondertrouwd: Hendrikus Anthonie Zwenne en Loes Gerda Dammers; Reindert Johannes Bruin en Anna Theresia Janssen;
Bartbolomeus Johannes Dingerdis en Joukje Maria Jongsma.
Gehuwd: Jouke Albert van Keulen en Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost worMaria Inès Bruin.
Overleden: Barthold Joan Hendrik Her- den verzonden. De data, waarop de coruiterlijk ter post moet zijn
weijer, oud 87 jaar gehuwd met L. J. Kos- respondentie
bezorgd, staan achter de naam van het
ter; Jacobus Albertus van Hoorn, oud 64 schip vermeld.
jaar, gehuwd met A. Bruijn.
Verenigde Staten van Amerika:
Overleden buiten de gemeente: Anna
ss „Nieuw Amsterdam", 22 september;
Maria Catharina Wentzel, oud 77 jaar, gems „Prinses Margriet", 25 september.
huwd geweest met F. C. Meulenhoff;
.
~
Pietje Koper, oud 69 jaar, gehuwd met J. Argentinië:
ms
„Amstelland".
25
september.
van Duijn; Francoiff< Jacques Marie Classen, oud 66 jaar, gehuwd met A. M. van Australië:
ms „Nürnberg", 25 september.
den Bergh.
Geboren buiten de gemeente: Madie Ga- Brazilië:
briela, dv. Ph. Jongeneel en van H. G. Del
ms „Gap San Marco", 22 september;
ms „Alnati", 25 september.
Toro.

Brits Oost-Afrika:
ms „Jean Laborde", 25 september.
Canada:
ss „Carmania", 22 september.
Chili:
ts „Lud wigshaf en", 22 september;
ms „Aristoteles", 25 september.
Ned. Antillen:
ms „Socrates", 24 september.
Nieuw-Zeeland:
ms^.ï.Ccirnwall", 23 september..
Suriname:
ms „Oranjestad", 25 september.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
ms „Transvaal Castle", 22 september;
ss „Overijssel", 25 september.

ZANDVOORTS BADBOEK
Het eind in zicht
Beste mensen, ik kon er niks aan doen,
maar u hebt allen wel gemerkt dat ik er
de vorige week niet was. En daar was
warempel wel enige reden voor, zou ik
zeggen!

week gingen krijgen en wij hebben 'm
daarna wel even geraakt, hoor!
Maar, zoals ik al zei — ik was de vorige week eigenlijk zo in de war en gedeprimeerd — ik heb dit moeilijk woord
opgezocht, 't is goed — dat ik niks kon
schrijven.
Jans heeft me nog flink geholpen door
me steeds voor te houden dat de wereld
niet meer door een zondvloed zal vergaan.
Ik vond dat een troostrijke gedachte,
waarbij haar beroemde koffie toch wel
lekker smaakte. Ja, wat zal ik u vertellen van die eerste weken van september.
Het hele badleven speelde zich in de
tent af en nou gaat dat wel voor een, twee
of drie dagen, maar als je i'edere dag
's morgens naar buiten kijkt, terwijl de
regen tegen de ruiten klettert, en je op
de dag een kanon door de tent kan afschieten, heb je opeens nergens zin meer
in.

Depressies
Op een dag luidde het weerbericht iets anders dan gewoon: er kwamen randstoringen bij, die (de kranten kregen gelijk) behoorlijk huis hielden. De wind loeide en
de tent schudde soms hevig op z'n onderbouw, maar het spul hield stand, hoor! De
eerste paar dagen bleef het nog wel lopen zo'n beetje (natuurlijk alleen maar
binnenbezoekers) maar later bleven die
ook weg. En dat waren kwaaie dagen,
hoor. Kijk, dan ga je piekeren en dan ga
je je allerlei zwartgalligheden in je hoofd
halen. Vooral toen er een meneer uit
Schoonhoven verdraaid sombere voorspellingen kwarn doen. Die knaap beweerde
dat de zomers in het vervolg altijd zo
zouden zijn. En weer haalde hij er — zoals sommige ongeluksprofeten altijd doen
— de atoomproeven er bij. Hij had een
hele verhandeling over de verdeling van
de luchtdruk en zo De druk is verkeerd

Joost was natuurlijk al lang vertrokken. Die snotneus heeft 'm wel mooi versierd. Het laatste bericht, dat ik van hem
hoorde, was dat hij bij de Marine zou
gaan. tekenen. Ik vind het best, maar wat
De week voor de laatste zondag was moet die jongen daar? Tenslotte is hij
het werkeUjk geen doen meer. Dagen ach- van professie bouwvakarbeider. Ja zeker,
tereen stonden m'n stoelen bij elkaar ge- dat wist u nog niet hè? Z'n hele familie
bonden in de stromende regen. Nou, ikvan vaderskant is metselaar. Maar ja, u
kan u vertellen, dat de lol er dan ver- weet 't wel, die jongens doen daar in
draaid gauw af is, hoor. Het mag eens een Zandvoort 's zomer weinig aan! Dan hebdag regenen, maar zo erg als 't de laatste ben ze 't te druk met het strand, zeggen
weken was, hebben we 't eigenlijk nog ze altijd! In ieder geval zouden ze Joost
niet beleefd, zelfs niet in de zomer van bij de Marine misschien best kunnen gevorig jaar.
bruiken, want de jongen heeft een paar
Maar nou is alles anders geworden. Het handen als metselkuipen. En dat is altijd
was zaterdag al te zien dat we een pracht goed, bij de Marine.

geworden, zei hij en nu is de weg in dit de bomen-kolder krijgen. Dagen achterjaargetijde altijd gebaand voor de oceaan- een zitten ze in bivak tussen de druipende
depressies. Er komt nog veel meer re- groene boomstammen en zo nu en dan begen, zei hij op een morgen, toen het net gint er eentje te gillen. Een soldaat, beeen beetje droog werd tussen twee wolkbreuken in. Ik zei tegen Jans: „Kunnen
we die vent niet lozen? Die jaagt de hele
tent op stang met z'n verhalen!" Jans opperde om een slaapmiddel door z'n koffie
te doen, maar dat vond ik geen best idee,
want bedden voor gasten hebben we niet
in ons optrekje..
Maar op die dag, ik weet gelukkig niet.
eens meer welke, kreeg meneer Schoonhoven verschrikkelijk gelijk. Met bakken
goot het uit de grijze hemel. Om tureluurs
van te worden. De vaste gasten bleven natuurlijk weg, die zaten thuis waarschijnlijk betere tijden af te wachten. En dan
krijg je opeens dat gek makende idee van
de soldaten in de bossen, als ze op oefening zijn. Ik heb wel eens gehoord dat die
doel ik, hoor. Nou dat gevoel kreeg ik
nu ook, met dat verschil, dat ik er soms
behoefte aan had tegen de kletsnatte regenjassen in m'n tent te gaan gillen. Elke
keer kon Jans me net weerhouden. Maar
ik had 't niet meer. In zulke dagen kan
je beter tramcondukteur zijn, dan weet
je tenminste waarvoor je staat.
En toch. is de mens alles wat naar is,
gauw vergeten, als het getij keert.
Dat is nou het mooie van ons, kustbewoners. Ze zeggen wel eens dat we met
alle winden meewaaien, maar de zon hebben we ook, hoor! Ik kreeg op een goeie
dag toch weer een beetje zin om de moed
er in te houden. Gek eigenlijk, maar op
een regenmorgen floot ik in de tent, een
wijs je van radio Veronica!
(Vervolg op pagina %.)
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dus het is best mogelijk dat de tekst van helemaal niet zeggen dat geen mens' die
het briefje wat verdraaid Is in de loop pier zou bezoeken als die ,er was, maar
. van deze. overlevering!....
waarom zouden ..wij.,de'bezoekers opdring-en naar iets anders te gaan dan het
strand,- als .sféT'lóch voor dat' 'strand en de
Moet u nog een pier?
zee komen?
'
Wij, Zandvoorters,! gaan er < helemaal 1

Het eirid in zicht

naar gekeken hebben. Tussen twee haakjes: wat gaat Zandvoortmeeuwen beroerd
dit jaar, hè?
Het publiek had het onmiddellijk door:
dit was het, deze dag moest goedmaken
wat voorgaande zondagen in augustus en
september hadden bedorven. Met drommen
kwamen ze opzetten en urenlang was het
weer eens een Amsterdamse kwestie dat
hele strandbezoek. Zo nu en dan hoor je nog
een enkele Oosterbuur, maar veel zoden zetten die niet aan de dijk. Het begon
er echt een beetje voor-oorlogs uit te zien,
als u begrijpt wat ik bedoel. Er was nog
een hele scène met een meisje van een
jaar of 'vijftien, die (net als die juffrouw
uit Engeland) een flesje met een briefje
clagen van nog dezelfde week te laten ver- in zee had gegooid. Nou ging het niet om
geten. Het werd weer druk en de zondag dat flesje, maar wel om het briefje, dat
beloofde alles.
er in zat. Ongelukkig genoeg voor dat
De zaterdagmiddag (14 september) gaf wicht had ze blijkbaar niet met de strohet strand alweer een zomers beeld Ie
zien, de mensen kropen uit hun regenjassen en er werd zowaar in zee gezwommen!
De snelboot van de politie danste als een
kurk op de golfjes en ik dacht zo bij me
zelf dat een drenkeling, die met zo'n speelgoedboot „gered" wordt, prompt vreselijk
zeeziek moet worden. Maar er behoefde
gelukkig niet gered te worden en zo bepaalde de politie zich er toe maar wat te
sporten. (Het gerucht gaat dat men dcf
politie volgend jaar waterskies wil' 'aa'ribieden. Voor de conditietraining van de
manschappen).
De dag werd besloten met een flinke
vechtpartij tussen twee families, die elkaar een plaatsje onder de zon betwisten.
Uiteindelijk kwam het zo ver dat een gifkikkertje van de ene club de transistorradio van de andere vol zand gooide. De
„buren" links en rechts verkneukelden
zich, want het ding maakte een afschuwehjke herrie. De herrie die toen volgde,
was nog veel groter.

Na regen komt zonneschijn
Toen was het er weer, zo maar, zonder
bijzondere kennisgeving: de depressies en
de randstoringen plus de lage drukgebieden waren opeens van de (weer)kaart en
de zon begon z'n best te doen de herfst-

ming rekening gehouden en het ding veel
te kort bij het strand in zee gegooid.
Enorm toevallig — hoe bestaat zoiets
eigenlijk, hè? — spoelde dat flesje aan
voor de zich in zeewater badende platvoeten van paps. Die had natuurlijk geen
weet van de acties van' zijn dochter, maar
was wel nieuwsgierig of er soms iets in
dat zorgvuldig gesloten flesje zat. Nou,
dat was dan zo en dat briefje loog er niet
om. Maar tot zijn verbijstering las die
Mokumse pipa de naam van z'n dochter
en z'n eigen adres onderaan het briefje.
Toen was niet alleen het flesje maar de
boot ook aan. Ik bedoel maar, dat kan
nou eens een keertje leuk zijn voor een
meisje uit Engeland en een jongen uit St.
Pancras, maar deze Amsterdamse vader
besloot z'n dochter in het vervolg wat in
de korte teugel te nemen. Nou heb ik deze
geschiedenis uit de vierde hand, mensen,

ZONDAG 15 SEPTEMBER: EEN TOPPER
Ik beklaag de arme stumperds, die vandaag moesten voetballen of er alleen maar

In Nederland

EEN OPVULLEND TEKORT
aan literatuur over ontwikkelingslanden
Er bestaat in Nederland een opvallend tekort aan boeken over de problematiek der
ontwikkelingslanden. De specialisten kunnen terecht in Franse, Amerikaanse, Engelse en Duitse literatuur, maar mensen die liever in het Nederlands lezen, kunnen
in ons eigen .land praktisch geen boeken bemachtigen. Gunstige uitzonderingen vormen. enkele vertalingen uit het Frans in de Aula-reeks, maar van Nederlandse
auteurs is maar weinig voorhanden. Dat is janmer en onnodig, want er zijn vele
Nederlanders die op dit gebied zeer bekwaam zijn en veel te boek zouden kunnen
stellen.
Kortgeleden zijn twee publikaties versche"nen over Afrika, die in dit verband waard
zijn besproken te worden.
Het Nederlandse Studenten Afrika Gezelschap (een groep van 13 studenten die
vorig jaar een reis van vijf maanden
door Afrika maakte om kontakt te zoeken met Afrikaanse studenten) heeft een
verslag gemaakt van zijn bevindingen dat
uitmunt door leesbaarheid. Het bestaat uit
vier delen en een bibliografie (beschouwende artikelen, het verloop van de reis,
informatief gedeelte, plannen).
In de inleiding zeggen de studenten te
hopen, dat hun rapport in handen komt
van een groter publiek dan de studentenpi ovincie omdat het nodig is belangstelling ter hebben 'vóór 'Afrika en .er iets vanaf te weten.
Ten eerste omdat Afrika niet meer het
land is van wollen borstrokken die lieve
dames voor de zending breien of van olifantenj die wegen voor ons onbegaanbaar
maken. Ten tweede omdat de tijd voorbij
is dat men rustig een verkeerde voorstelling kan hebben van een ver volk in een
ver land. Niets is meer ver en, of men wil
of niet, de toenemende nabijheid heeft
verkeerde voorstellingen van een ander
volk levensgevaarlijk gemaakt, omdat zij
gevolgen hebben, reakties uitlokken.iv ?i
De beschouwende artikelen zijn gewijd
aan het anders-zijn-dan-wij van de Afrikancn en de oorzaken daarvan. De geschiedenis, de vrijheidsbeweging, de migratie, de onderlinge etnische verdeeldheid, de eigen nooit precies te omschrijven
cultuur, de frustaties als gevolg van het
contact met de westerse cultuur, de rclatie tot de blanke, de politiek, de verschillen in voormalig Franse en Engelse
landen, de godsdienst, de familie.
Het verloop van de reis is voor enigszins ingewijden het boeiendst, omdat het
helemaal nieuw en authentiek is.
Persoonlijke indrukken van intelligente
' mensen zijn altijd interessant, maar in dit
geval dubbel, omdat we als het er op aankomt, maar weinig benul hebben van het

dagelijks leven en denken van Afrikanen,
terwijl we er wel graag over praten (in
EEG- of in Novib-verband bijv.).
Van dit rapport zijn exemplaren te verkrijgen bij het secretariaat van het Nederlands Studenten Afrika Gezelschap,
Johan Wagenaarkade 38, Utrecht. Prijs
ƒ 1,50, postrekening 519183 t.n.v. .fiscus
NSAG.

De andere, eerder verschenen uitgave
van Nederlandse hand is een Prismapocket van H. Smeets, getiteld „Revolutie
in Afrika". H. Smeets behoort tot een réligieuze orde die zien o.m. missiewerk ten
doel stelt. Aangesteld als propaganda-man
raakte hij. betrokken bij grote missie-tentoonstellingen (Amata Expo). In '58 vertrok hij voor drie jaar naar Senegal. Hij
bezocht in die tijd nog 15 andere Afrikaanse landen. Bij terugkomst in Nederland schreef hij zijn boek: „Revolutie in
Afrika".
De meest wezenlijke kern van het Afrikaanse verzet — u mag dat de afrikaanse
revolutie noemen — is onze praktische
weigering de neger als volwaardig mensenkind te beschouwen en te behandelen.
Gelukkig is het probleem zelf van voorbijgaande aard. We zijn op dat punt van de
opvoeding aangeland dat de zoon zich aan
het vaderlijk gezag, waaraan hij 'zich toch
al niet veel meer liet gelegen liggen, ondanks de nog mogelijke dreiging van de
sterke arm, onttrekt omdat hij het verder
zelf wel kan opknappen".

onafhankelijk is en zich sommige resultaten van de Westerse cultuur wil eigen
maken, zonder zijn wezenlijke Afrikaanse
cultuur te verliezen. De auteur pleit -voor
de „négritude", het vooral cultureel „eigene" van de Afrikaan, maar rnen krijgt
niet de indruk dat hij zich een,beeld heeft
gevormd van waar het nu precies naar
toe moet met die négritude in samenhang
met de onvermijdelijke verwesterlijking
van de Afrikaan. Dit is trouwens de voornaamste kritiek op dit boek: de schrijver
is niet vrij van romantiek en wat erger is,
hij blijft vaag op bijna alle belangrijke
punten. Dit is een soort aantekenboek,
slordig geschreven en ongeordend, zonder
bronvermeldingen
en verantwoordingen.
Het is de allereerste opzet van een b'oek,
maar geen doordacht geschreven verhandeling of zelfs journaal. Ieder onderwerp
aangaande* de ontwikkelin'g van Afrika'
wordt door de schrijver aangeraakt, maar,
het geheel is volkomen onoverzichtelijk en
wanneer het boek uit is blijft men zitten,
met losse brokken, beschouwing "en constatering, " dié tot geen enkele' conclusie
voeren. Of misschien deze: wie zal in'NeHet boek behandelt de moeilijkheden derland wél een pocket schrijven die licht
die zich voordoen, nu Afrika bijna geheel werpt op het donkere werelddeel?

Geschiedenis 'is geconserveerd
in blokken sneeuw en ijs
- "/
f
In brokken sneeuw en ijs beginnen de geleerden iets van de nooit opgetekende geschiedenis van de aarde te lezen. Zij hebben monsters opgedolven van sneeuw, die
in het jaar 1558 en zelfs in het jaar 950 is gevallen en daaruit geleerd, hoe "het
weer destijds was. Zij zijn vrij zeker van de ouderdom, omdat zij beschikken over
methoden om sneeuw te dateren, welke overeenkomst met die, welke worden gebruikt om de ouderdom van bomen af te lezen van de jaarringen. Zij hopen tensiotte een gat van ongeveer 2500 meter diepte in de Zuidpool te boren om het
kljmaat_ van 75.000 jaar geleden na te speuren.
In dat jaar zijn enkele inleidende pogingen gedaan om gaten te boren in de ijsplateaus van Groenland en het Zuidpoolgebied. Deze gaten zijn tot 410 meter
diep geboord met de normale outillage
voor het aanboren van oliebronnen, welke
evenwel begrensde mogelijkheden heeft.
Ingenieurs van de Amerikaanse genie
nemen thans in Groenland proeven met
een buisvormige boor, die zijn weg naar
beneden brandt, maar van binnen een kern
van sneeuw en ijs intact bewaart, welker
geschiedenis achterhaald kan worden. Men
hoopt, dat dit apparaat 2000 meter diep
of nog dieper zal kunnen komen.
Een diep gat op Byrdstation in 't Zuidpoolgebied zou sporen kunnen leveren van
13.000 jaar geleden en een op de Zuidpool
zou een inzicht kunnen geven in de situatie aldaar 75.000 jaar geleden. De sneeuw

's Middags 'om :twé'd uur begrepen wij allemaal dat dit dé topper van het seizoen
was. Ik vraag me af of een pier daar wat
aan af of toe had kunnen doen. Alleen
zou het met een pier lang niet zo gezellig
aan het strand zelf zijn geweest.
<•
Ik kreeg berichten van strandbezoekefs
dat het hele verkeer in de knoop had gezeten 's morgens. Dat beloofde dus wat
voor de avonduren! Een klant opperde "het
idee een luchtbrug op Zandvoorl te openen, met grote transportkisten en de me'nsen gewoon te droppen boven het strand!
Sommige mensen hebben een geweldige
fantasie hoor!
We moesten met alle kracht, die we Iconden opbrengen, de mensen 's morgens om
10 uur al aan het verstand brengen rdat
onze beperkte voorraad stoelen niet be- niet onder gebukt dat er geen pier (is, larekend was op een toeloop zoals deze dag ten de hoogmogende heren dat nou. eindete zien gaf.
lijk eens "begrijpen. Die venten' van dure
Ik heb in de krant gelezen dat de bouw- N.V.'s en beroeps-havenbouwers kunnen
vakvakantieweken het hele seizoen heb- nou wel decreteren dat Zandvoort een pier
ben gemaakt voor "Zandvoort.' En wat zeg- moet hebben, maar ze vragen niet hoe wij
gen ze dan straks weer? Die kranteschrij- 'er over denken. Die lui zien alleen maar
vers moesten niet zo doordazen, die sehrij- aandelen en de belangen van mensen, die
ven maar over dingen, waar ze eigenlijk van oudsher het strand als het warre hebgeen verstand van hebben. Nou moeten ,ben „gestoffeerd", tellen niet mee. '
's Avonds waren Jans en ik moe. Mag
ze zometeen weer schrijven dat ze zich
vergist hebben en dat de laatste weke'n het soms?
van "september Zandvoort hebben rijk gemaakt.
WOENSDAG 18 SEPTEMBER — Het
En toch blijf ik er bij dat we hier veel blijft mooi! Na die topzondag kwamen
meer vertier moeten hebben als het re- nog drie zomerse dagen en nog schijnt het"
gent. Nou zult u zeggen hoe- ik daar met
dat mooie "weer opeens op kom. Ik had niet ten einde te zijn. Ik schrijf dit op
een gesprek met een gast over deze din- donderdag 19 september en na een korte
gen en die vertelde mij dat een pier een aarzeling tussen nevelig en mooi weer, is
leuke attractie zou zijn als het regent. Ik het weer volop zomer geworden.
zie dat niet zo. De^ kwestie is, dat er geen
Ik weet niet „zeker of. mijnheer _ de rekip naar het strand komt als het regent.
'dakteur
mij nog de volgende week laat
Daar hoef je waarachtig geen miljoenenpier voor te hebben. En als de zon schijnt, schrijven. Als dat zo is — en die kans is
neemt die hele strand-overbouw onnodig er wel met dit weer — neem ik nu nog
een hoop zon weg! Zo zie ik het. Als er geen afscheid. Mocht ik niet meer van de
toch schaduw moet zijn aan het strand, partij zijn, dan nu vast een prettige jaarlaten de mensen en m'n stoelen die dan
maar maken. Bovendien gaan er onher- wisseling, jnensen. Als kapper Flink, nee,
roepelijk een paar van m'n collega's iri de laat ik niet hatelijk gaan doen. Een kapNoord om zeep. Figuurlijk dan 'altijd, per is ook maar een mens.
STOELEMAN
hoor! En waar is dat nodig voor? Ik: wil

van elk jaar vormt verschillende lagen,
die kunnen worden geïdentificeerd. De
wintersneeuw is dichter dan. zomersneeuw
en heeft een andere verhouding van ,twee
isotopen van zuurstof, zuurstof-16 en zuurstof-18, dan zomersneeuw. Het is mogelijk,
niet alleen vast te stellen wanneer een
sneeuwlaag is gevallen, maar zelfs hoeveel in een bepaald jaar van een periode
van vijf jaar, is gevallen.
Als voorbeeld van nauwkeurigheid wordt
beschouwd een
monster grijsachtige
sneeuw uit Groenland, 'waarvan de ouderdom op 42 jaar werd geschat. Die sneeuw
bleek 'grijs ten gevolge van stof van een
geweldige uitbarsting van een vulkaan in
Alaska, die omstreeks hetzelfde tijdstip
had plaatsgevonden.
IJskernen duiden tot dusverre op een

warmer worden van het klimaat op aarde
gedurende de jongste halve eeuw en een
vermindering van de sneeuwval in de
laatste tientallen jaren. De sneeuwgeschiedenis van Byrdstation bijvoorbeeld leert
het volgende: van, 1558 tot 1713 bleef, de
neerslag 3 • procent beneden het tot .-1963
berekende gemiddelde, vervolgens was hij
100 jaar lang 4 procent boven het gemiddelde. Van 1843 tot 1883 was hij er 5 procent onder, vervolgens normaal tot 1913
om sindsdiens drastisch te verminderen
met 14 procent vergeleken bij 1843. \
De sneeuwlagen kunnen gegevens verschaffen over geweldige beroeringen >i uit
vroeger tijd zoals vulkaanuitbarstingen
of regens van meteoorstof. Er werd een
monster gesmolten dat op Byrdstation van
100 meter diepte omhoog was gebracht —
sneeuw, die in het jaar 1500 was gevallen.
Die sneeuw had lucht "gepasseerd, die opmerkelijk vrij was van vuil of stoffen het
460 jaar oude water was 100 maal zo zuiver als het water dat uit de kraan van de
waterleiding komt.
,.

Bijna 1,5 miljoen toestellen
Op l september j.l. waren bij de Dienst
Luister- en Kijkgelden 1.478.721 televisietoestellen aangegeven tegen 1.464.654 op l
augustus j.l. -(t/m 18 september 1.491.496).
Er waren op l september 2.635.175 geregistreerde
radio-ontvangtoestellen
tegen
2.634.034 op l augustus j.l.
Het aantal aansluitingen op de Draadomroep bedroeg per l september'461.541 tegen 462.081 op l augustus j.l.

Mensen en zaken
Afscheid, van een fiets
'
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Op een kwade dag zag vader 'm staan.
Scheef naar beneden gezakt op z'n voorvork, geleund tegen de muur van de bijkeuken. Het waren ontegenzeggelijk, de
fragmenten van wat eens vaders fiets was
geweest. Een golf van weemoed sloeg in
vader omhoog. Zijn fiets, zijn trouwe ros,
dat hem jaren achtereen van Zandvoort
naar Haarlem en terug had gedragen over
de wegen, die elk jaargetijde van aspect
(veranderden. Die fiets had de mildheid van
de lente meegemaakt en was met zingende banden over de hete asfaltweg gesnord
in de zomer, maar hij had ook de verrade,lijke gladheid van het 'winterse wegdek
gekend, wanneer ijzel en bevroren sneeuw
de tocht naar Haarlem tot een gevaarvol
avontuur maakten.
Vader, dacht er opeens aan hoe hij in
de laatste winter op een. avond viermaal
tussen Haarlem en Zandvoort was geva^llen en evenzovele keren op pijnlijke wijze
met het spiegelgladde wegdek in aanraking gekomen was. Hij had het de oude
fiets niet kwalijk genomen, want die kon
er niets aan doen. En het fameuze samenstel van buizen, raderen, moeren en kogels
was niet ongekwetst uit deze barre reis
tevoorschijn gekomen. Mank, met scheef
stuur en verbogen pedaal en overdekt-met
talrijke schaafwonden was "hij 'vader ge>
duldig en volgzaam blijven dienen. Totdat
het niet meer hoefde. Haarlem behoorde
tot het verleden,,de dagelijkse tochten behoefden niet meer te worden gemaakt. De
oudgediende had plaats moeten maken
voor het goedkope, vlugge en Veilige vervoer van de Nederlandse Spoorwegen.
En nu stond de gewonde fiets zielig tegen de muur geleund. Het zadel was hem
afgenomen, het voorwiel zat plotseling
tussen de voorvork van een andere fiets.
Vader liet z'n ogen over het op enkele
plekken''nog zwart glanzenden frame glijden.
Onderzoekende, "experimenterende
handen van zonen hadden van vaders oude
vriend een belachelijk figuur gemaakt. Of
was dat^niet zo? Het leek alsof de fiets
het hoorde en zich nog eenmaal fier oprichtte en ook dacht aan de glorieuze dagen, waarop vader licht in het zadel sprong
zijn ongeduldig sidderende makker even
met de sporen aanraakte en een gedenkwaardige tijdrit naar Haarlem maakte.
Vaders handen betaste het doorgezakte
frame en hij slikte een paar maal. „Vaarwel, ouwe jongen"^ mompelde hij, „vaarwel en, nog bedankt."
En vader sloop weg, zonder nog om te
zien.
MOMUS
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Wegens vakantie gesloten
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, HENK j. B, BIJSTERVELD'

van 22 september t/m 5 oktober

en
'"
HERTA I. BLUIJS
Huwelijksvoltrekking vrijdag 4 oktober a.s.
11 uur ten stadhuize te Zandvoort.
Gelegenheid tot feliciteren van" 3-5 uur in
„Zomerlust".
Toekomstig adres: Hogeweg 23.

HUIZE
ELHORST
KERKSTRAAT 8

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en deelneming met het plotseling over„TOLLENS"
lijden van onze lieve man, zorgzame vader
De hogeschool voor
en opa
~
autorijkunst
JOHANNES HENRICUS BLUYS
voor Haarlem en omgeving
betuigen wij onze oprechte dank.
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598
M. Bluys-v. d. Berg
kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, september 1963
Vinkenstraat 6
1

Daxneskapsalon

:

Woningbouwvereniging

„Eendracht Maakt Macht"
Vóór leden komen beschikbaar de woningen

_;'

Linnaeusstraat 1-1 (fiat)
yoorzien van centrale verwarmingsinstallatie. Maandhuur ƒ 118,70, alle kosten inbegrepen; en
Huurprijs per maand ƒ 91,15.
Schriftelijke aanmelding, met opgave van
rangnummer, vóór dinsdag 24 september
a.s. 's avonds 7 uur bij de secretaris D.
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Uitslag verloting Chr. kinderkoor
2594, 1063, 2252, 1493, 1111, 90, 500, 1475,
1794, 874, 2911, 609, 1174, 2410, 2416, 954,
1251, 185, 2989, 2846, 2721, 1013, 870, 2908.
Prijzen af te halen bij mevr. De Pater,
Schoolstraat 11,

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

is wegens vakantie
van 23 sept. tot 8 oktober
GESLOTEN

In de wintermaanden
's MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN

Celsiusstraat 26

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

F. van Woudenberg

Stationsstraat 14, telefoon 2371

Interieur....^
PE Otlisre VCRUCHT1N6
ffl*7 l

.1 •'•;•• f":,

bchuilenhur

GROTE KROCHT S-7 ^
TEL:2974 « ZBNDVOORT
SINGER NAAIMACHINES
Reparatie,
taxatie, inruil,
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeekmanstraat 36, tel. 4307.

Originele
Chinese tapijten
2 cm dik, 100% wol, direkt
van importeur. Redelijke
prijzen. Inl. Handels Mij.
Marco Polo, Postbus 3,
Zandvoort.

Spinster naar de maan gewenst
De mythe van de herfstdraden

«

Nu de zomer op zijn eind begint te lopen en de eerste bladeren naar beneden dwarrelen kan het gebeuren,' dat men op een vroege wandeling door de bossen of turn
in aanraking komt met vochtige slierten, die herfstdraden wolden genoemd.
Zoals dat met zoveel verschijnselen in de natuur het geval is hebben deze herfstdraden lange tijd sterk tot de verbeelding van de mens gesproken. Tot voor een
aantal jaren wist eigenlijk niemand waar zij vandaan kwamen.

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Bejaarden sociëteit „VOOR ANKER"

Thans weet men, dat deze draden worden
geproduceerd door kleine spinnen, de zogenaamde jachtspinnen, die geen web maken, maar op hun draad door de lucht
zwevend zich voorzien van het nodige
voedsel in de vorm van kleine insecten. In
de zomer houden zij zich op langs de slootkanten en in drassige gebieden, waar zij
ruimschoots in de gelegenheid zijn mug-

Het winterseizoen 1963-'64 van onze sociëteit begint op
maandag SO^september, a.s
in RESTAURANT „ZOMERLUST".
De sociëteitsdagen zijn: maandag, woensdag en vrijdag van 2 tot 5 uur.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom of
kunnen eerst eens komen kennismaken,
het is er erg gezellig. Liefhebbers van bridgen, klaverjassen, pandoeren, canasta,
DOKTERS-, ZUSTERS- en
maar ook dammen, sjoelen of handwerken, kunnen hun hart ophalen. Er staat
ü
APOTHEEKDIENST
weer veel op het programma, terwijl het , !
ieder jaar terugkerend' Sint Nieolaas- en
Kerstfeest hoogtepunten en.... lichtpunten DOKTOREN:
in de donkere winter zijn.
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
CONTRIBUTIE 50 CENT PER MAAND.
telefoon 2058
Het bestuur van de Bej.soc. „Voor Anker"
WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369

INRICHTEN EN BIJHOUDEN"
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

AP'ÖTHEÈK:
21 t.m. 27 september:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen. '
'
Zondag 22 september
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164.

PREDIKBEURTEN

en, vliegen en larven te verschalken. In
de herfst verplaatsen zijn hun jachtterrein
en zo houdt het verschijnsel van de herfstdraden dus verband met een soort naiaarsverhuizing.
In tegenstelling tot vele van hun soortgenoten, die hun draad vasthechten aan
een vast punt om haar dan „af te wikkelen" naar een volgend vast punt, beschikken de jachtspinnen over de eigenschap hun draad als~het ware te kunnen
„afschieten". Als deze draad dan door de
lucht zweeft, bewegen zij zich daarlangs
voort.
In de jaren, waarin men van het ontstaan van de herfstdraden nog geen weet
had, vertelde het volksgeloof, dat zij hot
resultaat waren van de arbeid van elfen
en dwergvrouwtjes. Bij de Germanen
heette het, dat zij werden gesponnen door
de godin Holda, de beschermster van de
huiselijke arbeid.
Een oude legende verhaalt ons over een
meisje, Maria geheten, dat een bekwame
spinster was en met dit werk de kost verdiende voor zichzelf en haar moeder. Nu
hield Maria,erg van een verzetje en zo
gebeurde het, dat zij op een avond het
spinnewiel terzijde schoof om, tegen de
zin van haar moeder, met vrienden en
vriendinnen naar een dansfeest te gaan.
Toen zij daarvan terugkeerden, waren de
jongelui in zo'n overmoedige bui, dat zij
het bestonden omstreeks middernacht op
een kerkhof een lustig dansje uit te voeren. De moeder van Maria, ongerust ovei
het lange uitblijven van haar kind, ging
haar tegemoet en vond haar dansend op
het kerkhof. Zij beval Maria onmiddellijk
naar huis te gaan, maar het kind verzette
zich daar te'gen. Haar moeder wond zich
hierover zo op, dat zij Maria met haar
spinnewiel naar de maan wenste om daar
voor straf eeuwig te spinnen. Haar wen
ging ;in vervulling en volgens de legende
zit Maria daar nu nog en spint zij er
haar draden, die naar de aarde vallen en
daar door de wind over de velden en bossen worden gevoerd.

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
-Glasverzekeringen Zondag 22 september
,Uu
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Bediening van de H. Doop.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.
Vis- en conservenhandel
Jeugdkapel in'het Jeugdhuis: '' '
•' 10 uur: de heer N. H. van Wijk.
t
Haltestraat 16, telefoon 2473
NED.
PROTESTANTENBOND
is wegens vakantie
" 'Brugstraat 15
GESLOTEN
Zondag 22 september
van maandag.23
""10.30 uur: ds. G. K. v.d. Horst (n.h.),
Zandvoort.
t/m donderdag 26 september
' u
en van maandag 30 september
GEREFORMEERDE KERK
(In 'Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
t/m donderdag 3 oktober
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
GEOPEND op vrijdag 27, zaterdag
5 9 en 17 uur: ds. W. Diepersloot van
Umuidea.
28 september en weer vanaf vrijdag
2345 Gemeente-secretarie
4 oktober.
2000 Brandmelding
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht; 3043,' 3044 Politie '
2100 'Politie ('alleen noodgevallen)
Zondagsdiensten: 6.30, 7.30, 9.30, 11.30 uur. 2262
Informatiebureau
Vreemdehngenver19.30 uur: Avondgebed.
~,
keer, kiosk Raadhuisplein.
Sport- en Judoinstituut
Voor Zandvoort-Noord:
4389 VAMOR-Rijschool ,f)e üranding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
(02500) 42212 Garage Flinterman, ZandDr. Jac. P. Thijsseweg.
voortselaan 365, Bentveld, SAABZAAL HOGEWEG 42 - TELEFOON 3965
en RENAULT-service-dealer.
Jeugdjudo v.a. 's* jaar
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
2071 Horlogebedrij} C. Waaning, KostverJudo herenclubs
lorenstraat 68.
Dinsdag 24 september
Jiu Jitsu
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider- 3227 „De Oude' Tijd", antiek, in- en verJudo meisjes, 8-12 jaar, 13-18 jaar
koop, Oranjestraat 2a.
straat 3.
Kleuterjudo en gymnastiek
„Rinko", Oranjestraat
Boksclub jeugd, 12-16 jaar
Spr. de heer H. Veldkamp, Den Haag. 2424 Autobedrijven
en Stationsplein.
i
,
Boksclub v.a. l? jaar
2231 Boekhandel v/h Esvê, Gr. Krocht 171
Bqdy Building
j
2525 W. Schouten," centr. verw., llaardent
Massage
HUMANISTISCH VERBOND
gasfornuizen, .radio, tv, wasautomaten
Damesgymnastiek
Zondag
22
september,
9.45
uur:
402.m:
1
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,,.
Heren keep fit 'clubs
radiotoespraak door de heer B. V. A. RöVondellaan 45rood.
Alle lessen in privé- en clubverband. Pros- ling. Onderwerp: Levenshouding en oor- 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
pectus op aanvraag.
logsprobleem.
,
',
Courant, Achterweg 1.
' '

Kerkman & Loos

HUIS 'of FLAtf"^ koop'
gevraagd, nu «fadateivite
betrekken. Makelaar K. C.
van den Broek, Brederodestraat. 25; Verzekeringen—
Koop- 'en verkoop van huizen en bedrijven — Hypotheken.
Nieuwste Volkswagens Gevr. BOX met matrasje
gr. nieuwe V.W. 1500 en KINDERWAGEN. Br.
)ok Opeis Rekord...'63 nr. 7302 bur. Z. Crt.
of PENSIONen Chevr. „Impala" HOTELBEDRIJF met pand te
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 koop
gevr. Br. 7204 Z.Crt.
Te koop gevr. door ingez.
CIW ASSURANTIEMAN
HUIS op goede stand, geUW VERTROUWENSMAN schikt v. dutab. bewoning,
waarv. een ged. vrij komt.
F. PLOEGMAN
Br. nr. 7306 bur. Z. Crt.
Erkend
Te koop: Bekkers KOLENassurantie-agent
HAARD, i.g.st. EngelStationsplein 15, tel. 4950. bertsstraat 8.
Te koop: Thebo HETEWONINGRUIL
A'dam-N. - Zandvoort LUCHTKACHEL.
Aang. vrij HUIS, huur Stationsstraat 13a, na 5 u.
ƒ 12,50 p.w., gevraagd vrij Te koop: DIVAN + kleed
HUIS te Zandvoort of om- en KINDERBOX + boxfjeving. Br. ond. nr. 7311
kleed. Haarlemmerstr. 3.
bur. Zandv. Courant.
Te koop wegens aanschaf
WONINGRUIL
OLIESTOOKKACHEL,
Aang.: zonn. 4-kamerf lat c.v.
Coleman super-circulator,
m. ctr. verw., Slotervaart- grote
cap., m. 200 litervat
Amsterdam. Gevr. woning
te Zandv. Br. 7303 Z. Crt. op standaard. Fazantenstraat 3, tel. 2850.
SPOED! A.s. echtp. zoekt
per l okt. WOONRUIMTE Te koop, mooie SINGER
2 krms met keuk. Vrouw TRAPNAAIMACHINE in
gen. om huish. werk te salonkast. Prijs ƒ 60,-.
Thorbeckestr. 46, tel. 3079.
doen. Br. nr. 7304 Z.Crt.
Rustig heer wenst ZITSLAAPK. met c.v. tot mei
of perm. Br. 7301 Z. Crt.
WINTERSTALLING gevr.
voor caravan, 's Avonds
na 9 uur: tel. 020-235821.
ezocht bij. particulier,
STANDPLAATS voor een
caravan, vanaf maart t.m.
okt. of evt. voor het gele jaar. Br. m. prijs en
inlichtingen, Waltersingel
64, Apeldoorn. Telefoon
06760-19412.
Rustig echtpaar zoekt op
goede stand voor l è. 2 jr.
GESTOFF., GEMEUB. of
lege flat of vrije etage. Br.
nr. 7307 bur. Z.Crt.
Jongeman, 18 jaar, vraagt
voor nov., dec. en jan.
KAMER. Columbusweg 53c
Amersfoort.
GARAGE te HUUR, te
bevr. Gasthuispl. 10, Tel.
4638.
Voor nest mooie KATJES,
w.o. een schildpadpoesje,
goede tehuizen gezocht.
Zandvoortselaan- 325r~ tel.
02500-43459.
Prima
HUISVERSTELNAAISTER b.z.a. Ook ander naaiwerk en evt. strijken van 9-4 uur. Br. nr.
7305 bur. Z. Crt.
Meisje, 17 jaar, ZOEKT
WERK voor de ochtenden.
Br. ond. nr. 7308 bur Zvt.
Courant.

KINDERWAGEN te koop.
(Riemersma). Van Lennepweg 12-1.
TE KOOP wegens c.verw.:
Victorie oliekachel (oliestook) ƒ 100,—, slechts
l \vinter gebr.; electr.
Inventumkachel ƒ 40,-, als
nieuw; gr. heteluchtkachel;
electr. 2 staafs spiraalkachel ƒ 7,50; electr. badk.
spiraal ƒ 7,50; 3 pits petroleumstel; 2 pits gascomfoor, groen, ƒ 12,50. Frans
Zwaanstraat 74.

Te'jgkoop voor alleen goed
tehuis pracht TACKELTJE,
8 wk oud, kl. soort, prlrna
pap. Kostverlorenstraat 38
Te koop: OLIEHAARD m.
2 branders, gr. cap., en
BANKSTEL om te overtr.
ƒ 50,-. Van Speijkstr. 18a,
na 7 uur.
Z.g.a.n. KINDERWAGEN
te koop. Telefoon 4858.
Zuid Afrika. Bekwame automonteur, bekwaam om
bedrijf zelfstandig te kunnen leiden. Br. m. uitvoerige referenties ond. nr.
7309 bur. Zandv. Courant.
Gevr. flinke WERKSTER,
maand. v. 9-12 u. en vrijdag van 9-4 uur, ƒ 3,- p.u.
Engelander, Boul. Paulus
Loot 29.
WERKSTER gevr. lx p.w.
ocht. of midd. Cort van der
Lindenstraat 16, tel. 414.2.
WERKSTER gevr, l ocht.
i.d. week, hoog loon. De
Favaugeplein 47-1, tel.3612
HULP gevr., l a 2 ocht.
p.w., ƒ 2,- p.u. Mevr. van
't Hof, Vinkenstraat 36.
W E R K S T E R gevraagd,
liefst voor woensdagmlddag of vrijdagmiddag.
Mevr. van Rijgersma, Zandvoortselaan 220, Bentveld,
telefoon 02500-43528.
Gevr.: WERKSTER voor
3 ochtend p.w. Mevr. Pimentel, Fazantenstraat 3,
telefoon 2850.
Gevr.: TAFEL met ingebBILJARD, normale afmetingen en GOLFSTOKKEN
Br. ond. nr. 7310 bur. Zvt.
Courant.
Gevr. in de ochtenduren,
HULP i.d. huish. De Favaugeplein 31/2, Zandvoort, tel. 2789. Liefst na
7 uur.
Gevr. voor zaterdags

Nette hulp i. d. winkel

Brood- en banketbakkerij
C. M. KUIN, Potgieterstr.
24, tel. 2865.
Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
instituut
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.
Gevr. HULP i.d. huish. in
Rijksdiploma van CIOS
g-ezm m. 2 kinderen. Mevr.
Kleutergymn./ritmiek
Kostverlorenstr.
huisvrouwen gymn., (ook Soepnel,
»voor .- quplere . dames en 65, tel. 3845.
zwangerschap gymn.), da- Aang. weg. plaatsgebrek
mes oudo-jitsu, jeugdjudo, DIR. KEET op LUCHTB.
conditietraining, sportmas- 2,10x5 m, ƒ 175,—. Telef.
sage. Aanv. der lessen 15 3845.
okt, de lessen worden gegeven di. 11-22 u.; do. en Gevr. HULP i.d. huish.
vr.19-22 u. in geb. De Wit- Bijv. 3 ocht. p.w. van 9-12
te Zwaan, Dorpsplein 2.
uur of tijd nader overeen
Inlichtingen en inschrij- te komen, ƒ 2,- p.u. Reisving: , Potgieterstraat 21, kosten vergoed, Bentveldtelefoon 3575.
weg 4, tel. 02500-41458.

S P OUT
JANNY LIST

HONDEN TRIMMEN

SCHEREN en PLUKKEN.
Uitsluitend bij u aan huis.
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.

RUIT STUK?
Bel direct 3997
Specialiteit i.h. maken van
gaten voor glasventilatoren
Glashandel J. H. van Dorth
Dr. Schaepmanstraat 13

Timmer- en aannemersbedrijf

J. SLAGVELD
Koninginneweg 26, telefoon 2897

BURGER- EN
UTILITEITSBOUW

fotolitho inrichting drommel
vraagt voor spoodigo indiensttreding

een pientere jongeman
'dfe na oen psycho-technische test bij ons opgeleid zal worden tot

Belangrijke

WIM BUCHEL

Te koop in zeer goede st.
zijnde Ponnette B R O MF I E T S , motor gereviseerd. Kanaalweg ,13.

A
J*

litho-fotograaf
Dbze opleiding duurt kontraktuecl 4 jaar.
Hieraan is verbonden, één dag in de week een
bezoek aan de Grafische school in Amsterdam,
geheel voor onze kosten.
rt

Vereisten zijn: Leeftijd 15 a 17 jaar.
3 jaar U.L.O. of gelijkwaardig
hiermede.
Belangstelling voor fotografie.
Geboden wordt: Een interessante werkkring met
groeiende zelfstandigheid en
aantrekkelijke perspectieven.
Salaris volgens de grafische
C.A.O.
i
Goede sociale voorwaarden.
3 weken vakantie.
Belangstellenden gelieven schr.iftelijk,jCjf,,.,mondeling te solliciteren bij:
Fotolitho Inrichting Drommel - Schoolstraat, Zandvoort
Telefoon 439G - Postbus 44.
l '

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARERADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag H september:
Zandvooortm. I-Jong Hercules
Zandvoortm. 2-VVB
Zandvoortm. 3-Tweede Jeugd
Adspiranten:
DSS a-Zandvoortm. a
Zandvoortm. c-Ripperda b
HBC e-Zandvoortm. d
Zandvoortm. e-EHS b
Zandvoortm. f-Spaarnevogels a
Pupillen:
RCH a-Zandvoortm. a
RCH b-Zandvoortm. b
HBC b-Zandvoortm. c
RCH c-Zandvooitm. e
Zandvoortm. d-TZB a
Uitslagen zondag 15 september:
Zandvoortm.-Celeritudo
TYBB 2-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3-Waterloo 2
Zandvoortm. 4-DCO 3
Zandvoortm. 5-Hillegom 3
EHS 6-Zandvoortm. 6
Voorcompetitie interregionale jeugd:
Zandvoortm. a-DCO a
Junioren:
Zandvoortm. b-Haarlem b
DIO a-Zandvoortm. c
TYBB g-Zandvoortm. e

3-1
3-7
2-3
5-9
1-5
3-4
3-1
2-4

Pedicure
enVoet-manicure
en handmassage

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd Instructeur,

Steunzolen naar maat

A. M. v. d. Mije-Walet

AUTORIJSCHOOL

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

3-1
5-5
6-4
4-5

Programma zaterdag 21 september:
ETO-Zandvoortm.
16.15 u.
6 DDS-Zandvoortm. 2
15 u.
17 Hillegom-Zandvoortm. 3
16 u.
Adspiranten:
47 Zandvoortm. a-EDO a
15.30 u.
56 Zandvoortm. b-EDO b
15.30 u.
87 Zandvoortm. c-EDO e
15.30 u.
97 HFC e-Zandvoortm. d
15.15 u.
99 Zandvoortm. e-EDO g
15.30 u.
125 RCH g-Zandvoortm. f
15 u.
Pupillen:
157 ETO a-Zandvoortm. a
15 u.
163 Zandvoortm. b-TYBB b
14.30 u.
164 Zandvoortm. c-RCH b
14.30 u.
170 Zandvoortm. d-RCH c
14.30 u.
171 Zandvoortm. e-TYBB c
14.30 u.
Programma zondag 22 september:
TYBB-Zandvoortm.
14.30 u.
Zandvoortm. 2-Ripperda 2
14.30 u.
28 Zandvoortm. 3-IEV 2
12.30 u.
34 HFC 5-Zandvoortm. 4
9.45 u.
74 Alliance 3-Zandvoortm. 5
12 u.
104 Zandvoortm. 7-V1. Vogels 5
9.45 u.
Voorcompetitie interregionale jeugd:
4 Schoten a-Zandvoortm. a
9.45 u.
(Terrein Ripperda)
Junioren:
133 HFC b-Zandvoortm. b
14 u.
146 Zandvoortm. c-Geel Wit b
12.30 u.
154 Zandvoortm. d-RCH d
9.45 u.
165 Ripperda c-Zandvoortm. e
14.30 u.

De opstelling van het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen is opnieuw gewijzigd.
Het elftal dat a.s. zondag uitkomt tegen
TYBB ziet er als volgt uit: K. Vlug; A. C.
M. Stokman en F. A. J. Water; W. Jansen, S. Stobbelaar en C. S. Schilpzand;
G. H. van der Mije, G. A. Nijkamp, J. Visser, J. F. Paap, H. Paap. Als reserves zijn
aangewezen: G. Oosterbaan en E. H. C.
Jongsma.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeekmanstraat 33
Telefoon: 4755

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792
Draag
de zo ELEGANTE

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 2187

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je £r **Jt •
JflSMNDIG

Ruime sortering
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TUINGEREEDSCHAP
TUINSTOELEN
WINDSCHERMEN

VOOBUCHTfH VOOB. ftH

A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

Uit voorraad leverbaar alle merken

HAARDEN EN IJSKASTEN

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Ook op het gebied van de H E N G E L S P O R T
zijn wij ruim gesorteerd!

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

CHIQUE!

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

- APART!
- ELEGANT!
SCHITTERENDE NIEUWE

SHOWMANTELS

Najaar- en wintermode 1963—1964
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris, OC
Nertz, Blauwvos, enz. enz
O*/«~
(Enige zeer fraaie bontmantels en tweedmantels)
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

Kleine Houtstraat
24
Haarlem

Straatmakersbedrijf
J. J .Willemse & Zn.
Soendastraat 17
Haarlem, iel. 02500-50131

Centrale verwarming-Oliestook

Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten tegels in 3 kleuren
Vraagt prijsopgave!

GEMAKSSCHOENEN

van

PRESBURG
en het leed is geleden!

Ziet onze showroom

MONOPÖLE

VAN VRIJDAG 20 TOT EN MET
DINSDAG 24 SEPTEMBER 8 UUR:

DE OVERVAL

met Rob de Vries, Kees Brusse, Yoka Berretty, H. D. Culeman, e.a.
14 jaar
WOENSDAG 25 EN DONDERDAG
26 SEPTEMBER 8 UUR:

Zwaardvechters van Siena
met Stewart Granger, Sylba Koscina,
GJiristine Kaufmann.
Vurige liefde in een land van verraad en
verleiding.
14 jaar
ZONDAGMIDDAG A.S. 2.30 UUR:
"
Stan Laurel en OHvier Hardy als

De schrik van de compagnie

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Alle leeftijden

Van Kessel

VOOR PIANOS'

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Akersloot

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4168
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Schieffer's
bloedwijn

voor overspannen huismoeders en zakenmensen.
Drogisterij-Parfumerie

P.
J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

IN 20 L E S S E N
UW RIJBEWIJS
Autorijschool A. S NE L L E N S
Burg. Beeekmanstraat 22, telefoon 4594

HART'S BEHANG
Verbouwings opruiming

50-60 KORTING
GEN.

CRONJESTRAAT 60, HAARLEM

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Rijschool Weltevreden
Nu lessen met SIM C A 1000

WIST U

Rustige en beschaafde instructie.
S laagt

dat 20% korting op alle

Opstelling Zandvoortmeeuwen

Burg. Engelbertsstraa • 64, tel. 2914

ZWEMMER

0-1
1-5
6-0
3-0
3-0
1-2
1-6
2-0
1-1
6-3
1-2

J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

stoomgoederen

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KE1JSER
Telefoon 2653

TT
• l

JU

'Mn ijn

C ar
A Itijd

Erkend
N.B.A.

Dr. Gerkestraat 99, tel. 'wdli, Zandvoort
Soendastraat SJt, tel. ((02500) 63636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel
(Vanaf zondag t.m. woensdag afwezig)

Nieuws van de Firato

Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE MEUBEL, 59 cm beeld,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 1095,—.
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C
PHILIPS TAFELMODEL, 59 cm beeld, vanaf
Programma zondag 22 september:
ƒ 895 of ƒ 10 p.w., klaar voor de toekomst, uitgebreid
met 2e kanaal.
Heren: HBC 2-Zandvoort l
14.30 u.
Bestel
nu
reeds bij ons uw toestel voor de geZandvoort 2-HIC 5
13.30 u.
zellige avonden.
Myra 2-Zandvoort 3
12 u. Wij
ruilen uw oude toestel in tegen de
Zandvoort 4-HBS 7
12 u. hoogste inruilwaarde!
Dames: HBS 4-Zandvoort l
11 u. PHILIPS RADIO met extra inruilwaarde van
ƒ J,0,- tot ƒ 50,-. Dit betreft 3 modellen.
Programma junioren zaterdag 21 sept.:
Vraagt bij ons inlichtingen.
Jongens:
U kunt met ons gratis de Pirato bezoeken, volgens afspraak!
Zandvoort b-Strawberries c
15.15 u. Erkend Philips service-dealer
Strawberries b-Zandvoort a
15.15 u. voor radio en televisie
Strawberries e-Zandvoort d
15.15 u.
KOSTVERLORENSTRAAT 7
IT
Zandvoort c-HBS d
14.15 u. PHILIPS SPECIALIST
. XI.
Telefoon 02507-2534
Meisjes:
Zandvoort a-Strawberries a
15.15 u.
Strawberries f-Zandvoort d
15.15 u.
HBS d-Zandvoort c
14.15 u.
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283
Zandvoort e-Rood-Wit
14.15 u.

:-

Blo emenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Prima rietmatten
voor afsohutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem. Wij bezorgen
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

F

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Voor een sterke en toch leuke

Kinderbril
Brillenspeoialist L O O ]VI A N
Erkend foadsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Voor Ziekenfondsleden op voorschrift vastgestelde vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
- INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Autoverhuur Zandvoort

E. DE BOER

VERHUUR VAN OPELS EN
- Zandvoortse Schaakclub
Verleden week donderdag startte de
schaakclub het seizoen 1963-'64 met de
eerste competitiewedstrijd om het clubkampioenschap. De uitslagen luiden:
1 1
Lindeman-Steiner
/s~ /a
Roetemeyer-Glasbergen
afgebr.
De Jong-Termes
afgebr.
Merkelbach-Kolkman
«tgebr.
Kroon-De Bruin
1-0
Bosch-van Drakensteijn-Sloof
afgebr.
Hogen Esch-Slijkerman
'ArVs
Van Keule-Bais
"
afgebr.
Kersten-Eldering
0-1
Nefkens-Hoekmeijer
0-1
Houtsma-Bastiaan
1-0
Molenaar-Moen
1-0

VOLKSWAGENS

BLOEMENHUIS

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 21 september:
HBC adsp. c-TZB a
15 u.
TZB adsp. b-HBC g
15 u.
TZB welpen a-Sp.Vogels a
14.50 u.
Programma zondag 22 september:
TZB 2-v. Nispen 2
TZB 3-Ripperda 9
TZB 4-TYBB 8
TZB jun. a-TYBB b
VI. Vogels jun. a-TZB b

14 u.
12 u.
12 u.
14 u.
12 u.

A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

De SPECIAALZAAK
van Zandvoort voor

herenkleding
en herenmode

KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Opgericht in 1900

63e jaargang no. 74 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 24 SEPTEMBER 1963

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG }, TELEFOON 2135
Reden tot optimisme

In november eerste uitzending
van leden Jongeren Vrijwilligers Korps
Als liet waar is dat de levensvatbaarheid van een stichting gemeten kan worden
aan de groei en bloei van haar bureau-aktiviteiten, dan mag gezegd worden dat
er gezien het uitvoerend aanzicht van het Jongeren Vrijwilligers Corps reden is tot
optimisme.
Voortdurend blijkt het echter nuttig het uiteindelijke doel voor ogen te houden:
Uitzending van jongeren die willen samenwerken met de mensen uit de ontwikkelingslanden bij de verwezenlijking van hun plannen. Mensen wier eerste bedoeling
het zal blijven met Aziaten, Afrikanen of Latijns-Amerikanen samen te leven zoals
dat daar gebruikelijk is en zoals dat daar gekenmerkt wordt door een snelle economische en sociale ontwikkeling. Men zal er meeleven met de bevolking, men zal
trots zijn op de successen als de bewoners zelf, en men zal de teleurstellingen van
vertragingen in dit snelle proces — vaak door zulke kleine dingen — meevoelen.

heeft uitgeoefend op de Amerikaanse vrijwilligers van het Vredescorps, dat nu
twee jaar oud is.
„De invloed", aldus het blad, „is ongetwijfeld groot. Dit blijkt uit dfc veel grotere aantallen vrijwilligers die thans, na
twee jaar dienst, een carrière volgen in
overheidsdienst, in het sociale werk of bij
het onderwijs. Men verwacht dat deze pioniers na hun terugkeer, met hun nieuwe
kijk op de wereld, grote invloed zullen
uitoefenen op hun omgeving.
Talrijke gemeenschapswerkers en onderwijzers wensen in het beroep te bhjven dat zij in dienst van het Vredescorps
hebben uitgeoefend. Van de vrijwilligers
die dit jaar terugkeren wil 65% hun opleiding voltooien, 65% wil eventueel weer
naar het buitenland terugkeren om daar
een toekomst op te bouwen, 35% wenst
in overheidsdienst te treden en 20% in
dienst van internationale organisaties. Van
de vredescorpsleden die het onderwijs gediend hebben Wil, 25% in het onderwijs
werkzaam blijven, een percentage dat
tweemaal zo hoog ligt als toen deze groep
zich twee jaar geleden bij het Vredescorps
meldde.
Op dit laatste gegeven wordt speciaal
de aandacht gevestigd. Het is een aanwijzing dat het Vredescorps het tekort aan
onderwijskrachten eerder zal verkleinen
dan vergroten, zoals was gevreesd.
Het Vrodescorps dat zich in het najaar
tot 9000 leden zal uitbreiden, heeft thans
4995 leden in dienst of in opleiding. De
eerste 718 zullen dit jaar terugkeren.

VOETBAL

Opnieuw ontging ZVM zege
TYBB won met 3-2
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen is er zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen TYBB niet in geslaagd de verliespost van de twee eerste wedstrijden van dit
seizoen af te sluiten. De opnieuw sterk gewijzigde opstelling van het elftal kon niet
verhinderen dat TYBB met 3-2 zegevierde.
Toch was de krachtsverhouding tussen de
elftallen dit keer beter dan in de twee
voorgaande wedstrijden. De aanvalslinie
van de kustbewoners had aan schotvaardigheid gewonnen en men bleek op elkaar
ingespeeld. Dit leverde reeds in de tweede
minuut van de wedstrijd resultaat op.
Een goed opgebouwde aanval bracht de
voorhoede voor het doel van keeper Woonings van TYBB. Deze trachtte de situatie
nog te redden door ver uit zijn doel de
bal op te vangen en weg te werken. Hij
faalde echter en moest het leer afstaan
aan linksbuiten H. Paap, die met een handige beweging van zijn voet de bal in het
net deponeerde, 0-1.
Voorhoede en defensie van TYBB versmolten om de toenemende druk van Zandvoortmeeuwen te kunnen weerstaan. Gesteund door de halflinie, die vooral in het
eerste kwartier grote aktiviteit ontplooide,
liet Zandvoortmeeuwen de gastheren wei-

Nederland behoort tot de landen waar genoemde gebieden studeren of arbeiden.
men procentueel veel gunstiger bedeeld is Wel 25 organisaties met een al dan niet
voor wat betreft de verschillende funkties lange staat van dienst, zoeken de modie een projekt zouden kunnen dienen. De gelijkheden van ontmoeting op een wijze
jongeren die uitgaan zullen dat weten en die de buitenlanders zelf aanvaardbaar
misschien zijn juist diegenen het meest achten en die niet dwingt eigen aard te
gezien in de ontwikkelingslanden, die dit verloochenen.
Inmiddels hebben enkele weken geleden.
als enig motief hebben aangegrepen en
zich opgaven als vrijwilliger, namelijk dat 200 jongeren in het Tropenmuseum te Amde capaciteiten balans over deze wereld sterdam kennis kunnen nemen van de
veel te eenzijdig naar het „imperialistische plannen voor buitenlandse hulpverlening,
westen" doorslaat. Zo staat Nederland bui- die het door de regering ingestelde Jongeten Europa en de Verenigde Staten veelal ren Vrijwilligers Programma en het uit
particulier initiatief
ontstane Jongebekend en het is goed dit te weten.
Uit het voorafgaande moge blijken, dat ren Vrijwilligers Corps voor ogen hebben.
in de ontwikkelingslanden bepaalde wen- Deze voorlichtingsmiddag had ten doel de
sen bestaan ten aanzien van de mensen die jongeren te informeren over de mogelijkzij als vrijwilliger zouden willen ontvan- heden die er bestaan om als vrijwilliger te
gen. Die wensen zijn concreet. Men vraagt worden uitgezonden.
ivoensdag 16 oktober a.s.
Voor de meesten was het wellicht een
vakkennis en, wat men niét vraagt maar
wel verwacht, is een inzet voor de mensen kleine teleurstelling, dat voor het eerste
en het land waar men naar toe gaat, zon- punt op het uitzendingsprogramma West- De Nationale Bezinning op de Verkeers- gezien het bovenstaande — eveneens toeder verdere bijbedoelingen. De taak is te Kameroen in Afrika staat, waar men zal onveiligheid zal dit jaar op woensdag 16 reid zullen zijn hetzij op 12, hetzij op 15
onderzoeken of Nederlandse jongeren aan werken aan de verbetering en de hervor- oktober — wederom gelijktijdig met het of 16 oktober a.s. aandacht aan de verdie wensen voldoen. Er ligt dus een uitge- ming van de landbouw. De groep van 25 jaarcongres van het Verbond — worden keersonveiligheid te wijden, en hun lezers
breid probleem van voorlichting en wer- vrijwilligers, die in november a.s. wordt gehouden.
.
..
. .
. . . enkele ogenblikken te bepalen bij hun veruitgezonden, -zal namelijk vrijwel uitsluivkig, selectie en opleiding.
antwoordelijkheid ten opzichte van zichWanneer men voor de werving gebruik tend moeten bestaan uit deskundigen, die
zelf én hun medemensen.
Evenals
voorgaande
jaren
is
aan
de
maakt van opzienbarende persberichten, in staat zijn hun kennis en- ervaring op kerkgenootschappen verzocht om op de
dan reageren vaak diegenen die wél het anderen over te dragen.
hieraan voorafgaande, dus op 13
avontuur willen, maar vaak net niet over
In de naaste toekomst zullen er echter zondag
oktober, i» predikaties en/of gebed -aande capaciteiten beschikken die vereist ook mogelijkheden komen voor minder ge- dacht aan de verkeersonveiligheid te wilzijn. Daarom moet kontakt worden opge- specialiseerde beroepen. Het JVP en het len schenken. Aan de rooms-katholieke Dodelijk ongeval op circuit
nomen met het bedrijfsleven, de landbouw- JVC verwachten het aantal uit te zenden kerken is een soortgelijk verzoek gericht
organisaties, werknemersorganisaties, scho- vrijwilligers te kunnen opvoeren tot circa door het Apostolaat van *de Weg, welkEen rit over het circuit heeft j.l. zondag
de 65-jarige mevr. E. W. P. Troll-v. Schaik
len en universiteiten om te weten te ko- 500 per jaar.
apostolaat bij de organisatie van de Na- uit Haarlem, 't leven gekost. De wagen, beDe
vrijwilligers
worden
voor
de
duur
men wie de besten zijn in het vak. En in
tionale Bezinning — dit jaar voor de eerdie bastions van vakbekwaamheid zullen van twee jaar uitgezonden. Van de eerste ste maal — het Verbond veel steun ver- stuurd door haar 41-jarige dochter, mevr.
W. E. Troll, slipte in de bocht achter 't tijdeen mentaliteit en instelling moeten ont- dag van de opleiding af krijgen zij een leent.
staan, die de bereidheid kunnen opbren- spaargeld van ƒ 100,— per maand. Dat Zowel de t.v. als de radio zullen aan de waarnemershuisje en sloeg over de kop.
gen juist deze mensen voor een jaar of wordt uitgekeerd bij terugkeer in Neder- verkeersonveiligheid in de periode van 12 De beide inzittenden werden uit de auto
twee af te staan voor dit belangrijke land. Daarnaast is er voor de opleidings- t.m. 16 oktober op verscheidene wijzen op het wegdek geslingerd. Zij moesten
werk.
tijd een zakgeld vastgesteld, terwijl naast aandacht schenken. Het is echter niet de ernstig gewond naar het Sint Elisabeths
Het devies is dus vooral: hoe bereikt de uitrustingskoster, in West-Kameroen taak van het Verbond hieraan ruchtbaar- Gasthuis in Haarlem worden vervoerd. Na
het JVC de juiste persoon? Nauw ver- een basissalaris en een dagtoelage worden heid te geven: de desbetreffende omroep- aankomst is eerstgenoemde aan haar verband hiermee houdt de vraag: hoe vindt uitbetaald, die zijn gebaseerd op de in verenigingen zullen elk op hun eigen wijze wondingen bezweken.
men op verantwoorde wijze uit of iemand dat land geldende maatstaven. Tijdens de gegevens met betrekking tot deze protwee jaar is men in dienst van de Neder- gramma's publiceren.
werkelijk geschikt is?
Bestuurslid herdacht
Dit behcsft een deugdelijke selektie-me- landse regering, die de werkkrachten uït- Het Verbond is verheugd, dat de ministhodiek. Zowel negatief als positief valt leent aan de regering van Kameroen. Het ter van Verkeer en Waterstaat, mr. J. van De 53-jarige heer A. Koper, die ruim een
hieromtrent het een en ander te leren van tweede projekt dat op het programma Aertsen, zich bereid heeft verklaard zich week geleden bij een val van een steiger
de organisaties buiten Nederland, die het- staat, is het medisch centrum in de Bra- op woensdag 16 oktober ter gelegenheid in Zaandam ernstig werd gewond, is j.l.
zelfde doel beogen. Het bleek kortgeleden ziliaanse stad Campina Grande, waar van de Nationale Bezinning met een rede zaterdag overleden. De heer Koper, die
in Keulen, dat de Nederlandse vragenlijst reeds diverse Nederlanders werkzaam zijn. via de radio tot het Nederlandse volk te o.m. bestuurslid was van de supportersver.
Geel-Blauw, werd zondagmiddag voor de
die door het Jongeren Vrijwilligers Pro- Het vooraanstaande blad „The New York wenden.
gramma is ontwikkeld en die een eventue- Times" heeft onlangs een beschouwing ge- Het Verbond spreekt de hoop uit, dat aanvang van de ontmoeting TYBB-Zandle vrijwilliger krijgt in te vullen, in ver- wijd aan de invloed die de dienstperiode talloze kranten en periodieken — mede voortmceuwen met een minuut stilte herdacht.
gelijking" tot andere landen gunstig uit de
bus kwam.
Wanneer een vakbekwaam iemand gevonden is, moest hij eigenlijk direkt uitbij de mensen komt. Ze vragen dus of ze
gezonden kunnen worden. Toch is een opbij elkaar mogen zetten en drukken. Kortleiding onmisbaar, al mag er direkt met
om, er is een hevige vraag naar druknadruk aan toegevoegd worden dat ze
persen ontstaan. Drukpersen, die draaien,
eerder bedoeld is om eventuele kortzichtiguiteraard.
Maar de markt wordt snel slechter in
heden af te leren dan om van alles aan
de
hoofdstad. En wat is er nou gebeurd,
te leren.
ivordt bedreigd
vrienden? Gisteren hebben drie bekende
De mensen in het projektland willen nadagbladbedrijven — ik noem hun namen
melijk nog wel een handje helpen als
niet, want ik mag geen reklame in de redaktioncle kolommen maken — contact
men een woordje niet weet, maar het kan Wel, vrienden, ik zal er niet lang bij stil de plaats van hun bestemming.
hoe men aan de betiteling „KoninMaar zet nou eens soldaten achter de opgenomen met de Zandvoortse Courant,
niet geduld worden wanneer eigen inzich- staan,
gin der aarde" voor de pers komt, maar letterkast en de zetmachines. Moeten die om bij ons de persen te lenen. Als tegenten zonder meer beschouwd zouden wor- één ding zeg ik u, dat Hare Majesteit mo- jongens alle nare dingen drukken, die ze prestatie voor bewezen diensten, zouden
den belangrijker te zijn dan die welke menteel wel voor gek staat. Want als over de minister van Defensie schrijven ze dan geen compromitterend nieuws over
ginds heersen. In dit opzicht dienen de het de pers onmogelijk wordt gemaakt op de dagbladbureaus. Dat doen ze niet Zandvoort schrijven. (Kan je je krant net
voorlichtende taak te vervullen, lijkt gauw, want ze zullen zich niet zo happy zo goed leeg laten vind ik). Maar dat zou
vrijwilligers bovenal representanten te haar
mij een toestand van anarchie aangebro- voelen als ze na een gepeperde persaanval inhouden, dat de Zandvoortse Courant zelf
zijn van een zich verjongend Europa, dat ken. Uitgerekend vlak voor het weekein- op een of andere leger-misstand, in hun min of meer in het gedrang kwam. En
heeft afgedaan met door de geschiedenis de zeggen een paar honderd jongens ach- kazerne terugkeren. Het minste, wat een dat is iets, waar ze bij ons lang over nater de zetkast: „We leggen de haak er bij soldaat moet doen, is verantwoording af- gedacht hebben. Na rijp beraad hebben ze
achterhaalde mentaliteiten.
In "de opleiding neemt de talenstudie een
aanzienlijk deel van de portie te verwerven kennis in beslag. Hiervoor onderzoekt nen we niet zelf doen. In het verleden is
Dus op de soldaten behoeven we deze wille te zijn. Evenmin kunnen wij iets
men of het talenpraktikum gebruikt kan er altijd wel eens een staking geweest, keer niet te rekenen. We stellen dus vast, doen voor Rotterdam. Nooit ofte nimmer
het Nederlandse volk als zodanig dat we niet of gebrekkig worden voorgc- mag de Zandvoortse Courant belemmerd
worden, een modern systeem, door middel waar
niet zo heel veel last had. (Al blijft dit licht momenteel. Een gedachte, die mij worden in de uitoefening van haar taak
waarvan men met technische hulpmidde- niet de bedoeling van een staking, na- persoonlijk, gezien de kwaliteit van het door de grote broeders van de dagbladen,
len als bandrecorders en koptelefoons in tuurlijk). Als de havenarbeiders, die sche- hedendaagse nieuws, niet als al te kwalijk Ik vraag me af wat onze lezers daar van
zeer korte tijd een taal aktief leert be- pen lossen, staken, of ais de taxichauf- voorkomt. Maar daar gaat 't niet om. De zouden zeggen.
feurs het werk neerleggen, zijn er altijd pers moet haar taak blijven vervullen, anOverigens blijf ik het instituut van de
heersen.
nog wel mensen of groepen van mensen, ders kan ze wel op het dak gaan zitten, stadsomroepers in de belangstelling van de
Als het contact met de mensen uit ver- die de zaakjes laten rollen. Wel niet zoals Het vervelende is, dat de niet stakende be- heren aanbevelen. Met een beetje goede
schillende cultuurpatronen zo nadruk- ze gewend zijn te rollen, maar toch min drijven een verhoogde drukijver aan de wil en vindingrijkheid is er menig aardig
kelijk gezocht wordt is het vanzelfspre- of meer normaal. Dan kwamen de militai- dag moeten leggen. De collega-redakteu- spreekkoortje (met het belangrijkste
in aktie en dan konden de schepen ren van de stakende kranten willen hun nieuws als onderwerp) te vormen. Zegt
kend dat dit contact ook gezocht wordt in ren
worden gelost en de auto's bleven rijden nieuws toch spuien en ze moeten dat het voort.
eigen land, waar zoveel jonge mensen uit en de treinen brachten de reizigers naar nieuws eerst op de persen leggen, voor 't
BARTJE

Bezinning op verkeersonveiligheid

dei

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. Ijs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

nig gelegenheid zich te heroriënteren. In
de 33e minuut begon dit overwicht te wankelen door een handsbal van Stobbelaar
in het strafschopgebied. De door linkshalf
Besma genomen strafschop werd echter
keurig gestopt door keeper Vlug. Vijf mlnuten later keerde de arbiter TYBB opnieuw een strafschop toe, na obstructie
van de ZVM-speler Water. Dit keer liet
TYBB niets aan het toeval over. Midvoor
Jansen gaf het leer de snelheid van een
aardsatelliet, waarvoor zelfs Vlug moest
wijken, 1-1.
Zandvoort begon de moed te verliezen
en verloor steeds meer de greep op het
spel. De oude tekortkomingen kwamen
weer boven en werden gecompenseerd door
hard en balorig spel. De beslissingen van
de scheidsrechter werden in twijfel getrokken en er begon een onaangename
stemming onder de spelers te heersen. De
afbraak van een goed begin werd enige
minuten voor het einde van cle eerste helft
voltooid door linksbinnen van Dijk van
TYBB. Met een strak schot passeerde hij
keeper Vlug, 2-1.
Vijftien hoekschoppen waren het bewijs
van de druk die de aanvalslinie van TYBB
in het begin van de tweede helft op de defensie van ZVM uitoefende. Keeper Vlug
doorstond de vuurproef uitstekend en was
steed aanwezig waar een doorbraak dreigde. Zijn optreden had een stimulerende invloed op de voorhoede van Zandvoortmeeuwen. TYBB moest de gunstige aanvalsposities prijs geven en werd in de verdediging gedrongen. Het herstel van Zandvoortmeeuwen werd beloond met een fraai
doelpunt van Nijkamp, 2-2.
In de afwisselende strijd die hierna
volgde bleek TYBB over de langste adem
te beschikken. Drie minuten voor het einde werd keeper Vlug verrast door een
fraaie kopbal van Jansen 3-2. Zandvoortmeeuwen hernieuwde de inspanning en
trachtte in de laatste seconden een gelijk
spel af te dwingen. Keeper Woonings liet
zich echter niet vermurwen en hield zijn
doel hermetisch gesloten.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afd. West, 2e klasse B, luidt
als volgt:
Velsen
Celeritudo
Hillegom
Ultrajectum
HBC
Schoten
TYBB
UW
Baarn
Quick A
Ripperda
Zandvoortmeeuwen

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
2
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0 5 10— 6
0 5 4— 2
0 4
6— 4
1 4
6— 5
1 3 2—2
1 3 3— 3
1 3 8—8
1 3 6— 6
2 2 3— 5
2 2 7 — 5
2 2
7— 9
3 0 3—10

Strandvuur tot besluit
De leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade hebben het seizoen j.l. zondag afgesloten met een strandvuur. De brandstof
bestond uit een verzameling oude strandstoelen, die in de achterliggende maanden
voor de laatste keer waren gebruikt. Om
8 uur werd het vuur ontstoken door leden
van de ZRB en ging de zomer van 1963 in
rook en vlammen op.

Cl. Doorenbos bij bejaarden
Tijdens de eerste bijeenkomst van de bejaardensociëteit „Voor Anker" a.s. maandag 30 september, declameert de bekende
schrijver van verzen en rijmen, de heer
Cl. Doorenbos.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Zaterdag 28 september a.s. organiseert
O.S.S. een jeugdsportdag op het Duintjesveld. In de morgenuren zullen de jongste
leden van 5-7 jaar onder leiding van mej.
J. Brink spelletjes doen en in de middag
houden de overige jeugdleden onderlinge
wedstrijden, onder leiding van de heer J.
Grootscholten.
De heer W. v. d. Horst, oud-internationaal en oud-speler van „Reva", werd tot
trainer van de volleyballers aangewezen.
Vrijdagavond zullen in de W. Gertenbachschool de dames- en herenploegen worden samengesteld, die aan het instuiftournooi van de NeVoBo afd. Haarlem in het
Krelagehuis te Haarlem deelnemen.

FAMILIEBERICHTEN

BOD gevr. op HOEKHUIS
vl. a. zee, waarv. parterre
vr. te aanv. v. ingeschr. v.
Zandv. of als belegging.
Br. 7404 bur. Zvt Crt.

CORODEX n.v.
vraagt:

Heden overleed na een geduldig gedragen lijden onzo lieve, zorgzame
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
JANNETJE GRfiPENDflRI,
weduwe van Cornelis de Wid
op de leeftijd van 83 jaar.
Zandvoort: W. C. Paap-de Wid
Haarlem: H. C. de Wid
A. de Wid-Keukens
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 21 september 1963
Zeestraat 33
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer, Doipsplein 11.
Bezoek aldaar dinsdag en woensdag
des middags van 3—4 uur.
Do teraardebestelling zal plaalshebben donderdag 26 september a.s. om
t uur n.m. op do Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Heden is van ons heengegaan, zacht
en kalm tot onze dioefheid, mijn
lieve man, en onze lieve zorgzame
vader, behuwd- en grootvader
Johannes Hendrik Gerardus
van Veen
Echtgenoot van Bernadina
Wilhelmina Maria Nicuwenhuis
in de leeftijd van 86 jaar.
Uit aller naam:
D, W. M. ixni Vecn-Nieuweiilno-*
Zandvoort, 22 september 1963
Nicolaas Boetslaan 28
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 26 september a.s.
te 15 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Dankbetuiging
Voor de grote belangstelling, ondervonden
tijdens mijn ziekte en ter gelegenheid van
mijn thuiskomst, betuig ik allen mijn
hartelijke dank.
<?. J. Bruyn
Matthijs Molenaarstraat 16

Over het thema „gemiste kansen" zou een
heel boek te schrijven zijn. Het aantal gevallen, waarin men een — soms cenvoudige, soms verborgen — winstvoortzetting
of remise-mogelijkheid over het hoofd
ziet, is werkelijk legio. Dit geldt natuurlijk
in de eerste plaats voor partijen, door
amateurs gespeeld, maar daar vormt het
niet zo'n bijzonderheid. Pas wanneer in
een meester- óf grootmeesterpartij 'een
winst- of remisevoortzetting over het
hoofd wordt gezien, wordt het interessant,
vooral wanneer die voortzetting niet eens
zo moeilijk te vinden was. En dit komt
toch vaker voor dan we soms wel eens
denken. Men sla er de schaakliteratuur
maar eens op na! Voor amateur-schakers
is het altijd bemoedigend iets over grootmeesterlijke schaakblindheid te lezen. Misschien is hier soms wat leedvermaak in 't
spel, maar het doet toch wel goed te merken, dat ook de topspelers niet altijd onfeilbaar zijn.
Het meest beroemde geval van schaakblindheid is nog altijd wel de partij Von
Popiel-Marco, gespeeld in 1902 te Monte
Carlo. In de volgende stelling gaf Zwart
de partij op: Wit: Khl, Dd3, Tdl, Lbl,
Pf5, pionnen a2, e4, g2, h2; Zwart: Kh8,
De5, Td7, Ld4, Lb7, pionnen a6, b5, g7,
h6. Zwart moet een stuk verliezen. Maar
juist door een zet met dit verloren stuk
te doen, had hij Wit in één zet tot overgave kunnen dwingen: Ld4-glü Wit heeft
dan de droeve keus tussen mat of dameverlies.
Een meer recent geval — hoewel hier
van schaakblindheid niet kan worden gesproken, daarvoor is de winstvocring te
moeilijk — is do partij Bronstein-Haag,
Budapest 1961. Hier ontstond na Wits 25e
zet de in het diagram afgebeelde stelling:
(Wit: Kh2, Ddl, Tbl, Lh4, Pd5, pionnen
a2, b2, c4, f4, g4, h.3; Zwart: KgS, TaS,
Te2, Ld4, Lg2, Pc6, pionnen a7, b7, c5, d6,
g6, h7).

Personeel voor ploegendienst
Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Aanm. bij onze afd. personeelszaken.

Ned. Protestantenbond
Groot bedrijf in Amsterdam 'vraagt in
ZANDVOORT
voor gezinnen van buitenlandse
employé's gedurende enkele maanden:

gemeubileerde
flats
Schriftelijke aanbiedingen onder vermelding van
condities te richten aan Reclame Adviesuureau
De Bussy, Rokin 02, Amsterdam, ond. nr. KQ J/897.

Biugstraat 15
Donderdag SC september
n.m. half 3

Vrouwenmiddag
Belangstellenden welkom.
Aangeb. vrij ben.huis 3 k.,
keuk., tuin, gr. keld. Vrij
uitz. over 't water te Amsterd.-W. Huur ƒ 73 p.m.
Gevr. woning te Zandvoort.
Br. nr. 7403 Z. Crt.
S P O E D ! Wegens teleurstelling, W O O N R U I M T E gevraagd. Vrouw gen.
in huishouding te helpen.
Br. 7401 Z.C. of tel. 3020.

MAAK VAN UW TUIN
IETS
APARTS.
Neem
RODE en GRIJZE TROTTOIRTEGELS.
Worden
vakkundig gelegd. Loos,
Spoorbuurtstraat 11.

J. de Reede en J. Brants
wordt met ingang van 30 september a.s. verplaatst naar:

GROTE HOUTSTRAAT 95

Ie etage; boven de Amsterdamsche Bank, naast
Haarlems Dagblad.
Tel. nr. 13860 en postbus nr. 180 blijven ongewijzigd. I.v.m. bovenstaande zal het kantoor op
26 en 27 september gesloten zijn.

WERKSTER gevr. 2 of 3
maal p.w. in een kl. flat.
Tel. 3862.
Te koop: H A A R D
GROTE KIST.
l'Amistraat 7.

en

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat Ib, telefoon 2682

Wegens omst.h. te koop:
gesloten BESTELWAGEN
'58 en BROMFIETS Batavus de Luxe, beide in pr.
st. Prijs bill. Spoed. Kostverlorenstraat 26.

is weder geopend

Gevraagd:
STAPELLEDIKANT
Telefoon 4916.

Röntgenonderzoek wees uit
aantal gevallen van longkanker neemt toe
Het aantal gevallen van longkanker bij mannen neemt volgens de direeteur-generaal van do volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam, sterk toe. Bovendien komt
longkanker in de vier grote steden van ons land meer dan twee keer zo vaak voor
clan m overig NedeiJand.
Bij 't röntgenonderzoek van twee jaar gcleden werden in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht per tienduizend
mannen 9,6 gevallen van longkanker aangetroffen, terwijl in de rest van ons land
4,2 gevallen van longkanker per tienduizend mannen werden gesignaleerd.
Dit blijkt uit de cijfers en gegevens,
die de directie volksgezondheid heeft verzameld, zowel met betrekking tot de
doodsoorzaak als naar aanleiding van de
peiiodieke röntgenonderzoeken. Voor deze
bevolkingsonderzoeken in de hoofdstad
liep een derde rond van 2 september 1957
tot 15 maart 1961. In deze periode werden
in Amsterdam 113.195 mannen onderzocht, bij wie 32 gevallen van actieve
longtuberculose werden geconstateerd (3,8
per tienduizend) en 94 gevallen van longkanker (8,3 per tienduizend).
De sterke toeneming van het aantal gevallen van longkanker bij mannen komt
duidelijk naar voren als men tegenover
dit getal van 8.3 gevallen het cijfer van
10,3 gevallen stelt, dat is berekend uit
het opsporen van 33 gevallen van longkanker in het jaar 1961, toen in Amsterdam 32.073 mannen werden doorgelicht.
Het lagere getal is becijferd over een tijdvak van ruim drie jaar en zeven maanden.
De cijfers met betrekking tot de in 1961
onderzochte mannen van de vier grote steden geven aan dat longkanker het meest
is ontdekt in Den Haag (11,6 gevallen per
tienduizend onderzochte mannen), waarop
Rotterdam volgt met tien per tienduizend).
Utrecht sluit na Amsterdam (8,3 per tienduizend) de rij met opvallend minder
gevallen van longkanker (4,2 per tienduizend) bij de onderzochte mannen.
Dit cijfer van 4,2 is ook uit de bus gekomen voor Nederland zonder de vier groto steden. Lijkt Utrecht in dit opzicht dus
op overig Nederland, deze gelijkenis gaat
niet op als het gaat over de in 1961 ontdekte gevallen van t.b.c. bij de mannen.
Utrecht schaart zich dan bij Amsterdam, Den Haag en Rotterdam door minder t.b.c.-gevallen te hebben aangetroffen
dan gevallen van longkanker. In overig
Nederland werd vaker longtubercolose gevonden dan longkanker.
Niettemin is de situatie met betrekking
tot de long-t.b.c. — nog steeds naar de ge-

Belangrijke

gcvens van het röntgenonderzoek bij mannen in 1961 — in Utrecht het gunstigt
van al: 2,4 per tienduizend onderzochte
mannen. Tegenover dit promillage van 0,24
slaan die van Amsterdam, Den Haag, Rolterdam en overig Nederland met achtereenvolgens 0,56, 0,74, 0,67 en 0,45.
Prof. Muntendam zei op dit ogenblik echter nog niet het standpunt te kunnen innemen, dat periodiek röntgenonderzoek
van bepaalde bevolkingsgroepen — bijvoorbeeld mannen vanaf de 45-jarige leeftijd — om vroegtijdig longkanker te kunnen ontdekken, dient te worden bevorderd. Hij kon zich wel indenken, dat er
spoedig een tijd komt, dat — als de therapeutische resultaten bij de vroeg gesignaleerde gevallen van longkanker het wettigen — zo'n onderzoek van overheidswege
wel wordt bevorderd.
Met nadruk betoogde hij, dat onverzwakt moet worden voortgegaan met het
bevolkingsonderzoek op tuberculose. Zou
men in deze opsporing verzwakken, dan
zou dit weer een toeneming van de t.b.c.
ten gevolge kunnen hebben.
Over de verschillen in het aanwezig zijn
van longkanker zei prof. Muntendam erg
voorzichtig te moeten zijn. Dat er meer
;evallen waren ontdekt in Den Haag dan
in Rotterdam of Amsterdam, meende hij
wellicht ook te moeten toeschrijven aan
de bevolkingsopbouw. Waarom longkanker
bij vrouwen veel minder voorkomt en
(nog) niet toeneemt zoals bij mannen is
voor hem een open vraag. Wellicht speelt
hierbij een rol, dat bij de vrouwen de rookgewoonte anders is.

Zandvoortse Damclub
Met flinke cijfers — 17-3 — won Zandvoort de eerste clubwedstrijd van dit sëizoen tegen Sportief II uit IJmuiden.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
C. Draijer Jr.—H. Nieuwenhuizen 2-0
A. Hoekema—F. Postma
2-0
P. Versteege—J. Bakker
2-0
C. Draijer sr.—H. Dijkhuizen
2-0
Th. ter Wolbeek-J. de Ruiter
2-0
M. Weber-J. Lichtendahl
2-0
L. J. v.d. Werff-P. Westerwal
2-0
J. Koper-W, v. Dongen
0-2
J. Schuiten—D. Woord
2-0
F. van Beem—K. v.d. Gaag
1-1

P.V. „Pleines"

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

P.V. Pleines hield j.l. zondag een wedvlucht vanaf Essen, over een afstand van
102 km. Gelost om 8.20 uur, arriveerde de
2345 Gemeente-secretarie
eerste duif om 9.48 uur. De uilslagen zien
2000 Brandmelding
er als volgt uit:
3043, 3044 Politie
C. Visser l, 4, 12, 13.
Jb. Koper 2, 3, 7, 9, 10.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
A. Molenaar 5, 6, 8.
2262 Informatiebureau
VreemdelmgenverK. Driehuizen 11.
keer, kiosk Raadhuisplein.
a b c d e f g n
Do jonge zwai'tspelcr, al blij aan zijn
grootmeesterlijke tegenstander vanuit benarde stelling ontsnapt te zijn, gaf hier
eeuwig schaak door 25. ...Lfl-1-, 26. Khl,
Lg2+ etc. Zoals na de partij werd getoond, had hij als volgt kunnen winnen:
25. ...Tae8!, 26. Pe7+, T8c7:, 27. Le7:,
Lf3+!, 28. KgS, Te3ü, 29. Df3:, Tf3:, 30.
Kf3:, Pe7: etc., of 26. Pf6+, Lf6:, 27. Lf6:,
Lf3+, 28. KgS. T8o3, 29. Dd6:, Lg2-|-, 30.
Kh4, Th3: + , 31. KgS, Kf7ü, 32. Dd7+
To7! etc. (33. Le7:, h6 mat!).
Ongetwijfeld zal Haag het hebben betrcurd, dat hij deze unieke kans om de boroemde Russische grootmeester te verslaan, heeft gemist.
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Te koop: PLATENWISSELAAR in salonkast, radioen t.v.-tafel. Tel. 4632.

Het kantoor van de Notarissen

4389 VAMOR-Rijschool „De ürandmg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.

HULP gevr., l a 2 ocht. Woninginrichting
HEEp.w., ƒ 2,- p.u. Mevr. van MEIJER, v.'Ostadestraat7a,.
't Hof, Vinkenstraat 36.
tel. 3116 kan weer STOFMeisje zoekt GEMEUB.
PEERWERK aannemen.
KAMER m. str.w. Br. nr.
7402 bur. Crt.
Café OOMSTEE
Te koop: kruissnarigeduit- Wij maken een leuk en vlot Iedere donderdag en vrijjurkje
voor
u.
Mevr.
Stoete
se PIANO, ƒ 350. A.B.Sabof gebakken
Coupeuse. De Ruyterstraat dag gekookte
bé, Tj. Hiddesstraat 4/8.
MOSSELEN
10/1, telefoon 2239.
Zeestraat 62, telefoon 2263
HOTEL- of
PENSIONBEDRIJF met pand te Gevr. WERKSTER, 2 halkoop gevr. Br. 7204 Z.Crt. ve dagen of l hel dag p.w.,
in klein gezin van 2 pers.
Stadsschouwburg
Ouden van Dagen t.m. 85 Mevr. Berghoff, Gort. van
te Haarlem
jaar kunnen VERZEKERD der Lindenstr. 34, tel. 4157.
worden voor BEGRAFENIS-CREMATIE. Br. met
Zaterdag 28 sept,, 8 uur
leeft. nr. 7405 bur. Z. Crt.
Nw. Rotterdams Toneel
Gevr.: TAFEL met ingebRatel van een
BILJARD, normale afme- Gertenbacns Drukkerij
simpel man •
tingen en GOLFSTOKKEN
Br. ond. nr. 7310 bur. Zvt. Achterweg l, telef. 2135
Zondag 29 sept., 8 uur
Courant.
Nw. Rotterdams Toneel
Gevr. voor Zuid Afrika,
Ratel van een
BEKWAME
AUTOMONsimpel man
TEUR, in staat om bedrijf Straatmakersbedrijf
• zelfstandig te kunnen leiJ. J „Willemse & Zn. Maandag 30 sept., 8 u.
den. Br. m. uitvoerige refeSoendastraat 17
Nederlandse Comedie
renlies ond. nr. 7309 bur.
Haarlem, tel. 02500-50131
Zandvoortse Courant.
De„ physici
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
Gevr. voor zaterdags
Dinsdag
l oktober, 8 u.
inritten vakkundig. Alle
Gharlotte Kohier
Nette hulp i. d. winkel soorten tegels in 3 kleuren
Brood- en banketbakkerij Vraagt prijsopgave!
In het ravijn
C. M. KUIN, Potgieterstr. Pluimvee- en vogelvoeders
Pr. ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
24, tel. 2865.
Spec. afd. vogels en vogelCoup. geld. Voorv. op
kooien.
YEHUDÏ MENUHIN HEEMS Graanhandel, An- de speeld. en 2 dg erv.
de nu 44-jarige 'violist, thoniestr. 54-56, tel. 11607, v. 10-15 u., tel. na 12 u.
heeft reeds een 34-jarige Haarlem. Wij
bezorgen Vrijd. 4 okt., zat. 5 okt,
carrière achter de rug. Hij maandag, donderdag en
zond. 6 okt. 8 uur
debuteerde namelijk als zaterdag in Zandvoort.
Hoofdstad Operette
tO-jarig wonderkind. In een
rol AUTO-DROP vindt u
Frühling in Wien
op elke tabletverpakking AUTOVERHUUR
een interessant verhaal.
ƒ 2,60 tot ƒ 7,60
„ZANDVOORT" Pr.:
Vraag naar
(a.i.) Coup. geldig met
Vei-huur van Opeis en
toesl. Plaatsbesp. v.a.
AUTO-DROP
Volkswagens met roldak. woensd. 2 okt. v. 10 tot
van V.S. Leeuwarden. Per
Tel. 4580, b.g.g. 3283
15 u. Tel. na J2 uur.
rol 25 cent.
Dr. Schaepmanstraat l

Heeft u stof?

Familiedrukwerk

Prot. Chrisf. Coöp. Begrafenis Vereniging u.a.
Begrafenis - Transport - Crematie
Rouw- en ontvangkamers
WITTE HEERENSTRAAT 20, HAARLEM - TELEFOON (02500) 11384
Contributie ƒ 0,50 per jaar per gezin (Lage tarieven)

3 gehaald
2 betaald
KOOPJESFEEST
CN VELE AFDELINGEN

U betaalt 2 artikelen
U krijgt het 3e cadeau
Ziet u vooral onze etalages

Met en zonder leesbril

(02500) 42212 Garage Fünterman, Zand- Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
voortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
Dwyer - Mexican romance.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- Kroger - Natascha.
lorenstraat 68.
Koslow - Iwan de verschrikkelijke. 1962.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- Neale - Het leven van konigin Elizabeth I.
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinho", Oranjestraat Oud - Mondriaan, schilder en denker. '62.
en Stationsplein.
Postma - Vormen met papier.
Rochefort
- Kindertjes van deze eeuw.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden, Schakels, deel l en 2. Uitgave van het Migasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
nisterie van Binnenlandse Zaken.
4673 Nachtveiligheidsdienst
Zandvoort,
Sharp - Britannia hof.
Vondellaan 45rood.
Weymar - De witte tsarina.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zanavoortse
Zonneveld - Viltwerk.
Courant, Achterweg 1.

uw speciaalzaak

0<?0f mede en
A.s. donderdag wegens inventarisatie
de GEHELE DAG GESLOTEN
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Kinderpostzegels 1963

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Reclasseren in liet verleden

Op alle postinrichtingen in Nederland zullen van 12 november 1963 t.m. 11 januari 1964 de Kinderzegels 1963 verkrijgbaar
zijn.
Zoals bekend, worden deze zegels uitgegeven ten bate van het misdeelde en hulpWoonkernen met een eigen karakter
behoevende kind. De ontwerpster van de Wanneer een vrouw de veroordeelde wilde trouwen werd gratie verleend
serie van dit jaar is mevr. A. HorodischGarman te Amsterdam.
In de komende jaren zal Nederland steeds meer worden geconfronteerd met een
Als sluitstuk van de landelijke actie voor de reclassering, die loopt van 16 tot en
De zegels zullen kinderrijmpjes weergroeiende verstedelijking. Maar de trek naar de steden zal een nieuw gezicht krij- geven en wel:
met 29 september, wordt op zaterdag 28 september de Nationale Reclasseringsdag
gen. Niet de grote huizenmassa's met zo'n vijf- tot zeshonderdduizend inwoners zul- 4 +4 cent: Tante Nans zat op een gans; gehouden. De opbrengst van de landelijke collecte op die dag is bestemd voor de
kleuren: lichtblauw en donkerblauw.
len het belangrijkste woonmiljeu worden, maar" de zogenaamde „stadsgewesten",
reclasseringsinstellingen van alle gezindten.
concentraties van huizen, die 'weliswaar dicht bij elkaar liggen, maar toch een 6 + 4 cent: In Den Haag daar woont een De actie rond de Nationale Reclassering heeft tot doel op grote schaal bekendheid
graaf; kleuren: steenrood en donkereigen karakter hebben. Zij zullen van de grote woonoorden gescheiden zijn door
te geven aan de grondgedachte en het werk van de reclassering en tevens fondsen
groen.
een landschappelijke omgeving. Dit heeft de nieuwe minister van Volkshuisvesting 8 + 4 cent: Ik kwam laatst in een pop- te werven voor het werk van de Nederlandse reclasseringsinstellingen. De reclasen Bouwnijverheid, drs. P. C. W. M. Bogaers, onlangs verklaard bij de opening van
penkraam; kleuren: lichtgroen en bruin. seringsinstellingen houden zich bezig met de duizenden Nederlanders, die door hun
12 + 9 cent: Ooievaar lepelaar takken- afwijkend gedrag met de justitie in aanraking komen.
de tentoonstelling „Waarin wonen wij" in Maastricht.
dief; kleuren: geel en paars.
30 + 9 cent: Rije rije rije in een waVanaf het begin der mensheid zijn er ter lag. Zo gebeurde het wel, dat een doodgentje; kleuren: rose en blauw.
Het is, volgens de bewindsman, duidelijk, Alkmaar de stedelijke bevolking zal toedat wij in Nederland steeds sterker moe- nemen. Voor de noordelijke provincies zal De zegels blijven voor frankering geldig bescherming van de belangen der mensen vonnis ongedaan werd gemaakt wanneer
in de samenleving rechtsregels, krachtens een jong meisje of een ongehuwde vrouw
ten denken aan een toekomstige ontwik- de groei dus minder duidelijk zijn. Rond tot en met 31 december 1964.
welke de overheid bepaalde gedragingen zich bereid verklaarde de veroordeelde tot
keling in de richting van stadsgewesten de Rijndelta heeft zich een aantal bevolverbiedt of gebiedt en aan de overtreding man te nemen, uiteraard met de bedoeling
dan van compacte steden. Nu al is er een kingskernen gegroepeerd, die gezamenlijk Bijeenkomst gemeenteraad
al
meer
dan
20
miljoen
bewoners
hebben.
„trek naar buiten" waar te nemen, die
De eerstvolgende bijeenkomst van de ge- van het verbod of gebo'd een bepaalde hem tot een ordelijker leven terug te
ons wel wat te zeggen moet hebben. Neen, De vaderlandse Randstad is de noordelijk- meenteraad is vastgesteld op dinsdag 29 straf verbindt. Hoe verder men in de ge- brengen. Een enkele maal verkreeg een
vrouw genade wanneer
schiedenis terug gaat hoe zwaarder de veroordeelde
deze uittocht uit de grote steden is niet ste eenheid. Duitsland heeft het Rijn-Ruhr- oktober a.s.
straffen zijn, welke werden opgelegd. De iemand haar tot echtgenote nam.
direkt gericht op de nog niet verstedelijkte complex en België een dicht bevolkt gedoodstraf was beslist geen zeldzaamheid
provincie, maar op de kleine stadskernen bied in het zuiden, dat aansluit op de Wethouder gewond
In 1598 werd in Utrecht een jongmens
rond die grote gemeenten. Het is nu de Noord-franse agglomeraties. Deze kernen De heer A. Kerkman .wethouder van finan- en werd zelfs opgelegd bij vermogensdelic- van krachtige lichaamsgesteldheid tot de
taak van de regering om bij de toekom- groeien alle naar elkaar toe. In het zui- cien, is woensdagmiddag met zijn rijwiel ten, zoals diefstal, roof, brandstichting en strop veroordeeld omdat hij, gewoon gestige ontwikkeling te zorgen, dat de woon- den en midden van ons land is dat duide- geslipt op de hoek van de Kruisstraat en dergelijke en dus bepaald niet alleen bij raakt in slecht gezelschap te verkeren,
allerlei geweldenarijen had gepleegd,
gebieden worden afgebakend, zodat de lijk waar te nemen. Minister Bogaers ver- de Agnetastraat. Hij kwam met zijn ge- moord of doodslag.
Gratie of verzachting van het vonnis waardoor hij de strop had verdiend. Door
overgangen tussen stad en land — ook wacht dan ook ,dat vooral het zuiden van laat op het wegdek terecht en liep daarbij
werd maar heel zelden verleend. De ge- toedoen van de buurtbewoners verkreeg
zonder hulp van stadsmuren — hun mar- Nederland sterk zal groeien.
verscheidene verwondingen op.
schiedenis verhaalt van een zekere Dirk hij op de volgende manier gratie: Nadat
kante karakter blijven behouden, aldus miDe wekelijkse bijeenkomst van het colHij sprak in dit verband over een tweeClaaszoon, die in 1441 werd veroordeeld hij door de beul en diens helpers naar het
nister Bogaers.
de „randstad" met rond de eeuwwisseling lege van B. en W. is tengevolge van dit
tot de galg, hetgeen een zeer eerloze straf schavot op het Vreeburg was gevoerd, de
Op het ogenblik heeft Nederland 12 mil- een bevolking van vier tot zes miljoen. ongeval uitgesteld.
betekende. Hij kreeg gratie, dat wil zeg- ladder opgericht en de strop gereed was,
joen inwoners. ledere zes jaren komt daar
gen, hij werd niet opgehangen doch ont- terwijl hij er zelf met gebonden handen
één miljoen bij. Aan het eind van de eeuw
hoofd.
bij stond en de lijkzang werd aangeheven,
moeten wij dan ook rekening houden met
Toch werden er ook wel meer humane kwam een beeldschoon meisje van 18 jaar
zo'n achttien tot twintig miljoen Nederveranderingen in een eenmaal uitgespro- naar voren. Zij had zich met een bloelanders, die voor het merendeel hun toeken zwaar vonnis aangebracht, waaraan menkrans getooid, zoals dit bij verloofden
vlucht in de steden zullen zoeken. Dit is
de idee van reclassering ten grondslag gebruikelijk was, en vroeg voor hem om
vooral te wijten aan een economische omgratie, met de bereidverklaring hem terschakeling. De werkgelegenheid verschuift
stond te trouwen. Het omstaande volk
steeds meer naar de industrie en de
van KNAC EN ANWB
drong hierop ook zeer aan bij de autodienstverlening. De minister verwacht, dat
Collecte voor reclassering
riteiten, die de executie moesten bijwonen,
aan het eind van deze eeuw nog slechts
drie' procent van onze beroepsbevolking in Als" gevolg van de nauwe samenwerking waartoe de Koninklijke Nederlandse Auto- Morgen, zaterdag 28 september, is het Re- en na het zingen van een psalm voltrok
de landbouw een hoofdberoep zal zoeken mobiel Club en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB in het begin van classeringsdag. Op deze dag wordt een de kerkvoogd ter plaatse in het openbaar
en vinden. De laatste jaren is dit percen- dit jaar besloten, zullen de wegen-inlichtingendiensten van beide organisaties ten be- landelijke collecte gehouden waarvan de het huwelijk.
opbrengst bestemd is voor de reclassetage al sterk afgenomen. Was het in 1930
Te Venlo werd in 1562 Symon Slatenog 21 %, in 1960 was het nog slechts hoeve van het publiek per l november a.s. worden gebundeld in één wegeninforma- ringsinstellingen voor alle gezindten.
macher uit Krefeld wegens landloperij en
Er verblijven in Nederland bijna 4000 paardendiefstal ter dood veroordeeld. Bij
11 %. In getallen uitgedrukt moet Neder- tiedienst.
mensen in gevangenissen, rijkswerkinrich- de aanvang der executie trad een meisje
land rond het jaar 2000 één miljoen agrarische en zeventien tot negentien miljoen Deze dienst zal de naam blijven behouden dien worden de buitenlandse relaties van tingen en huizen van bewaring. Vele dui- voor het Schepengerecht en verklaarde
zenden meer zijn voorwaardelijk veroor- zich bereid de veroordeelde te huwen en
niet-agrarische inwoners huisvesten. Daar- zoals deze destijds door de KNAC is in- de ANWB ingeschakeld.
deeld
of voorwaardelijk in vrijheid gesteld. hem te helpen zijn leven te. beteren. Daarvoor zullen onze steden moeten worden ge- gevoerd. Het publiek zal deze dienst dag
Hierbij zal men uiteraard aandacht
saneerd en gereconstrueerd. Geheel nieuwe en nacht, ook in de weekends, kunnen be- schenken aan die wegen van het Europese De reclassering tracht een hernieuwde op besliste de Schout niet direct, doch liet
stedelijke woonvormen moeten worden ge- reiken onder het oude telefoonnummer van wegennet die voor het toeristisch verkeer aanpassing van deze mensen aan de maat-1 de beslissing daarvan over aan het Hol
schapen voor een „nieuwe" stedelijke be- de wegeninformatiedienst — 070/614241 — belangrijk zijn, maar evenzeer aan de we- schappij te bevorderen. Dat werk is nood van Gelderland. In de nu nog bestaande
zakelijk, zowel in het belang van de re- brief, waarin het Hof het verzoek inwilligvolking van rond acht miljoen zielen.
dat voorlopig gehandhaafd blijft. Men kan gen waarop het omvangrijke Nederlandse
Bij deze ontwikkeling zullen niet alle dan via dit nummer inlichtingen verkrij- vrachtverkeer in het buitenland is aange- classent als van de gemeenschap.
de, werd verklaard, dat genade zou worDe reclasseringsinstellingen van alle ge- den verleend, mits het meisje een eerbaar
delen van het land gelijk kunnen mee- gen omtrent de laatste wegsituaties in Ne- wezen.'
delen, zo verwacht de bewinsman. In het derland en ook over die van de wegentoeHet KNMI in de Bilt zal dagelijks de zindten beschikken over meer dan 300 vrouwspersoon was en de veroordeelde de
Europa van morgen zal de sterk geïndu- stand in een belangrijk deel van West- Wegeninformatiedienst KNAC - ANWB op beroepskrachten en 7000 a 8000 vrijwilli- beul schadeloos zou stellen voor diens gestrialiseerde smalle strook tussen de Po- Europa. De telefonische inlichtingen wor- de hoogte houden van weerssituaties bin- gers die zich hiervoor inzetten. Hun werk derfde loon voor de afgelaste executie. _
bestaat o.m. uit: het houden van contact
delta en de Rijnvlakte het middelpunt blij- den voor deze Wegeninformatiedienst nen en buiten Nederland.
Toch werd niet altijd aan het verzoek
ven. Dit zal voor Nederland betekenen, KNAC-ANWB verstrekt door employés op
Al deze gegevens zullen op het ANWB- met voorwaardelijk veroordeelden en voor- gehoor gegeven. Zo mocht bijvoorbeeld de
dat vooral ten zuiden van de lijn Arnhem- het ANWB-hoofdkantoor.
hoofdkantoor worden gebundeld en ver- waardelijk in vrijheid gestelden, bezoek vrouw* niet het slachtoffer zijn geweest
aan gedetineerden ter voorbereiding van
Het uitgangspunt van deze nieuwe vorm werkt. Aan de hand hiervan zullen KNAC hun terugkeer in de maatschappij, het uit- van de veroordeelde bij bijvoorbeeld vervan samenwerking is, dat 't publiek meer en ANWB meermalen per dag een geza- brengen van voorlichtingsrapporten aan krachting, schaking of geweld. Ook mocht
gebaat is bij het perfect functionneren van menlijk communiqué opstellen. Deze com- de justitie over personen, die een strafbaar de vrouw niet van verdachte zeden zijn.
één centrale wegeninformatiedienst dan muniqués, gecompleteerd met kaartmate- feit hebben gepleegd, het verlenen van
Een vruchteloze poging wordt vermeld
Watergety'den
bij twee los van elkaar werkende diensten. riaal, bieden de informatrices van de We- hulp bij het herstel van gezinsverhoudin- uit Amsterdam in 1672, waar een viertal
strand
HW LW
HW LW
Daardoor kan immers de grootst mo- geninformatiedienst een betrouwbare ba- gen, het zoeken naar werk, emigratie en Franse soldaten door de krijgsraad weberijdbaar
sept.
gelijke zorg worden besteed aan het ver- sis voor het geven van inlichtingen aan de
gens openbaar geweld werden veroordeeld
29 —.— 8.00 12.37 20.30 16.30-23.00 werken van de continu binnenstromende tienduizenden die daar in het komende tal van andere belangrijke zaken.
Dit werk vergt behalve veel tijd, ook om te worden gehangen. Enige joffers,
30 1.02 9.00 13.34 21.30
5.00—11.30 gegevens over weg- en weerssituaties in winterseizoen stellig weer om zullen vradoor medelijden gedrongen, riepen voor
veel geld. De reclasseringsinstellingen zijn
okt.
binnen- en buitenland, en kan de juistheid gen.
hen clementie in, doch hoewel de executie
voor
wat
hun
financiële
positie
betreft
1 1.54 10.00 14.20 22.00
6.00—12.00 van deze gegevens door een nauwlettend
voor een groot deel aangewezen op de op- werd opgeschort, werden de schuldigen
6.30—13.00 functionerend controle-apparaat
2 2.39 10.30 15.02 23.00
worden
brengst van de Nationale Reclasserings- tenslotte toch „gewipt".
7.30—13.30 gewaarborgd.
3 3.20 11.00 15.42 23.30
Zo werd ook in 1584 het voornemen van
dag, waarvan het succes vooral afhangt
4 4.00 12.30 16.23 -.- 8.00—14.00
Bovendien zal deze samenwerking lei- Afscheid van ambt
een
vrouw verijdeld, die Vincent Claesz uit
van
ieders
medewerking.
5 4.40 0.30 17.03 12.30
8.30—15.00 den tot uitgebreidere berichtgeving. De
Wanneer morgen de collectanten (tri- Vreeland aan de hem opgelegde doodstraf
De
koster
en
de
kosteres
van
de
HervormSamengesteld door P. van der Mije KCzn Wegenwacht van de ANWB zal ingeschaces) met de bus verschijnen, mogen wi.1 wilde onttrekken, doordat zij op last van
keld blijven voor het melden van actuele de Gemeente in Zandvoort, de heer P. dan op uw financiële steun rekenen? lede- een tweetal raadsheren werd geweerd en
Paap
en
echtgenote,
zullen
met
ingang
veranderingen op het bijna 3200 kilometer
de veroordeelde, anderen ten exempel,
re gift, groot of klein, is welkom.
lange wegennet, waarop zij dagelijks in van dinsdag l oktober a.s. hun werkzaammet
het zwaard werd geëxecuteerd.
heden beëindigen na 12V2 jaar trouwe Het Zandvoortse comité:
Nederland patrouilleert.
Er wordt ook melding gemaakt van een
C. Slegers, gemeenteraadslid, voorzitter
dienst. Tijdens een gemeente-avond op
geval van werkelijke galgenhumor, waarH. J. Koning, secretaris
Voorzover de ANWB-wegenwachten ope- dinsdag 22 oktober a.s. is er gelegenheid
mevr. E. Berton-de Lange, penningmees- bij de ter dood veroordeelde dief, trots
reren binnen de actieradius van de WW- van het kosters-echtpaar afscheid te neeen huwelijksaanzoek, de beul verzocht
teresse
stations, zullen hun radiomeldingen via men in het jeugdgebouw van de Hervormzo
spoedig mogelijk de strop om zijn hals
mevr. Blaauboer-Zwart
deze stations (binnenkort zijn dat er vier) de Kerk.
te werpen, omdat hij de strop prefereerde
Het kerkbestuur heeft mej. J. K. van
mevr. J. F. de Bruijn-Edeling
geleid worden; hun waarnemingen staan
boven het bijzonder lelijke meisje, dat van
J. W. Zoet, gemeenteraadslid.
dan op het vrijwel hetzelfde moment bij der Mije tot kosteres benoemd.
deze huwelijkskans gebruik wilde maken.
de Wegeninformatiedienst ter beschikking
Deze bijzondere wijze van gratie werd
vaö de weggebruiker. Daarnaast zal de
ook
in verschillende andere landen toegeWegeninformatiedienst, gebruik blijven
past. Vaak werd daarvoor de toestemming
maken van de waardevolle gegevens, zoals
vereist van de ouders van de veroordeelde,
Wie mooi wil zijn hoeft geen pijn te
die door politie, wegbeheerders en vervoerlijden. Geen rugpijn, geen moeheid,
zowel als die van het meisje.
bedrijven
etc.
worden
verstrekt.
Deze
geniets. Er zijn schoentjes die sierlijk
Nu ook de nieuwe DAF en ook V.W.'s,
Thans ziet men het bevreemding terug
gevens betreffen werkzaamheden aan westeunen, die charme combineren met
OPELS, TAUNUS 12 m en IMPALA'S
lekker lopen. Kom uw model passen bij
naar dergelijke in zwang zijnde rechtsgegen, bruggen en andere waterstaatswerATTENTIE ! ! Bij een periode schadevrij rijden een
bruiken. Deze wijze van reclasseren bood
ken in belangrijke doorgaande routes, verkeersstremmingen, staking van veerdienslechts in enkele gevallen en aan enkelen
de gelegenheid tot daadwerkelijk reclassten, enz.
seren, in tegenstelling tot de nu gebruiDe KNAC zal de gegevens over wegsif
Vraagt inlichtingen. Telefoon 4200 en 3652 bij:
kelijke wijze, waarbij iedereen kan meetuaties in het buitenland verzamelen. Zij
speciaalzaak voor Juiste schoenen
werken aan de heropvoeding van de geonderhoudt daartoe nauwe contacten met
D. F. PieterS Haarlemmerstraat 2, Zandvoort
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. 12637 (02500)
vallen medemens.
haar zusterclubs in het buitenland. Boven-

Steden krijgen een nieuw profiel

Doodvonnis met verlos

Bundeling wegeninformatiedienst

Charmante
pumps met
verborgen
steun

Autoverhuur D, F. Pieter s

i n cj

Luxe Ronson gasaansteker
etc. etc.
a f 47 5O cadeau /

ten geen middelen zijn, waarmee men het Burgerlijke Stand
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
staatsgebouw kan optrekken. Die zijn er
20 september —' 26 september 1963
.GEMEENTE ZANDVOORT
niet, omdat wij ze niet, of onvoldoende leveren. En als wij daarvan de gevolgen jieboren: Abraham' Dirk, zv, H. 'Sietsema
zien, dan zeggen een aantal van ons — n van M. J. C. Janse; Paul, zv, P. Keur
en men krijgt helaas de indruk, dat' het n. van J: van Rijs; Johannes Marcus, zv. De burgemeester der gemeente Zandvoort
Moll en van D. Keur."
een meerderheid is — in die bende gaan
geeftj kennis, dat een besluit van GedejauOndertrouwd: Jonkheer Carel Lodewijk teerde Staten van Noord-Holland tot vaptaan de wand
wij ons geld en onze energie niet steken.
En daardoor ontstaat de eenparig ver- endrik van Vredenbureh en Jonkvrouw stelliiig in ontwerp van een plan tot ge*
ulia Christine Quarles van Ufford; Jan deeltelljke herziening en gedeeltelijke intraagde beweging.
trekking van het streekplan voor ZuidDe Verenigde Naties hebben deze week een rapport gepubliceerd over de hulpverleDat heeft in de eerste plaats ten gevolge erburg en Maria Johanna Hlnöerika Kennemerland en van een herziening van
ning aan Kongo over de periode vanaf de onafhankelijkheid van deze voormalige dat in Afrika de toestand steeds slechter •ïommes.
de streekplanvoorschriften, met bijbehoGehuwd: Hans-Gerd Adolf Kaysers en rende stukken, van l oktober 1963 af geBelgische kolonie. Dat is tweeëneenhalf jaar. Hot verslag maakt oen tamelijk ont- wordt en de taak van de opbouw dus steeds
durende twee maanden op de secretarie
zagwekkende indruk. In de eerste plaats het totaal bedrag, dat een equivalent van zwaarder. Maar bovendien — en dat is rederika Johanna Elizabeth Prent.
voor
een ieder ter inzage wordt neergeOverleden: Jacobus Albertus van Hoorn,
tweehonderd miljoen gulden heeft overschreden. Tweehonderd miljoen voor een be- uiteindelijk nog gevaarlijker — ontstaat ud 64 jaar, gehuwd met A. Bruljn; Jan- legd.
Hij vestigd er de aandacht van belanger zo'n scherpe, zo'n bittere scheiding tusvolking van veeitien miljoen.
sen dit werelddeel en het onze, dat het etje Grapendaal, oud 83 jaar, gehuwd ge- hebbenden op, dat gedurende drie maanden, te rekenen van l oktober 1963 af,
vooruitzicht op onze toekomstige verhou- /eest met C. de Wid; Jacoba Maria Zijl, bezwaren
tegen vorenbedoeld besluit
ud
88
jaar,
gehuwd
geweest
met
L.
J,
schriftelijk kunnen worden ingediend bij
Hot leeuwendeel wordt in beslag genomen; ternationale repercussies zal veroorzaken. ding binnen niet al te lange tijd veel weg
e Bruijn.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
dooi- de uitgaven voor medische zorg en Waarom kritiek? En waarom vooral in zal hebben van een nachtmerrie.
Geboren buiten de gemeente: Peter Dlck te Haarlem.
onderwijs. Er zijn onder meer tweehorv- Afrika?
v. S. Waterdrinker en van A. J. Boon; Zandvoort, 25 september 1963
In de eerste plaats begint men in de
deriJ dokters aangesteld, die gezamenlijk
Jlric
Maarten Willem, zv. W. N. Serné en
rijke
gebieden
in
de
gematigde
luehtstreDe burgemeester voornoemd,
tweeënzeventig wooncentra moeten bediean G. Frieörichsen.
Van Penema
nen. Vijfhonderd onderwijzers doen hun ken nu pas goed te beseffen wat voor enorZATERDAGAVOND
best de allereerste beginselen der weten- me taak het is, deze hulpverlening. Wat
schap bij te brengen aan een aantal leer- voor eisen zij stelt aan onze reserves aan
lingen, dat in de verslagperiode is gestegen mensen'en geld. Men begint in te zien, dat
van twintigduizend tot tweeënzeventigdui- het niet langer gaat door het betalen van
zend. Dan zijn er nog uitgaven op het ge- een contributie aan de V.N". Door het deelnemen aan het een of andere ontwikkeWIE HEEFT DE f O
bied van transport en telecommunicatie.
JUWELEN
• •
Wanneer men het project beziet, dan ziet lingsfonds. En omdat men, menselijk gemen dat het gaat om de leefbaarmaking noeg, tegen de ontzaglijke taak begint op
op het gebied van de pokkenbesirijding
van een land, dat een aantal malen groter te zien, gaat men, bewust of onbewust,
Komt eens kijken en
is dan Nederland en waarvan het inwoner- uitvluchten zoeken. Er ontstaan, verschilzie de juweeltjes van
aantal iets boven het onze is. Voeg daar- len van mening, over de wijze, waarop de
meubelmakerstèerk
Als er-niet van tijd tot tijd berichten waren over kleine pokken-epidemieën in plaatbij dat Kongo uit eigen middelen vrij- hulp moet worden verleend. De een Wil
bij D E speciaalzaak
sen waarmee wij geregeld contact hebben, kan de neiging ontstaan de vaccinatie hierwel niets heeft kunnen opbrengen, dank zij het zus, de ander wil het zo, de derde wil
van Haarlem- '•
het feit dat de afscheiding van Katanga, het helemaal niet. En dat heeft een remtegen te verwaarlozen. Dat zou gevaarlijk zijn, want als de bedoelde epidemieën.in
die vrijwel de h«le verslagperiode beslaat, mende werking, terwijl er juist moet worWest-Europa klein, blijven, komt dat doordat een belangrijk deel van de bevolking
de enige bron, waaruit nog staatsinkom- den geaccellereerd. Want — en Afrika ledoor voorafgaande vaccinatie onvatbaar ia.
sten hadden kunnen vloeien, heeft afgeslo- vert het bewijs — iedere afremming doet
boot
ten. Pat zal dan in de toekomst, naar men. een eenparig vertraagde beweging ontmeubelen
CtEMTKAAT 51-S4-S4
staan. In Afrika ontstaan in een steeds
mag hopen, beter worden.
ionder deze immuniteit is het helemaal' schien met (Je vaccinatie verband hielden.
TELEFOON. 11043
IfcARLtM
Maar dan nog: Ben bijstand van twee- groter aantal jonge staten scherpe onderniet zo zeker dat de gezondheidsdiensten
Hierbij komt dat de onvatbaarheid eerst
honderd miljoen over een periode van twee- Unge politieke meningsverschillen tussen
de zaak in de hand, zouden kunnen houden. na tien a twaalf dagen optreedt, zodat niet
eneenhalf jaar. Nog geen honderd- miljoen de leiders. Dit verschijnsel wordt vooral
Sinds men weet dat vaccinatie wel eens allen volledig beschermd waren. In dergeper jaar. We hebben hierboven het be- veroorzaakt door het feit, dat er in die stazij het zelden) hersenvliesontsteking kan lijke ei-varingen ligt een sterke prikkel
drag ontzagwekkend genoemd. Het is inveroorzaken
is de vaccinatiedwang in ons om ook na de ontdekking geregelde vacderdaad ontzagwekkend laag. Misschien
and
opgeheven.
Een kind kan om medi- cinatie (liefst in het eerste levensjaar)
moeten we Kongo een der zwakste staten
sche,
godsdienstige
of morele redenen hier- voor de bevolking in stand te houden.
van Afrika noemen, maar met de meeste
Het is wel duidelijk dat ook een „klei•an
worden
vrijgesteld.
andere is het toch niet veel beter gesteld.
ne" pokkenepidemie veel zorgen baart en
Gelukkig wordt de meerderheid toch ge- het is dan ook zeer toe te juichen dat men
En dat geldt niet alleen voor Afrika, maar
vaccineerd. Dat kan het beste gebeuren een nieuw middel heeft gevonden dat deook voor een aantal landen in Azië, ook
n het eerste levensjaar omdat dan de kans genen die met pokkenlijders in contact
voor een aantal lanöen in Latijns Amerika.
op hersenvliesontsteking "vrijwel te ver- zijn geweest in belangrijke mate be"Uit het VN-rapport blijkt een belangrijke
Instituut met eigen geschiedenis
waarlozen is. Men moet hierbij ook be- schermt. Onder 1101 contacten die met
prestatie op het gebied van hulpverlening.
denken dat er in het leven tal van omstan- het middel (N-methylisatin Bèta-thiosemiHet erge is, dat die prestatie op stukken
dighedea zijn waarin men verplicht is tot carbazone) behandeld werden, kwamen
na niet toereikend blijkt te zijn.
Er roeren zich nu nog steeds critici, die In 1922 waren de Kamers van Koophandel in ons land gemeentelijke organen. De inenting en dan is het risico altijd groter. drie pokkengevallen voor, die alle goed
Het toenemende snelverkeer maakt de afliepen. Onder 1126 onbehandelden waren
zeggen: Dan hadden ze dit of dat land gemeenteraden hadden het recht een dergelijk instituut in het leven te roepen; het
maar niet te vroeg onafhankelijk moeten waren gemeentelijke Kamers van Koophandel. Bekijkt men de lijst der toen be- kans op import van besmettelijke .ziekten er 78 pokkengevallen met 12 sterfgevalverklaren. Kongo is voor deze mensen zelfs staande Kamers dan zou men ongetwijfeld verbaasd zijn over gemeenten waar wel veel groter. Het is dan ook nodig dat er lea.
een schoolvoorbeeld. Laten we voor het en gemeenten waar geen Kamer bestond. Het was de politiek van een gemeente, die internationale regelingen zijn die vaccinaDe studie van het middel is reeds tien
tiebewijzen enz. eisen.
ogenblik het legitieme verlangen van ieder
jaar geleden in Engeland met proeven op
bij
de
totstandkoming
van.
een
Kamer
een
belangrijke
rol
speelde.
Maar onfeilbaar zijn die regelingen niet; muizen begonnen en het is geleidelijk door
volk naar een eigen bestaan buiten, bezou men ze veel strenger maken dan'zou 't werk van Engelse en Amerikaanse' • onderschouwing laten. En zou het dan zo gehet verkeer te veel belemmerd worden. In zoekingen tot een goed geneesmiddel uitweest zijn, dat onder Belgisch bestuur het
aantal doktoren en onderwijzers zich in de In 1922 kwam een eind aan deze situatie. een soort burgerlijke stand van het be Engeland en Wales was er een kleine epi- gegroeid, waarmee in Madras de genoemafgelopen tweeëneenhalf jaar verdrievou- Er werden bij de wet districts-Kamers van drijfsleven in het desbetreffende district. demie in de winter van 1961-1962. Er wa- de proeï is genomen. Het is -een. synIn de loop der jaren zijn er tal van wets
digd had? Dat er op de andere gebieden Koophandel en Fabrieken ingesteld. In
ren vijf geïnfecteerde immigranten uit Ka- thetisch (chemisch) geneesmiddel dat op
nog zo betrekkelijk veel was gedaan? Bel- deze Kamers namen zitting de vertegen- wijzigingen in de wet - 1922 aangebracht rachi op Londan-Airport geland. Dit- gaf grote schaal kan worden toegepast. Het
Het
zou
ons
te
ver
voeren
al
deze
wijzi
gië zou het met alle goede wil van de we- woordigers van het bedrijfsleven in het
aanleiding tot 62 ziektegevallen onder de wordt gewoon door de mond ingenomen.
desbetreffende district. In de loop der ja- gingen onder de loupe te nemen. Zij wa bevolking met 25 doden onder wie twee
reld niet eens gekund hebben.
De redaktie van het Engelse tijdschrift
ren
een
gevolg
van
opgedane
vervaringen
ren
hebben
deze
Kamers
een
soort
verDe hulp aan achtergebleven gebieden zal
artsen.
Er
werden
toen
minstens
een
nrilThe
Lancet waarin deze ontdekking is geEr is evenwel één wijziging, die nie
naar alle waarschijnlijklieid binnen afzien- trouwenspositie verkregen. Hun financiën
joen mensen gevaccineerd. Zo'n massa- publiceerd wijst in een hoofdartikel op de
onbesproken
mag
blijven.
Dat
betreft
<1
trokken
zij
uit
de
z.g.
retributies,
welke
bare tijd in een kritiek stadium komen. En
vaccinatie op oudere leeftijd is zoals ge- moeilijke positie waarin doktoren en geals het mis mocht lopen, zal Afrika, meer door de ingeschreven ondernemingen be- wetswijziging, waarbij aan de werknemer zegd niet geheel onschuldig; bovendien ge- zondheidsdiensten zich bij een dreigende
dan enig ander werelddeel daarvan de erg- taald moesten worden aan het Handelsre- afgevaardigden in de Kamer een plaat schiedt dit vaak in paniekstemming waar- pokkenepidemie tot nu toe bevonden en
ste schok ondervinden. Een schok, die in- gister. Dit register is te beschouwen als werd ingeruimd. Hierdoor ontstond een door sommige bijzondere voorzorgen aeh- noemt deze ontdekking als de resultaten
principiële wijziging in de structuur de
bevestigend worden, de belangrijkste op
Kamers. Aanvankelijk bestond daartege: terwege moeten blijven.
Bij deze miljoenen gevaccineerden kwa- het gebied van pokkenjjestrijding sinds
de nodige oppositie. Uit de werkgevers
kring vernam men hier en daar de op men achttien sterfgevallen voor, die mis- Jenner in 1796 de vaccinatie invoerde.
Nieuwe aanpak nodig
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Kongo een teken

Mr. COX
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EEN NIEUW MIDDEL

Kamers van koophandel

merking, dat men zich on-vrij voelde, wan
neer it* de Kamers ook werknemers gede
legeerden een plaats Kouden krijgen. On
danks deze tegenstand werd de werkne leden van de Kamers wenste hij op ten i twee leden worden aangewezen door de
ners-vertegenwoordiging een feit.
hoogste zestig vastgesteld te zien en ten, zittende, waardoor het beschikbaar zijn
Onlang is een wijzigingsvoorstel ten aan minste vier en twintig. Deze wensen wer- van een goede voorzitter gewaarborgd zou
Een scherm vol driftige waardevolle claim voor aandeelhouders zien van de Kamers van Koophandel e den vastgelegd in een amendement.
worden. De Staatssecretaris achtte dit niet
mannen die elkaar de pa- van de n.v. Havenwerken. En verd&r: Fabrieken ingediend. Het was afkomst!
noodzakelijk. Zonodig kan een voorzitter
Daarnaast
was
deze
spreker
van
oordeel
pieren uit de hand nikken, ...gesien de energie waarmede de burge- van de Staatssecretaris van het Departe
— niet — lid benoemd worden, terwijl ook
dat
de
leeftijdsgrens
voor
het
lidmaatvan telex naar noteringen meester van Zandvoort én de direktie van ment van Economische Zaken, vóór die
de benoeming van prominente figuren mo~
rennen en daarna versla- „Havenwerken" „De Pier" aanpakken, secretaris van een der Kamers van Koop schap der Kamers van 25 tot 21 terugge- gelijk wordt, die niet door een organisabracht
moet
worden.
Voorts
meende
dit
gen de straat oplopen. At menen wij deze aandelen kansrijk te mo- handel en Fabrieken in de provincie Noor
Kamerlid, dat voor het bijwonen van de tie naar voren worden gebracht.
die rustige en bedaarde zalceninensen, wet gen noemenBrabant. Deze bewindsman, drs. Gijzeis vergaderingen en van de commissies der
de vinger op de pols van de financiële
De Tweede Kamer heeft ten slotte toch
Het besluit van de minister van volks- was in de materie van de Kamers door kamer een vergoeding zou moeten worden nog enkele wijzigingen in het wetsvoorstel
bloedcirculatie, laten hwt manchetten valkneed. Zijn eigen "ervaring uit een vroe toegekend. Ook hiervoor werd een amenZen en voeren een rituele dans uit ter be- huisvesting en bouwnijverheid voorlopig gere periode heeft daarbij natuurlijk ee
aangebracht. De besturen der Kamers zulzwerhig van het onheil. Dit zijn de beel- 'J^en goedkeuring te verlenen voor de belangrijke rol gespeeld. Zijn wijzigings dement ingediend.
De heer v. d. Peyl, mede Kamerlid, len alsnog zelf volgens het oude systeem
den uit een filmjournaal van een beurs- bouw van het project, heeft de juichende voorstel stelde twee belangrijke verande
steunde
de wensen van de heer Reehorst van coöptatie twee leden kunnen benoecommentaren in de bettrsoversichten ncuikrach omstreeks de jaren twintig.
ringen aan de orde. Het gaat daarbij on niet. Hij wilde n.l. voorkomen, dat vreem- men. Het amendement — van Leeuwen
welijks kunnen temperen. Integendeel. In
Zakenmensen hebben, so wordt verse- een van d<j volgende numniers wordt de het" volgende. Tot dusverre worden d delingen in de Kamers zouden worden be- werd n.l. aangenomen. Voor het overige
zullen de Kamers dan bestaan uit leden,
kerd, een afschuw WMI dergelijke emoties. snggestie gewekt ^ niets ae bouw van de nieuwe leden van de Kamers van Koop noemd.
die
door de organisaties worden aangewehandel
en
Fabrieken
gekozen
door
de
zi'
Zij vormen een inbreuk op de doorgaans vi&. in dg weg staat en de rïjhsgoeakeu,
Het Katner-lid mr. v. Leeuwen ontraadnuchtere en objectieve beoordeling van de rfnff .)( ^ voorjaar van 1961, kan worden tende leden. Het ingediende voorstel i de het opdrijven van het aantal leden der zen. De S.E.R, beoordeelt, welke organisasituatie - ook als deze dreigend, oj roos- verwacllt_ De j,yon waaruit ae informatie om deze verkiezing te doen geschiede Kamer van Koophandel. Hij ontraadde het ties daarbij ingeschakeld zullen worden.
kleurig is - die hen vrijwel nooit verlaat. mcrd v^rkregen mift onvermeld. Het door werkgevers- en werknemersorganisa verlagen van de leeftijdsgroep voor de le- De betrokken Minister zal voorstellen uit
Het hoofd verliezen staat in deze kring ge- staat er en dat {g Wyfcbaar wldoende ga- ties. Voorts ligt het in de bedoeling, da den van de Kamers van Koophandel. Er hoeveel leden de verschillende Kamers zullen bestaan. Het voorstel Reehorst om
in het vervolg één vierde gedeelte van hè
lijk met de overtreding van de regels van mMe vQor ^ lezefs van het bullet{n_
aouden dan immers leden kunnen worden vergoeding te geven voor het bijwonen
totaal
aantal
leden
gekozen
moet
worde
een strenge religieuze orde en de gevoiverschenen
oeursJn het df}se maand
aen sijn vaak navenant.
- . overzicht no. S3f, komt men opnieuw te- uit de kringen van de werknemers. Ter opgenomen, die over onvoldoende ervaring van vergaderingen en bijeenkomsten van
commissies werd aanvaard.
zijde dient.nog opgemerkt te worde», da in het bedrijfsleven zouden beschikken.
Dit zou men echter niet zeggen wanneer
b(juw ^ egn p-en Jn het )
de
betrokken
minister
het
aantal
leden
van
men de beursoverzichten van de bankiers schr..ft
(le volgende voorspelUn9 geDe Sociaal Economische Raad heeft er
iedere Kamer vaststeld. In de praktijk De Staatssecretaris wenste de naam der
en commissionairs Van der Werf ƒ en Humaakt de nieuwe wijze van verkiezen der Kamers niet te wijzigen, aangezien deze bij de Kamers van Koophandel en Pabriebrecht o»KÏer ogen krijgt met mededelingen betreffende de bouw van een pter
„Conclusie (van v.d. W. en H.); ...... De leden weinig verschil met de bestaande re- diep \n de historie verankerd ligt. Hij ken op aangedrongen reeds direkt één.
in Zandvoort door Havenwerken n.v. Daar- pier te Zandvoort zal t.z.t. belangrijk tot geling. Het is thans zó, dat het advies der wenste evenmin af te wijken van zijn be- vierde van de leden der Kamer te benoei n valt niets te bespeuren van de Kin voor ^e winst bijdragen. Het strand wordt een organisaties wordt gevolgd als er een va- perkende tekst ten opzichte van de, ver- men op voordracht van de werknemersorrealiteit en de nuchtere toon, inaar roept steeds groter recreatie-centrum. Wij ver- cature in de Kamer moet worden vervuld. tegenwoordiging uit werknemerskringen. ganisaties. De S.E.R. verzocht voor sepveeleer de dansende beursmannetjes uit wachten hogere dividenden in e.v. jaren,'- De nieuwe samenstelling is geen volledige Het vaststellen van minima en maxima tember 1963 het standpunt van de Kamers
inpassing in de Publiekrechtelijke Bedrijfs zou in de praktijk weinig betekenis > heb- te mogen vernemen. In een besloten zithet journaal weer voor de geest. Ter il- en~, e>i«.
Organisatie, wat de Sociaal Economische ben. Het recht op presentiegeld voor het ting hebben de Kamers te Utrecht vergalustratie volgt liier het naschrift uit liet
bijwonen van de vergaderingen der Ka- derd. Naar verluidt zijn vele Kamers niet
Beursovergiclit no. Sll, november 1962.
De vraag rijst na het Zegen van deze Raad ook niet wenste.
Het is altijd .interessant om na te gaan, mers adviseerde de Staatssecretaris niet bereid één vierde gedeelte van de zetels
bewskreten: eijn sakenmensen wel zo af„Conclusie (van Van der Werff en Hu- kerig van kunstmatig geschapen opwin- welke meningen in de Tweede Kamer over in de wet vast te leggen. Het weren van voor werknemersvertegenwoordigers te rebreclit): Speciaal voor de ZanAvoortse pier ding, van oncontroleerbare beweringen en de ingediende voorstellen naar voren ko- buitenlandse leden leek hem niet juist. De serveren. In het algemeen zouden de Kamen. Het was de heer Reehorst die pleitte heer van Leeuwen diende een amendement mers in het zuiden van ons land en <3« Kabestaat in geheel Europa een enorme be- financiële profetieën f Of vormen de
langstelling. Ter financiering zal t.z.t. een aangehaalde commentaren de uitzondering voor een wijziging van de naam: Kamers in om te bewerkstelligen, dat ook bij de mers in enkele grote steden geen bezwa" • ~
van Koophandel en Fabrieken. Het aantal nieuwe wijze van het kiezen van leden, ren hebben.
omissie noodzakelijk zijn, annex een séêr die de regel bevestigen?
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SIMCA - STUDEBAKER
Nu ook te Haarlem

Buiten onze vestiging in BLOEMENDAAL
openden wij HEDEN ons nieuwe bedrijf te
HAARLEM. Ter gelegenheid hiervan grote

(

SHOW

reeds 25 jaar een begrip in de automobielwereld

in dit nieuwe pand en gaarne
nodigen wij U uit tot een bezoek.

A. J. ROTTEVEEL
FAMILIEBERICHTEN
Rustig en kalm overleed heden, tot
onze grote droefheid, onze lieve
moeder en grootmoeder
JACOBft MULDER-KKPTIJN
weduwe van
Prederik Georg Simon Mulder
op de leeftijd van 88 jaar.
Ede:
J. Mulder
A. W. Mulder-ten. Hengel
Amstelveen:
J. Liedermooij-Mulder
W. Liedermooij
en kleinkinderen
Zandvoort, 24 september 1963
Zuiderstraat 12a
'
Correspondentie-adres:
W. Liedermooij
Hazelaarlaan 3, Amstelveen
De crematie zal plaats vinden za»terdag 28 september in het crematorium te Velsen, na aankomst van
trein 10.59 uur halte Driehuis-Zuid.
Thuis geen beaoek
Dankbetuiging
(Inplaats van kaarten)
Het welgemeende en spontane medeleven
van de zeer velen, betoond na het ernstige
ongeval, onze lieve en zorgzame man, vader en grootvader
ARIE KOPER
overkomen, hetgeen tenslotte zijn dood
werd, heeft ons bij dit onverwachte felle
verdriet veel troost en sterkte gegeven.
Wij danken u allen daarvoor uit de grond
van ons hart recht hartelijk en zijn er u
zeer dankbaar voor.
Speciaal willen wij hierbij noemen bestuur
en leden van „Zandvoortmeeuwen" en van
de supportersvereniging „Geel-Blauw".
'• L. Koper-Koning
B. H. Franssen-Koper
H. Franssen
Zandvoort, 27 september 1963

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

GEMAKSSCHOENEN
van

PRESBURG
en het leed i s-geleden!
GR. HOUTSTRAAT 29,HAARLEM

FLINK
MEISJE
voor hele dagen.
Hoog loon.
Persoonlijke aanmeldingen na, >i uur 's middags,
Merellaan G, Aerdenhout. Telefoon 02500-^3079.

Vlug, netjes en
$•
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
'A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwezk, muurwerk
Herfstwandeltocht
Zaterdag 28 en zondag 29 september a.s.
organiseert de Haarlemse wandelsportvereniging „Jan Passtoors" de herfstwandeltocht „Mooie Kennemerland" over afstanden van 10, 15, 20, 25 km.
De start vindt plaats vanuit gebouw
,Domi" aan het Zandvoorterpad te 'Overveen, zaterdag tussen 14 en 15 uur, zondag tussen 10 en 12.30 uur.
Alle gewenste inlichtingen bij het sekretariaat verkrijgbaar: C. M. Van Oorschot-Bakker, Generaal Spoorlaan 33 te
Aerdenhout, tel. 02500-41927. Ook aan de
tart is gelegenheid om in te schrijven.

Diefstal

In verband met diefstal van een rijwiel,
DOKTOREN:
heeft de politie de 20-jarige D. v. D. aanP. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181 jehouden.
WIJKZUSTER:
A,M. Stipnoutv v. J-ennepweg 57, tel. 4294 Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost worAPOTHEEK:
den verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn
28 sept. t.m. 4 oktober:
bezorgd, staan achter de naam van het
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, .schip
vermeld.
'telefoon 3185.
Avond-nacht-zohdagsdienst zaterdags van- Verenigde Staten van Amerika:
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen «is „Mormacscan", 29 september;
voor spoedgevallen.
ms „American Commander", 2 oktober.
Argentinië:
Zondag 29 september
Dierenarts G. Verhagen,' Ant. Fokker- ms „Rio Primero", 2 oktober.
Australië:
laan 31, Haarlem, tel. 02500-63070.
ms „Cretic", 2 oktober.
Brazilië:
ms „Graveland", l oktober.
Canada:
PREDIKBEURTEN
ss „Arkadia", 29 september.
Chili:
HERVORMDE KERK, Kerkplein
ms „Buntenstein", 29 september.
Indonesië:
Zondag 29 september
ts „Leverkusen", 3 oktober.
10.30 uur: ds. J. Bronsgeest, pred. te Ned. Antillen:
Haarlem. Voorber. Heilig Avondmaal.
19 uur: ds. N. van Egmond, pred. te ms „Jason", l oktober.
Haarlem. Jeugddienst. Onderwerp: Voor Nieuw-Zeeland:
ms „Melbourne Star", 29 september.
dovemansoren.
Suriname:
Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: mej. A. Brokmeier.
ms „Palamedes", 2 oktober.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
ms Y.Capetown Castle", 29 september en
NED. PROTESTANTENBOND
ms „Giessenkerk", 2 oktober.
Brugstraat 15
Inlichtingen betreffende de verzendingsZondag 29 september
10.30 uur: dr. A. van Biemen (n.h.) uit data van postpakketten geven df> postkantoren.
Bentveld.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. .Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.

Belangrijke

GEREFORMEERDE KERK
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
Zondag 29 september
Jkugdzon&ag
9 en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag l oktober
15 uur: samenkomst 5n „Pniël", Zulderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhorst.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 29 september, 9.45 uur, 402m: radiotoespraak door de heer H. J. Roethof.
Onderwerp: Zijn oorlogen onvermijdelijk?

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
3043, 3044 PoZitie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389' VAMOR-Rijschool ,J3e ttrandlng",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaati 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 «De Ou&e Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
* en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
2S25 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtvetligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood. .
2135 Gerteribachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Elke fijnproever prefereer.: LEFFERTS

OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN

Erkend
assurantie-agent

Voor uw vitrage,

Plaatarmbanden

Fa. H. Lansdorp

WIM BUCHEL

Voor oktober

Bloemendaal, Dr. D. Bakkerlaan 12-16
Haarlem, Ie Emmastraat 16

DIERENBESCHERMING

Stationsplein 15, tel. 4950.
WONINGRUIL
Aangeb. zonn. 3-kamerflat
te Amersfoort, douchecel,
Bruijnzeelkeuk., fl. zolder
en fietsberging. Huur ƒ 70
p.m. incl. centrifuge en
wasmach. Gevr. woning te
Zandvoort. Br. 7507 Z.Crt.
WONINGRUIL
flaarletn-Zandvoort
Aang. 5 Kam.-flat, HaarIcm-Parkwijk, 3e et., vrij
deer slaagt U!
uitz. Gevr. huis omg. Zandvoort. Br. 7506 bur. Z.Crt.
Kostverlorenstraal 49
Modern HUIS te koop aanZandvoort Tel. 4492
geb. leeg te aanvaarden,
ƒ 60.000,- Br. ond. nr. 7512
bur. Zandv. Crt.
Aangeb. in A'dam: mooie
WONING voor klein gezin.
Huur ƒ 56 p.m. Gevr. eenvoudige woning v. l pers.
Br. nr. 7505 bur. Z.Crt.
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manuAangeb. in Hoorn: 3 kam.facturen naar het van ouds bekende
woning. Gevr. Zandvoort
adres:
of omg. kl. vrij huisje of
ben. duplex. Br. nr. 7502
Fa. fi.. v. d. Veld-Schuiten
bur.
Z. Crt.
KRUISSTRAAT 12, telefoon. 2360
WEGGELOPEN beige/witte KATER „Pucky". Graag
ter. Haltestraat 79, telef.
3870.
WIE heeft woensdag een
rode KINDERFIETS geZr. Dina Brondersstraat 15
vonden, bij of in de HanZandvoort - Telefoon 3369
uie Schaftschool, met in
vooi'tasje blauwe gymINRICHTEN EN BIJHOUDEN
broek. Frank Rodenbecher,
VAN ADMINISTRATIES
Dr. Gerkestr. 143, tel. 3847
Opmaken van jaarstukken
A.s. echtpaar zoekt voor
Verzorging van belastingzaken
ruim een jaar KAMERS
Prima referenties!
m. keuk. in Zandvoort. Br.
nr. 7510 bur. Z. Crt.
S P O E D ! Wegens teleurstelling W O O N R U I M T E gevr. Vrouw genegen
*n huishouding te helpen.
RUIME SORTERING
Br. 7509 Z.C. of tel. 3020.
GOUDEN, ZILVEREN •
en VERZILVERDE
Jong echtp. zoekt WOONDAMES- en HEREN.RUIMTE, met weinig tevreden. Br. nr. 7508 Z.Crt.
Voor
perm. aangeta." ruime
en. vele andere artikelen.
2ITSLAAPK. m. gebr. v.
keuk. en douche v. dame
werkz. in Zandv. Br. nr.
Kerkstraat 33, telefoon 2359
7511 Z. Crt of tel. 3202.
H U I S te koop gevraagd.
Mr, Troelstrastraat 42, telef oon 4403.
Sport- en Judoinstituut
BOD gevr. op groot HUIS,
op Ie st., waarv. Ie etage
vrij te aanv. voor ingeschr.
Rijks gedipl. leraar lich. opv. (C.I.O.S.), woningz. Br. nr. 7503 bur.
jiu jitsu en judo specialist, 3e dan Z.Crt. of tel. 4051.
N.J.J.B. gedipl. sportmasseur.
BELEGGINGSHUIZEN
te koop gevr. Telefoon
02560-7767.
Dames- en heren keep fit clubs
Kleuterjudo, kleutergymnastiek
Jiu jitsu, judo, jeugdjudo v.a. 5 jaar
Scholierenclubs voor judo en boksen.
Boksen jeugd v.a. 14 jaar en senioren
Skitraining met toegepaste conditie oef.
Onze skiervaring brengt succes'.
Massage, warme douches, hoogtezon
-evend model
stilleven
Privé lessen en clubs
ZAAL, HOGEWEG 42 ~ TELEFOON 3965 fantasie
decoratief

JL HOEKEMA

Zaterdag 28 september 10-22.00 uur
Zondag 29 september 10-18.00 uur

Jonge vr. b.z.a. in HUISHOUDING, ma., di., wo.,
do. van 9 tot 12 u., vrijd.
9 tot 3 u., ƒ 2,- per uur.
Br. nr. 7501 Z. Crt.

Gevraagd in klein gezin te Aerdenhout vooi
onmiddellijke indiensttreding
Draag
de zo ELEGANTE

Openingstijden:

Een jong katje is leuk,
maar van een ouder dier
krijgt u minstens evenveel
liefde. Wij zoeken voor een
PRACHTIG ZWART
K A T E R T J E , l jr oud,
bijzonder aanhankelijk, een
prima tehuis. Mocht u dit
diertje
willen
hebben
meldt u dan SPOEDIG bij
het secretariaat, Zandvoortselaan 52, tel. 4561.
Prima AKKORDEON te
koop, 120 bas, 5 reg.
Schoolplein 4a.
Aang. CHEVROLET" BELAIR, aug. '59, in zeer
goede st., kl. beige, 6 cil, 2
pedalen, radio, witte banden, 4o deurs. 'fel. 025074402.
Te koop MOTORRIJWIEL
„Puch", 175 cc, SVS sportmodel '56, zeer snel met 2
carb. en nieuwe banden.
R. Jansen, Oosterparkstr.
58, tel. 3994.

Onze WEEKRECLAME
STAAND
SCHEMERLAMPJE
met gebloemd kapje
ƒ 3,95.
Firma SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7

SPORT
instituut

JANNY LIST

Rijksdiploma van. CIOS
Kleutergymn./ritmiek
huisvrouwen gymn., (ook
voor oudere dames en
zwangerschap gymn.), dames judo-jitsu, jeugdjudo,
conditietraining, sportmassage. Aanv. der lessen 15
okt., de lessen worden geEjoven cli. 11-22 u,; do, en
vr.19-22 u. in geb. De Witte Zwaan, Dorpsplein 2.
Inlichtingen en inschrijving: Potgielerstraat 21,
telefoon 3575.
Er kunnen nog enkele gepl.
worden voor de ski-training

Te koop aangeboden:

Enige wollen Smyrna

Vloerkleden
door groothandel in modelkamers gebruikt. Grote
maten, ƒ 150,- per stuk.
Niet van nieuw te onderscheiden. Eventueel thuis
te bezichtigen. Br. nv. 7504
bur. Z.Crt.

TE KOOP: elct. kacheltje;
strijkbout;
broodrooster;
eleetr. theelichtje. Totaal
ƒ 25. Persianer bontkraag
ƒ 15. H. Heijermansweg 15.
Te koop. CAM. AGFA ISSOLETTE III en toebeh.
in Paraattas, Kuik, Tramweg SOrood.
Weg. verh. TE K O O P :
Vroling heteluchtk, nr. 30
m. grond- en achterpl. ƒ75;
20 hl superanthraciet II
(moet worden opgeschept)
m. kolenkist (inh. 4»/.. hl)
ƒ 195; l vulkachel m. pi.
f 20; l VUIK ƒ 10; 19 zware platte bronzen traproeden m.ogen ƒ7,50; 25weckfl. ƒ 3; 2 goed onderh. (hoge) eiken faut. (LOV-Oosterbeek) ƒ 25; 2 (lage)
faut. ƒ 10,-; l lage faut.
(losse
rieten
zitting)
ƒ 20; l cocosmat (2x3)
ƒ 10; 2 cocosmatten (140180) ƒ 15; sjoelbak m. st.
ƒ 5 ; l opklapbed ƒ 20;
l opklapb. ƒ 10; bureau
(gesch. v. kant.) ƒ 20. Inl.
en bez. uitsl. za. 28 en ma.
30 sept. 2—7.30 u. Haarlemmerstraat 5, tel. 3810.
Te koop, een INTERNO
KOLENCONVECTOR
18000 calorieën, in g. staat
ƒ 130,- Dr. Schaepmanstraat 20.
Gevr.: TAFEL met ingebBILJARD, normale afmetingen'en GOLFSTOKKEN
Br. ond. nr. 7310 bur. Zvt.
Courant.
Gevr. voor tijd. BEJAARDENVERZORGSTER intern, bekend m. lichte verpleging en kunnende koken. Zeestraat 36.
Gevr,
flinke WERKSTER
tevens vooropleiding:
l ocht. p.w. Mevr. Sopers,
kunstnijverheidsonderwijs
Zeestraat 36, tel. 3125.
en
grafische school (reclame) Gevr. voor Zuid Afrika,
BEKWAME AUTOMONTEUR, in staat om bedrijf
zelfstandig ta kunnen leiden. Br. m. 'uitvoerige refehaltestraat 4, telef. 2217
renties ond. nr. 7309 bur.
Zandvoortse Courant.
Gevr. nette zelfstandige
WERKSTER v. 2 of 3 x
p.w, in kl. rust. gez. ƒ 2,p.u. Balkstra, Fr. Zwaanstraat 78, tel. 4411.
MAAK VAN UW TUIN
IETS APARTS. Neem
RODE en GRIJZE TROTTOIRTEGELS.
Worden
vakkundig gelegd. Loos,
Spoorbuurtstraat 11.

BLOEMENHUIS
a. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids~ en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder itot tevredenheid. Zie onze etalage.

ïEBJK.

Interieur...
DB 3UIST€ VSRUCKT1NÖ

"Schuilenbur
GROTE KROCHT 5-7 ^
TEL:2974 + ZftNDVOORT

tekenen

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

Notten
Maillots
Snowsuits
HALTESTRAAT 59

WOL, NYLON

TRUIEN
BABY SCHOENTJES
Voorzorgzegels nemen wij fl<Mi
LINNENGOED
• NYLONKOUSEN

6H

studio "62

Hedenavond nog kijken
Bloexnenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. MoolenFtraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

gedistilleerd

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
HYPOTHEEK v.a. 4i/2 %,
ook aanv. en top-hypotheek, snelle afw., vrijbl.
inl. C. Hoogewoonink, Mr.
Troelstrastraat 42, Zandvoort, tel. 02507-4403.

gSSÏÏÏÏwV-

U

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen . . .
wanneer U de goede hoedanigheden van uw artlkelen onder de aandacht
van het 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 bewijzen dat.
Steek voor uw reclameDlannen uw licht eens on
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

UM '•

mimi unies
I1DIO StWCf

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

RADIO EN TELEVISIE

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en

I ITFÏTP

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraa • 64, tel. 2914
1

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Zandvoortmeeuwen

Uitslagen zaterdag 21 september:
ETO-Zandvoortnveeuwen
DDS-Zandvoortmeeuwen 2
Hillegom-Zandvoortmeeuwen 3
Adspiranten:
Zandvoortmeeuwen a-EDO a
Zandvoortmeeuwen b-EDO b
Zandvoortmeeuwen c-EDO e
HFC e-Zandvoortmeeuwen d
Zandvoortmeeuwen e-EDO g
RCH g-Zandvoortmeeuwen f
Pupillen:
ETO a-Zandvoortmeeuwen a
Zandvoortmeeuwen b-TYBB b
Zandvoortmeeuwen c-RCH b
Zandvoortmeeuwen d-RCH c
Zandvoortmeeuwen e-TYBB c

1-8
4-0
6-0
3-4
1-1
1-1
6-0
0-1
2-0

Programma saterdag 28 september:
Zandvoortm.-Wartbui'gia
16.15 u.
6 Zandvoortm. 2-Kennemerland 3 16 u.
15 Kennemerland 4-Zandv.m. 3 15.15 u.
Adspiranten:
15 u.
49 Bloemendaal a-Zandvoortm. a
15 u.
56 Haarlem b-Zandvoortm. b
15 u.
85 THE a-Zandvoortm. c
15 u.
99 Bloemendaal d-Zandvoortm. e
Pupillen:
14.30 u.
157 Zandvoortm. a-Ripperda a
161 TYBB b-Zandvoortm. c
15.15 u.
15 u.
162 Geel Wit a-Zandvoortm. b
15 u.
168 DCO b-Zandvoortm. e
15 u.
169 TYBB c-Zandvoortm. d
Programma zondag 29 september:
(vriendschappelijk)
Zandv.m. 1-Watergraafsmeer l 14.30 u.
12 u.
Zandv.m. 2-Watergraafsmeer 2
Competitie:
12 u.
24 Velsen 2-Zandvoortmeeuwen 3
9.45 u.
37 Zandvoortmeeuwen 4-VSV 3
76 WD 2-Zandvoortmeeuwen 5
9.45 u.
9.45 u.
83 Zandvoortmeeuwen 6-THB 4
12 u.
101 DSS 5-Zandvoortmeeuwen 7
Voorcompetitie interregionale jeugd:
3 Zandvoortmeeuwen a-Velsen a
12 u.
(terrein HBC)
Junioren:
133 Zandvoortmeeuwen b-HBC d 12.30 u.
142 TYBB b-Zandvoortmeeuwen c 14.30 u.
153 EHS b-Zandvoortmeeuwen d
9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de vriendschappelijke ontmoeting van
a.s. zondag tegen Watergraafsmeer (Amsterdam) komt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen in de volgende opstelling
uit:
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. A. J.
Water; W. H. Jansen, G. Kerkman en C.
S. Schilpzand; G. H. v. d. Mije, S. Stobbelaar, G. A. Nijkamp, J. F. Water en G.
Oosterbaan.
Reserves zijn: S. Sebregts, J. H. Peters
en B. Molenaar.

1-3
2-1
10-1
7-3

0-10

Programma saterdag 28 september:
Jongens en Meisjes a spelen mee in het
bekertoernooi bij Strawberries 14.15 u.
Meisjes: Zandvoort b-HIC c
15.15 u.
Jongens: Zandv. b-Saxenburgers
14.15 u.
Adspiranten:
Jongens a-Alliance
16 u.
Meisjes a-Alliance
14.30 u.
Programma senioren 25 september:
Heren:
Zandvoort 1-Hermes l
14.30 u.
Scheibeek 2-Zandvoort 2
12 u.
Zandvoort 3-Hermes 2
14.30 u.
Strawberries 8-Zandvoort 4
14 u.
Dames:
Zandvoort 1-Siseo l
11 u.
BDHC-Zandvoort 2
10 u.
Gymnastiekvereniging O.S.S.
Ter voorbereiding van de jubileumviering
organiseert O.S.S. op 30 en 31 oktober en
l november in het Patronaatsgebouw een
bazar met tal van attracties.
Voor de turndemonstraties is thans ook
uit Zweden do toezegging voor deelname
ontvangen.

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

RUIT STUK?
SCHOENHANDEL
annex reparatie-afdeling

CHIQUE!

—
APART!
—
ELEGANT!
SCHITTERENDE NIEUWE

SHOWMANTELS

Najaar- en wintermode 1963—1964
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris,
Nertz, Blauwvos, enz. enz
f Énige zeer fraaie bontmantels en tweedmantels)
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

Kleine Houtstraat
24
Haarlem

Bel direct 3997
ALLE SOORTEN GLAS,
ook geslepen glasplaten
Glashandel J. H. van Dorth
Dr. Schaepmanstraat 13

Autoverhuur Zandvoort

RIJWIELEN

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestrdat, tel. 4580, b.g.g. 3283

KINDERWflGENS
KINDERFIETSEN
DRIEWIELERS
fRUTOPEDS

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18

Telef. 3792

REPARATIES

BULLETIN

NAAR T VERTROUWDE ftPBES

"*Philips-specialist F. H. Penaat, fff
Zandvoort

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat Ib, telefoon 2682

Kostverlorenstraat 7, telefeoon 02507-2534
presenteert u voor de komende wintermaanden:
PHILIPS TELEVISIE naar keuze, seizoen '63'64, uitgebreid met 2e kanaal, compl. geplaatst in

GROTE KROCHT 5 > 7
TEL:2974 «

VERHUUR met recht van KOOP

ZANDVOORT

is weder geopend

Akersloot

Bij plaatsing hoeft u 'dan slechts l maand
huur te betalen. Wij zorgen voor een prima
betaalt voor lompen 30 et
ontvangst. Volledige service. Vraagt bij ons inper kg; tijdschriften, kranlichtingen.
ten, carton 3 et per kg;
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitgebreid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
lood, zink, koper, geisers,
Wij geven de hoogste inruilwaarde voor uw oude toestel.
baden, haarden de hoogste
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
waarde. Alles wordt geWij geven u tijdelijk extra inruilwaarde van 40-60 gulden bij 3 modellen uit de serie.
haald. Pakhuis: SchelpenKomt u eens kijken en luisteren?
plein 7, telefoon 2845.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
Wonmginrichting HEEvoor radio en televisie
MEIJER, v. Ostadestraat 7a,
1
•p -TW öplVf H H "l KOSTVERLORENSTRAAT 7 tel. 3116 kan weer STOPPHILIPS SPECIALIST
Telefoon 02507-2534
FEERWERK aannemen.

Wij maken onze clientèle er op attent, dat wij

dinsdags de gehele dag
gesloten zijn
ONZE KOUSENAUTOMAAT staat echter dag
en nacht te uwer beschikking met onze prima
NYLONKOUSEN a ƒ 1,95 per paar.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

EDDY'S Textielhuis

STATIONSSTRAAT 20 - TELEFOON 4870

SPREIEN

Wij bieden u deze week

heerlijk warme flanellen
lakens!
Speciale voordeelprijs!!

CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a. ƒ 35,75
CHENILLE SPREIEN, 2-persoons... v.a. ƒ 23,50
CHENILE SPREIEN, 1-persoons... v.a. ƒ 14,75
POLYFIL SPREIEN met volants:
l persoons ƒ 36,50; 2 persoons ƒ 39,75
BEDDENMAGAZIJN

l-pers. 160x235 cm ƒ 5,25
2 pers. 180x235 cm ƒ 6,50
l pers. in fleurig streepdessin ƒ 8,75

EEN LEUKE TRUI, EEN MODIEUS PAKJE!

Brei het zelf!
Wij hebben de nieuwste wolsoorten in een groot

kleurgamma, in allerlei prijsklasse.
VOERINGSTOF
voor uw zelf gebreide pakje ƒ 1,95 p.m.

„DE
WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a, TELEFOON

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C

Van Kessel
voor pianostemmen

en pantoffels

0-5
1-0
0-1
1-0
0-5

Uitslagen zondag 22 september:
TYBB-Zandvoortmeeuwen
3-2
Zandvoortmeeuwen 2-Ripperda 2
1-1
Zandvoortmeeuwen 3-IEV 2
2-3
HFC 5-Zandvoortmeeuwen 4
0-2
Alliance 3-Zandvoortmeeuwen 5
3-2
Zandvoortm. 7-Vliegende Vogels 5 3-2
Voorcompetitie interregionale jeugd:
Schoten a-Zandvoortmeeuwen a
0-6
Junioren:
HFC b-Zandvoortmeeuwen b
2-3
Zandvoortmeeuwen c-Geel Wit b
8-3
Zandvoortmeeuwen d-RCH d
1-4
Ripperda c-Zandvoortmeeuwen e 14-5

Uitslagen zondag 22 september:
Heren:
HBS 2-Zandvoort
Zandvoort 2-HIC 5
Myra 2-Zandvoort 3
Zandvoort 4-HBS 7
Dames: HBS 4-Zandvoort l

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

W. H. KEMPER

HALTESTRAAT 21" — TELEFOON 2119

IN 20 L E S S E N
UW RIJBEWIJS

Rijschool Weltevreden
Rustige en beschaafde instructie.

U

f !Tgt
M ijn

Erkend

C ar
N.B.A.
A Itijd
Dr. Gerkestraat 99, tel. S294, Zandvoort
Soendastraat 34, tel. ((02500) 63636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

Autorijschool A. S NEL LENS

Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je PAF!
RUIME SORTERING
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Alle merken ijskasten
• HAARDEN
• OLIEKACHELS
• CONVECTORS
uit voorraad leverbaar in versch. prijsklassen.
Eigen service-dienst.
Eventueel gemakkelijke betalingscondities
Ook Contantzegels

Ook voor hengelsport

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, 'tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Metselbedrijf
H. VERMAAT
GROTE KROCHT 35 - TELEFOON 2784
Voor alle voorkomende metselwerk

HONDEN TRIMMEN KAPSTER komt bij u aan
SCHEREN en PLUKKEN. huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Uitsluitend bij u aan huis. Bel 020-122851
R. Cohen, Emmaweg 10,
tel. 2844.'

Engels

Nu lessen met S I M C A 1000
2099

Schildersbedrijf Weiko

MONOPOLI

VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 en
ZONDAG 29 SEPTEMBER, 8 uur

Liever lusten dan lasten
Tony Ourtis, Susanne PlesJiette, Phïl Uilvers e.a.
Een kostelijk verhaal van een vrijgezel, die opgescheept werd met een kind!
Alle leeftijden.
DONDERDAG 3 OKTOBER, 8 uur

Gevaarlijke puberteit
Jennifer West, Richard Evans, Jtatpli
Mansa e.v.a.
Een tendensverhaal van twee jong verliefden die
bijtijds terugschrikken van hun verkeerde daad.
18 jaar.
ZONDAG 29 SEPTEMBER, 2.30 uur

Het kan niet gekker
Alle leeftijden.

*Teé 2550

Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogel- Lerares M.O. heeft nog enkooien.
kele uren beschikbaar.
HEEMS Graanhandel, An- Mej. J. W. OVERKLIFT,
thoniestr. 54-56, tel. 11607, Zandvoortselaan 293,. BentHaarlem. Wij bezorgen veld, tel. 02500-41015.
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Café OOMSTEE

Straatmakersbedrijf
J. J .Willemse & Zn.

Iedere donderdag en vrijSoendastraat 12
dag gekookte of gebakken
Haarlem, tel. 02500-50131
MOSSELEN
Wij vernieuwen uw oude
Zeestraat 62, telefoon 2263 tegelpaden,
bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten
tegels
in, 3 kleuren
Prima rietmatten Vraagt prijsopgave!
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel". 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen

permanent wordt gege. ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververfl

KEIJSER
Telefoon 2653

VOOBUtHTtN VOOK ftN
(BWL DIE U STOOT.'

A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395
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Artikel 279 van de Gemeentewet luidt:

De Bouwterreinbelasting
Falende voorlichting in gemeenteblad
l
In het jongste nummer van het „Gemeenteblad van Zandvoort", het officiële orgaan van de gemeente, wordt een uiteenzetting gegeven over de in Zandvoort geheven z.g. bouwterreinbelasting. Deze uiteenzetting is aanleiding geweest tot een
kritisch onderzoek. Aan de uitkomnten van dit onderzoek laten wij het artikel in
het gemeenteblad voorafgaan.
Het artikel begint met de mededeling dat
de uiteenzetting over de in deze gemeente
geheven bouwterreinbelasting wordt gegeven op verzoek van enkele inwoners en
stelt vervolgens vast, dat: „de bevoegdueid
tot het heffen van gemeentebelasting is
verankerd in de Gemeentewet. Somtijds
wordt deze bevoegdheid ook bij andera
wetten aan de gemeentebesturen toegckend.
Het is in dit geval de Gemeentewet, welke aan de raad de bevoegdheid geeft een
bouwterreinbelasting te heffen. Van deze
mogelijkheid wordt hier ter plaatse reeds
gebruik gemaakt sedert 1922.
De verordening, op grond waarvan deze
belasting thans wordt geheven, is vaatgesteld door de raad op 10 oktober 1938
en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 11 maart 1939.
(1) Deze belasting wordt geheven van
bouwterreinen, welke gelegen zijn aan
bestaande straten, grachten en pleinen of
van gronden, welke krachtens een goedgekeurd uitbreidingsplan in de naaste toekomst zijn bestemd voor bouwterrein en
binnen ,een door Gedeputeerde Staten ge;
trokken kring gelegen, zijn.
5
Het doel van deze heffing is om „open
plekken" tussen de bebouwing langs de
straten zo vlug mogelijk „gevuld", dus bebouwd te krijgen.
Niet alleen vormen deze open plekken
vaak een onesthetische aanblik, maar ook
<Je opbrengst, welke de gemeente verkrijgt via de straat- en grondbelasting is

HET BEGON ZO ...
in juni van dit jaar ontvingen verscheidene ingezetenen van Zandvoort een stencil van de gemeenteontvanger, waarin zij, zonder nadere toelichting, werden aangeslagen voor bouwterreinbelasting geheven van gronden die als tuin of
erf bij hun woonhuis horen. Eén
van hen, dokter P. Flieringa, protesteerde tegen de z.i. onrechtmatige aanslag en stelde het college van
b. en w. schriftelijk een aantal vragen. Afschriften van deze vragen
werden toegezonden aan de raadsleden, Ged. Staten van Noord-Holland en de pers. (Z.Crt. 18-6-19.C3).
In de raadszitting van 25 juni j.l.
werd door enkele raadsleden geinformeerd naar de gang van zabetreffende de
bouwterreinbelasting. Het college volstond met de
mededeling, dat de betrokkenen in
beroep konden gaan bij het gerechtshof in Amsterdam. Het antwoord van het gemeentebestuur
aan dokter Flieringa, waarin hem
ontheffing werd verleend op grond
van een verkeerde berekening, gaf
opnieuw aanleiding tot het stellen
van vragen (Z.Crt. 26-7-1963).
Tijdens de rondvraag van de raadsvergadering van 30 juli j.l. deed
een der raadsleden de suggestie, de
bouwterreinbelasting te behandelen
in het officiële orgaan van de gemeente „Het gemeenteblad van
Zandvoort". Het college van b. en
w. nam deze suggestie over.
In het septembernummer van het
gemeenteblad is thans een beschouwing, zie elders op deze pagina, aan
de bouwterreinbelasting gewijd.

van onbebouwde gronden kleiner dan van
bebouwde, terwijl de gemeente toch de
uitgaven heeft gedaan voor de aanleg van
de straat, de riolering en de verlichting
en derhalve te zorgen heeft voor de dekking • van deze kapitaalsuitgaven.
Door uitbreiding van de gemeenten en
ontsluiting van terreinen neemt de waarde van deze terreinen toe. Het wordt billijk geacht dat de gemeenten in deze
waardevermeerdering, welke vaak ontstaat door werkzaamheden van de gemeenten zelve, delen. Ook dit is een doel
voor de heffing van bouwterreinbelasting,
waarbij tevens de gedachte voorzit om het
vasthouden van bouwterrein uit speculatieve overwegingen tegen te gaan. Immers
het renteverlies op onbebouwde terreinen stijgt door de heffing van bouwterreinbelasting, een gedeelte van de door
de eigenaar verwachte waardevermeerdering wordt door de gemeente „afgeroomd"
en de eigenaar zal hierin aanleiding kunnen vinden om de terreinen spoediger te
bebouwen. Intussen is dit doel van de heffing onder de huidige verhoudingen praktisch verloren gegaan. Het heffingspercentage der belasting mag n.l. niet meer
bedragen cla-n ','.,/ % per jaar van do verkoopwaarde en de waardevermeerdering
kan in vele gevallen op veelvouden hiervan worden gesteld.
Ook de Zandvoortse verordening belast
de eigenaren of genothebbenden krachtens zakelijk recht van bouwterreinen met
V,% van de geschatte verkoopwaarde. Zoals in principe met elke gemeentelijke verordening het geval is, wordt ook deze verordening uitgevoerd door het college van
burgemeester en wethouders.
Na inventarisatie van de bouwterreinen wordt de waarde hiervan geschat
door een commissie van drie leden. In
deze commissie hebben geen gemeenteambtenaren zitting. Burgemeester en wéthouders stellen vervolgens jaarlijks de kohieren vast. Dat zijn lijsten van de personen of instellingen welke een aanslag in
de belasting ontvangen.
ledere aangeslagene kan na ontvangst
van de aanslag binnen twee maanden bezwaar tegen deze aanslag maken bij de
gemeenteraad. De rechtszekerheid wordt
nog verhoogd door het recht om van de
beslissing van de gemeenteraad in beroep
te gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Bovendien is er nog de mogelijkheid
om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad,
wegens schending of verkeerde toepassing
van de wet.
(2) Tenslotte menen wij u een arrest
van de Hoge Raad met betrekking tot de
bouwterreinbelasting
niet
te
mogen
onthouden. De Hoge Raad — ons hoogste
rechtscollege — heeft n.l. beslist, dat persoonlijke motieven van de eigenaar, welke hem ervan weerhouden om zijn grond
voor bebouwing beschikbaar te stellen,
niets afdoen aan de bestemming, welke
de overheid aan deze grond heeft gegeven.
Met andere woorden, indien een eigenaar een stuk onbebouwde grond aan
een straat heeft liggen en op die grond
mag worden gebouwd, dan hoeft die grond
het karakter van bouwterrein, ook al laat
de eigenaar dat stuk grond braak liggen
of heeft hij deze bestemd tot tuin.
Conclusie:
(1) De omschrijving van het artikel in de
Gemeentewet, welke aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft een bouwterreinbelasting te heffen, is niet compleet en
maakt daardoor een verwarrende indruk.

„Van bouwterreinen, gelegen aan bestaande straten, grachten en pleinen of van
gronden, welke ingevolge een krachtens
art. 31 der Woningwet goedgekeurd plan,in de naaste toekomst zijn bestemd voor
bouwterrein en zijn gelegen binnen een'
door
Gedeputeerde
Staten getrokken
kring, kan tot een voor alle percelen gelijk heffingspercentage, een bijzondere belasting worden geheven van ten hoogste
een half ten honderd per jaar van de verkoopwaarde, vastgesteld op de wijze bij
verordening te bepalen. Aanhorigheden
van woonhuizen zijn in geen geval als
bouwterrein te beschouwen."
Uit de laatste zin van het wetsartikel
blijkt duidelijk dal aanhorigheden (erven,
tuinen, landerijen etc. '(Van Dale) niet
als bouwterrein, in de zin van de verordening, kunnen worden aangewezen.
Daaruit vloeit voort dat van deze gronden geen bouwterreinbelasting kan worden geheven.
(2) Ook de omschrijving van het arrest van
de Hoge Raad met betrekking tot de
bouwterreinbedasting is onvolledig en kan
aanleiding geven tot misverstand Het
bedoelde arrest d.d. 25 juni 1924 luidt:
„Grond kan ook bouwterrein zijn, al ligt
hij op grotere of kleinere afstand van een
bebomode kom en al laat zich, geenszins
voorzien, dat in de eerste tijd de bebouiving zich zal ontwikkelen in de richting
ener bestaande kom; onafhankelijk van
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de persoonlijke motieven, die de eigenaar
weerhouden zijn grond voor bebouwing beschikbaar te stellen, is als bouwterrein
aan te merken alle onbebouwde grond, die,
beschikbaar gesteld, naar aard en ligging
voor bebouwing in aanmerking komt".
Het gaat in/dit arrest van de Hoge Raad
om grond /buiten de bebouwde_ korn van
de gemeente. Dat is iets anders dan het
bepalen van de bestemming van tuinen en
erven behorende bij woonhuizen. Aanhorigheden, zo luidt artikel 279 van de Gemeentewet, die in geen geval als bouwterrein zijn te beschouwen.
Het gemeentebestuur schrijft in het
Gemeenteblad: „Intussen is dit doel van
de heffing onder de huidige verhoudingen
praktisch verloren gegaan. Hot heffingspercentage der belasting mag namelijk
niet meer bedragen dan >/„ % Per 3aar
van de verkoopwaarde en de waardevermeerdering kan in vele gevallen op veelvouden hiervan worden gesteld".
Betekent dit, dat men besloten heeft af
te zien van het heffen van deze belasting,
waarvan de opbrengst in geen verhouding
meer staat tot de waardevermeerdering?
Wanneer dit het geval is laat men dit
dan ook duidelijk zeggen.
Tot slot: Is het gemeentebestuur werkelijk van mening dat deze onvolledige en
onduidelijke voorlichting geschikt is een
band te vormen tussen overheid en burgerij? Het is nauwelijks voor te stellen.

Zandvoortm. behaalde
34 overwinning
"*• ^
in vriendschappelijke wedstrijd tegen Watergraafsmeer
J.l. zondag speelde Zandvoortmeeuwen l een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Watergraafsmeer. Laatstgenoemd elftal promoveerde enkele jaren geleden naar de
Ie klasse. De kustbewoners wonnen de wedstrijd tegen do oude rivalen met 3-3.
Na de voorgaande competitiewedstrijden,
die alle drie met verlies werden afgesloten,
voelde
Zandvoortmeeuwen zich
van deze last bevrijd. Het waren elf frisse en ontspannen voetballers die de strijd
tegen de eerste klasser aanbonden.
In het begin werd de thuisclub gehinderd door de vrij krachtige Zuidwestenwind, die als bondgenoot optrad van Watergraafsmeer. Later raakten de spelers
van Zandvoortmeeuwen gewend aan de
windstoten en regenvlagen. Na enige
voorzichtige terreinverkenningen op de
speelhelft van de tegenstander, ontplooide
de voorhoede goed aanvalsspel en toonde
zich steeds doortastender.
In de 34e minuut ging de defensie van
Watergraafsmeer opzij voor het driemanschap Nijkamp, Van der Mije en Stobbelaar. Laatstgenoemde rondde de aanval af
met een strak schot, 3-0. Watergraafsmeer verhoogde het tempo van de aanvallen op de achterhoede van de thuisclub. De rust onderbrak de spanning van
de gasten.

In de tweede helft namen zij de draad
van hun aanvallen weer op en vijf minuten na het beginsignaal boekten zij sucices. Linksbuiten Neidlinger scoorde de
gelijkmaker, 1-1. Zandvoortmeeuwen reageerde direct en weer vijf minuten later
gaf Stobbelaar, uit een voorzet van Jansen, zijn club opnieuw de leiding, 2-1.
Zandvoort behield het initiatief en liet de
- achterhoede van Watergraafsmeer geen
ogenblik met rust.
In de 28e minuut maakte rechtsbuiten
van der Mije het derde doelpunt. Zandvoortmeeuwen wist het hoge tempo tot
aan het einde van de ontmoeting te handhaven, maar in de stand kwam geen verandering meer.

Bijna 15.000 inwoners
Eind augustus telde Zandvoort 14.844 ingczetenen, 7020 mannen 7824 vrouwen.

Wintercompetitie ZBC
Uitslagen avondrit MCZ
De uitslag van de door de Motorclub
„Zandvoort"
georganiseerde
avondrit
luidt als volgt:
Auto's:
1. G. den Hartog, MAC Haarlem, 61 strafpunten; 2. W. Kok, Haarlem, 66 str.p.;
3. Th. v.d. Putten, M.C. Zandvoort, 84
str.p.; 4. F. Garrelfs, MC Zandvoort,
115 str.p.; 5. M. J. Oldenburg, MAC Haarlemmermeer, 117 str.p.; 6. T. Last-de
Jong, MAC, Haarlemmermeer, 122 str.p.;
7. J. A. Kaufman, MAC Haarlemmermeer,
132 str.p.; 8. P. van Egmond, KMAC Beverwijk, 163 str.p.; 9. H. van Eijk, MAC
Haarlem, 168 str.p.: 10. G. J. Willems,
MAC Haarlem, 180 str.p.; 11. C. van Ballegooij, MC Zandvoort, 206 str.p.
Motoren: 1. P. de Vries, Vcspaclub
Haarlem, 157 str.p. Aantal deelnemers:
52 auto's en 3 motoren.

Do wintercompetitie 1963-1964 van do
Zandvoortse Bridgeclub begint woensdag
2 oktober a.s.

Jeugddag OSS uitgesteld
In verband met de ongunstige weersomstandigheden moest de geprojecteerde
jeugddag van zaterdag j.l. op Duintjesveld tot nader order worden uitgesteld.
Inmiddels werd het besluit genomen dat
de spelen voor de kleuterleden (5-7 jaar)
binnenkort op de lessen worden gehouden.
De technische commissie, onder leiding
var, de de heer J. Grootscholten, heeft
voorgesteld ook dit jaar de onderlinge
wedstrijden in december te organiseren en
daarbij de beste dames en heren keuzewerk te laten doen.
Er zal naar worden gestreefd zoveel mogclijk leden het vaardighoidsdiploma te
laten behalen.

Rapport Werkgroep concludeert:

Structuur omroepbestel
Achtergeraakt bij huidige ontwikkeling
Toen in het begin van 1961 de VPRO tot een voorlopige afronding was gekomen
met zijn publicaties over het nationale omroepbestel, was daarbij in uitzicht gesteld
een groep Nederlanders van verschillende overtuiging samen te brengen, teineinde
hun de vraag voor te leggen of zij.laanknopend bij de grondgedachten van de VPRO,
bereid zouden zijn verder te denken over een mogelijke wijziging van de organisatie van de omroep in ons land.
Deze groep zou dan in volledige vrijheid en zelfstandigheid haar werk kunnen doen.
In het voorjaar van 1961 kwam de groep
voor het eerst bijeen en koos de naam:
„Werkgroep herziening omroepbestel".
De werkgroep kwam ^sindsdien achtmaal samen, terwijl uit" *aar midden een
kleine werkcommissio de agenda's voorbereidde.
Onlangs heeft de werkgroep haar denkbeelden wereldkundig gemaakt in een rapport. Als vorm koos zij kort geformuleerde punten.
.
Dit rapport wordt gezonden aan de regering, aan de leden van de volksvertegenwoordiging, aan de Radio-raad, de
commissie Radio- en Televisiewetgeving,
de omroeporganen en de pers.
'
Wij laten deze punten, samengevat in
een vijftal hoofdstukken", hieronder volgen.
Beschouwing van hei huidige
omroepbestel
Het organisatiepatroon van 'de omroep in
ons land weerspiegelt het ten onzent algemeen geldende patroon,,. dat de veischeidenheid van levens- en wereldbeschouwing tot uitgangspunt en organisatorisch principe heeft. Het ontstaan en
bestaan van verschillende omroepverenigingen, stoelend op een aantal belangrijke geestelijke stromingen, is analoog aan,
organisatorische vormen op tal van gebieden in het maatschappelijk en gees-,
telijk leven in ons land. De commissie
stelt voorop, dat de weerspiegeling van
velerlei opvatting, in beginsel ook in het
omroepbestel een grote positieve betekenis heeft. In dit opzicht hebben de omroepverenigingen
gedurende
decennia
baanbrekend werk verricht. Daardoor kon
in de programma's in belangrijke mate
de historisch gegroeide verscheidenheid
tot uitdrukking komen.
Het is evenwel naar de mening van de
commissie onjuist, om datgene wat in de r
twintiger jaren als leidraad diende bij de '
•oprichting van omroepverenigingen, ook
thans nog als enig organisatorisch gezichtspunt te blijven aanvaarden.
De functie van de massamedia in het
maatschappelijk en geestelijk leven heeft
zich, onder meer door de komst van de
televisie, sinds de oprichting van de omroepverenigingen sterk gewijzigd. De
functie van radio en televisie''is in de af-,
gelopen decennia enorm verwijd. Daarbij
komt, dat in ons volksleven vooral na ongeveer 1950 het zoeken naar openhartige
samenwerking tussen de verschillende •
groepen sterk is toegenomen en geleid
heeft tot talrijke contacten en tot het
opbouwen van verschillende vormen van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.^.
De omroepverenigingen hebben dit proces
niet bijgehouden en in elk geval onvoldoende in hun werk opgenomen.
'•> '
In de afgelopen 30 a 40 jaar heeft zich
in ons land een grote verscheidenheid van
organisaties en activiteiten ontwikkeld,
die ten dele buiten de deelname aan mo£
derne communicatiemedia staan. Dit is,
gelet op de betekenis van deze media,
onjuist. Deze ontwikkeling kan niet ariders dan de huidige organisatie van radio
en televisie beïnvloeden.
Afgezien van de hierboven genoemde
verschillen tussen de tegenwoordige situatie en die van de twintiger jaren moet
worden opgemerkt, dat de omroepverenigingen weliswaar op een verscheidenheid
van beginsel berusten, maar dat zij de in
ons land aanwezige verscheidenheid niet
volledig representeren.
Zij bieden slechts enkele grote beddingen, waarin de' meer genuanceerde overtuigingen zich een plaats dienen te zoekcn. Vele Nederlanders voelen zich bij
geen der componenten thuis.vOok zijn b.v.
nieuwere organen als IKOR en Convent
van Kerken niet in deze organisatorische
structuur opgenomen.
Naast deze hoofdbezwaren zijn er verschillende andere, van meer praktische
aard. Betrekkingen van sommige omroeporganisaties met vertegenwoordigers van

politieke partijen in het parlement, bevorderen de bestendiging van de huidige
structuur. Hetzelfde geldt voor de organisatiestructuur van de NRU en de NTS,
waarin de omroepverenigingen door mid- ^
del van hun vertegenwoordigers bij voortduring een meerderheid kunnen vormen.
Bovendien is de huidige structuur niet
meer in staat de omroep bedrijfsorganisatorisch goed te laten functionneren.
Uitgangspunten voor de herziening
van het omroepbestel
Radio en televisie zijn communicatie- '
media, ten aanzien waarvan het beginsel
van vrijheid van meningsuiting tot gelding dient te worden gebracht.
- s,
Radio en televisie zijn media met een
dienende functie ten opzichte van de gemeenschap, die dan ook ervoor heeft zorg
te' dragen dat deze functie zo volledig mogelijk tot haar recht komt. De Nederland-^
se cultuur in haar geheel dient uitgangspunt te zijn, waarbij uiteraard aan de verscheidenheid van beginsel en opinie volledig recht moet worden gedaan.
De centrale overheid heeft ten aanzien
van radio en televisie een belangrijke
taak:
a. omdat het gebruik der media beperkt;
wordt tot het gebruik van golflengten
en zendkanalen, toegewezen aan deStaat der Nederlanden, die deze dient'
te distribueren;
"•
b. omdat deze media een zo grote actieradius hebben, dat hoge eisen moeten
worden gesteld aan hen, die daarover
de beschikkingsmacht verkrijgen;
c. omdat de overheid ook in deze sector
van het culturele leven een taak heeft
en stimulerend, coördinerend moet op-'
treden, ook t.a.v. deze media van cul-I
tuuroverdracht; zij zal derhalve de
open samenwerking tussen verschillende groeperingen moeten stimuleren, ,
waarborgen dienen te verlangen voor _
een verantwoord gebruik der media, aan-'
dacht moeten schenken aan de bevor- !
dering van de opleiding van vakbekwame krachten, e.d.
De taak van de overheid dient te worden
ten uitvoer gelegd onder strikte handhaving van het beginsel der vrijheid van
meningsuiting. Er dienen waarborgen te *
zijn, dat de uit de aard der media voortvloeiende macht der overheid deze vrijheid niet belemmert.
Hieruit volgt de noodzaak, het omroepbestel te stoelen op een wettelijke grond- ,
slag, die waarborgen verschaft voor de
vrijheid van meningsuiting en het verantwoord gebruik- daarvan en die ook'.
overigens aan de noodzakelijke samen- ,
werking tussen de overheid en de in de
maatschappij werkzame krachten een juridisch kader verleent. De wettelijke
grondslag dient dus zodanig te zijn, dat
een verdere ontwikkeling van het omroepbestel naar de eisen van de toekomst
niet slechts mogelijk gemaakt, doch ook
bevorderd wordt.
Het verdient overweging in de wettelijke regeling op te nemen de verplichting
eenmaal per 10 jaar de inrichting van het
omroepbestel in haar geheel te toetsen op
haar juistheid en bruikbaarheid. Het advies van genoemde Raad dient daarbij te
worden ingewonnen.
Inrichting van het omroepbestel
Uitgangspunten
Het verdient aanbeveling, de geluids- en
beeldomroep in één wettelijke regeling op
te nemen (b.v. in een raamwet). De funcUes van radio en televisie zijn in 't maatschappelijk en cultureel leven soortgelijk.
Technisch en organisatorisch stellen ze
bovendien soortgelijke eisen.
De wettelijke regeling dient te voorzien
in de totstandkoming van een zelfstandig „openbaar lichaam", waaraan een zo
groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid en vrijheid wordt gegeven.
In de werkzaamheid van dit openbare

lichaam dienen de omroeporganen (deze
uitdrukking" wordt gebruikt om aan te
geven, dat hier naast de bekende omroepverenigingen tevens bedoeld zijn organen
als het Convent, het IKOR, e.d.), het georganiseerde maatschappelijke en cultureIe leven en de overheid te worden betrokken.
De organisatorische structuur van het
openbare lichaam dient zodanig te zijn,
dat een doeltreffende leiding van het
omroepbedrijf mogelijk is. Daartoe is
noodzakelijk een duidelijke ordening en
afbakening van taken en bevoegdheden
van de in dit bedrijf werkzame instanties
en personen.
Structuur van de Nederlandse omroep
De omroep is een vorm van openbaar
dienstbetoon met een bedrijfsmatig karakter. Het bedrijfsmatige karakter van
de omroep maakt een soepele organisatie
met duidelijke niveaux van verantwoordelijkheid nodig.
Hieruit vloeit dan voort, dat in organisatorisch opzicht onderscheid dient te
worden gemaakt tussen de instantie,
waarin de representatie van het Nederlandse volk tot gelding kan komen en de
instantie, waaraan het beheer van «de omroep en de leiding van het bedrijf is opgedragen. Te onderscheiden waren derhalve een Raad voor de Nederlandse Omroep en het Bestuur van het Omroepbedrijf.
De Raad voor de Nederlandse Omroep
"wordt bij de wet ingesteld. De Raad wordt
samengesteld uit vertegenwoordigers van
omroeporganen, toporganen van 't maatschappelijke en culturele leven en kroonleden, in een samenstelling, waarbij bijvoorbeeld uitgegaan wordt van een gelijke verhouding van vertegenwoordigers
der omroeporganen en de overige leden.
De Kroon voegt aan de Raad een voorzitter toe.
De Raad heeft tot taak:
\
a. de hoofdlijnen van het beleid van de
Nederlandse omroep vast te stellen en
daarvoor aanwijzingen te geven aan
het bestuur;

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed na een smartelijk
lijden, onze innig geliefde moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en tante •
MARIJTJE MOLENAAR
Weduwe van Hendrik Keur
in de ouderdom van 84 jaar.
Uit aller naam:
C. Stringer-Keur
C. Stringer
Zandvoort, 30 september 1963
Koningstraat 15
De teraardebestelling zal plaats
hebben donderdag 3 oktober a.s. om
14 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis te 13.45
uur.

b. het budget van de Nederlandse omroep
vast te stellen;
c. bij de regering voordrachten te doen
met betrekking tot de benoeming van
\ bestuursleden van het omroepbedrijf;
d. de regering zijn wensen kenbaar te maken inzake het door haar te voeren
omroepbeleid.
Aan het Bestuur is bij de wet het beheer
van het omroepbedrijf opgedragen. Het
Bestuur is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de Raad voor de Nederlandse Omroep. Het wordt door de regering benoemd op voordracht van de
Raad. Het is paritair samengesteld uit
'vertegenwoordigers van omroeporganen
en kroonleden. De voorzitter van de Raad
is tevens voorzitter van het Bestuur.
j Het dagelijks bestuur wordt uit en door
het Bestuur benoemd. De leden van het
dagelijks bestuur ontvangen voor hun bemoeiingen een zodanige vergoeding, dat
van hen mag worden verwacht, dat zij
zich met het algemene omroepbeleid meer
dan incidenteel bezighouden.
Het dagelijks bestuur kan, indien zich de
noodzaak voordoet, in een afdeling Radio
en een afdeling Televisie worden gesplitst.
Het bestuur benoemt voor de dagelijkse
leiding van het omroepbedrijf een direc(Veruolg op pag. S.)

BIJVERDIENSTEN
Voor hen die wonen in Zandvoort of omgeving en weten aan te pakken en
houden van afwisselend werk, heeft een vooraanstaand financieel concern
mogelijkheden tot een ruime bijverdienste.
Geëist wordt een goede algemene ontwikkeling, voldoende persoonlijkheid en
een representatief optreden.
Leeftijd ten minste 30 jaar. Het bezit van een vervoermiddel strekt tot aanbeveling.
Indien deze bijverdiensten mochten leiden tot de wens om over te gaan naar
een vast dienstverband, dan bestaat daartoe de gelegenheid.
Solliciteert u door een eigenhandig geschreven brief, met volledige antecedenten, te richten onder nr. 7601 aan het het bureau van dit blad.

Tandtechnisch Laboratorium Fuzy
ZOEKT

meisjes
of jongens
tot 18 jaar
NET
PERSOON
zoekt
goed KOSTHUIS. Br. ond.
nr. 7603 bur. Zvt. Crt.
Te huur GARAGE p. mnd.
in de Trompstr. Zandvoort,
inl. tel. 02964-13881, Amstelveen.
Te koop, groot BEN.- en
BOV. HUIS m. woningruil. Op goede stand. Ook
afzonderlijk te koop. C.
Stuurman, Burg. Engelbertsstr. l, tel. 3284.
WASMACHINE te koop,
ƒ 40,-. Br. ond. nr. 7602
bur. Zvt Crt.
Gevr. te Zandvoort flink
NET MEISJE, in- of extern in gez. m. 3 schoolg.
kind., waar huisvr. geh.
dag afwezig is. Zat. en
zond. vrij. Tel. 4649 (na
19 uur).
Te koop, binnen afzienbare tijd te betr., WOONHUIS m. ZOMERHUIS te
Zandvoort. Br. ond. nr.
7604 bur. Zvt. Crt.
Te koop prima OLIESTOOKKACHEL, ƒ 100,-,
in prima staat. Marnix
van St. Aldegondestr. 3.
Gevr.: TAFEL met ingebBILJARD, normale afmetingen en GOLFSTOKKEN
Br. ond. nr. 7310 bur. Zvt.
Courant.

Eventueel om opgeleid te worden in het vak.
Duinstraat 8, 'tel. 4299 en Koninginnew. 24, tel. 4667.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.'
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem.
Wij bezorgen
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

HARRY BELAFONTE
de beroemde zanger, die
nu meervoudig miljonair
is, heeft als kind de bitterste armoede gekend. Het
succes kwam pas enkele
jaren geleden.
In een rol AUTO-DROP
vindt u «p elk tabletverpakking een interessant
verhaal. Vraag naar

AUTO-DROP
van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.

Stadsschouwburg
te Haarlem
Dinsdag 8 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie

De Schuchtere
aan het hof
Woensdag 9 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie

De Schuchtere
aan het hof
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coupons geldig. Voorv.
v.a. zondag v. 10-15 u.
Tel. na 12 uur.

Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.
Straatmakersbedrijf
J. J .Willemse & Zn.
Soendastraat 12
Haarlem, tel. 03500-50131
Wij vernieuwen uw oude
tegelpaden, bordessen en
inritten vakkundig. Alle
soorten tegels in 3 kleuren
Vraagt prijsopgave!

(Vervolg van pagina %)

Herziening omroepbestel

"

teur-generaal van de omroep, die voor alIe aspecten van het omroepbedrijf in laatste instantie verantwoordelijk is. Hij is
zijnerzijds verantwoording schuldig- aan
het bestuur.
Het Bestuur benoemt onder de directeur-generaal op diens voordracht directeuren voor financiële- en technische zaken alsmede een programmadirecteur voor
radio en een programma-directeur voor de
televisie.
Een nauwkeurige omschrijving van de
bevoegdheden van de verschillende instanties wordt noodzakelijk geacht en zal b.v.
kunnen worden vastgesteld bij Algemene
Maatregel van Bestuur.
t
Programmering
Het programma van de omroep wordt ten
dele door de omroeporganen, ten dele door
de Nederlandse Omroep als zodanig voorbereid en uitgevoerd. Krachtens de wet
wordt bepaald, welk percentage de omroeporganen resp. de Nederlandse Omroep
verzorgt. Daarbij ware te denken aan een
50/50 verhouding. De Nederlandse Omroep dient voor de door hen te brengen '•
programma's te beschikken over een eigen
creatieve programmastaf.
-•
Voor radio en televisie worden afdelingen ingesteld overeenkomstig de hoofd-'
indeling van de omroepprogramma's (b.v.
drama, documentaire, amusement, enz)
De hoofden van deze afdelingen worden
benoemd op voordracht van de desbetreffende programma-directeur, resp. de directeur-generaal. Met deze afdelingen
werken de overeenkomstige afdelingen der
omroeporganen samen.
"
De programma-directeuren worden in
hun taak bijgestaan door algemene programma-commissies voor radio en televisie, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de omroeporganen, de hoofden
der afdelingen en door het bestuur uit
zijn midden aangewezen leden.
De algemene programma-commisies benoemen voor daartoe in aanmerking komende rubrieken permanente of tijdelijke
adviescommissies, waarin zitting hebben
personen, die door hun functie in 't maatschappelijk en cultureel leven deskundig
zijn opt het door de desbetreffende rubrieken bestreken programma-terrein.

Stropers betrapt
Zondagochtend deelde een jachtopziener
de politie mee, dat hij twee stropers had
aangehouden op het terrein van de Kennemr Golf en Country Club. Een van hen
had echter kans gezien te ontsnappen. De
politie hield later nabij de voormalige ma- ,
nege de gev'uchte man aan. Een weggeworpen tas, met een dode haas en
een konijn, werd later gevonden. De stropers waren afkomstig uit Haarlem.
Najaarsvergadering ZRB
De Zandvoortse Reddingsbrigade belegt a.s. vrijdagavond in hotel Keur de na-.^
jaarsvergadering.
Verkeersongevallen
_,
'i.
Zondagochtend kwamen omstreeks half elf '
op het kruispunt Zandvoortselaan-Kostver- 0
lorenstraat twee auto's met elkaar in bot- <-,
sing. Beide wagens werden zwaar beacha—
digd:
"<•" ^
De 28-jarige garagechef G. P. uit Lonne- f'
ker, sloeg op de Jac. P. Thijsseweg met
zijn auto over de kop tengevolge van het.'-"
rijden met te grote snelheid. De wagen
werd totaal vernield.
ï<
-n

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS '•
EN ADRESSEN '
^,
"*•j
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
,„...
3043, 3044 Politie
*'
2100 Politie (alleen noodgevallen)
'
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOB-Rijschool „De ' Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand-, ,
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-'
en RENATJLT-service-dealer.
2071 Horlogébedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 NachtveiligJieidsdienst ,Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 OertenbacJis Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

AKTIE
maakt de huisvrouw gelukkig met 3
ongekende spaarpremies waar u tïentjes aan verdient!

_Jr
CENTRA

miBKLOP A»?TIE

Vorige week hebt u een waardevolle Dubbelopco u po n kaart van Centra in uw brievenbus gekregen.Niet gezien?Dan vandaag nog naar de Centrawinkel om zo'n kaart met dubbel voordeel te halen.
Want die kaart hebt u nodig, kijk maar!
Dubbelop-premie no, j

Dubbelop-premie no.

Dubbelop-premie no. j

ZUIVER
WOLLEN DEKEN
INFRARODE
WARMTE-LAMP

winkelwaarde f 55.-, ALLEEN
voor 1 volgespaarde
Dubbelopcouponkaart en

1-pers. 150x200 cm,
winkelwaarde i 45.-, ALLEEN
voor 1 vol^ A.M4I
gespaarde Dubbelop-cou ponkaart en i
2-pers. 180x220 cm,
winkelwaarde f 56.-, ALLEEN
voor 1 volgespaardeDubbelop.
couponkaart en

Voor een kleine coureureen schitterend stuk speelgoed. Zijn
droomwens, te racen in zijn eigen
skelter, gaat nu in vervulling.

Wereldberoemde 100% zuiver
scheerwollen dekens, voorzien
van het garantieloodje. Verkrijgbaar in: geel, blauw, zalm en groen.

SHELTER

merk Osram, winkelwaarde
f 28.-, ALLEEN voor 1 volgespaarde
Dubbelop-cou;
ponkaart en

29§g

Infrarode warmte-Iamp vooV het
hele gezin om gezond de winter
door te komen. Luxe? Welnee:
noodzaak! En nu binnen uw bereik.

295Q

Geldig tot 15 maart
OOK DEZE WEEK
5 FANTASTISCHE AANBIEDINGEN
Blik (1100 gr.)
biscuits van i89r voor

Pak a 1 kg droogkokende
rijst voor

Pot Frisco aardbeienjam
van 53" voor

ALLEEN op een
DUBBELOPWAARDEBON
Aan uw Dubbelop-couponkaart vindt u 5 fantastische waardebonnen.
Deze 5 aanbiedingen zijn
slechts één week geldig!
Hebt u de Dubbelopcouponkaart niet? Dan
nu halen, dat scheelt u
guldens op uw boodschappenlijst deze week.

250 gram De Heer
Literbl. Frisco doperwten
bonbons voor
fijn van SS voor

LITERBLIK
SPERZIEBONEN
van -89- voor 65
2e PAK
DE BESTE KOFFIE
van 44ffvoor 122
500 GRAM
FIJNE SPECULAAS
vanSffvoor (jQ
9 BENSDORPREPEN
voor 89
500 GRAM BELEGEN
KEURKAAS
van Mfir voor 1*2

Altijd hebben Centra-klanten groot
.voordeel door de eerste klas merkartikelen en de uiterst lage prijzen.
Elke week krijgt elke Centra-klant
zeldzame extra voordelen aangeboden. Maar zoveel voordeel als déze
week... dat is nog nooit vertoond.
Daar moet u ogenblikK lijk van profiteren.

KOM NU IN DE

ZORG DAT U DE DUBBELOPCOUPPNKAART KRIJGT
want deze kaart is tientallen
guldens waard.

CENTRAl-KRINB
go minder besteden
en béter besteden!

Prijzen voor politieteams
Tijdens de districtskampioenschappen voor
auto's en motoren van de Ned. Politie
Sport Bond, behaalde het team G. PolsJ. C. Trommel van de Zandvoortse Gemeentepolitie de eerste prijs in de afd.
brommers. In de klasse motoren behaalde
het team J. Popkema-de Hoop een derde
prijs.

K.J.C. „Noord"

Zandvoortse Damclub

K.J.C. Noord is gestart met de wintercompetitie 1963-'64. De eerste uitslagen luiden:
1. H. Bol
5859
2. Mevr. Sabelis
5594
5229
3. Brouwer
5073
4. H. Molenaar

Na de grote overwinning op Sportief II,
uit Umuiden (17-3) werd ook het 3e 10tal van Sportief verslagen en wel mot
16-4.
9 oktober a.s. speelt „Zandvoort" tegen
VKD II uit Haarlem.

U

VJ

ra

Een nieuw adres,
volop parkeergelegenheid,
geen tijdverlies,
persoonlijke stijl van zaken doen
credieten, effecten, deviezen, vermogensbeheer,
moderne kluisinrichting, assurantiën

PIERSON, HELDRING & PIERSON
Bankiers te Amsterdam, 's Gravenhage en Haarlem
Fonteinlaan ll-( verlengde Dreef!)-telefoon 18585

Uek
We zitten er maar mtie
Beste vrienden, ik weet niet of u het gelezen hebt in de kranten van de laatste
weken. Er schijnt iets met de lonen aan
de hand te zijn. Dat wist ik trouwens al
jaar en dag, dat er iets met de lonen was,
althans met mijn loon en ik heb gemeenschapszin genoeg om te beseffen dat er
niet alleen iets aan mijn loon mankeerde.
En, eerlijk gezegd, er mankeert overal wel
wat aan. Maar het gevolg van die dingen
is, dat er ontevredenheid onder de mensen
komt, men begint te murmureren tegen
de patroons en in de. bedrijven ontstaat
een zogeheten arbeidsonrust.
Dit hebben we duidelijk kunnen waarnemen toen er in diverse dagbladbedrijven
werd gestaakt omdat men de collectieve
ai'beidsovereenkomst hier en daar niet
meer ter zake vond dienen. Dat is natuurlijk altijd een kwalijk teken, vrienden, als een oveenkomst eenzijdig wordt
verbroken.

Ik wil toegeven dat de vergelijking ergens een beetje mank gaat, maar ik wil
toch zeggen dat er in het vrij recente verleden eens een Germaan in Europa optrad, die er een gewoonte van maakte verdragen en overeenkomsten af te kappen
als dat in zijn kraam te pas Icwam. Of
het *de ander paste, interesseerde hem niet
zo erg. Het gevolg hiervan was dat men de
man begon te wantrouwen en, enfin, u
kent de geschiedenis, het is hem er naar
vergaan. Inmiddels is het loonfront in beweging, schrijven de kranten. En voor zulke uitdrukkingen breng ik bitter weinig
eerbied op, want ze herinneren aan een
open, bloedhete oorlog met fronten en
prikkeldraadversperringen. Dat doe je niet
maar zo. Laten we, midden in deze materialistische rompslomp ook eens aan de
geestelijke zijde van deze dingen denken.
(Momus zou dat ongetwijfeld doen, denk
ik zo) De geestelijke zijde is in zekere

zin: de vreugde van de arbeid. Merkwaardig genoeg hoor je dat nooit iemand zeggen, die worstelt met een c.a.o., die z'n
beurs te krap houdt. En wat die vreugde
betreft, die heeft er van oudsher alleen
maar in bestaan, de zakken van de bazen
te spekken. Daar moest een werker z'n
plezier in vinden. Het is gebleken dat die
vreugde nfet oprecht was en dat ze vermengd was met afgunst en nijd. Weer
een kwaad ding voor de arbeidsvrede,
vrienden.
Nu is er een instelling in Nederland, die
zich bemoeit met deze materie en de desbetreffende instanties, die er al dan niet
om vragen, van advies dient over wat er
moet gebeuren aan het loonfront. Het
Centraal Plan Bureau heeft plannen genoeg. Een ervan is: de vrije zaterdag afpakken van 'hen, die deze dag met veel
moeite op de kapitaalsmarkt heeft veroverd. U zou zeggen: Maar dat is toch de
klok terug? Ja, dat is ook zo. De. klok
terug en wel tot de tijd, dat wij notabene
zes dagen per week moesten werken. Voor
een twijfelachtige vreugde nog wel. Vijf
dagen vonden we genoeg en vier komt mij
persoonlijk als een lichtend ideaal voor. Ik
heb namelijk het stugge idee dat er dui-

zenden werkers zijn, die ook hun vreugde
beleven aan de vrije dagen.
En als klap op de vuurpijl zegt het Centraal Plan Bureau dat een forse loonstijgingr de spanning op de arbeidsmarkt niet
zal afnemen. Vrienden, in gemoede: Wat
zou u zeggen? Nou én? Ja toch? Jongens
lak aan die spanning, die bijna een complex is geworden. Laten de mensen eerst
maar eens anderhalf keer zoveel verdienen als nu. Moet u eens kijken wat er
overal een plezier gemaakt wor,dt. Vroeger kon dat niet. .Toen moesten de bazen,
ook nog zondags verdienen. (Iets wat in
verwijderde vorm ook het geval is in badplaatsen e.d.) En nog wat vroeger werden
er kleine jongens aan een touw in schoorstenen neergelaten om ze aldus te vegen,
(de schoorstenen) En men zat boven een
walmend petroleumlampje de spanning
tussen loon en het levensonderhoud te becijferen. Ze kwamen' er ook niet uit. Wacht
even, zegt het Plan Bureau: We zetten de
klok terug en we gaan weer zaterdags
werken. Aan een forse loonstijging valt
niet te denken. Hard werken, vloeken en
braaf zijn.
Schep vreugde in het leven van alle dag,
vrienden.
BARTJE
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
De noodzaak van verkeersvoorlichting
aan bejaarden wordt steeds meer en meer
algemeen aanvaard. Zeer veel afdelingen
en consuls organiseerden verkeerscursussen in bejaardentehuizen. Ook door medewerkers van het Centraal Bureau worden We weten het zo langzamerhand wel:
lezingen voor bejaarden gegeven, aldus
oktober Dierendag! O nee, alstublieft
niet als vanzelfsprekend beschouwen
het jaarverslag. Ook in verscheidene kern- 4geen
lekker visje voor uw poes of een
thema-acties werd voorlichting aan en biefstukje
voor uw hond. Dit heeft niets
over bejaarden gegeven. In het jaarver- maar dan ook
met Dierendag te maDe verkeersonveiligheid op onze wegen nam —.de vele en veelsoortige inspannin- slag werd een nieuwe dia-serie voor ver- ken. Och, als niets
u het nu met alle geweld
gen van Overheid, verkeersorganisaties en anderen ten spijt — ook in 1962 ernsti- keersvoorlichting aan bejaarden ontwor- wilt (wij persoonlijk doen het nooit en
het ook nooit doen!), wat let u ?
ger vormen aan. Het is bepaald weinig hoopgevend, dat 1962 in de ongevallensta- pen.
In de voorlichtingsacties nam het zgn. zullen
poes en de hond, resp. vishandelaar en
tistiek een aantal „records" te zien geeft, in die, zin dat voor het eerst méér dan „kernthema" weer een belangrijke plaats De
slager zullen er niets op tegen hebben.
200.000 verkeersongevallen, méér dan 2.000 verkeersdoden en méér dan 30.000 ern- in. Vier kernthema-acties voerde het Ver- Maar verbeeldt u dan niet dat u iets aan
bond in 1962 uit: voorrang, de bromfiet- Dierendag hebt gedaan. „Iets aan Dierenstig gewonden- werden geregistreerd.
vakantieverkeer, en herfst- en winDe stijging van het aantal ongelukken ten opzichte van het voorgaande jaar was in ser,
tergevaren. In het kader van deze acties dag doen" betekent o.a. bezinning op het
1962 iets groter dan in 1961; hetzelfde geldt voor het dodencijfer. Slechts bij de werden niet minder dan 41.000 affiches feit dat dieren, van ons afhankelijk, waarover wij de heerschappij (in gunstige zin
lichtgewonden heeft de stijging haar afnemende progressie behouden: hier kan zelfs en raambiljetten verspreid, 12 televisie- dan)
hebben, ook die waarvan wij profitefilmpjes
vervaardigd
en
uitgezonden,
bijvan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorafgaande jaren worden geren, het slachtvee, recht hebben op, een
na
9000
persdocumentatie-„sets"
en
meer
sproken. Aldus concludeert het Verbond voor Veilig Verkeer in zijn dezer dagen dan 4600 plastic-cliché's op aanvrage aan behoorlijke behandeling, de mens waardig.
En omdat het hieraan helaas nog zo
verschenen jaarverslag over 1962.
redakties verzonden.
ontbreekt, en daarvan getuigen de
Ook in het verslagjaar gaf het Verbond vaak
rapporten van politie en inspecteurs, is
op verscheidene manieren voorlichting Dierendag
bij uitstek geschikt hierop nog
In het jaarverslagjaar namen plm. aan toeristen. In samenwerking met Esso
Ook gemeten aan de toenemende intenslde aandacht te vestigen.
teit van het verkeer, dus in relatieve zin, 240.000 kinderen deel aan het jeugdver- Nederland n.v. werd wederom voor Duits- eens
Vanzelfsprekend willen wij in dit artizijn de cijfers over het verslagjaar weinig keersexamen. Met de Shell Jeugdver- sprekende toeristen een folder vervaardigd, keltje
graag belangstelling vragen voor
rooskleurig, al gewaagt het Verbond van keersschool werd les gegeven in 31 ge- welke, in een oplage van 300.000 exempla- onze plaatselijke
vereniging. Haar werk
een kleine verbetering. In 1962 vond er meenten, waarbij 1346 klassen met totaal ren, bij de grens werd uitgereikt. In een mag onderhand toch
wel bekend geacht
één verkeersongeval plaats op 5,3 voertui- 35.709 leerlingen elk 2 a 3 lessen kregen. speciaal nummer van het gezinsblad worden: wintervoedering
van vogels, zorg
gen (1961: 5,1); op 524,6 motorrijtuigen Aan een door het Verbond in samenwer- „Wegwijs" gaf het Verbond voorlichting voor zwerfdieren, vijf EHBO-posten,
die
(1961: 485,0) viel één verkeersdode te be- king van de n.v. De Faam te Breda ge- over de in de belangrijkste toeristenlan- dag en nacht klaar staan om gewonde
• treuren. Het aantal verkeersdoden per organiseerde prijsvraag namen 200.000 den geldende afwijkende verkeersregels.
eenheid verkeersintensiteit bedroeg in '62 lagere-schoolkinderen deel.
Naar Denemarken reizende Nederlandse dieren eerste hulp te verlenen en voor
Aan het verkeers-examen, dat aan de toeristen werden opmerkzaam gemaakt op transport naar een dierenarts te zorgen
11,8 (12,1). „Deze teruggang is echter
veel minder spectaculair dan die welke leerlingen van het kweekschoolonderwijs de aldaar geldende maximum-snelheden,
bijv. de jaren 1949, 1957 en 1958 te zien iri het verslagjaar werd afgenomen, na- terwijl deelnemers aan de door de Benzimen 5.480 candidaten deel. Het examen ne- en Petroleum Handel n.v., de ANW
hebben gegeven", aldus het jaarverslag.
Nederland staat in dit opzicht echter werd gehouden op 96 kweekscholen.
en de Prov. Limburgse VW organiseerde Zandvoortmeeuwen
niet alleen: „In Amerika — op velerlei 5.164 examinandi slaagden, en 471 (8,4%) „4-seizoenenrit" in Zuid-Limburg werden Uitslagen zaterdag 28 september:
gebied het toonbeeld van perfectie — hééft moesten worden afgewezen. Aan het exa- geïnstrueerd over het rijden in heuvelachZandvoortmeeuwen-Wartburgia
0-0
men voor 1962 voor het eerst een niet al- men namen voorts 34 in de praktijk werk- tige streken. Over de met Pinksteren in
Zandvoortm. 2-Kennemerland 3
3-3
leen absoluut, maar ook relatief onveiliger zame onderwijzers (-essen) deel; 33 slaag- 1962 geïntroduceerde maximum-snelheden
Kennemerland 4-Zandvoortm. 3
3-3
worden van het verkeer moeten consta- den, één moest worden afgewezen.
op enkele rijkswegen gaf het Verbond de
In het hoofdstuk „voortgezet onderwijs" weggebruikers op verzoek van de minister Adspiranten:
teren; het verkeer nam. er in intensiteit
Bloemendaal a-Zandvoortmeeuwen a 4-4
met 3,9 %, het aantal verkeersdoden ech- memoreert het Verbond twee uitlatingen van Verkeer en Waterstaat voorlichting
Haarlem b-Zandvoortmeeuwen b
2-0
van staatssecretarissen met betrekking met behulp van een door de NTS uitgeter met 8 % toe.
THB a-Zandvoortmeeuwen c
12-0
Het zou echter onjuist zijn om deze ont- tot het verplichte verkeersonderwijs op zonden filmpje.
Bloemendaal d-Zandvoortmeeuwen e 4-4
wikkeling als vanzelfsprekend te beschou- deze scholen. Staatssecretaris drs. G. C.
wen. Want er zijn ook landen waar men Stubenrouch toonde zich in 1960 zeer in- Het is niet mogelijk in deze kolommen het Pupillen:
Zandvoortmeeuwen a-Ripperda a ' 0-2
in het verslagjaar heeft kunnen wijzen op genomen met het rapport „Verkeersonder- totale, bijna honderd pagina's tellende
TYBB b-Zandvoortmeeuwen c
0-7
een relatief én absoluut veilig worden van wijs op scholen voor voortgezet ónder- jaarverslag van het Verbond weer te geGeel Wit a-Zandvoortmeeuwen b
1-2
het verkeer. De ongerustheid die de groei- wijs". In dit rapport werd geconcludeerd ven. Van de overige aktiviteiten vermel- DCO
e
n.o.
ende verkeersonveiligheid in ons land ook dat verkeersonderwijs op deze scholen den wij, dat een gespecialiseerde mede- TYBBb-Zandvoortmeeuwen
c-Zandvoortmeeuwen d
5-1
in 1962 heeft teweeg gebracht is derhalve noodzakelijk én' mogelijk was. In 1961 zei wei ker van het Verbond op 93 scholen
enerzijds begrijpelijk -maar zal anderzijds prof. dr. H. H. Jansen in een openbare aan 6370 leerlingen een én ander vertelde Uitslagen zondag 29 september:
niet mogen lijden tot een min of meer als rede deze conclusie volledig te onder- over het gevaar van het gebruik van al- Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 1-Watergraafsmeer l 3-1
onontkoombaar fatum van de moderne schrijven. „Dat er — niettegenstaande het cohol bij het verkeer.
tijd a'anvaarden van die onveiligheid. Veel- feit dat in het verslagjaar nog geen conBlijkens het jaarverslag heeft het Ver- Zandvoortm. 2-Watergraafsmeer 2 4-2
eer zullen wij ons moeten bezinnen op crete uitwerking van genoemd rapport bond ook in 1962 weer talloze malen met Competitie:
3-1
nieuwe wegen die tot betere resultaten door de Overheid tot stand kwam — toch het bedrijfsleven samengewerkt. Verschei- Velsen 2-Zandvoortmeeuwen 3
Zandvoortmeeuwen 4-VSV 3
1-0
kunnen leiden nu de cijfers uitwijzen dat gesproken kan worden van een grote be- dene acties werden gezamenlijk óntWD 2-Zandvoortmeeuwen 5
4-2
zelfs van een relatief geringe verbetering langstelling voor het verkeersonderwijs op plooid.
'_
^
Zandvoortmeeuwen G-THB 4
2-1
nauwelijks sprake is". Aldus het Verbond do scholen voor voortgezet onderwijs, zoin Ï962 "werd het mogelijk ook in Twen5-0
wel bij de 'leerkrachten als bij de leerlin- te en Zeeland periodieke veiligheidsin- DSS 5-Zandvoortm. 7
in zijn jaarverslag. j>
Als een van zijn belangrijkste taken ziet gen, stemt tot tevredenheid", aldus het specties te laten uitvoeren. Blijkens het Voorcompetitie interregionale jeugd:
Zandvoortmeeuwen a-Velsen a
1-4
het Verbond de opvoeding van weggebrui- jaarverslag.
jaarverslag streeft het Verbond ernaar
Teneinde het verplichte verkeersonder- het systeem van vrijwillige periodieke vei- Junioren:
kers van alle leeftijden. Het behoeft daarZandvoortmeeuwen
b-HBC
b
4-3
om geen verwondering te wekken, dat in wijs op deze scholen te bevorderen orga- ligheidsinspecties voor personenauto's en
9-3
het jaarverslag, ruime aandacht wordt be- niseerde het Verbond in het verslagjaar bestelwagens tot l»/* 'ton nuttig laadver- TYBB c-Zandvoortmeeuwen c
EHS b-Zandvoortmeeuwen d
6-4
steed aan dit facet van de bevordering der een aantal' speciale cursussen aan lera- mogen nog dit jaar over het gehele land
ren en leraressen; hiervoor bestond een uit te breiden. Door de 233 bedrijven, wel- Programma zaterdag 5 oktober:
verkeersveiligheid.
Zandvoortmeeuwen 1-Kinheim l 16 u.
Met betrekking tot hét kleuteronderwijs grote belangstelling.
ke de rapporten inzonden, werden in 1962
8 Kinheim. 3-Zandvoortmeeuwen 2 16 u.
wordt in het jaarverslag opgemerkt, dat ' Veel aandacht wordt in het jaarverslag 9.297 auto's geïnspecteerd; 1,72% moest
„
het Verbond er nimmer een geheim besteed aan de onderwijstentoonstelling worden afgekeurd.
15 Zandvoortmeeuwen 3-Energie 2 10 u.
van heeft gemaakt dat het voorstander is „Veilig op de weg", waarvoor de financiën
De afdeling Documentatie van het Ver- Adspiranten:
beschikbaar
waren
gesteld
door
Caltex
van verkeersonderwijs als verplicht leerbond, welke eerst in de tweede helft van 47 HFC a-Zandvoortmeeuwen a 15.15 u.
Petroleum Maatschappij (Nederland) n.v., het verslagjaar tot stand kwam, zal — 56 HFC b-Zandvoortmeeuwen b 15.15 u
vak voor kleuterleidsters".
15 u.
Met vreugde wordt gewag gemaakt van en welke werd ontworpen dóór het Ver- mede op verzoek van de Conférence Euro- 97 Zandvoortmeeuwen d-ETO b
15 u.
het feit dat aan het verkeersexamen voor bond in samenwerking met de Stichting péenne des Ministres des Transports 101 RCH e-Zandvoortmeeuwen e
15 u.
kweekscholieren 163 kleuterleidsters en Onderwijstentoonstellingen. Deze tentoon- (CEMT) een belangrijke taak op interna- 126 Zandvoortmeeuwen f-NAS c
aanstaande leidsters deelnamen; uit dit stelling, waarvan 't roulement door laatst- tionaal niveau krijgen te vervullen. Aan 130 Zandvoortmeeuwen g-HFC j 15.30 u.
groeiende aantal concludeert het Verbond genoemde stichting wordt verzorgd, werd het Verbond werd de internationale over- Pupillen:
dan ook een gelukkige toeneming van de geopsnd door de staatssecretaris van On- koepelende organisatie „La Prévention 55 Zandvoortmeeuwen a-TYBB a 14.30 u.
61 Zandvoortm. b-Zandvoortm. o
14 u.
interesse voor de jeugdverkeersopvoeding, derwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. Routière Internationale" toevertrouwd.
ook op de kleuterinstituten voor aanstaan- dr. H. H. Janssen. Veel aandacht besteedDe propaganda-filmdienst van het Ver- 70 Zandvoortm. d-Spaarnevogels a 15 u.
de kleuterleidsters.
Op verscheidene de het Verbond in het verslagjaar aan de bond bezocht in 1962 twee provincies, te Programma zondag 6 oktober:
ouderavonden van kleuterscholen ,werd contacten met jeugorganisaties, terwijl te- weten Gelderland en Limburg. In totaal
Zandvoortmeeuwen I-Schoten 14.30 u.
door een medewerker van het Verbond yens — voor de bij het V.O. werkzame werden 752 filmvoorstellingen gegeven,
Stormvogels 3-Zandvoortm. 2
10 u.
een causerie gehouden, welke met dia's en leerkrachten — een „ontwerpleergang" waarmee 122.023 schoolkinderen en 34.845 23 TYBB 3-Zandvoortmeeuwen 3 14.30 u.
werd geschreven; hierin worden de metho- volwassenen werden bereikt. De 13 films 35 Haarlem 5-Zandvoortm. 4
films werden toegelicht.
9.45 u.
Blijkens het jaarverslag van het Ver- diek en de didaktiek van het verkeerson- welke het Verbond voor uitlening beschik- 74 Zandvoortm. 5-Ripperda 6
9.45 u.
bond is het verkeersonderwijs op de ^cho- derwijs aan leerlingen van het voortgezet baar heeft, werden in totaal 705 maal ge- 83 Zandvoortmeeuwen 6-HBC 6 12.30 u.
len voor lager onderwijs een stiefkindT Het onderwijs behandeld.
draaid.
100 DIO 5-Zandvoortmeeuwen 7
9.45 u.
vak „verkeer" als zodanig bestaat niet,
In de cursusssen voor volwassenen
Voorcompetitie interregionale jeugd:
het is — geheel overeenkomstig de wet — neemt de „Verkeerssleutel" een belangrij2 Zandvoortmeeuwen a-Geel Wit a 12 u.
ondergebracht onder het vak aardrijks- ke plaats in. Meer en meer bedrijven —
(Terrein HBC)
kunde: „Het vak als zodanig is dan ook en nu ook de grotere — gingen er in het
Junioren:
niet terug te vinden op de lesroosters, en verslagjaar toe over deze populaire ver- Programma Hum. Verbond
137 DSS b-Zandvoortmecuwen b 14.30 u.
de inspecteurs van het lager onderwijs be- keerstheorie, die ten doel heeft de kennis Het programma van de Gemeenschap 150 Zandvoortmeeuwen c-RCH b 9.45 u.
schikken dus ook niet over de mogelijk- én de mentaliteit te verbeteren, bij hun Zandvoort van het Humanistisch Verbond 161 Zandvoortm. d-Haarlem d
9.45 u.
heid om te controleren of inderdaad ver- werknemers te propageren. Behalve naar voor het aanstaande winterseizoen ziet er
*
keersles — én in voldoende mate én van bedrijven vond de „Verkeerssleutel" ook als volgt uit:
voldoende kwaliteit — aan de leerlingen zijn weg naar bepaalde instellingen; zo Maandag 14 oktober: mej. M. E. ter Hee- Opstelling Zandvoortmeeuwen
wordt gegeven. Het Verbond zal steeds wordt in een opvangcentrum voor gerepa- ge, Amsterdam: „Emigranten in Austra- In dé wedstrijd van a.s. zondag tegen
Schoten komt het eerste elftal van Zandblijven aandringen op een apart vak „ver- trieerden uit Nieuw-Guinea een cursus lië", inleiding met dia's.
in de volgende opstelling
keer" voor het lager onderwijs — en dan verzorgd; hierbij werd een lezing gehouMaandag 11 november: G. Lutke Meijer, voortmeeuwen
K. Vlug; A. C. M. Stokman en F. A.
in alle klassen".
den en werden enkele films vertoond.
Schiedam. „De humanist en de politiek". uit:
W. H. Jansen, G. Kerkman en
Maandag 9 december: W. F. Koeman, J. Water;
S. Schilpzand; G. H. van der Mije, S.
Schoorl. „De schilder Jan van Scorel". In- C.
Stobbelaar, G. A. Nijkamp, J. F. Paap en
lië", inleiding met dia's.
G. Oosterbaan. Reserves zijn: B. MoleVrijdag 24 januari 1964:. Jaarvergade- naar,
J. H. J. Boom en P. Koopman.
ring. Na de pauze onderlinge praatavond.
Maandag 17 februari 1964: dr. D. H.
Prins, Den Haag. „De kunst van liefhebben".
Donderdag 12 maart 1954: J. de Leede,
„Problemen van volksopDagen van tevoren kon hij
Hij stapelde het hout in zijn schuren, Waddinxveen.
aan de verandering van repareerde zijn huisjes in het oude dorp, voeding in deze tijd".
Vrijdag 10 april 1964: mevr. D. Heromahet strand en de lucht af- hielp' bij het opbouwen en afbreken van Meijlink,
dr. E. Nordlohne,
lezen 'dat er storm op til een strandtent, maar soms wilde hij wel Amsterdam.Amstelveen;
„De politieke keuze van huwas. De storm die zijn eens • wat anders. Dan ging hij naar de manisten". deze
inleiders deden resp. de
grootste leverancier in be- markt in Haarlem of Amsterdam en kocht
en de liberale keuze.
NIET OP EEN
weging bracht — de zee. een tekening, een ingekleurde foto of een socialistische
De bijeenkomsten worden gehouden des
PLAATJE, MAAR
's Avonds kon hij abrupt schilderstukje, vrijwel altijd een afbeel- avonds
in één der benedenzalen van het
VOOR U UITGESTALD
een praatje afbreken, greep naar zijn pet ding van strand en zee. Want wat hij Gemeenschapshuis.
en vertrok op zijn transportfiets. Zijn ver- zocht verliet hem nooit.
Loop gerust eens binnen en ga vrijHet was ook de kern van zijn filosofie.
borgen voelhoorns hadden waarschijnlijk
blijvend even zitten.
een''vloot van balken en planken op weg „Je moet alles omdraaien", zei hij, „dan Verkeersongevallen
Ook uw type is zeker voorradig!
naar de kust gesignaleerd. ,Jk heb dese kom je vanzelf bij een oplossing. Je moet
De 18-jarige E.D. uit Zandvoort reed- dinsweek nog een vrachtje gehaald", zei hij. terug naar het begin".
DICHT OP OPEN
Hij was, met korte rustpausen bij eijn dagavond omstreeks half elf met zijn
Hij moet er bij alle inspanning hetzelfde
GESTOFFEERD IN
genoegen aan hebben beleefd als het ente- familieleden en vrienden, altijd op zoek. bromfiets tegen een op de Van LennepVELE WARME TINTEN
ren van galjoenen door onze voorouders. Niet rusteloos, want hij wist wat hij zocht. weg geparkeerde auto. De bestuurder
Maar hij wachtte niet altijd af wat de Hout voor zijn commerce, flessen en an- brak het rechterbovenbeen en moest naar
zee hem bracht en trok er met zijn dere begeerlijke zaken voor de liefhebbers het Grote Gasthuis in Haarlem worden
boot op wit. Hij was alleen, maar niet en schelpen voor zijn poëzie. Hij schreef overgebracht. De bromfiets werd zwaar
beschadigd.
geen. gedichten, maar hij vond ze.
eenzaam.
Hij wilde mensen redden en hij dacht
Shids kort drijft het hout zonder vinder,
over . methoden de hulpmiddelen te verbeteren. Hij wilde zwemvesten bij iedere blijven flessen, bollen en schelpen onaange- Dinsdagmiddag werd op de Zandvoortsestrandtent en voor iedereen bereikbaar, roerd en hebben wij een vriend verloren. laan een lichtmast omver gereden door
boeien die de loop der -muien aangeven en Hij heeft de weg naar het punt van uit- een bestelauto. De bestuurder was de conhelicopters, die onder alle weersomstandig- gang afgelegd en is tot zijn oorsprong te- trole over zijn stuur verloren. De wagen
werd zwaar beschadigd.
ruggekeerd.
heden hulp kunnen bieden.
„Veilig Verkeer" in jaarverslag

Ontwikkeling verkeersveiligheid

4 oktober dierendag

5O

BANKSTELLEN

indien hun verwondingen dit nodig maken.
Vaak zijn de
eigenaren niet bekend, sterkcr nog, ei1 wordt naar zo'n dier haast
nooit navraag gedaan. Men neemt wel een
niuwe hond of een nieuwe poes. Er zijn
immers dieren genoeg? Maar onze vereniging staat voor het feit dat voor zo'n dier
de dierenarts betaald moet worden, het
moet tijdelijk gehuisvest, verpleegd en gevoed worden. Zwerfpoezen moeten gesteriliseerd worden (ƒ 20,- kost zo'n operatie),
anders plaatst de vereniginig ze nooit.
Voor al dit werk is geld nodig. Onze vereniging ontvangt geen enkele subsidie, alIe kosten moeten bestreden worden uit de
ledencontributie, waarvan de helft statutair
afgedragen moet worden voor het landelijke dierenbeschermingswerk, en uit onze
jaarlijkse collecte. Deze collecte is morgen
5 oktober. Koop iets bij onze stand op het
Raadhuisplein, stop iets in de collectebus
en drink een kopje koffie bij de Berliner
Kindl. De heer en mevrouw Sax van dit
etablissement schenken alle koffie-ontvangsten van deze dag aan onze vereniging. En wanneer u aan deze drie verzoeken voldaan heeft kunt u van u zelf zeg'
gen, dat u dit jaar echt iets aan Dierendag hebt gedaan!
Het bestuur van de Vereniging voor
het Welzijn der dieren, afdeling
Zandvoort.

UNIEKE VERKOPING
Zaterdag 5 oktober van 10-6 uur
Grote Krocht 23 van l kop koffie
a 50 et, welk bedrag geheel ten bate
komt van de Dierenbescherming.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
De wethouder van bedrijven, sociale en culturele zaken, mevrouw C. Stemler-Tjaden,
is verhinderd 8 oktober spreekuur te houden.
Ds. Haan voor radio
Oud-plaatsgenoot ds. Haan, predikant van
Evang.-Luth. Gemeente 'n Leiden, zal a,s.
zondag in een kerkdienst voorgaan, die
via de radio wordt uitgezonden. De uitzending begint om 10.15 uur.
Orgelconcert
Do in Zandvoort woonachtige organist en
dirigent van het Chr. Kinderkoor, de
heer G. J. Moed, is uitgenodigd een orgelconcert te geven in het kerkgebouw De
Hoeksteen te Santpoort. Als soliste zal
zijn dochter, mej. E. Moed, enige composities op de blokfluit uitvoeren.
Een. woning in september
In de maand september kwam in Zandvoort één woning gereed. Het aantal in
uitvoering zijnde woningen bedraagt
thans 52.
Huizen in december gereed
De eerste serie woningen aan de Treubstraat en de Boerlagestraat, die voor rekening van de woningbouwvereniging E.M.M.
in aanbouw zijn, zullen waarschijnlijk aan
het eind van dit jaar gereed komen.
Sparen in Zandvoort
In de maand september werd aan het postkantoor te Zandvoort een bedrag ingelegd van ƒ 114.185,25 en terugbetaald een
bedrag van ƒ 92.684,04.
Burgerlijke Stand
27 september — 3 oktober 1963
Geboren: Gerard, zv. G. Paap en van E.
Rietveld; Madeleine Amalia, dv. A. M. H.
van Deursen en van W. Blouw; Cornelia,
dv. S. H. Brune en van A. M. Keur.
Ondertrouwd: Hans Verhoeven en Cornelia Jochems; Arie Cornelis Kerkman en
Antonetta Henrica Cornelia Dekkers.
Gehuwd: Theodorus Maria \Vilhelmus
Bussing en Thea Ebeltje Christina Walters; Petrus Paulus Johannes Geuke en
Tekla Fransisca Maria van Roode; Anton
Louis van Soolingen en Magdalena Johanna Bos; Johann Joseph Wobma en Maartje Nijkamp; Bartholomeus Johannes Dingerdis en Joukje Maria Jongsma; Willem
Jan van der Voet en Marja Berendina Elisabeth Obermann.
Overleden: Marijtje Molenaar, oud 84
jaar, gehuwd geweest met H. Keur; Dirk
Wassenaar, oud 75 jaar, gehuwd met H.
C. Berkhout.
Overleden buiten de gemeente: Arie Koper, oud 54 jaar, gehuwd geweest met E.
Koning; Johannes Hendrik Gerardus van
Veen, oud 87 jaar, gehuwd met B. W. M.
Nieuwenhuis.
Geboren buiten de gemeente: Marie Cecile, dv. F. Doorson en van D. R. A. Webeling.

Watergetijden
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11
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LW

HW

LW

5.24
6.08
6.54
7.47
8.54
10.21
11.54

1.00
1.30
2.30
3.00
4.00
5.30
7.00

17.45
18.28
19.15
20.12
21.28
23.06
24.30

13.30
14.00
15.00
15.30
17.00
18.00
20.00

strand
berijdbaar
9.30—15.30
10.00—16.30
11:00—17.00
11.30—18.00
13.00—19.30
14.30—21.00
16.00—22.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Aang. 5 lids GASRADl;
TOR ƒ50; VUURKORPt
aslade voor open vuur/j
Frans Zwaanstraat 78, t,
lefoon 4411.
Te koop z.g.a.n. Engei(
KINDERWAGEN, ƒ 100,
Nieuwste Volkswagens Diaconiehuisstraat 4.
7 Holl. MEEUWTJES t
gr. nieuwe V.W. 1500 'koop,
ƒ 1,50 p. st, 'Haai
Ook Opeis Rekord...'63 lemmerstr. 90, tel. 2378.
en Chevr. „Impala" Te koop: pracht eikem
HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200 DRESSOIR, 3 laden,
kastjes. Tel. 2779.
Te koop B R O M F I E r ]
CTW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN z.g.a.n., ƒ 200.-. Balistr. 3
Haarlem.
F. PLOEGMAN
Jan Jaarsma HAARD '
Erkend
z.g.a.n. te koop.
Parallelweg 13a
assurantie-agent
Dat vindt u bij
Stationsplein 15, tel. 4950. Te koop: Duitse PlANr
i.pr.st. ƒ 300,-. Tel. 3429.
Gevr. gemeub. KAMERS
BELONING!!
v. d. wintermaanden. Br.
ond. nr. 7707 bur. Zvt. Crt. Beloon de liefde van uv
dier met een gift ten lm
SPECIAALZAAK VOOR
Te huur gevr. GARAGE van het ZWERFDIER.
HERENMODE en. HERENKLEDING
omg. v. Speijkstraat. Tel.
KERKSTR.20 • TEC,:3136
2517 tot 5.45 uur of Br. nr.
Heeft u stof?
7708 bur. Zvt. Crt.
wij maken een vlot en l
Gevr. HUIS, te huur of te jurkje voor u. Mevrou»
Wij brengen u een ruime keus in:
koop. Aangeb. A'dam Ie Stoete, Coupeuse, De Ru»
et. Kinkerbuurt. Br. nr. terstr. 10/1, tel. 2239.
Costuums
7702 bur. Z.Crt.
Onze Weekreclame:
Gevr. gem. 2 of 3-kamer- WandscUemerlampkapjes
Pantalons
FLAT of bovenverdieping. f 1,50.
Diverse kleuren.
Telefoon 3806.
Colberts
Fa. SCHUILENBURG
In Zandvoort te huur: ge- Grote Krocht 5-7, tel. 297|
Overjassen
heel vrij modern HUIS m.
3 slaapk. en gar., op goede TV ANTENNES plaatsen
Regenjassen
st. Alleen v.d. mnd nov. '63 verplaatsen,
vernieuwen
tot maart '64. Br. nr. 7701 repareren, verhuren, enz.
Sportjacks
bur. Z. Crt.
J. Kerkman, Burg. Beeck
manstraat 36, tel. 4307.
Overhemden
Aang. PENSIONBEDRIJF
te Haarlem, op goede st.,
Pullovers
10 kmrs, 2 keuk., 2 toilet- Vlug, netjes en
ten, douche, 16 vaste huurgoed
Truien
ders. Huur ƒ 137,50 p.m. als Dannenburg
Gevr. huurhuis, flat of hoShawls
recabedrijf te Zandvoort.
het doe
Br. nr. 7704 Z. Crt.
Schildersbedrijf
Handschoenen
P. J. DANNENBURG
GARAGE of BOX te huur
v/h J. J. van der Mijt
Dassen en sokken
gevr., evt. v. d. winterm.
P.V. „Phoenix"
KONINGSTRAAT 73
Br. nr. 7705 bur. Z.Crt.
HUMANISTISCH VERBOND
Het onverwacht heengaan van
In het afgelopen seizoen hebben enkele Zondag 6 oktober, 9.4s uur, 298 m: radioZandvoort
JAN DORSMAN
GARAGE te koop gevr.,
Tel. 2457 b.g.g. 2584
leden van de Postduivenvereniging „Phoe- toespraak door de heer G. Stuiveling. Onomg.
Fazantenstr.-Patrijmx" fraaie resultaten behaald in de af- derwerp: „Uit humanistisch oogpunt".
A'dam tel. 020-741450
Weer ontvangen
heeft ons diep geschokt.
zenstr. Aanb. tel. 4411. Vraagt vrijblijvend offertt
deling Haarlem van de N.A.P.v.P. De
Bossa Nova shirt
Frans en Bep Pièt-Troosl
Haarlemse afdeling telt ongeveer 850 leZIJ KUNNEN ZELF NIET Binnenwerk, buitenden, ondergebracht in 28 verenigingen.
diverse kleuren f 7,90
Zandvoortse
Hockeyclub
Z.H.C.
VRAGEN!
De heer R. Engelander werd voor de
Daarom doen wij het voor werk, muurwerk
derde maal kampioen. Zijn andere resul- Programma zaterdag 5 oktober:
Dankbetuiging
hen. Steunt onze collecte!
taten waren: Ie Vitesse, Ie oude duiven, Meisjes: Zandvoort a-Alliance a
14.30 u.
Dierenbescherming,
ZandLangs deze weg betuigen wij onze harte- 22e jonge duiven en 9e fond.
Zandvoort b-BDHC d
15.45 u.
voortselaan 52, tel. 4561.
lijke dank aan familie, vrienden en buurtDe heer Jan Koper: lle Vitesse, 9e oude
Rood Wit d-Zandvoort c
14.15 u.
Bel direct 3992
genoten voor de bewijzen van deelneming duiven en 22e fond; de heer Th. van der
Kraaien c-Zandvoort d
15 u.
Gevr. voor 2 mnd HUISH. Specialiteit i.h. maken van
ondervonden bij het overlijden van onze Meulen: 4e Vitesse en 9e jonge duiven.
Zandvoort e-HBS e
15.45 u.
HULP voor halve dagen, gaten voor glasventilatoren
geliefde moeder en grootmoeder
De heer Van der Meulen werd Ie kamZandvoort f-Adsp Zandvoort a 15.30 u.
2x p.w. Aanb. 's ochtends Glashandel J. H. van Dorth
ELSJE KEESMAN-WEBER
pioen-generaal van het rayon Zuid van de Jongens: Scheybeek a-Zandvoort a 15.30 u.
foor 10 u. tel. 4450, Zand- Dr. Schaepmanstraat 13
BMHC d-Zandvoort b
15.15 u. Onder leiding van de dirigent T. Vrees- voort.
In het bijzonder dank aan dokter Zwerver afdeling Haarlem.
Ook de resultaten van de heer R. van
Zandvoort c-Rood Wit c
14.30 u. wijk, zullen de
en Zr. Langeveld voor hun goede zorgen.
Gijtenbeek mogen niet onvermeld blijven:
Kraaien b-Zandvoort d'
15 u.
Gevr. WERKSTER voor 2
Uit aller naam:
21e Vitesse, 3e jonge duiven, Ie fond, 6e
Zandvoort e-Alliance f
14.30 u.
ocht. p.w. Mevr. Keislair, betaalt voor lompen 30 cl
J. Keesman generaal, Ie van de Fondclub Amsterdam, Programma senioren zondag G oktober:
Kostverlorenstraat 99, tel. per kg; tijdschriften, kran
Zandvoort, Jan Steenstraat l
Ie van. de Nederlandse Flyingclub en Ie
Strawberries-Zandvoort l
12.30 u.
2406.
ten, carton 3 et per kg
van de door de Nederlandse Flyingclub
Zandvoort 2-Strawberries 4
14.30 u. dinsdagavond 8 oktober 8 uur
aangewezen duiven.
. t
Flinke WERKSTER gevr. lood, zink, koper, geisers,
Strawberries 5-Zandvoort '3
11 u.
baden, haarden de hoogste
De 'vereniging wist voor de tweede maal
Zandvoort 4-BMHC 9
11 u. in het PATRONAATSGEBOUW, Grote; Zeestraat 36. "
waarde. Alles wordt ge'"
in successie beslag te leggen op de tweede Dames: Strawberries 3-Zandvoort l 12.30 Krocht 41, worden hervat. '
drogen in met Purolpoeder.fi.eoenfi.Voor politiepost Zandvoort naald. Pakhuis: Schelpenplaats in deze sterke afdeling.
Zandvoort 2-Alliance 3'
12.30 u. H.H. Zangers, wij rekenen op U.'
NETTE HULP gevr. voor plein 7. telefoon 2845.
schoonhouden der kantoren
5 dagen 's ochtends van
7 u. tot 12.30 u. en zaterd.
CHIQUE!
- APART!
- ELEGANT! '
van 7 u. tot 9.30 u. Br.:
SCHITTERENDE NIEUWE
Cemsto, Nassaulaan 34,
Haarlem.
Draag
Gevr. MEISJE als hulp
Najaar- en wintermode 1963—1964
de zo ELEGANTE
i.d.
huish.,
5
halve
dagen
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Autorijschool K. O F F E N B E R G
p.w. Tel. 2565.
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris,
CC
Telefoon
20085,
Haarlem
van
Nertz, Blauwvos, enz. enz
O«J«""
WERKSTER gevraagd.
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594,
Mevr.
Zwerver,
Julianaweg
(Enigeseer fraaie bontmantels en tweedmantels)
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
la, telefoon 2499.
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN
WEGGELOPEN ZWARTE en het leed is geleden!
KATER, witte , pootjes, iGR;HOUTSTRAAT29, HAA'RLEM
witte bef en buik, naam
Haarlem
„Blacky".
Kostverloren- KAPSTER komt bij u aan
straat 127.
huis, permanent v.a. ƒ 10,v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel.
Steeds meer mannen dragen ze, de
Bel 020-122851
Schoonmaakbedrijf-Glazen:
}
wasserij kan nog WERK
AANNEMEN. Br. ,nr..7703 Reparatie Inrichting
bur. Zandv. Courant.
van Bel-O-fast en Tricot Nylon
van kunstgebitten
(strijken
totaal
overbodig)
Hogeweg 58, tel. 4166
en
vogelvoeders
PluimveeAls je binnenkomt dan sta je
Geopend: van 9-17 uur
Wij bieden u deze 2 topkwaliteiten in alle
Spec. afd,.. vogels en vogelZaterdag van 9-12 uur
maten voor
ƒ 12,75
kooien.
RUIME SORTERING
HEEMS Graanhandel, AnOok voor de JONGENS
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
thoniestr. 54-56, tel. 11607, Schildersbedrijf
TRICOT NYLON OVERHEMDEN in de maten
Wij bezorgen
Haarlem.
Alle merken ijskasten
door veilige belegging in stukken van ƒ 1000,—
28-35 vanaf
ƒ 7,50
maandag,
donderdag en
bij de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
• HAARDEN
EEN LEUKE TRUI, EEN MODIEUS PAKJE!
zaterdag in Zandvoort.
Het geld is bestemd voor financiering van eigen
BUITENWERK
• OLIEKACHELS
woningen voor BG-deelnemers.
BINNENWERK
Woninginrichting HEE• CONVECTORS
Inzetten van ruiten
41/2 % rente over volle looptijd gegarandeerd.
MEIJER, v. Ostadestraat 7a,
uit voorraad leverbaar in versch. prijsklassen.
Burg.
Beeckmanstraat 33
tel.
3116
kan
weer
STOFWij
hebben
de
nieuwste
wolsoorten
in
een
groot
Eigen service-dienst.
Geen zegelkosten, geen provisie. Desgewenst kan
FEERWERK aannemen. , Telefoon: 4755
kleurengamma, in allerlei prijsklassen, zowel
vervroegde uitloting worden aangevraagd.
Eventueel gemakkelijke betalingscondities
van binnen- als buitenlandse huizen.
Ook. schuldbrieven met rentebijschrijving: uw
Ook Contantzegels
ƒ 1000,— wordt ƒ 1500,- of ƒ 2000,—.
VÓERINGSTOF
voor uw zelf gebreide pakje ƒ 1,95 p.m.
Inl.: plaatselijk secr. op het raadhuis te Zandvoort en
Aangeb. te A'dam: ben.huis (laag-nieuwbouw) douBG-kantoor Haarlem, Dreef 34,
chc, tuin, box, voor klein gezin, ƒ 56,— per maand.
tel. (02500) 13986
HALTESTRAAT 12a, TELEFOON i 2099
Gevr. woning te Zandvoort. Oudbouw geen
'bezwamv
Br. nr. 7706 bur. Zandv. Courant.
!
Voor uw hartelijke bewijzen van medeAPOTHEEKDIENST
leven en, deelneming met het overlijden
DOKTERS-,
ZUSTERS- en
Met vreugde en dankbaarheid melden wij van onze' lieve zorgzame vader en grootvader
u de geboorte van onze dochter
DOKTOREN:
HENDRIK BLUYS
C. F, M. Robbers, Koninginneweg 34,
CORNELIA
betuigen
wij
onze
oprechte
dank.
telefoon 2813
S. H. Bruiie
' " 'l
Fam. Bluys
A. M. Brune-Keur
WIJKZUSTER:
Zandvoort,
oktober
1963
Zandvoort, 3 oktober 1963
Zuster Feith, Overtonstraat 43, telefoon
Zeestraat 46
Hclmcrsstraat 15
2500-51595, Haarlem.
Tijdelijk: Burg. Beeckmanstraat 35
APOTHEEK:
w
Op 16 oktober 1963 hopen onze ge5 t.m. 11 oktober:
§
„ liefde ouders, behuwd-, groot- en
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Inplaats van Kaarten
U overgrootouders
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
§)
A. van dei M ij e
Heden oveileed nog vrij onvervoor spoedgevallen.
en
wacht, na een kortstondig, doch
moedig gedragen lijden, onze geD. van der Mije-Keur
Zondag 6 oktober
liefde broer, zwager en oom
Dierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
hun 50-jarige echtvereniging te herJRN DORSMAN
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524
denken.
Dat zij nog lang gespaard mogen
op de leeftijd van 63 jaar.
blijven is ons aller wens.
PREDIKBEURTEN
J. A. Tennes-Dorsman
Wed. G. van der Mije-Sieders
A. Dorsman
HERVORMDE
KERK, Kerkplein
W. van der Mije
A. Dorsman-Zwemmer
Zondag
6
oktober
H.
van
der
Mije
W. Dorsman
10.30 uur: ds. C. de Ru. Bedieninig H.
A. van Bogyet-vnn der Mije
J. Dorsman-Loos
Avondmaal.
'J. van Bogget
J. G. Dorsman
Het Huis in de Duinen:
'A. K. van der Mije
A, Dorsman-Keesman
19.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
H.
H.
van
der
Mije-Koper
en neven en nichten
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
M. van der Mije
Zandvoort, 2 oktober 1963
10.30 uur: de heer G. J. Huijgen.
L. van der Mije-Sietsema
Achterom 4
en klein- en
NED.
PROTESTANTENBOND
De overledene ligt opgebaard in de
achterkleinkinderen
Brugstraat 15
Rouwkamer Dorpsplein 11 te ZandZandvoort, oktober 1963
Zondag 6 oktober
voort. Bezoek aldaar des middags
Willemstraat 29
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
van 3-4 uur en des avonds van
Haarlem.
7.30- 8 uur.
De begrafenis zal plaats hebben op
GEREFORMEERDE KERK
maandag 7 oktober om 2 uur op
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
de algemene begraafplaats te ZandZandvoortse Korfbalclub
Zondag 6 oktober
voort.
Het eerste twaalftal start het competitie9 en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
seizoen met een thuiswedstrijd tegen Oosterkwartier 5.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed_.
Op 2 oktober werd vrij plotseling
K.J.C. Zandvoort
van ons weggenomen onze goede
KJC Zandvoort is j.l. woensdag met de Voor Zandvoort-Noord:
brandweercollega
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
wintercompetitie gestart. De eerste uitslagen luiden: 1. C. v. Hof f, 2e G. Meijer. , Dr. Jac. P. Thijsseweg.
JOHflNNES JAC OBUS DORSMAN
Dat hij ruste in vrede is de wens van
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
bestuur en leden van de Vrijwillige
Dinsdag 8 oktober
Brandweer Zandvoort.
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

FAMILIEBERICHTEN

5 punten

O

van belang

Moderne coupe
Solide stoffen
Perfecte afwerking
Veranderingen gratis
Uiterst scherpe prijzen

RUIT STUK?

Zandvoorts Mannenkoor

Akersloot

repetities

Jeugd puistjes

I N 20 L E S S E
UW RIJBEWIJS

SHOWMANTELS

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

GEMAKSSCHOENEN

Autorijschool A. S N E L U N S

Kleine Houtstraat 24

Fa. W. BLOM

De winkel achteraf
PAF!

witte overhemden

4 5% rente
van uw spaargeld

C. J. PAAP

Brei hef zelf!

Ook voor hengelsport

„DE WOLBAAL"

DÏSCOTA

N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten
de veilige weg naar het eigen huis

verkoopt meer dan u weet, o.a. fantastische

Radio-gram ofo on
combinatie
Zeer fraai meubel notenhout.
PRIMA RADIO
TELEFUNKEN
PLATENWISSELAAR
slechts

door een goede

Verwarming en goede Verlichting

f 398,

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Gevraagd: Winkeljuffrouw
voor SLAGERIJ BURGER Haltestraat 3, vijfdaagse
werkweek. Aanm. overdag in de winkel, 's avonds bij
A. G. Burger, Frans Zwaanstraat 64, telefoon 2643.

Pianist(e) gevraagd
voor het begeleiden van balletlessen in Zandvoort.
Informaties via Haarlem, Wagenweg 208, telefoon
02500-19988.

Een enorme collectie vindt U bij de

Firma Schuilenburg

RADIO- en T.V.-TAFELS v.a. 2Z,ZIE ONZE NIEUWE ETALAGES
VOL MUZIEKGENOT

Buiten koud, binnen warm

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

WONINGRUIL

i

DISCOTARIA

De zaak met 110 % service
THORBECKESTRAAT 15 — ZANDVOORT1

Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Reeds vanaf ƒ3,95 WANDLAMPEN
Reeds vanaf ƒ 9,95
STAANDE SCHEMERLAMPEN
KRONEN, KAPPEN enz.
STRAALKACHELS, vanaf
RADIATOREN, vanaf
BADKAMERVERWARMING
ELECTR. BEDKRUIKEN
REGENBROEKEN, vanaf
REGEN CAPE

Voor een sportief

heren- of jongensmontuur
ƒ12,95
ƒ 39,80
ƒ29,50
ƒ 32,50
ƒ 7,95
ƒ 5,95

Brillenspecialist L O O 3VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op voorschrift monturen met vastgestelde vergoeding en glazen zonder kosten.

deer slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort

Tel. 4492

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUl^KT
1
f

,

ELBCTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARERADIOTOESTELLEN. Wi] leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa• 64, tel. 2914

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

In de door ons
zorgvuldig gekozen collectie
Ha... hm... heerlijk nieuws!
vindt u beslist het model, dat u zoekt.
Ook in grote maten een. uitgebreide keuze.

vruchtenyoghurt
••«•••*.*••••••*••••••••*•••••••••••

een

nieuwe
lekkernij!

NYLON DAMES JACKETS met wollen kragen, gemaakt van 80 % nylon
en 20 % terlenka, gevoerd met Isotermyl, isolerend dus warm, in zwart, marine en bordeaux, alle maten ƒ 45,Maakt u bij ons rustig uw keuze!
Modellen van de meest vooraanstaande binnen- en buitenlandse huizen.

Modehuis „De Waag"
HALTESTRAAT 40, TELEFOON 2087
Steeds e.en sta-p voor!

Autoverhuur Zandvoort

.

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Als u

BIJVERDIENSTE
een goede ontwikkeling hebt genoten; goed met
mensen kunt omgaan en genegen bent een gratis
opleiding te volgen
schrijft u dan eens aan Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Dreef 34, Haarlem.
Het zomerseizoen is voorbij, de vakanties
achter de rug en met frisse moed gaat de
fa. Nooy aan het winterseizoen beginnen.
Vanaf a.s. zaterdag starten wij met een

enorme kousenactie

Haltestraat 65, telef. 2Ü60

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grajwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenhcid. Zie onze etalage.

Prima rietmatten.
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke lioeveelheid.

WIST U

een of meerdere avonden per week tegen vergoeding
produktief wilt maken;
(
in Zandvoort of direkte omgeving woonachtig bent;

Yogi - dat is kostelijke vruchtenyoghurt
met feestelijk veel stukjes échte vruchten. Een nieuwe lekkernij die altijd
smaakt op elk uur van de dag.
Feestelijk veel stukjes échte ananas,
mandarijnen of hazelnoten, maken
Yogi tot een onweerstaanbare lekkernij voor kinderen, voor volwassenen,
voor iedereen!
.Ook u die om uw lijn moet denken
. kunt naar, hartelust meesmullen, want
Yogi vruchtenyoghurt is „slanke-lijnyoghurt".

BLOEMENHUIS
R. H. v. d. MEIJ

Sport-^en Judoinstituut °^

WIMTBÜCHEL

Rijks gedipl. leraar lich. opv. (C.I.O.S.)
jiu jitsu en judo specialist, 3e dan
Ie keus NYLONS vanaf
95 et N.J.J.B. gedipl. sportmasseur.
Alle moderne kleuren in voorraad. Bekende merken o.a. Jovanda, Libelle,
3 sperren enz. ,
en heren keep fit clubs
ZIE ONZE ENORME SORTERING DamesKleuterjudo, kleutergymnastiek
'• Op kousenboelcje nog eens extra Jiu
jitsu, judo, jeugdjudo v.a. 5 jaar
10 % horting
Scholierenclubs voor judo en boksen
Boksen jeugd v.a. 14 jaar en senioren
Skitraining met toegepaste conditie oef
Onze skiervaring brengt succes!
Massage, warme douches, hoogtezon
Privé lessen en clubs
ZAAL HOGEWEG 42 ~ TELEFOON 3965

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij
Telefoon 2653

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263
SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.

\

Voor oktober

NOOY

Geef mij maar

eens
anders

Notten

VSSKUNWG
VOOBIKHTSH VOOR. ecw

HALTESTRAAT 59

Teenagers!
Hoor je eigen stem
voor de radio!
Zelf je lievelingsplaat aankondigen
en een groet uitspreken voor Radio
Veronica? Dat kan in Miss Yogi's
programma:
, Je eigen stem in de ether".
Schrijf Miss Yogi - Postbus 1234,
Den Haag.
Vermeld je lievelingsplaat en vraag
je ouders om toestemming,

t-

£
V

J
•
•
•,
•'

•«•••••«••*••**««*««•*.«••••.••V

ha... •
hm...
heerlijk!

Yogi-ananas
Yogi-mandarijnen
Yogi-hazelnoten

Telefoon 4395

Zo kant en klaar, in gezellige, handige
weggooi-bakjes! Gezellig op tafel,
handig om mee te nemen.
Vraag uw melkman naar
Yogi vruchtenyogmirtl

TOLL

Belangrijke

inboedelveiling

Maandag a.s. 7 okt. begint

Brederodestraat 24, telefoon 2283.

bij uw melkman... in het''
restaurant... in de snack- *
bar!Ha...hm...heerlijk! ,

„Goedenmorgen l" Da's
goed.-Togi-vruchtenyoghurt
bijl ontbijt*

Togi~ vruchtenyoghurt .,.
maakt elk twaalfuurtje
goed.

DEKENS
*Moderne en bloemdessins
Snijmaat 140x200
Snijmaat 160x200
Snijmaat 180x215

ƒ 19,75
ƒ 21,75
ƒ 27,50

POLYESTER DEKENS
Snijmaat 140x200
Snijmaat 180x215

ƒ 28,75
ƒ 37,50

Beddemnagazijn

W.BLKemper
Haltestraat 21, telefoon 2119

„Dag Mam, ha d'r is
Togil" Een gezonde en
smakelijke- verrassing na
schooltijd.

Da's een idee: Togi-vruchtenyoghurt bij de teevee!
gander kijkverlies, In 'n
wip iedereen verwend.

Elke fijnproever prefereert:

Naar strand, bos of hei.,,
yogi hoort erbij!

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

WEGENS V A K A N T I E
gesloten op 7, 8, 9 en
14, 15, 16 oktober.

Verkoop

•Uit en thuis:

A. G. SLINGER

VOOR UW
TEXTIEL en BABYGOED

„Geef mij maar %bgïf
J
ober!»
W-631.

tollens

LEFFERTS Wij 11611 611

op donderdag 10 oktober
's morgens 10 uur in het vcillinggebouw

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2
w.o. blanke eetkamer, bankstel, huiskamerameubl., slaapkamsrameubl., noten salonamcubl., tafels, spiegels, boekenkasten,
garderobekasten, kantelbedden, matrassen, bedspreien, vloerkleden, vloerbedekking, radio's, bureaus, terrasstoelen, haarden, kachels, fornuis. 2 oliekachels (Perfection), rotanmeubclen, banjo, en veleandere goederen.
BEZICHTIGEN: woensdag 9 oktober van
2-8 uur.
Inlichtingen telefoon 2164.

Pedicure
enVoetmanicure
en handmassage
Stcunzolcn naar maat

A. W. v. d. Mije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Van Kessel
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Comm. v. huishoudelijke en
gezinsvoorlichting Zandvoort
CURSUS KOKEN
op 4 maandagmiddagen in november.
(Geen avondcursus) Aanvang 4 november
2 uur. Kosten ƒ 2,- voor de gehele cursus.
Aantal deelneemsters onbeperkt.
CURSUS GESCHENKEN MAKEN
8 ochtendlcssen (totale kosten ƒ 4,-.) Aanvang woensdag 9 oktober 10 uur. Enkele
dames kunnen nog geboekt worden.
DE CURSUSSEN '
„naaien" en „hoeden maken" zijn volgeboekt.
Opgave en inlichtingen bij "mevrouw A.
Blaauboer-Zwart, Hogeweg 82._ Schriftelijk
of telefonisch onder no. 4655 van 9-9.30
v.m. of van 1-1.30 uur n.m. Alle lessen worden gegeven in het gelïouw van het Gom.
Gasbedrijf, Tolweg 10.

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 i
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 -

•*i
i

SCHILDERSBEDRIJF

PRESBURG brengt wat tieners graag dragen!

Fa J. v. d. Bos & Zn

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

95

Leuke, moderne schoenen, Sprankelende snitten. Sfeervolle kleuren.
Prettig van pasvorm. Licht en flexibel. Duur? Helemaal niet. Ondanks
de loffelijke kwaliteit vallen de Presburg-prijzen geweldig mee. En,..'t zijn
sterke schoenen.

15

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3363

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
4389 VAMOR-Rijschool „De Brandmg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rhiko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Naclitveiligheiasdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Modieus en sportief „Alhambra"molièrtje van prachtig schorsnubuck.
In bruin of rood. Met „Lana"-rubberzooltje en leuk opbouwhakje.
Maten: 31-36
15.95

Geknipt voor tieners! Zeer apart flatje
van bordeaux of rood leder. Klepje met
sierlijke zwart-lak-garnering. Met leuk
hakje en Yvonne-rubberzooltje.
Maten 32-36
15.95

Zeer comfortabele Jongensloafer
met elastieken inzet. Zit als gegoten.^
Bijzonder licht en buigzaam. Voortref-'
felijke kwaliteit. Zeer sterk. In zwart.
Maten: 35 ... 17.90136-39 ... 19.90

Zeer exclusieve Jongensmolière op spitse Italiaanse leest en met astrakan-prentleder
achterpand. Heerlijk licht en flexibel. Mooi
kwaliteitsleder. In zwart, met lederzooi. Maten
34-35
15.95|36-40
17.95

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

BULLETIN

RIJLES

Philips-specialist F. H. Penaat,
Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534
presenteert u voor de komende wintermaanden:
PHILIPS TELEVISIE naar keuze, seizoen '63'64, uitgebreid met 2e kanaal, compl. geplaatst in

De hogeschool voor
autorrjkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

VERHUUR met recht van KOOP,
6(H van de huur wordt u dan
terugbetaald.

voel u
jong
en vrij
en modieus j
in uw

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand huur te betalen. Wij zorgen voor een
prima ontvangst. Volledige service. Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitgebreid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
Wij geven de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
' PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Wij geven u tijdelijk extra inruilwaarde van 40-60 gulden bij 3 modellen uit de serie.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
f* ff
T%fKfJt
Hl
PHILIPS SPECIALIST X . II. JftlM A/i l

1

KOSTVERLORENSTRAAT 7
Telefoon 02507-2534

MONOPOLE
VRIJDAG 4, ZATERDAG 5 en
ZONDAG 6 OKTOBER, 8 uur
Eddy Gonstantine in

Lemmy Caution
en verdovende middelen
Spanning! Avontuur!
Met Dorian Gray, Pierre Grasset, Fabienne Dali.
14 jaar.
DONDERDAG 10 OKTOBER, 8 uur

Als de Kraanvogels overvliegen

met

Lycra

is onze Herfstcollectie •

De beroemde Russische film, bekroond met
de grote prijs van Cannes 1958, met Tatjena Samojlowa, Alexei Batalo/, W. Merkoerjef en A. Sjworin.
14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR:

Alleen op de wereld
Alle leeftijden.

(transpirationprooft)
Een heerlijk modieus nieuwtje
Pas-Tunette wordt nu gemaakt met Lycra,
een nieuw wonderelastiek.
Uiterst dun en soepel. Vlinderlicht.
Maar niettemin bestand
tegen eindeloos wassen.
En bovendien: transpirationproof!
Wij zullen u met genoegen
deze nieuwe elegante
modellen laten zien.
Komt u eens langs?

*Tëé 2550

SCHOENHANDEL
annex reparatie-afdeling

Voor een vlot damesmontuur
Maar ook voor een elegante
AVONDBRIL:

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. opticien
HALTESTRAAT

NYLON BEHA's met kanten bovenstukje,
goede pasvorm
Prettige katoenen, voorgevormde BEHA
STRAPLESS BEHA met broderie kant,
voorgevormd
Zwarte modieuze NYLON-BEHA,
goede pasvorm - voorgevormd

5, telefoon 2174

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Gediplomeerd Coupeuse
heeft nog enige tijd beschikbaar
voor het maken van japonnen enz.

. TINY HARMS

Zuiderstraat 8, tel. 2440, Zandvoort

heeft voor u de nieuwste modellen

BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
EETHOEKJES
Zeer voordelig, zo van fabriek
VINKENSTRAAT 46, TELEF. 2484

NYLON BEHA met kanten cup
„PLAYTEX" BEHA's
kort en lang model
26.75 16.75
orachtige pasvorm

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Fa. „Hanja"

5.75
4.95
4.95
5.95
6.75

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Grote sortering STEP-INS
•

STEP-IN, zeer elastisch ....

5.95

3.75

•

STEP-IN met gekruist voorpand

•
•

„LYCRA" STEP-INS
15.75
14.75
Elastische STEP-IN
1 n OK
met verstevigd achterpand l U.5rï>

6.95

met verstevigd voorstukje 14*90

Breng vooral deze maand - oktober - een bezoek aan een Bondsspaarbank,

HAARLEM :
Heemstede :
Zandvoort :
IJmuiden :
Haarlem-N. .

uu* speciaalsaak

herkenbaar aan het embleem-met-de-bij. Ervaar wat goede spaarbank-service

mede en bivalileil

winst beoogt en geen groepsbelang kent.

Grote Houtstraat - Ged. Oudegracht 86
Raadhuisstraat 52
Gr. Krocht 30 - 36
Kennemerlaan 41
Winkelcentrum „Delftwijk" - Rijksstraatweg 533

is van de spaarbank, die uitsluitend het belang van de spaarder dient, geen

Leg een basis voor uw persoonlijke welvaart -bij de

UTSSPAARBANK
Grote Krocht 38 - Zandvoort

Abonneert u op de Zandvoortse Courant
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DINSDAG 8 OKTOBER 1963

ZANDYOORTSE COURANT

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; .buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Z.R.B-LEDEN BIJEEN
Voorzitter hoopt op herstel goede, betrekkingen met politie
J.l. vrijdag vond in hotel Keur de najaarsvergadering plaats van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. In zijn openingswoord releveerde de voorzitter van de ZRB, de
heer J. G. Bisenberger, de perikelen rond de speedboat, waarin de reddingsbrigade
geheel ten onrechte en tegen haar zin, werd betrokken.
Deze kwestie heeft er toe geleid dat de
eertijds goede verstandhouding tussen de
gemeentelijke politie-functionarissen en
•de ZRB ongunstig werd beïnvloed. Spreker betreurde dit en hoopte dat de samenwerking spoedig zou worden hersteld.
Vervolgens gaf hij een overzicht van de
verrichtingen van de brigade in het afgelopen zomerseizoen. De zee eiste deze
zomer twee slachtoffers. In beide gevallen waren het buitenlandse vakantiegangers. Veertien reddingsacties werden met
succes bekroond. De ZRB verleende aan
tientallen strandbezoekers de eerste hulp
en honderden zoekgeraakte kinderen werden in de posten van de brigade ondergebracht.
De door de vrijwilligers gehouden, strandcollecten brachten dit seizoen ruim tweeduizend gulden op, duizend gulden minder
dan in de zomer van 1962. Het slechte
weer verhinderde het houden van de reeds
vastgestelde derde collecte. Een- financiële
tegenvaller, die de aanschaf van reddingsmateriaal in gevaar brengt.
Na dit algemeen overzicht werden de
notulen en de ingekomen stukken behandeld. Voor het komende jaar heeft de ZRB
een verhoging van het jaarlijks bedrag
aan subsidie aangevraagd. De aanvraag
geschiedt qm aan een dreigend tekort te
ontkomen. Over het aan bestuur van het
Strandschap Zandvoort uit te brengen
rapport werd tijdens de bijeenkomst uitvoerig van gedachten gewisseld. Verschei-

dene voorstellen m.b.t. de verbetering van
het beveiligingssysteem werden naar voren gebracht, o.a. betere communicatiemiddelen, meer reddingslijnen en het
schoonhouden van het strand.
De Zandvoortse Reddingsbrigade nam in
het afgelopen seizoen deel aan roeiwedstrijden in Katwijk en Bloemendaal. Le-

verde de ontmoeting in Katwijk voor de
ZRB geen resultaat op, de wedstrijd in
Bloemendaal werd een doorslaand succes.
Tijdens de bijeenkomst ontvingen mej. C.
van der Kruk en de heren Jb. Kraaijenoord en KI. van der Mije het strandwachtdiploma A. De vergadering werd besloten met de vertoning van een filmpje van
de roeiwedstrijden tijdens 'de stranddag in
Bloemendaal.
*
Aan het begin van de najaarsbijeenkomst
van de Zandvoortse Reddingsbrigade is
het overlijden van Jan Dorsman herdacht.
Hij was een der oudste brigadeleden, die
meerdere keren aktief aan het reddingswerk heeft deelgenomen. Hij verschafte
de ZRB een aantal praktische wenken voor
de verbetering van de strandbeveiliging.
Ter nagedachtenis van Jan Dorsman namen de leden van de reddingsbrigade een
ogenblik stilte in acht.

PTT blijft achter
bij het huidige tempo
De Nederlandse PTT heeft ernstige moeilijkheden. Het huishoudboekje van het
PTT-gezin ziet er treurig uit. Voor het eerst in een lange reeks van jaren heeft
'de PTT als geheel een verlies geboekt. Een herziene raming verwacht voor 1963
een exploitatietekort van 3,8 miljoen gulden.

Eerste overwinning in voetbalseizoen

o

ZVM won met 3-0 van Schoten
Begint met de 3-0 zege van Zandvoortm. op Schoten de victorie? De ecrstvolgende wedstrijden zullen het antwoord geven op deze vraag. In ieder geval is bij de
Zandvoortse voetballiefhebbers de hoop gewekt, dat aan de reeks nederlagen sinds
het begin van de competitie, een eind is gekomen.
Twee minuten na het taeginsignaal moest in buitenspelpositie, het derde doelpunt.
doelman Honing van Schoten capituleren Het was een anti-climax voor beide parvoor een treffer van Nijkamp, 1-0. De de- tijen. Schoten trok zich ontmoedigd in de
fensie van de gasten werd hierna verschei- verdediging terug en Zandvoortmeeuwen
dene keren in het nauw gebracht door de toonde weinig lust de situatie uit te buiaanvalsgolven van de kustbewoners, maar ten. De vlam van de wedstrijd blies zichwist zich tenslotte vrij te spelen, De vrij- zelf uit.
heid werd echter door Schoten verkeerd
benut. Stobbelaar werd op ongeoorloofde
wijze van de bal afgehouden en kreeg van Na afloop van de voetbalwedstrijd werd
de arbiter een vrije schop toegewezen. in de kantine van het clubgebouw offiMet een spijtig gezicht moest keeper Ho- cicel afscheid genomen van de heer B. Waning even later het leer uit het net halen,
ter, die 18 jaar in het eerste elftal heeft
2-0.
De voorhoede van Schoten liet zich door gespeeld. In een korte toespraak relevccrdeze achterstand niet deprimeren en kwam de de voorzitter van Zandvoortmeeuwen,
steeds dichter in de buurt van doelman de heer F. van Turenhout, de verdiensten
Vlug, die maar weinig steun van de ach- van deze speler voor zijn club. Vooral de
terhoede van zijn club ondervond. De dejongeren hadden van hem" veel steun onfensie van Zvm. reageerde nerveus en onevenwichtig op de aanvallen van de te- dervonden. De heer Water ontving uit
genstanders. Vlug was echter niet van handen van de voorzitter een bedrag onde wijs te brengen en hield het leer buiten der couvert en een bal met handtekeningen
de doelpalen.
van zijn medespelers uit het eerste elfIn de tweede helft werd het doel van
tal. Zijn echtgenote kreeg bloemen.
Schoten en Zandvoortmeeuwen afwisseHierna voerden nog de heren E. Kerklend onder vuur genomen door vrijwel gelijkwaardige aanvalslinies. Nijkamp en man, P. Schaap en J. Ramkema 't woord.
Oosterbaan zagen enige malen kans de
De heer Water dankte de sprekers voor
achterhoede van Schoten te omspelen, hun vriendelijke woorden bij zijn afscheid.
maar voor het. doel liet vrouwe Fortuna
hen in de steek. Ook Schoten deelde in het
slechte humeur van genoemde dame en
zag zich een doelpunt wegens handsbal Ranglijst Zandvoortmeeuwen
ontgaan.
In de 32e minuut scoorde Van der Mije, De stand in afdeling West, 2e k. B, luidt
als volgt:

De enige winstgevende familietak is de te- maken van bijna 81 miljoen gulden, heeft
lefoondienst. Maar bij de posterijen bij- een enorme achterstand bij het aanleggen
voorbeeld worden ontstellende verliezen van nieuwe lijnen. De wachtlijst zal eind
geleden. Voor dit jaar rekent men op een volgend jaar met 130.000 stuks een reverlies van vijf en vijftig miljoen gulden. kordlengte krijgen. Talrijke centrales verDit is vooral te wijten aan de enorm ge- tonen technische fouten, doordat de appastegen personeelskosten. De loonpost van ratuur veroudert. In de grond van de
de PTT bedraagt zo'n 560 miljoen gulden. zaak is dit ook weer een financiële kwesDe directie ziet dan ook met angst en vre- tie. De PTT heeft niet voldoende investezen verdere loonstijgingen tegemoet. Een ringsgeld om genoeg nieuwe apparatuur
verhoging van slechts één procent van de te kopen. Maar ook het personeel ontlonen betekent voor de PTT een extra-uit- breekt.
gave van meer dan vijf miljoen gulden.
Bij de PTT hoopt men in de toekomst
JTn zijn nieuwe begroting voor 1964 is een wat zelfstandig^- status - te ..verkrij-.
minister Van Aartsen (verkeer), die ook gen. Misschien, zo rekent men, kan dan
Brigade zwom naar winst
Celeritudo
4 3 1 0 7 7— 2
de PTT-zaken behartigt, wat optimis- op particuliere basis geld worden geleend.
Velsen
4 2 2 0 6 12— 8
Tijdens de j.l. zondag in de hoofdstad tischer voor wat betreft de financiële re- Het veranderen van de positie van het
Hillegom
9- 5
4 2 2 0 6
gehouden
districtswedstrijden
reddend sultaten van de PTT in 1964. De bewinds- staatsbedrijf is geen gemakkelijke zaak.
TJltrajectum
4
3
0
1
6
1
0- 6
zwemmen heeft de Zandvoortse Reddings- man verwacht, dat Vader Post een winst Deskundigen zitten hierop al jarenlang te
HBC
4 1 2 1 4 4- 4
brigade enige successen behaald.
zal kunnen maken van 72 miljoen gulden. studeren. De Commissie-Goedhart heeft
TYBB
3 1 1 1 3 8- 8
Mej. Sonja Bos werd tweede in de hon- Maar vorig jaar verwachtte zijn voorgan- inmiddels haar rapport uitgebracht aan
UW
4 1 1 2 3 7—10
derd meter schoolslag in de tijd van 1.41.6, ger ook een winst van bijna vijftig mil- de minister. De inhoud van het rapport
Schoten
4 1 1 2 3 3- 6
achter mevr. D. Stokman-Turkenburg — joen. Maar de minister — die uiteindelijk is geheim. Maar naar verluidt is de comBaarn
3 -l 0 2 2 3- 5
1.40.9 — van de Haarlemse brigade. In de de zaken van de PTT uitmaakt omdat het missie het met één ding eens: Er moet
Quick A
4 l 0 3 2 8- 8
tijd van 1.48.9 werd de heer R. Vos eer- nog steeds een staatsbedrijf is — heeft wat gebeuren wil de PTT niet hopeloos
Zandvoortm.
4 l 0 3 2 6—10
ste in de honderd meter schoolslag en de nu besloten een aantal tarieven te verho- achterop geraken.
Ripperda
4 l 0 3 2 7—12
Hoeft niet. Als u maar zo verstandig
heer N. Baan tweede in de tijd van 1.51. gen. Het verzenden van drukwerk bijvoorbent, naar Huizing op de Kruisweg te
In het nummer 3 x 25 meter wisselslag- beeld zal wat duurder moeten worden en
komen. Daar vinden we de oplossing:
estafette gekleed heren, plaatste de ZRB ook de tarieven van de girodienst gaan
een schoen die listig gemaakt Is om een
losse steunzool te „verbergen". Een
zich tweede in de tijd van 1.06.3, achter omhoog. Van het drukwerk verwacht de Sparen in Zandvoort
schoen die leuk is, heerlijk zit, lekker
Amstelveen in de tijd van 1.05.41. Het es- minister, dat de tariefsverhoging 22,5 mil- De inleggingen bij de Nutsspaarbank te
loopt. Dat komt uw ware charme ten
Onafhankelijkheidszegels 1963
tafette-team bestond uit de heren R. Vos, joen gulden extra in het laatje brengt. Zandvoort bedroegen in de afgelopen
goede. Dus... regelrecht naar Huizing
N. Baan en K. van der Mije.
maand
ƒ
488.307
en
de
terugbetalingen
ermee
l
Maar dan nog blijft de verwachting, dat
Ter gelegenheid van de herdenking van
De ZRB werd derde in het nummer pop- de posterijen in 1964 een verlies zullen ƒ 343.454, zodat het spaarsaldo ƒ 144.853
Nederlands in 1813 herstelde onafhankeduiken in de tijd van 50.8, achter Am- boeken van ruim 36 miljoen gulden.
beliep. Het spaartegoed bij de Nutsspaarlijkheid
zullen van 21 november 1963 tot
sterdam in 47,7 en IJmuiden in 46,9.
De financiën zijn niet de enige oorzaak bank steeg hiermede tot een totaal bedrag
en met 31 maart 1964 op alle postinrichvan de hoofdpijn, die de minister en de di- van ƒ 6.138.921.
tingen in Nederland drie bijzondere zegels
In de maand september werden voorts
recteur over de PTT moeten hebben. Het
Gymnastiek voor bejaarden
bedrijf kan, zo lijkt het, de versnelde 60 nieuwe spaarders ingeschreven, waarzonder bijslag worden verkocht.
speciaalzaak voor schoenen die ekker zitten
De onlangs voor de leden van de bejaar- techniek niet meer bijbenen. De telefoon- door het totaal aantal spaarders steeg tot
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 126 37
Deze zegels zullen worden vervaardigd
densociëteit „Voor Anker" vertoonde film dienst, die volgend jaar een winst moet 4911.
naar
ontwerpen van de heer R. D. E. Oxefilm „Gymnastiek voor bejaarden" heeft
tot gevolg gehad, dat een groot aantal lenaar te 's-Gravenhage in de waarden 4,
den de oefeningen wil gaan volgen. Onder
ook nog reklame krijgen. Net als de vlieg- 12 en 30 cent. De afbeeldingen op de zeleiding van mevr. Willemse, zal de gymnatuigjes 's zomer boven het strand en Ra- gels en de kleuren zijn de volgende:
stiek iedere woensdag van 1.30 tot 2 uur
dio Veronica, die constant de eetlust van
4 cent: landing van de Prins van Oranje
menig braaf huisvader met teenagers bein Zomerlust worden beoefend. Bejaarden
derft.
te Scheveningen; blauw, goudoker, zwart.
die aan de oefeningen wensen deel te nemen kunnen zich aan de zaal opgeven.
Tante Agaat heeft er ook weet van. Die 12 cent: driemanschap Van Hogendorp,
is tegen alle vormen van griezels opwek- Van Limburg Stirum en Van der Duijn •
De lieden saboteren
kende middelen, zoals gangsterfilms, onZeepost
gemotiveerde waaghalzerijen en schietpar- van Maasdam; geel, blauw, zwart.
Ook is ze tegen brandstichten, roof30 cent: de eedsaflegging door Koning
Met de volgende schepen kan zeepost wor- Toen tante Agaat en ik een paar weken gevallen dames en dan is 't nog erger) in tijen.
overvallen op touw zetten, mensen stomden verzonden. De data, waarop de cor- geleden eens een avondje aan het tv-toe- onze huiskamer worden gestrooid, dan pen
Willem
I; roodbruin en zwart.
en slaan, gepraat van vergaderingsrespondentie uiterlijk ter post moet zijn stel doorbrachten, viel het ons beiden op kunnen ze mijn portie t.v. gerust aan de maniakken
en
geleuter
van
partijbonzen.
Behalve
de landsaanduiding en het
bezorgd, staan achter de naam van het hoe dor en saai eigenlijk de meeste tele- beren geven, maar ik pas. De onnozelheid Ik heb haar eens gezegd dat er dan eigenvisie-programma's zijn. Ik weet wel dat om te veronderstellen dat niet-geestver- lijk niet veel meer overblijft om echt van waardecijfer worden voorts de jaartallen
schip vernield.
er in bepaalde kringen geijverd wordt voor wanten brave en volgzame en liefst hard te genieten. Ja, daar was ze 't mee eens.
1813-1963 op de zegels vermeld.
Verenigde Staten van Amerika:
een tweede net, maar daarmee vangen ze ploeterende partijgangers worden bij het
Ik heb al eens eerder mijn misnoegen
mij niet, hoor! Ik ril al bij voorbaat als aanhoren en aankijken van bolwangige kenbaar
ss „Westerdam", 9 oktober.
De zegels blijven voor frankering geldig
gemaakt
over
sommige
(de
ik er aan denk wat het dan moet worden. parlementarieërs, wier enige levensvreug- meeste) tv-programma's. Laatst kregen
Australië:
tot en met 31 december 1965.
de
bestaat
in
het
zaaien
van
chauvinisme
Een
keus
doen
uit
twee
vervelende
proms „Riederstein", 9 oktober.
de pil te slikken van die verschrikkegramma's, plus de ergernis van verloren en verveling. En wilt u dan maar even we
opschepper Mr. Cox. Kwamen daarBrazilië:
avonden. Dat kan wel eens te veel van het uw luister- en kijkgeld op tijd betalen, lijke
een serie shows, die allemaal op elkaar
slechte worden. Komt er nog bij dat ik er- vrienden, anders sturen ze een beroeps- na
ms „Santa Ursula", 10 oktober.
leken, gevolgd door de eeuwig kauwende 1.500.000 tv toestellen
gens heb gelezen dat de t.v. in sommige geldvanger naar je toe.
Brits Oost-Afrika:
tienergezichten
bij Top of Flop, gecombigevallen het karakter van de mensen verEn in het gehele gedoe trouwens zit de
met de hartverscheurende jengel- Verleden week is bij de Dienst Luister- en
ms „La Bourdonnais".
andert. Ik moet dat onderschrijven, vrien- klad. Jarenlang hoor je voetballiefhobbers neerd
muziek van kunstmatig opgevoerde gi- Kijkgelden het anderhalf miljoenste teleCanada:
den en ik voeg er aan toe dat die karak- weeklagen over het gemis van ons Neder- taargejengel.
Nou zie ik de zaak misschien
terwijziging zich meestal in negatieve zin lands elftal op de beeldbuis.
ms „Harpefjell", 9 oktober.
zwart, maar weest eens eerlijk vrien- visicloestel geregistreerd. Onderstaand
Misschien zou na lange tijd KNVB en wat
ontwikkelt.
Chili:
Zo heb ik zelf geconstateerd in mijn NTS wat voor die aanhoudende smeekzan- den, is de t.v. nog wel houdbaar in onze staatje geeft een beeld van de toename
ms „Hercules", 8 oktober.
kennissenkring dat een noest en enthou- gen gaan voelen, maar nu gaat ons natio- samenleving?
van het aantal televisietoestellen in ons
Ned. Antillen:
siast huisvlijtbeoefnaar een slaapkop voor nale elftal zo vreselijk slecht spelen, dat
Tante Agaat wilde haar toestel weg 'and:
de beeldbuis werd. En overigens bepaald je zou gaan denken dat de lieden aan het doen.
ms „Chiron", 9 oktober.
hebben we het serieus over
zachtmoedige mensen, die geen vlieg saboteren zijn, om maar asjeblieft niet op gehad. Daar
Suriname:
Vernietigen is natuurlijk een beetje 250.000 toestellen op 16 januari 1958
het
scherm
te
komen.
Inderdaad
is
het
in
kwaad
zouden
doen,
worden
langzamerEn aan iemand geven, die nog geen
ms „Pygmalion", 9 oktober.
hand (ik maak dit proces huiverend mee) het veld al erg genoeg. Zou de NTS even- gek.
heeft, is onmaatschappelijk. Dus we 500.000 toestellen op 24 juli 1959.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
sadistjes en vechtersbazen, alleen door het wel zwichten, dan is de zoveelste verve- t.v.
het toestel en we zetten er een 750.000 toestellen op 17 oktober 1960.
stelselmatig zien van Ivanhoe en de Flint- lingsfactor in 'onze huiskamer geboren. houden
ms „Jagersfontein", 9 oktober.
goudvissenkom op. Alleen woensdagavond 1.000.000 toestellen op 14 november 1961.
Waar gaat dat heen, vrienden?
stones.
Een tweede net moeten ze zo hoognodig. kijken we. Tante ook, want die is dol op 1.250.000 toestellen op 21 november 1962.
Wanneer wij daar nog bij* moeten voeInlichtingen betreffende de verzenriingsdata van postpakketten geven dr< post- gen de verschrikkelijke afknappers, die zo Ze kunnen niet eens met Nederlandse pro- voetballen.
HARTJE 1.500.000 toestellen op 2 oktober 1963.
kantoren.
nu en dan door politieke heren (in enkele pramma's één net bedienen. En dan ga je
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FAMILIEBERICHTEN
Op l oktober overleed, na een korlstondige ziekte tijdens haar vakantie op Mallorca, mijn lieve eclitgenote
Willemina Johanna
Reens-van del Hoefi
in de leeftijd van bijna 68 jaar.
Ir. M. A, Beeiis
Zandvoort, 5 oktober 1963
Burg. Engelbertsstraat 13zw.
De ovcilcdene is opgebaard in de
rouwkamer van de begraafplaats
„Westerveld" te Velsen.
Do crematie zal plaats vinden
woensdag 9 oktober in het crematorium te Velsen, na aankomst van
tvein 13.31 uur halte Driehuïs-Wcsturveld.
Geen toespraken

OPROEP
De dame en de heer die getuigen waren
van liet auto-ongeval op 21 september op
de Hogeweg en de gewonde dame daarna
naar de dokter en naar huis brachten,
worden vriendelijk doch dringend verzocht
zich te melden bij mevr. Antonides, Ho-

Te koop: enige BELEGGINGSPERCELEN. Br. nr
7802 bur. Z.Crt.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
In het dit jaar van de hand van de Weense meester Hans Muller verschenen boek,
„Das Zentrum in der Schachpartie" komt
2000 Brandmelding
o.m. onderstaande aanvalspartij voor.
3043, 3044 Politie
B. KOCH - K. MULLER, Berlijn 1952
2100 Politie (alleen noodgevallen)
I. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4,
2345 Gemeente-secretarie
c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, d7-d6,
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver- 6. Lcl-g5, e7-e6, 7. Ddl-d2, Lf8-e7, 8. 0-0-0,
keer, kiosk Raadhuisplein.
0-0 9. f2-f4, Pc6xd4, 10. Dd2xd4, Dd8-a5,
II. Lfl-c4, h7-h6, 12. Lg5-h4, a7-a6? (Niet
4389 VAM O K-Rijschool „De Branding",
juist. Zwart had de nu volgende witte pi\ Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
die Wit een groot overwicht aan ter(02500) 42212 Garage Flinierman, Zand- onzet,
oplevert en een koningsaanval inleidt,
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- rein
moeten voorkomen door e6-e5 te spelen.
en RENAULT-service-dealer,
Na de door de theorie aangegeven zetten
2071 HorlogebedrijJ C. Waaning, Kostver- 12. ...e5, 13. fe5:, de5:, 14. Dd3, Dc5,
15. Lb3 zijn de kansen dan ongeveer gelorenstraat 68.
lijk) 13. e4-e5!, d6xe5, 14. f4xe5, Le7-c5,
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- (Op 14. ...Tfdg volgt winnend 15. ef6:!,
Koop, Oranjestraat 2a.
Td4:, 16. fe7:, Tdl:+, 17. Tdl: etc.) 15.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat Dd4-f4, Pf6-d7, 16. Tdl-d3 (Een bekende
manoeuvre, de toren wordt op de 3e rij teen Stationsplein.
gen de zwarte koning in stelling gebracht;
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17. nóg sterker was overigens 16. Pe4! (16.
...Pe5:, 17. Pf6-t-ü etc.) 16. ...b7-b5, 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden, Lc4-b3,
Da5-c7, 18. Thl-el, Lc8-b7, 19.
gasfornuJzen, radio, tv, wasautomaten Td3-g3 (Zie
diagram)
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zanavoortse
Courant, Achterweg 1.

Tandarts Hilaiides
Tolweg 2

vrijdag 11 oktober
geen spreekuur
Met spoed gevr.

tandarts-assistente
H. L. Hilarides, Tolweg 2.

Snelle en grondige opleiding voor middenst.
dipl. Prakt. Dipl. Boekhouden
Talen, Handelscorr., Wisk.,
Studiehulp enz. v.d. Ond.
Ver. L. Coster (1933) o.l.v.
J. v. Ravenswaay, Leraar
M.O., d.m.v. kl. clubs en
privé op dag en av. Vr. inl.
en lijst van gesl. Floraplein 19, Haarlem t.o. Hazepaterslaan.

S CHILDERSBEDRIJF

Te koop: prima JAZZGITAAR en KAPTAFEL.
Koninginneweg 6.
Te koop: MIDDENHUIS
te Huizen (N.H.) in RUIL
huis te Zandvoort. Mak.
K. C. van den Broek, Brederodestraat 25,
Typiste/adm. kracht (30 j.)
zoekt WERK in Zandvoort.
Br. nr. 7801 bur. Z.Crt.
Te koop: S I M C A 1951,
t.e.a.b. Tel. 4805.

AUTOVERHUUR
„ZflNDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 12 okt, 8 uur
.Haagsche Comedie

Quadrille
Zondag 13 okt., 8 uur
Haagsche Comedie

Reiziger zonder
bagage
Dinsdag 15 okt., 8 uur
Toneelgroep Theater

Luitenant Tenant
WoensdT 16 okt., 8.15 u.
Johan Kaart in

Kom, doe eens wat
Vrijdag 18 okt., 8 uur
Toneelgroep Centrum

Twee in een klap
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. o.d.
speeld. en 2 dg erv. van
10-15 u. Tel. na. 12 u.
Woninginrichting
HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFPEERWERK aannemen.

Voor al uw wit- en schilderwerk of opdrachten:
tel. (020) 125324. Bij geen
gehoor (020) 162347.
Strijd om ite gezondheid
Te koop TV 43 cm, z.g.a.n.,
prachtig beeld ƒ 250,—
KLEINE KROCHT l
Tel (070) 725793.
is tot nader te bepalen datum
Voor politiepost Zandvoort
NETTE HULP gevr. voor
schoonhouden der kantoren
van de moderne speurder
5 dagen 's ochtends van
7 u. tot 12.30 u. en zaterd.
van 7 u. tot 9.30 u. Br.:
a b c d e r g n
Onze eeuw heeft vooruitgang gebracht in heel wat takken van de wetenschap en
Cemsto, Nassaulaan 34,
niet het minst bij de geneeskunde. Chirurgen kunnen in onze tijd ingrijpen in geval- 19. ...Kg8-h7 (Hier geeft Hans Muller aan, Haarlem.
len, welke nog maar kort geleden als volkomen hopeloos moesten worden be- dat Zwart 19. ...Kh8! had moeten spelen. Pluimvee- en vogelvoeders
M.i. wint Wit dan evenwel met de euriNu lessen met S I M C A 1000
schouwd. Een groot aantal nieuwe geneesmiddelen en geneesmethoden heeft de euze zet 20. Lg5! (dreigt Lh6:), b.v. 20. Spec. afd. vogels en vogelRustige
en beschaafde instructie.
kooien.
aitsen sterke wapens in handen gegeven tegen de belagers van onze gezondheid. ...hg5:, 21. Dg5:, g6, 22. Dh6+, Kg8, 23. HBEMS Graanhandel, AnLe6:! etc.) 20. Pe3-e4!, Lc5-d4 (Op 20.
Aan de andere-kant — iedereen heeft de laatste maanden kunnen ervaren, dat aan
...Le4: volgt heel mooi 21. Tg7:+, Kg7:, thoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem. Wij bezorgen
Erkend
de enorm groei van de met name pharmaceutische industrie ook bezwaren kleven. 22. Lf6+!, Pf6: (22. ...Kh7, 23. De4: + maandag,
. donderdag en
etc.) 23 ef6:+ met damewinst) 21. Lh4N.B.A.
Het Softenon-drama heeft de wereld geschokt om de rampzalige gevolgen. Naast f6ü Een prachtige slotzet. Zwart geeft op. zaterdag in Zandvoort.
A itijd
Op
21.
...gf6:
volgt
22.
Th3,
op
21.
...Tg8
Softenon zijn er meer gevallen geweest, waarin geneesmiddelen plotseling een draDr. Gerkestraat 99, tel. S29Jf, Zandvoort
wint 22. Pg5+, hg5:, 23. Th3+ en 21. ...g6
Café OOMSTEE
Soendastraat 3Jf, tel. {(02500} 63636, Haarlem
matische uitwerking bleken te hebben.
wordt beantwoord met 22. Dh6: + !, Kh6:, Iedere donderdag" en vrijTheorie en halen en brengen gratis
23. Th3 Mat. Deze partij illustreert mooi dag gekookte of gebakken
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel
de kansen van Wit, wanneer deze met een
MOSSELEN
Het zou verkeerd zijn om voor deze m- ten, die vroeger onvermijdelijk slechts één pion op e5 de zwarte strijdmacht als het Zeestraat 62, telefoon 2263
ware heeft gesplitst. De zwarte stukken
cidentele gebeurtenissen de gehele phar-! afloop kenden: de dood.
op de damevleugel konden de bedreigde
maceutische industrie te veroordelen. Ook
koning niet te hulp schieten.
al waren de drama's nog zo schokkend. In
En wanneer U na dit aanvalsgeweld nog antidepressiva ontwikkeld. Zij kalmeren
Aan het begin van deze eeuw begon de
onze tijd is deze industrie niet meer weg mens voor het eerst te ontdekken, dat hij lust hebt om een probleempje op te lossen, angstige en nerveuze patiënten en maken
te denken bij de bestrijding van de ziek- voor wat de bestrijding van zijn ziekten moet u uw krachten eens beproeven op dit hen voor verdere behandeling geschikt.
Een geheel aparte taak heeft geneesten, die de mensheid bedreigen. Vroeger, betreft, niet afhankelijk was van hetgeen miniatuurtje.
Wit: Ke7, Dd7, Th3, Ldl; Zwart: Kg5, middelenindustrie bij het zoeken naar en
ja vroeger was 't anders. Eeuwen geleden hij in de natuur kon ontdekken. Natuurlijk Lh5,
pion f5.
waren ziekten en genezing in de ogen van is de natuur ook nu nog een belangrijke Mat in twee zetten. Het is niet zo moei- maken van ziektevoorkomende preparaten.
de mensen magische verschijningsvormen. leverancier van grondstoffen voor de ge- lijk. De oplossing verschijnt volgende Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Iedereen kan tegenwoordig worden
Zoals wij dat nog kunnen zien bij som- neesmiddelenfabr.icage, bijvoorbeeld bij de week.
mige wilde stammen in Australië en Afri- antibiotica. Maar de monopoliepositie is Correspondentie aan'A. C. v. d. Tak, Wil- ingeënt tegen alle mogelijke ziekten. Het
helminastraat 28, Haarlem.
is aan de pharmaceutische industrie te
Ka. Ook al slaagden sommige tovenaars er toch duidelijk verloren. Wel blijft de nadanken, dat al deze vaccins op grote
in min of meer door toeval kruiden te tuur leermeester van de moderne speurschaal kunnen worden gefabriceerd.
vinden, die beter werkten dan de genees- der, die de raadsels van het leven wil
op donderdag 10 oktober
Deze grote overwinningen stellen de
middelen, die wij nu kennen, het meren- ontwarren om het leven zelf te kunnen nische stoffen en tenslotte de radio-actieve
rampen in de schaduw, al kunnen zij ons 's morgens 10 uur in het veillinggebouw
deel van de geneesmethoden bleef voor beschermen. De moderne scheikunde heeft stoffen.
Terwijl de pharmaceutische industrie die vanzelfsprekend niet doen vergeten.
hen toch even duister als de magische we- zich vooral ten doel gesteld plantaardige
van hun goden dat voor ons zou zijn. en dierlijke stoffen nauwkeurig en syste- veel natuurlijke grondstoffen via synthese Maar juist de voorzorg 'neemt in de phar„namaakt" of door geheel nieuwe kunstDorpsplein 2
Toch zijn er al -vóór onze jaartelling matisch te onderzoeken om de chemische matige stoffen vervangt, verwerkt de ge- maceutische industrie een belangrijke
sporen te vinden van een min of meer sys- structuur te kunnen vaststellen. Het doel neesmiddelenindustrie ook nog steeds voor plaats in. Het wetenschappelijk onder- KIJKDAG morgen WOENSDAG 9 OKT.
tematische aanpak. Ongeveer vijfhonderd van deze analyse is duidelijk. Door langs een niet onaanzienlijk deel natuurlijke zoek speelt een grote rol in deze tak van van 2—8 uur.
dezelfde chemische grondstoffen uit het planten- en dieren- industrie. Een belangrijk deel van dit on- Inlichtingen telefoon 2164
jaren vóór de geboorte van Christus voer- kunstmatige weg
de de Indische geneesheer Atreya al het structuren na te bouwen bereidt men zich- rijk van micro-biologische oorsprong en derzoek is gericht op de veiligheid van
beheer over een apotheek met 700 ver- zelf copieën van het leven. Als de chemici zelfs uit het menselijk lichaam (bestand- nieuwe geneesmiddelen. Hebben geleerden
schillende kruiden. Dezelfde Atreya ope- hebben gevonden uit welke elementen een delen van het bloed bijvoorbeeld). Vooral ontdekt, dat een bepaald middel uitstekend Gymnastiekvereniging O.S.S.
reerde zelfs met goed gevolg mensen, die bepaalde werkzame stof is opgebouwd pro- de Nederlandse geneesmiddelenindustrie helpt tegen een bepaalde kwaal, dan zullen De wegens het slechte weer uitgestelde
aan breuk of staar leden. Vijftig jaren la- beert men de rangschikking van de ato- heeft zich toegelegd op vervaardiging van zij toch eerst het mechanisme, dat achter jeugdwedstrijden op Duintjesveld vonden
ter begon 't werk op te vallen van Hippo- men in het molecuul van de stof te ont- grondstoffen uit het plantenrijk. De voor- die werking schuil gaat, proberen te ont- j.l. vrijdag plaats in de Karel Doornmal»school o.l.v. mej. J. Brink. Met plezier
crates, de Griek, die de vader van de ge- dekke». Het gaat hierbij vaak om zeer naamste zijn kinine, coffeïne, cocaïne en dekken. De pharmacoloog zal daarna hebben
de kinderen van 5-7 jaar van afd.
moeten
uitvinden
of
er
schadelijke
bijneeskunde zou worden. Hij begon anato- gecompliceerde chemische verbindingen- morfine. Een belangrijk deel van de proNoord deelgenomen aan de verschillende
verschijnselen
zijn.
mie en therapie los te maken van bijgeloof Deze speurtocht door het onbekende heeft duktie hiervan kan worden uitgevoerd.
wedstrijdonderdelen. De uitslagen luiden:
Dit onderzoek is bijzonder duur. In 1961 1. Thea Zaremba; 2. Carolien Keur; 3. Peen geheimzinnigheid. Zonder hulp van mi- al vaak resultaten opgeleverd. Vele be*
produceerde de Nederlandse geneesmidde- tra Westers.
croscopen en thermometers verzamelde hij langrijke geneesmiddelen zijn tot stand De wereld is opgeschrikt door een aantal
De drie winnaressen - ontvingen een jueen schat van gegevens over 'het menselijk gekomen door deze chemische structuren ernstige gevolgen van het gebruik van lenindustrie voor driehonderd miljoen gul- bileumvaantje. De overige deelnemers kreden.
Voor
180
miljoen
werd
uitgevoerd.
lichaam. Meer dan twintig eeuwen lang na te bouwen.
gen een tractatie.
nieuwe geneesmiddelen. Het Softenon-draKomende week worden in de gymnaszou de door hem vergaarde kennis de baKamfer en coffeïne bijvoorbeeld konden ma is wel het meest bekende. Het gebruik Vele tientallen miljoenen guldens moesten
daarbij
een
research
worden
uitgegeven.
tiekzaal van de Wilhelminaschool de wedsis van de medische wetenschap blijven.
vroeger alleen uit plantaardige stoffen van bepaalde kalmerende middelen (Thalistrijden voor de jongens, meisjes en kleuDe medische wetenschap heeft echter worden vervaardigd, nu weet men deze domide) bleek op het ongeboren kind een Deze hoge onkosten maken het noodza- ters van afd. Zuid gehouden.
eeuwen lang voortgesukkeld met de produkten synthetisch te bereiden. Boeiend funeste invloed te hebben. Na deze dra- kelij, dat sommige geneesmiddelen „duur"
zijn. De geneesmiddelenindustrie werkt Afd. volleybal
slechts bescheiden middelen, welke de voor de wetenschap is het verhaal hoe che- ma's heeft de publieke opinie zich tegen
om winst te maken. Dat zal geen fabri- Op het instuiftoernooi te Haarlem behaalmens in de natuur kon ontdekken. Het mici jaren geleden via de nogal gebrek- de pharmaceutische industrie gekeerd.
kant
ontkennen. Dat de winsten echter zo den de dames de tweede prijs. In
aantal geneesmiddelen was beperkt. Pas kige procedure van zoeken en nabootsen „Er worden schandelijke winsten gemaakt
vreselijk
hoog zijn als velen beweren, de finale werden zij met gering verscRll
de laatste tientallen jaren is hierin ver- tot de ontdekking kwamen, dat . zij een op levensgevaailijke produkten", was een
geklopt door Die Raeckse.
Voor de competitie zijn woensdag 9 okandering gekomen. Het is vooral de op- waardevol, pijnstillende middel hadden „ge- algemene klacht. Men vergeet daarbij ge- wordt ten stelligste ontkend.
Om de kosten van het onderzoek naar tober a.s. de navolgende wedstrijden in
komst van de chemie geweest, die hier- maakt". Bij de pogingen om kinine — het makshalve het vele goede, dat nieuwe,
de Wim Gertenbachschool vastgesteld:
aan heeft medegewerkt. Het was voor het natuurproduct tegen hoge koortsen — te zorgvuldig bestudeerde geneesmiddelen de nieuwe geneesmiddelen (vooral naar de Dames: OSS 2-OVRA 2
19.30 u.
veiligheid
daarvan)
te
drukken,
is
al
dikeerst de scheikundige Paul Ehrlich, die analyseren, stuitten zij op een verbinding mensheid heeft gebracht.
20.45 u.
wijls voorgesteld om dit in internationaal Heren: OSS-HSVC
een halve eeuw geleden de theorie ver- van azijnzuur en aniline, die uitstekend
De volksgezondheid in Nederland is de verband te verrichten. Onlangs heeft de
kondigde, dat het mogelijk moest zijn als koortsstillend middel bleek te voldoen. laatste jaren sterk verbeterd. Dat zal niestoffen te bereiden, die ziekte-verwckken- Volgens de redenatie, dat wat men gevon- mand kunnen ontkennen. En voor een regering bij de Tweede Kamer een nieuwe Met en zonder leesbril
do micro-organismen in het menselijk den heeft de basis kan zijn van veel meer groot deel is dat te danken aan nieuwe wet op de geneesmiddelen ingediend. Deze Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
lichaam konden doden zonder aan liet or- ontdekkingen, begonnen de chemici een strijdmiddelen tegen tot voor kort fatale wet voorziet in registratie van alle gegamsme zelf schade te doen. Aanvanke- groot aantal azijnzuurverbindingen te be- ziekten en aandoeningen. Een groot aantal neesmiddelen, de indeling in klassen en een Romans
lijk zag men hierin slechts ketterij, hoe- reiden. Op deze manier ontdekte men ten- ziekten is teruggedrongen tot minder zekere mate van* toezicht. De regering kan Aafjes - De zeemeerminnen;
wel Louis Pasteur toch al uitvoerig het slotte antipyrine, een pijnstillend middel, schadelijke proporties. Enkele voorbeel- door deze wet direct ingrijpen als een bepaald middel riskant blijkt te zijn. Maar Austen - Emma;
bestaan van de micro-organismen had en het fenacetine, een middel tegen hoofd- den:
van toezicht in de zin van wetenschapps- Bernlef - De overwinning;
aangetoond. In zijn laboratorium werkte pijn en rheumatische pijnen.
Tuberculose: vele patiënten zijn genezen lijk onderzoek is nog geen sprake. Het Boon - De voorstad groeit;
Ehrlich echter onvermoeibaar verder. Als
Geneesmiddelen kunnen slechts zelden door toepassing van nieuwe middelen, zoBraithwaite - Voor mijnheer - van ons albasis voor zijn naspeuringen gebruikte hij in pure vorm worden toegediend. De phar- als streptomycine. Anderen konden op veel gaat hierbij om geneesmiddelen, welke Nelemaal;
arsenicum. Het verhaal gaat, dat hij meer maceutische industrie is verdeeld in twee gemakkelijker manier worden behandeld. derland invoert. Ook 'de regering meent, Capote - Breakfast at Tiffany's;
dat dit toezicht en onderzoek alleen goed
dan 600 verschillende verbindingen heeft takken: de bereiding van de werkzame
Infectieziekten: antibiotica en sulfona- kunnen functioneren als men daarbij op
Ontwikkelinffslectuur:
geprobeerd tot hij eindelijk het Salvarsan bestanddelen, het feitelijke medicijn, en de miden hebben deze aandoeningen, zoals
internationaal niveau samenwerkt. Het is
vond. Wetenschappelijk heet dit prepa- fabricage van de pharmaceutische prepa- longontsteking, nekkramp en kraamvrouPremery
Kalff - Met gesloten deuren, gete hopen, aldus de regering, dat men hierraat dioxydiaminoarscnobenzol. Maar dit raten, de eindprodukten, waarin de werk- wenkoorts veel minder gevaarlijk geschreven door een oud-commissaris der
aan
in
EEG-verband
aandacht
zal
bestezedenpolitie;
interesseerde slechts weinigen. Hoofdzaak zame bestanddelen zijn ondergebracht. maakt.
den.
Griffin - Zwart als ik, persoonlijke ervawas, dat het middel uitstekend bleek te Synthetische bereiding, de weg dus langs
Suikerziekte: in 1921 werd het insuline
ringen van een zwarte blanke. 1963;
helpen tegen de beruchte syphilisaandoe- de reagreerbuisjes in het laboratorium, is ontdekt. Hierdoor werd suikerziekte niet
Waugh
- The life of Ronald Knox. (R.K.
ning. Nadien zijn de ontdekkingen aan niet de enige mogelijkheid bij de bereiding meer de dodelijke vijand van voorheen.
biografie);
de lopende band gedaan. In de jaren der- van geneesmiddelen. De grondstoffen voor Patiënten kunnen nu een normaal leven K.J.C. „Noord"
Mallory - Moderne geboorteregeling;
tig ontdekte de Duitser Gerhard Domagk de bereiding van geneesmiddelen verdeelt leiden.
De stand in de competitie van de maand Mens - Gereedschapsleer SI. 1962;
de eerste chemische sulfonamiden, genees- men in vier groepen: organische stoffen
Geestesziekten: de geneesmiddelenindu- oktober luidt.als volgt: 1. H. Bol 10342 p.; Steenhuizen - Wat moet ons kind worden?
middelen, welke waarlijk onmisbaar zijn van natuurlijke oorsprong, organische stof- strie heeft een groot aantal kalmerende 2. H. Molenaar 10117 p.; 3. W. Paap Zondervan - Doe het zelf, deel III. 1962,
geworden in de strijd tegen infectieziek- fen van synthetische oorsprong, anorga- middelen (tranquilizers) en zogenaamde 9951 p.; 4. M. Paap 9654 p.
(techniek voor jongeren en leken).
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Verordening
in strijd met de wet?

TV IN DE KLAS
Eerste twee jaar in experimenteel stadium
Dinsdag 22 oktober a.s. zal het eerste televisieprogramma (van 25 minuten) voor de
Nederlandse scholen worden uitgezonden. Dit is het begin van regelmatige televisieuitzendingen voor het lager en voortgezet onderwijs. Nederland is het twintigste in
de reeks landen dat sedert Frankrijk in 1951 daarmee begon de onderwijstelevisie
gaat toepassen. De programma's zullen tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de in 1962 — door vertegenwoordigende instanties van drie levensbeschouwelijke groeperingen in het onderwijs — opgerichte Stichting Nederlandse Onderwijstelevisie en de NTS.
De uitzendingen zullen op het normale kanaal dinsdags en vrijdags om 11 of 14 uur
geschieden. Zij kunnen naar hun aard in
twee groepen worden onderscheiden: die
van levensbeschouwelijke aard, welke
door de drie samenwerkende onderwijsinstanties worden ingebracht en algemene
uitzending-en. De structuur van het Nederlandse onderwijs brengt mee dat bijzondere aandacht wordt besteed aan uitzendingen die meer speciaal zijn gericht op
leerlingen
van
protestants-christelijke,
rooms-katholieke, openbare en neutraalbijzondere scholen.
Tijdens een onlangs gehouden persconferentie waar dit werd bekend gemaakt, is
voorts medegedeeld dat de eerste twee
jaar het karakter zullen hebben van een
proefperiode. Het eerste jaar — dat 29
mei 1964 eindigt — zullen twintig programma's worden uitgezonden bestemd
voor vier verschillende groepen leerlingen.
Het ligt in de bedoeling het effect van
deze uitzendingen in de scholen wetenschappelijk te laten onderzoeken door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
onderzoek in de ongeveer 250 voor dit experiment aan te wijzen scholen, beoogt
door schriftelijke ondervraging van leerlingen en docenten gegevens te verschaffen die voor de „feedback" van de programmasamenstellers
noodzakelijk
en
waardevol zijn. Elk van die scholen zal
langs de bestaande wettelijke weg zich in
het bezit moeten stellen van een ontvangsttoestel. Ook zullen een of meer kijkgroepen van onderwijsdeskundigen en autoriteiten worden samengesteld. Door middel van groepsinterviews zal hun beoordeHng van de uitzendingen worden gevraagd.
In de tv-schoolprogramma's in verschillende landen kan men twee, genres van
uitzendingen onderscheiden: het Amerikaanse dat gekarakteriseerd wordt met
„schoolvervangend" en het tweede, meer
Europese, dat met „verrijking" wordt aangeduid. De N.O.T. wil zich naar dit laatste
genre richten.
De programma's, die 't eerste jaar worden uitgezonden, zijn in zeven rubrieken
onder te brengen, maatschappelijke informatie, natuurwetenschappelijke ontwikkeHngen, aardrijkskunde-uitzendingen, verkeersopvoeding, moderne talen (Engels),
Nederlands toneel en (drie) levensbeschouwelijke uitzendingen.
Aanvankelijke driemaal per schooljaar
zal een programmaboekje worden uitgegeven dat informaties verschaft over de
onderwerpen der uitzendingen. Deze publicaties beogen de integratie van de programma's in de gehele leerstof te bevorderen waarvoor een goede verwerking (en
meestal ook een inleiding vooraf) is vereist.
Het is duidelijk dat het betrekkelijk geringe aantal van twintig uitzendingen voor
vier leeftijdsgroepen het onderwijssysteem
nog nauwelijks zal beïnvloeden. Het biedt
wel de mogelijkheid de behoeften van 't onderwijs omtrent onderwerpen en vormgeving van de programma's te peilen. Het
biedt ook de mogelijkheid een verantwoorde mening over dit nieuwe hulpmiddel te
vormen, om eventuele kritiek eerst te toetsen aan de realiteit, zonder dat men daarbij het risico loopt in een niet te stuiten
stroom van veranderingen binnen de school
te geraken. Het geringe aantal uitzendin-

gen sluit de mogelijkheid uit, programma's
te verzorgen voor alle schooltypen afzonderlijk. De oplossing meent men te hebben
gevonden in de richting van royaal genomen leeftijdsgroepen en van groepen van
schooltypen. Deze indeling is: groep I 11 a
12 jaar, 5e en 6e klas g-.l.o.; groep II 12-16
jaar, lager beroepsonderwijs en v.g.Lo.;
groep III 12-16 jaar, eerste drie klassen
ulo en eerste drie klassen v.h.m.o.; groep
IV 15-20 jaar, 4e klas ulo, tweede helft
v.h.m.o. en beroepsgericht onderwijs boven
ulo-niveau.

Reddingsbrigade in rapport:

Auto's, kuilen en windschermen
belemmeren transport van gewonden
De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft eind vorige week rapport uitgebracht aan
het bestuur van het Strandschap Zandvoort over de aktiviteiten van de brigade gedurende de zomermaanden.
Met uitzondering van de Pinksterdagen en
de vakantie-periode van de bouwvakken
waren de weersomstandigheden wederom
ongunstig, schrijft de ZRB in het rapport.
De lage temperatuur van het zeewater
en de kwallen-invasie tijdens de meer zonnige dagen weerhielden velen van een zeebad.
Helaas verdronken er twee personen n.l.
een vijftienjarige jongen en een man, beiden van Duitse nationaliteit.
Veertien personen werden gered. Hieronder bevonden zich twee die zich met
een kano en vier die zich met rubberbootjes te ver in zee hadden begeven en
niet meer konden terugkeren.
De alarmering laat, schrijft de brigade,
vaak te wensen over.
Het aantal lichte bootjes voor de kust
neemt nog voortdurend toe. Sommige
speedboten en waterskiërs begaven zich
verschillende malen gevaarlijk dichtbij en
tussen de baders.
De leden van de brigade verleenden assistentie aan de bemanningen van een omgeslagen speedboat, tweemaal aan zeilboten en vele malen aan rubber opblaasbootjes e.d.
De ZRB merkt op in het rapport, dat
de stokken met grijptouwen niet overal
in goede conditie waren. Toch hebben ook
dit seizoen weer twee mensen aan dit
hulpmiddel hun leven te danken.
Het aantal verwondingen aan voeten en
benen stijgt nog steeds. Wellicht zou een
opruimingsactie door de jeug-d (als te
IJmuiden) ook hier georganiseerd kunnen
worden, adviseert de brigade in het rapport. Misschien zouden ook op de vrije
strandgedeelten
vuilnisbakkeu
kunnen
worden geplaatst, zo mogelijk met duidelijke borden waarop tegen het wegwerpen
en stukgooien van flessen wordt gewaarschuwd. Een verbod tegen het achterlaten
van onbruikbaar geworden klapstoeltjes
e.d. is zeer gewenst daar de ijzeren onder-

Dr. P. Flieringa schrijft G-ed. Stater.

Vragen over Bouwterreinbelasting
'4

door gemeentebestuur onvolledig en onjuist beantwoord

In verband met het artikel inzake het heffen van bouwterreinbelasting in het
jongste nummer van het officiële orgaan van de gemeente „Gemeenteblad van
Zanlvoort", heeft dr. P. Flieringa, zich met een schrijven gewend tot het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit schrijven luidt als volgt:
Zandvoort, 10 oktober 1963
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.
Ondergetekende P. Flieringa, arts, Brederodestraat l te Zandvoort, geeft met verschuldigde eerbied te kennen:
dat hij, uw college afschrift deed toekomen van brieven, gericht aan het gemeentebestuur van Zandvoort inzake heffing Bouwterreinbelasting, d.d. 14 juni '63
en 24 juli '63;
dat hij, naar aanleiding van deze brieven, van uw college een schrijven ontving
d.d. 9 augustus 1963, waarin u veronderstelde dat het gemeentebestuur de opgeworpen vragen, wel op bevredigende wijze
zou beantwoorden;
dat hij, naar aanleiding van deze vragen
uiteindelijk een schrijven ontving, d.d. 2
oktober 1963, waarbfl het gemeentebestuur
ter beantwoording verwees naar een artikel verschenen in het septemoernummer
van het Gemeenteblad van Zandvoort;

Mr. A. G. Maris, de raadsman van de exploitant van de zomerhuisjes die deel uitmaken van het complex „De Schelp", heeft
voor de Hoge Raad de rechtsgeldigheid
betwist van de gemeentelijke verordening
op de zomerhuisjes. De exploitant, de heer
Driesen, had zich reeds eerder voor de
justitie in Haarlem moeten verantwoorden wegens het zonder vergunning van
b. en w. bewonen van een zomerhuisje in
strijd met de gemeentelijke verordening.
De Haarlemse kantonrechter had de
verordening in strijd geoordeeld met de
woonruimte wet 1947 en de exploitant ontslagen van rechtsvervolging. D6 arrondissementsrechtbank in Haarlem vernietigde
het vonnis van de kantonrechter en oordeelde de verordening rechtsgeldig. In verband hiermee werd de verdachte veroordeeld tot een geldboete.
Mr. Maris betoogde dat het desbetreffende zomerhuisje een woongelegenheid in de
zin van de woonruimtewet is en dat deze
materie dus niet in een gemeentelijke verordening geregeld mocht worden. Ook
achtte hij een en ander in strijd met bepaalde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet.
Over veertien dagen volgt de uitspraak.

dat er in de editie van de Zandvoortse
Courant van dinsdag l oktober 1963, uitgebreide kritiek is geleverd op het bovengemelde artikel in het Gemeenteblad van
Zandvoort;
dat hij meent, dat de door hem opgeworpen vragen niet en/of onvolledig en/of
onjuist zijn beantwoord;
dat hij, noch de wijze, noch de aard van
de beantwoording bevredigend acht;
dat hij, op grond van de bovengemelde
en reeds eerder genoemde feiten van mening is, dat in de gemeente Zandvoort de
Bouwterreinbelasting op een ondemocratische en/of onwettige wijze geheven
wordt.
Redenen:
waarom hij uw college, in het belang van
alle ingezetenen van de gemeente Zandvoort, eerbiedig verzoekt, een onderzoek te
willen instellen naar het beleid van het
gemeentebestuur in het algemeen en naar
het financiële beleid in het bijzonder.
(w.g.) P. Flieringa

delen hiervan later veel narigheid veroorzaken.
Met waardering nam de brigade kennis
van de folders van de Gemeentepolitie.
Evenals in vorige jaren bezwaakten enkele leden van de ZRB bij toerbeurt gedurende drie weken grote groepen kinderen
die in zee baadden.
De ZRB verzorgt naf.st haar gewone
EHBO-werk het transport per brancard
van personen die op het strand iets is
overkomen. De reddingsbrigade dringt

De oude- auto-'s-...

die a.s. sondag deelnemen aan de P.A.C.-traditierit van Utrecht naar Zandvoort,
worden omstreeks twee uur in de badplaats verwacht. Via de Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat, Hogeweg, Burg. Engelbertsstraat en Parallelweg, rijden de wagens naar het circuit voor het afleggen van een „herexamen".
De intocht van de puffende en hijgende maar vooral fraai gebouwde gladiatoren,
uit het begin van het autotijdperk, moet u zich niet laten ontgaan.

nogmaals aan op de in het vorig rapport
gevraagde vrije doorgangen tussen de geparkeerde auto's voor de reddingsposten. Ook de kuilen en windschermpjes voor
de posten op het strand belemmeren het
werk. Dit is ook het geval met de verloren
geraakte kinderen die op de ZRB-posten
veel overlast bezorgen.
De nieuwe aangeschafte RANA-jol
heeft aan de eisen van zeewaardigheid,
snelheid etc., meer dan goed voldaan, aldus het rapport.
De opleiding van leden gaat gestadig
voort, waardoor opnieuw aan een aantal
van hen een strandwachtdiploma kon worden uitgereikt.
Tot slot vermeldt het rapport van de
Zandvoortse Reddingsbrigade, dat het
slechte weer er de oorzaak van was dat
slechts twee van de drie toegestane collecten konden worden gehouden. Dit betekent voor de brigade <?en strop van ca.
duizend gulden, waardoor verschillende
noodzakelijke aanschaffingen niet kunnen
worden gerealiseerd.

'Jong Zandvoort"
De operettevereniging „Jong Zandvoort"
heeft de kinderoperette „De Wonderbloem"
in studie genomen. De repetities vinden
iedere maandagavond plaats in het Gemeenschapshuis. Zangers en zangeressen
in de leeftijd van 6 tot 14 jaar, kunnen
zich op genoemde avond voor deelname
opgeven.

Opbrengst collecte
De j.l. zaterdag door de plaatselijke afdeling van de vereniging „Voor het welzijn
der dieren" gevoerde actie heeft
ƒ 1472,64 opgeleverd.
-»

Aantal inwoners
In de maand september daalde het,
.kingscijfer in de gemeente met l
iian.' Op l oktober stonden 14.825
ingeschreven: n.l. 7018 mannen
wouwen.

MCZ-rallye

Aantal academici verdrievoudigd
in afgelopen dertig jaar
Evenals in 1930 en in 1947 is*6bk bij de volkstelling van 1960 een vraag gesteld
over de academische vorming. Het CBS heeft in zijn jongste maandschrift een beschouwing gewijd aan enkele ontwikkelingen aangaande de academisch gevormden
in de afgelopen- dertig jaar. Hieruit blijkt dat op 31 mei 1960 de Nederlandse bevolking rond 68.700 afgestudeerde academici telde. Sinds 1930 is hun aantal bijna verdrievoudigd. In 1930 waren er per tienduizend inwoners van 25 jaar en ouder 58
academici, in 1947 79 en in 1960 110.
De snelle stijging van het aantal academici
per tienduizend inwoners is in de dertien
jaar na 1947 tweemaal zo groot geweest
als in de zeventien jaar daaraan voorafgaande: in het tijdvak 1947-1960 gemiddeld 2,4 per jaar, in de periode 1930-1947
gemiddeld 1,2 per jaar.
Over de gehele periode gezien zijn vooral de sociale wetenschappen, de economische wetenschappen en de landbouwkunde sterk in betekenis toegenomen. Daarentegen geven de rechtsgeleerdheid en in
mindere mate ook de godgeleerdheid en
de geneeskunde het beeld te zien van een
betrekkelijk trage groei. De technische
wetenschappen, tussen 3930 en 1947 gekenmerkt door een zeer langzame stijging, zijn na 1947 vrij sterk in betekenis
toegenomen.
In de periode 1930-1960 is het aandeel
der theologen en dat van de medische beroeps-oefenaren teruggelopen. Daarentegen
nam de relatieve omvang van de maatschappelijke wetenschappen toe. Hetzelfde
verschijnsel kan men ook voor de exacte
wetenschappen — maar uitsluitend in de
periode 1947-1960 — waarnemen. De positie van de humaniora bleef nagenoeg ongewijzigd.
Opvallend blijkt voorts de ontwikkeling
in de economische en in de sociale wetenschappen te zijn geweest.
In 1960 waren er rond 8900 academisch
gevormde vrouwen, dat is 13 % van het
totaal. Haar aantal is sinds 1930 vijfmaal
zo groot geworden.
Over het geheel genomen is de positie
van de vrouw onder de afgestudeerden ten
opzichte van 1930 (&%) wel versterkt,
maar zij is ook nu nog bescheiden (13 %).
Het grootst is het aandeel der vrouwen
in de letteren en dergelijke (33 %), gevolgd door de wis- en natuurkunde (20 %),
en de rechtsgeleerdheid (18 %). In de
laatstgenoemde faculteit valt de laatste
dertig jaar zelfs een sterke opkomst van
de vrouw waai; te nemen (S % in 1930).
Het omgekeerde geldt voor de tandheelkunde, waar de betekenis van de vrouw in
deze periode is gedaald (van 18 naar 15%)
Er zijn sterke aanwijzingen, aldus het
CBS, dat omstreeks het begin van deze
eeuw de meerderheid van de academisch
gevormden in een vrij beroep werkzaam
was.

Ook de overblijvende minderheid zal
grotendeels een zodanig hoge positie
hebben bekleed, dat de mate van onafhankelijkheid nauwelijks kleiner was dan die
der beoefenaren van het vrije beroep.
Reeds geruime tijd is bekend dat dit
beeld niet meer geldt voor vele van de tegenwoordige intellectuelen. Het intellectuele beroep heeft in de afgelopen decennia belangrijke functieveranderingen ondergaan, en onder invloed hiervan heeft
de gemiddelde intellectueel veel aan onafhankelijkheid en zelfstandigheid ingeboet.

De Motorclub „Zandvoort" organiseer
zondag 20 oktober een Noordzeerallye over
een afstand van 50 km. De netto-opbrengst
is bestemd voor de Vrijwillige kustbrigade
Bloemendaal.
Burgerlijke Stand
4 oktober—10 oktober 1963
Geboren: Willem-Jan, zoon van W. J. Molenaar en C. A. Kraaijenoord; Gerard Lehman, z. van G. Kraaijenoord en F. Swart.
Ondertrouwd: '"homas Jan Loos en
Adriana Johanna Keur; TJrban Jozef Hendrik IJgosse en Ursula Büsze.
Gehuwd: Hendrikus Johanries Bert je
Bijpterveld en Herta Irene Bluijs.
Overleden: Wilhelm Otto Karl Kahlmann, gehuwd geweest met P. J. Jaeger;
Anna Elisabeth Veuger, oud 73 jaar.
Overleden buiten de gemeente: Cornelia
Verwer, gehuwd geweest met B. Ellemers;
Johannes Jacobus Dorsman, oud 63 jaar;
Josephina Elisabeth Severin, oud 78 jaar,
gehuwd geweest met J. B. H. Berkhout;
Grietje Koopman, oud 89 jaar, gehuwd geweest met W. F.' Postmaa.
Geboren buiten de gemeente: Sylvia,
dochter van E. van den Berg en H. Cordes; Antje Danielle, dochter van A. F. Parêe en M. A. Visser; Maria Olivia dochter
van W. Poll en A. W. Vroege; Meivin,
zoon van M. Dröse en G. M. Woudman.

Fonds voor culturele centra
Om de spreiding van culturele manifestaties over de provincie te bevorderen zijn
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
voornemens om de bouw van cuturele
centra in grote verzorgingsgebieden met
subsidies te gaan stimuleren. Ook kleinere
verzorgingsgebieden zouden daarvoor in
aanmerking kunnen komen.
De in grotere verzorgingsgebieden te stichten centra zouden in aanmerking komen
voor elk een provinciaal subsidie van
ƒ 150.000 a ƒ 250.000. (De kosten van een
centrum worden geraamd op gemiddeld l
tot lJ/2 miljoen gulden).
Met voorbehoud inzake de vaststelling
van de regionen en vestigingsplaatsen van
de culturele centra achten Gedeputeerden
thans voldoende reden aanwezig om reeds
een Fonds voor de stichting van culturele
centra te stichten, waarin ten laste van
de dienst 1962 een bedrag van f 500.000
gestort zal worden, indien de Provinciale
Staten zich daarmee kunnen verenigen. De
Commissie voor Culturele Zaken van de
provincie heeft met het voorstel ingestemd.
Gedeputeerden hebben zich over de onderhavige materie laten voorlichten door
de Culturele Raad Noord-Holland, die
daartoe een adviescommissie had samengesteld, bestaande uit de heren Henri Arends,
dr. P. Cronheim, H. Deinum, Joh. de Mees-

ter, drs. J. H. Mulder, Joh. G. Wertheim,
Erik de Vries en mr. H. van Ree. Uit dat
advies bleek onder meer dat een aantal
onderdelen van het culturele leven niet of
in onaanvaardbaar geringe mate tot ontwikkeling kan komen door het ontbroken
van adequate accommodatie in een aantal
plaatsen en delen van Noord-Holland. Bi]
de provincie zijn tot dusverre subsidieaanvragen binnen gekomen van Den Heider (schouwburg), Zaandam (lyceumaula).
Hoorn (schouwburg) en Nieuwer-Amstel
(cultureel centrum).

Watergetijden

HW LW HW LW
okt.
13 0.30
8.30 13.08 21.00
14 1.33
9.30 14.01 22.00
2.19
15
10.00 14.40 22.30
16 2.57 11.00 15.13 23.00
17 3.29
11.30 15.45 23.30
18 4.01 12.00 16.17 24.00
19 4.31 12.30 16.46 24.30
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
4.30—11.00
5.30—12.00
6.30—12.30
7.00—13.00
7.30—13.30
8.00—14.00
8.30—14.30

Mije KCzn

FAMILIEBERICHTEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Steeds minder speling

De burgemeester is op woensdag 16 oktober a.s. verhinderd spreekuur te houden.

Mensen en zaken
De dodensprong
De manier, waarop sommige mensen hun
dagelijks brood verdienen, geeft wel eens
aanleiding tot al dan niet kritische bespiegelingen. Als mensen daarbij nogal aan de
weg timmeren en kunnen zorgen voor een
flinke publiciteit van hun beroep, staan ze
natuurlijk helemaal bloot aan bijval of afkeur. Met de meeste nadruk moet hier worden opgemerkt, dat nu niet de onderwijzers en de ambtenaren worden bedoeld.
Het gaat over de categorie mannen, die
er een dagelijkse bezigheid van maken hun
medemensen te laten huiveren door de sensationele wijze, waarop zij hun beroep uitoefenen. Door de eeuwen heen zijn er mannen geweest, die er van uitgingen dat een
samenleving, waarin niet een behoorlijke
portie werd gesidderd van verbijstering en
afschuw, onbestaanbaar was. Zij zijn altijd
bereid geweest — met voorbijzien van hun
levensbelang — hun beroep te maken tot
een concessie aan de botte sensatiezucht
van de mensen.
Het zijn niet de leidekkers en de leden
van Alpen-reddingsploegen, ofschoon hun
leven bijna dagelijks in gevaar is. Maar
deze beroepen zijn te gewoon, zijn al te
menselijk geworden.
Anders wordt het als het ongewone tevoorschijn komt, als iets, wat men doet,
bijna niet meer menselijk is en men gaat
spreken van boven-menselijke prestatie...
Dan komt er iets duisters, iets occults bijna, om do hoek kijken en dan weet men
ergens, diep in een nauwelijks vermoed
hoekje van de menselijke geest, dat het
dikwijls een ongekend genot is een ander
mens in levensgevaar te zien of in doodsnood te weten
U kent genoeg voorbeelden.
Koorddansen. (al dan niet geblinddoekt)
over de Niagarafalls, trapezenummers zonder net boven 'n kooi met leeuwen, altijd
en eeuwig hebben mensen voldaan aan die
ongezonde huiver van anderen. Want ze
verdienden er hun brood mee en ze konden
niet anders. Tegenwoordig, nu er overal
vraag is naar arbeidskrachten in nuchtere
beroepen, zou zoiets niet meer behoeven
voor te komen.
Daarom doet het ietwat „uit de tijd" aan,
enkele dagen geleden een man te zien werken met zwaarden en dolken, op een manier, die je haren recht overeind doen
staan. Zeker, op de beeldbuis, midden in
onze nette en verzakelijkte samenleving.
In Treslong kon men dat enge mannetje,
die nog steeds appeleerde aan de primitieve
sensatiezucht van z'n publiek, zien springen door die achter elkaar geplaatste nauwe hoepels, waar scherpe messen in staken
uitteraard met de punt naar het
midden van de hoepel wijzend
Inderdaad kwam de man levend aan de andere
kant van de hoepels. De messen mochten
op hun scherpte beproefd worden door
and uit het publiek
de trommels
[elden zachtjes, net alsof ze iemand naar
ichavot begeleidden
Toen deed de
dodensprong, nadat hij met een
gebaar z'n jasje op de grond had
;n. Hij- leefde dus nog
Maar
nebben wij,- brave kijkers en kijk-'
lacht
nee
een ogenblikje
Maar we hebben 't gedacht
MOMUS.
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op arbeidsmarkt
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De geregistreerde arbeidsreserve van mannen daalde in september van 20.644 tot
19.405. De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjecten liep' met rond 300 terug tot 864, zodat het aantal werkloze mannen met ruim 900 daalde tot 18.451.
Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve daalde met 1000 tot 26.000. Deze daling moet voornamelijk worden
toegeschreven aan een versterkte werking van seizoenfactoren.
Daarnaast is een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt van invloed geweest op
het trendcijfer.
De daling van de werkloosheid is de resultante van enerzijds een daling, welke
grotendeels plaats vond in de beroepsgroepen bouw, veen, metaal, landbouw en losse
arbeiders en anderzijds een stijging, welke zich voornamelijk voordeed in de beroepsgroepen horeca en overig verkeer.
Genoemde stijging is seizoenmatig van
aard en houdt verband met het aflopen
van het toeristenseizoen. Als gevolg van
de krappe arbeidsmarkt, waardoor vrijgekomen krachten onmiddellijk elders
kunnen worden geplaatst, is deze stijging
geringer dan in andere jaren het geval is.
De daling in de beroepsgroepen bouw en
metaal is geheel rhet gevolg van de voortgezette opneming in het bedrijfsleven van
jeugdige personen, die hun opleiding hebben beëindigd. Ook deze verandering van
het aanbod is derhalve seizoenmatig van
aard.

Op 3 oktober is vrij onverwacht overleden mijn inijiig geliefde man

staan, welke nog versterkt wordt door de
aanvang van het rooien van suikerbieten.
Als gevolg hiervan is de seizoenmatige
daling in bovengenoemde beroepsgroepen
groter dan gewoonlijk in september het
geval is. De daling van het aantal openstaande aanvragen had voornamelijk betrekking op personen beneden de 19 Jaar,
waarmede de bemiddeling van de hun opleiding voltooid hebbende jongeren grotendeels is afgesloten.
De stijging van de seizoenwerkloosheid
vindt voornamelijk zijn oorzaak in de toeneming van het aanbod van hotelpersoneel
door de afloop van het vakantieseizoen.
De daling van de wrijvingswerkloosheid is
geheel het gevolg van de opneming van
jeugdigen in het arbeidsproces. De vermindering» van de structuurwerkloosheld
houdt verband met de tewerkstelling in de
landbouw. De stijging van het aanbod van
vrouwelijke arbeidskrachten met bijna 300
is grotendeels het gevolg van de seizoenmatige vermeerdering in de beroepsgroep
horeca. De daling als" gevolg van het opnemen van jeugdigen werd geheel gecompenseerd door een stijging van het aanbod van oudere personen, welke vooral in
de beroepsgroepen kantoor- en huishoudelijk personeel plaats vond.
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Haarlemmerstraat 17
De H. Uitvaartdienst heeft plaats gehad maandag 7 oktober j.l. in de Parochieicerk St. Agatha, waarna de teraardebestelling plaats vond in het familiegraf aldaar.
Te koop: Duitse kruissn.
PIANO, kl. eiken, merk
Schmidt; 500 cc BMWMOTORR. Tel. 4226.
Te koop z.g.a.n. BAR met
koelkasten er in en krukken.

Gevr. HUISH. HULP voor
l of 2 ocht. p.w. ƒ 2 p.u.
Zandvoortselaan 48.
Gevr. zelfst. WERKSTER,
l midd. of ocht, p.w. ƒ 2,50
p.u. Mevr. Muller, Julianaweg 5. Aanm. na 6 uur.

Te bevr. Hotel Meijershof.
Gevr. flinke WERKSTER,
2 ocht. p.w-, voor direkt.
gr. nieuwe V.W. 1500 Onze weekreclame:
CENTRIFUGES
Mevr, N. Costerus, De
Ook Opeis Rekord...'63
-" ƒ 88,50
Ruyterstraat 4/4, tel. 3618.
Fa. SCHUILENBURG •
en Ghevr. „Impala"
HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200 Gr. Krocht 5-7; .telef. 2974 Gevr. te Bentveld MEISJE
voor dag en nacht, voor
B-H'S
lichte werkzaamh.; werkTieners iets voorgevormd ster aanw; 2 avonden, 2
OW ASSURANTIEMAN
ƒ 3,50
midd. en zondags vrij. ƒ 25,
UW VERTROUWENSMAN in satijn voorgevormd 5,95 per week. Telefoon voor
Geheel
kant,
vormhoudend
10 uur 's morgens en zaterF. PLOEGMAN
dag en zondag 02500-40188
ƒ 7,95
Erkend
MAISON ELEGANCE . of br. nr. 7907 bur. Z.Crt.
Kostverlorenstraat 49
assurantie-agent
GAINES:
Telefoon 4492
elastiek met stevig nylonStationsplein 15, tel. 4950.
De vermindering van de arbeidsreserve,
Te koop: prima JAZZ- voorpand en ritssluiting
ƒ 32,90
in de beroepsgroepen landbouw, veen en
GITAAR en KAPTAFEL.
C.
F.
M.
ROBBERS
Zwaardere uitvoering
losse ai-beiders wordt veroorzaakt door de
Koninginneweg 6.
Arts
met zijsluiting 37,50
oogstwerkzaamheden in de landbouw. Door
Te koop: z.g.a.n. complete
Zeer zware uitvoering
de ongunstige weersomstandigheden van
AFWEZIG
Zwitserse
KEUKEN-MAmet rits 39,50
de laatste maanden is de oogst van graan
CHINE tegen halve prijs.
en aardappelen verlaat. Hierdoor is een
ran 14—31 oktober Telef.
MAISON
ELEGANCE
3496.
opeenhoping van werkzaamheden ontKostverlorenstraat 49
De praktijk wordt door de
Telefoon 4492
andere Zandvoortse dokto- NATIONAAL KASREGISren waargenomen.
Overzicht van de werkloosheid en van openstaande aanvragen
TER. Koopje ƒ 75,-. Haar- Wie wil in z'n vrije uren
lemmerstraat 39.
eind aug. eind sept.
SCHILDERWERK verrichten? 3 kleine kamers. Br.
VOORVERKOOP
18.541
19.481
Werkloze mannen
Te koop: i.z.g.st.z. HAARD nr. 7905 bur- Z.Crt.
7.242
(waarv. op soc. wei-kv.z.objecten).
7.539
merk B. en D. brandt zui864
Op aanvullende werken werkzaam.
1.163
THUIS-TYPEWERK voor
nig. Kanaalweg 13.
halve dagen gevraagd. Pri20 oktober a.s.
Geregistreerde arbeidres. mannen.
20.644
19.405
ma machine aanwezig. Br.
STEPINS
5.292
5.570
Werkloze vrouwen
Drommel, Kerkstraat 35. Stretch zwart en wit 6,95 nr. 7903 bur. Z.Crt.
(waarv. op soc. werkv.z.objecten).
787
797
Nylon-uitvoering met
Particulier vraagt te koop
WERK GEZOCHT voor de
90.064
Openstaande aanvragen mannen .
95.420
elastiek 5,95
ENIGE
BELEGGINGSOpenstaande aanvragen vrouwen .
42.181
39.265
Jarretelgordels
3,95 avonduren. Telefoon 4205.
HUIZEN.
TV voor ƒ 25,95 p. maand
Br. nr. 7902 bur. Z. Crt. MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstraat 49
Een analyse van de geregistreerde arbeidsreserve van mannen leidt tot de volgende
zonder vooruitbet. -Morgen
ZOMERHUISJE té huur
Telefoon 4492
verdeling:
•
i
bij u thuis? Bel dan vóór
gevraagd. Br. 7904 Z. Crt.
eind aug. eind sept.
6 uur 020-249767 en 's
Te
koop:
NYLONPAK
voor
Seizoenwerkloosheid
1.000
Gevr. ONGEM. KAMERS 1-2 jaar, kleur geel, ƒ 15,-. avonds 02964-17971.
Wrijvingswerkloosheid
9.000
7.000
m. keuken, douche, pl.m. 5 Parallelweg 17a.
Te koop TV 43 cm, z.g.a.n.,
Werkloosheid van minder geschikten
10.000
10.000
a 6 mnd. (tot eigen woning
prachtig beeld ƒ 250,—.
Structuurwerkloosheid
2.000
1.000
klaar is.) Br. nr. -7906 bur. Te koop: moderne VOGEL- Tel (070) 725793.
Zandv. Crt.
KOOI met 5 mooie tro19.000
21.000
pische vogeltjes, ƒ 35,—.
Heeft u stof in huis?
•Aangeb. AUTOSTALLING. Telefoon 3063.
Knip dit uit, het kan van
Kostverlorenstraat 17, tepas komen. Wij stofferen
lefoon 4738.
alle stoelen en bankstellen
Langhout spreekt over ontspanningsgymU
N
I
C
E
F
Tennisclub „Zandvoort"
bij u thuis. Tel. 020-129808
Volledige
KIPPENFARM
nastiek voor iedereen.
De wegens ongunstige weersgesteldheid
te koop, zeer billijk. Te K I N D E R F O N D S
uitgestelde wedstrijden voor de clubkam- afd. volleybal
bevr. Zandvoortselaan 185. De 12 nieuwe serie's kaar- Te koop DAMESJAS, Harpioenschappen 1963 werden j.l. zondag De competitie van de NeVoBo afd Haarten i fa.s. feestdagen.'} In ris Tweed, donkerblauw
2 DUiyENTILLEN te koop Zandvoort- te- zien en ver- ƒ 20,—: en t4, .onderschuifvoor een groot, .deel afgewerkt.
lem is in de afgelopen week begonnen.
Posthümes, Emrriaweg 20, krijgbaar bij mevr. Bou- tafeltjes ƒ 15,—.
Het aantal inschrijvingen, zowel bij de
Telefoon 4452.'
dames als de heren, overtrof de aanmelding De uitslagen zijn:
berg Wilson-Rawi, Kost- Zandvoortselaan' 17.
van vorig jaar. Jammer was het dat E.
Dames: Bunkert 1-O.S.S. l
1-3 Te koop: modern mahonie verlorenstr. 121, tel. 4024.
Barten. kampioen 1962, zijn beker niet kon
O.S.S. 2-O.V.R.A. 2
1-3
met tafel en Evt. thuisbezorgd. 10 stuks
verdedigen.
Heren: O.S.S.-H.S.V.C.
0-3 BANKSTEL
bar. Ook z. gesch. v. loun- ƒ 4. Nieuw: luchtpostkaart
Ook nu kwam de jeugd weer sterk naar
ge. Kostverlorenstraat 129, m. env. 5 gr. Voor ƒ 4,—
voren. Zo wisten zich in afdeling A de juhebben 40 kinderen 8 dagen
telefoon 2461.
niorleden Maarten Blom, Wim Brandse en Zandvoortmeeuwen
lang een groot glas melk! Gertenbachs Drukkerij
Fred Jessurun tot in de kwartfinale te Uitslagen zaterdag S oktober:
Te koop:
Groet
een vrind
Achterweg l, telef. 2135
handhaven.
DAMESJUDOPAK
Zandvoortmeeuwen 1-Kinheim l
2-1
De finale voor het persoonlijk clubkamen
help
een
kind.
Telefoon
4805.
Kinheim
3-Zandvoortmeeuwen
2
afg.
pioenschap 1963 vindt a.s. zondag 13 okZandvoortmeeuwen 3-Energie 2
1-1
tober plaats. De finalisten zijn P. HasDe adsp. en pupillen-wedstrijden werden
sink en C. Marre. Hassink bereikte deze
afgelast.
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C
DOKTERS-, ZUSTERS- en
eindstrijd door zijn overwinning op B. Gerrltsma (8-6, 6-1) en C. Marre door zijn
APOTHEEKDIENST
Uitslagen^tondag
6
oktober:
Uitslagen
van
zaterdag
5
oktober:.
zege op J. Brandse met. 6-2, 6-2.
3-0
Zandvoortmeeuwen
I-Schoten
l
In dames A bereikten de dames Marthe
Meisjes a-Alliance
" 1-2 DOKTOREN:
Stormvogels 3-Zandvoortmeeuwen 2 3-3
Blom, .Annemiek Eizema, J. Hughan en
Meisjes b-BDHC d
1-2
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kostafgel.
TYBB 3-Zandvoortmeeuwen 3
Daniëlle Kleyn de halve finale. Marthe
Rood Wit d-Meisjes c
1-9
verlorenstraat, telefoon 2499.
2-5
Haarlem 5-Zandvoortmeeuwen 4
Blom, clubkampioen 1962,' maakt een goeMeisjes e-HBS e
9-1
1-4
Zandvoortmeeuwen 5-Ripperda 6
de kans het komend weekeind de titel te
Meisjes f-Adsp. a
.
0-6 WIJKZUSTER:
2-3
Zandvoortmeeuwen 5-HBC 6
prolongeren.
Scheybeek a-Jongens a
3-4
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
DIO 5-Zandvoortmeeuwen 7
afg. BMHC d-Jongens b
Mevrouw R. Koops- zag kans de eerste
8-1
prijs te behalen in de B-groep. Zij ver- Vriendschappelijk:
Jongens c-Rood Wit c
.
1-4 APOTHEEK:
sloeg Hanneke Jochems met 6-1, 6-4. Zandvoortmeeuwen 8-TZB 4
Jongens e-Alliance f
1-1 12 t.m. 18 oktober:
9-6
Laatstgenoemde legde beslag op de twee- Voorcompetitie interregionale jeugd:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
Uitslagen
van
G
oktober:
de plaats.
telefoon 3185.
Zandvoortmeeuwen a-Geel Wit a
afg.
Ook in afdeling B Heren werd fel geHeren:
Strawberries
2-Zandvoort
l
0-3
Avond-nacht-zondagsdienst
zaterdags vanstreden. De heer J. C. Meyer behaalde met Junioren:
Zandvoort 2-Strawberries 4
4-1
af 18.30 tot 8 .uur 's . morgens. Alleen
5-0
DSS
b-Zandvoortmeeuwen
b
zijn overwinning op G. Sabbé (2-6, 6-3,
Strawberries 5-Zandvoort 3
4-1
voor spoedgevallen. •
Zandvoortmeeuwen c-RCH b
afg.
6-3) ex finale-plaats naast A. Lenselink,
Zandvoort 4-BMHC 9
2-2
4-3
Zand
voor
tm.
d-Haarlem
d
die P. J. Janssen met 6-3, 8-6 terug kon
'
' '
Dames: Strawberries 3-Zandvoort l • 0-5 Zondag 13 oktober
wijzen.
Dierenarts J. Westerman, HartenlustProgramma saterdag 12 oktober:
Zandvoort
2-Alliance
3
1-3
A. Lenselink bereikte de eerste plaats.
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.
Strawberries 2-Zandvoort l
0-5
VEW 1-Zandvoortmeeuwen l
15 u.
Hij versloeg de heer Meyer,; met de cijfers
Zandvoort 2-Alliance 3
1-3
6 Zandvoortm. 2-Kinheim 4
15.30 u.
6-1, 6-2.
18 Zandvoortmeeuwen 3-WSV 2 15.30 u. Programma zaterdag 12 oktober:
PREDIKBEURTEN
De uitslagen:
Adspiranten:
Meisjes:
Strawberries
a-Zandvoort
a
uitg.
.HERVORMDE KERK, Kerkplein
14.30 u.
89 Zandvoortm. a-Haarlem a
Heren A, kwart-finale:
Saxenburg a-Zandvoort b
15 u. Zondag 13 oktober .
F. Hassink-Fr. Jessurun 8-6, 3-6, 6-1 - 126 HFC d-Zandvoortmeeuwen c 15.15 u.
Zandvoort
c-HBS
b
14.30
u.
135 Alliance c-Zandvoortm. d
15.15 u.
10.30 uur: dr. H. van der Loos, pred. te
B. Gerritsma-W. Brandse 6-0, 6-2
Zandvoort d-BDHC h
15.30 u.
142 Onze Gezellen-Zandvoortm. e 15.15 u.
Haarlem-Schoten.
J. Brandse-J. Eizema 6-2, 6-2.
Alkmaar
b-Zandvoort
e
15
u.
165 Zandvoortm. f-HFC i
14.30 u.
19 u.: ds. C. de Ru. Jeugddienst. (OogstC. Marrê-M. Blom 8-6, 6-1
Alliance h-Zandvoort f
15.15 u.
166 Zandvoortm. g-EDO i
14.30 u.
dienst). Medewerking van het kerkkoor.
Halve finale:
Jongens: Zandvoort a-Rood Wit a 14.15 u. Jeugdkapel in het Jeugdhuis
Pupillen:
" "
( F. Hassink-B. Gerritsma 8-6, 6-1
Zandvoort b-Eechtrop b
15.15 u.
15.15 u.
57 DCO a-Zandvoortm. a
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.
, C. Marré-J, Brandse 7-5, 6-3
BMHC g-Zandvoort c
15.30 u.
14.15U.
64 Zandvoortm. c-H. Boys a
Filiale a.s. zondag 2 uur:
Strawberries f-Zandvoort e
uitg. NED. PROTESTANTENBOND
66 THE a-Zandvoortm. b
15 u.
F. Hassink-C. Marre
70 DCO b-Zandvoortm. d
15.15 u.
Brugstraat 15
Programma
senioren
zondag
is
oktober:
Dames B, halve finale:
71 Zandvoortm. e-TZB a
14 u.
Zondag 13 oktober
Hanneke Jochems-Annemarie van
Zandvoort I-Ring Pass 2
12 u.
10.30 uur: me j. ds. C. Soutendijk (d.g.)
Programma zondag IS oktober:
Mancius 6-3, 6-3
Zandvoorte 2-MRHC 3
. 10.30 u.
uit Haarlem.
mw. R. Koops-mw. A. Fuldauer 6-4, 6-3
Zandvoortm. 1-UVV
14.30 u.
Zandvoort 4-HBS 7
10.30 u.
Vitesse '22-Zandvoortm. 2
12 u. Dames: Zandvoort I-Ring Pass 2
Finale:
12 u. GEREFORMEERDE KERK
mw. R. Kbops-Hanneke Jochems 6-1, 6-4 18 Zandvoortm. 3-Stormvogels 5 9.45 u.
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
29
Zandvoortm.
4-NAS
2
12.30
u.
Heren B, kwart-finale:
Zondag 13 oktober
65
Spaarnestad
2-Zandvoortm.
5
9.45
U.
G. Sabbé-C. v.d. Vorm 2-6, 6-2, 6-0
9 en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
9.45 u.
72 Ripperda 7-Zandvoortm. 6
J. C. Meyer-H. Kempenaar 6-4, 6-4
Het Huis in de Duinen:
97 Zandvoortm. 7-EHS 7
,9.45 u.
P. Janssen-E. Poster jr. 0-6, 6-0, 8-6
19.30
uur: ds. P. j. O. de Bruijne.
98 DSS 6-Zandvoortm. 8
12 U.
Hoestdrank in tabletvorrn.95ct
A. Lenselink-D. de Leeuw 6-3, 6-1
Voorcompetitie
interregionale
jeugd:
Halve finale:
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
187 Zandvoortm. a-Geel Wit a
14.30 u.
J. C. Meyer-G. Sabbé 2-6, 6-3, 6-3
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
(Terrein
Bloemendaal)
A. Lenselink-P. Janssen 6-3, 8-6
19.30 uur: Avondgebed.
Junioren:
Voor Zandvoort-Noord:
Finale:
Zandvoortse
Bridgeclub
135
Zandvoortm.
b-EHS
a
uitg.
A. Lenselink-J. C. Meyer 6-1, 6-2
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
145 Bloemendaal b-Zandvoortm. c 9.45 u.
Dr. Jac. P, Thijsseweg.
de eerste selectiewedstrijd van de ZBC
156 Bloemendaal d-Zandvoortm. d 9.45 u. In
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
in de A-lijn het dameskoppel
Gymnastiekvereniging O.S.S.
167 VVH a-Zandvoortmeeuwen e
9.45 u. eindigde
19-20 Uur.
Huisman-van. Praag met 57,41% op de
Zaterdag 9 november a.s. worden in de
eerste plaats, gevolgd door het dameskopOPSTELLING
ZANDVOORTMEEUWEN
P. H. v.d. Leijschool te Haarlem de vaarNED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
pel Polak-Sneiders met 56,02%.
digheidsproeven door de Kennemer Turn- In de wedstrijd van a.s. zondag tegen UW
In de B-lijn werd hét dameskoppel Bak- Dinsdag 15 oktober
kring afgenomen.
komt het eerste elftal van Zandvoortmeeu- kenhoven-Zürcher eerste met een percen15 uur: samenkomst in „Pniël", ZuiderOp 19 en 20 oktober organiseert het wen in de volgende opstelling uit:
tage van 61,57. Tweede werd het koppel
straat 3.
KNGV een technisch kader-weekeind in de K. Vlug; A. C. M.. Stokman en G. Halder- Notterman-Vader met 57.41 %.
Spr. de heer H. Veldkamp.
P. H. v.d. Leijschool te Haarlem. De be- man; W. H. Jansen, G. Kerkman en C. S.
In de C-lijn bezet het dameskoppel Broskende verenigingsleider, de heer W. Bot, Schilpzand; G. H. van der Mije, S. Stobbe- sois-Fabel de eerste plaats met 59,52 %. HUMANISTISCH VERBOND
zal een praktische les geven met als on- laar, G. A. Nijkamp, J. F. Paap en J. A. Dee tweede plaats wordt ingenomen door Zondag 13 oktober, 9.45 uur, 402 m: radioderwerp: „Wat doen we met jongens van Molenaar. Reserves zijn: H.Schuiltz, G. het dameskoppel Berghoff-van der Werff toespraak door de heer J. P. Mazure. On10-12 jaar met gymnastiek". Mevrouw Oosterbaan en E. H. C. Jongsma.
met 58,93 %.
derwerp: Onkerkelijkheid en humanisme.

Nieuwste Volkswagens

Holland - België

Familiedrukwerk

.in de huid gezondheid en zuiverheid

Bijeenkomst Volksonderwijs

De afdeling Zandvoort van „Volksonderwijs" belegt woensdag 16 oktober a.s. een
huishoudelijke bijeenkomst in het Gemeenschapshuis. De agenda vermeldt o.m. een
gedachtenwisseling over de positie van het
openbaar onderwijs in Zandvoort. In een
begeleidend schrijven aan de leden van
„Volkseonderwijs" merkt het bestuur van
de afdeling op, dat men niet helemaal tevreden is met de huidige garig van zaken.

Resultaat collecte
De onlangs in Zandvoort gehouden collecte
ten bate van het reclasseringswerk heeft
ƒ 964,20 opgebracht.
Commissie organiseert cursus
De Zandvoortse afdeling van de commissie
voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting
organiseert, evenals in vorige jaren, weer
een aantal cursussen.
In november kan worden deelgenomen
aan een cursus koken. De lessen worden,
gegeven op maandagmiddag. Op woensdagmorgen kan het vervaardigen van kleine
geschenken worden geleerd. Deze cursus
bestaat uit acht lessen. De lessen worden
gegeven in het gebouw van het gemeentelijk gasbedrijf aan de Tolweg.

VRIJE
ETAGE
DE WENS VAN
IEDER VERLOOFD
PAAR
!!

Is deze gevonden en gaat u dit
eigen „nestje" inrichten?
Kom dan eens kijken bij D E
speciaalzaak met het grootste assortiment meubulen

Bronchï letten

Elke fijnproever prefereert:

MEJUFFROUW M. TER HEEGE uit Amsterdam bezocht namens het Humanistisch Verbond , . ) • • • • , ; "
•
"";<,
:n|! T '

,Nederlandse emigranten in Australië'
Over haar ervaringen, met talrijke dia's verlucht, vertelt zij MAANDAG
14 OKTOBER in het Gemeenschapshuis, zaal 3. Aanvang 8 uur. Toegang vrij

Als de PHILIPS
TELEVISIE
binnenkomt
juicht heel het
huisgezin!

Prima referenties!

Kinder - Operette - vereniging

,Jong Zandvoort"
JONGENS EN MEISJES van 6 tot 14 jaar
kom eens kijken op onze repetitie van:

„De Wonderbloem"
Repetitie: iedere maandagavond kwart
voor seven Gemeenschapshuis, Tramstraat.

Fa. „Hanja"

Zeer voordelig, zo van fabriek
VINKENSTRAAT 46, TELEP. 2484

Sport- en Judoinstituut

WIM BUCHEL
Rijks gedipl. lei-aar lich. opy. (C.I.O.S.),
jiu jitsu en judo specialist, 3e dan
N.J.J.B. gedipl. sportmasseur.

Voor oktober

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

SMEDESTRAAT 19
fjeeft hiermede Jcennis dat de saaie na een
tijdelijke sluiting wegens ziekte

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

wederom de gehele dag
geopend is
Ondergetekende deelt u mede, dat hij vanaf
maandag 14 oktober de

van 8—12.30 en van 13.30—18 uur.

RIJLES

Brood- en banketbakkerij

'V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

van der Werff

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOLmet EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

van zijn vader op dezelfde voet zal voortzetten.
J. VAN DER WERFF
ALS RECLAME: maandag en dinsdag

"Moderne en bloemdessins
Snijmaat 140x200
Snijmaat 160x200
Snijmaat 180x215

ƒ 19,75
ƒ 21,75
ƒ27,50
ƒ 28,75
ƒ 37,50

W. H. Kemp e r
Haltestraat 21, telefoon 2119

Het Wonder v. Zandvoort
•De zaak die
Contant-zegels geeft!
KOLENKITTEN vanaf
4,95
KOLENSCHEPPEN
0,75
KACHELZEILTJES
0,80
PLASTIC'OLIEKANNEN, 12 liter.... 5,95
PLASTIC TAFELKLEDEN
1,65
BALATUM per meter
3,06
PLASTIC EMMERS
: 0,95

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

"Schuilenhur

GROTE KROCHT 5 ' 7
TEL:2974•ZflNDVOORT

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GÓÉD SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Dat kunt ook U
zeggen na een
advertentie in de
ZANDVOORTSE

COURANT
Achterweg l

Akersloot
betaalt voor lompen. 30 et

WAT IS, WIL EN DOET

Het Rozekruisers Genootschap
Inl. Bakenessergracht 3, Haarlem

per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen
van
Zandvoorts bevolking !

l

wat is dat schattig!

Foto-Kino Hamburg

i,

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Voor een vlot damesmontuur
Maar ook voor een elegante
AVONDBRIL:

Brillenspeciaiist LOOMAN
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5, telefoon 2174

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De Xranding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
ea Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood. 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Van Kessel

VOOR PIANOS'
Babytruitjes

Babyvestjes

Babybroekjes

Draion - lang mouwtje Draion, met ingebreid
wit - rose - bleu
patroontje

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ms „Mormaccove", 13 oktober;
ss „Maasdam", 14 oktober;
ms „Kerkedijk", 16 oktober.
Argentinië:
ms „Lago Lacar", 16 oktober.
Australië:
mse „Willem Ruys", 14 oktober;
ms „Tiber", 16 oktober.
Brazilië: •
ms „Asuncieon", 14 oktober;
ms „Regine", 17 oktober.
Brits-Oost-Afrika:
ms „Europa", 17 oktober.
Canada:
ss „Rijndam", 13 oktober;
ms „Prins Willem van Oranje", 16 okt.
Chili:
ts „Travestein", 13 oktober.
Ned. Antillen:
ms „Prins der Nederlanden", 15 oktober.
Nieuw-Zeeland:
ms „Willem Ruys", 14 oktober.
Suriname:
ms „Willemstad", 16 oktober.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
ms „Athlone Castle", 13 oktober;
ms „Streefkerk", 16 oktober.

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

en het leed is .geleden!

v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450'
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Zeeposi

C. J. PAAP

van

8 mm filmcamera's te huur

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Schildersbedrijf

GEMAKSSCHOENEN

P. J. DANNENBURG

Firma J. Schaap

Dames- en heren keep fit clubs •
Kleuterjudo, kleutergymnastiek
GROTE KROCHT 19 - TELEF. 2510
Jiu jitsu, judo, jeugdjudo v.a. 5 jaar
Scholierenclubs voor judo en boksen
UNIEKE AANBIEDING-:
•'
Boksen jeugd v.a. 14 jaar en senioren
Skitraining met toegepaste conditie oef.
Onze skiervaring brengt succes!
slechts ƒ 3,50 per dag.
Massage, warme douches, hoogtezon
CAMERA'S
vanaf ƒ 16,—
Privé lessen en clubs
ZAAL HOGEWEG 42 — TELEFOON 3965 Ruime sortering films, filters, albums enz.
PASFOTO'S en REPORTAGES

STEPINS
Lycra uitvoering 17,95
Geheel elastiek met
zijsluiting
17,50
Zwaardere uitvoering
met rits 19,75
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstraat 49
Telefoon 4492

Schildersbedrijf

POLYESTER DEKENS
Snijmaat 140x200
Snijmaat 180x215
Beddenmagazïjn

Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem. Wij bezorgen
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Draag
de zo ELEGANTE

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

DEKENS

*

4 MOORKOPPEN voor f l,-

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

GESTIKTE

DIERENDAG

was een succes, dank zij
uw aller steun. Stel ons
a.u.b.
in staat ook de anAangeb.: riante zonn, flat, m, ruim uitz. op pr. stand dere 364
dagen HET'DIER
in A'dam, bev. gr. kamer m. suite, 2 fl. sl.kmrs, gr;IN NOOD
'té helpen. Dit
keuken, hall, douche, gr. waranda en balkon aan kan wanneer
U zich opzonzijde, zolderk. en bergzolder.
als lid van onze verGEVRAAGD: woonruimte in Zandvoort, ruil of koop- geeft
eniging. Min. contributie
ruil. Br. nr. 7901 bur. Z.Crt.
ƒ 5,— per jaar. Inl. secr.
Dierenbescherming, Zandv.
laan 52, tclef. 4561.

G. J. TER WOLBEEK

heeft voor u de nieuwste modellen

BANKSTELLEN
.WANDMEUBELS
EETHOEKJES

SHOWMANTELS

°'
Najaar- en wintermode 1963—1964
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Persianer, Indisch Lam, Petit Gris,
Nertz, Blauwvos, enz. enz
(Enigeseerfraaie bontmantels en tweedmantels)
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

WONINGRUIL

RIJWIELHANDEL EN ELECTR. ARTIKELEN

ÜTTVT R IR *P KOSTVERLORENSTRAAT 7
F• »T
H. JfJCllM/lAl •'Telefoon 02507-2534

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN '• ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken

—
APART!
—
ELEGANT!
SCHITTERENDE NIEUWE

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand huur te betalen. Wij zorgen voor een
prima ontvangst. Volledige service. Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitgebreid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
Wij geven u de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Wij geven u tijdelijk extra inruilwaarde van 40-60 gulden bij 3 modellen uit de serie.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3363

CHIQUE!

Kleine Houtstraat
24
Haarlem

VERHUUR met recht van KOOP,
vanaf f 29,50 p. in., 60% van de
huur wordt u dan terugbetaald.

A. HOEKEMA

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2284 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

LEFFERTS Wijlieil 611 g 6 dl S11116 Gr (l

5.95

met plastic gevoerd

6.90

(kl. st. p. maat)

(kl. st. p. maat)

Babywantjes

Jasje

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

ÜCIeuterjurkjes
en -pakjes

Vestjes

KERKSTRAAT 26

voor „Tieners"
DRALON
veel modekleuren

ICEIJSER

1.30

23.50

in bleu en rose
flanellen ruitjes
lange r 7R
mouw O. / 9

Wollen
twinsets

Noorse
wanten

Meisjesmaillots

14.75

Meisjespyjama's
leuke dessins in
TRICOT

6.90

(p. mtr. 0.60 stijging)

„HELANCA"
marine en groen

voor meisjes
div. kleuren

7.90

2.75-1.95
SPORTIEVE

Jongenstruien
14.00

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen

8.90

zuiver wol
rose - bleu - geel

(1.75 stijg. p. maat)

met bijp. mutsje

2.20

met capuchon
nylon met
foamback voering

voor .,Tieners"
rood en marine

Babyjasjes

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

„STRETCH"
donkerblauw

2.50

Jongenswanten

Warme
shawls

6.95

Telefoon 2653

Meisjeskniekotisen

(stijging p. maat)

suède met gebreide
boorden

(1.75 at. p. maat)

v a 10.95

Chemische wasserij
en ververij

mohair voor
jongens en meisjes

4.50

en hoger

VOOBlieHTfN vooa. KW

BRlL0/fi/S7W777
A. G. SLINGER

dus vlug naar...
uw speciaalzaak
voor mode en kwaliteit
Haarlem: Grote Houtstraat 85-87 - Ged. Oude Gracht 86 (Nu onder één dak!)
Heemstede: Raadhuisstraat 52
Haarlem-Noord: Winkelcentrum „Marsmanplein", Rijksstraatweg 533

Zandvoort: Grote Krocht 30-36

Umuiden : Kennemerlaan 41

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier
NIEUW ADRES:

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Woninginrichting HEEMEIJER, v. Ostadestraat 7a,
tel. 3116 kan weer STOFFEERWERK aannemen.

Ewimnmips

RADIO EN TELEVISIE

IlDIHEtVICE

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en

T KFTTR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Ziet onze showroom

Burg. Engelbertsstraa 64, tel. 2914

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmattenfabriek C. A. Rijnbeek, Hillegom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vakkundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveelheid.

S CHILDE RSBE D RIJ F
Voor al uw wit- en schilderwerk of opdrachten:
tel. (020) 125324. Bij geen
gehoor (020) 162347.

Hanau
hoogtezon!

Discotaria biedt aan
fantastische

RADIO -GRAMOFOON
COMBINATIE

vruchtenyoghurt
••••••••••••**••*••*••••••••••«•••c»
een
nieuwe
lekkernij!

Volmaakte radio - 7 buizen - 11 functies. L-M-K
golf met F-M. 2 luidsprekers in box. Dubbele
toonregeling, afstemoog, F-M antenne.
Telefunken platen wisselaar, zeer fraai meubel,
100 cm. lang, 40 cm. breed, 70 cm. hoog.
Hierop Uw televisie geeft een prachtig geheel.

De allerbeste!
Nu reeds vanaf
ƒ 85,— compleet.
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7. telef. 2327

Ha... hm... heerlijk nieuws!

•*y*\* * "V

W

%TW

De prijs is ongelofelijk
maar echt waar, slechts
ZIE ONZE ETALAGES VOL MUZIEKGENOT!

L

RADIO- EN TELEVISIETAFELS

vanaf ƒ 27,-

Discotaria heeft een grote sortering gramofoonplaten, platenkoffers, albums, platenspelers,
wisselaars, elcctrofoons, bandrecorders, versterkers, luidsprekers, scheerapparaten, geluidsbanden, gloeilampen, alle soorten batterijen.

BLOEMENHUIS;
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a. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

PHILIPS RADIO's

Elke dag verse bloemen

8 verschill. in onze etalage

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

10 VERSCHILL.
TRANSISTOR

DISCOTARIA

Yogi-datis kostelijke vruchtenyoghurt
met feestelijk veel stukjes échte vruchten. Een nieuwe lekkernij die altijd
smaakt op elk uur van de dag.
Feestelijk veel stukjes échte ananas,
mandarijnen, aardbeien of hazelnoten maken Yogi tot een onweerstaanbare lekkernij voor kinderen, voor
volwassenen, voor iedereen!
Ook' u die om uw lijn moet denken
kunt naar hartelust meesmullen, want
Yogi vruchtenyoghurt is „slanke-lijnyoghurt".

De zaak met 110% service.
Thorbeckestaat 15

-

Tel. 3378

-

Zandvoort

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestr^at, tel. 4580, b.g.g. 3283

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur
Voor een sportief

heren- of jongensmontuur
Brittenspecialist £j O O 3VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op voorschrift monturen met vastgestelde vergoeding en glazen zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltes.traat 44

Fa. W. BLOM

v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel. 2127

zeg: Geef mij maar

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je PAF!
RUIME SORTERING
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Alle merken ijskasten
• HAARDEN
• OLIEKACHELS
• CONVECTORS
uit voorraad leverbaar in versch. prijsklassen.
Eigen service-dienst.
Eventueel gemakkelijke betalingscondities
Ook Contantzegels

Ook voor hengelsport

Teenagers!
Hoor je eigen stem
voor de radio!
Zelf je lieveljngsplaat aankondigen
en een groet"uitspreken voor Radio
Veronica? Dat kan in Miss Yogi's
programma:
, Je eigen stem in de ether".
Schrijf Miss Yogi - Postbus 1234,
Den Haag.
Vermeld je lievelingsplaat en vraag
je ouders om toestemming.

Yogi-ananas
Yogi-mandarijnen
Yogi-hazelnoten
Yogi-aardbeien
Zo kant en klaar, in gezellige, handige
weggooi-bakjes! Gezellig op tafel,
handig om mee te nemen.
Vraag uw melkman naar
Yogi vruchtenyoghurt!

MONOPOLt

VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 en
ZONDAG 13 OKTOBER, 8 uur
Micli el Bardmet en Yane Barry

Brandend verlangen
Ieder filmbeeld is een uitdaging.

GROTE KROCHT 5'7'
TEL:Z974 ZRNDVOORT

Rijschool Weltevreden
Nu lessen met SIM C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt

U

M ijn
Erkend
C ar
N.B.A.
A Itijd
Dr. Gerkestraat 99, tel. 2294, Zandvoort
Soendastraat 31t, tel. ((0&500) 63636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

14 jr.

DONDERDAG 17 OKTOBER, 8 uur
Jea.11 Gabin en Michael Auclair

Maigret en 't raadsel
van Saint Fiacre

Uit en thuis:

bij uw melkman ...in het
restaurant ...inde snack'
bar/Ha...hm...héérlijk!

Een nieuwe opwindende Maigret naar de
roman van Georges Simenon.
14 jaar.

„Goedenmorgen!" Da's
goed:Togi-vruchtenyoghurt
bijl ontbijt f

Togi- vruchtenyoghurt ...
maakt elk twaalfuurtje
goed.

Teenagers

ZONDAGMIDDAG 13 OKTOBER, 2.30 uur

Hoor je eigen
stem via
radio
Veronica
woensdag

Zoutwaterspionnen
Toegang alle leeftijden.
<7ëé 2550

4 - 4.15 uur

zaterdag
1 -1.15 UUT

IN 20 L E S S E N
UW RIJBEWIJS

„Dag Mam, ha d'r is
Togi.'" Een gezonde en
smakelijke verrassing na
schooltijd.

Da's een idee: Togi-vruchtenyoghurt bij de teevee!
ponder ktjkverlies, in 'n
wip iedereen verwend.

Autorijschool A. S N E L L E N S
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

„Geef mij maar Togi,
ober!"
YV.63I

i< j
'! S
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De ingediende gemeentebegroting voor '64
vertoont een tekort van ƒ 4S7.000. Dit jaar
bedroeg het nadelig saldo ƒ 190.000. Een
tekort dat inmiddels werd „weggewerkt"
op verzoek, van G-ed. Staten. De uitgaven zullen in 1964 naar schatting een bedrag van zes miljoen gulden overschrijden,
schrijft het gemeentebestuur in de toelichting op de begroting? In de huidige
omstandigheden,
zegt
het
college,
baart het bereiken van zulk een mijlpaal
nauwelijks opzien. De groei van de gemeente en de uitbreiding van haar taken
vergen nu eenmaal financiële offers.
In de toelichting toont het gemeentebestuur zich verontrust over de steeds breder wordende kloof tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Het college
verwacht, dat 7iet bij de Tweede Kamer
ingediende wetsontwerp, dat een verruiming beoogt van het gemeentelijk belastinggebied, enig soulaas sal geven. Maar
het waagt zich — terecht — niet aan
voorspellingen omtrent de afloop van de
behandeling van het wetsontwerp..
Ook een hogere uitkering uit het Gemeentéjonds, waar ' het gemeentebestuur
meerdere keren op heeft aangedrongen, is
nog niet in zicht.
B. en w. blijven evenwel van oordeel dat
een hogere uitkering uit genoemd fonds
nog altijd tot de mogelijkheden behoort.
In deze mededeling ontbreekt de zelfverzekerde toon van enkele jaren geleden,
toen het gemeentebestuur er vast op rekende dat Zandvoort in aanmerking zou
komen voor een verhoogde bijdrage uit
het Gemeentefonds. Men heeft blijkbaar
van de ervaring geleerd.
Daar Ged. Staten blijven vasthouden
aan de eis van een sluitende gemeentebegroting, stellen b. en w. voor ,in overleg
•met • de- commissies van bijstand uit de
gemeenteraad, de begroting voor 1964 aan
een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Over 't resultaat van de voorgestelde operatie maken zij zich echter weinig illusies
en schrijven: „Gelet op het grote verschil tussen inkomsten en uitgaven,
dat daarbij overbrugd moet worden, achten wij het evenwel uiterst problematisch
of het gestelde doel verwezenlijkt zal kunnen worden".
Toch heeft het gemeentebestuur enige
voorstellen in petto de 'wanverhouding
tussen inkomsten en uitgaven minder
voelbaar te maken. Set wil de 'commissies
verzoeken te witten nagaan op welke punten de begrotingen van het gas- en waterbedrijf kunnen worden herzien, teneinde een gunstiger exploitatieresultaat te
bereiken. Dit laatste komt waarschijnlijk
neer op een uitnodiging de tarieven te verhogen.
In de toelichting worden geen voorstellen gedaan die kunnen leiden tot een vermindering van de overheidsuitgaven. "Weilicht dat de commissieleden, die de begroting straks aan een nader onderzoek gaan
onderwerpen, over meer verbeeldingskracht beschikken dan het gemeentebestuur op dit punt rijk is en niet 'bij voorbaat zullen aansturen op een verruiming
van de inkomsten door middel van een
verhoging van de tarieven, etc. In dit verband vragen de overheidsinvesteringen bijzondere aandacht. De aanleg van de rioolwatersuiveringsinstallatie, die de financiële
draagkracht van de gemeente Zandvoort
vér te boven gaat, kan hier als een waarschuwend voorbeeld dienen.
Een pikante noot in de begroting voor
't komende jaar vormt de raming van de
opbrengst van de gemeentelijke bouwterreinbelasting. De opbrengst van deze belasting, waarvan de heffing in een aantal
gevallen op zijn minst twijfelachtig moet
worden genoemd, is voor ƒ 1964 geschat
op ƒ 5000. Voor dit jaar werd f 600 geraamd.
Volgens de gemeentebegroting, hoofdstuk VI, Openbare Werken, bis. 64, kan de
opbrengst van de belasting voor 1964 hoger worden geraamd i.v.m. de ontsluiting
van bouwterreinen in Bentveld. Mag hieruit worden afgeleid, dat de heffing van
deze belasting van tuinen en erven van
woonhuizen — in strijd met de Gemeentewet en een arrest van de Hoge Raad —
van de baan is f
,,k' Hou van belastingen als ze niet te hoog
zijn", heeft de Engelse dichter Byron
eens gezegd. In Zandvoort zou al veel ge• wonnen zijn wannper het gemeentebestuur
er zou toe kunnen besluiten t.a.v. deze
heffing volledig opening van zaken te
geven.

B. en W. van Zandvoort verontrust

Begrotingstekort van f 437.000
Inkomsten houden geen gelijke tred znet uitgaven
Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft de raadsleden de begroting voor 1964 aangeboden. Deze begroting vermeldt een nadelig saldo van 437.000,—. In de begeleidende toelichting deelt het college mee, dat de uitgaven in het komende jaar naar
schatting het bedrag van zes miljoen gulden zullen overschrijden. Het gemeentebestuur merkt op, dat in de huidige omstandigheden het bereiken van zulk een
„mijlpaal" nauwelijks opzien baart.
Immers de groei van de gemeente en de uitbreiding van haar taken vergen nu eenmaal financiële offers. Daarnaast leiden prijsstijgingen van goederen en diensten
en de salarisverhogingen van het gemeentepersoneel tot een stijging van het peil
der gemeentelijke uitgaven, aldus het college.
Dit zou geen verontrusting behoeven te
wekken, schrijven b. en w., als de inkomsten met de uitgaven gelijke tred zouden houden. Doch dat is in deze begroting
niet het geval. Een aantal belangrijke
bronnen van inkomsten konden weliswaar
hoger worden geraamd, maar in een tweetal sprekende gevallen moest de raming
aanzienlijk lager worden gesteld dan in
de begroting voor 1963.
De winsten van het gas- en waterleidingbedrijf moesten namelijk ruim ƒ 95.000
lager worden geraamd dan voor 1963.
Daar het college van Gedeputeerde Staten evenals voor 1963 zal vasthouden aan
de eis van een sluitende begroting, stellen
b. en w. zich voor, in overleg met de commissies van bijstand uit de raad, de begroting '64 aan een nauwgezet onderzoek
te onderwerpen, waarbij het streven erop
gericht zal zijn, deze te doen sluiten.
Gelet echter op het grote verschil tussen inkomsten en uitgaven, dat daarbij
overbrugd moet worden, achten b. en w.
het evenwel uiterst problematisch of dit
doel verwezenlijkt zal kunnen worden.
In de toelichting maken b. en w. meiding van het op 14 mei j.l. bij de Tweede
Kamer ingediende wetsontwerp, hetwelk
een- verruiming beoogt van-het-gemeentelijk belastinggebied.
De bestaande opcenten op de personele
en op de grondbelasting, voor zover deze
tot heden aan de gemeente ten goede koj
men, worden afgeschaft. De gemeenten
derven derhalve de opbrengsten van deze
ppcenten. Voor Zandvoort betekent dit
een middqlenverlies van ƒ 180.000,—. Het
rijk zal dit verlies compenseren door een
vergoeding, waarvan het bedrag gelijk of
vrijwel gelijk zal zijn aan dat van de te
derven inkomsten uit hoofde van de vervallen opcenten.
Daarnaast krijgen de gemeentebesturen
de bevoegdheid opcenten te heffen op de
hoofdsom, van de beide genoemde belastingen. De gemeentebesturen kunnen dan
zelfstandig beslissen of van deze mogelijkheid tot het heffen van gemeentelijke opcenten gebruik zal worden gemaakt. Dit
vormt dan de „vrije zoom" in het plaatselijke belastinggebied.
Het laat zich verstaan, dat van deze
kleine opening in het plaatselijk belastinggebied door de gemeentebesturen onmiddellijk gebruik zal worden gemaakt, in-

dien zij met -begrotingstekorten worden
geconfronteerd.
Het gemeentebestuur waagt zich niet
aan voorspellingen m.b.t. de behandeling
van dit wetsontwerp, doch het is niet onmogelijk, dat — bij aanvaarding — de
komende wet reeds in het jaar 1964 enigermate van invloed zal kunnen zijn op
de gemeentefinanciën. Met de eventueel
hieruit voor 1964 voortvloeiende verhoging van de inkomsten kan thans uiteraard nog geen rekening worden gehouden.
Het door de regering in 1961 ingediende
wetsontwerp, dat een uitkering in 't vooruitzicht stelt in de kosten van aanleg en
onderhoud van wegen, is nog steeds bij
de Tweede Kamer aanhangig. Ook de uitkeringen uit het Gemeentefonds op grond
van de financiële verhoudingswet 1960,
welke op l januari in werking is getreden,
zijn nog niet definitief vastgesteld.
De mogelijkheid bestaat, schrijft het
gemeentebestuur in de toelichting, om
een correctie in de algemene uitkeringen aan te brengen in verband
met uitgaven voor bepaalde doeleinden,
welke uitgaven dan bij een kleine groep
van gemeenten voorkomen. Zo zijn thans
correcties tot stand gekomen . voor de
mijngemeenten, voor gemeenten in probleemgebieden en op de waddeneilanden.
Wat Zandvoort betreft was • vorig jaar
belangrijk de mededeling^ dat onderzocht
zou worden óf zodanige verfijning van
de algemene uitkering ook kon plaatsvinden voor gemeenten met een toeristische
functie. B. en w. hebben de minister van
Binnenlandse Zaken gevraagd in welk stadium dit onderzoek verkeerde. De minister
heeft in september jl. medegedeeld, dat
„dit onderzoek nog in gang is; het stadium, waarin dit onderzoek verkeert,
maakt het niet mogelijk hieromtrent thans
mededelingen te doen".
Hoewel het college geen positief geluid
kan laten horen, constateert het, dat een
hogere uitkering uit het Gemeentefonds
nog altijd tot de mogelijkheden behoort.
De uitkeringen uit het Gemeentefonds
worden voor dit jaar begroot op
f 1.992.000 (in 1963 ƒ 1.920.000).
De opbrengst der gemeentelijke belastingen wordt geraamd op ƒ 343.700 (in 1963
ƒ 320.800). De Bouwterreinbelasting werd
voor 1964 op ƒ 5000 geraamd, in 1963 nog

de t.v.
over Mariene en- de pier
We moeten ons wel even realiseren dat ideaal" begon te zingen werden mijn oogMariene Dletrich een bijzondere vrouw is. leden zwaar. Tante Agaat beweert dat ik
Daar kan geen Willem Duys of wie ook niet tegen m'n verlies kan, maar dat heeft
wat aan af of toe doen. Nou heb ik direkt niets met m'n slaap te maken. Wel opende
de indruk gekregen dat Willem Duys weg ik nog even m'n ogen toen Corry een gewas van Mariene. Daar behoef je warem- weldige uithaal forceerde, maar toen was
pel geen helderziende voor te zijn, dacht 't helemaal gebeurd. Ik sliep en droomde.
ik zo. Willem is door de diepste dalen van Ik droomde dat mijnheer Hugenholtz Marde vernedering gegaan om Mariene hier lene Dietrich had uitgenodigd de pier van
te krijgen. Ik vind het ergens een groots Zandvoort te komen openen. (Zulke geepos, die hele geschiedenis van de gouden compliceerde dromen heb ik nou). Dat
Edisons, dis Willem D. wel een kwart Mariene kwam, hadden wij te danken aan
van z'n leven zal hebben gekost. Zonder het inwilligen van al haar wensen, die ze
te overdrijven, mogen we rustig aanne- kenbaar maakte toen ze gemelijk op mijnmen dat mijnheer Duys in drukke conver- heer Hugenholtz's verzoek inging.
Ze wilde afgehaald worden met een
satie is ingewikkeld met z'n psychiaters
schelpenkar, want ze had al zo dikwijls
Redden wat er nog te redden valt.
Tante en ik zaten zaterdag aan het toe- het gewoonte-vormend comfort van Merstel. U mag twee keer raden, welk toe- cedessen en Cadillacs meegemaakt, dat ze
stel. In ieder geval zagen wij er hartver-. nou wel eens wat anders wilde. Men zou
heffende tonelen op. 't Was net alsof ik haar bij aankomst aan het noordelijke,
het had zien aankomen, maar die avond strand drie haringen moeten aanbieden,
beviel me niet. Ik werd er eerst onrustig welke dieren zij ter plaatse zou verslinvan en later kreeg ik een onnoemelijke den.
slaap.. Wat dat toch met mij is, mogen Mariene bedoelde hier mee te symbolisedeskundige lieden uitmaken, ik tob er ren dat Zandvoort desnoods opgegeten
maar mee. Geregeld vallen m'n ogen dicht mag worden. Voelt u: drie dode haringen.
Mariene heeft meer van haar leven manvoor de t.v. Ik zou zo graag eens de mening van mijn lezers en lezeressen hier- nen met huid en haar verslonden. Die drie
ov"er willen vernemen. Misschien hebben haringen mochten er gerust bij. Mijnheer
Hugenholtz had de attentie Mariene een
zij er ook last van.
Hoe dan ook, zaterdagavond was het enorme tuil helm aan te bieden, waarachweer zo ver. Juist op het moment dat Cor- ter zij geheel schuil ging. Zo kon. het gery Brokken het mannen-kwetsende „Mijn beuren dat minutenlang niemand "haar

slechts ƒ 600.
Het tekort op de begroting voor de gemeentepolitie wordt geraamd op ƒ 67.400.
Wat het waterleidingbedrijf betreft,
moest een groot kapitaal worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de waterwinning, waardoor de winst, die voor 1963
op ƒ 46.926 werd geraamd, tot nihil moest
worden teruggebracht.
Voor het gasbedrijf moest de winst ook
veel lager worden geraamd dan jarenlang
het geval was. Voor 1963 ƒ 66.000, voor
1964 slechts 16.545. De prijs van de inkoop
van het gas moest n.l. voor 1964 l cent
hoger worden geraamd.
Het college zal de commissies van bijstand verzoeken te willen nagaan in hoeverre de begrotingen van het gas- en
waterbedrijf kunnen worden herzien.
Het winstsaldo voor de kampeerterreinen
wordt voor het trekkerskamp „De Branding" geraamd op ƒ 35.551 (1963 ƒ 37.632)
en voor het caravankamp „De Zeereep"
(dit jaar voor het eerst in gemeentelijke
exploitatie) op ƒ 33.965.
De openbare ulo-school aan de Zandvoortselaan, thans 14 lokalen tellend, zal
door toeneming van het aantal leerlingen
weer met twee lokalen worden uitgebreid,
waarvoor aan architect Stevens te Haarlem reeds opdracht werd gegeven voor het
ontwerpen van een plan.
Het schuldrestant van de lopende vaste
geldleningen zal op l januari 1964
ƒ 18.979.847 bedragen, waardoor de schuld
per inwoner naar raming ƒ 1292 zal worden (in 1963 ƒ 1145 en in 1956 ƒ 838).
Hieruit blijkt, volgens het gemeentebestuur, dat qua investeringsniveau de gemeente Zandvoort boven het -gemiddelde
van een gemeente van 10 tot 20.000 inwoners uitgaat en gerekend zou moeten worden tot een gemeente van 20—50.000 inwoners. Blijkens de kortgeleden verschenen statistieken der gemeentefinanciën
werd de vaste schuld der gemeenten per
hoofd der bevolking voor eerstgenoemde
gemeenten namelijk vastgesteld op ƒ 1005,
en voor laatstgenoemde gemeenten op
ƒ 1273,-.
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Toneelspel in studie
De toneelvereniging „Op hoop van Zegen"
heeft het toneelspel „Ik zeg lekker toch
niks" in studie genomen. Het stuk is geschreven door de auteurs Curth Flatow en
Horst Pillau.

Het derde woord
De toneelgroep van de Hervormde Jeugdvereniging „De Vliegende Schotel" geeft
a.s. zaterdag 19 okt. een uitvoering van
het blijspel „Het derde woord" van de
auteur Alejandro Casona. Woensdag 23 oktober vindt een herhaling plaats voor
ouders van de leden en belangstellenden.
De voorstellingen vinden plaats in het
jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.

Ongeval op circuit
Tijdens een rit over het circuit botste zaterdagmiddag een 56-jarige motorrijder
uit Wormer, nabij de Hunzerug tegen de
draadafrastering. Met een hersenschudding
moest de onfortuinlijke rijder naar het
Grote Gasthuis in Haarlem worden overgebracht.

Meisje gewond
De 8-jarige C. van D. viel zaterdagmiddag,
tijdens het spelen in de tuin achter haar
ouderlijke woning aan de Burg. Beeckmanstraat, in een stuk glas. Met een slagadrelijke bloeding in het dijbeen werd het
meisje per ziekenauto naar het Grote
Gasthuis in Haarlem overgebracht. De toestand van het kind is niet levensgevaarlijk.

Aangereden
Zondagmiddag reed een 16-jarige jongen,
afkomstig uit Haarlem, met zijn bromfiets
tegen de 3-jarige W.P. uit Zandvoort. Het
kind kreeg een lichte hersenschudding.

Baardig en waardig
was traditierit van oude auto's
De auto uit 1900 en het begin van de twintiger jaren, die met een snelheid van
20 of 30 km. per uur over de straat kroop en de eerzame wandelaar de schrik op 't
lijf joeg, roept niet alleen bij de verzamelaar, maar ook bij het publiek een
tedere en romantische stemming op. Dit bleek wel uit de grote belangstelling voor
de j.l. zondag gehouden traditierit van de PAC, waaraan historische auto's uit Nederland, België, Engeland en Duitsland deelnamen.
Langs de route van Utrecht naar Zandvoort stonden of zaten honderden mensen
geduldig te wachten op het ogenblik, dat
het verleden puffend en zuchtend voorbij
zou rollen. Het wachten was de moeite
waard en werd ruimschoots beloond.
Zelf zijn wij geneigd bij het zien van
de oude auto zijn nakomelingen veel te
vergeven. Maar wanneer zo'n in chroom
verpakt monster anno 1963 op ons afschiet, dan verbleken ook wij, evenals de

zag. Alleen zag men haar benen. En dat
was genoeg. Zandvoort stond op z'n kop.
Onderweg naar de pier kreeg Mariene
het ondeugende idee even een tochtje te
maken in de speedboat van de politie. Na
een spoedberaad met de drie wethouders,
werden de hoezen van de boot gehaald
en Mariene kon instappen. Mijnheer Hugenholtz zat aan de stuurknuppel. Over
de woelige baren naar de pier. Onderweg
trok Mariene drie keer aan de noodrem
omdat ze haar plannen ook drie keer wijzigde. Maar mijnheer Hugenholtz omstuurde alle hindernissen en een volkomen
uitgeputte en zeezieke Mariene stapte aan
wal bij de pier, die in mijn droom een
onwezenlijke indruk gaf.
Hoe het met die pier is afgelopen, weet
ik niet precies. Ja, daar gebeurde geloof
ik ook iets verschrikkelijks mee.
Maar met Mariene liep het erg af. Op
een gegeven ogenblik werd ze door de burgemeester, die toch al niet van circussen
houdt, met een bruusk gebaar de zee in
geduwd.
Weet u wat de burgemeester zei? „Ga
jij eens opzij, zus, laat mij die pier maar
openen!" U begrijpt wat een consternatie
dit was. Mariene krijste boven alles uit,
maar omdat ze in het water lag, kwam
haar stem niet op z'n voordeligst uit.
De fotografen brulden naar beneden dat
ze een plaatje wilden maken. Daartoe ging
Mariene met het hoofd naar beneden in
de schuimende golven staan. U weet nu,
dat ze haar schoon gevormde benen naar
boven stak, pardoes uit het water, naar
boven, vrienden. Zo ging ze ten onder.
Toen ik wakker werd, was er een of
andere discussie over de lonen en de prijzen. Dat was voor de actualiteit zei tante
Agaat. Ik viel onmiddelijk weer in diepe
rust.
BARTJE

voetganger uit 1911. Met de techniek kun
je je blijkbaar alleen maar verzoenen wanneer deze vergrijsd is. Daarom is de bejaarde auto waarschijnlijk zo sympathiek.
In de vroege ochtenduren waren de wagens met hun bijrijders in Utrecht gestart
in de hoop Zandvoort te bereiken. Want
daarin is de charme van het oud worden
voor een groot deel gelegen, je rekent er
niet meer op, je hoopt alleen.
Voor de meeste deelnemers is die hoop,
het pleit voor de techniek van de auto en
niet minder voor de goede zorgen van de
eigenaars, in vervulling gegaan. Om drie
uur — een uur later dan werd verwacht
— trok de caravaan, hortend en stotend
maar ook gracieus en soepel, de badplaats
binnen.
Op het circuit, het eindpunt van de rit,
bewezen de antieke auto's dat zij na
de lange tocht nog in staat waren een
korte klassementsproef af te leggen.
Met een opvallend gemak hebben de
deelnemende auto's de voorgeschreven
proeven afgelegd. Een paar wagens hadden een zacht zetje nodig als zij achteruit
moesten rijden. Zij waren dan ook al erg
oud. Tijdgenoten van koningin Victoria en
keizer Wilhelm III.
Na afloop van de proeven roden de
auto's, waardig en baardig, een rondje
over het circuit.

Zandvoortse Bridgeclub
In de tweede selectiewedstrijd van de
ZBC eindigde in de A-lijn het koppel Jongibloed-Schutte op de eerste plaats met
58,93%. In de B-lijn eindigde het damesteam Baay-den Belder als eerste met
57,14%. In de C-lijn eindigde het koppel
Reijer-Vader en het dameskoppel Van
Dartelen-Vallo met 61,46% op de eerste
plaats. Het dameskoppel Berrier-Hagen
werd met 58,33% eerste in de D-lijn.
In het algemeen klassement bezet het
dameskoppel Brossois-Fabel met 116,66%
de eerste plaats, gevolgd door het koppel
Jongbloed-Schutte met 114,95%.
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De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR en V.W. BESTEL
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294 Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Söendastraat 34

Wegens enorm succes starten wij deze week met een tweede „SIMCA 1000". Wij kunnen u niet garanderen in 20 lessen of binnen een maand uw rijbewijs, maar wel
garanderen wij u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en
meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

Zandvoortmeeuwen versloeg UW
met 2-0
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag de tweede overwinning
behaald sinds het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Dit keer werd UVV uit
Utrecht met 2-0 verslagen.
De kustbewoners profiteerden in de eerste
helft van de wind, die het elftal een extra steuntje in de rug gaf. Schilpzand,
Van der Mije en Stobbelaar, die de spits
vormden van de thuisclub, nadeiden het
doel van U.V.V. tot op enkele meters. Een
verdere opmars werd echter gestuit door
het watervlugge optreden van de doelman van de Utrechtenaren, keeper Van
Rooy. Ondanks de krachtige druk, die de
voorhoede van Zandvoortmeeuwen op de
verdediging van UVV uitoefende, werd de
eerste helft met een 0-0 stand afgesloten.
Ruim een kwartier na het begin van
het tweede gedeelte van de wedstrijd,
slaagde Stobbelaar er in doelman Van
Rooy te passeren, 1-0. Een doelpunt van
linksbuiten Molenaar werd even later
door de uitstekend leidende scheidsrechter
afgekeurd wegens buitenspel.
Vijf minuten voor het einde van de ontmoeting bracht Nijkamp, gebruik makend
van een voorzet van Molenaar, de stand
op 2-0.
U.V.V. trachtte in de resterende minuten iets van de achterstand in te lopen.
Maar de aanvallen waren te doorzichtig

Derde hulpproject
Het Nederlandse jongeren vrijwilligersprogramma (JPV) gaat deze maand de
basis leggen voor het derde hulpproject in
ontwikkelingslanden. Twee vertegenwoordigers van het JVP vertrekken 20 oktober naar Columbia om zich te oriënteren
over het gemeenschapsontwikkelingsproject, dat met inzet van enkele tientallen
Nederlandse vrijwilligers zal worden opgezet. Half april 1964 zal het team uit Nederland vertrekken.
In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam zijn thans twee opleidingen voor komende hulpprojecten aan
de gang. De eerste geselecteerde groep
jongeren bereidt zich voor op een landbouwproject m West-Kameroen (Afrika)
en. vertrekt half november. Onlangs is in
Amsterdam de cursus begonnen voor de
vrijwilligers, die half december voor twee
jaar naar Brazilië gaan voor een medischsociaal project in de noordoostelijke stad
Campina Grande.
Daar wordt een ziekenhuis gebouwd en
een apparaat voor wijkverpleging en
kraamhulp opgezet. Het JVP heeft daarvoor een groep van 28 vrijwilligers tussen
de 21 en 35 jaar nodig.
Zandvoortse Damclub
Het Zandvoortse tiental heeft in een zware wedstrijd tegen VKD 2 uit Haarlem de
punten gedeeld. De eindstand was 10-10.
Door het overschrijden van de tijdslimiet
aan een der borden, ontstond een 2-0 achterstand. Later kon deze achterstand worden weggewerkt en slaagden de Zandvoortse dammers er in een gelijk spel te
behalen.

van opzet om gevaarlijk te worden. De
Zandvoortse defensie reageerde rustig en
attent op de stormloop tot aan het eindsignaal.

Ranglijst Zandvoortm eeuwen
De stand in afdeling West,
luidt als volgt:
Hillegom
5 3 2
Velsen
5 3 2
Celeritudo
5 3 1
Ultrajectum
5 3 0
TYBB
4 2 1
Schoten
5 2 1
HBC
5 1 2
Quick A
5 2 0
Zandvoortm.
5 2 0
UW
5 1 1
Baarn
4 1 0
Ripperda
5 1 0

2e klasse B,
0
0
1
2
1
2
2
3
3
3
3
4

8 11- 6
8 14- 9
7 8—4
6 11- 8
13- 9
6- 8
5- 6
10- 9
8—10
7—12
5- 8
8—17

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen saterdag 12 oktober:
RCH adsp. d-TZB a
0-11
TZB adsp. b-Geel Wit c
4-3
Zandv.m. welpen e-ZTB a
1-3
Uitslagen zondag 13 oktober:
VVH-TZB
1-5
BSM 3-TZB 2
2-7
TZB 3-Hoofddorpse Boys 3
7-2
TZB 4-Heemstede 3
2-2
THE 6-TZB 5
4-3
Bl'daal n.o.
TZB jun. a-Bl'daal a
4-11
TZB b-Bloemendaal e
K.J.C. „Noord"
De stand van de competitie in de maand
oktober luidt als volgt: 1. H. Bol 15641 p.;
2. W. Paap 14769 p.; 3. H. Molenaar
14617 p.; 4 J. Hoogendijk 14402.
Met en zonder leesbril
Nieuwe Openbare bibliotheek
Romans
Blaman - Eenzaam avontuur.
Buck - Het goud van China.
Christie - De spiegel barstte...
Gooien - De ontmoeting.
Couperus - Metamorfose.
Bergengruen - Der Tod von Reval.
Duncan - It's a Vet's life.
Ontwikkelmgslectuur

Buwalda - De tuin van het moderne landhuis.
Dupierreux - Louis Buisseret, Belgische
kunst.
Kat - Palestrina.
Landré - Honderd uit, over de eeuw die
ging en de tijd die komen gaat.
Maatstaf, maandblad voor letteren, jaargang 1962-1963.
Stilma - Werkend Nederland in woord en
Zandvoortse Korfbalclub
beeld. 1962.
De eerste ontmoeting van het eerste 12- Wentinck - Torens, tempels en taveernen,
tal eindigde in een 1-0 zege. Het enige
verkenningen rondom de oude werelddoelpunt in de wedstrijd tegen Haarlem 4
zee. 1963.
werd door Termaat van ZKC gescoord. •

Spreiding van industrie
in onderzoek
De nieuwe minister van economische zaken, prof. Andriessen, is van. plan het industrialisatiebeleid in Nederland aan te passen. Do minister meent, dat het zo langzamerhand tijd wordt de door de vorige regering gevolgde beleidslijnen nog eens op
hun waarde te toetsen. Hij heeft daarom zijn deskundigen opdracht gegeven een onderzock in stellen naar de manier, waarop het beste een verantwoorde spreiding van
de industrie over het gehele land kan worden nagestreefd.
Hot doel van de industrialisatie is steeds
tweeledig geweest. Spreiding van industrie
moet in sommige gebieden werkloosheid
voorkomen. Maar industrievestiging betokent ook een zekere stimulans voor een
bepaalde streek om zich te ontwikkelen
tot een verantwoord sociaal geheel.
Op 't ogenblik kent Nederland een aantal probleemgebieden, zoals bijvoorbeeld
delen van de drie noordelijke provincies.
In deze streken wordt de vestiging van
nieuwe fabrieken gestimuleerd door premies en prijsreduktieregelingen. In vele
gevallen moet de industrie de mensen opvangen, die door de veranderingen in de
landbouw niet meer hun bestaan in liet
agrarisch terrein willen zoeken. Prof. An-

driessen wil nu naast probleemgebieden
ook zogenaamde „spreidingsgebieden" invoeren. Onder dit laatste verstaat hij die
stieken, die „door een verdere industrialisatie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de spreiding van de industrie
over het gehele land, zonder dat in die
streek op dit moment gevreesd zou moeten worden voor een structurele werkloosheid".
Aan welke gebieden de minister denkt,
is duidelijk uit de opdracht, welke hij zijn
deskundigen gaf. Naast de probleemgebieden moeten zij hun aandacht besteden aan
de kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder, de IJsseldelta, de Achterhoek,
Wcst-Brabant en Midden- en Zuid-Lim-
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De oplossing van het probleem van de vorige week (Wit: Ke7, Dh7, Th3, Ldl;
Zwart: Kg5, Lh5, pion f5. Mat in 2) luidt:
1. Lc2. De componist was de Rus ZagorutzWONINRUIL
ko.
LAREN N.H.
*
Deze keer wil ik u weer eens een corres- Op Ie stand vrijst. MOD.
met
pondentiepartij voorschotelen; we zien de SEMI-BUNGALOW
bekende Duitse correspondentieschaker De garage en olie-c.v. Totale
Carbonnel op weergaloze wijze de aanval oppervl. ca. 950 ma. Ind.:
voeren. Zoals met veel correspondentie ge- Er. zit-eetk. m. open haard,
speelde partijen het geval is, heeft de on- mod. keuk., bijkeuk., 3 si.
derhavige
partij
openingstheoretische kmrs, comp. badk., ruilen
voor bungalow of huis in
waarde.
Zandv. Br. nr. 8003 Z. Crt.
DE CARBONNEL—KAUSCHEK
WONINGRUIL
Gespeeld per correspondentie in de jaren
Haarlem-Zandvoort
1962—1963
I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3, Aang. Groot huis 2 k., serd7-d5, 4. c4xd5, Pf6xd5, 5. e2-e4, Pd5xc3, re, voor- en achtertuin m.
6. b2xc3, Lf8-g7, 7. Lfl-c4, 0-0, 8. Pgl-e2, schuur, 3 sl.k. en overloop.
b7-b6 (Gebruikelijker en beter is 8. ...c5, Gevr. Klein huis te Zandv.
welke zet ook overeenkomt met de doel- Duivenboden, Atjehstr. 19,
stelling van het Grünfeld-Indisch: aanval Haarlem-Noord.
op het witte centrum; de tekstzet laat Wit
to veel de vrije hand) 9. h2-h4!, e7-e5 (In
de beroemde partij Fuderer-Filip, Göteborg
'55, geschiedde 9. ...La6, 10. La6:. Pa6:, Olymp. Stadion zondag a.s.
II. h5!, c5, 12. hg6;, hg6:, 13. Dd3, DcS, 14. Voorverk. tot vrijdag 1 uDg3!, cd4:, 15. cd4:, Pb4, 16. Dh4!, f6, Drommel, Kerkstraat 35
17. Dh7+, Kf7, 18. Lh6, TgS, 19. Pf4 en
Wit won snel. De tekstzet is eens door dr. TV voor ƒ 25,95 per maand
Euwe gesuggereerd, maar blijkens het ver- zonder vooruitbetaling.
loop van deze partij komt Zwart er mee Morgen al bij u thuis? Bel
van de regen in de drup) 10. h4-h5!, e5xd4, dan vóór 6 uur 020-249767
11. h5xg6, h7xg6, 12. c3xd4, Dd8-e7, en 's avonds 02964-17971.
13. Ddl-b3! (Euwe hield slechts rekening
met 13. Dd3, maar de hier gekozen voort- GARAGEBOX te huur gezetting is veel sterker; pion e4 is indirect vraagd.
gedekt: 13. ...De4:?, 14. Ld5 etc.) 13. Stationsstraat 8.
...Tf8-e8, 14. e4-e5, Pb8-c6 (Op het strategisch aangewezen 14. ...c5 was zowel 15. HUIS TE KOOP GEVR.
Pf4 als 15. Ld5, Lb7, 16. Dh3! Ld5:, voor inw. v. Zandvoort. Br.
17.- Dh7+, Kf8, 18. Lh6! zeer sterk) nr. 8002 bur. Z. Crt.
15. Lcl-a3!, De7-d7 (Op 15. ...Pa5 volgde Te koop z.g.a.n. JAZZ16. Le7:, Pb3:, 17. ab3:, Te7:, 18. Ld5 etc.) GITAAR m. lange hals,
16. Db3-g3! (Dreigt zowel 17. Dg6: als ƒ 40. Oosterparkstraat 58,
17. Dh4; op 16. ...Pd4: volgt 17. Dg6:,
Pc2+, 18. Kfl, Pa3:, 19. Th7 etc.) telefoon 3994.
16. ...Pc6-e7, 17. Dg3-h4, Lc8-b7, 18. Pe2AUDRY HEPBURN
f4! (Zie diagram)
verwief eens de eretitel
van „Best geklede vrouw
ter wereld". Toen men
haar het nieuws kwam
brengen, droeg zij een spijkerbroek. Het stond haar
overigens schattig. In een
rol AUTO-DROP vindt u
op elk tablet een interessant verhaal.
Vraag naar

Holland-België

Vertrouwingscommissie voor de
Melksanering te Zandvoort
Klachten omtrent de melkbezorging schriftelijk
of telefonisch wenden tot mevr. A. BlaauboerZwart, Hogeweg 82, Zandvoort, tel. 4655.
Secretariaat: Kenaustraat 3a,
Haarlem, telef. 02500-16315

Het Huis in de Duinen

Pensiontehuis voor bejaarden

heeft plaats voor

EEN WERKSTER en
EEN KEUKENHULP

Werktijden van 9-1 uur of 8-12 uur en 1-4 uur
Aanm. 's morgens tussen
11 en 12 uur bij de directrice.

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"
Dr. GERKESTRAAT 155 —157, tel. 2840

WAT IS, WIL EN DOET

Het Rpzekruisers Genootschap
Inl. Bakcnessergracht 3, Haarlem

Aan alle bealngstellende inwoners van Zandvoort
Beleefde uitnodiging tot bijwoning van

BEZÏNNINGSWEEK
13 t.m. 20 oktober

's middags 2.45 uur, of 's avonds 7.30 uur

in de R.K. Kerk

AUTO DROP
van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.
Gevr. 1 x p.W. N E T T E
WERKSTER.
Grote
Krocht 19, tel. 2510.
a b c d e i g n
(De witte aanval is hier op zijn hoogte- Gevr.: nette WERKSTER
punt; alle stukken staan dreigend op de enk. ocht. p.w. Mevr. Krazwarte koning gericht. Er dreigt zowel 19. nenburg, Lijsterstraat 16,
Lf7:+, Kf7:, 20. e6-(- als 19. Dh7+, Kf8, telefoon 3739.
20. Pg6: + , fg6:, 21. Dg8 mat. Zwart is
machteloos) 18. ...Dd7-c6, 19. Lc4xf7+!, GARAGE TE HUUR.
Kg8-f8 (Of 19. ...Kf7:, 20. e6+ etc.) Patrijzenstraat 50.
20. Pf4-e6+!, KfSxfT, 21. Pe6-g5+, KfS- Te koop: 1-pers. OPKL APg8 (21. ...Kf8, 22. Df3+, Lf6, 23. Th8+ BED m. 3 dl. kapokmatr.
etc.) 22. Tal-cl (Nu moet de dame punt en omb. en gord.
g6 loslaten en dit is beslissend) 22. ...Dc6- Van Lennepweg 31.
d5, 23. Dh4-h7+, Kg8-f8, 24. Dh7xg6 en
Zwart gaf zich gewonnen. Op 24. ...Lc8 SLAAPKAMER aangeb.
volgt namelijk 25. Th8+!, Lh8:, 26. Ph7 centr., m. voll. pens. Br.
mat.
nr. 8001 bur. Z. Crt.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, WilSnoezig,
zindelijk driehelminastraat 28, Haarlem.
kleurig POESJE en cypers
KATERTJE voor goed
tehuis. Adres te vernemen
bij secr. Dierenbescherming
Telefoon 4561.
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
Te koop TV 43 cm, z.g.a.n.,
2000 Brandmelding
Tel (070) 725793.
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
4389 VAMOR-Rijschool ,£)e Branding",
Heeft u stof?
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
wij
maken een vlot en leuk
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- jurkje
voor u. Mevrouw
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- Stoete, Coupeuse, De Ruyen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- terstr. 10/1, tel. 2239.
lorenstraat 68.
3227 ,f>e Oude Tijd", antiek, in- en ver- Heeft u stof in huis?
Knip dit uit, het kan van
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat pas komen. Wij stofferen
alle stoelen en bankstellen
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17. bij u thuis. Tel. 020-129808
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten Woninginrichting
HEE4673 PTachtveiligheidsdienst Zandvoort,
MEIJER, v. Ostadestraat 7a,
Vondellaan 45rood.
tel. 3116 Xan weer STOF2135 Gertenbachs Drukkerij, Zanelv'oortse FEERWERK aannemen.
Courant, Achterweg 1.

Belangrijke

burg. Al deze gebieden hebben, zonder tot
probleemgebied te zijn verklaard, toch hun
moeilijkheden. De kop van Noord-Holland
bijvoorbeeld heeft weinig industrie, terwijl men ook op ander terrein een geduchte
achterstand heeft op bijv. het nabijgelegen
Westen. Voor West-Brabant gaat dit nog
meer op. Al jaren schreeuwt men hier om
ontwikkelingsmogelijkheden, met name om
industrie. Het grootste deel van de Westbrabanders pendelt nu naar de grote industrieën in de buurt van Rotterdam. In
het huidige beleidspartoon zijn er weinig
mogelijkheden de industrievestiging in deze streken te bevorderen.
Prof. Andriessen wil nu een mogelijkheid scheppen de soepele premie- en prijsvoorwaarden voor uitbreiding of vestiging van industrie ook voor deze „spreidingsgebieden" geldig te maken. Voorlopig schijnt de minister daarbij alleen te
denken aan de prijsredukties. De premieregeling zou — zeker in de aanloopperiode — alleen bestemd moeten blijven voor
de probleemgebieden, dat wil zeggen voor
die gebieden, waar • een acute structurele
werkloosheid dreigt. De definitieve beslissing moet wachten op het rapport, dat de
deskundigen van het ministerie van economische zaken zullen opstellen. Verwacht
wordt, dat de nieuwe opzet bekend zal
worden gemaakt in de begroting voor '65,
dus over een jaar.

Snelle en grondige opleiding voor middenst.
dipl. Prakt. Dipl. Boekhouden
Talen, Handelscorr-, Wisk.,
Studiehulp enz. v.d. Ond.
Ver. L. Coster (1933) o.l.v.
J. v. Ravenswaay, Leraar
M.O., d.m.v. kl. clubs en
privé op dag en av. Vr. inl.
en lijst van gesl. Floraplein 39, Haarlem t.o. Hazepaterslaan.
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Allen zijn welkom.
De inleidingen worden verzorgd door:
F. Hafkemeijer, C. Herraets
-

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat 1
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem. Wij bezorgen
maandag,
donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag geKookle of gebakken
"MOSSELEN Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 19 okt., 8 uur
Toneelgroep Theater

Oh, hè, de lucht
valt naar benee
Zondag 20 okt., 8 uur
Toneelgroep Theater

Oh, hè, de lucht
valt naar benee
Maand. 21 okt. 8,15 u.
Nederlandse Oomedie

Freule Julie
Dinsdag -22 okt., 8 uur
Ab. A.
Nw. Rotterdams Toneel

De Parachutisten
Woensdag 23 okt., 8 u.

Het Nationale Ballet

o.l.v. Sonia Gaskell
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. o.d.
speeld. en 2 dg erv. van
10-15 u. Tel. na. 12 u.

U
kunt
het
toch
niet
afschreeuwen . . .
wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen onder de aandacht
van het 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
Tn die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens on
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1
i

heeft koopj es !

H-0 •
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döfe behang
»»

ZIJLSTRAAT 96a, HAARLEM, tel. 12199

63e jaargang no. 81 - Verschijnt dinsdags en vrijdag»

Opgericht in 1900.

VRIJDAG 18 OKTOBER 1963

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

ng, (dok)
Het tekort op de gemeentebegroting voor
het komende jaar geeft het gemeentebestuur zorg. De uitgaven, die in 1964 een
bedrag van zes miljoen gulden zullen overschiïjden, bedragen het veelvoudige van
de inkomsten. En er is weinig perspectief
de ontvangsten aan te passen aan het peil
der uitgaven. Op korte termijn is geen
verruiming van het gemeentelijk belastinggebied te verwachten en de verhoogde
uitkering uit het Gemeentefonds, waarom
het college heeft verzocht, blijft een verre
verwachting. Bij al deze minder prettig
klinkende geluiden voegt zich de eis van
het college van Ged. Staten, voor een
sluitende begroting te zorgen. Het zijn
moeilijke dagen voor het dagelijks bestuur
van de gemeente.
In een bij de begroting gevoegde nota,
stelt het college van b. en w. voor, in overleg met de commissies van bijstand uit de
raad, de begroting voor 1964 aan een
nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Maar het laat er direct op volgen, dat het
uiterst sceptisch staat t.a.v. de resultaten
van het ontleden van de begroting. Men
kan dit pessimisme delen voor wat betreft
de uitgaven voor de sociale voorzieningen,
de volksgezondheid, het onderwijs etc.
Hier is zeker geen ruimte, voor besnoeiing,
maar er zou ruimte moeten zijn enkele
posten, zoals de uitgaven voor de volksgezondheid, te verhogen. Een uitzondering
moet worden gemaakt voor de uitgaven
op het terrein der openbare veiligheid. Met
een tekort van ƒ 67.000 voor 1964, drukt
deze post wel bijzonder zwaar op de gemeentelijke financiën. Wellicht zijn hier
enige correcties aan te brengen.
Misschien slaagt de gemeente er in,
evenals dit jaar het geval was, het tekort
te elfder ure „weg te werken". Is Zandvoort er dan in geslaagd de dreiging van
een financieel fiasco al te wenden? Daar
lijkt meer voor nodig dan een sluitend
budget voor het komende jaar.
In de toelichting wijst het gemeentebestuur op het investeringsniveau van Zandvoort, dat boven het gemiddelde van
10.000 tot 20.000 ingezetenen uitgaat.
(Zandvoort telt momenteel ca. 15.000 inwoners - red.). Bij de gemeentelijke investeringen, het schuldrestant van de lopende vaste geldleningen bedraagt op l januari 1964 bijna 19 miljoen gulden, beroept
't gemeentebestuur zich op de toeristische
functie van Zandvoort. Daar kan men begrip voor opbrengen, maar het zijn juist
de investeringen in deze sector, waaraan
ernstig moet worden getwijfeld.
De semi-gemeentelijke exploitatie van
het circuit, een object waarvan de „toeristische waarde" sterk wordt overschat,
vergt jaarlijks nieuwe investeringen, die
het geval onrendabel maken. De wethouder van financiën heeft eens verklaard,
„dat men eerst rond moet komen, met de
onkosten en de ontvangsten, alvorens men
zou kunnen besluiten aan het circuit een
andere bestemming te geven". Het is een
ijdel vooruitzicht, want na enige „voordelige seizoenen" wordt de winst door nieuwe investeringen weer ongedaan gemaakt.
Het blijft een vicieuse cirkel.
De gemeentelijke investeringen in de
boulevardprojecten, het z.g. zomercentrum
en straks wellicht de pier, zijn voor langere termijn bedoeld. Maar gezien de omvang en het karakter van de miljoenen
projecten, waarbij geen rekening is gehouden met de structuur van de badplaats,
kan men zich afvragen of men nog wel met
beide benen op de grond staat. Het investeringsbeleid heeft hier iets weg van een
sprtmg in het duister, in de hoop dat het
daglicht samenvalt met de verschijning
van een wereldbadplaats. Een illusie, die
de gemeente wel eens duur te staan kan
komen.
Genoemde investeringen van de gemeente kunnen niet in een handomdraai uit de
wereld worden geholpen, maar zij behoeven niet permanent een blok aan het been
van Zandvoort te blijven. Een rem op de
investeringen aan de Noordboulevard is
noodzakelijk om tot meer normale financiële proporties te komen. Op korte
termijn kan de beëindiging van de semigemeentelijke exploitatie van het circuit,
de druk op de overheidsuitgaven verminderen. Laat men nu eens serieus overwegen dit „schip van bijleg" af te stoten.
En dit niet alleen uit materieel, maar ook
uit moreel oogpunt.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong

Meest voorkomende verkeersdelicten
Gebruik van alcohol en doorrijden na ongeluk
Sedert de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet in 1961 liep het aantal veroordelingen wegens verkeersmisdrijven — behalve in 1953 en 1959 — van jaar tot
jaar op.
In 1951 werden in totaal 3981 onherroepelijke veroordelingen voor verkeersmisdrijven geteld; in 1961 waren het er 8839 geworden. Voor 1961 moeten daarbij dan
ook geteld worden de gevallen van samenloop of voeging met misdrijven van
het Wetboek van Strafrecht, welke met
een zwaarder strafmaximum worden bedreigd dan het verkeersmisdrijf; daardoor
komt men in totaal voor 1961 op 9162,
wat ten opzichte van het jaar daarvoor
een stijging te zien geeft van 5 %.
Van de verkeersmisdrijven vormen de
invloed van alcohol de laatste drie jaren
60 tot 70 % van het totaal. In 1961 waren
er in ons land 5161 veroordelingen wegens
het rijden onder invloed. Daarbij gingen
1715 veroordelingen naar de bestuurders
van motorrijtuigen, 1450 naar bestuurders
van bromfietsen, terwijl de resterende
1996 gevallen verdeeld waren over bestuurders van andere voertuigen.
Dit alles blijkt uit de droge cijfers, die
zo juist gepubliceerd zijn in een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek genaamd „Toepassing der Wegenverkeerswet, 1961", een uitgave van Uitgeversmaatschappij W. de Haan.
Men leest in dit geschrift dat voor de
misdadigheid in het algemeen geldt dat
de statistiek geen exacte gegevens omtrent haar totale omvang kan verschaffen. Er is een aantal gepleegde delicten
dat verborgen blijft de z.g. „dark numbers". Zo moet men ook zien, dat de hier
gepubliceerde cijfers slechts aanwijzingen
zijn over de omvang, beweging en aard
van de criminaliteit op dit gebied.
In ieder geval zijn er dus in 1961, bij de
laatste telling, ruim negenduizend mensen veroordeeld wegens in de verkeerswetgeving strafbaar gestelde misdrijven.
Naast het rijden onder invloed van alcohol, dat meer dan de helft van het totaal opeist, komen achtereenvolgens in '61
het doorrijden na een ongeval (met ruim
i'SJfo van het geheel) en joy-riding met
ruim 16 %. Dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld kwam in ruim 5 % van
het totaal voor, terwijl er dan nog een
restje overblijft van ruim 3 % van minder
belang, verdeeld over verschillende misdrijven zoals het besturen van een motorrijtuig terwijl de bevoegdheid daartoe ontzegd was.
Het totaal van het veroorzaken van
dood of lichamelijk letsel door schuld is
in het laatste teljaar, dus 1961, aanzienlijk groter" dan in de laatste jaren, ten
opzichte van 1960 was er in 1961 een stijging van 21 %.
Bij het doorrijden na een ongeval zien
we in één jaar een stijging van 10 %.
Stelt men voor dit misdrijf het totaal in
1953 op 100, dan zitten we in 1961 al op
310!
Trouwens ook de joyriding neemt sterk
toe, als we ook hier weer uitgaan van 100
in 1953, dan komen we in 1961 op 389!
Over de persoonlijke bijzonderheden betreffende de veroordeelden komen we ook
belangwekkende zaken te weten.
Het aantal vrouwen is onder de wegens
verkeersmisdrijven veroordeelden gering.
Dat kan natuurlijk liggen aan het feit,
dat er veel minder vrouwen chaufferen
dan mannen. Alleen in de laatste jaren is
de ontwikkeling bij de vrouwen ongunstiger dan bij de mannen.
Op basis van het indexcijfer van 100 in
1956 vindt men voor de mannen in 1961
het cijfer 112; maar voor de vrouwen
kwam men op 113; dat cijfer zegt in zo'verre weinig omdat daarbij niet kan worden opgegeven in welke mate de vrouwen

Ledenvergadering ZVM
De voetbalvereniging „Zandvoortmeeuwen" belegt a.s. maandagavond in hotel
Keur een algemene ledenvergadering.
De agenda vermeldt o.m. de verkiezing
van een bestuurslid in verband met het
aftreden van de heer C. Schuiten.

Vergadering Bridgeclub
De Zandvoortse Brideclub houdt hedenavond in hotel Keur de jaarvergadering.
Bij de bestuursverkiezing; vermeldt de
agenda het aftreden van de heer en mevr.
Schutte. Herkiesbaar stellen zich mevr.
Hagen en de heren Bisenberger en Vader.

Bijeenkomst N.C.V.B.
De Ned. Christenvrouwenbond belegt a.s.
vrijdag 25 oktober een bijeenkomst in
het jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.
Ds. G. Rang te Haarlem, zal spreken over
het onderwerp „Christen zijn in de moderne tijd".

Snel geblust
Woensdagmiddag moest de brandweer omstreeks half vier uitrukken vuor een
brandje in een perceel aan de Burgemeester Beeckmanstraat. De brandweer wist
het vuur in enkele ogenblikken te bedwingen. Een defect strijkijzer was de
oorzaak van de brand. De schade wordt
geschat op ongeveer ƒ 250,—.

in die jaren meer aan het verkeer zijn
gaan deelnemen.
Wel opvallend is dat bij de veroordeelde
vrouwen bijna 60 % zich 'schuldig gemaakt had aan het misdrijf van het doorrijden na een ongeval, terwijl dit percentage in de overeenkomstige periode voor
het totaal lag op nog geen 15 %.
Het is bekend dat bij veroordeling wegens verkeersmisdrijven in vele gevallen
als bijkomende straf de bevoegdheid om
een motorrijtuig te besturen tijdelijk kan
worden ontzegd.
In 1961 werd meer dan 3200 maal- zulk
een ontzegging van de rijbevoegdheid uitgesproken. Het percentage van de veroordelingen met ontzegging van de rijbevoegdheid beweegt zich ten aanzien van
vrijwel alle verkeersmiddelen in stijgende
lijn. Uiteraard ligt dit reeds op een hoogniveau bij de misdrijven waarvan drankmisbruik in het spel is. Van de 8839 veroordelingen in 1961 kregen er 36 % zulk
een ontzegging. Bij het rijden met een
automobiel onder invloed kan men bijna
altijd rekenen op een ontzegging; voor
1961 lag het percentage hiervan op 94!
Wat de duur van de ontzegging betreft
vinden we in 1961 voor dronken bestuurders van motorrijtuigen in 49 % van de
gevallen een ontzegging van een jaar of
langer en in 15 % minder dan zes maanden.
Tot slot nog even terugkomen op het
verschil tussen mannen en vrouwen. Van
alle ontzeggingen van de rijbevoegdheid
had precies één procent betrekking op
vrouwen!

Chris Tonbreeher uit Zandvoort en Rein Dool uit Leiden, exposeren grafisch werk
in de Boerhaavezaal te Leiden. De tentoonstelling, die hedenavond wordt geopend,
is vanaf zaterdag te bezichtigen van l$-if uur en van 1S-21 uur.
De expositie is ook zondags geopend. Be jent aanstelling duurt tot woensdag 6 nof
vember a.s.
~v '

Actie voor vluchtelingen

Misbruik van bestrijdingsmiddelen
levert gevaar op voor de volksgezondheid
„Een tragedie, oneindig veel erger dan het Softenon-drama, dreigt, als wij niet op
onze tellen passen". Dit verklaarde onlangs dr. W. H. Thorpe, een geleerde van de
v rmaarde universiteit van Cambridge over de toepassing van chemische middelen
in de landbouw. De Britse geleerde zei dit naar aanleiding van een studie van de
Amerikaanse biologe Rachel Carson, die tot de slotsom is gekomen, dat de mensheid zich langzaam aan het vergiftigen is. De gevolgen van het misbruik van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen, aldus Rachel Carson, even ontstellend zijn als
de besmetting van de atmosfeer met radio-actieve deeltjes. De chemische middelen
worden al twintig jaren overal ter wereld op grote schaal gebruikt, maar de mogelijke gevaren daarvan zijn nog lang niet voldoende onderzocht.
De insektendodende middelen kunnen worden verdeeld in twee groepen: de DDTgroep en de middelen, welke zijn afgeleid
van de in de oorlog ontwikkelde zenuwgassen. De DDT-groep heeft de — verontrustende — eigenschap zich in het
lichaam van de mens op te hopen, bij
voorkeur in de vetrijke delen, zoals nieren, bijnieren, lever en zenuwgestel. Volgens Carson hebben de bewoners van ZuidEngeland gemiddeld 1/20 gram DDT of
een daaraan verwante chemische samenstelling in hun lichaam. Bewoners van de
Amerikaanse Staten Georgia en Washington hebben echter al vijfmaal deze hoeveelheid in hun lichaam verzameld. Geen
geleerde weet nog waar de schadelijke
grens ligt.
Toch verzamelt de mens via een sluipende kringloop steeds meer vergiffen in
zich. Via melk, boter, honing, groente en
fruit, maar ook via drinkwater en zelfs
vissen. De middelen uit de DDT-groepen
hopen zich ook op in organen en organismen onder de grond, in insekten en andere kleine levende wezens. De (vergiftigde)
insekten worden gegeten door kleine vogels, die dan snel ziek worden. In gebieden, waar chemische middelen gebruikt
zijn tegen schadelijke insekten en onkruid
is een grote sterfte geconstateerd onder
vogels en zelfs onder katten en vossen,
die de zieke vogels consumeerden.
De middelen, welke zijn afgeleid uit de
zenuwgassen, hopen zich niet in het
lichaam op. Zij hebben echter weer het
nadeel, dat zij oneindig veel giftiger zijn.
In de studie van Carson wordt het verhaal verteld over een Amerikaanse scheikundige, die tijdens een proef een fractie
van een gram parathion innam. Het gif
werkte zo vlug, dat hij volledig was verlamd, vóórdat hij het tegengif, dat vlak
voor hem op tafel stond, kon pakken. Hij
stierf kort daarna. Op de boerderijen in
de Amerikaanse staat California wordt
overigens ieder seizoen genoeg parathion
gebruikt om er de gehele mensheid vijf tot
tienmaal mee uit te roeien.
Het einde van de vergiffen is voorlopig
nog lang niet in zicht. Steeds nieuwe,
sterkere middelen worden gevonden en
toegepast. Dit komt ook al doordat de insekten zich tegen een gebruikt gif immuun weten te maken. Na enkele generaties kan dan een superras zijn ontstaan,
dat tegen dit gif bestand is. Bij de_ mens
is dit onmogelijk. De mens is als or'ganisme te zwak om zich na enkele generaties
immuun te maken.
Moet nu het gebruik van de bestrijdingsmiddelen, die ook veel goed hebben
gedaan, zo maar worden afgeschaft? Nie-

mand zal dat willen beweren. Ook Carson niet. Men pleit wel voor een veel zorgvuldiger toepassing en voor een veelvuldiger inschakeling van biologen. De bestrijding van insekten of onkruid is tot nu toe
steeds overgelaten aan de chemici, die
nieuwe preparaten moesten samenstellen.
Met zorgvuldiger studie door biologen zou
men er, aldus Carson, in kunnen slagen
met natuurlijker middelen rampen te
voorkomen. In Australië werd een schadelijke cactus uitgeroeid door de invoer
van een Argentijnse mot, die alleen die
cactus schaadt. In Curagao liet men een
insektensoort uitsterven door grote hoeveelheden op te vangen en te steriliseren
met röntgenstraling. Wellicht is op deze
wijze zonder gevaar voor de mensheid
hetzelfde of meer te bereiken.

Bedankt voor functie bij P.W.
De in de raadsvergadering van 27 augustus benoemde heer F. Jonker te Amsterdam, heeft zijn benoeming als opzichter
bij de reinigingsdienst niet aanvaard.
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Samengesteld door P. van der Mije KCzn
Burgerlijke Stand
11—17 oktober 1963
Geboren: Frans Alexander, z.v. F. Keur
en G. Knegt; Imca Christina, d.v. P.
Drommel en I. Bogert.
Ondertrouwd: Henri Jozeph Maria Eldering en Nelly Verhoef.
Gehuwd: Hendrikus Anthonie Zwenne
en Loes Gerda Dammers; Jan Verburg en
Maria Johanna Hinderika Hommes.
Geboren buiten de gemeente: Sidney
Robert, zoon van R. Dabroek en M. Pimentel; Eveline Janny, dochter van E. P,
Sparreboom en J. M. Sterenburg; Anne
Marie, dochter van L. K. G. Smit en C.
Stienstra; Michel Willem Hendrik, zoon
van P. J. Dijkstra en J. C. A. Koops.

Enige duizenden vluchtelingen in Griekenland en Turkije, die al 10 jaar en langer
naar internationale hulp uitzien, lopen de
kans ongeholpen'te blijven, tenzij een speciale actie uitkomst brengt.
De fondsen van het Wereldvluchtelingenjaar 1959/1960 bleken ontoereikend te zijn
om ook deze mensen te helpen. De vluchtelingen wonen in landen, die zelf met
grote problemen voor de eigen bevolking
worstelen; zonder hulp van buitenaf blijven zij leven aan de rand van de samenleving.
Een speciale actie te behoeve van deze
vergeten groep van vluchtelingen kan alleen uitkomst bieden. Door het bijeenbrengen van enige miljoenen guldens wil
het Nederlands Comité Vluchtelingenhulp
1963 thans tenminste duizend vluchtelingen in Griekenland definitief helpen.
Maandagavond 21 oktober a.s., zal ook
in deze gemeente worden deelgenomen
aan de landelijke actie vluchtelingenhulp,
gevoerd door het Nederlands Comité
Vluchtelingenhulp 1963.
Er heeft zich in Zandvoort een comité
gevormd dat aan deze zg. bliksemactie
plaatselijk leiding zal geven.
Het comité vond een groot aantal vrijwilligers — jongeren en ouderen — bereid de actie uit te voeren. Alle kerken,
kerkelijke organisaties, de beide ulo-scholen en verschillende verenigingen in de
gemeente hebben zich spontaan achter de
actie gesteld.
Het comité zegt geen ogenblik aan de
bereidheid van de ingezetenen van Zandvoort te twijfelen om voor deze speciale
nood een bijdrage terzijde te leggen.
De actie is gisteren door dag-, week- en
vrouwenbladen ingezet en wordt vandaag
en morgen voortgezet.
Radio en televisie komen m actie op
maandag 21 oktober. Een hoogtepunt
vormen de uitzendingen die 's avonds tussen 20.20 en 20.50 uur zullen plaatsvinden: de radio met een speciaal klankbeeld,
de televisie met een actiefilm beide gewijd aan de vluchtelingen-noden in Griekenlaa'd en Turkije.
Onmiddellijk na afloop van deze uitzendingen \:ullen tientallen vrijwilligers met
bus of intekenlijst op stap te gaan om de
bijdragen \op te halen. Op deze wijze zullen binnen een uur alle woningen in de
gemeente bezocht kunnen zijn.
Het comité wijst er op, dat de vrijwilligers in ^het bezit zijn van een legilimatiekaart. De vrijwilligers dragen de opbrengst nog dezelfde avond af in het Gemeenschapshuis.
De navolgende personen maken deel uit
van het comité dat -d^ actie in Zandvoort
organiseert.
mevr. C. Stemler-Tjacïen, voorzitster
B. F. Bersma, Ie secretaris
P. Brune, 2e secretaris!
P. M. Smit, dir. Tw. Bq.nk, penningmeester
Leden:
H. C. Bakker, Van LenViepweg 20-4
F. W. Benjamins, A. Jl van der Moolenstraat 56rood
\
Mevr. H. M. Bieckman-van Haasbergen,
Dr. Kuyperstraat 2
Mej. A. H. Brokmeijer, Haltestraat 50,
Mevr. C. W. de Bruijn-Edeling, Van Lennepweg 16-4
J. Kiewiet, Dr. J. G. Mezgerstraat 28
H. L. J. Malingré, Linnaeusstraat 11-1
E. J. Poster, Kostverlorenstraat 117
C. M. J. Sinke, Linnaeusstraat 1-4
G. J. Sterrenburg, Brederodestraat 93

Collecte voor Nazorg

Mensen aan zaken

OFFICIËLE MEDEDELINÓEN

GEMEENTE ZANDVOORT
Wij leven in een welvaartsstaat, waarin
Het hemd van de leeuw.
de meeste mensen het goed hebben. ;jïiet De burgemeester (s verhinderd op j. de
allen. Talloze geestelijk en lichamelijk ge- woensdagen 23 en 30 oktober a.s. spreekWe zijn weer zover. Het klassieke tppduel
handlcapten hebben dringend hulp j-nodig. uur te (houden, u Het «^eerstvolgend spreekstaat weer voor de deur. Naar dit iogenuur is;,op dinsdag-. 29 oktoberti'a.SJtivan
In de overheidszorg voor onze gehandi- 10—12
blik hebben duizenden en nog eens duizenj,
uur.- i . -i
1
capten
is
de
laatste
jaren
een'
verheugenden smachtend uitgezien, zich afvragend
de
verbetering
ingetreden,
maar
hoe
uitof de Oranje-leeuw nu' eens"'eindelijk z'n Zandvoortmeeuwen'
Zandvoortse Hockëyclub Z.H.C
FAMILIEBERICHTEN
gebreid deze zorg ook moge worden, voor
klauwen weer eens zou tonen aan de Rode Uitslagen zaterdag 12 oktober:
Uitslagen zaterdag IS oktober:
de organisaties, die zich het lot van,groe- Met grote blijdschap geven wij kennis van
duivel van het zuiden!
VEW-Zandvoortmeeuwen l
3-3 Meisjes:
Inderdaad'moeten we langzaamaan weer
Zandvoortmeeuwen 2-Kinheim 4
5-0
Saxenburgers a-Zandvoort b
1-5 pen geestelijk of lichamelijk gehandicap- de geboorte van onze zoon en ons broertje
MICHEL WILLEM HENDRIK
eens een wedstrijdje winnen van de BelZandvoort c-HBS b
1-1 ten hebben aangetrokken zal steeds een
Zandvoortmeeuwen 3-VVSV 2
1-3
gen. Het wordt tijd dat wij onze kracht als Adspiranten:
Zandvoort d-BDHC h
2-2 taak zijn weggelegd.
P. J. Dijkstra
voetbal-natie duidelijk naar de publiciteit
Alkmaar b-Zandvoort e
1-7
Zandvoortmeeuwen a-Haarlem a
7-1
J. O. A. Dijkstra'Koops
We noemen: werkplaatsen waar deze
en de Europese bewondering schuiven.
HFC d-Zandvoortmeeuwen c
1-1 Alliance h-Zandvoort f
0-4 mensen zinvolle arbeid kunnen doen, tuiRichard
Een overwinning met vijf, zes doelpunten
Alliance c-Zandvoortmeeuwen d
0-4 Jongens:
Aase
verschil zou meer welkom zijn, dan een
O. Gezellen c-Zandvoortmeeuwen e 7-1
Zandvoort a-Roodwit a
2-1 nen om in te werken, tehuizen waarin zij
Zandvoort,
10
oktober
1963
oplossing van het lonen- en prijzenproZandvoort b-Eechtrop b
1-4 worden opgenomen als hun ouders zijn
Zandvoortmeeuwen f-HFC i
2-4
bleem. Tenslotte wordt van iedereen ver- Zandvoortmeeuwen g-EDO i
BMHC g-Zandvoort c
1-1 overleden, vakantie-oorden om er ook; eens Van Lennepweg 16/1
7-0
wacht dat hij doordrongen is van het ge- Pupillen:
Huize „Uyt den Bosch", SpanjaardsUitslagen zondag 13 oktober:
uit te zijn en bureaus waar medische en Tijd.:
wicht van deze aangelegenheid. Voor nelaan 7, Haarlem. *
DCO a-Zandvoortmeeuwen a
3-2 Heren:
sociale
hulp
kan
worden
gegeven.
Voor
gentig minuten voetbal zetten wij heel het
Zandvoortm. c-Hoofddorpse Boys a 1-8
Zandvoort I-Ring Pass 2
5-1
mechanisme van ons enthousiasme en onze
THB a-Zandvoortmeeuwen b
3-4
Zandvoort 2-MRHC 3
4-1 dit doel organiseren de drie landelijke Dankbetuiging
nationale trots in werking. Wij weten
DCO b-Zandvoortmeeuwen d
1-4
en de drie Langs deze weg betuig ik, mede namens
Zandvoort 4-HBS 7
9-0 zwakzinnigen-organisaties
maar al te goed dat het er op of er onder
Zandvoortmeeuwen e-TZB a
1-3 Dames: Zandvoort I-Ring Pass 2
8-0 ouderverenigingen, die alle gezindten en de familie, mijn oprechte dank voor de
is. In feite staan wij met de rug tegen de Uitslagen zondag 13 oktober:
Programma zaterdag 19 oktober:
alle gehandicapten vertegenwoordigen vele bewijzen van deelneming, ondervonmuur en wij kunnen ons geen nederlaag
Zandvoortmeeuwen 1-UVV l
2-0 Meisjes:
tegen, de Belgen permitteren zonder een
eens per jaar een collecte. Het zal een den na het overlijden van mijn lieve vrouw
Vitesse '22 2-Zandvoortmeeuwen 2 2-3
Zandvoort a-Ever Swift a
14 u. huis-aan-huls en een straatcollecte zijn.
PIETJE VAN DUIJISr-KOPER
geweldige deuk in ons prestige te krijgen.
Zandvoortmeeuwen 3-Stormvogels 5 2-2
Zandvoort b-Echtrop b
15.30 u.
Intussen (wij troosten ons) zitten de Zandvoortmeeuwen
J. van Duijn'
4-NAS
2
0-3
Het
is
een
grote
opgave
te
zorgen
voor
Scheybeeck
c-Zandvoort
e
15
u.
Belgen er ook zo voor, met dit verschil
Zandvoort, Potgieterstraat 16
Spaarnestad
2-Zandvoortmeewen
5
1-6
Jongens:
volwassen
gehandicapten,"
die
zich
niet
dat zij een overwinningenreeks moeten
7-Zandvoortmeeuwen 6
5-3
Zandvoort a-Strawberries b
15.30 u. zelfstandig in de maatschappij kunnen
zien te continueren. En dat geeft spannin- Ripperda
Zandvoortmeeuwen 7-EHS 7
2-9
Zandvoort b-HBS b
14 u.
gen. Het is een bekend verschijnsel in de DSS
6-Zandvoortmeeuwen 8
4-5
Zandvoort c-BMHC f
14 u. handhaven. Het is een extra zware opvoetbalwereld dat clubs, die geruime tijd Voorcompetitie
interregionale
jeugd:
HBS d-Zandyoort d
15.15 u. gave voor de ouders van gehandicapte
bovenaan de ranglijst staan en nog geen
Behoud va.n Uw tanden. 75ct-f1.Zandvoortmeeuwen a-Geel-Wit a
7-2
nederlaag geleden hebben, onder slopende Junioren:
Programma senioren zondag 30 oktober: kinderen, die dit toekomstbeeld dag in dag
spanningen komen te verkeren. Sla er de
uit
voor
ogen
hebben
en
zij
beseffen.^meer
Zandvoortmeeuwen b-EHS a
uitg. Heren:
oude handboeken maar op na en u weet
Zandvoort l-Alkmaar 2
14 u. dan wie ook wat het is om gezonde- -don- Bijeenkoznst ambtenaren
Bloemendaal b-Zandvoortmeeuwen c 0-5
hoe de magische krachten in het voetbal
11 u.
Bloemendaal d-Zandvoortmeeuwen d 6-1 Hurley 4-Zandvoort 2
*:
werken.
Zandvoort
3-Alkmaar
4
14 u. deren te hebben.
5-5
Wij doen vanaf deze plaats een ernstig De Personeelsvereniging van gemeenteBelgië is dus nerveus en gespannen. Of -WH a-Zandvoortmeeuwen e
Zandvoort 4-Saxenburgers 3
10.30 u.
ambtenaren belegt op donderdag 24 okniet soms? Wij hebben niets te verliezen, Programma zaterdag 13 oktober:
beroep op uw welwillende medewerking tober
Dames:
a.s. in Zomerlust de jaarvergadering.
6 SIZO 3-Zandvoortmeeuwen 2 15.30 u.
alleen maar te winnen. Dat is de leuze,
Zandvoort I-Kieviten 3
10.30
u.
de collecte te steunen, die vanaf 28 oktober
tó
De aftredende 'bestuursleden mej. T.
15 u.
die overal geuit wordt, waar gevoetbald 17 Zandvoortmeeuwen 3-SIZO 5
Zandvoort 2-Ever Swift 3
12 u. t.m. 3 november a.s. gehouden wordt.
Zuidema en de heren A. J. van der Reijwordt met' het risico van een leger in op- Adspiranten:
Wie als collectant wil helpen de actie den en J. Pannekeet, stellen zich herkies43 HFC a-Zandvoortmeeuwen a 15.15 u.
mars.
Het is waar dat wij geen al te schltte- 52 HFC b-Zandvoortmeeuwen b 15.15 u.
te doen slagen, kan zich opgeven bij mej. baa..
rend figuur sloegen de laatste tijden. De- 93 Zandvoortmeeuwen d-ETO b 15.30 u.
A. Brokmeier, Haltestraat 50, alhier. ' r
15 u. en nimmer ruw of schraal
Bezoek aan revue
nemarken en Luxemburg liggen ons nog 97 RCH e-Zandvoortmeeuwen e
U kunt tevens een bijdrage overmaken
vers in het geheugen en straks is de boot 122 Zandvoortmeeuwen f-NAS c 15.30 u. Tl "" 1 - 60 - 95 " Hamca-Geleï
op girorekening no. 332581 van de-Ne- Maandag 28 oktober a.s. staat voor de leweer aan: Nog eens tegen Luxemburg....126 Zandvoortmeeuwen g-HFC j 15.30 u.
den van de bejaardensociëteit „Voor An-Er zijn „kenners" die nu al beweren Pupillen:
derlandse Handelmaatschappij n.v., kanker" een bezoek aan de Snip- en Snapdat het „arme Luxemburg" de dupe gaat 156 Zandvoortmeeuwen a-HBC a 14.30 u.
toor Haarlem, met de vermelding „ten revue in theater „Carré" op het programworden van de nederlaag van zondag a.s. 161 Zandvoortmeeuwen b-HBC b 14.30 u. Tennisclub „Zandvoort"
162 Zandvoortm. c-Geel Wit a
14.30 u. Marthe Blom prolongeerde j.l. zondag gunste van de Federatie Nazorg, rayon ma. Met drie bussen gaan zij naar de
Een verschrikkelijke misvatting.
hoofdstad. De bejaarden die de voorstel14 u.
Haarlem".
Ten eerste hebben we zondag nog niet 170 Zandvoortm. d-Zandvoortm. e
titel en werd clubkampioene 1963.
ling willen bijwonen, kunnen zich t.m.
14.30 u. haar
verloren en ten tweede zou Luxemburg 177 Zandvoortm. f-Telefonia b
Zij heeft het niet' cadeau gekregen. In
Het bestuur van de Federatie Nazorg woensdag 23 oktober opgeven aan de zaal •
ook wel eens een steek kunnen geven. Dan Programma zondag 20 oktober:
de halve finale stuitte ze op krachtige tevan restaurant Zomerlust.
b.l.o., rayon Haarlem.
is er van een „wraakoefening" zelfs geen 23 Bloemendaal 2-Zandvoortm". 3 9.45 u. genstand van Annemiek Eizema en versprake en dan moeten we met twee neder- 58 Zandvoortm. 5-DSOV 2
12 u. loor de eerste set met 11-9. Zij herstelde
lagen genoegen nemen. Laten we hopen, 69 Zandvoortm. 6-Hillegom 4
9.45 u. zich en wist de partij te winnen met 7-5,
Voor belang stenenden.
WONINGRUIL Zandvoort
dat zulke dingen ons bespaard blijven
91 Zandvoortm. 8-SHS 3
12 u. 6-4. Ook in de finale tegen Daniëlle Kleyn
En waarom dan Oom Elek Schwarz ons Junioren:
Zaterdagavond 19 okt. a.s.Aangeb. bovenhuis, 4e gr.
moest Marthe Blom de zeilen bijzetten.
altijd en eeuwig de stuipen op het lijf 130 TZB a-Zandvoortm. b
van 8-10 uur vrije bezich- en 2 kl. kam., 2 keukens,
14.30 u. Na 4-6, 6-4, werd de laatste beslissende
4 balkons, uitz. op zee.
moet jagen met z'n stereotype verrassin- 150 HFC e-Zandvoortm. d
tiging van de
9.45 u. set 7-5.
Gevr. kleiner huis m. tuin.
gen, is niet geheel duidelijk. Altijd komt
Frits Hassink kwam in de finale tegen
nieuwe
Br. nr. 8113 bur. Z. Crt.
deze man in paniek als we tegen de BelC. Marre met goed spel. Hij gaf zijn tegen moeten. Dat is jammer.
Chr. kleuterschool
genstander
geen
kans
en
werd
met
de
cfjWe mogen dan wel dringend verzoeken
fers 7-5, 6-1 clubkampioen 1963.
Te koop: B R O M M E R
om de leeuw niet in z'n hempie te laten
Nieuwste Volkswagens aan de „Klimop"
v. en a. vering; 2
Dr. de Visserstraat HMW
staan, maar als oom Elek er zelf de hand
de kracht van een verkoudheid
versn. ƒ120. Thijsseweg 17
Gymnastiekvereniging O.S.S.
gr. nieuwe V.W. 1500 te Zandvoort.
«•i bij Vader, Moederen Kind. •••
in gaat hebben
Er zijn mensen, die 't niet meer kunnen
De technisch leider van O.S.S, de heer J. Ook Opeis Rekord...'63 Meisje, 15 jr, zoekt WERK 2 DUIVENTILLEN te koop.
harden van vandaag af. Die komen weer
Grootscholten, zal de .vereniging vertegenLiefst halve dagen. Br. nr. Posthumes, Emmaweg 20,
tot hun positieven tegen half vijf zondagwoordigen op het kader-weekend van het en Chevr. „Impala"
telefoon 4452.
Zandvoortse Schaakclub
middag. Dan weten we meer
KNGV. Dit weekend wordt gehouden van HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200 8105 bur., Z.Crt.
19-20
oktober
a.s.
in
de
P.
H.
v.d.
LeijB.z.a.
2e
KAPSTER;
goed
Zoals
ieder
jaar
wordt
er
ook
dit
seizoen
MOMUS.
Aangeb. een z.g.a.n. Koelkunnende «watergolven.
weer fel, maar sportief, gestreden in de school te Haarlem.
CJW ASSURANTIEMAN
stra ^,., .KINDERWAGEN,,j,
De jeugdwedstrijden voor de.-kleuters UW
Telef. 02500-41665. •
competitie voor' het' clubkampioenschap.
VERTROUWENSMAN
'Engels'
' model, ' effen geNa vier ronden worden de eerste tien van 5-7 jaar werden~j-j.l. dinsdag voortgéGevr.: M E I S J E , zelfst. kleurd, voll. inklapb., incl.
F. PLOEGMAN
plaatsen resp. bezet door: Steiner, Glas- zet in de Wilhelminaschool. Met groot enkunn. werken, maandag tas en matrasje. Tevens 2
'bergen, Roetemeyer, Kroon, Slijkerman, thousiasme werden de diverse onderdelen
Erkend
t.m. vrijdag van 9-3 uur.POSITIEPAKJES mt 42.
De Bruin, Lindeman, Nielsen, Hogen Esch door de jeugdige gymnasten verwerkt. De
jubileumvaantjes werden gewonnen door:
Mevr.
Beek, Willem Dra- v. Speykstr. 15hs, tel. 2828
en Bosch van Drakensteyn.
assurantie-agent
1. Alie van Soolingen; 2. Conny Paap;
ijerstraat 3, tel. 3412.
3. Ria Vermaat. Alle deelneemsters ont- Stationsplein 15, tel. 4950Te koop: Duitse kruissn.
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
vingen na afloop van de wedstrijden een
Nette WERKSTER gevr. PIANO, oud, t.e.a.n.b.
Grote sensationele
WONINGRUIL
tractatie.
Telefoon 3339.
l halve dag p.w.
Programma zaterdag W oktober:
Amsterdam-Zandvoort Grote'Krocht
oudste meisjes zullen op 9 novemmeubelshow
19.
73' TZB adsp. a-EDO d
15 u. berDea.s.
in de P. H. v.d. Leijschool te Haar- Aang. 4 k., zold.k., war./
Te koop mooie Van Delft169 TZB ads. a-TYBB c
15 u. lem de vaardigheidsproef
balkon. Huur ƒ 74,- p.m.
afleggen.
Maak eens een uurtje
KINDERWAGEN (uitn.b.)
Programma
zondag
20
oktober:
Vrij uitz. over water in FLINKE WERKSTER ge- Gr.
vrij en kom eens op uw
vraagd. Tevens a.s. sei- Krocht 19, tel. 2510.
18 SVY-TZB
12.30 u. afd. volleybal
Amsterdam-West.
gemak een kijkje nemen.
41 TZB 2-EHS 4
12 u. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden Gevr. (evt. kleinere) wo- zoen. Zeestraat 36.
Te koop z.g.a.n. JAZZ84 RCH 9-TZB 3
12 u. luiden:
Al ons modellen
ning te Zandvoort. Br. nr.
GITAAR m. lange hals.
zijn beproefd door
87 Renova 4-TZB 4
12.30 u. Dames: OSS l-Alliance 1-3 (setstanden: 8104 bur. Z. Crt.
Oosterparkstr. 58, tel.3994
16-14, 13-15, 10-15, 13-15)
de Commissie
97 TZB 5-Renova 5
12 u.
KWALITEITS-CONTROLE
130 TZB jun. a-Zandvoortm. b
14.30 u. Heren: OSS 1-Gios 1-3 (setstanden: 8-15, Gezocht: WOONRUIMTE in
Te koop: SOLEX, in zeer
Zandvoort. Aangeb. 3-ka3-15, 15-11, 7-15).
158 TZB adsp. b-TYBB g
14.30 u.
welke ons heeft
goede staat. Prijs ƒ 125,-.
merflat met centr. verw.
aangewezen als
Kostverlorenstr. 47a Z.H.
Frans
Zwaanstraat
72.
Huur
ƒ
113,incl.
c.v.
in
Forum-dealer.
K.J.C. Zandvoort
Zeepost
A'lam, nieuw west. Br. nr. Gevraagd:JONGEMAN GITAARLES gevraagd.
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de Met de volgende schepen kan zeepost wor- 8111 bur. Zandv. Courant.
met interesse voor techni- Br. nr. 8103 bur. Z.Crt.
tweede ronde voor het clubkampioenschap. den verzonden. De data, waarop de corsche branche.
De' stand ziet er als volgt uit: 1. Kriele; respondentie uiterlijk ter post moet zijn WONINGRUIL
Reparatie Inrichting
2. L. Lamoree; 3. A. Weber; 4. W. Mo- bezorgd, staan achter de naam van het Aangeb. te Badhoevedorp Goed kunnende typen.
ben. 2 gr. krs, bov. 3 sl.k-, Mulo-diploma gewenst.
lenaar.
schip vermeld.
van
kunstgebitten
gr. badk., voor- en gr. Leeftijd 18 è. 20 jaar.
Verenigde Staten van Amerika:
Hogeweg 58, tel. 4166
achtertuin,
gar.,
huur
5-daagsè
werkweek.
Zandvoortse Korfbalclub
ms „Pr. Margriet'.', 23 oktober.
Geopend: van 9-17 uur
ƒ 85,- p.m. Gevr. derg. wo- Soll. schriftelijk of na tel.
Zaterdag van 9-12 uur
Zondagochtend speelt het eerste twaalf- Argentinië:
ning op goede stand te afspraak 02507-4241.
ms
„Waterland",
23
oktober.
•
tal van ZKC een thuiswedstrijd tegen
Zandvoort. Tel. 02968-3973. H. RAWI bedrijfsniechaAustralië:
Nieuw Flora 3.
ms „Port Lincoln", 20 oktober en
WOONRUIMTE
gezocht nisatie ,N.V-, Ihdustrieterms „Siena", 23 oktober.
v. perm. door inw. van rein Zandvoort.
Brazilië:
Zandv. Vrouw gen. evt.
KRACHT
ms „Charles Tellier", 22 oktober;
huish. hulp te bieden. Br. Vrouwelijke
voor • schoonhouden
van
ms „Aldabi", 23 oktober en
8102 bur. Z. Crt.
kantoor,'.^dagelijks ben. zams „Luise Bornhofen", 24 oktober.
terdags;;
bij
voork.
van
Brits Oost-Afrika:
Te huur gevr.: KLEIN
ZOMERHUIS voor ingez. 17-19 ,U:^.Aanm. 21-10-'63
ms „Pierre Loti", 24 oktober.
Canada:
v.d^ winterm., l pers. Br. van 16-18 u. Zandvoortselaan 132 bov., Heemstede
ms „Fr. Joh. Willem Friso", 23 oktober. ir. '8108 bur. Z.Crt.
(bij stat. H'stede-AerdenChili:
GARAGE te huur gevr., hout). Tel. (02500) 37155.
ms „Wien", 20 oktober en
omg. Marisstraat.
ms „Diogenes", 22 oktober.
Een paar losse notities te j neggen dat Zandvoort zo weinig ver- Ned.
Telefoon 4940.
Antillen:
WERKSTER gevr. l ocht.
bijeengebracht in een boe- tier biedt: er waren dit seizoen vijf-enms „Sarpedon", 22 oktober.
p.w: Mevr. Nieveld, Vinketje. De samenstelling »s veertig dagen met evenementen. Voorts Nieuw-Zeeland:
VERLOREN:
nogal heterogeen, maar moet je niet te veel organiseren. De menEEN STOPWATCH. Wie kenstraat- 42, tel. 3341.
„ms „Neder Waal", 20 oktober.
dat kwam zo uit. Wij bie-sen komen hier voor het strand in de Suriname:
brengt mij hem terug?
Dat kunt ook U
Te koop: HERENHUIS,
den ze hier aan onder de eerste plaats. Voor die echte georganiBELONING: ƒ 10,—.
zeggen na een
ms „Kreon", 23 oktober.
6
jaar
oud,
gar.
ond.
huis,
naam „Vergeet mij nietjes". seerde lol hebben ze weinig interesse".
P.
K.
v.d.
Houten,
Dr.
C.
advertentie in de
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
c.v.-oliestook,
gr.
L-kamer
Bij voorkomende gelegenheden kan men
A.
Gerkestr.
135,
tel.
2072.
ms „Edinburgh Castle" en
ZANDVOORTSE
m. parket, 6 sl.k., alle m.
ze in het knoopsgat steken. Of ze ver- De lieer W. £. M. Bosman (gemeentems „Oostkerk", 23 oktober.
COURANT
vaste wastafels, w. en k..,
verbergen achter het rever, wanneer men secretaris en lid van Provinciale Staten)
Gevr.:
ENGELSE
CONV.
Achterweg l
niet als een nurks te boek wil staan. En heeft onlangs in een brief de vraag op- Inlichtingen betreffende de verzendings- LES. Br. nr. 8107 bur. Z.C. 2 douches, 2 toil., 3 balc.
data van postpaketten geven de postkanDir. te;- aanv. Prijs met
Uw advertentie immers"'
wie ivïl dat?
geworpen, „of het college van Ged. Staten toren.
GRATIS AF TE HALEN: stoff., Luxaflex en vaste
bereikt alle groepen
de gemeentebesturen niet brengen tot een
BRANDHOUT (geen bo- jvloerbed. ƒ 105.000,- K.K.
De heer W. Sandberg (geen direkteur beleid, dat voor een groot deel van de invan
men).
Telefoon 3300.
Zandvoorts bevolking !
meer van het Stedelijk Museum te Am- woners van de provincie zal leiden tot een Met en zonder leesbril
Zandvoortselaan 187a.
sterdam), rusteloos zoeker naar het nieu- belangrijke verzwaring van de belasting- Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
we, het nog nooit vertoonde, het originele, druk".
Wie wil de Engelse taal
Romans
het schokkende en het laatste in de kunst,
bijhouden door regelmatig
geeft als antwoord op de vraag: welk In een toelichting op de gemeentebegro- Cranford - Mijn stad is bang voor morgen te
converseren? Br. nr.
soort werk wordt door u beheerst?
ting van Zandvoort voor 1964 wordt op- Dreux - De vrije nering.
Grote verkooporganisatie van boeken en tijd8110 bur. Zandv. Courant.
gemerkt: „...dat de uitgaven in het fco- Fabris - Helden-carroussel.
schriften, vraagt voor haar verkooppunten te
mende jaar naar schatting het bedrag van Van Gulik - De parel van de keizer.
„Heb nooit iets geleerd,
Heeft Zandvoort al een
Zandvoort
en omgeving.
behalve door afkijken —
zes miljoen gulden zullen overschrijden. Hornman - Helden en dwazen.
Dixielandband ? Br. nr.
beheers niets —
In de huidige omstandigheden baart het Gardner - The case of the empty tin.
8109 bur. Zandv. Courant.
Trachtte mijzelf het maken
bereiken van zulk een „mijlpaal" nauvan catalogi te leren
welijks opzien. Immers, de groei van de Ontwikkelingslectuur:
Te koop TV 43 cm, z.g.a.n.,
door liet 250 maal te doen
"
gemeente en de uitbreiding van haar ta- Het Beste, jaargang 1963, Ie halfjaar.
prachtig beeld ƒ 250,—.
ken vergen nu eenmaal financiële offers. Daane - Gezelschapsspelen.
Tel (070) 725793.
De heer H. Hugenholtz (direkteur van de Daarnaast leiden prijsstijgingen van goe- Geyl - Geschiedenis van de Nederlandse
Stichting „Touring Zandvoort"} voorstan- deren en diensten en de salarisverhoginstam, deel 2, 1581-1648.
Enige wollen Smyrna
der van het houden van snelheidswed- gen van het gemeentepersoneel tot een Jones - Christus langs de Amerikaanse
VLOERKLEDEN _
strijden op het circuit, een overdekt strand stijging van het peil der gemeentelijke
heirweg.
met hoogtezon en een pier met vermaaks- uitgaven"
Swaab - Orale anti-conceptie (Geboorte- door Groothandel op Jaareilanden, zegt in een vraaggesprek met, een f
regeling in nieuwe vorm).
beurs gebruikt; ƒ 150 p.st.
Bekendheid met het vak strekt tot aanbeveling.
medewerker van het Haarlems Dagblad De notities van deze tegenstrijdigheden Wallagh - Verdacht
, veroordeeld...!... Grote maten. Niet van
Br.- nr. 8106 bur. Zandv. Courant.
zijn evenmin opzienbarend, wel minder
van woensdag 25 september j.l.:
(Merkwaardige Nederlandse strafpro- nieuw te onderschelden.
kostbaar. Het zijn „Vergeet mij nietjes". cessen).
Evt. thuis te bezichtigen.
„Men moet bij mij niet aankomen met Voor knoopsgat of achter rever.
Wissels - Het Europa van de 6.
Br. nr. 8101 bur. Z.Crt.

Pracht handen

Damp°breekt

GRAND-GALA

Breisters
gevraagd
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Actieve
Verkopers(sters)
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De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
J'

ï-

1

Wegens enor.m succes starten" wij 'deze weekhmet-ieen tweede „SIMCA 1000". Wij kunnen u niet garanderen in 20 lessen of binnen een maand
na uw
w rijbewijs, maar wel
garanderen'. wij u eètt rustige i en beschaafde rij-opleiding^ met gratis theorie en gratfs halen en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en
meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

CHIQUE - APART! SCHITTERENDE NIEUWE

Bijzondere

SHOWMANTELS
Najaar- en wintermode 1963—1964
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Persiancr, Indisch Lam, Petit Gris,
Nertz, Blauwvos, enz. enz
(Enige zeer fraaie bontmantels en tweedmantels}
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

Evenals in het voorjaar hebben wij ook
nu voor de winter weder beslag kunnen
leggen op een bescheiden aantal

29.75

in marine, groen, rood, anthracietgrijs,
die wij in alle maten kunnen aanbieden voor
PROFITEERT

Kleine Houtstraat 24
Haarlem "

U OOK MEDE?

Aan onze clientèle;
Hiermede hebben ivij de
eer u uit te nodigen voor
de opening van onze modern ingerichte dameskapsalon op maandag 21 oktober a.s. 's middags om
half drie. Uw aanwezigheid
zal door ons op hoge prijs
worden gesteld.

Modehuis „De Waag"
1

ELEGANT!

HALTESTRAAT 40

-

TELEF. 2087

Steeds een stap voor!

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:
^

Sport- en Judoinstituut
Rijks gedipl.' leraar lich. opv. (C.I.O.S.),
jiu jitsu • en judo specialist, 3e dan
N.J.J.B. gedipl. sportmasseur.

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

DOKTOREN:
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355

Dames- en, heren keep fit clubs
Kleuterjudo, kleutergymnastiek
Jiu jitsu, judo, jeugdjudo v.a. 5 jaar
Scholierenclubs voor judo en boksen
Boksen jeugd v.a. 14 jaar en senioren
Skitraining met. toegepaste conditie oef.
Onze skiervaring brengt succes!
Massage, warme douches, hoogtezon
Privé lessen en clubs
ZAAL HOGEWEG 42 - TELEFOON 3965

WIJKZUSTER:
j
"•
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791
APOTHEEK:
19 t.m. 25 oktober:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.

Jongens jasjes
Jongens spijkerbroeken
Maillots
Mutsen

Zondag 20 oktober
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein •
Zondag 20 oktober;
lO.SO-uurr-TJsi-W. H:-Buijs, vicaris.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. W. H. Buijs.
'
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: de heer J. E. van Epen.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
'
Zondag 20 oktober
10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich (e.l.)
te Amsterdam.

Autorijschool A. S N E L L E N S

•
•
•
•

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool ,f)e Branding", Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,JRinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W.- Schouten, centr. verw., haarden,
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 Nachtveiligheidsdiénst Zandvoort', \
Vondellaan 45r'óod.'
1'
' '. .
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Costuums
Pantalons
Colberts
Overjassen
Regenjassen
Sportjacks
Overhemden
Pullovers
Truien
Shawls
\

Laat uw
scharen en messen

er

Gediplomeerd opticien
Erkend Ziekenfondsleverancier

GROTE KROCHT 20a
Onze weekreclame:
GANGLANTAARN
ƒ 9,75
Fa. SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7

r

Handschoenen
Dassen en sokken
Weer ontvangen .
( Bqssa Nova shirt
diverse kleuren f 7,90

Fa J. v. d. Bos & Zn

BREI NU!

Voor een vlot damesmontuur
Maar ook voor een elegante
AVONDBRIL:
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5, telefoon

2174

instituut

Rijksdiploxna van CIOS
Kleutergymn./ritmiek
huisvrouwen gymn., (ook
voor oudere dames, dames
.judo-jiu jitsu, jeugdjudo,
conditietraining, sportmassage. De lessen worden gegeven di. 10-12 u; wo. 1022 u.; do. en vr. 19-22 u.
in geb."De Witte Zwaan,
Dorpsplein 2.
Inlichtingen en inschrijving: Potgieterstraat 21,
telefoon 3575.
Er kunnen nog enkele gepl.
worden voor de ski-training

NOOY

HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

GESTIKTE

DEKENS
'Moderne en bloemdessins
Snijmaat 140x200
Snijmaat 160x200
Snijmaat 180x215

ƒ 19,75
ƒ 21,75
ƒ 27,50

POLYESTER DEKENS
Snijmaat 140x200
Snijmaat 180x215
Beddenmagazijn

ƒ 28,75
ƒ 37,50

W. H. Kemp e r
Haltestraat 21, telefoon 2119

geef mij maar
vruchtenyoghurt
een

nieuwe
fekkernij!

PRESBURG

Telefoon 4395

Wij brengen u een ruime keus in:

is N O O Y

Reeds 50 % van de dames
Zeer voordelig, zo van fabriek
in Zandvoort kopen reeds
VINKENSTRAAT 46, TELEF. 2484
haar nylons bij NOOY.
De keuze is dan ook enorm:
van 98 et tot ƒ 5,90, in alle
soorten en nieuwste modekleuren.
SCHILDERSBEDRIJF
DUET DE VERONICAKOUS
Als reclame op ieder paar
Duetkousen extra 15 et terug.
Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Prijzen 1,75—1,95 met naad,
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
naadloos en ajour.
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen
LIBELLE
in de nieuwste kleuren.
JOVANDA-SERIE,
fantastische kleuren
DRIE STERREN KOUSEN,
-ƒ 1,75—ƒ 1,95
nog een heerlijke
MOUSSE CRéPE KOUSEN vanaf ƒ 2,95
Vraag naar KOUSENBOEKJE. Op uw
DIKKE WINTERTRUI!
kousenaankoop nog eens extra 10 %.
U slaagt altijd:
Wij hebben een grote sortering
wol en wollen goederen •

GEMAKSSCHOENEN

A. G.

KERKSTR.20 • TEL-.3136

kousen
zaak

BANKSTELLEN
WANDMEUBELS
EETHOEKJES

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Draag
Grote keuze in kamerplanten
de zo ELEGANTE
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Divexse bloemzaden
van
Bediening, prijs- en kwali•teit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage. en het leed is geleden!

Optiek - Staalwaren

S - ' C I ' V A L Z A A K VOOR

SPORT
JANNY LIST

Solide stoffen
vakkundig slijpen
Perfecte afwerking
Grote sortering
HUISHOUDSCHAREN
Veranderingen gratis NAGELTANGEN
NAGELSCHAREN
NAGELVIJLEN
Uiterst scherpe prijzen PINCETTEN,
enz. enz.

Dat vindtj.u' bij

uw

Brillenspeciaiist LGOMAN

resp. aan"/ noord- en zuidboulevard: een
BLOEMENHUIS
KLEINE^ 3-KAMERFLAT, eenvoudig gemeubeld. en een
fi. H. v. d. MEIj'
ROYALE ' 4-KAMERFLAT, goed gemeu- Haltestraat 65, telef. 2060
bileerd. '_
Br. ond. nr. 8112 bur. Zandvoortse Courant Elke dag verse bloemen

• Moderne coupe

Fa. „H a n j a"
heeft voor u de nieuwste modellen

Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Te buur. voor 'de wintermaanden

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 7.30,-9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. Jac. P. -Thijsseweg.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
19-20 uur.

HUMANISTISCH VERBOND*
Zondag 20 oktober, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer J. P. v. Praag.
Onderwerp: „Humanisme voor iedereen".

IN 20 L E S S E N
UW RIJBEWIJS

HALTESTRAAT 59
Contantzegels - Voorzorgzegels

O punten
. van belang

Dames,

DE WOLBAAL

Hotten

GEREFORMEERDE KERK
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
Zondag 20 oktober
9 en 17 uur: dr. P. J. Richel van Heemstede.

NED. CHR. GEMBENSCHAPSBOND
Dinsdag 22 oktober
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout. '

Mevr. A. Kerkman-Zegel
Haltestraat 63, telef. 2214

Voor oktober

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Salon de Coiffure
„Yvonne"

WIM BUCHEL

l

LUXE VERHUUR en V.W, BESTEL.
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT,' TELEFOON 2294 ''
•Dr. C. A.'iGerhestr'aat 99
•'•'
. HAARLEM, .TELEFOON 63636
Soendastraat .34

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
" Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Van Kessel
voor pianostemmen

geef mij maar

SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

Maakt reclame
door middel van
. de

vruchtenyoghurt
't is zo ha... hm... heerlijk!

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036'
Ged. Oude Gracht 114

WINKELIERS,
Blo emenmagazijn
„Noord"

•Jf. Yogi, kostelijke vruchtenyoghurt metfeestelijkveel
. stukjes échte ananas, mandarijnen, aardbeien of
hazelnoten. Een nieuwe lekkernij die iedereen op
elk uur van de dag even lekker, ja onweerstaanbaar
vindt. Óók voor u die om1 uw lijn moet denken,
want Yogi vruchtenyoghurt is „slanke-lijnyoghurtV

Yogi-ananas -mandarijnen -hazelnoten -aardbeien
Teenagers!
Hoor je eigen stem
voor de radio!
Zelf je lievclingsplaat aankondigen
en een groet uitspreken voor Radio
Veronica? Dat kan in Miss Yogi's
programma:
„Je eigen stern in de aether".
Schrijf Miss Yogi - Postbus 1234,
Den Haag.
Vermeld je Hevelingsplaat en vraag
je ouders om toeslemming.

Zo kant en klaar, in gezellige, handige weggooi-bakjes! Gezellig op
tafel, handig om. mee te nemen.
Vraag uw melkman naar Yogivruchteny oghurt!

Togi sruchtenyoghurl: bij 't ontbijt, tussen de middag, na school, bij de teevee,
in restaurant of snackbar - altijd heerlijk voor iedereen!

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
ZANDVOORTSE
Uw adres voor bruidsen grafwerk
COURANT
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst Achterweg l

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 f
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 "

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

WAT IS, WIL EN DOET

Feestdiners

Het Rozekruisers Genootschap

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraa 64, tel. 2914

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

MONOPOLT

heeit koopjes!

VRIJDAG 18, ZATERDAG 19 en
ZONDAG 20 OKTOBER, 8 uur

CARTOUCHE

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

met Jea.n-Pa.nl Belmondo, Claudia Oardinale e.a. — Cartouche, de strijder voor
het recht, die de rijken belaagt en de
armen beschermt.
14 jaar.

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

ZONDAGMIDDAG 2.30 uur:
Stan Laurel en Oliver ïïardy in:

<7êS. 25S0

KORT toont u gaarne de fantastische collectie
NACHTKLEDING
Heerlijk warme

DAMES PYAMA'S
ZWANEDONS PYAMA'S

9.

75

10.

50

in een zeer mooie kleur blauw

GEDESSINEERDE PYAMA

90

met effen zwarte pantalon
Kleuren: geel-zwart, groen-zwart

15.

BEELDIGE PYAMA

22.

SATIJN FEUTRE PYAMA

25

24.

Zeer klassieke streep

van geheel kant.
Kleuren: bleu-rose, rood-zwart

Nylon NACHTHEMD
met ronde hals
Kleuren bleu, rose

:..,

Meisjes pyama

6•c90"
3•90

Tricot, gedessineerd in bleu en rood .

Flanellen meisjes pyama
met bloemgarnering, rose, bleu, geel

ZEER VOORDELIG
Zwanedons dames nachthemd
bloemdessin in de kleuren rose en bleu

van brushed nylon
Rose en bleu

Nylon watté
bedjasjes
Wollen
bedsokken

12„

95

17.

FILIALEN:
Heemstede: Raadhuisstraat 52
Zandvoort: Grote Krocht 30-36
Umuiden: Kennemerlaan 43
Haarlem-Noord: Rijksstraatweg 533
(winkelcentrum „Delftwijk"

Gem. waterleidingbedrijf

18.50

Drukverlaging

Centrale verwarxning-Oliestook
Cenir. verwarming voor kolen, olie of gas

Effen pyama

zs

met geruite kraag en manchetten
grijs/rood, grijs/blauw

13.

Zeer mooi gestreepte pyama

18.90

,

1.

en hoger

ut» speciaalzaak

f»<wi* mede en kwaliteit
GR. HOUTSTRAAT 85-87 - OUDE GRACHT 86
onder één dak

Telefoon 2653

KAPSTER komt bij u aai
huis, permanent v.a. ƒ 10,Bel 020-122851
Wilgelaan 109
Zwanenburg

roert weer de trom.
•O

15 PERS SINAASAPPELEN
1,25
3 POND JAMES GRIEVE
0,65
2 POND COX'S D'ORANGE
0,98
2 POND BANANEN
0,89
3 POND ZOETE PEREN
0,79
3 POND GOUDREINETTEN
0,60
3 POND STOOFPEREN (rood)
0,59
2 POND CONFERANCE PEREN 0,60
KAS-KOMKOMMER, per stuk
0,35
l FLES WITTE of RODE WIJN
1,25
l POT ZOET-ZUUR
0,45
100 gram CHAMPIGNONS
0,39
SPRUITJES, LOF, BLOEMKOOL, SLA,
TOMATEN enz. tegen scherpe prijzen.

§
•8
i

Bij aankoop van f 3,—
l potje Oploskoffie
voor 98 et
Donderdag:
Klei aardapp elen RODE KOOL
10 kilo . . f 1,25
9 et p.pond
Dinsdag:

J. H. BLASfi, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

De WATERDRUK kan in de wijken waar het buizennnet wordt gespoeld, ZEER GERING ZIJN!
De spoeling geschiedt 's nachts van ± 12 uur tot
•±: 4 uur vanaf 18 oktober t/m ongeveer l november.
In buitengewone omstandigheden (ziekte enz.) gelieve
men enig water in voorraad te nemen.
De direkteur. A. A. CENSB

U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
- gediplomeerd instructeur.

ll.zs

Zeer mooie streep, div. kleuren

Jongens pyama's

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Ï4.75

8.95

Lichtblauw/donkerblauw en grijs/donkerrood ...

A 25

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Heren pyama's

75

Allen zijn welkom.
De inleidingen worden verzorg-d door:
P. Hafkemeijer, C. Herraets

„TECHNISCH WERK"

(kl.stp.m.)

KEIJSER

De Amsterdammer

in de R.K. Kerk

19.90
28.zs

(kl.stp.m.)

Chemische wasserij
en ververij

De vakanties zijn om,

Telefoon 20085, Haarlem

HEEL CHARMANTE
NYLON NACHTHEMDJES

KERKSTRAAT 26

BEZINNINGSWEEK
13 t.m. 20 oktober

Autorijschool K. OFFENBERG

BRUSHED NYLON NACHTHEMD

permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Kosterstraat 13a
bij het Kerkplein Zandvoort

Heerlijk warm
Zacht en licht als dons
Zeer snel droog
DE GROTE MODE dit seizoen

Ook voor

WIST U
dat 20% korting op alle
sioomgoederen

Aan alle bealngstellende inwoners van Zandvoort
Beleefde uitnodiging tot bijwoning van

BRUSHED NYLON

met kanten pas, 3/4 mouw
kleuren: rose en bleu
HOOGGESLOTEN MODEL
met kanten plissé pas
Zeer chique nachthemd

Medisch gediplomeerc
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

VERHUUR met recht van KOOP, vanaf
ƒ 29,50 p.m-, 60 % van de huur wordt u
dan terugbetaald.
Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand
huur te betalen. Wij zorgen voor oen
prima ontvangst. Volledige service.
Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitgebreid met 2e kanaal, -vanaf ƒ 895,—.
Wij geven u de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Wij geven u tijdelijk extra inruilwaarde van 40-60 gulden bij 3 modellen uit de serie.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
«
KOSTVERLORENSTRAAT 7
n
nn.r..nm
PHILIPS SPECIALIST
F. H.
PENAAT
Telefoon 02507-2534

Z5

in blauw en rose ruitje

Pedicure
enVoet-manicure
en handmassag
A. M. v. d. Mije-Wale

PHILIPS! Als de

's middags 2.45 uur, of 's avonds 7.30 uur

GEBLOEMDE PYAMA

DE JUISTE VERLICHTING

"Steunzolen naar maa

binnenkomt, juicht heel het huisgezin.

Een film waarom u de volgende dag nog
lacht.
Alle leeftijden

met kanten ruche
kleuren: rose en bleu

ZIJLSTRAAT 96a, HAARLEM, tel. 12199

PHILIPS TELEVISIE

GROF GESCHUT

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Ook bedjasjes

behang

Er komt een vriend vanavond
met Madeleine Sologne, Michel Simon,
Louis Salow. — Verraad in de gelederen
der verzetsbeweging.
18 jaar..

InfafieuiC.1
GROTE KROCHT 5 -7
TEL:2974 * ZRNDVOOR'

DONDERDAG 24 OKTOBER, 8 uur:

Aannemersbedrijf
Fa, ten Broeke & Co

jJElLK

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"

Ziet onze showroom

Autoverhuur Zandvoort

Inl. Bakenessergracht 3, Haarlem

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

AUTORIJSCHOOL

Fa. W. BLOM
v/h Visser - Kruisstraat 6, Zandvoort, tel: 2127

De winkel achteraf
Als je binnenkomt dan sta je PAFÏ
RUIME SORTERING
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Alle merken ijskasten
• HAARDEN
• OLIEKACHELS
• CONVECTORS
uit voorraad leverbaar in versch. prijsklassen.
Eigen service-dienst.
Eventueel gemakkelijke betalingscondities
Ook Contantzegels

Ook voor hengelsport

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
2r. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Akersloot

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranBUITENWERK
ten, carton 3 et per kg;
BINNENWERK
lood, zink, koper, geisers,
Inzetten van ruiten
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt ge- Burg. Beeckmanstraat 33
haald. Pakhuis: Srhelpen- Telefoon: 4755
plein 7, telefoon 2845.
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem.
Wij bezorgen
maandag,
donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

Voor een sportief

heren- of jongensmontuur
Brülenspecialist Jj O O iV[ A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op voorschrift monturen met vastgestelde vergoeding en glazen zonder kosten.

Snelle en grondige opleiding voor middenst.
dipl. Prakt. Dipl. Boekhouden

Talen, Handelscorr., Wisk.,
Studiehulp enz. v.d. Ond.
Ver. L. Coster (1933) o.l.v.
J. v. Ravenswaay, Leraar
Café OOMSTEE M.O., d.m.v. kl. clubs en
Iedere donderdag en vrij- privé op dag en av. Vr. inl.
dag ge/vookle of gebakken en lijst van gesl. Floraplein 19, Haarlem t.o. HaMOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263 zepaterslaan.

daar slaagt U!
Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

63e jaargang no. 82 - Verschijnt dinsdags.en vrijdags

Opgericht in 1900

DINSDAG 22 OKTOBEE 1863
?'../'
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AEBDENHOUT

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

,Jongens van liet Koloniaal Museum

HaUet&toi

"

Opleiding vrijwilligerskorps

deze hulpverlening een uitermate belangrijk facet werd genegeerd: de kennisoverdracht op „gewoner" niveau, het individuele contact. Het is duidelijk, dat juist dit
facet bij een onbaatzuchtige hulpverlening niet mag ontbreken terwille van een
zo evenwichtig mogelijke groei van het
betrokken land. Twee jaar geleden ontstonden op dit gebied de eerste gouvernementele initiatieven: Amerika poogde deze hulp te verlenen in de vorm van het
uitzenden van jonge vrijwilligers. Sceptici reageerden lacherig en meenden dat
men dergelijke plannen beter aan padvinders en jeugdbewegers kon overlaten. Zij
kregen geen gelijk. In Nederland lieten
de sceptici eveneens van zich horen. Niettemin was de belangstelling van de Tweede Kamer voor de oprichting van een Nederlands vrijwilligerskorps zo groot, dat
in februari van dit jaar daartoe werd besloten.
In Den Haag vestigde zich een kleine
staf, die zich geen ogenblik behoefde af
te vragen wat men nu precies zou aanvangen, want op de eerste persberichten
over het Jongeren Vrijwilligers Programma kwamen reeds honderden verzoeken
om inlichtingen binnen. Er werden richtlijnen voor een onderzoek naar algemene
geschiktheid voor uitzending naar het buitenland ontworpen en men zocht naar een
geschikte figuur, die de opleiding van de
vrijwilligers voor zijn rekening zou kunnen nemen. Hóe geschikt de gevonden man
voor een dergelijke oeverloze taak is, mag
ongezien blijken uit het feit, dat de uitzending van vrijwilligers binnen een jaar
in volle gang is.
(Vervolg op pag. 2)

(Slot) stond er j.l. vrijdag achter 't tweede
artikel — het eerste verscheen j.l. dinsin leslokaal, sintelbaan, zwembad en mestvaalt
dag — gewijd aan de gemeentebegroting
voor 1964. Er sijn echter nog enige opmerkingen blijven staan. Hier volgen ze. „Dat zijn die jongens van het Koloniaal Museum", zeggen bejaarde AmsterdamDe uitgaven van de gemeente Zandvoort mers, die op regenachtige achtermiddagen regelmatig een ploegje jonge mensen tesullen in het komende jaar, schrijft het genkomen, die zich vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen spoeden naar de
college van b. en w. in de toelichting op sintelbaan aan de Stadionweg, het zwembad of een verteerde mestvaalt in het wesde begroting, naar sclMtting een bedrag teltjk deel van de stad. „Dat zijn die jongens van het Koloniaal Museum" zeggen
van zes miljoen gulden' overschrijden. Vol- ze weer als een paar uur later hetzelfde gezelschap moe en soms bezweet de hooggens het gemeentebestuur wordt het be- hartige stoep van het tropeninstituut weer betreedt en verdwijnt achter een gevel,
reiken van „zulk een
mijlpaal", die „in de waar oude mensen in hun herinnering-aan-vroeger de dingen, die voorbij gaan
&
huidige omstandigheden nauwelijks opzien weten.
baart", bepaald door de groei van de geIn korte trekken is dit de voorgeschiemeente en de uitbreiding van haar taken. De oude heertjes, die aan de overkant
Verder wijst het er op dat prijsstijgingen urenlang op een bank zitten en een aantal denis. Hulpverlening aan wat tot voor
malen per dag dat groepje jonge mannen kort „minder ontwikkelde" en „ónderontvan goederen en diensten en salarisverhoen vrouwen in en uit zien gaan, kijken wikkelde landen" werd genoemd maar nu
gingen in niet onaanzienlijke mate zullen naar „die jongens van het Koloniaal Mu- met „ontwikkelingslanden" wordt aangemeewerken tot de stijging der uitgaven. seum" en wie weet wat daar in hun ge- duid, is al jarenlang een essentieel onderDat over de voor 196if verwachte -prijs- dachten aan vast zit: gamelanmuziek, deel van de internationale betrekkingen.
stijgingen en loonsverhogingen door het kraakheldere tropenpakken, het witte De westerse wereld zendt al jarenlang algouvernementshuis, de assistent-resident lerlei technici en wetenschapsmensen naar
gemeentebestuur geen concrete gegevens
op inspectie? Sfeerbeelden vol nostag-lie, die gebieden in Afrika, Azië en Latijnsworden verschaft, laat zich begrijpen. De- maar passé, definitief 'voorbij! Hun groe- Amerika, waar een gezonde ontwikkeling
ze hangen samen met economische en ten naar „die jongens van het Koloniaal van landbouw, industrie, nijverheid dreigt
maatschappelijke factoren die het college Museum" is een curieuse paradox, die van te stagneren of in het geheel niet van de
alles betekent in het grensgebied tussen grond komt. Jonge mensen uit die beniet in de hand heeft.
trokken landen krijgen gelegenheid zich
Anders ligt het met de door b. en w. generaties, die veel verder uit elkaar lig- academisch te vormen. Totdat men zich
gen dan alleen maar een leeftijd. Een pain de toelichting aangehaalde „groei" en
enige jaren geleden realiseerde, dat bij
„uitbreiding van taken". Sier bevindt het radox van betekenis. Het „Koloniaal Museum"
is
het
„Koloniaal
Museum"
niet
gemeentebestuur zich op bekend terrein
van planning en voorziening. In de begro- meer — integendeel. „Die jongens van
ting voor 1964 noch in de toelichting wor- toen" zijn „die jongens van nu" niet meer.
Op 19 november — het zal wel koud
den hierover nadere mededelingen verzijn,
die ochtend, en wie weet sneeuwt
strekt. Een duidelijk en gedetailleerd
het
die
dag — stappen 12 jongens en 12
beeld ontbreekt. De alles overheersende
vraag is echter: hoe denkt de gemeente meisjes in Amsterdam op de trein. Ben
dag later staan ze in de haven van Mare.e.a. te financieren f
Voor het komende jaar wordt een uit- seille aan boord van een mailboot, die hen
j.l. zaterdag officieel geopend
kering van ƒ 1.992.00,— uit het Gemeen- weer een week of meer later afzet in
tefonds verwacht. De opbrengst van de West-Afrika: in de jonge staat Kameroen,
gemeentelijke belastingen worden geschat waar ze twee jaar in het kader van het In aanwezigheid van een groot aantal genodigden is j.l. zaterdag de nieuwe
op f 343.700,—. Een eenvoudig optelsom- Jongeren Vrijwilligers Programma zullen
metje leert dat de inkomsten voor 196J, werken in het plaatsje Bambuï. Twee christelijke kleuterschool „Klimop" aan de Dr. de Visserstraat geopend. Deze
ƒ 2.335.000,— zullen bedragen. De uitga- maanden later vliegt vanuit Amsterdam school "dient ter vervanging van de vroegere Prinses Marijkeschool aan de Bredeven worden daarentegen geraamd op meer een net zo groot gezelschap van jonge rodestraat, die sinds lang niet meer aan de eisen van het fröbelonderwijs voldeed.
mensen naar Zuid-Amerika: Brazilië; enidan zes miljoen gulden.
ge tijd later een ploeg naar Columbia,
In het kader van de rijksuitkeringen naar Tunis. De portier van het Tropenzijn de kansen op extra-financiële steun instituut licht regelmatig zijn pet en
De heer W. Ingwersen, secretaris van na jaren de waardering lijkt te krijgen
vrijwel nihil. Een hogere — verfijnde — denkt: er is veel veranderd. Hij wéét het, de Vereniging tot stichting en instandhou- waar het recht op heeft. Na de opening,
uitkering uit het Gemeentefonds en een net als de vanaf dit moment steeds wisseverruiming van het gemeentelijk belas- lende lichtingen jonge mensen, die zich ding van Chr. scholen voor v.g.l.o., g.l.o. door het luiden van de schoolbel, voerde
tinggebied zijn (nog steeds) niet in zicht. in het tropeninstituut voorbereiden op een en u.l.o. in Zandvoort, verwelkomde de wethouder Lindeman namens de gemeente
Blijft dus over een beroep op de Bank unieke missie. Het Jongeren Vrijwilligers aanwezigen, o.w. wethouder J. L. C. Lin- het woord. Hij gaf blijk van zijn bewonNederlandse Gemeenten of de particuliere Programma, waar een jaar geleden nog deman en gemeentesecretaris W. M. B. dering voor het nieuwe schoolgebouw, dat
kapitaalsmarkt voor het aangaan van geen mens in Nederland iets over had ge- Bosman. Hij gaf hierna het woord aan de hij een aanwinst voor Zandvoort noemde.
een of meerdere geldleningen. Maar deze hoord, is bezig met indrukwekkende snel- waarnemend voorzitter van het schoolbe- Hierna werden de aanwezigen in de gelezullen het schuldrestant van de gemeente, heid van de grond te komen.
stuur, de heer A. C. Reuijl.
genheid gesteld een rondleiding door de
op l januari 196Jf circa negentien -miljoen
In zijn toespraak wees de heer Reuijl nieuwe kleuterschool te maken.
Sinds minister Luns in februari van dit
gulden, echter opnieuw aanzienlijk ver- jaar het initiatief aankondigde, is er in o.m. op de moeilijkheden die moesten
hogen.
razend tempo door een aantal enthou- worden overwonnen voor de eerste spade
Zandvoort kan, evenals andere neder- siaste medewerkers binnen zeer korte tijd voor de nieuwe school in de grond kon
landse gemeenten, niet verder springen een kleine, veerkrachtige organisatie op worden gestoken. Hij bracht dank aan alExpositie
dan de financiële polsstok lang is. „Groei" poten gezet, die nu de eerste reële resulen „uitbreiding van taken" en de daar- taten zal opleveren. Sinds 15 augustus len die hun medewerking aan voorberei- Chris Tonbreeker en Rein Dool exposeren
voor benodigde gelden, hoe nuttig op zicli- zitten in enkele lokalen van het Amster- ding en bouw van de school hadden ver- in de Boerhaavezaal te Leiden niet alleen
zelf ook besteed, dienen gelijke tred te damse tropeninstituut 12 jongens en 12 leend.
grafisch werk, zoals in het vrijdagnumDe officiële opening werd verricht door mer werd vermeld, maar ook schilderijen,
houden met de financiële en economische meisjes — de jongste is 21 jaar, een drukmogelijkheden van de gemeente. De in- ker; de oudste is een 33-jarige landbouw- de inspectrice van het kleuteronderwijs aquarellen en tekeningen. De tentoonsteldruk bestaat dat die mogelijkheden door deskundige — te werken aan een oplei- mej. W. Voorbrood. Vooraf gaf zij een ling is dagelijks (ook zondags) geopend
het gemeentebestuur, ondanks de bezorg- ding, geheel afgestemd op het werk dat kort overzicht van ontstaan en ontwikke- van 15-17 en van 19-21 uur en duurt tot
de toon in de toelichting op de begroting, zij straks in Kameroen te doen krijgen.
ling van het kleuteronderricht, dat thans woensdag 6 november.
nog altijd sterk worden overschat. Een
indruk, die nog wordt versterkt door het
uitblijven van enig voorstel, de overheidsuitgaven aan te passen bij de financiële
we hadden ook regen, die ze later hebben
situatie van de gemeente. Toch zal men
toegegeven. Vrienden, heus, we kunnen
niet kunnen ontkomen aan een heroriënwel iets hebben tegen bepaalde instellintatie t.a.v. het investeringsbeleid, wil
gen en instanties, maar de redelijkheid in
men niet in een financiële draaikolk tehet oog blijven houden, is een ding, waarrecht komen.
door we de mogelijkheid tot een geordenEen heroriëntatie — hier ligt een taak
Het brein neemt een werkdag
de samenleving in de hand hebben. En
voor gemeenteraad en commissies van bi}dan schrijven ze met een zoetsappig gestand — waar niet te lang mee kan worMoet u horen, vrienden, wat ze nou weer kocht: Eerst praten over droog, zonnig zicht: „Het KNMI maakt tussen de reden gewacht.
weer en dan, in één adem: ook zonnige gels door, excuus voor de foute voorspelin de krant schrijven over het KNMI.
ling van zaterdagavond". Alsof dit deze
perioden
U weet-wel dat het KNMI het instituut is
Ik weet wel dat 't KNMI in een kwade door de wol geverfde jongens uit De Bilt
in De Bilt, waar ze weer maken, weer
voorspellen, weer achteraf
bespreken, reuk staat, maar dat dit instituut doorlo- zal imponeren! Wat ik echter het merkkortom een instituut, waar ze alles over 't pend verguisd wordt, kan ik ook niet heb- waardigste vond, was de ontdekking dat
weer weten en er voor uit durven komen ben. Mijn sympathie helt altijd over naar het KNMI met een elektronisch brein
dat ze het weten. Het is bekend dat de de verdrukten, dat merkt u wel. Dit loopt werkt. En nu zeggen ze daar dat dit brein
lieden, die zich daar zo intensief met het de spuigaten uit, vrienden. Het is een min- er toch nog altijd zeven of acht uur over
weer bezig houden, eens een enkele keer ne streek om het KNMI woorden in de doet om alle gegevens van een weerrapdoor het weer bij de neus worden geno- mond te schuiven (of hoe heet dat ook port^te verwerken.
Daar word ik nou weer stil van.
Draag In uw werk een verstandig
men. Daar zit niets oneervols in, vrien- weer) die helemaal niet waar zijn. Vanschoentje. Dan kunt u vele laren lénger
Een elektronisch brein, dat er ruim een
zelfsprekend
hebben
ze
wel
eens
mooi
den. Het is alleen een bewijs dat er aan
luxe uitgaansschoentjes velen. Bekijk
weer voorspeld als het de volgende dag halve dag over doet, laten we zeggen: een
elk mensenwerk fouten kleven. Goed.
b.v. onze wandelschoentjes. Ze geven
hulp die men het modelletje niet aanMaar nu schrijft een krant vrij en on- pijpestelen regende. -Waar gewerkt wordt, werkdag alle gegevens betreffende een
zletl Leuk en vlot. Loop maar eeni
verveerd, dat het KNMI er helemaal naast worden fouten gemaakt en waar gehakt luttel weerrapport te „verwerken". Als
binnen bij
dat brein zo'n tijd moet hebben en dan
zat met de weersvoorspelling van zater- wordt, vallen spaanders.
nog
het risico loopt, er naast te zijn, dan
Trouwens,
ze
hadden
zondag
wel
mooi
da"gavond j.l., toen ze in De Bilt voor de
zondag „droog, zonnig weer met enkele weer. Alleen tegen de late middag begon wil ik mijn portie wel aan Fikkie geven,
wolkenvelden, maar ook zonnige perioden" het te regenen, pas in de tweede helft van maar dan heb ik ergens diepe bewondeNederland-België. Wat die krant nou wil ring voor het menselijk brein, dat er zelf
voorspelden.
Kijk, vrienden, je kunt natuurlijk den- met z'n zure opmerking dat het KNMI verantwoordelijk voor is, de plank mis
speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 2637
ken van het KNMI, wat je wil, maar „er naast zat" begrijp ik niet goed. We te slaan.
zulke onzin hebben ze zeer zeker niet ver- hadden mooi weer, dat voorspeld was en
BARTJE

Nieuwe Chr. kleuterschool „Klimop"
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Vrouw die veel
staat of loopt?
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Volksonderwijs ontevreden
Woensdag 16 oktober j.l. vond in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst plaats
van de afdeling Zandvoort van Volksonderwijs.
Tijdens de vergadering werd een voorptel tot contributieverhoging, afkomstig
van het hoofdbestuur, behandeld. Het bestuur van de afd. Zandvoort was van mening dat het vaststellen van een minimumcontributie als ongewenst moest worden beschouwd. Een opvatting die door de
leden werd gedeeld. Wel kon men zich
verenigen met een verhoogde afdracht
van de contributie aan het hoofdbestuur,
t.b.v. de uitbreiding van de propaganda
voor Volksonderwijs. In de bestuursvacature, ontstaan door het bedanken van de
heer Hamann, werd voorzien door de benoeming van de heer H. Jansen.
De door het bestuur aan de orde gestelde gedachtenwisseling over de positie
van het openbaar onderwijs in Zandvoort,
leverde een uitgebreide en levendige discussie op. Op het onderhoud van de scholen voor openbaar onderwijs werd door
de leden scherpe kritiek geoefend. De nog
in gebruik zijnde oude en verouderde
schoolgebouwen, vormen tevens een rem
op de ontwikkeling van het openbaar onderwijs in Zandvoort. De medewerking
van de gemeente, die de belangen van het
openbaar onderwijs krachtens de Gemeentewet moet behartigen, werd als onvoldoende gekwalificeerd.
Met klem werd het bestuur verzocht pogingen in het werk te stellen, eventueel in
samenwerking met N.O.V., ouderraad
en oudercommissies, in de bestaande situatie verbetering te brengen.

Ongeval op kampeerterrein
Tijdens het verplaatsen van een schaftwagen van PW op het kampeerterrein
„De Branding", raakte het voertuig op
drift en schoot een helling af. Een 58-jarige helmplanter kwam onder de wagen terecht. Met een gebroken been en enige
beschadigde ribben werd hij naar het Grote Gasthuis in Haarlem overgebracht.

Inzittenden verdwenen
Zondagavond werd op de Van Lennepweg
een auto van een inwoner uit Zandvoort
aangereden door een tegenligger. De bestuurder en een mede-inzittende wisten
zich uit de zwaar beschadigde wagen te
bevrijden en maakten zich uit de voeten.
De politie stelt een onderzoek in naar hun
identiteit en de herkomst van de auto. De
aangereden wagen werd aan de linkervoorzijde zwaar beschadigd.

Over de kop
J.l. zondag sloeg nabij de Tarzanbocht
een 26-jarige deelnemer aan NAV-wedstrijden met zijn wagen over de kop. De
bestuurder moest met een blessure aan de
linkerschouder naar het Grote Gasthuis
in Haarlem worden overgebracht.
Zandvoortse Bridgeclub
De selectiewedstrijden leverden in groep
A een eerste plaats op voor het koppel
Pabel-Stor met 58,33%. Tweede werd het
dameskoppel Plugge-Zürcher met 57,64%.
In groep B wist het koppel JongbloedSchutte de eerste plaats te behalen met
69,91%. Het koppel Van Dartelen-Peen
werd tweede met 57,41%.
In groep C werd de fam. Kerkman eerste met 62,50% en het koppel KiewietKlomp tweede met 61,31%.
In de D-groep werd het koppel Raspoort-Sjouwerman eerste met 58,33%.
In de totaalstand staat het koppel Jongbloed-Schutte met 184,86% op de eerste
plaats. Het dameskoppel-Brossois-Fabel is
tweede met 168,05%.
*
J.l. vrijdag kwam de Zandvoortse Bridgeclub in hotel Keur in jaarvergadering bijeen. De jaarverslagen van secretaresse en
penningmeester werden zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd. Tijdens de bestuursverkiezing werden mevr. Hagen (secretaresse) en de heren J. G. Bisenberger
(voorzitter) en D. Vader (2e voorzitter)
bij acclamatie herkozen. De secretaresse
van de bridgeclub, mevr. M. A. SchutteKuipers en de 2e secretaris, de heer H.
Schutte, stelden hun functies beschikbaar.
De voorzitter bracht hen dank voor de
werkzaamheden verricht in 't belang van
de vereniging. In de ontstane vacatures
werd voorzien door de benoeming van
mevr. Van der Werff en mevr. Weller. De
kascommissie werd gevormd door de heren P. Kerkman, J. "Kiewiet en M. Paardebek.
< ;l

Aang. BANKSTEL, i.pr.st.,
ƒ 100,- Staringstraat 4.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

(Vervolg van pagina 1)

Uitslagen saterdag 19 oktober:
TZB adsp. a-EDO d
TZB welpen a-TYBB c

Opleiding vrijwilligerskorps

Uitslagen zondag 20 oktober;
SVY-TZB
TZB 2-EHS 4
RCH 9-TZB 3
Renova 4-TZB 4
TZB 5-Renova 5
TZB jun. - a-Zandvoortm. b
TZB jun. b-TYBB g

2-0
0-5
2-0
0-0
0-10
3-4
2-6
1-6
6-3

WIE IS ZO EERLIJK en
brengt mij mijn rode Nappa lederen portemonnaie
met knipsluiting terug.
\\
Inh. plm. ƒ 70, 5 gasmunWOONRUIMTE
gezocht tjes en Contantzegels. Br.
v. perm. door inw. van nr. 8204 bur. Zandv. Cour,
Zandv. Vrouw gen. evt.
huish. hulp te bieden. Br. Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze ko8102 bur. Z. Crt.
men als nieuw terug. Bel
Japans JUDOPAK te koop 3116 en wij komen met de
z.g.a.n. Vinkenstraat 15.
nieuwste
en
modernste
bij u thuis.
WIE KAPT MIJ THUIS? stalencollectie
Vrijblijvend advies. HEEBr. nr. 8201 bur. Z. Crt. MEIJER,
v. Ostadestr. 7a.
WERKSTER en NETTE
VERSTELNAAISTER geCOLUMBUS
vraagd. Mevrouw Weelde,
Grenslaan 2a, Aerdenhout. werd niet oud. Hij overleed
W E R K S T E R gezocht, in 1506 op 40-jarige leef5 ocht. p.w. Mevr. Laver- tijd. Wist u overigens dat
man, Linnaeuastraat 7, te- hij pas 28 jaar oud was,
toen hij Amerika ontdekte ?
lefoon 2010.
In een rol AUTO-DROP
WERKSTER b.z.a., 2 ocht. vindt u op elke tabletverpakking
een interessant
p.w. Br. nr. 8202 Z.Crt.
verhaal. Vraag naar
TV voor ƒ25,95 per maand
zonder vooruitbetaling.
Morgen al bij u thuis? Bel
dan vóór 6 uur 020-249767 van V.S. Leeuwarden. Per
en 's avonds 02964-17971. rol 25 cent.

Te koop of te huur gevr,
voor ingez. HUIS. Br. nr.
8203 bur. Z.Crt.
Aangeb. toezicht op huiswerk of BIJLES leerlingen l.o. Telef. 4087.
3evr. flinke zelfst. WERKSTER, 2 è 3 ocht. p.week.
Mevr. Mick, Mr. Troelstrastraat 27, telef. 4129.

'
Dr. W. Z, Mulder (63), een man met tal rijden, maar in Columbia als ze hoog in
AUTOVERHUUR
de
bergen
op
die
kleine,
tanige
paardjes
van illustre carrières achter zich, kreeg
„ZANDVOORT"
opdracht de opleiding van de jonge vrij- zitten, zullen ze denken: „Kijk, da's toch
Vei-huur van Opeis en
willigers te organiseren. „Er was een effe anders dan in het Amsterdamse Bos".
Volkswagens met roldak.
beetje haast bij", vertelt hij, „zo van: orDe praktische opleiding, die vanzelfTel. 4580, b.g.g. 3283
ganiseer die opleiding even en als het sprekend geheel is afgestemd op de moDr. Schaepmanstraat l
Zandvoortse
Damclub
even kan graag gisteren klaar. Ik vond gelijkheden in Kameroen, heeft ook zijn
Café* OOMSTEE
het een uitdaging en hoewel niemand bij eigen problemen. Jongens en meisjes, die De uitslagen van de j.l. woensdag gespeelIedere donderdag eh vrijzijn volle verstand aan zoiets begint in de in de zestiger jaren van de twintigste de wedstrijden voor het persoonlijk damdag gekookte of gebakken
vakantie is het toch gelukt".
eeuw een vak hebben geleerd moeten dat- kampioenschap 1963-1964 luiden als volgt:
MOSSELEN
Een lange tanige man, zittend achter zelfde vak opnieuw leren volgens de
Zeestraat 62, telefoon 2263
K.
Koning-E.
Fransen
0-2
een bureau in één van die_ statige kamers, methode van een halve eeuw geleden.
Pluimvee- en vogelvoeders
die het tropeninstituut rijk is en waar Want dié is op dit moment in Kameroen
Van Dijk-Klatser
0-2
Spec. afd. vogels en vogelgeen spoor meer over is van de koele de enig bruikbare.
kooien.
Th. ter Wolbeek-Schuiten
0-2
waardigheid, die museumvertrekken kenHEEMS Graanhandel, AnWeber-Van der Werff
2-0
Maar juist dat geeft er voor de jongens
thoniestr. 54-56, tel; 11607,
merken. Integendeel, zijn kantoor houdt
Haarlem. Wij bezorgen
Koper-Smit
1-1
het midden tussen dat van een impres- ook een . avontuurlijk aspekt aan. Die
maandag; donderdag «n
Van Beem-Versteege
0-2
sario, een schoolhoofd en een departe- noodzaak tot improvisatie. Ook wij wezaterdag in Zandvoort.
ten niet wat hen precies te wachten staat.
mentschef. Zijn dagelijks werk brengt
Draijer sr.-G. ter Wolbeek
2-0
Zo'n land doet een aanvraag om hulp. Ze
vermoedelijk meer teweeg achter zijn leOvaa-Draijer jr.
0-2
geven een opsomming van de mensen en
vendige ogen dan op het blad van zijn
de vaklieden, die ze nodig hebben en wij
bureau, waar de telefoon aanhoudend een
proberen daar, mede aan de hand van een
Gevraagd in klein gezin te Aerdenhout voor
spervuur van gerinkel laat horen en zijn
K.J.C. „Noord"
onmiddellijke indiensttreding
onderzoek naar de plaatselijke omstanballpoint aantekeningen maakt, die alleen
digheden, zoveel mogelijk aan tegemoet te De stand in de competitie van de maand
BEREIK
hem zelf iets zeggen. „Kijk, voor het onkomen, maar wat hun precies te wachten oktober ziet er volgt uit: -1. H. Bol 20143
mogelijke draai ik mijn hand niet meer
zal staan.... Ze zullen het niet cadeau krij- punten; 2. H. Molenaar 19112 p.; 3. mevr.
ZANDVOORTS
om, maar voor het wonderbaarlijke heb
Sabelis 19095 p.; 4. W. Paap 18661 p.
gen, maar dat wéten ze.
ik toch wel een weekje nodig". Dat is uit
PUBLIEK
zijn mond niet zomaar een loze, zij het
grappig klinkende uitspraak — het is
met advertenties in de
zéér waar. Binnen twee, drie maanden
Zelfstandig kunnende werken. Werktijden van
8.30 tot 5 uur. Hoog loon.
zette hij voor de straks vertrekkende Kameroen-expeditie, die bestaat uit een aanPersoonlijk aanmelden na 4 uur 's middags
ZANDVOORTSE
tal landbouwtechnici, mechanisatiedeskunMerellaan 6, Aerdenhout, tel. 02500-41079.
digen, een sportlerares, een verpleegster,
COURANT
een statisticus, een drukker, een straffe,
doorwrochte opleiding in elkaar, die een
worden per maand in ons land verkocht
Achterweg l
kleine veertig docenten telt — van erkende
WAT IS, WIL EN DOET
Telefoon 2135
politieke deskundigen als mr. J. Heidring
en H. J. A. Hofland tot zulke specialisBij 25 Nederlandse uitgevers verschenen in de winter van 63-64 niet minder dan 1943
tische deskundigen als prof. ir. G. J. B.
Inl. Bakenessergracht 3, Haarlem
Terra en dir. ir. F. W. Ostendorf — en in pocketboeken (ongerekend de Prisma's en kinderboeken) tegen het vorig jaar 1715.
tien weken niet minder dan 580 lesuren. Samen met de prisma's betekent dit dat er 2350 titels in omloop zijn op het ogenTien zware weken. „Ik maakte me daar blik. Stelt men dat gemiddeld per titel 5000 exemplaren per jaar worden verwel zorgen over, totdat ik een van de kocht, dan worden er bijna 12 miljoen pockets jaarlijks verkocht, een kleine miljongens op de gang hoorde zeggen: „Weet
joen per maand. Dit blijkt o.a. uit de Pocketgids winter 1963-1964, die is verscheStadsschouwburg
je wat ik zo fijn vind van die cursus hier:
te Haarlem
je komt zo lekker tot rust". Dat brengt nen bij Semper Avanti in Den Haag.
Nu lessen met SIM C A 1000
me op hetgeen me dagelijks weer opvalt:
Rustige en beschaafde instructie.
Zaterdag 26 okt., 8 uur
het geweldige enthousiasme van deze jonIn slechts drie categorieën nam het
Toneelgroep Studio
ge mensen. Deze eerste ploeg, die straks De samenstellers van de gids hebben uitaagt
aantal titels vergeleken bij het vorig jaar
f L
Een geboren
in Kameroen ook als team zal werken, is gerekend, dat, bij een gemiddelde rugdikte
Erkend
van anderhalve centimeter per pocket, af. In 1962 waren er 46 bloemlezingen,
een enorm fijn stel. De sfeer is prima. Na
leugenaar
N.B.A.
een paar dagen al waren ze uitstekend 176 km boekenplank nodig is om deze thans 39. Het vorig jaar 51 reisgidsen en
A
Itijd
Zondag 27 okt., 8 uur
op elkaar ingespeeld. Die vier-en-twntig jaarproduktie neer te zetten. Dat is on- -verhalen, nu 47. Het vorig jaar foto-filmDr. G-erlcestraat 99, tel, 2S9.J, Zandvoort
Toneelgroep Ensemble
geveer de afstand van Amsterdam naar pockets 46, nu 42.
komen uit alle delen van het land, uit alSoendastraat
3J
,
tel.
((02500)
63S36,
Haarlem
f
Roermond.
Rekent
men
de
prijs
op
ƒ
1,75
Het
lijdt
geen
twijfel
dat
het
pocket^
Het grote oor
lerlei verschillende miljeu's, van allerlei
Theorie en halen en brengen gratis
per exemplaar, dan is de omzet van Ne- boek, enkele jaren geleden nog zo scepTevens verhuur van luxe auto's en VW bestel
verschillende achtergronden, maar er is
Maandag
28 okt., 8 u.
derlande pockets dit jaar twintig mil- tisch bekeken door de boekhandel, ons
Ab. B.
nu al een verbondenheid en een persoonjoen gulden; in 1959 was dat twaalf mil- land snel en definitief heeft veroverd.
De Haagsche Oomedie
lijke inzet, die elk vertrouwen in het slajoen gulden.
Twee nieuwe titels per werkdag betegen van dit projekt wettigt".
Reiziger zonder
Van de 1943 in de Pocketgids (al bijna kent een verdubbeling van wat er in 1959
-In het lokaal naast de kamer van dr.
bagage
500 pagina's dik) opgenomen boeken van verscheen. En als ide boekhandels 50 uren
Mulder wisselen de lessen elkaar in snel
25 uitgevers zijn er 603 nieuwe titels. Als per week gedurende 50 weken per jaar
Woensdag 30 okt., 8 u.
tempo af: Engels (200 uur), para-medisch
men een jaar op 300 werkdagen stelt, open zijn, betekent dit voor een verkoop
De Haagsche Comedie
onderricht (36 u u r ) , agrarische lessen
betekent dit cijfer de verschijning van van een kleine twaalf miljoen per jaar
De maxibulen
(100 uur), sociologische, godsdienstige en
twee nieuwe titels per (werk) dag! De een omzet van 4700 pocketboeken per uur.
politieke aspekten (70 uur).
Donderdag
31 okt., 8 u.
ter gelegenheid van bruiloften
Op de sintelbaan van het Stadion en Pocketgids is opnieuw overzichtelijk ingeNederlandse Comedie
deeld naar de categorieën literatuur (32%
en andere partijen
in een naburig zwembad krijgen ze 50
Freule Julie
van 't totaal) ontspanningslecfuur (30%),
tot 60 uur zware lichamelijke oefening,
geschiedenis en volkenkunde, religie en
Pr.:
ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
op een verteerde mestvaalt in het
wijsbegeerte, kunst en techniek (deze drie Met en zonder leesbril
Coup. geld. Voorv. o.d.
westelijke stadsdeel leren de jongens en
Nieuwe
boeken
Openbare
bibliotheek
speeld. en 2 dg erv. van
samen 30%), sport en spel (2%), hand-,
Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840
meisjes in een paar weken „lezen en
10-15 u. Tel. na. 12 u.
praktijk- en woordenboeken (6%). Dan is Romans
schrijven" met de jeep, het vervoermiddel,
er
een
lijst
opgenomen
(14
pagina's
lang)
Langen - De witte muis.
dat ze straks in "Kameroen van binnen en
van niet meer bij de uitgever voorhan- Last - Liefde in de portieken.
van buiten moeten kennen. „Die mestvaalt
den pockets, van nog in beperkte mate Lebert - Het wolfsvel.
is het enige stuk terrein hier in de buurt
voorhanden pockets, en tenslotte een Lebrun - Dood in de metro.
dat een kleine gelijkenis vertoont met de'
Zoals de witspeler opmerkt, moet Zwart
auteursregister dat niet minder dan ne- Martin - Het erfdeel.
23. f6!? beantwoorden met 23. ...Pfl:,
omstandigheden, waarmee ze daar in
gentien bladzijden inneemt.
waarna het vervolg 24. Dg4, Lf8, 25. Dc8:,
Mann - Der Tod in Venedig.
Afrika kennis zullen maken. Dat nabootPd2:, 26. Ta6:, Da6:! (Niet 26. ...De3?,
Het hoogste aantal titels is te vinden Gilbert - The man who wasn't there.
sen van de omstandigheden-van-straks is
27. Df8:+ en Ta8 mat) 27. Da6:, Te4:,
bij de detectives: 330, waarvan 106 nieuHieronder
volgen
enige
momenten
uit
het
trouwens toch een probleem. Ik krijg over
28. g3 een bijzonder moeilijk te beoordelen
we titels, tegen 293 in 1962 en 303 het Ontwikkelingslectuur
FIDE-zonetournooi
te
Enschede.
stelling doet ontstaan.
een paar maanden de ploeg, die naar Cojaar daarvoor. Met de Prisma's samen is Franssen - Stereofonica. 1962.
Allereerst de partij Darga-Mazzoni, waarlumbia gaat. Daar begin je niks met een
het totaal 390. Dan komen niet de ont- Gids voor de kunst van België. 1963.
in na de zetten 1. e4, c5, 2. Pf3, d6, 3. d4,
jeep en gaat alles te paard. Hier in het
offercombinatie, die de Engelsman
spanningsromans maar de vertaalde bui- Levi - Eens was ik een mens. 1963 (Leven cd4:, 4. Pd4:, Pf6, 5. Pc3, a6, 6. Le2, e5, De
Penrose tegen de Bulgaar Popov na 1. e4,
Amsterdamse Bos zullen ze leren paard7.
Pb3,
Le7,
8.
0-0,
Le6,
9.
f4,
Dc7,
10.
a4,
tenlandse romans met 295 (waarvan 97
c5, 2. Pf3, e6, 3. d4, cd4:, 4. Pd4:, a6,
in een concentratiekamp).
0-0, 11. f5, Lc4, 12. Le3, Pdb7, 13. Khl,
nieuwe titels) van de 25 opgenomen uit- Muller Alfeld - Tochten in Duitsland ten TacS, 14. a5, b5,- 15, ab6: e.p., Pb6:, 16. 5. Le3, Pf6, 6. Ld3, d5, 7. e5, Pg8?, 8. Pd2,
gevers, met de Prisma's 312. Deze 295
noorden van de Main.
Lb6:, Db6:, 17. Lc4:, Tc4:, 18. De2, Tfc8, Pc6, 9. f4, 'Pd4:, 10. Ld4:, Dc7, 11. 0-0,
12. Lc5:, Dc5:+, 13. Khl, Pe7, 14. c4,
staan tegenover 247 en 237 in de vooraf- P.M., maandblad voor mannen. Jaargang 19. Ta2, d5 (Tot hier is alles min of meer Lc5,
theorie. Na het door Darga in het tour- 0-0, 15. Dh5!, h6, 16. Tf3! dc4:, 17. Pc4,
1963, deel 1.
gaande twee jaren. Derde categorie in
nooibulletin aangegeven 19. ...Ld8, b.v. Pf5, 18. Lf5:, Dc4:, 19. Ld3, Db4, 20. Tg3,
grootte zijn de Nederlandse romans: voor Van Ravenzwaaij - Purcell (muziek).
20. Tfal, Db7!, waren de kansen ongeveer Kh8, 21. De2, Ld7, 22. a3, Da4 op het
de 25 uitgevers 261 (nieuwe titels 79), 250 De Vey - De algemene bijstandswet. 1963. in evenwicht geweest; pion a6 is zwak, bord bracht: 23. Tg7:ü, Kg7:, 24. JDg4+,
maar pion e4 ook. De tekstzet luidt on- Kh8, 25. Dh4, f5, 26. ef6: e.p., Tf7,
TELEFOONNUMMERS en 203 voor 1962 en 1961. De Prisma's eroverzichtelijke verwikkelingen in) 20. Pd2, 27. Dh6:+, Kg8, 28. Dg6+, Kf8, 29. DH6+,
EN ADRESSEN
bij maakt het totaal aan Nederlandse roTb4, 21. ed5:, Pg4, 22. Pce4, Pe3 deze po- Kg8, 30. Dg5+, Kf8, 31. Lg6!, e5,
32. Dh6-(-, Ke8, 33. Lf7:+, Kf7:, 34.
mans 271. Dan komen, als vierde, met
sitie ontstond (zie diagram)
Dg7+, Ke6, 35. De7+, Kd5, 36. De5:+,
232 titels, waarvan 85 nieuwe, de ontspan2000 Brandmelding
Kc4, 37. Tcl+, Kb3, 38. Dc3+, Ka2,
ningsromans. In. 1962 en 1961 waren
39. b4 en Zwart gaf op, zal zonder twij3043, 3044 Politie
er dat 215 en 194. De Prisma's erbij
fel als een schoolvoorbeeld van een ko2100 Politie (alleen noodgevallen)
maakt van 't totaal van 232 nu 278. Meer
ningsjacht de schaakgeschiedenis ingaan.
Het is nu bepaald amusant van Penrose's
dan honderd titels heeft dan alleen nog
2345 Gemeente-secretarte
landgenoot Clarke te horen, dat Penrose
de categorie religie: 112, waarvan 41 nieude onderhavige combinatie begon met het
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver- we, tegen 77 in 1962 en 55 in 1961. Hier is
oogmerk om in verband met
dreigende
keer, kiosk Raadhuisplein.
de vooruitgang bijzonder sterk.
tijdnood remise door eeuwig1 schaak te
houden! Overigens werd na de partij vast4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Boven het getal vijftig komen nog slechts
gesteld, dat het torenoffer reeds op de
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
als:
enkele categorieën: geschiedenis met 76
21e zet een winnende aanval had ingeleid.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- (26 nieuwe titels, met Prisma's totaal
geboortekaartjes
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak,
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 106); beeldende kunsten met 67 (21 nieuWilhelminastraat 28, Haarlem.
en RENAULT-service-dealer.
verlovingskaartjes
we titels met Prisma's totaal 76); en, wie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- had het gedacht, gedichten met 64» titels
ondertrouwcirculaires
lorenstraat 68.
(26 nieuwe, en géén gedichten in de Prisrouwcirculaires
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- ma dit jaar). Deze 64 titels van de poëzie
a b c d e f . g n
Kijkers en luisteraars
staan
tegenover
39
in
1962
en
34
in
1961,
koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat bijna een verdubbeling dus in twee jaar.
De voortzetting 23. Ta6:, Db7, 24. Tal, Op l oktober j.l. waren bij de Dienst LuisDe literatuur kreeg in 1960 een percenen Stationsplein.
Pd5: beviel de witspeler blijkbaar niet. ter- en Kijkgelden 1.498.905 televisietoetage van 33 op het totaal aantal titels en
hoewel dit uit zijn aantekeningen bij de stellen aangegeven tegen 1.478.721 op
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17. nu 32. Ontspanningslectuur bleef in de
partij niet blijkt) en met het oog op de l september j.l. (t.m. 17 okt. 1.516.434).
hevige tijdnood (op de 23e zet na plm. 18
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden, jaren 1960 en 1963 gelijk: 30%. Kunsten Gertenbachs Drukkerij
Er waren op l oktober 2.637.972 gerezetten theorie!!) van de Fransman zette
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten en wetenschappen vertonen een lichte
Achterweg l - Telef. 2135
tegen
de Duitse meester verrassend voort met gistreerde radio.-ontvangtoestellen
achteruitgang: 33% in 1960 en 30 in '63.
23. f6!? en won snel na 23. ...Lf8?, 2.635.175 op l september j.l.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
24. fg7:, Le7 (24. ...Lg7:, 25. Ta6:, Db7, Het aantal aansluitingen op de DraadSport en spel daarentegen kwam van een
Vondellaan 45rood.
26. Pd6 etc.) 25. Ta6:, Db7, 26. Th6!,
half
procent
in
1960
op
twee
in
1963
en
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Pfl:, 27. Dh5!, Dd5:, 28. Th7: en Zwart omroep bedroeg op l oktober 460.937 tede
handboeken
stegen
van
3,5
tot
6%.
gen 461.541 op l september j.l.
Courant, Achterweg 1.
gaf op.
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VRIJDAG 25 OKTOBER 1963

ZANDYDORT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Met 10 a 15 beelden „verzadigd"

Raadsagenda

B. en w. willen met beelden
Zandvoort opstoten in de vaart der cultuur
Op de raadsagenda van de gemeenteraadsvergadering van a.s. dinsdag staat een
voorstel van burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken aan negen kunstenaars beeldhouwwerken voor de gemeente te ontwerpen. In de toelichting op dit
voorstel, schrijft het gemeentebestuur o.m.,dat het de tijd rijp acht, dat aan de verrijking van het dorpsbeeld met artistiek verantwoorde kunstwerken daadwerkelijk
aandacht wordt besteed. In vergelijking met vele andere gemeenten kan worden
gezegd, dat de tweede badplaats van Nederland arm is aan sierend cultureel beeldhouwwerk. Het is naar de mening van het gemeentebestuur van groot belang dat
deze achterstand wordt ingehaald.
De badplaats, die vele duizenden bezoe- j
kers trekt en zich mag verheugen in een
dynamische ontwikkeling, zal er mede gebaat zijn, indien de toeristen kunnen genieten van haar culturele verworvenheden,
en ook de eigen ingezetenen vreugde kunnen beleven aan het wonen in een omgeving, welke door beeldhouwwerken is
verfraaid, schrijft het college.
En het vervolgt: Zandvoort moet niet alleen een badplaats zijn, waar moderne
hotels, flatgebouwen en de andere nieuwbouw zijn dynamiek verkondigen, maar
ook een gemeente, waar de cultuur leeft
en bloeit. Het is voor hen, die in dezff tijd
leven waarin het materialisme zijn greep
op de mensheid steeds meer dreigt te verstevigen, van groot belang, dat zij dagelijks kunnen zien, dat het leven ook nog
andere en hogere waarden kent.
En verder: Node mist men dan ook in
deze' gemeente op markante plaatsen
beeldhouwwerken die uiting geven aan
de scheppende kracht van de hedendaagse
beeldhouwers.
Beeldhouwwerken,
die
rustpunten kunnen zijn in het uiteraard
materialistisch ingestelde drukke" beweeg
van het publiek en het gemotoriseerde verkeer en die aan de gemeente karakteristieke accenten kunnen verlenen. Het is
uitermate belangrijk, dat de grote massa
in contact wordt gebracht met de uitingen van hedendaagse kunst en cultuur.
Op 12 oktober 1962 is door de raad een
excursie naar andere gemeenten gemaakt,
waarbij men zich vooral op het gebied
van de cultureel verantwoorde verfraaiing
van deze gemeente oriënteerde.
In Amersfoort maakte het gezelschap
onder leiding van 'de stadsarchitect, " de
heer L. J. Linssen, een leerzame excursie
langs de' daar geplaatste beeldhouwwéYken. Hier bleek duidelijk, hoe soms een
eenvoudig beeldhouwwerk de gehele omgeving kan „ophalen". De heer Linssen
gaf in overweging, wanneer met de verfraaiing van het dorpsbeeld door het
plaatsen van beeldhouwwerken begonnen
zou worden, deze zaak direct en royaal
aan te pakken. Hij was bereid Zandvoort
hieromtrent van advies te dienen.
/Na bespreking met de heer Linssen,
zijn b. en w. tot de conclusie gekomen,
dat enkele grote beeldhouwwerken geplaatst moeten worden, die meer het karakter van de badplaats accenturen, zoals op de rotonde en het Raadhuisplein.
Daarenboven zal een reeks van kleinere
beeldhouwwerken een sierlijk artistiek
accent moeten verlenen aan de vaak
nuchtere zakelijkheid van de woonwijken
in zuid en noord.
B. en w. zijn van oordeel, dat Zandvoort
met een 10 a 15-tal beelden „verzadigd"
zal zijn. Het ligt in de bedoeling deze
beeldhouwwerken in 5 a 6 jaar te realiseren, met dien verstande, dat de kleine
beeldhouwwerken reeds het volgend jaar
geplaatst kunnen worden.
Om deze plannen te realiseren heeft het
gemeentebestuur, na overleg met de heer
Linssen, met enige beeldhouwers en beeldhouwsters van gedachten gewisseld over
een hen'te verlenen opdracht.
Deze bespreking had tot resultaat, dat
aan hen, behoudens goedkeuring van de
raad, opdracht werd gegeven tot het maken van beeldhouwwerken c.q. tot het
maken van een schetsontwerp daarvoor.
Zij hebben allen deze opdracht aanvaard.
Al deze kunstenaars zullen „figuratieve"
derhalve geen abstracte — beelden vervaardigen, deelt het college mee.
Teneinde de ingezetenen vertrouwd te
maken met het werk van deze beeldhouwers, zal volgend jaar eventueel een expositie gehouden worden, waarin deze
kunstenaars hun werk kunnen tonen.
De positie van het verfraaiingsfonds is
momenteel zo gunstig, dat al deze opdrachten uit dit fonds gefinancierd kunnen worden. Per l januari 1964 zal daarin
— mede dankzij enkele belangrijke donaties — ƒ 86.875 beschikbaar zijn.
B. en w. stellen de raad voor goedkeuring te hechten aan de volgende door hen
voorwaardelijk verstrekte opdrachten en
deze te financieren uit het verfraaiingsfonds:
De heer Gooitzen de Jong uit Enschede: een afgietsel in brons te maken van
het beeldje Suzanna, zoals dat te zien is
in Amersfoort. De totale kosten van het
afgieten zullen ƒ 5000 bedragen.
Mevrouw Nel Klaassen te Zandvoort:
een beeldhouwwerkje in brons of steen
te vervaardigen. Het zal niet meer dan
ƒ 6000,— kosten, schrijven b. en w.
Baronesse Ch. D. van Pallandt te
Noordwijkerhout: een , plastiek in brons
of steen te vervaardigen. De kosten zullen
niet meer dan ƒ 6000 bedragen.
Mevrouw Loeki Metz te IJsselmonde:
een beeldhouwwerkje in brons of steen
te vervaardigen. De kosten van dit plastiekje zullen niet meer dan ƒ 6000 bedragen.
Mevrouw C. Put-Nijland te Amsterdam:
een plastiekje in brons of steen. Dit beeldje zal niet meer dan ƒ 6000 kosten.
~De heer Wilefried Put te Amsterdam":

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong

een plastiekje in brons of steen, waarvan
de kosten niet meer dan ƒ 6000 bedragen.
Mevrouw A. Koning-de Jong te Amsterdam: een beeldhouwwerkje. De kosten van dit plastiekje zullen niet meer
dan ƒ 6000 bedragen.
De heer Jan van Luijn te Utrecht: een
beeld te vervaardigen, dat geplaatst zal
worden op de rotonde. Dit beeld zal op
deze markante plaats als blikvanger dienen voor de badgasten en ingezetenen en
de vreugde van het strandleven kunnen
uitbeelden. De kosten zullen plm. ƒ 40.000
bedragen.
De heer Hans Bayens te Amsterdam:
het' maken van een schetsontwerp voor
een. beeldhouwwerk, dat geplaatst zal
worden op het Raadhuisplein. De heer
Bayens zal een idee uitwerken en hiervan
2 schetsen toezenden aan b. en w. De
kosten van dit schetsontwerp zullen ƒ 1000
a ƒ 1500 bedragen.

voor de
de raad
dinsdag
miadags

openbare verf/adering van
der gemeente Zandvoort op
2.9 oktober 1963, des na8 uur.

1.
2.
3.
4.

Notulen.
Ingekomen stukken.
Benoemingen, ontslagen enz.
Wijziging contract met de Benzine- en
Petroleum Handelmaatschappij inzake
de exploitatie van het parkeerterrein
bij het Groen van ;Prinstererplein.
5. Financiële afwikkeling bouw 12 woningen E.M.M.
6. Verlenen opdrachten tot het vervaardigen van beeldhouwwerken.
7. Vergoeding aan de raadsleden voor het
bijwonen van raadsvergaderingen.
8. Vaststelling uitbreidingsplan-in-onderdelen J 6.
9. Subsidie Sint Nicolaascomité Zandvoortse onderwijzers.
10. Aanvraag ingevolge artikel 72 lager
onderwijswet t.b.v. voorzieningen enz.
aan de Julianaschool (bijz. gewoon lager onderwijs.
11. Verlenen extra kredieten t.b.v. de Hannie Schaft-, de Karel Doorman- en de
Wim Gertenbachschool.
12. Vaststelling vergoedingen bijzonder
onderwijs over 1962.
13. Bezwaarschriften nouwterreinbelasting
1962.
14. Bebouwing terrein KennemerwegZandvoortselaan en Herman Heijermansweg.
15. Vaststelling grondprijzen in het uitbreidingsplan Noorderduinweg.
16. Aanschaffing werktuigen enz. t.b.v. de
dienst van publieke werken.
17. Aanleg speelterrein bij de Karel Doormanschool.
18. Aanleg busstation N.Z.H.V.M.
19. Verlenen krediet tentoonstelling „Sandevoerde werd Zandvoort".
20. Rondvraag.

College vraagt de raad
bezwaarschriften bouwterreinbelasting te verwerpen
In ' de raadsvergadering van a.s. dinsdag
komt de omstreden heffing van bouwterreinbelasting aan de orde. In de toelich.ting. op het betreffende raadsvoorstel,
schrijft het college van b. en w., dat de
ontsluiting van bouwterrein in Bentveld
aanleiding heeft gegeven de dienst van
publieke werken te vragen een opgave
te verstrekken van alle terreinen langs
bestaande straten, waarop volgens 't uitbreidingsplan gebouwd kan worden.
Overeenkomstig deze opgave zijn de
eigenaren of de zakelijk gerechtigden
van deze gronden aangeslagen in de
bouwterreinbelasting over het jaar 1962
en geplaatst op het eerste suppletoire kohier, dat vastgesteld is op 13 juni 1963.
Op bovengenoemd kohier komen de namen voor van:
a. de eigenaren van de nieuwe bouwterreinen in Bentveld;
b. de eigenaren van grond in de bestaande kom van het dorp Zandvoort,
welke grond krachtens het uitbreidingsplan de bestemming van bouwterrein
heeft.
Een tiental aangeslagenen heeft een bezwaarschrift ingediend.
Twee eigenaren van gronden te Bentveld richtten zich tegen de getaxeerde
waarde van de grond. B. en w. kunnen
deze bezwaren niet delen.
Acht bezwaarschriften zijn van de
eigenaren genoemd onder punt b.
Deze bezwaren richten zich in hoofdzaak tegen het feit, dat gronden nu belast worden, terwijl ze voorheen niet belast werden dan wel dat de eigenaren
vroeger ontheffing gekregen hebben, daar
de belaste grond als een aanhorigheid
werd beschouwd.
*
In 1954 is aan vijf eigenaren, die toen
een bezwaarschrift indienden tegen een
hun opgelegde aanslag in de bouwterreinbelasting, op grond van het bovenstaande
ontheffing verleend over het jaar 1952 en
is aan de overige eigenaren, die in gelijke
omstandigheden verkeerden, ambtshalve
ontheffing verleend. Inmiddels zijn zes
van deze z.g. aanhorigheden bebouwd, terwijl voor drie terreinen een aanvraag om
een bouwvergunning is ingediend.
Hieruit blijkt, schrijft 't college, dat de
motieven van de eigenaar om de grond
als tuin te bestemmen veranderen, indien
hem dat beter uitkomt. Ter toelichting
geeft het college het volgende voorbeeld.
Een reclamante schreef in 1954, dat de
gronden niet door haar als bouwgrond
zijn aangekocht en ook niet als zodanig
zullt'n worden gebezigd. Haar werd daarop ontheffing verleend. Inmiddels zijn er
twee bungalows op die gronden gebouwd!
Wat bouwgrond in de zin van de belastingverordening is, schrijven b. en w.,
wordt niet bepaald door de eigenaar, die
iedere dag van gedachten kan veranderen omtrent de bestemming van de grond,
maar door het uitbreidingsplan, dat de
bestemming van de gronden regelt.
Uit het arrest van de Hoge Raad van
25 juni 1924 blijkt dan ook het volgende.
„Grond kan ook bouwterrein zijn, al
ligt hij op grotere of kleinere afstand van
een bebouwde kom en al laat zich geenszins voorzien, dat in de eerste tijd de bebouwirig zich zal ontwikkelen in de richting ener bestaande kom; onanfhankelijk
van de persoonlijke motieven, die de eigenaar weerhouden zijn grond voor bebouwing beschikbaar te stellen, is als bouwterrein aan te merken alle onbebouwde
grond, die beschikbaar gesteld, naar aard
en ligging voor bebouwing in aanmerking
komt".
Dit arrest had betrekking op grond
buiten de bebouwde kom.

Uit de door het college gecursiveerde
woorden „ook" en „al" in de eerste zin,
alsmede het woord „alle" in de tweede
zin, blijkt volgens het college echter, dat
deze uitspraak ook gerüt voor gronden
gelegen in de bebouwde kom.
Dit blijkt trouwens ook, stellen b. en
w., uit een latere uitspraak van de Hoge
Raad van 4 januari 1933 luidende:
„De bijzondere belasting, bedoeld in art.
279 der gemeentewet, welke naar de verkoopwaarde wordt geheven, heeft de
strekking om in het algemeen te treffen
de voordelen, die aan de eigenaren van
bouwterreinen ten deel vallen als gevolg
van de werkzaamheden en bemoeiingen
der gemeente. Die voordelen worden ook
genoten, al wil de eigenaar de grond niet
voor bebouwing beschikbaar stellen. Hleruit volgt, dat naar de bedoeling van de
wetgever het begrip „bouwterreinen" in
art. 279 niet beperkt is tot grond, aan
welke de eigenaar de bestemming tot
bouwterrein heeft gegeven of wil geven,
doch omvat alle grond, die naar aard en
ligging voor bebouwing in aanmerking
komt".
Op grond van deze uitspraken van de
Hoge Raad en gelet op de bovenomschreven praktijk m.b.t. de bebouwing van z.g.
aanhorigheden hebben b. en w. alle eigenaren van bouwterreinen aangeslagen in
de bouwterreinbelasting voor het jaar '62.
Mede gelet op het advies van de ^ommissie voor de financiën c.a. stellen zij
de raad voor de binnengekomen bezwaarschriften ongegrond c.q. niet ontvankelijk
te verklaren.
Naschrift:
De toelichting op het raadsvoorstel m.b.t.
de ingediende bezwaarschriften tegen de
bouwterreinbelasting 1962 geeft, evenals
dit het geval was met de uiteenzetting in
het jongste nummer van het „Gemeenteblad van Zandvoort", een onvolledig en
onduidelijk beeld van de gang aan naken.
Dit kan, wij schreven het reeds in een naschrift bij het artikel in het Gemeenteblad- — Z.Crt. 1-10-1963 — aanleiding geven tot misverstand bij de betrokkenen.
Na lezing van bovenstaande toelichting
bestaat echter niet alleen de kans op misverstand, maar ook op een verkeerd begrijpen en interpreteren van de spelregels.
Regels, waaraan ook de heffing van de
gemeentelijke
bouwterreinbelasting
gebonden is.
Artikel 273 van de Gemeenteneet, waar
op de betreffende belastingverordening is
gebaseerd, luidt als volgt:
„Van bouwterreinen, gelegen aan bestaande straten, grachten en pleinen of van
gronden, welke ingevolge een krachtens
art. 37 der Woningwet goedgekeurd- plan
in de naaste toekomst zijn bestemd voor
bouwterrein en zijn gelegen binnen' een
door
Gedeputeerde Staten
getrokken
kring, kan, tot een voor alle percelen gelijk heffingspercentage, een bijzondere belasting worden gelieven van ten hoogste
een half procent per jaar van de verkoopwaarde, vastgesteld op de wijze bij
verordening te bepalen. Aanhorigheden
van woonhuizen zijn in geen geval als
bouwterrein te beschouwen".
De arresten van de Hoge Raad d.d. 25 juni 'Zlt en van 4 januari 'SS beogen een
nadere omschrijving te geven van het begrip „bouwterrein" in de min van de belastingverordening. Uiteraard hebben genoemde arresten geen betrekking op het
bepaalde in artikel 279 van de Gemeentewet, luidende: „Aanhorigheden van woon-

„Zandvoort, waar moderne hotels, flatgebouwen en andere nieuwbouw zijn dynamiek verkondigen —, waar de cultuur leeft en bloeit —, verfraaiing van liet dorpsbeeld—, artistiek verantwoorde kunstwerken —, sierend cultureel beeldhouwwerk
—, liet materialisme dat zijn greep op de mensheid steeds meer dreigt te verstevigen —, het leven kent nog andere en hogere waarden —, Het materialistisch ingestelde beweeg van het publiek —, beeldhouwwerken die rustpunten kunnen zijn
—, het is uitermate belangrijk, dat de grote massa in contact ivordt gebracht
met de uitingen van de hedendaagse kunst en cultuur —, genieten van culturele
verworvenheden —, scheppende kracht van de hedendaagse beeldhouwers —, karakteristieke accenten —, cultureel verantwoorde verfraaiing".
(B. en w. in hun toelichting op het raadsvoorstel tot het. laten ontwerpen en vervaardigen van beeldhouwwerken).

f 7206,74 voor vluchtelingenhulp

Afscheid kosterspaar

De actie Vluchtelingenhulp, die j.l. maandag in ons land werd gehouden, is een
succes geworden, ook in Zandvoort. Een
voorlopige telling heeft het resultaat van
ƒ 7706, 74 opgeleverd.
Dit bedrag werd verzameld d.m.v. lijsten:
ƒ 5012,10; bussen (75) ƒ 1641,92; Patronaatsgeb. ƒ 12,41; vreemd geld ƒ 105,15.
De opbrengst van de collecten bij de
bejaardentehuizen waren: „Het Huis in
de Duinen: ƒ 838,85; „Sterre der Zee":
ƒ 32,05; Bodaanstichting ƒ 35,50; Hervormd Rusthuis ƒ 9,61; Gem. verzorgingshuis ƒ 4,15.
Het comité brengt dank aan de ruim
180 vrijwilligers die de actie uitvoerden
en de gevers voor dit resultaat.

Tijdens een j.l. dinsdag in het Jeugdhuis
van de Hervormde Gemeente gehouden
gemeente-avond werd afscheid genomen
van de koster en de kosteres, de heer P.
Paap en echtgenote.
Na het vertonen door ds. Buijs van een
aantal dia's onder de titel „Een tocht
langs Europa's kerken", vond het afscheid plaats. De president-kerkvoogd, de
heer W. van den Ban, voerde als eerste
spreker het woord. Hij zei o.m. dat de
heer Paap het ambt van koster zeker
niet uit „winstbejag" had geambieerd,
maar omdat hij zich hiertoe geroepen
voelde. Hij dankte hem en zijn echtgenote voor hun werkzaamheden in dienst van
de kerk. Namens de kerkeraad overhandigde hij de scheidende koster een litho
van A. van Dobbenburgh, zijn echtgenote
ontving bloemen.
Ds. de Ru wees op de prettige samenwerking en de stiptheid waarmee de koster zijn ambt had vervuld. Hij overhandigde de heer Paap een boek. Mevrouw De
Ru bood de echtgenote van de heer Paap
een wandbordje aan. De heer J. Kiewiet
sprak namens de Gereformeerde Kerk, die
tijdelijk onderdak geniet in de Hervormde
Kerk. Hij overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Van het kerkkoor," waarvan de koster tal van jaren secretaris is
geweest, ontving hij 2 gramofoonplaten,
waaronder een onlangs uitgekomen plaatj\2 -waaraan het koor medewerking—had
verleend. Ook andere sprGkers lieten hun
woorden vergezeld gaan van gramofoonplaten en boeken.
In zijn afscheidswoord dankte de heer
Paap in het bijzonder zijn werkgever, de
heer IJs de Jong, die hem in de gelegenhied had gesteld dit werk te doen tijdens
de werkuren. Het kerkkoor besloot de
bijeenkomst met het zingen van twee
psalmen van Schütz.

huizen zijn m geen geval als bouwterrein
te beschouwen". De beide arresten van de
Hoge Raad treden niet in de bepaling van
de tiemeentewet.
Gemeentelijke uitbreidingsplannen en
wijzigingen van die plannen kunnen de
mogelijkheid openen grond voor andere
doeleinden dan erf of tuin te bestemmen
en te gebruiken. Dit wil echter niet zeggen dat een uitbreidingsplan, mits goedgekeurd door de raad en Ged. Staten,'de
bestemming van een tuin of erf, van de
ene dag op de andere kan wijzigen.
Aan een in een- uitbreidingsplan vastgestelde bestemming aan een aanhorfgheid kan alleen gevolg worden gegeven
wanneer: a. de eigenaar de bestemming
van de grond wijzigt overeenkomstig een
pestaand uitbreidingsplan; b. de grond
door de gemeente wordt gekocht; c. de
grond via een onteigeningsprocedure in 't
bezit van de gemeente komt.
Vanaf dit moment kan van het terrein,
in de zin van de gemeentelijke bouwbelastingverordening, een bijzondere belasting
worden geheven.
Het college van b. en w. toont zich in
de toelichting op het raadsvoorstel ten
onrechte verbolgen over het feit, dat een
aantal eigenaars van aanhorigheden hun
tuin of erf, na vijf, tien of vijftien jaar,
in overeenstemming met een bestaand uitbreidingsplan, hebben bebouwd of voor
bebouwing verkocht.
Het stelt in de toelichting: „Wat bouwgrond in de zin van de belastingverordening is, wordt niet bepaald door de eigenaar, die iedere dag van gedachten kan
veranderen omtrent de bestemming van
de grond, maar door het uitbreidingsplan,
dat de bestemming van de gronden regelt".
Het college verzuimt echter de bepaling in artikel .279 van de gemeentewet
te vermelden: „Aanhorigheden van woonhuizen zijn in geen geval als bouwterrein
te beschouwen".
De bestemming van aanhorigheden van
woonhuizen wordt door de eigenaar bepaald.
Het gemeentebestuur scheert nu alle
gronden, bouwterreinen in de zin van de
belastingverordening en aanhorigheden In
de zin van de wet, over één kam en heeft
alle eigenaars van gronden, die evt. kunnen worden bebouwd, aangeslagen in de
bouwterreinbelasting 19GZ.
Het is te hopen dat de gemeenteraad,
meer begrip zal tonen voor de spelregels
en de bepaling in de Gemeentewet met
over het hoofd zal zien. Het zou het gezag
van de gemeente ten goede komen.

Voorstel benoeming
directeur P.W.
Ter vervulling van de vacature van directeur van de dienst van publieke werken,
welke op l december a.s. ontstaat door
het aan de heer M. Deutekom eervol verleende ontslag, heeft het college aan de
r.aad de volgende aanbeveling doen toekomen: 1. C. H. Vogt, directeur gemeentewerken te Roermond; 2. B. Doedens, directeur gemeentewerken te Diemen; 3. J.
Miedema,
adjunct-directeur
gemeentewerken te Sneek;. 4. A. Tromp directeur
gemeentewerken en electriciteitsbedrijf Ie
Vriezenveen.

DE VEENENDAALSCHE
Haltestraat 55
Ie keus, naadloze

NYLONS
zeer goede kous
maat 8'/.,—11

95 et

per paar

HET DERDE WOORD
Goed ensemblespel bij „De Vliegende Schotel"
J.l. zaterdag en woensdag gaf de toneelgroep van de Hervormde jeugd vereniging
„De Vliegende Schotel" in het jeugdhuis van de Hervormde Gemeente een voorstelling van het blijspel „Het derde woord" van Casona.
Dit poëtische en over God, dood en liefde
mijmerende stuk, werd geregiseerd door
Rob van Toornburg. De uitvoerenden waren Sjouke Rijper als de primitieve Pablo
Salbana, Gonny Engelkamp als Margarita Cugan de lerares, Leo van Toornburg,
de administrateurszoon en Jetty Kooymans en Trudie van Toornburg-van Herwijnen als de beide tantes. George Brugman vervulde een dubbele rol als tuinman
en professor. Jan de Ridder was de adininistrateur en Joa Schaap en Ineke
Klomp zijn vrouw en zijn dochter.
Deze groep acteurs en actrices gaf een
enthousiaste vertolking van de personages die liefde, dood en afgunst symboliseerden. In dit spel van symbolen had
regisseur Rob van Toornburg voldoende
plaats weten in te ruimen voor de menselijke eigenschappen van de typeringen.
Het stuk, dat op een klein toneel met beperkte mogelijkheden werd gespeeld,

kreeg toch voldoende kansen zich te ontplooien. Dit was voor een belangrijk deel
te danken aan 't werk van de decorateurs
Jaap Brugman en Ger Cense, die met de
beschikbare ruimte hadden gewoekerd.
Bert Hartman en Rob Sauveplanne droegen zorg voor de licht- en geluidseffecten.
Watergetijden
strand
HW LW HW LW
berijdbaar
okt.
27 10.34
5.30 23.18 18.30 14.30-21.00
28 12.00 7.00 24.29 20.00 3.00-10.00
29
0.29 8.30 13.00 21.00 4.30-11.00
30
1.24
9.30 13.48 21.30 5.30-11.30
31 2.09 10.00 14.30 22.30 6.00-12.30
nov.
1 2.53 11.00 15.11 23.00 7.00-13.00
2 3.36 11.30 15.53 24.00 7.30-14.00
Samengesteld door P. van der Mije KCzn

'i

„If l had a Hammer"

JMaandagav'oÖdii'jWndj|in no$f K^ur de jaarvergadê'rlji^iljyan de voetbalvereniging
|Zandvoortmeeuwen , plaat's. De vergadering, o.l.v. voorzitter F. van Threnhout, werd
bezocht door een groot aantal leden van de vereniging.

Ook vóór tieners en twens,'1 [i
is B O O T het aangewezen' ,
adres voor de laatste 'hits'
op meubelgebied

TOPHIT No. l
Speciaal voor hen die jong
van hart zijn is onze

COCKTAIL FAUTEUIL
ontworpen, gestoffeerd met
onverwoestbaar
Jöppinger kunstleer
Nu slechts

75,-

Burgerlijke Stand
18—24 oktober 1963
Geboren: Reinhilde Anje, d.v. J. Bossema
en A. Bosma; Jeroen, z.v. L. van der Mije
en E. A. Brandt.
Getrouwd: Arie Cornelis Kerkman en
Antoinetta Hcmica Cornelia Dekkers;
Jhr. Carel Lodewijk Hendrik van Vredenburch en Jonkvrouw Julia Christine Quarles van Ufford; Thomas Jan Loos en Adriana Johanna Keur.
Geboren buiten de gemeente: MachieL
Gerardus, z.v. G. Pool en A. H. Smit;
Petra Johanna Geertrui, d.v. J. Luijkx en
J. M. Willemse.
i

Zandvoortmeeuwen
"

SIZO 3-Zandvoortmeeuwen 2

6-2

HPC a-Zandvoortmeeuwen a

7-2

Zandvoortmeeuwen 3-SIZO 5
Adspiranten:

1-S
4

HPC b-Zandvoortmeeuwen b
Zandvoortmeeuwen d-ETO b
RCH e-Zandvoortmeeuwen e
Zandvoortmeeuwen f-NAS c

3-1
4-2
8-0
1-1

Zandvoortmeeuwen g-HFC j

2-0

Zandvoortmeeuwen a-HBC a

1-2

Pupillen:

Zandvoortmeeuwen b-HBC b
3-0
Zandvoortmeeuwen c-Geel Wit a 0-2
Zandvoortm. d-Zandvoortm. e
3-1
Zandvoortm. f-Telefonia b
1-0
Uitslagen zondag 20 oktober:
Bloemendaal 2-Zandvoortmeeuwen 3 3-4
Zandvoortmeeuwen 5-DSOV 2
1-2
Zandvoortmeeuwen 6-Hillegom 4
5-2
Zandvoortmeeuwen 8-SHS 3
5-0
Junioren:
TZB a-Zandvoortmeeuwen b
1-6
HFC e-Zandvoortmeeuwen d
2-3
Programma zaterdag 28 oktober:
Zandvoortmeeuwen X-SIZO l 15.30 u.
8 Kinheim 3-Zandvoortm. 2

Bridgedrive

Te koop: KINDERSTOEL
12,50. v. Lennepweg 53/2
Telefoon 4182..

Jaarvergadering Zandvoortmeeuwen

DE GROOTSTE'\sTOPFER •
VAN DEZE TIJD
OP EEN NA!! i j i j j!

Uitslagen zaterdag 19 oktober:

In het begin van dit jaar heeft de Zandvoortse Reddingsbrigade een Ranajol en
een 10 pk motor aangeschaft. Boot en
motor voldoen, uitstekend. Het bestuur
van de ZRB heeft thans besloten een
tweede jol aan te kopen, benevens een
10 pk motor. Hiermee is een bedrag van
ruim ƒ 2600 gemoeid.In verband met de krappe beurs van
de brigade, moest de aankoop van Walkie Talkies worden uitgesteld.

Te koop gevraagd: VILLA
Zuldboul. of Brederodestr.
en MIDDENST.HUIS in
Zandvoort of omg. event.
ruil. • Makelaar K. C.van
den Broek, BrëderodeèÖi1
25, Zandvoort, telef. -2818:
OW, ASSURANTIEMAN, .
HUIS te ,koop aangeboden.
UW 'VERTROUWENSMAN Leeg te 'aanv. Spoed. Br.
nr. 8306 bur. Z.Crt.
F, PLQEGMAN
Wie doe ik plezier met 30
Erkend
Blue-Band merkjes ? Mw.
Kraan, Zandv.laan 52.
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950. ALLEEN voor DIERENVRIENDEN! Een bijzonder mooi, zindelijk, CYBLOEMENHUIS;
Nieuwste Volkswagens PERS
POESJE, 8 weken
A. H. v. d. MEIJ
gr. nieuwe V.W. 1500 oud, zou graag een goed
tehuis
.
hebben.
Over
geHaltestraat
65, telef. 2060
Ook Opeis Rekord...'63
deeltelijke vergoeding steen Chevr. „Impala" rilisatiekosten is overleg Elke dag verse bloemen
Haarl-str. 2, tel. 3652, en 4200 moge|ijK. Inl. secr. DierenWij bieden ze u
bescherming, Zandvoortsein vele variëteiten!
laan 52, telef. 4561.
Grote keuze in kamerplanten
Aangeb. in A'dam: zonn.
mod. 2k.w., v- en a.tuin, Ter assistentie in onze Bet speciaal-adres voor
douche -(- box, vrij uitz. zaak vragen we een flinke uw bruids- en grafwerk
HaarLweg. Huur ca. ƒ 13
Diverse bloemzaden
p.w. Gevr. won. in Zand- verkoopster of
Bediening, prijs- en kwallvoort, h.h.g. bezwaar. Br. leerlingverkoopstex
teit, stemt .ieder tot tevrenr. 8305 bur. Z.Crt.
„De Wolbaai", Haltestraat denheid. Zie onze etalage:
Jongeman, 23 jaar, zoekt 12a, telefoon 2099.
NET KOSTHUIS. Br. a_an Gevr.; . WERKSTER voor Te koop TV 43 cm, z.g.a.n.,
E. Borgers p.a. v. Spetyk- 2 halve d. p.w. Aahm. Ja- prachtig beeld ƒ 250,—.
Tel (070) 725793.
"'
straat 20, tel. 2966.
cob v. Heemskerckstr. 47,
telefoon
4345.
Te
koop:
AH-KOELKAST
Kleine FLAT, 2 of 3 kmrs
z.g.a.n. Spoed! Tel. 3810
met telefoon en evt. met
garage te huur gevr. Br. Gehuwde dame, 50 jaar, Haarlemmerstr. 5.
veel alleen, zoekt gezellige TE KOOP: kruissn. STUnr. 8303 bur. Z.Crt.
VRIENDIN. Br. 8301 Z.C.DIEPIANO. ZandvoortseTe huur gevr. WINTERlaan 8, telef. 3435.
STALLING voor kleine
auto. Br. nr. 8307 bur. ZC. Gevr. per 11 nov. MEISJE Spoed. Te koop wegens
voor halve dagen in gez.
?e koop: .SLAAPKAMER- m. 2 kl. kinderen. Mevr. vertrek naar buitenland:
AMEUBL. Tn. spir. en 3-dl. v. Oostrum, Tjerk Hiddes- z.g.a.n. PHILIPS TV 42 cm
Drukknop systeem, haarbed. Tolweg 26, tel. 4082. straafc 6/4, tel. 3647.

15.15 u.

14 Zandvoortmeeuwen 3-SMS 3 IS.lS'.u.
Adspiranten: *

48 Schoten a-Zandvoortmeeuwen a 15 u.

53 Zandvoortmeeuwen b-Renova a 15 u.
82 Haarlem e-Zandvoortmeeuwen c 15 u.

Aan het begin van de bijeenkomst werden
de in 't afgelopen verenigingsjaar overleden leden, de heren Corn. Schaap, A, Koper en T. Zonnenberg, herdacht.
Hierna werd de agenda in behandeling
genomen. Het jaarverslag van de secretaris werd zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd. Het jaaroverzicht van de
penningmeester gaf aanleiding tot een discussie tussen het bestuur en de leden. Na
een uitvoerige gedachtenwisseling over
het financiële beheer, werd aan de penningmeester décharge verleend.
Na afwerking van het huishoudelijk gedeelte werd o.m. gesproken over de instelling van een z.g. commissie van goede diensten, waar een aantal leden in een
vorige bijeenkomst op had aangedrongen.
Een dergelijke com. zou, volgens de voorstanders, als overkoepeling kunnen dienen
tussen bestuur en overige commissies. Het
bestuur ging, na een discussie, met de instelling van de commissie accoord. Besloten werd dat in genoemde commissie geen
leden kunnen worden benoemd, die reeds
deel uitmaken van andere commissies.
Een bestuursvoorstel werd aanvaard de
leden van de nieuwe commissie in de voorjaarsvergadering te benoemen. Dan zullen
tevens de richtlijnen voor de nieuwe commissie worden vastgesteld.
Tijdens de rondvraag werd gesproken
over do voorgenomen verbouwing en uit-

breiding van hel'clubhuis — in een bijzondere vergadering zullen daarover nadere mededelingen worden gedaan — de
bouw van een rijwielstalling en de verbetering van het tweede veld van de vereniging. Tegen half één werd de vergadering
gesloten.
(actieve kooldragees)
bij m a a g - e n
ingewandsklachten, fus

P.I.T.-collecte

Jeugd puistjes

d r o gen in met Purolpoeder.fi.eoenfi.-

De onlangs gehouden P.I.T.-collecte heeft
in Zandvoort en Bentveld een bedrag van
ƒ 734,09 opgebracht.

Nieuwe boot voor Z.R.B.

scherp beeld. Deze TV ver-

PIANO "te koop, merk Vo- keert in zeer goede staat.
gel. -Prijs billijk. Helmers- Vaste prijs ƒ 250. Dr. Joh.
Mezgerstraat 36.
straat 30.
'
Te koop: SLAAPKAMEROPENBARE VERKOPING AMEUBL. . m. spir.- en 34
Notaris I. Jonk te Haar- dl. bed Tolweg 26, tel.4082
lem, zal' op donderdag 14
nov. '63 n.m. na 2 uur i.h.
Notarishuis, Bilderdijkslr.l
te<.H4arlem, in het open- Lerares M.O. tieeft nog' enbaar verkopen:
kele uren beschikbaar. "
Het perceel a. d. Zee- Mej. J. W. OVERKLIFT,
293, Bentstraat 60 te Zandv., bev. Zandvoortselaan
3 won., „uitk, a.d. Zeestr. veld, tel. 02500-41015. ,
en l won. uitk. a.d. AcKterw. en schuurtje, met
het recht van erfp. t.m.
31'okt. 1999 v.d. grond,
gr.: 4,59 are. Huuropbr.
ƒ 2207,60 p .j. totaal.
De allerbeste!
Lasten ƒ 234,58 p.j. ErfNu reeds vanaf
pachcan. ƒ 48,95 p.jaar.
ƒ 85,— compleet.
Aanv. i bij bet. voor of op Drogisterij-Parfumerie
27 dec. 1963. Bez. di. en
do. v. 2-4 u. Inl. bij not.
Tonk, Wilhelminastraat 61,
Haarlem, tel. 02500-10459. Oranjestraat 7. telef. 2327

De Zandvoortse Bridgeclub organiseert Te koop: K O E L K A S T ,
zaterdag 25 oktober, een openingsdrive in Electrolux, inh. 120 1., gr.
hotel Keur.
R.K. Kerk in Zandvoort-Nooxd
mod., ƒ 85. Duindoornaan 32, Bentveld, telef.
n Zandvoort-Noord zal op de hoek van
;02500) 42126.
de Linnaeusstraat en de Van Lennepweg Hogere rang voor ambtenaren
een r.k. noodkerk verrijzen. Met de bouw
IONCERTPIANO te koop
zal worden begonnen nadat de rijksgoed- Bij de Gemeentebedrijven zijn per l ja- merkBlüther.'i.g.st., mooie
nuari 1964 bevorderd: A. Kalf f van hoofd- dank. Na vrijdag telef.
*euring is verleend.
commies tot hoofdcommies A; F. de Jong 02500) 56259.
van technisch hoofdambtenaar tot techn.
Diefstal bekend
hoofdambtenaar .Ie klasse; J. de Muinck
van commies tot commies A; R. G. Ban- Te koop: lange WITTE
londagochtend trof de politie op de nink van commies tot commies A; WINTERBRUIDSJAPON
Noordboulevard een onbeheerd staande A. Loos van klerk A tot adj. commies; mt 42 m. toebeh. Brederoauto aan, waarin zij een gieter met ben- B. Paap van klerk tot kerk A; H. W. Vis- destraat 156, tel. 2449.
zine, een platicslang en twee jassen ser van wateropnemer-incasseerder tot
ontdekten. Later in de ochtend hield de klerk; A. J. v.d. Reijden van tekenaar Ie Te koop: z.g.a.n. uitneemKINDERWAGEN,
politie drie jongemannen, in de leeftijd klasse tot adj. techn. ambtenaar Ie klas- bare
van 20 jaar, aan. Tijdens een ondervra- se; D. Citroen-de Wid van adj. commies nerk v. Delft. Gr. Krocht
jing in het politiebureau aan de Hoge- tot commies; P. Bindels van typiste tot 19, tel. 2510.
weg, bekenden zij benzine te hebben ont- schrijfster; H. Meyvis van typiste tot
vreemd uit een auto in Heemstede. Over schrijfster; M. L. Vosse van typiste tot
TE KOOP
de herkomst van de jassen konden zij schrijfster; F. 'Zwemmer van opzichter op goede stand gelegen
zich niets herinneren. Eigenaars van deze 2e kïasse tot adj. techn. ambtenaar Ie
Gedingstukken, merk „Aquascutuum", klasse; C. Weigraven van opzichter tot
umnen zich met de politie in verbinding opzichter 2e klasse; F. J. van Deursen,
dübb. garage. Perceel
stellen.
J. Keesman en W. Keur van opzichter 2e m.
s zeer geschikt voor zoklasse tot adj. tech. ambtenaar Ie klasse; merverhuur.
Inl. worden
P. Hoogendijk en G. Keur van ambtenaar gaarne verstrekt
pefentocht reddingboot
magroep 5 naar groep 6; W. J. Kuvener van celaar J. W. Apol,door
De PaDe reddingboot van de N.Z.H.R.M. zal a.s. opzichter tot opzichter 2e klasse; B. H. vaugeplein • 43hs, tel.
2756.
;aterdag in de ochtenduren de driemaan- Bijster en C. Kerkman van ^ambtenaar Eandv. gegadigden genieten
delijkse oefentocht voor de kust houden. groep 4 naar groep 5.
uiteraard voorkeur.

117 DSB a-Zandvoortmeeuwen f 15.15 u.
122 Zandvoortmeeuwen g-Renova d 15 u.
Pupillen:
154 Zandvoortmeeuwen a-TYBB a
14 u.
160 Zandvoortm. b-Zandvoortm. c
14 u.
169 Zandvoortm. d-Spaarnevogels a 14 u.
Programma zondag 27 oktober 1963:
Baarn-Zandvoortmeeuwèn
14.30 u.
Zandvoortmeeuwen 2-HPC 3 14.30 li.
24 Zandvoortmeeuwen 3-HPC 4''- 9.45 ü.
31 EDO 5-Zandvoortmeeuwen 4
9.45 u.
76 DSB 4-Zandvoortmeeuwen 6 12.30iU.
98 TZB 4-Zandvoortmeeuwen 7
12 u.
99 Zandvoortm. 8-TYBB 9
12.30 u'.
Junioren:
14.30 u.
123 DSS a-Zandvoortmeeuwen
132 Zandvoortmeeuwen c-RCH b
9.45 ii.
9.45 u'.
145 Zandvoortm. e-HFC f

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd tegen Baarn komt het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen a.s.
zondag in de volgende opstelling uit:
K. Vlug; A. C. M. Stokman, G. H. M?
Halderman; W. H. Jansen, G. Kerkman,
C. S. Schilpzand; G. H. van der Mije, S
Stobbelaar, G. A. Nijkamp, J. P. Paap
en J. A. Molenaar. Reserves zijn: H.
Schultz en E. H. C. Jongsma.

Veitig gebruik

Jaren beproefd en hoog geroemd
Mijnhardt's Zenuwtabletten

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 26 oktober:
Adspiranten:
72 DIO a-TZB a
15.15 u.
105 TZB b-Bloemendaal d
15 u.
168 TZB welpen a-DCO b
15 u.
Programma zondag 27 oktober:
18 TZB-Geel Wit
14.30 u,
93 TZB 3-HBC 8
12 u,
98 TZB 4-Zandvoortm. 7
12 u,
106 HBC 10-TZB 5
14.30 u

Engels •

Hanau
hoogtezon!

P. J. Bouwman

WOONHUIS

WEGGELOPEN:
ROOD
KATERTJE. Teg. bel. ter.
e brengen bij Nierop,
Wilhelminaweg 62, telef.
3170.
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

ZWEMMER

CAFÉ

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

• met vergunning

te koop gevraagd

Te huur evt. te koop gevraagd:

Br. m. voll. inl. ond. nr. 8302 bur. Z. Crt.

winkel met woning

Bloemenmagazijn
„Noord"

dat 20% korting op alle
stoomgoederen

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Snelle en grondige opleiding voor middenst.
dipl. Prakt. Dipl. Boekhouden
Talen, Handélscorr., Wisk.,
Studiehulp enz. v.d. Ond.
Ver. L. Coster (1933) o.l.v.
J. v. Ravenswaay, Leraar
M.O., d.m.v. kl. clubs en
privé op dag en av. Vr. inl.
en lijst van gesl. Floraplein 19, Haarlem t.o. Hazepaterslaan.

U OOK ? Zo ja, neemt U dan les -van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

WIST U
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Gevraagd in Rusthuis der Ned. Herv. Gemeente
te Zandvoort met plm. 22 bejaarden

een flinke huish. VERPLEEGHULP
Rusthuis Ned. Herv. Gemeente
Nieuwstraat 10, telefoon 3263'
Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

a. vr. kantoorbediende
bekend met boekhouden;

b. vr. jongste bediende
Br. m. voll. inlichtingen en Verlangd salaris ond.
nr. 8304 bur. Z. Crt.

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Vlug, neyes en
goed,
als Dannenburg
het doet
P. J. DANNENBURG

v/h J. J. van der Mije
Zandvoort

Prima Meerlanders

73

Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

LET OP!!

per mud ƒ 12,50

Vraagt vrijblijvend

offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
4e ronde voor het clubkampioenschap. De
uitslagen luiden: 1. L. Lamoree; 2. W
Molenaar; 3J. Nijs; 4. Boekhout.

Gratis thuisbezorgd.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Uitslagen zondag 20 oktober:
2-2
Heren: Zandvoort l-Alkmaar 2
4Hurley 4-Zandvoort 2
1-5
Zandvoort 3-Alkmaar 4
4-1
Zandvoort 4-Saxenburgers 3
3-1 , t-.,,*,/•. - Dames: Zandvoort I-Kieviten 3
v
4-1 & het goede anker-horloge £
Zandvoort 2-Ever Swift 3
: f/e» op hef
rode^Tdnefioel:jeJ
Programma senioren zondag 27 oktober:
Heren: Zandvoort 3-Zandvoort2
11 u
Hermes 4-Zandvoort 4
12.30 u
Dames: Eechtrop 2-Zandvoort 2
12 u

Langenhofstraat 6rood, Haarlem

Briefkaart of telef. 02500-14856, na 6 uur.
J. HARTMAN,

Meer dan
200 modellen

Zandvoortse Schaakclub
Na de vijfde ronde van de competitie on
het clubkampioenschap worden de eerste Zie de etalage.
tien plaatsen Ingenomen door: Glasber
gen, Kroon, Lindeman, Steiner, Hogen
Esch, Roetemeyer, Gerritsma, Nielsen,
Kerkstraat 33
Bruin en Eldering.

Fa. Lansdorp

CHENILLE SPREIEN, litsjumeaux v.a. ƒ 35,75
CHENILLE SPREIEN, 2-peroons
v.a. ƒ 23,50
CHENILLE SPREIEN, 1-persoons v.a. ƒ 14,75
POLYFIL SPREIEN met, volants:

1-persoons ƒ 36,50; 2-persoons ƒ 39,75

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Herdenking .Kerkhervorming
31 oktober 19.30 uur Ned. Herv/ Kerk
&'Sprekers: de plaatselijke voorgangers.
ftC-.'.REFORMATIE-ROME"
. T.Jtet muzikale medewerking,
'i,Toegang vrij.

RIJLES

V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

| De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem, en omgeving
Aparte THEORIESCHOOLmet EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK'1
Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van

SPREIEN

^Stichting Oecumenisch Contact
]f't.
Zandvoort

Centrale verwarming-Oliestook

per mud ƒ 12,-

K.J.C. Zandvoort

in .Zandvoort.
Br. G. 'J. Kiersch, Plaswijk 3 c, Vinkeveen

Schildersbedrijf
KONINGSTRAAT

Prima Eigenheimers

s

PRESBURG
en het leed is geleden!
•GR.HÖUTStRjVA'r29,HAARL£M

J. H. BLASfi, THORBECKESTRAAT-19 .
Telefoon 3270, Zandvoort

Ten raadhuize is te vervullen de functie van

hulpbode
Gedacht wordt aan een jongeman in de leeftijd van
16-21','jaar. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties aan de gemeentesecretaris.

Autoverhuur Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat l hoek! Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283';

<

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

WASMACHINES
ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS
yBLAUPUNKT
.11,
alin "desgewe;
"des
fi&t 'In
'I overleg.' Burg. Engelbertsstraa1 64', tel. SJgit' ' '
.Bj^pIOTOESTELLiEN. Wij leveren alle bekende ^merken uit-yoorraad! '•I.'Betaling

RADIO ENTELEVISIE
Grote keuze]

1

*w
«i 11 „"pil
T^RSi ifZUSTERS- en

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat
telefoon 2058
^ •.
",

. KEUR

Ziet onze showroom

"•CHIQUE- - ' APART!/ J—''/V'i'ELEGANT!
'l
SCHITTERENDE NIEUWE' ' "
' '
4,

WUKZUSTER:

A. M- Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294

^.POTHEEK:
26 oktober t.m. l november:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 27 oktober
pierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

SHOWMANTELS
Najaar- en wintermode 1963—1964
met royale EDELBONTKRAGEN als:
Persianer, "Indisch Lam, Petit Gris,
Nertz, Blauwvos, enz. enz
(Enige zeer fraaie bontmantels en tweed-mantels)
MEVR. J. COLLEWIJN - MANNEQUIN

Kleine Houtstraat 24
Haarlem

Bescherm uw kostbare auto tegen de naderende winter met prima niet verdampende

FAMILIEBERICHTEN
Voor de hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van
mijn lieve man en onze lieve en zorgzame
vader en behuwdvader
JACOBUS ALBERTUS VAN HOORN
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
A. van Hoorn-Bruijn
Zandvoort, oktober 1963
Zeestraat 29-1
Voor de vele blijken van belangstelling en
medeleven ondervonden bij het overlijden
van mijn lieve man, en onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader
DIRK VISSER
betuigen wij u onze oprechte dank. In
het bijzonder dr. Robbers en Zr. de Wilde
voor hun toegewijde hulp tijdens zijn
ziekte.
Uit aller naam:
J. Visser-Visscher
Zandvoort, oktober 1963
Tramweg 28
Dankbetuiging
Door de vele bloemen, geschenken en blijken van belangstelling is ons 50-jarig
Huwelijksfeest onvergetelijk geworden.
Langs deze weg willen wij allen, die
hiertoe hebben bijgedragen, hartelijk dank
zeggen.
A. van der Mi je
D. van der Mije-Keur
Zandvoort, oktober 1963
Willemstraat 29

Voor een vlot damesmontuur
Maar ook voor een elegante
AVONDBRIL:

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. opticien
HALTESTRAAT

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

In de week van 28 oktober tot en met 1 november ontvangt ieder die bij de

ANTI-FREEZE

Nutsspaarbank een inleg doet de fraai uitgevoerde

Één ..vulling voor de hele winter.
GARAGE1'- RIJSCHOOL -LUXE VERHUUR

SPAARBANKKALENDER 1964

WELTEVREDEN
•Dr. C. A. Gerkestraat 99, telefoon 2294

*

gewijd aan de werken van Frans Hals

de kunstenaar wiens naam even onverbrekelijk aan Haarlem Is verbonden als
de bijna anderhalve eeuw oude

Schildersbedrijf Weiko

VOOR GOED SCHILDERWERK
,,,- ,
Vraagt,,vrijblijvend prijsopgaaf
'ïjj
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

UTSSPAARBANK
Grote Krocht 38 - Zandvoort

Hedenavond nog kijken

WAAROM

MEER
BETALEN
alSo'u in 20 lessen uw rijbewijs kan halen!

Autorijschool A. SN E L L E N S

Burg. Beeckmanstraat '22, telefoon 4594

ENORM IN TREK
is onze rijk gevarieerde collectie
die aan de eisen van
vrouw en man voldoet.
In zeer veel kwaliteiten
NAADLOZE NYLONS,
HERENSOKKEN reeds

, de

heren- of jongensmontuur
' Brillenspecialist L O O ]VI R N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Op voorschrift monturen met vastgestelde vergoeding en glazen zonder kosten.

meest

verwende

Komt u eens kijken
op onze Confectie-af deling!

en variaties.
strikt Ie keus v.a. 1,45
vanaf
1,95

Pullovers ?

Voor een sportief

EEN MOEITE,
die beloond wordt

nylonkousen en herensokken

Een prachtige collectie

Vesten ?

Het gehele jaar door hebben we de
nieuwste modellen!
LOSSE DRALON BOLLEN, dé groe mode
in vele kleuren
5,75

DE WOLEAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

5, telefoon 2174

in zuiver wol, alpaca e.a.

KORT toont U...
de Herenmode,
die elke Vrouw waardeert
HEREN OVERHEMDEN
Uitstekende kwaliteit zelfstrijkende poplin, effen wit 9.7S.
Grote sortering „Bel O Fast" in alle maten en mouwlengten, wit 16.90 - 1S.90 - 14.75.
In moderne streepjes, grijs/wit, blauw/wit
13.90
Moderne brede streep
grijs/wit 1530
TRICOT NYLON OVERHEMDEN, streepjes .. 17.90, 13.90
NIEUW. SPORTOVERHEMDEN, waarvan de
binnenkant is geruwd. Kleuren:
blauw en bruin

I

-

<SHAWLS
grote sortering .

"wol .. 4.95 - 6.95 - 8.95
„Shetland" wol,
div. kleuren
5.95
Mohair Shawls
div. kleuren
GROTE COLLECTIE ZELFBINDERS
„Terlenka" (wasbaar) 3.95 en hoger

4.95

JONGENSHANDSCHOENEN
„Vinyl" (kunstleer)
tot 18 jaar .. 2.75-3.25

HANDSCHOENEN . .
' „Vinyl" (kunstleer)
met flanellen voering,
zeer warm
3.50 en hoger
SUÈDE WANTEN
div. kleuren
6.95
Leren Handschoenen
wolgebreide voering

11.75
Vachtvoering .. 19.75
Autohandschoenen
gebreide voering 16.75

QQfl

Oïïl1

PULLOVERS EN
TRUIEN

.

„Shetland" wollen
Pullovers - licht en
warm - Kleuren: donkergrijs - lichtgrijs beige - blauw 29.75
„Noorse" Truien,
hoog gesloten model,
div. kleuren
29.75
met kraagje .... 33.50

..NOORSE" JONGENSTRUIEN, hoog model, div. kleuren v.a. 20.90
GEMêLEERDE TRUIEN, prachtige kleur blauw . . . . 12.90 en hoger
JONGENS STRIKJES, zeer modern, diverse kleuren
1.40

Deze week een juweeltje:
ALPACA FANTASIE DEUX-PIECES
met bont gegurneerd ............... ƒ 45,—
UNIQUE RUITEN in zuiver wollen
DEUX-PIECES v.a. ƒ 84,TERLENKA met WOL DAMESROKKEN
ƒ 19,75
Grote sortering in DAMES OVERHEMDBLOUSES met lange mouw, in fantasie
en uni.
MODEHUIS

DE WAAG

HALTESTRAAT 40 — TELEFOON 2087
Steeds een stap voor.'

HAARLEM:
HEEMSTEDE:

Grote Houtstraat 85-87 - Ged. Oudegr. 86
Raadhuisstraat 52

*
*

ZANDVOORT: Gróte Krocht 30-56 IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41
:,

*

HAARLEM-N.: Rijksstraatweg 553 („Dclftwijk")

LEFFERTS

MM» speciaalzaak

<*<Wf* mede en
611

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Schildersbedrijf

C. J. PAAP

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 27 oktober
10.30 uur: ds. E. J. Drost, pred. te
Aerdenhout.
19 uur: ds. W. A. Smit, pred. te Amsterdam. Jeugddienst. Onderwerp: Ik
ben de baas in m'n eigen huis.
Donderdag 31 oktober
(Hervormingsdag)
19.30 uur: Oecumenische dienst in do
Hervormde Kerk.

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uui

NED.' PROTESTANTENBONDBru£straat 15
Zondag 27 oktober
10.30 uur: prof. dr. J. A. Oosterbaan
d.g.) te Haarlem.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes (e.l., Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
Zondag 27 oktober
9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Voorber.
H. Avondmaal.
17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en

19-20 uur.

*
*

>

PREDIKBEURTEN

FLANELLEN SPORTOVERHEMDEN. Rood, blauw en groen 15.90
Effen rood en blauwe SPORTOVERHEMDEN
lONGENS-iAFDELING
Bel O Fast in alle maten
7.90 en hoger
in gestreept, diverse kleuren
9.75 en hoger

Elke fijnproever *refereert:

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvenae service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthonieslr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem.
Wij bezorgen
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

NED. CHR. GEMEENSCHAPEBOND
Dinsdag 29 oktober
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuiderstraat 3.
betaalt voor lompen 30 et
Spr. de heer H. Veldkamp.
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
HUMANISTISCH VERBOND
lood, zink, koper, geisers,
Zondag 27 oktober, 9.45 uur, 402, m: ra- baden, haarden de hoogste
diotoespraak door de heer J. in 't Veld. waarde. Alles wordt geOnderwerp „De ontwikkeling van het haald. Pakhuis: Sr helpenplein 7, telefoon 2845.
maatschappelijk werk".

Akersloot

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

*

Bij PRESBURG slagen óók de mannen opperbestt
Lichte, zeer flexibele schoenen, die fantastisch passen, dus meteen lekker
zitten, biedt PRESBURG hun te kust en te keur. In alle modieuze genres en
kleuren. "Heer"-lijke schoenen, loffelijk van kwaliteit en
zo voordelig.

Zeer voorname herenmolière op
spitse Italiaanse leest en met astrakan-prentleder achterpand. Een
hoogst-modieuze schoen. Voortreffelijk van pasvorm. In zwart, met
lederzooi
19.95

Hoogst-modieuze herenmolière met
sierlijke voorblad-perforatie. Franse
import. Buitengewoon flexibel.
Voortreffelijk van pasvorm. In
bruin met licht schaduweffect. Met
rubberzooi en Torerohak 19.95

Zeer comfortabele Bootee-loafer
met 2 elastieken inzetsels. U schiet
erin en loopt erop weg. Franse import. Prima zwart leder. Met rubberzool en spaanse hak
21.95

Het toppunt van souplesse. Zo uit *
Italië. Een hoogst-sportieve mocassin op extra ruime leest. Leer- gevoerd. Doorlopende pararubberprofielzool. In beige-bruin en zwart
24.95

De ideale najaarsdracht. Kloeke,
smaakvolle Sport-molière vanprachtig juchtenleder en leer-gövoerd.
Zwiegenaht, dus spijkerloos. Met
dikke, óer-solide „Continental"rubber profielzool en -hak 27.95

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

ALLE GEBEURTENISSEN
ziet U op z'n best met

Feestdiners

PHILIPS TELEVISIE

ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

Kosterstraat 13a
bij het Kerkplein Zandvoort

Wilgelaan 109
Zwanenburg

De Amsterdammer
heeft het weer.
l pond LOF
1 pond SPRUITEN
2 pond TOMATEN
2 pond WILLIAMS (peren), heerlijk
2 pond COXS d'ORANGE (extra)
3 pond STOOFPEREN (vuurrood)...
3 pond GOUDRÊINETTEN, moes
10 PERS-SINAASAPPELEN
3 Surinaamse GRAPE FRUIT
(5 smaken)
JAMES GRIEVE, extra
2 pond CONFERANCE PEREN
HALVE LITER PERZIKEN
HOLLANDSE BLOEMKOOL

0,59
0,39
0,85
0,85
0,69
0,55
0,55
0,75
0,95
0,98
0,75
0,69
0,75
0,69

Voor iedereen:
Kwaliteit

l pd Hollandse
zoete druiven
voor

Dinsdag:

Klei aardappelen
10 kilo . . f 1,25

98

Kwaliteit

Donderdag:
Pankl. Boerekool p. pak 25

VERHUUR met recht van KOOP, vanaf
ƒ 29,50 p.m., 60 % van de huur wordt u
'
dan terugbetaald.
Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand
huur te betalen. Wij zorgen voor een
prima ontvangst. Volledige service.
Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitge-breid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
Wij geven u de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Wij geven u tijdelijk extra inruilwaarde van 40-60 gulden bij 3 modellen uit de serie.
j
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
•n w
'«<•~»v w m
KOSTVERLORENSTRAAT 7
PHILIPS SPECIALIST
F. H. PENA AT
Telefoon 02507-2534

Klein en groot
eten v. d. Wexff's brood
Sport- en Judoinstituut

WIM BUCHEL

Voor oktober

Dames- en heren keep fit clubs
Kleuterjudo, kleutergymnastiek
Jiu jitsu, judo, jeugdjudo v.a. 5 jaar
Scholierenclubs voor judo en boksen
Boksen jeugd v.a. 14 jaar en senioren
Skitraming met toegepaste conditie oef.
Onze skiervaring brengt succes!
Massage, warme douches, hoogtezon
Privé lessen en clubs
ZAAL HOGEWEG 42 - TELEFOON 3965

H. HOEKEMA
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 en
ZONDAG 27 OKT. — 8 UUR

THE YOUNG ONES

met CHff Richard, Oarole Gray.
De populaire Cliff Richard, idool van alle
tieners, begeleid door „The Shadows" slaat
in deze film alles. Het grootste succes van
dit jaar, de grootste show van dit jaar.
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG SlToKT., 8 UUR:

RODE LIPPEN

met Laura Vivaldi, Pierre Bnce, tSeUa
Darm, Pietro Germi. Een prostitué is in
haar flat vermoord zonder dat de dader
een spoor heeft nagelaten. Een politiefilm
met vakmanschap én talent gemaakt.
Toegang 18 jaar.
ZONDAG 27 OKT. - HALF DRIE:

Baby-sitters van de marine
John Mills in een film om te brullen van
het lachen! In Eastmancolor
Zorg
dat je er óók bij komt. - Toeg. alle leeft.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Van Kessel
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

geef mij maar
vruchtenyoghurt

een

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

nieuwe
lekkernij!

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Rijks gedipl. lei aar lich. opv. (C.I.O.S.),
jiu jitsu en judo specialist, 3e dan
N.J.J.B. gedipl. sportmasseur.

Zr. Dina Brandersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369

MONOPOLÏ

Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakkon
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Eddy'sTextielhuis
STATIONSSTRAAT

t-

Biedt u deze week
Mooie kwaliteit INTERLOCK
LANGE PANTALONS, J-sluiting
en HEMDEN of
BORSTROKKEN, halve mouw
voor de lage prijs van ƒ 2,98
DAMES MAILLOTS, prima,
alle maten, ƒ 4,50
Alle kindermaten in wol en crêpe
mousse tegen de scherpste prijzen
Van heden af worden
alle betaalzegels aangenomen!

geef mij maar

Chinees restaurant
CHON6HAI
is wegens vakantie

Belangrijke

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De Jttrandmg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
. gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
4673 NacMveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

„WELTEVREDEN"

Yogi, kostelijke vruchtenyoghurt met feestelijk veel
stukjes échte ananas, mandarijnen, aardbeien of
hazelnoten. Een nieuwe lekkernij die iedereen, op
elk uur van de dag even lekker, ja onweerstaanbaar
vindt. Óók voor u die om uw lijn moet denken,
want Yogi vruchtenyoghurt is „slanke-lijnyoghurt'.'

GESLOTEN
van 29 okt. tot 15 nov.
GEOPEND OP 15 NOVEMBER
Voor 'n goede, passende

BUSTEHOUDER,
Stepin of Corset
is uw adres: N O O Y
Fabrieken als De Waal, Triumph enz.
waarborgen U 'n Ie klas artikel.
Zie onze keuze.

m -^ -^^ •^

vruchtenyoghurt

't is zo ha... hm... heerlijk!

Yogi-ananas -mandarijnen -hazelnoten -aardbeien
Teenagers!
Hoor je eigen stem
voor de radio!
Zelf je lievclingsplaat aankondigen
en een groet uitspreken voor Radio
Veronica? Dat kan in Miss Yogi's
programma:
,Je eigen stem in de aether".
Schrijf Miss Yogi - Postbus 1234,
Den Haag.
Vermeld je lievelingsplaat en vraag
je ouders om toestemming.

Zo kant en klaar, in gezellige, handige •weggooi-bakjes! Gezellig op
tafel, handig om mee te nemen.
Vraag uw melkman naar Yogivruchtenyoghurt!

Yogi vruchlenyoghurt: bij 't ontbijt, tussen de middag, na school, bij de teevee,
in restaurant of snackbar - altijd heerlijk voor iedereen!

Het adres voor al uw NYLONKOUSEN.
Dinsdags de gehele dag gesloten.

De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd!

Wegens enorm succes zijn wij gestart met een tweede „SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen
en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen Ook voor spoedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Er is nog plaats voor enkele personen.

LUXE VERHUUR en V.W. BESTEL
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HA3MILEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

33e jaargang no. 84 - Verschijnt dinsdags en vrijdag»
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Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
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B. \en W. vragen de raad

Krediet van half miljoen
voor aanleg busstation NZHVM
•«
In de raadsvergadering van hedenavond vraagt het college van b. en w. aan de
leden van de gemeenteraad een krediet van een half miljoen gulden beschikbaar
te stellen voor de aanleg van een busstation ter vervanging van de restanten van
de eindhalte van de voormalige tramdienst Amsterdam-Haarlem-Zandvoort.
Het nieuw te bouwen busstation is geprojecteerd halverwege de Tramstraat. Na
langdurige onderhandelingen met de NZHVM werd hiertoe in het voorjaar van 1962
besloten. De raad Tiad eerder het z.g. „Zwarte veld" als eindhalte aangewezen.
De dienst van publieke werken heeft de
kosten van uitvoering van het plan als
volgt geraamd: door de gemeente uit te
voeren grond-, riolerings- en bestratingswerken ƒ 415.0000; door de NZHVM uit
te voeren werken, sloop van het voormalige emplacement en nieuw haltegebouw
ƒ 90.000. In totaal een bedrag van
ƒ 505.000. De vervoermij. neemt voor

BUSSTATION
Zes jaar na de opheffing van de tramlijn
Amsterdam-Haarlem-Zandvoort
en liet
raadsbesluit het z.g. „Zwarte, veld" te bestemmen voor de bouw van een busstation, heeft de raad een voorstel van het
college van b. en w. bereikt, een krediet
beschikbaar te stellen voor de aanleg van
dit station.
De plaats waar liet toekomstige busstation nou worden gevestigd, heeft destijds
nogal wat voeten in de aarde gehad. De
burgemeester van Zandvoort en de direktie van de NZHVM hadden het oog laten
vallen op het parkeerterrein nabij de watertoren, de raad hield echter vast aan
een busstation in het centrum van de gemeente. Dit orgaan ijverde eveneens voor
een eindhalte in de 'nabijheid van het
voormalige tramstation.
Ook na het raadsbesluit bleef een aanwijsbare voorkeur bij de direktie van de
NZHVM: en de voorzitter van de raad bestaan, de eindhalte aan het eind van de
Sogeweg te vestigen. In het voorjaar van
19GZ besloot men tot een „compromis" en
werd de eindhalte van de bus een tiental
meter in de richting van het dorpscentrum verplaatst. Later werd nog een poging ondernomen de busdienst om het
centrum van het dorp heen te leiden en te
laten eindigen in Zandvoort-Noora.
Men heeft de pogingen nu blijkbaar definitief opgegeven en besloten aan het
raadsbesluit gevolg te 'geven.
Aan een voor de busreizigers reeds jarenlang bestaande onplezierige toestand
komt nu waarschijnlijk binnenkort een
eind . Dat is een felicitatie waard.

„FIGURATIEF"
Wanneer men de stortvloed van fraaie
volzinnen, waarmee het college van b. en
w. de aankoop van beeldhouwwerken aanprijst, over zich heen heeft laten gaan,
rijzen er een paar vragen. Allereerst deze: wie zijn de schenkers van enkele belangrijke donaties, die de gemeente in
staat stellen het dorpsbeeld te verfraaien f
Zijn het particulieren, die, uit louter genegenheid, de badplaats aan hun boezem
hebben gedrukt? Wanneer zij daarvoor
'al geen standbeeld verdienen, dan dienen
toch zeker hun namen te worden vermeld. Of zijn het n.v.'s, bouwondernemingen, hotelbedrijven etc., die, uit dankbaarheid voor de hen verleende concessies
en vergunningen, de gemeente met gulle
hand hebben bedacht? Al waren hun motteven misschien minder onbaatzuchtig,
zij mogen niet onbekend blijven.
In ieder geval past bij donaties aan het
gemeentebestuur om meer dan een reden
geen anonimiteit. Eén van de redenen is
dat er tal van ongewenste en onjuiste spe. culaties kunnen., ontstaan m.b.t. het karakter van de schenkingen.
Ben andere vraag is: heeft de raad de
donaties aanvaard en wanneer f Voor zover bekend is dit niet in een openbare zitting gebeurd. Wanneer de raad de schenkingen inderdaad heeft aanvaard, hebben
deze het fiat van Ged. Staten f
„Al de kunstenaars, die met zorg zijn
gekozen, zullen „figuratieve" — derhalve
geen abstracte beelden vervaardigen",
deelt het college mee. Voor hen die over
de aankoop moeten beslissen, en voor hen
niet alleen, is dit waarschijnlijk een hele
geruststelling. Artistiek gesproken is er
geen vuiltje meer aan de lucht, 't College
zou echter even konsekwent moeten zijn
•wat de Herkomst van de schenkers betreft. Zij moeten niet abstract blijven
maar concreet worden. „Figuratief" om
met het college te spreken. Opheldering
op dit punt lijkt wel gewenst.

een bedrag van ƒ 196.000 deel aan de bestratingswerkzaamheden. "De uitgave van
de gemeente komt daardoor op ƒ 309.000.
De volgende werkzaamheden zijn in het
ontwerp van de dienst van publieke werrfan begrepen.
Alle oude bestratingen van het vroegere tram-emplacement zullen worden opgebroken. Het oude haltegebouwtje verdwijnt. De aansluitende bestratingen en
bétegelingen van het Raadhuisplein, de
Tramstraat, de Tramweg, het noordelijke
deel van de Herenstraat, rondom het Gemeenschapshuis, het parkeerterrein op
het Zwarte Veld en de Prjnsesseweg wordqn opgebroken en aan de nieuwe situatie
aangepast.
't Oude emplacement wordt door 't aanbrengen van puinfundering opgehoogd. De
Tramstraat zal een breedte krijgen van
8 meter met een trottoir van 2V2 meter.
.Volgens het plan van publieke werken
zal de Tramweg 9 meter breed worden.
Hferlangs is eveneens een trottoir van
2i/j> na geprojecteerd. Tussen de Tramweg
en de Tramstraat is een tegelplateau gedacht van 8 m breed.
De Tramweg en het oostelijk deel van
het tegelplateau zullen het eigenlijke busstation worden. Op dit deel zullen het
terras, het haltegebouw, de overdekte opstelruimte en de hekken worden gemaakt.
Langs^de Prinsesseweg, die 9 meter breed
wordt, komt een opstelruimte voor tweeen twintig reserve bussen. De opstelruimte wordt van de Prinsesseweg gescheiden
door een trottoir en een groenstrook.
Ten zuiden van deze opstelruimte wordt
een parkeerterrein aangelegd voor bijna
honderd wagens. De bestrate voetpaden
rondom het Gemeenschapshuis worden
vervangen door bredere tegeltrottoirs. Het
Raadhuisplein zal opnieuw worden betegeld.
Verder is in het plan eveneens opgenomen het aanleggen van nieuwe riolering
in de Willemstraat ten noorden van het
Gemeenschapshuis. Overwogen wordt bomen te planten in de groenstroken van het
project. Voor de straatverlichting zijn dezelfde armaturen gedacht als op de Zandvoortselaan.
In het plan wordt gezegd dat de verkeerssituatie bij het Raadhuisplein nog
niet bevredigend is, maar dat met het
uitvoeren van een beter plan moet worden gewacht tot het oude postkantoor is
gesloopt.
•*
Hedenavond brengen b. en w. een door
de dienst van publieke werken uitgewerkt plan ter tafel voor de aanleg van
een speelterrein voor de Karel Doormanschool.
Het voorziet in de aanleg van een betegeld speelterrein met een oppervlakte
926 m2 tussen de Karel Doormanschool en

de Dr. Mezgerstraat.
De toegang tot het speelterrein is geprojecteerd aan de Parallelweg aan de
zuidzijde van de school. Eén der op de
speelplaats uitkomende
achteringangen
van de school zai óók gebruikt worden bij
het verlaten van de school na afloop van
de schooltijd. De afstand van de schooluitgang tot de openbare weg is zestig m.
Het voordeel hiervan is, schrijft het college in de toelichting, dat de kinderen bij
het verlaten, van de schooi even kunnen
„uithollen" vóór zij in de verkeersdrukte
komen.
Het plan is opgezet in overleg met het
hoofd der school, de korpschef van gemeentepolitie en de rijksconsulent voor
de lichamelijke opvoeding.
De kosten worden geraamd op ca.
ƒ 44.500. De commissies van bijstand voor
publieke werken c.a. en voor de financiën kunnen zich met het plan verenigen.
Krachtens art. 69 van de Lager Onderwijswet behoeft" dit werk de goedkeuring
van de inspecteur van het lager onderwijs. Deze is nog niet verkregen.
Spoedshalve stellen b. en w. de raad echter voor —• behoudens deze goedkeuring
— tot de aanleg van de speelplaats te besluiten en daarvoor een krediet van
ƒ 44.500 beschikbaar te stellen.
De bebouwing van het terrein tussen Kennemerweg, Zandvoortselaan en Herman
Heijermansweg, staat op de raadsagenda
van hedenavond.
Een particuliere bouwonderneming heeft
plannen ontwikkeld voor de bouw van een
achttal landhuizen op het westelijk gedeelte van het terrein omsloten door de
Kennemerweg, de Zandvoortselaan, de
Herman Heijermansweg en de voormalige
trambaan.
In het geldende streekplan voor ZuidKennemerland heeft bedoeld terrein de
bestemming van „natuur- en recreatieruimten c.a.".
Sedert l oktober j.l. ligt evenwel het
ontwerp van een herziening «van het
streekplan ter visie, welke ca. tweederde
gedeelte van bedoeld terrein bestemt voor
„zeer ruime bebouwi?ig c.a." Het resterende — oostelijke gedeelte — behoudt de
bestemming van „natuur- en recreatieruimten c.a.". De bouwplannen van de
onderneming, de fa. A. C. ten Broeke te
IJmuiden, zijn met deze ontwerp-herziening in overeenstemming.
Het
oorspronkelijke
uitbreidingsplan
geeft aan het terrein de bestemming van
„bebouwing ten behoeve van de volksgezondheid en culturele doeleinden en/of
buitenplaatsen met een oppervlakte van
tenminste l ha". Volgens het plan van de
fa. Ten Broeke is de gemiddelde oppervlakte van de kavels echter beduidend
kleiner n.l. plm. 4000 m2.
Een wijziging van het uitbreidingsplan,
waarbij dit wordt aangepast aan de ontwerp-herziening van het streekplan en
aan het plan van de fa. Ten Broeke wordt
voorbereid en zal de raad binnenkort wôrden aangeboden, schrijft het college."
Voorts ?al de raad mettertijd een voorstel bereiken omtrent de aanleg van de
openbare werken, die ten behoeve van de
bouw van de landhuizen nodig zijn. Het
spreekt vanzelf, dat de kosten van deze
openbare werken voor rekening van de
bouwonderneming komen.
In overeenstemming met de adviezen
van de commissies van bijstand voor algemene zaken, financiën en publieke werken, stellen b. en w. de raad voor zich in
principe met de plannen van de firma
Ten Broeke-te verenigen.

UW CONDITIE
op de weg
Het begrip „conditie" speelt een belangrijke rol in het verkeer. De conditie, waarin
het voertuig zich bevindt — zijn bijv. remmen, banden, verlichting en ruitenwissers
in orde? — is van eminent belang. Daarnaast is de conditie van de weg — wat te
doen bij slipgevaar? — een factor van betekenis. En niet in de laatste plaats is de
ff»
conditie van de weggebruiker zélf — alcoholgebruik,' „pep"-pillen, vermoeidheid enz.
— bijzonder belangrijk. De conditie van voertuig, weg en weggebruiker vormen
tezamen „conditio sine qua non" voor een veilig wegverkeer, en het is om die reden
dat het Verbond zijn kernthema-actie voor het laatste kwartaal van dit jaar heeft
genoemd „uw c o n d i t i e op de weg".
De bladeren van de bomen beginnen thans
weer hun aantrekkelijke herfstinten. te
tonen. Een prachtig gezicht, maar diezelfde fraaie bladeren vallen nu van de bomen
en komen dan op de weg terecht.
In combinatie met de in dit jaargetijde
dikwijls natte wegen, leveren zij een aanzienlijk slipgevaar op. Speciaal voor voertuigen met gladde banden, die dan alle
„grip" op de weg verliezen. Het Verbond
voor Veilig Verkeer vestigt er de aandacht op, dat in uitstekende staat verkerende banden veel narigheid voor u en
anderen kunnen voorkomen.

Een regelmatige controle van banden is
vooral in het najaar van groot belang.
Voor de wet bent u verantwoord, als de
oorspronkelijke groeven van de luchtbanlen over het gehele loopvlak een profiel
hebben, waarvan de diepte ten minste l
millimeter is. Wilt u voor uzelf verantwoord zijn, dan is een profieldiepte van
2 mm een veilig minimum.
Gladde banden verhogen niet alleen het
slipgevaar, ook de remweg van uw auto
wordt langer. U kunt uw banden, voor een
te snelle slijtage behoeden door altijd rustig te rijden en alleen een krachtig gel

Zandvoortmeeuwen versloeg Baarn
met 3-0
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen later rolde het leer opnieuw in het net
heeft Baarn j.l. zondag op eigen terrein achter de zwaarbeproefde doelman: 0-3.
Er ging een fraaie combinatie van Stobmet 3-0 verslagen.
belaar en Van der Mije aan vooraf. ZandNa een onzekere start herstelden de kust- voortmeeuwen kon met de zege huisbewoners zich en gingen tot de aanval waarts keren.
over. De voorhoede bouwde een aantal
goede combinaties op, die de verdediging
van Baarn verscheidene keren in het
nauw bracht. De aanvalslinie van Zand- Ranglijst Zandvoortmeeuwen
voortmeeuwen drong steeds dieper door in
de defensie, waarvan Nijkamp de spits af- De stand in afdeling West, 2e klasse A,
beet. Hij opende de score voor zijn club, ziet er als volgt uit:
nadat hij een achterspeler en de doelman Hillegom
6 4 2
10 15- 6
uit positie had gespeeld, 0-1.
Velsen
6 4 2
10 17-11
Hierna werden de aanvallen minder Celeritudo
6 3 1
7 9-8
fraai om te zien. Zowel Zandvoortmeeu- Ultrajectum
6 3 0
6 13-11
wen als Baarn zochten het in het uitvech- Quick A
6 3 0
6
13-11
ten van persoonlijke duels, die een nor- HBC
6 2 2
6 9-7
male ontplooiing van het spel maar wei- Zandvoortm.
6 3 0
6 11-10
nig kans gaven. Tegen het einde van de Schoten
6 2 2
6 7-9
eerste helft kwam er meer tekening in de TYBB
5 2 1
5 13-13
aanvallen van Baarn en werd het Zand- UW
6 1 1
3
9-15
voortse doel tot op enkele meters gena- Ripperda
6 1 1
3
9-18
derd. Keeper Vlug stond een verder op- Baarn
5 1 0
2
5-11
dringen echter niet toe en verdedigde zijn
doel op virtuoze wijze.
In de eerste vijftien minuten van de
tweede helft leek het er op of Zandvoortmeeuwen ten onder zou gaan in de Reformatie-Rome
elkaar snel opeenvolgende aanvallen van De Stichting Oecumenisch Contact Zandde Baarnse voorhoede. De verdediging voort belegt ter gelegenheid van de hervan Zandvoort kreeg vrijwel geen gele- denking der kerkhervorming op 31 oktogenheid op adem te komen en zich tijdig ber a.s., een bijeenkomst in de Hervormde
te herstellen. Baarn maakte een doelpunt, Kerk. Reformatie-Rome is het thema dat
dat, evenals een goal in het begin van tijdens de bijeenkomst door de plaatselijde eerste helft, door de arbiter werd ge- ke voorgangers van de kerken in Zandannuleerd. Deze beslissing maakte de voort zal worden belicht. Aan de samenstemming in het veld er niet beter op.
komst wordt muzikale medewerking verBaarn, ontmoedigd, begon zich langza- leend.
merhand terug te trekken. Van de druk
van de gastheren bevrijd trok Zandvoortmeeuwen naar voren. De aanvallen toon- Bouwplannen EMM
den nu weer een hechter verband, waar Het bestuur van de woningbouwverenide defensie van Baarn weinig tegenover ging „Eendracht maakt macht" heeft
kon stellen. In de dertigste minuut scoor- plannen in het komende jaar 44 woningen
de rechtsbuiten Van der -Mije, gebruik ma- te bouwen ten westen van de thans in
kend van een scherpe voorzet van Hal- aanbouw zijnde woningen in Zandvoortderman, het tweede doelpunt. Baarn gaf Noord.
zich, na zoveel tegenslag, gewonnen. Even

Ambtenaren bijeen

bruik van de remmen te maken, als dat
beslist nodig is. Met gillende banden door
de bocht rijden doet (een misschien niet
altijd vriendelijke) aandacht op u vestigen,
maar de extra snelle slijtage van uw banden kost u veel geld. Verwissel uw banden regelmatig en vermijd het tegen stenen of trottoirbanden rijden. Ook een goede afstelling van stuur en remmen en een
juiste bandenspanning verlengen de levensduur van uw banden.
Kijk zo nu en dan eens naar uw banden en zeg niet „het kan nog wel", als
het eigenlijk niet meer kan. Twijfelt u
aan het al dan niet in goede staat verkeren van uw banden, kies dan de veilige
weg en vernieuw ze. Uw leven kan er van
af hangen. In dit verband wijst het Verbond op de periodieke veiligheidsinspecties,
welke in bepaalde delen van het land kunnen worden uitgevoerd. Laat uw auto rogelmatig — bijv. na elke 10.000 km-beurt
— inspecteren.

Is het u ook wel eens overkomen, dat u
in het duister rijdend een donkere schim
voor u op de weg meende te zien en voor
de zekerheid uw snelheid iets verminderde,
om dan plotseling hard te moeten remmen
om niet op een onverlichte auto te botsen? U hoeft het niet te betreuren als u
deze onaangename ervaring niet hebt; of
u er voor gespaard zal blijven, dat hangt
van uw mede-weggebruiker af.
Het Verbond voor Veilig Verkeer wijst
er op, dat een goede verlichting op alle
voertuigen een levensvoorwaarde is. Een
goede verlichting, niet alleen op auto's,
motorrijwielen en scooters, maar ook op
landbouwtrekker
met
aanhangwagen,
bromfiets en gewone fiets. Wanneer er
wordt gesproken over een goede verlichting, wil dat niet alleen zeggen, dat de
lampjes het moeten „doen", maar dat er
ook nog andere factoren aan te pas komen. Te hoog afgestelde koplampen (hoeveel dit er zijn, kunt u zelf op de weg ervaren) zijn verblindend. Zwart aangeslagen achterlichtlampjes geven minder licht;
vuile achterlichtglaasjes laten minder licht
door en worden dus veel later ( misschien
wel té laat) gezien.
Regelmatige controle van de verlichting
kan ongelukken voorkomen en het is beter zélf gebreken te ontdekken, dan er
door uw medeweggebruiker op te worden
gewezen (bijvoorbeeld door het aan- en
uitknippen van de remlichten, waardoor
verwarring kan ontstaan). Het is veiliger
om bovendien een set reservelampjes bij
zich to hebben. Een stuk gereedschap (een
schroevendraaier is in het algemeen voldoende) kan goede diensten bewijzen, of
zelfs noodzakelijk zijn, bij het vervangen
van een kapot lampje. En heeft u een gevarendriehoek „aan boord"?
(Vervolg op pag. Z)

De Personeelsvereniging van ambtenaren
kwam donderdagavond in „Zomerlust" in
jaarvergadering bijeen. De jaarverslagen
werden goedgekeurd. Tijdens de bestuursverkiezing werden mej. T. Zuidema en de
heren A. J. van der Reijden en J. Pannekeet bij acclamatie herkozen.
In de kascommissie werden benoemd de
heren D. A. Heijnen, G. W. Seders en R.
G. Bannink. Het winterprogramma werd
in grote lijnen vastgelegd.
Na de pauze werden dia's vertoond door
de heer Bannink.

O.S.S. zestig jaar
De
gymnastiekvereniging
„Oefening
Staalt Spieren" herdenkt in maart 1964
het zestigjarig bestaan. Ter gelegenheid
van dit jubileum vindt in het Sportpark
een internationale
gymnastiekwedstrijd
plaats, waaraan medewerken gymnasten
uit Zweden en Duitsland. Een volleybaltoernooi en een gymnastiek-ontmoeting
tussen de scholen, staan eveneens op het
programma.
Een jubileum-commissie onder leiding
van de heer K. C. van der Mije Pzn, treft
voorbereidingen voor deze herdenking,
waarvan de versteviging van het jubileumfonds een belangrijk onderdeel vormt.
In het Patronaatsgebouw wordt op 30
en 31 oktober en l november a.s. een bazar gehouden met vele attracties. De bazar wordt officieel geopend door de beschermheer van de vereniging, burgemeester mr. H. M. van Fenema. Aan de
opening gaat in de middaguren een poppenkastvoorstellingen voor de kinderen
vooraf.
Het voor de jubileumviering gevormde
ere-comité bestaat uit burgemeester mr.
H. M. van Fenema, oud-burgemeester H.
van Alphen, wethouder A. Kerkman, wéthouder mevr. C. J. Stemler-Tjaden, dr. J.
van der Meer, korpschef W. van Maris,
Jhr. P. Quarles van Ufford, ds. C. de Ru
en pastoor C. J. P. Cleophas.

„Sandevoerde" brengt blijspel
De toneelgroep „Sandevoerde" brengt zaterdag 23 november a.s. in „Zomerlust"
het blijspel „Als het kindje binnenkomt"
\ran André Roussin op de planken.
Na de uitvoering volgt een bal, rnet
medewerking van het dansorkest Ed Willians".

99 De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
Erkend N.B.A, en Rijksgediplomeerd!
Wegens enorm succes zijn wij gestart met een tweede ,,SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen
en brengen en
100 % succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij tm meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Br is nog plaats voor enkele personen.

Heeft u stof?

(Vervolg van pagina 1)
Uw conditie op de weg
Als de verlichting in orde is, komt het
er op aan deze op do juiste wijze te gebruiken. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in verblinding. Niet dimmen voor
een tegenligger geeft ü voldoende zicht; de
ander ziet helemaal niets meer en dat,kan
tot brokken leiden. De bestuurder van een
voor u rijdende auto wordt sterk gehinderd
dooi- uw niet-godimde koplampen, die in
zijn achtei uitkijkspiegel weerspiegelen.
Dim. steeds weer, als dat nodig is. Automobilist, bedenk dat een wieliijder, die
door uw grote lichten wordt verblind, met
fiets en al in de sloot terecht kan komen.
Bromfietser, weet dat uw felle koplamp
allo andere weggebruikers in moeilijkheden kan brengen.
*
Slecht weer betekent op de weg meestal
slecht zicht en voor de fietsers en bromfietsors is het dan ook van levensbelang,
zich in het verkeer niet te camoufleren.
Dit camoufleren geschiedt — vaak uit onwetendheid —• door het gebruik van zeer
onopvallende kleding, vale achterspatborden en in het bijzonder door het ontbreken van een doelmatige verlichting.
Zorg er voor, dat u met uw fiets of
oromfiets opvalt, vooral bij regen, mist en
duisteims. Lichtterugkaatsende clips of
i eflederende pedalen zijn naar de mening
van het Verbond voor Veilig Verkeer een
goed zichtbare steun voor het aehteropkomende verkeer en beschermen uw eigen
veiligheid. Een wit achterspatbord is een
onontbeerlijk en verplicht visitekaartje
voor u in het gevaarlijke verkeersgewoel
of op eenzame wegen. Vergeet niet, er een
likje witte verf op te laten smeren als
roest en vuil dit veilige visitekaartje ca
moufleren.
En waar u de meeste aandacht aan
moet schenken, is de verlichting van uw
fiets of bromfiets. Controleer de isolatie
nu, dan behoeft u dat straks, in regen of
sneeuw, niet langs de kant van de straat
te doen, want een verwaarloosd „lichtnet"
begeeft het op het meest ongelegen ogenblik.
En loop vooral geen risico, door u tóch
maar — al is het ook maar „eventjes" —
zonder licht in het verKeer t"e wagen. Het
andere verkeer rekent op uw zichtbaarlieid. Wie zich camoufleert, speelt een
levensgevaarlijk spel. Zorg daarom duidelijk en zichtbaar voor uw „levens-licht".

•LUXE VERHUUR en V.W. BESTEL,
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294 .
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

Pleiters voor ontwikkelingshulp
in de Tweede Kamer

Ned. Protestantenbond
Vijf Kamerleden, t.w. prof. Vondeling (pvda), de heer Lankhorst (psp), dr. De
Kort (kvp), mr. Beernink (chu) en de heer Smallenbroek (arp), zijn in de debatten over de regeringsverklaring die op 31 juli j.!, werd afgelegd, op meer of
mmder diepgaande wijze ingegaan op de passage inzake de hulp aan de ontwikkelingslanden, in welke passage minister-president mr. Marijnen o.m. zei dat „van
Nederlandse zijde ruime internationale deelneming met alle kracht zal worden bevorderd en er steeds mot ruimhartigheid een evenredige bijdrage zal worden gelevcid in de verschillende voor hulpverlening geëigende vormen".

Café OOMSTEE

wij maken een vlot en leuk Iedere donderdag en vrijjurkje voor u. Mevrouw dag gekookte of gebakken
Stoete, Coupeuse, De RuyMOSSELEN
terstr. 10/1, tel. 2239.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Brugstraat 15

Vrouwenmiddag
op donderdag 31 oktober
om 14.SO uur
Mevr, C, Kroon-Kuneken
vertelt iets over de schrijver Herman Heijermans en
zijn werk.
Voor perm. te huur gevr.
2-KAMERFLAT met c.v.,
liefst met garage.
Telefoon 4304.
To koop: 4 ANTIEKE
STOELEN met TAFEL. '
Kostverlorenstraat 66
Te koop gevr. MIDDENSTANDSHUIS. Leeg te
aanv. Makelaar K. C. van
den Broek, Brederodcstr.25
telef. 2318.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
WEGGELOPEN: CYPERS
KATERTJE m. witte bef
en pootjes. Teg. bef.' ter. te
bez. Hogeweg 32.
Te koop: open twee-traps
KOELVITRINE Kelvivator, 3 KLOKWEEGSCHALEN, l GROENTESNIJMACHINE en VITRINE.
Filmer, Tolweg 16, tel.3195

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 2 nov. 8 UUT:
Toneelgroep „Centrum"
met
Huize Clos
voorafgegaan door
De Luizenbarones
Zondag S nov. - 8 uur:
Toneelgroep „Centrum'.'
met
Huize Clos
voorafgegaan door
De Luizenbarones
Dinsdag 5 nov. - 8 uur-'
Amsterd. Volkstoneel
met
Oranje Hein
Pr. ƒ 1,25-ƒ 5,90 (a.i.)
Woensdag 6 nov. 8 uur:
Ab. D.
Toneelgroep „Theater"
Terug naar
Warschau
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. o.d.
speôld. en 2 dg erv. van
10-15 u. Tel. na. 12 u.

Een van de moest Krachtige pleiters voor voeren van een actief en constructief begrotere ontwikkelingshulp was de heer leid ten aanzien van de ontwikkelingslanSmallenbroek, die o.m. opmerkte: „In de den ook inhoudt het openstellen van onze
regeringsverklaring wordt gesteld dat grenzen voor de produkten van deze lanvoor de ontwikkelingslanden steeds met den ? Wanneer dit het geval zou zijn, zou
ruimhartigheid een evenredige bijdrage dit een positieve bijdrage kunnen leveren
zal worden geleverd in de verschillende om de wereldhandelsconferentie in 1964 te
voor hulpverlening geëigende vormen. De doen slagen".
ter gelegenheid van
regering weet, dat de anti-revolutionaire Het was de heer Smallenbroek die daarS.A.B, vraagt
Geboorte
fraktie aan de wezenlijke hulp aan de op nogmaals het thema van de ontwikkeKOFFIEJUFFBOUW
Verloving
ontwikkelingslanden
grote
betekenis lingshulp opnam. Hij greep in zijn toeOndertrouw
voor kantine bouwwerk
enz.
hecht. De Bijbel spreekt tekens weer over spraak o.m. terug op het levendige interThunnissen, Boulevard
de Favauge, Zandvoort.
geiechtigheid, maar ook over gerechtig- ruptie-debat tussen prof. Vondeling en een
Werktijd 7.30—16 uur,
heid in de menselijke verhoudingen, in aantal ministers over hulp aan ontwijtkeza. en zo. vrij. Aanm.
het leven van het volk. De Bijbel, het lingsgebieden en vervolgde: „Ik vind het
woensdag 30 okt. tusWoord van God, leeit ons: Gerechtigheid op zichzelf een vanzelfsprekende zaak dat
sen 10 en. 11 uur aan
Achterweg l
de kantine.
verhoogt een volk, maar de zonde is een een motie, die op 11 april 1963 door de
schandvlek der naties". Die bijbelse ge- Tweede Kamer, in overgrote meerderheid,
van 15-6-'64 tot
rechtigheid moet norm zijn voor ons han- op 5 stemmen *na is aangenomen, konse- Gezocht vrije
WONING
Gevraagd voor spoedige indiensttreding:
delen, in het grote en in het kleine. Dat kwenlies heeft t.o.v. het financiële t.a.v. v.15-8-64
2 pers., bev. sl.k., huisk.
moet voor ons betekenen dat wij bereid de hulp aan minder ontwikkelde landen en en keuk. Br. m. prijsopg.
a. vr. kantoorbediende
zijn offers te brengen, bijv. t.o.v. de nood dus bij het opstellen van de begroting ir. 8401 bur. Z. Crt.
bekend met boekhouden;
waai in de ontwikkelingslanden verkeien. voor 1964 aan de orde behoort te komen.
b.
vr.
jongste
bediende
Te huur in mooie villa:
Het is primair een morele plicht. Naast Die"motie is ondertekend door-vfjf frac- 2-PERS.
Br. m. voll. inlichtingen en verlangd salaris ond.
KAMER m. aparde taak van de christelijke kerk — tievoorzitters van toen en ook nog door te wasgel.h. en veel bergr.,
nr. 8304 bur. Z. Crt.
„brood voor het hart" — heeft de overheid 5 andere Kamerleden, komende uit die 5 en zitk., evt. m. gebr. v.
haar eigen taak, ook, om het maar eens fracties. Ik leg er de klemtoon op, dat keuk., c.v., bad en douche.
eenvoudig te zeggen, wanneer dit een be- alle 5 fractievoorzitters van toen en ook Tel. 02500-42712.
Voor ons nieuw te openen kantoor
vragen wij
v
lastingverlaging belet".
de buitenlandse specialisten uit die frac- TV voor ƒ25,95 per maand
enige geroutineerde
Aanvankelijk bestond bij prof. Vonde- ties van toen die motie hebben ondertt- zonder vooruitbetaling.
„
ling enig misvei stand t.a,v. de motie-Ruy- kend. Vijf leden van de Kamer hebben er Morgen al bij u thuis? Bel
gers, die inde* daad niet spreekt over welk tegen gestemd, o.a. de heer Geertsema, dan vóór 6 uur 020-249767
percentage van het nationaal inkomen nu maar de conclusie is, dat die 5 fracties in en 's avonds 02964-17971.
Bekendheid met chemische apparatenbouw en
aan ontwikkelingshulp moet worden be- •het algemeen deze motie hebben aan- Laat ons uw MEUBELEN
pijpleidingen strekt tot aanbeveling.
steed. Later ontstaat over de motie en een vaard, daarbij de wens te kennen gevend OVERTREKKEN. Ze koBrieven s.v.p. te richten aan
aanzienlijke verhoging, een levendig debat dat bij het begrotingsjaar-1964 zou wor- men als nieuw terug. Bel
tussen de heer Vondeling en enkele ka- den bezien een belangrijke uitbreiding van 3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modernste
binetsleden. Tenslotte stelt (3e fractievoor- de hulpverlening".
stalencollectie bij u thuis.
Brugstraat 15/2, Zandvoort
zitter van de pvda nog eens duidelijk
Vrijblijvend advies. HEEo.m.: „Nu wil ik toch wel even zeggen
MEIJBR, v. Ostadestr. 7a.
dat, wanneer men ^spreekt over een aanzienlijke verhoging, men eens moet den- K.J.C. „Noord"
ken, aan het bedrag — ik wil die 1% wel De stand in de competitie van de maand
even loslaten — dat door de geachte af- oKtober luidt: 1. H. Bol 25131 p.; 2. W. stelt zich voor de rol van
is onze rijk gevarieerde collectie
gevaardigde de heer Blaisse hier is ge- Paap 23883 p.; 3. mevr. Sabelis 23625 p.; Hamlet te gaan spelen.
„Maar dan zonder publiek",
noemd. Mej. De Vink heeft destijds wel 4. J. Hoogendijk 23452.
zegt hij, „want ik wil ook
geen bedrag genoemd, maar wel gesprodie aan ae eisea van de meest verwende
wel eens alleen plezier
ken over de opvatting in haar fractie. Dat R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
vrouw en man voldoet.
hebben". In een rol AUTObetrof een bedrag van ƒ 150 miljoen. Uitslagen zaterdag 26 oktober:
In zeer veel kwaliteiten en variaties.
DROP vindt u op elke taDaarmede is de heer Blaisse nog gebleDIO adsp. a-TZB a
3-1 bletverpakking een inteNAADLOZE NYX.ONS, strikt Ie keus v.a. 1,45
HERENSOKKEN reeds vanaf
1,95
ven beneden hetgeen hij weieens hier en
TZB adsp. a-Bloemendaal d
0-2 ressant verhaal. Vraag naar
daar heeft geschreven over deze aangele- TZB welpen a-DCO b
0-3
AUTODROP
genheid. Hij overdreef dus niet, toen hij Uitslagen zondag 27 oktober 19G3:
van V.S. Leeuwarden. Per
dat bedrag noemde. Er lag hier voor de
TZB-Geel Wit
1-1 rol 25 cent.
Het gehele jaar door hebben we de
minister van Buitenlandse Zaken een
TZB 3-HBC 8
1-1
nieuwste modellen!
enorme kans. Men moet zich eens voorTZB 4-Zandvoortmeeuwen 7
0-4 Pluimvee- en vogelvoeders
LOSSE DRALON COLLEN, de grote mode,
stellen: vlak voor de verkiezingen een HBC 10-TZB 5
in vele kleuren
5,75
7-4 Spec. afd. vogels en vogelkooien.
motie in de Kamer, die met bijna algemeHEEMS Graanhandel, Anne stemmen is aanvaard. Blijkbaar heeft Zandvoortse Korfbalclub
thoniestr. 54-56, tel. 11607,
de minister van Buitenlandse Zaken die Zondag werd het eerste twaalftal van de Haarlem. Wij bezorgen
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099
bal, die eigenlijk al in het doel lag, over Zandvoortse Korfbalclub met 3—2 versla- maandag, donderdag en
zaterdag
in
Zandvoort.
gen
door
Aurora
4.
het hoofd gezien. Uit de formulering die
de minister-president zoeven heeft gebruikt, blijkt helemaal niet dat hij van
GYMNASTIEKVERENIGING
en waarschuwt nog eens tegen de gevaren
mening is dat er een aanzienlijke verho„OEFENING STAALT SPIEREN"
van het vroegtijdig met de dame op pionging van de ontwikkelingshulp moet koOpgericht 5 maart 1904
nenroof uitgaan.
Beschermheer Burg. mr. H. M. v. Fenema
mea. Als ik dat verkeerd heb, zal ik dat
#
Laat niemand ontbreken op de
gaarne horen, want het is een zeer be- Een van de grootste sensaties van het aflangrijke aangelegenheid. Het is een on- gelopen zonetoernooi te Enschede is wel Uit dezelfde wedstrijd volgt hier nog een
derdcel van het regeringsprogram, waar- geweest de wijze, waarop Darga tegen aardige „Kurzpartie" onder het motto op 30 en 31 OKTOBER en l NOVEMBER
„korte partijen vormen, de hors d'oeuvres
Pomar zijn dame verspeelde.
aan de fracties gebonden zijn.
beginnende 8 uur precies in Eet '
In de stelling, die na de zetten 1. d2-(J4, van het schaakspel".
De Lankhorst die zei dat zijn fractie
Kupper'Pomar:
kon instemmen met de door de regering Pg8-f6, 2. c2-c4, d7-d6, 3. Fbl-c3, Pb8-d7,
te Zandvoort, georganiseerd ten bate van
uitgesproken noodzaak van een ruimhar- 4. e2-e4, e7-e5, 5. Pgl-e2, g7-g6, 6. g2-g3, 1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4, haar
60-jarig bestaan.
Lf8-g7,
7.
Lfl-g2,
0-0,
8.
0-0,
c7-c6,
9.
h2tige bijdrage, vond het punt „ruimhartiPg8-f6, 4. Pbl-c3, c5xd4, 5. Pf3xd4, g7- ENTREE VRIJ, VELE ATTRACTIES!!
h3,
Dd8,
Db8-b6(?),
10.
Lcl-e3!
ontstond
gc bijdrage naar evenredigheid", zoals in
g6, 6. Lcl-e3, Lf8-g7, 7. f2-f3, Pb8-c6, 's MIDDAGS van l—4.45 uur voor kinde(zie diagram)
de regeringsverklaring gesteld, voor dis8. Ddl-d2, 0-0, 9. Lfl:c4, Pc6-a5, ren vanaf 4 jaar
cussie vatbaar. Hij vond het echter juister
10. Lc4-b3, b7-b6, 11. Le3-h6, Lc8-a6, 12.
die discussie te verschuiven tot het mo0-0-0, Pa5xb3+, 13. Pd4xb3 (Zwart heeft
met zeer gevarieerd programma
ment waarop de begroting-1964 aan de
zich tegen de witte opstelling niet zo georde komt. „Uit de cijfers kunnen wij
lukkig geweerd. Waarschijnlijk is hij in Van 1-1.45 uur: „Kabouter Grombrom."
mm t .WMt. '<&
door A. Klijn. en A. M. Jansen
dan concreet zien wat deze regering onder
deze stelling al praktisch verloren; tegen
2-2.45 uur: „De zieke koning"
ruimhartige hulp aan de onderontwikkelde opmars h2-h4-h5 (altijd een probaat Van
door L. Brugman en J. Brink
do gebieden verstaat", aldus de heer
middel in dit soort stellingen) valt niets Van 3-3.45 uur: „Het koffertje"
Lankhorst.
te verzinnen) 13. ...La6-c4, 14. h2-h4!,
door A. M. Jansen en A. Klijn
Lc4xb3, 15. a2xb3, Tf8-e8, 16. Lh6xg7!, Van 4-4.45 uur: „De betoverde steen"
Ooit de heer De Kort zei dat zijn fraedoor N. Althuisius en A. M. Jansen,
KgSxg7!, 17. h4-h5!, Pf6-g8 (Zoals bijna
tic met instemming de passage over de
per
voorstelling ƒ 0,25 per kind.
altijd
gaat
hier
Ph5:
niet;
er"
volgt
n.l.
continuatie van het buitenlandse beleid
18. g4, Pf6, 19. Dh6+, Kg8, 20. Pd5! etc.)
„en in het bijzonder de passage over de
18. hSxgS, h7xg6, 19. Dd2-f4!, e7-e5 (Even
ontwikkelingslanden" heeft gelezen. En
slecht als alle andere zetten) 20. Thlhij voegde daaraan toe: „Wij verwachten
TELEFOONNUMMERS
h7+Ü (prachtig gespeeld; dit torenoffer
daarbij, dat ook de particuliere instellina b c c e f g n
EN ADRESSEN
gcn, die medische en andere sociale 'hulp kwam Darga op het ongelukkige idee blaast het bolwerk rond de zwarte koning 4389 VAMOR-Rijschool „De üranOAng",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
Verlenen, de volle aandacht en bijstand, pion b2 te nemen: 10. ...Db6xb2?? Wit op en stelt de koning bloot aan een ver42212 Garage Flinierman, Zandook in de vorm van subsidies, van do re- :peelde 11. a2-a3! (de bekende manier om nietigend spervuur van de witte stukken. (02500)
voortselaan 365, Bentveld, SAABgrer'ng zullen kunnen genieten".
de terugtocht van de dame af te snijden) Hot vervolg spreekt voor zichzelf)
en RENATJLT-service-dealer.
De heer Beernink verklaarde n.a.v. de in de dame zat in de val. Er dreigt 12. 20. ...Kg7xh7, 21. Df4xf7+, Kg7-h6, 22. 2071 Horlogebedrijf G. Waaning, KostverTdl-hH-,
Kh6-g5,
23.
Df7-h7!,
Kg5-f6
lorenstraat
68.
betrokken passage ontwikkelingshulp, dat Pa4. Zwart probeerde nog 11. ...ed4: (of
zijn persoonlijke voorkeur meer gaat in 11. ...b5, 12. Ta2), 12. Ld4:, Pc5, maar na (Of 23. ...Kf4, 24. Dh2+, Kg5, 25. Dh4+, 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
de richting van grotere bilaterale hulp 13. Pd5!, Dd4:, 14. Pe7+!, Kh8, 15. Pd4:Kf4, 26. Pd5 mat) 24. Pc3-d5-(-, Kf6-e6, 2424 Autobedrijven
,JRinko", Oranjestraat
25.
Pd5-c7+,
Ke6-f6?
(Relatief
het
beste
„waarbij ik de daaraan verbonden bczwa- vocht hij voor een verloren zaak.
en Stationsplein.
ren niet licht neem maar waarbij ik ook
Deze debacle roept herinneringen op was nog 25. ...Dc7:), 26. Dh7-h8-|- en 2231 Boekhandel v/h JBsvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centr. vcnv., haarden,
de praktijk een woordje laat meespreken". aan de bekende partij Botwinnik-Spiel- Zwart gaf op. Hij gaat mat.
radio, tv, wasautomaten
Mi'. Beernink eindigde dit gedeelte van mann, waarin het inslaan met de zwarte Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil- 4673 gasfornulzen,
Nacht'oeiligheidsdienst Zandvoort,
helminastraat
28,
Haarlem.
zijn. opmerkingen met de vraag of „het dame op b2 eveneens snel werd afgestraft,
Vondellaan 45rood.

Familiedrukwerk

Gertenbachs
Drukkerij

WERKTUIGBOUWK.

TEKENAARS

Ongeval op circuit
Zondagmiddag reed een 23-jarige inwoner
van Hilversum met zijn. auto op het circuit. Door het rijden met te grote snelheid sloeg zijn wagen achter de pits over
de kop. De bestuurder kreeg een hersenschudding.
Inbraak in school
In de nacht van vrijdag op zaterdag is
ingebroken in de Chr. Ulo-school aan de
Sophiaweg. Vermist wordt een bedrag van
ongeveer ƒ 120,—. De politie stelt een onderzoek in.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de vierde selectiewedstrijd eindigde in
de A-groep het koppel Brossois-Paap op
de eerste plaats met 54,76%, gevolgd door
het dameskoppel Bakkenhoven-Vader met
54,17%.
In de B-groep nam het koppel FabelStor met 58,33% de leiding. Het dameskoppel Brossois-Fabel werd tweede met
57,41 %''.
In de C-groep werd het dameskoppel
Polak-Sneiders eerste met 57,8796 en het
koppel mevr. Notterman-de Zwarte tweede met 57,14%.
In de D-groep werd eerste het dameskoppel Berrier-Hagen. met 66',67% en
tweede het koppel Berrier-Wanna met
65,28%.
In het algemeen klassement bezet het
koppel Jongbloed-Schutte de eerste plaats
met 238,43%. Het dameskoppel BrossoisFabel staat tweede met 225,46%.
*
Zaterdagavond hield de Zandvoortse
Bridgeclub in hotel Keur de openingsdrive
onder leiding van de heer Joh. Fabel. De
uitslagen luiden:
A-lijn: 1. dames Berrier-Hagen, 50 p.; 2.
dames Vallo-van Dartelen, 47 p.; 3. Van
Dartelen-Schutte, 45 p.
B-lijn: 1. dames Plugge-Zürcher, 52 p.;
2. fam. Paardebek, 48 p.; 3. Klomp-Kiewiet, 46 p.
C-lijn: l. Mulder Smid-Notterman, 50i/„
pt.; 2. fam. de Jong, 47 p.; 3. en 4. ReijerVader en Keur-Spiers, 46J/a PD-lijn: dames Baay-den Beider, 62 p.;
2. dames Crok-Sneijer, 56'/a P-; 3- en 4.
dames Dröse-Heldoorn en mevr. KiewietPeen, 56 p.

Zandvoortse Damclub
Do uitslagen van de j.l. woensdag gespeelde wedstrijden voor het persoonlijk damkampioenschap luiden als volgt:
Fransen-Draijer jr.
0-2
Draijer sr.-G. ter Wolbeek
afgebr.
Klatser-van der Werff
0-2
Koper-Koning
2-0
Smit-Versteege
2-0
De wedstrijd tegen Heemstede ging met
15-5 verloren.

Fa. MONTANEX

ENORM IN TREK
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ZANDYOORTSE COURANT
.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
ook uit het naatste verleden, kan als een Europese beeldhouwers. Voor de opdracheenvoudige, maar vaak verwaarloosde ten zal de commissie een voordracht moeereplicht beschouwd worden. Het schep- ten doen. Tenslotte zal zij de opstelling,
pen tenslotte van een permanent en groot die nauw verband houdt met het kunstmuseum in de openlucht, dat de gehele werk en de directe omgeving, moeten verprovincie omvat, betekent een enorme ver- zorgen in overleg met plaatselijke instanties.
rijking van het geestelijk bezit.
Men vraagt zich af hoe deze gedachte
Beeldig schrijven en over beelden schrijven
Aan de uitwerking van een en ander is
het beste financieel te realiseren zou zijn.
Een verdeling der uitgaven over een reeks veel tijdrovend werk verbonden. Daarvoor
van jaren biedt een goede kans van sla- zal overtuiging en enthousiasme aanwezig
Elders op deze pagina treft men een bijdrage aan uit het jongste nummer van het gen. Men zou een periode van tien jaren moeten zijn. Ook beknibbele men niet op de
weekblad „Vrij Nederland" onder de titel „Beeldig". Deze behelst een samenvatting kunnen vaststellen. Elk jaar zou een be- financiën. In verhouding tot de geestelijke
van de voordracht van het college van b. en w. van Zandvoqrt de gemeente te ver- drag van een paar ton beschikbaar moe- verrijking aan kunstbezit en aan pedagogische waarde kunnen deze uitgaven,
fraaien met beeldhouwwerken. De bijdrago is niet zonder ironie
goede en ten zijn om de kunstwerken aan te kopen,
de opdrachten te verlenen en de opstelling verdeeld over een reeks van tien jaren,
juiste bedoelingen zijn dikwijls moeilijk onder woorden te brengen", luidt de con- te bekostigen. Het gaat er niet om elk gering genoemd worden.
De provincie zal dan met één slag op
jaar de aankoop of de opdracht van een
clusie van de schrijver.
cultureel
gebied een eigen plaats innemen
enkel
beeldhouwwerk
te
bekostigen,
Dat het ook anders kan bewijst de Culturele Raad voor Overijssel. In een helder
maar van een reeks van vijf of tien, zo- in ons land en ongetwijfeld ook interen informatief stuk zet de raad de plannen voor het plaatsen van beeldhouwwer- dat na tien jaar een indrukwekkend ge- nationaal de aandacht trekken.
Laten we er dit nog aan toevoegen. Het
ken in de provincie uiteen. Hoe ambitieus de opzet ook is, de raad meent niet al- heel van kunstwerken op de juiste plaats
leen de wijsheid in pacht te hebben en laat „ruimte voor andere en wellicht be- de provincie zal sieren en de bevolking op gaat er in eerste instantie niet om of men
aanschouwelijke wijze heden en verleden het tot in details met dit plan eens is.
tere gedachten.
zal kunnen Ieren. Bestaande plannen zou- Niet iedereen zal meteen juichen bij alle
Overijssel is wel niet te vergelijken met de tweede — straks eerste — badplaats den hierin opgenomen kunnen worden.
voorbeelden die genoemd worden. Ook
Indien de nodige belangstelling en me- vraagt men zich af of de beelden niet
van Nederland, maar het kan toch de moeite waard zijn kennis te nemen van de
over een kleiner gebied verspreid zouden
ideeën uit deze provincie. Het stuk van de Culturele Raad, zoals dit werd ge- dewerking zou kunnen worden verkregen,
zal een kleine commissie van deskundigen moeten worden om een werkelijk impo*
publiceerd in het weekblad „De Groene" van 2 november J.I., laten wij hier volgen. zich moeten belasten met de — allerminst sant geheel op te leveren. Vermoedelijk
eenvoudige — taak, op korte termijn in zit hierbij voor dat men geen enkel deel
de eerste plaats een route vast te stellen. van de provincie wil verwaarlozen. Maar
Reeds gedurende vele jaren is — men kan gemeente de levensgrote zaaiers van de Vervolgens zal men een keuze moeten dat zijn allemaal dingen die nader bezien
wel zeggen in geheel Europa —een her- Belgische beeldhouwers Constantin Meu- doen uit het werk van de voornaamste kunnen en zeker zullen worden.
nieuwde belangstelling naar voren geko- nier of Constant Permeke willen zien?
men voor de beeldhouwkunst. Grote ten- Waar zou Rodin's Balzac beter tot zijn
toonstellingen, zoals b.v. in Sonsbeek bij recht komen dan bij de oprijlaan van het
Arnhem en in> het park Middelheim bij kasteel Het Nijenhuis, tussen Heino en
Antwerpen, hebben sterk de belangstelling Wijhe ?Zou de ingetogenheid van de Duitgetrokken. Daar werd, groots opgezet, ge- ser Wilhelm Lehmbruck niet zonder weerdemonstreerd wat de beeldhouwkunst he- ga te beleven zijn in een besloten en stilden ten dage in internationaal verband le omgeving, niet ver van een drukke verpresteert. Internationaal ook werden deze keersweg? Men zou ook ergens in een
manifestaties in de dagblad- en vakpers mooie streek een eenvoudig1, uiterst sober
besproken en gewaardeerd. Zij trokken onderkomen van glas en ijzer kunnen
een exceptioneel groot aantal bezoekers. plaatsen, zoals zo voortreffelijk gereali- Onder deze titel verscheen in „Vrij Nederland" een samenvatting van de voorDe gedachte komt vanzelf naar voren seerd 4s in het Park Middelheim, voor dracht van het gemeentebestuur van Zandvoort om in de badplaats beelden te plaatof het niet mogelijk zou zijn de beste beelden van middelbare grootte of men sen.
uitingen, welke in de loop van de laatste verbouwe inwendig het linkerbouwhuis
60 jaren op dit gebied ontstaan zijn, duur- van het Nijenhuis tot museum voor kleizaam voor Overijssel te verwerven en op ne beeldhouwwerken. De reeds aldaar aan- In gemeenteraadsstukken wordt soms een waarin zich per l januari 1964 ƒ 86.875,—
een originele wijze, zoveel mogelijk bui- wezige plastieken kunnen daarvoor de ba- merkwaardige taal gebruikt. Wat bijvoor- zal bevinden.
beeld is „sierend ""cultureel beeldhouwDe voordracht is niet uit de lucht "ko- ten, in de natuur en in de steden, op een sJs en achtergrond vormen.
Ook in de Twentse steden kunnen be- werk"? Burgemeester en wethouders van men vallen. Op 12 oktober maakte de
uitgestrekt gebied, in de dimensie van de
langrijke uitingen der hedendaagse beeld- Zandvoort weten het antwoord op deze raad een excursie naar enkele andere gegehele provincie, te exposeren.
Overijssel leent zich door zijn afwisse- houwkunst de sfeer verrijken. Men plaat- vraag. Zij moeten dat althans weten, want meenten, om te bekijken hoe daar cultulend natuurschoon bij uitstek voor dit se de stukken midden in het drukke stads- zij schreven het volgende: ,Jn vergelij- reel verfraaiend werd gewerkt. Men was
gewoel, en stoppe ze niet weg in een king met vele andere gemeenten Kan wor- bij voorbeeld op bezoek in Amersfoort,
doeL
Behalve aankopen van werken van de plantsoentje met een hekje er omheen. den gezegd, dat de tweede badplaats van waar duidelijk bleek „Hoe soms een eenvoornaamste persoonlijkheden van de in- Een prachtig voorbeeld van een pakkende Nederland arm is aan sierend cultureel voudig beeldhouwwerk de gehele omgeving kan „ophalen".
ternationale beeldhouwkunst, zouden op- opstelling vindt men in de Zuid-Franse b eeldhouwwer k".
De raadsvoordracht heeft een overdachdrachten verleend kunnen worden tot het stad Perpignan in de expositie van Mail- Dit staat in een voordracht aan de Zandvervaardigen van mo'numenten voor bij- lol's onvergetelijke Venusfiguur in de voortse raad, om in de badplaats tijdens te inleiding, waarin b. en w. hun kunstzinnige filosofie onder woorden brengen'.
drukste smalle winkelstraten der stad.
zondere figuren uit het verleden.
de komende vijf a zes jaren tien a vijfDuidelijke opschriften op de voetstuk- tien beelden te plaatsen. Met dit aantal, Bij voorbeeld zó: „Zandvoort moet niet alLaten wij een enkel voorbeeld naar voken zullen iets over het leven van de stellen b. en w., zal de plaats cultureel leen een badplaats zijn, waar moderne
ren brengen.
In Kampen, dat in de marmeren schouw kunstenaar en over zijn schepping moeten „verzadigd" zijn. Men voerde reeds uit- hotels, flatgebouwen en de andere nieuwvan de zestiende eeuwse beeldhouwer Co- releveren, terwijl een gids in verschillende voerige inleidende besprekingen met onder bouw zijn dynamiek verkondigen, maar
lijn de Nole reeds een uniek monument talen, versierd met afbeeldingen, de her- anderen Gooitzen de Jong, Nel Klaassen, ook een gemeente, waar de cultuur leeft
|van onze vroege beeldhouwkunst bezit, innering aan het geziene levend zal kun- Loekie Metz, baronesse Ch. D. van Pal- en bloeit. Het is voor hen die in deze tijd
leven waarin het materialisme zijn greep
zou een gedenkteken op zijn plaats zijn nen houden.
landt, Hans Bayens, Jan van Luyn. GeDe bijzondere voordelen aan een der- ruststellend is de volgende verzekering in op de mensheid steeds meer dreigt te vervoor Hendrik Avercamp, de eerste schilder uit de zeventiende eeuw, die hier het gelijk plan verbonden springen vanzelf de voordracht: „Al dese kunstenaars, die stevigen, van groot belang, dat sij dawinterlandschap in typisch nationale zin naar voren. Het verlenen van een aantal met gorg zijn gekozen, zullen „figuratie- gelijks kunnen zien, dat het leven ook nog
wist te vertolken; in Zwolle, waar hij ge- belangrijke opdrachten aan Nederlandse ve" — derhalve geen abstracte — beelden andere en hogere waarden kent".
Uit dit citaat blijkt, dat goede en juiste
boren werd of in Deventer, waar hij werk- en buitenlandse beeldhouwers, is een vervaardigen".
bedoelingen dikwijls moeilijk onder woorte voor Geraert ter Borch, de fijnzinnige waardig gebaar tegenover het huidige
portretschilder, die een eigen plaats in on- kunstenaarsgeslaeht. Het doen herleven Het geheel kan worden betaald uit het zo- den te brengen zijn.
Ter zake: enkele grote beeldhouwwerze 17-eeuwse schilderkunst inneemt en van bijzondere figuren uit het verleden, geheten verfraaiingsfonds van Zandvoort,
thans in de gehele wereld gewaardeerd
wordt; in Deventer voor óeert Groote, de
geestelijke leider in de 14e eeuw van de
zesduizend pop kosten.
Broederschappen des Gemeenen Levens en
Een bescheidenheid intussen, mijn vriende vader van de zg. Moderne Devotie,
den, die de schoonheid wel eens zou kunThomas a Kempis, de predikant Revius,
nen bedriegen. Want hier wordt een kunde componist Jan Pietersz. Sweelinck en
stenaar al direkt geperst in het keurslijf
de wijsgeer Johan Andreas Dermouw
van de materie — wat overigens wel dien(Adwaita) zouden op passende wijze geWie zal dat betalen r
stig is, voor zover het zijn materiaal beeerd kunnen worden.
treft, maar hier bedoel ik met de materie,
In Lattrop bij Ootmarsum waar hij geboren werd zou de aandacht gevestigd Vrienden, men maakt zich in ons goede geldelijke bijdrage, hoef ik me nog niet" het slijk der aarde. En dan past een kunkunnen worden op Johan Bartold Jong- dorp bezorgd over de wijze, waarop het te bekommeren om de Wim Gertenbach- stenaar. Dit gaat niet. Komt daar nog bij
een dat niemand weet waar het slijk vandaan
kind, de grote landschapsschilder, die in gemeentebestuur heeft gemeend het aan- school, die — bij wijze van spreken
komt. En dan wordt het gewoonweg griede 19e eeuw van bijzondere betekenis was zien van de badplaats te moeten ophalen, nieuw dak nodig heeft.
Er is een verfraaiingsfonds in het leven zelig.
voor de ontwikkeling van de schilder- U weet dat de dames en de heren j.l. dinsdagavond hebben besloten negen t%, goe- geroepen en de stand van dit fonds noopt
Met oog voor de kunst beladen tongen
kunst.
Er zou een vaste route vastgesteld kun- der naam en faam bekend staande beelden- tot enig optimisme, zei de voorzitter. Fijn, beweren hardnekkig dat er een stel dure
nen worden, die voert langs oude en nieu- de kunstenaars opdracht te geven beeldfen maar nu willen ze hier in Zandvoort graag bouwjongens achter zit, anderen beweren
we steden, langs natuurschoon in al zijn voor Zandvoort te vervaardigen. Het des- weten wie dit fonds hebben gesticht, wan- dat mijnheer Hugenholtz een erfenis van
wisselende aspecten, die men de Beelden- betreffende raadsvoorstel werd door mijn- neer en op welke plaats. (De openbare een oud-oom in Venezuela heeft gekreroute van Overijssel zou kunnen noemen! heer Gosen bezongen om zijn belletris- mening kan vaak verdraaid lastig wezen gen, weer anderen zeggen dat de KNVB
(met de poolpot) en de benzinemaatschapDaarlangs zouden op de juiste plaats de tische waarde. Geen dor, ambtelijk stuk, dacht ik maar).
Van de andere kant zouden gewo- pijen er meer van weten. U hoort het, gisbeeldhouwwerken opgesteld kunnen wor- maar een brokje proza van de bovenste
den. Op enkele gedeelten, waar de natuur plank, zei deze magistraat. Akkoord, maar ne burgers en burgeressen eventueel be- singen, alleen maar gissingen en dus ook
zich in het bijzonder ,daartoe leent, zouden het nare van deze kwestie is dat met al reid zijn hier een steentje aan bij te dra- vergissingen, nietwaar?
de stukken als groepen bijeen of op kor- die schoon klinkende woorden de herkomst gen. Zo zijn we nou ook wel weer. Ze Ik zou graag nog wat met u willen pratere afstand van elkaar geplaatst kunnen van de beschikbare gelden in het duister mogen zeggen van de Zandvoorters wat ten over deze beelden, die nu al een plaats
ze willen, maar onze beurs staat altijd hebben in het hart van de bevolking, zij
worden. Zou het werk van de hedendaag- blijft g-ehuld.
het dan op een andere manier dan het gese Engelse beeldhouwer Henry Moore niet Vanzelfsprekend is het onzin om daar open voor iets moois.
Een aantal beeldjes wordt dus straks meentebestuur zich had voorgesteld,
prachtig In dezelfde streek uitkomen en ons begrotingstekort in te betrekken. Nazou niet als vanzelf een juist begrip ver- tuurlijk, het is menselijk dat men even toegevoegd aan het schaarse fraai van on- Ik ga er nog wel eens op door, denk ik,
kregen kunnen worden voor de rythmische stilstaat bij deze dingen, maar redelijker- ze intieme badplaats en in de eerste opzet maar eerst wacht ik af of er soms nog een
abstractheid van het werk van vele jon- wijze kan men geen donateurs van beel- van de opdrachten komt onze spreekwoor- tipje van de sluiter wordt opgelicht, aangeren, wanneer het opgesteld is in dezelf- dende kunsten laten opdraaien voor cir- delijke bescheidenheid tot uiting. De beeld- gaande de financiering van al dit fraais,
cuit- en begrotingstekorten. Als ik een jes zijn klein maar dapper en in het alEen aan de uitvoering voorafgaande
de omgeving?
Bartje
Wie zou niet gaarne in een landbouw- voetbalvereniging wil steunen met m'n gemeen mogen ze niet meer dan ongeveer onthulling zou. niet gek zijn.
Het kan ook anders

Twee voordrachten over beelden

„BEELDIG"

De
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A. N. Willemsen f
De hoofdagent van politie, de heer A. N.
Willemsen, is vrijdagmiddag op 't bureau
van politie aan de Hogeweg tengevolge
van een hartverlamming overleden. De
heer Willemsen was 54 jaar oud.
Voor de tweede wereldoorlog assisteerde
hij de gemeentepolitie gedurende het zomerseizoen, later ontving hij zijn vaste
aanstelling. In 1962 vierde de hoofdagent
zijn zilveren dienstjubileum.
De heer Willemsen genoot niet alleen
als politieman bekendheid, maar ook als
liefhebber van het amateurtoneel. Hij vervulde verscheidene rollen bij het gezelschap „Sandevoerda".
Hedenmiddag om 2 uur is de overledene
met korpseer ter aarde besteld op de algemene begraafplaats.

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort is in
de maand oktober een bedrag ingelegd
van ƒ 92.411,71 en terugbetaald een bedrag van ƒ 138.747,91.

ken zullen worden geplaatst op bij voorbeeld de rotonde en het Raadhuisplein.
Een reeks van kleinere beelden moet
voorts „een sierlijk accent verlenen aan
de vaak nuchtere zakelijkheid van de
woonwijken in zuid en noord".
Er komt van alles. Plastieken in steen
en brons, grotere beelden, een afgietsel
van het beeldje „Suzanne" (Gooitzen de
Jong), dat ook in Amersfoort te zien is.
Het gaat erom dat de „toeristen kunnen
•genieten van (...) cuturele verworvenheden, en ook de eigen ingezetenen vreugde kunnen beleven aan het wonen in een
omgeving, welke door beeldhouwwerken is
verfraaid".

Maximum voor leningen.
gemeenten, provincies e.d.
De regering heeft besloten met ingang
van l november een maximum vast te
stellen voor het totaal van de geldleningen
met een looptijd van langer dan een jaar,
die door de lagere publiekrechtelijke lichamen worden aangegaan of gegarandeerd.
Het maximum dat gedurende de periode
van l november 1963 tot en met 31 oktober 1964 voor bovenbedoelde leningen zal
gelden stellen de bewindslieden op 91%
van het totale bedrag aan geldleningen
dat door de lagere publiekrechtelijke lichamen in de basisperiode, t.w. van l juli '62
tot en met 30 juni 1963, is aangegaan of
gegarandeerd.
De minister van Binnenlandse Zaken zal
aan Gedeputeerde Staten van elke provincie afzonderlijk mededelen tot welk maximumbedrag de lagere publiekrechtelijke
lichamen in hun provincie gezamenlijk
geldleningen mogen aangaan of garanderen. Met ingang van l november 1963 mag
door Ged. Staten in hun provincie in elke
periode van drie maanden niet meer dan
een kwart van dit maximumbedrag worden goedgekeurd.

MCZ-rit
De motorclub „Zandvoort" organiseert
zondag 10 november een oriënteringsrit
voor auto's, motoren en scooters. De lengtc van deze rit is ongeveer 50 km.

U leeft
op brede voet,
meneer?
Dan ook een brede schoen draoen.
Zit makkelijker, loopt kwieker, staat
mannelijker. Weg dus met de „corsetschoen". Pas een z.g. zosteensmodel.
In zwart en modetinten bij

z: ï n g
speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 26 37

„WELTEVREDEN

De rijschool met het grootste percentage DIRECT G E S L A A G D E N
Erkend N.B.A. en Rijksgedlplomeerd!

Wegens enorm succes zijn wij gestart met een tweede „SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen
en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en meldt u nog heden aan o'm teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Er is J^f plaats voor enkele personen.

FAMILIEBERICHTEN
Op vrijdag l november 1963 overleed plotseling mijn innig .geliefde
man en der kinderen zéér zorgzame
vader
AREND NICOLAAS WILLEMSEN
in de leeftijd van 54 jaar.
H. WiUemsen-JSaselman
Hans
Rol)
Paul
De begrafenis heeft heden met
korpseei- plaats gehad.
Zandvoort, Tolweg 5

LUXE VERHUUR en V.W. BESTEL
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

CORODEX n.v.
vraagt:

Zvm behaalde 2-1 zege op Ripperda

a. mannelijke arbeider»
voor ploegendienst;

b. mannelijk of vrouwelijk personeel

in een tam. voetbalduel
In een weinig boeiend voetbalduel heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
zondagmiddag een 2-1 overwinning behaald op Ripperda uit Haarlem.

In het begin van de ontmoeting moest de In de tweede helft van de ontmoeting zaKdefensie van de thuisclub het hoofd bieden te 't tempo zienderogen. De aanvallen die
aan enige aanvallen van Ripperda. Na de Ripperda ondernam waren te doorzichtig
"eerste schermutselingen voor het doel van en zonder stootkracht om de Zandvoortse
Zandvoortmeeuwen kwam de voorhoede defensie in het nauw te brengen. De voorvan de kustbewoners in beweging en trok hoede van de thuisclub toonde echter weiRipperda zich terug naar het middenveld. nig animo de krachten op de verdediging
In i de 13e minuut benutte de aanvalslinie van Ripperda te beproeven. Van der Mije
van Zvm. een schietkans, maar het hierna en Nijkarnp waagden, zich een enkele keer
,Niet geheel ten onrechte klagen de volgende doelpunt werd door de arbiter ver naar voren, maar hun expedities bleschaakcomponisten, dat de doorsnee par- wegens buitenspel geannuleerd. Het bleek ven zonder resultaat.
tijschaker weinig' of geen belangstelling uitstel van executie voor Ripperda. Twee
Vijftien minuten voor het einde van de
voor de schaakcompositie kan opbrengen. minuten later liet Stobbelaar, na een door ontmoeting bleken beide partijen bereid
Maar geheel onbegrijpelijk is deze instel- Nijkamp toegespeelde bal, doelman Gerrit- de strijd aan te binden. De race tegen de
ling van de partijschaker niet; deze sen wanhopig naar zijn hoofd grijpen, 1-0. resterende minuten bracht de voetballers
klaagt op üijn beurt, dat vele composities
Direct na de aftrap sprong de aanvals- geen voordeel. In de 2-1 stand kwam geen
(met name de schaakproblernen) derma- linie van Ripperda naar voren en drong verandering meer. Een wedstrijd om snel
te bizar zijn geconstrueerd, dat elke ver- de Zandvoortse defensie binnen. Een tegen to vergeten.
gelijking met het partijspel onmogelijk de binnenkant van een doelpaal geschoten
wordt. Veelvuldig is de klacht, dat „zulke bal kwam in handen van keeper Vlug testellingen in een partij nooit ontstaan". recht. Ripperda zag de gelijkmaker bin- Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Hoewel ik besef, dat het voor de partij- nen het bereik. Een fraai opgezette aan- De stand in afdeling West, 2e klasse B,
speler bijzonder nuttig kan zijn kennis te val, waaraan linksbinnen Hazet een werk- luidt als volgt:
nemen van de in schaakproblemen en -stu- zaam aandeel had, werd door midvoor Hillegom
7 5 2 0 12 17— 6
diés vervatte ideeën, vind ik — zelf partij- Houtkamp afgerond, 1-1. Vlug stond er Velsen
7 4 2 1 12 19—14
speler zijnde — inderdaad, dat de compo- verbluft bij.
Quick A
7 4 0 3 8 16—13
nisten vaak zulke onnatuurlijke stellingen
7
7 4 0 3 8 13—11
Zandvoortmeeuwen maakte geen haast Zandvoortm.
als uitgangspunt nemen, dat de belang- opnieuw de leiding te nemen. De voorhoe- Celeritudo
7 3 2 2 8 10- 9
stelling van de partijschaker al bij voor- de van de thuisclub bleef rond de defen- HBC
7 2 3 2
11- 9
baat de kop wordt ingedrukt. Persoonlijk sie van de Haarlemse voetballers heen- Ultrajectum
14—12
7 3 1 3
stel ik me op het standpunt, dat de draaien. In de 36e minuut sloeg de com- TYBB
15—15
6 2 2 2
schaakcompositie (althans de studie — de binatie Nijkamp-Stobbelaar vrij onver- Schoten
7—11
7 2 2 3
problematiek vormt een geheel apart ter- wacht toe. Laatstgenoemde passeerde de UW
7 2 1 4 5 10—15
rein; hier overeenkomst met het partij- doelverdediger van Ripperda met een Ripperda
7' l l 5 4 10—20
spel te eisen zou te ver gaan) nimmer strak schot, 2-1.
Baarn
6 1 0 5 2 5—12
overeenkomst met een natuurlijk ontstane
stelling mag missen. Wanneer de componisten meer „natuurlijke" stellingen zouden gebruiken, zou m.i. de belangstelling
voor de schaakstudie zeker stijgen!
Onderstaande studie van Moravec uit
1924 vormt een mooi voorbeeld van het
nut, dat het kennis nemen van studies
voor de partijspeler kan hebben. Zie diagram.
Menig gastronoom heeft de lof van de haring al bezongen. Maar niet alleen de haring, ook andere vis komt een lofzang toe. Er zijn mensen, die^ zeggen dat ze niet
van vis houden. Maar deze geringe waardering is dikwijls een gevolg van het niet
smakelijk bereiden van de vis of van het kopen van vis, die niet zó vers is. Dé ware visliefhebbers zullen de vis waarschijnlijk het liefst „puur" eten. Maar als zij,
die minder gesteld zijn op de specifieke vissmaak, de vis eens wat pikanter klaar
maakten ?
Hoe men de vis ook koken of stoven wil, belangrijk is dat men hem:
kort na ontvangst, in ieder geval nog de dag van aankoop, verwerkt;
niet te lang en niet te hard kookt; het verdient aanbeveling de vis tegen de kook
aan te houden;
met niet meer water kookt dan nodig is, dus zo, dat hij ten hoogste' juist onder
staat.

wei . . ,

Alle lof voor de vis

Recepten voor 4 personen
Gestoofde panharing of makreel
a b c c e f g n
4
panharingen of makrelen, mosterd,
Wit speelt en houdt remisie: 1. Tal+!, ± verse
50 gr. (3V2 eetlepsl) boter of margaKb8, 2. Tbl+, Kc8, 3. Tal, Kd8, 4. Kd6, rine, 1VS dl d kopje) water, stukje lauKe8, 5, Ke6, Kf8, 6. Kf6, Kg8-f! 7. Ta8+!) rierblad," i/a ui, peper, zout, peterselie,
(Niet 7. Kg6? wegens glD+) Kh7, 8. ± l eetlepel" azijn of citroensap, l eetlepel
bloem.
Ta7*, Kh6, 9. Ta8!, Kh5, 10. Kf5 etc.
De vissen schoonmaken, van graten ontWant in de partij Keres-Eliskases, 1938, doen en wassen. De vissen inwrijven met
hield Zwart in de stelling. Wit: Kgl, pion- zout en ze plm. 15 minuten gezouten laten
nen a7 en b7; Zwart: Kc3, Ta6, volgens staan. De vissen aan de binnenkant bestrijken met mosterd en weer dicht slaan. Het
hetzelfde procédé remise: 1. ...Tb6+, water
met de boter of margarine, laurier2. Kol, Ta6, 3. Kdl, Kd3, 4. Kei, Ke3, blad, peper, azijn, de in ringen gesneden
5. Kfl, Kf3, 6. Kgl, Tg6+, 7. Kh2, Th6-K uit en wat peterselie aan de kook brengen. De vissen erin leggen en zachtjes
8. Kgl, Tg6+, 9. Kfl, Th6 etc.
gaarstoven in plm. 10 minuten. Ze hal*
verwege de kooktijd even omleggen. De
Het remisie-thema in deze stelling: Wit: vissen uit de pan nemen. Het vocht binden
Kb2, Tb8, pionnen a3, a4 en a5; Zwart: met een papje van water en bloem. Het
Kh6, pionnen h2 en h7, is weliswaar een laurierblad verwijderen. De saus afmaken
fijngehakte peterselie en over de visleuke vondst: 1. Tb6+, Kg5, 2. Tb5+, met
sen gieten of apart erbij geven. DesgeKg4, 3. Tb4+, Kg3, 4. Tb3+, Kg2, 5. Ka2, wenst de vissen gameren met plakjes bahlD, 6. Tbl!, Dh6, 7. Tb2+ en eeuwig naan of plakjes banaan enkele minuten
schaak, maar voor de praktische partij is meeverwarmen.
*
de betekenis van deze studie wel nihil. De Gebakken stokvis
componist van deze studie was overigens 400 gr. geweekte stokvis, zout, bloem, friKoslovsky.
:uurvet
Tot slot een eindspelstudie, die heel goed De stokvis in 4 of meer stukken snijden
of knippen en zouten. Is de stokvis niet
uit een gespeelde partij zou kunnen stam- vrij
van graten, dan de vis in weinig wamen: Wit: Kf7, Tg7; Zwart: Kfl, pionnen ter tegen de kook aanbrengen,, laten uitlekken en voorzichtig ontgraten. De stukf2 en h5. Wit speelt en houdt remisie.
ken vis door bloem wentelen en lichtbruin
Oplossing volgende week.
in heet frituurvet. Baktijd plm. 3
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil- bakken
a 5 minuten. De vis laten uitlekken en
helminastraat 28, Haarlem.
bijv. opdienen met een sla, gekookte aardappelen of rijst en een tomaten paprikasaus.
Zandvoortse Damclub
Ook is heerlijk bij deze gebakken stokvis
een gerecht van in dunne plakjes geDe uitslagen van de j.l. woensdag gespeelsneden,
rauw gebakken aardappelen met
de wedstrijden voor het persoonlijk dam- uien (tomaten)
en peterselie.
kampioenschap luiden:
Koning-Ter Wolbeek
1-1 Visballetjes met tomatensaus (en garnalen}
Draijer sr.-Van Beem
afgebr. V2 a V 4 kg schelvis of wijting (= plm.
Draijer jr.-Van der Werff
2-0 300 gr. vis zonder graat), 2'/2 dl (bijna 2
kopjes) water, pl.m. 50 gr. "(4 eetlepels)
Schuiten-Hoekema
1-1 boter
of margaranie, l theelepel zout, peWeber-Fransen
2-0 per, i/s laurierblad (tijm), stukje ui, peKoper-Ovaa
1-1 terselie, nootmuskaat, l eetlepel bloem,
Klatser-Versteege
0-2 l ei, plm. 3.i/2 eetlepel tomatenpuree, 15 gr.
(2 eetlepels) bloem (100 gr. garnalen).
A.s. woensdag vindt in het GemeenschapsDe vis schoonmaken en wassen. Het wahuis de • returnwedstrijd plaats tegen ter met de boter of margarine, zout, peHeemstede. De eerste ontmoeting eindigde per, i/j laurierblad (tijm), stukje ui, pede kook brengen. De schelvis of wijvoor de Zandvoortse Damclub in een 15-5 aan
ting erin leggen en in plm. 5 minuten
nederlaag.
zachtjes gaarstoven. De vis uit de pan ne-

Per l dec. te huur gevr.:
SLAAPK. m. vaste wa"st.
Br. nr. 8501 bur. Z. Crt.
Aangeb
mahonie glazen
PORCELEINKAST, ƒ 100.
Prinsenhofstraat 12.
VERLOREN: G O U D E N
SCHAKELARMBAND,
30 okt., waarsch. op het
strand. Teg. bel. ter. te
bez. Marisstraat 22.
Gevraagd:

voor lichte werkzaamheden in dagsdienst, evt.
voor halve dagen.
Gunstige arbeidsvoorwaarden. Aanm. afd. personeelszaken.

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Nette werkster
voor l halve dag p. week.
Fa. KORT, Gr. Krocht 32,
Zandvoort.
Te koop gevr. H U I S te
Zandvoort voor G E L D B E L E G G I N G , solide gebouwd en goed onderhouden. Opgave v. prijs, kosten en huuropbrengst, br.
nr. 8601 bur. Z. Crt.
TE KOOP: 2 jongenscost.
mt 48, bruin en grijs; 2 judopakken, l pr rijlaarzen,
mt 42, l pr zwarte schoenen mt 42; -oliehaard met
tank. Bruining, Dr. C. A.
Gerkestraat 163.

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT J55—157, tel. 2840

CORODEX n.v.
onderhoudsmonteur

vraagt

liefst ervaring met autogenisch en electrisch lassen.
Gunstige arbeidsvoorwaarden. Aanmelden bij afdeling
Personeelszaken. '

Stadssehouwburg
te .Haarlem

De beste en modernste

Schoenenreparatie

Zaterdag 9 nov., 8 uur
Toneelgroep Theater

maakt HARMS
Zuiderstraat 8, telef. 2740.

Terug naar
Warschau

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Zondag 10 nov., 8 uur
Toneelgroep Theater

Terug naar
Warschau

Vei-huur van Opeis "en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l

Maandag 11 nov., 8 u.
De Haagsche Comedie

Reiziger zonder
Bagage

Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrijdag gcKookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Woensdag 13 nov., 8 u.
Charlotte Kohier met

In het ravijn

Heeft u stof in huis ?

Donderdag 14 nov. 8 u,
Nederlandse Comedie

Knip dit uit, het kan van
pas komen. Wij stofferen
alle stoelen en bankstellen
bij u thuis. Tel. 020-129808
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies, HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.
Pluimvee- en vogelvoeders
Spec. afd. vogels en vogelkooien.
HEEMS Graanhandel, Anthoniestr. 54-56, tel. 11607,
Haarlem. Wij
bezorgen
maandag, donderdag en
zaterdag in Zandvoort.

dans van de
g Reiger
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv. o.d.
speeld. en 2 dg erv. van
10-15 u. Tel. na. 12 u.
PRUNUS
Let op de fijne elegance
van de geborduurde
bloemgarnering. Wit en
saffierbleu. Maten 40-46
9.95. Jupon 6.95. Bijpassend broekje 3.75.

Familiedrukwerk

Probeert u eens
men en van graten en vellen ontdoen. Het
visvlees met een vork fijndrukken. Het
ter gelegenheid van
ei scheiden in dooier en wit. De eierdooier,
Geboorte
peper, zout, nootmuskaat en l eetlepel
bloem door de vis mengen. Het mengsel
Verloving
mag vrij pittig smaken. Het eiwit stijfOndertrouw
slaan en door het vis-„gehakt" mengen.
enz.
Van het gehakt losjes p.l.m. 12 balletjes
maat 8V2-11.
vormen (niet draaien, omdat ze dan minZeer goede kous
der glad worden). De kruiden uit het vis95 cent per paar
kooknat nemen. De tomatenpuree door het
kooknat roeren en de bouillon binden met Gertenbachs Drukkerij
een papje van bloem en water. De balHaltestraat 55
letjes in de saus leggen en plm. 10 minu- Achterweg l, telef. 2135
Achterweg l
Telefoon 2839
ten laten trekken. De saus mag niet koken. (Op het laatst de garnalen toevoegen en even meeverwarmen). Het gerecht
afmaken met fijngehakte peterselie.
*
Gekookte mosselen met een „stip-sausje"
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
plm. 200 gr. gekookte mosselen, 50 gr. ba- Zandvoortse Bridgeclub
con, 4 volle eetlepels mayonnaise, l dl
Uitslagen
zaterdag 2 november:
In
de
vijfde
selectiewedstrijd
eindigde
in
(6«/a eetlepel) melk, zout, peper, suiker,
TZB welpen-Zandvoortmeeuwen
6-0
plm." 2 theelepels tomatenketchup, plm. l de A-groep het koppel Fabel-Stor met
theelepel mosterd, l eetlepel citroensap,
EDO adsp. h-TZB b
3-2
59,26%
op
de
eerste
plaats,
gevolgd
door
stukje uit, peterselie.
De plakjes bacon in de droge koekepan de koppels Jongbloed-Schutte en fam. De Uitslagen zondag 3 november:
DSB-TZB
2-2
langzaam bakken tot ze krokant zijn. De
bacon enigszins laten afkoelen, fijnkrui- Jong met 52,31%.
Concordia 4-TZB 2
2-4
melen of -snijden en met het vet door de
In de B-groep behaalde het dameskopDIO 5-TZB 4
3-0
'mayonaise mengen. De ui en peterselie pel Brossois-Fabel de eerste plaats met
TZB 5-EHS 8
2-3
zeer fijn snijden en met de melk, tomatenHFC jun.-TZB a
4-2
ketchup, mosterd, citroensap en een wei- 68,98%. De tweede plaats bereikte hét
nig zout, peper en suiker door de mayo- dameskoppel
Bakkenhoven-Vader
met
TZB jun. b-HFC g
0-2
naise roeren. Het sausje goed koud laten 56,02%.
worden. De mosselen aan houten prikkers
In de C-groep eindigde het dameskoppel
steken en met het sausje en desgewenst
toast of geroosterd brood presenteren.
Berrier-Kerkman op de eerste plaats met
62,50%. Het dameskoppel Dröse-Heldoorn
COMMISSIE VOOR HUISHOUDELIJKE volgde met 58,93% op de tweede plaats.
TELEFOONNUMMERS
EN GEZINSVOORLICHTING
EN ADRESSEN
In de D-groep werd de fam. Versteege
In de adverententie van vrijdag j.l. stond
Politie (alleen noodgevallen)
een storende fout n.l. vrijdagmiddag 7 no- eerste met 56,02%. De tweede plaats werd 2100
2345 Gemeente-secretarie
vember. Dit moet zijn:
gedeeld door de koppels Reijer-Vader en 3043, 3044 Politie
4389 VAMOR-Rijsehool ,f>e Branamg",
Brossois-Paap met 55,56%.
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
In de totaalstand neemt het dameskop- (02500) 42212 Garage Flinterman, ZandLezing onder auspiciën van de VER. NED. pel Brossois-Fabel met 294,44% de eervoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
FABRIKAAT onder de titel:
ste plaats in, gevolgd door het koppel
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, KostverJongbloed-Schutte met 290,74%.
lorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en vermet kleurendia's.
koop,
Oranjestraat 2a.
Waardevolle tips en goede raad voor de KJ.C. „Noord"
2424 Autobedrijven „Binko", Oranjestraat
'
- <'
huisvrouw op allerlei gebied van haar
en Stationsplein,
veelzijdige taak.
De competitie van de maand oktober is 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
Gratis verloting, beschrijvingen en als volgt geëindigd: No. 1. H. Bol met 2525 W. Schouten, centr. verw., haarden,
monsters!
Entree 40 cent
gasfornuizen, radio, tv, wasautomaten
30.500 p:; no. 2. W. Paap met 28.514 p.; 4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
C U R S U S K O K E N vangt aan
Vondellaan 45rood.
maandagmiddag II nov. - 2 uur no. 3 J. Rijbroek met 27.932 p.; no. 4. J. 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Hoogendijk
met
27.903
p.
in het gebouw Tolweg W.
Courant, Achterweg 1.

Ie keus
naadloze
nylons

Familiedrukwerk

De Veenendaalse

Gertenbachs
Drukkerij

Belangrijke

Donderdag 7 nov. n.m. 2 uur
in het Gemeenschapshuis
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Sluitende Gemeentebegroting?

Derde lustrum reservisten
Ter gelegenheid van de viering van het
derde lustrum, van de Zandvoortse reserve-gemeentepolitie, vond in café-restaurant „Zomerlust vrijdagavond een officiële bijeenkomst plaats.
Tijdens de bijeenkomst werden door de
korpschef, hoofdinspecteur J. D. van Maris, zes reservisten gehuldigd, die van
de oprichting af lid waren. Dit waren de
heren P. J. P. van der Mije, J. Cosman,
P. L. Rietdijk, A. Balledux, D. J. Visser
en P. J. J. Joukes. Zij ontvingen van genoemde korpschef een sigarettenstandaard met inscriptie.
Na deze huldiging deelde de heer Van
Maris de aanwezigen mee, dat het college van b. en w. had besloten de reservisten nieuwe uniformen te schenken. Burgemeester mr. H. M. van Fenema sprak
vervolgens de reservisten toe. Hij gaf een
uitvoerig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het reservekorps. Hij beeindigde zijn toespraak, die wat tijdsduur betrof de befaamde toespraken van
de Cubaanse regeringsleider Fidel Gastro
naar de kroon stak, met de mededeling,
dat binnen afzienbare tijd de koninklijke
goedkeuring kon worden verwacht. Hij
bevorderde de heren P. 3. F. van der
Mije, J. Cosman en P. L. Rietdijk tot
hoofdagent en overhandigde de oorkonde
voor tien, jaar trouwe plichtsvervulling
aan de heren W. J. P. Versteege, J. Paap
en J. van den Bos.
Na een dankwoord van de voorzitter
van het herdenkingscomitê, de heer C. de
Krijger, overhandigde mr. Van Fenema
namens het gemeentebestuur een bedrag
van ƒ 200,-, voor de bestrijding van de
onkosten van het reservisten-jubileum.
Als persoonlijk geschenk stelde hij een
medaille of beker beschikbaar voor de

Ouderavond Plesmanschool
Dinsdag 5 november hield de Dr. A. Plesmanschool de eerste ouderavond van dit
seizoen.
De voorzitter der oudercommissie, de
heer Hamelink, heette de aanwezigen
welkom, in de Jos. v.d. Endenschool, waar
voor deze avond onderdak was gevonden,
wegens gebrek aan een voldoende accommodatie in de eigen school.
Voor de pauze werden huishoudelijke
zaken behandeld. De jaarverslagen van
secretaris en penningmeester werden
goedgekeurd.
Na de koffie beantwoordde een forum,
bestaande uit de_ leerkrachten, o.l.v. de
heer Ph. Deijs, hoofdbestuurder van de
N.O.V., een aantal vragen van ouders betreffende het kind in de relatie school en
gezin.
Op een prettige en vaak humoristische
wijze werden o.m. vragen beantwoord
over roken, tv-ldjken, sexuele opvoeding,
zakgeld, enz.
Na afloop dankte de voorzitter van de
oudercommissie de forumleden voor hun
aandeel in de geslaagde ouderavond.

Ledenvergadering Abva
De plaatselijke afdeling van de Algemene Bond van Ambtenaren belegt a.s. vrijdag in het Gemeenschapshuis een ledenvergadering. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst volgt
een filmvoorstelling.

Handelsvereniging bijeen
De Zandvoortse Handelsvereniging komt
donderdag 14 november a.s. in vergadering bijeen in bar-bodega Petrovitch aan
de Kerkstraat.
De agenda vermeldt o.m. de benoeming
van een bestuurslid in de vakature ontstaan door net overlijden van de heer
C. Schaap. Het bestuur wil met de leden
van gedachten wisselen over een eventuele wijziging van de zomcrsluiUng en
een verandering van de middagsluiting
gedurende de wintermaanden.

beste prestaties, die het reservekorps in
1964 zou leveren.
Het reservekorps ontving hierna nog
tal van geschenken. Aan het slot van de
bijeenkomst sprak de commandant van
het korps, de heer M. J. Methorst, een
dankwoord.
Ter afsluiting van de lustrumviering
vond zaterdagavond in „Zomerlust" een
cabaretvoorstelling plaats.

Naar wordt vernomen zou het college van
b. en w., in samenwerking met de commissies van bijstand uit de raad, er in
aijn geslaagd het begrotingstekort van
ƒ 437.000,— weg te wei ken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hier
enige tijd geleden in een schrijven op aangedrongen. Men zou dit hebben bereikt
door de verhoging van de inkomensposten
— o.m. een stijging der watertarieven —
en de verlaging van enkele uitgaven. In
de toelichting op de gemeentebegroting
voor het komende jaar koesterde het gemeentebestuur weinig hoop de begroting
alsnog sluitend te krijgen. Daarin zou
men nu zijn geslaagd.

Via telefoon en radio
informaties over situatie van wegen
De Wegeninformatiedienst is begin deze maand opnieuw in bedrijf gesteld. Deze
dienst werd in de winter van 1958/59 door de KNAC in het leven beroepen om
aan alle weggebruikers actuele informatie te kunnen verstrekken over de toestand
en de berijdbaarheid van de wegen en over de weersgesteldheid met betrekking
tot het verkeer zowel in Nederland als in de andere West-Europese landen, die
voor het internationale wegverkeer van belang zijn.
Als g'evolg van de samenwerking1, waartoe de KNAC en de ANWB in het begin
van dit jaar besloten, zal de Wegeninformatiedienst, die thans zijn zesde seizoen
ingaat, door beide organisaties worden
verzorgd. Dit heeft o.a. tot gevolg: dat
ook de ANWB-wegenwacht zal worden ingeschakeld bij het verzamelen van gegevens voor de Wegeninformatiedienst
KNAC-ANWB.
Om de grote stroom van telefonische inlichtingen te kunnen verwerken — de afgrelopen- %vintcr verwerkte de KNAC-Wegeninformatiedienst op sommige dagen
meer dan 10.000 gesprekken en de Opdooidienst van do ANWB beantwoordde
enige duizenden telefonische vragen van
weggebruikers — is in het ANWB-hoofdkantoor een nieuw telefonisch informatiecentrum voor het wegverkeer tot stand
gekomen.
De gegevens over de wegen en weerstoestandiin Nederland worden vergaard in
een speciaal daartoe ingerichte verzamelcentrale in het ANWB-hoofdkantoor. Deze centrale verzamelt permanent inlichtingen van 250 wegenwachten, 21 verkeersgroepen van de Rijkspolitie, een aantal
gemeentelijke politiekorpsen, de rijks- en
provinciale waterstaten, alle vervoersdiensten en meer dan 200 benzinestations
langs de verkeerswegen.
In het KNAC-secretariaat is een verzamelèSntra voor de toestand in het buitenland ingericht. Van hieruit heeft men
contact met de zusterclubs in de andere
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West-Europese landen en worden de wégen weerberichten van alle Europese radiostations afgeluisterd.
In totaal werken in de twee verzamelposten en de informatiecentrale voor het publiek twintig gespecialiseerde employé's.
De verzamelposten van de KNAC en de
ANWB staan door middel van directe telefoon- en telexlijnen met elkaar in verbinding1.
De Wegeninformatiedienst KNAC-AN
WB is bereikbaar onder het nummer 07081.42.41, dat ook in-voiifeS seizoenen voor
deze dienst werd gebruikt. Van des morgens 7 uur tot des avond 10 uur — een
uur langer dan voorgaande jaren — verstrekt de dienst actuele gegevens per telefoon. Gedurende de nacht worden de
laatst beschikbare informaties door automatische antwoord-apparatuur gegeven.
Naast deze informatie per telefoon
wordt dagelijks ook via de radio een bulletm
van
de Wegenmformatiedienst
KNAC-ANWB verstrekt. Deze bulletins,
om 7.45 uur uitgezonden afwisselend in
het programma van NCRV en KRO, geven een kort overzicht van de wegsituatie
in Nederland en eventueel de nabuurlanden. In voorkomende gevallen, zoals bij
zeer dichte mist of ernstige gladheid zal
ook op andere tijden via de radio een bulletin worden doorgegeven. Om 12.58 uur
zal de ANWB-oproepdienst via Radio
Luxemburg, wanneer nodig, een kort overzicht geven van de wegtoestand op de
grote internationale verkeersroutes.

<zak Uien*
(Nog

geef ik de schuld aan de t.v.)

't Is nict^ precies te zeggen hoe 't kwam,
maar opeens stond de kamer»bij tante
Agaat vol rook. Tante en ik zaten net een
beetje te J praten over het tv-programma
dat we uit zelfbescherming afgezet hadden. Zo is 't nou ook eens een keertje!
Waar of niet? Het omdraaien van de
knop bleek' een zegenrijke ingreep te zijn
geweest. Tante en ik gaven ons over aan
gemijmer, omtrent de flauwheid van de
tv-mensen en de waarde van de programma's, die .deze mensen bieden. Tante voelde zich bedrogen en kondigde aan dat —
wanneer haar huidige toestel het op zou
geven — i zij geen nieuwe t.v. meer zou
aanschaffen. Ik achtte dit een redelijk
besluit.. , J
Maar daar wilde ik vandaag niet over
spreken.. Zoals gezegd, stond de kamer
plotselingj • onder de rook. Tante veerde op
uit haar stoel en kreet: „M'n gordijnen!"
Typisch,' dat vrouwen het eerst aan de
spullen denken, met voorbij zien van, eventueel levensgevaar (Ik was namelijk bedueht voor acute verstikking. Acuut lijkt
mij achteraf overbodig hier, omdat ik nog
nooit van' chronische verstikking heb gehoord). Tante had net de kachel bijgevuld en rdat was zeker te veel geweest.
Ik zette de ramen open en nam de stand
van zaken met de kachel in ogenschouw.
„Er isi vast een steen van de schoorsleen los; geraakt", zei tante. Ik beaamde
dat snel omdat de kachel zelf geen tekenen van Verval vertoonde. Ik controleerde
of de sleutel van de pijp open stond. Ja,

dat was zo. Ik nam. op dat ogenblik een
kloek besluit. „Doeken, tante", zei ik.
„grote doeken". Tante droeg doeken aan
en ik vatte hiermee resoluut de hete
kachel bij z'n oren en droeg hem, na hem
uiteraard van de pijp te hebben losgemaakt, naar het binnenplaatsje achter het
huis. Vervolgens nam ik de pijp voorzichtig uit het schoorsteengat en droeg
ook dit ding weg. Onmiddellijk werd het
koud in de kamer. Gelukkig bewoont tante een aardige suite en dus werd de haard
in de andere kanier aangestoken, wat niet
zo heel erg best ging, omdat deze warmtebron niet populair is bij tante. Zij heeft
een grief tegen dit nukkige voorwerp, omdat hij haar wel eens in de steek laat.-Dit
laatste gebeurde weliswaar niet, maar z'n
enthousiasme tot het verspreiden van
warmte bleek niet erg groot. Na een uur
braken wij de zitting op en ik beloofde
de volgende dag (een zaterdag nog wel)
naar de schoorsteen van de eerste kachel
te kijken.
Do schoorsteen mankeerde niets. Ik
keek er de volgende morgen recht doorheen naar de blauwe hemel. Toen kreeg
ik een ingeving. Ik rende naar buiten ea
onderwierp de lange pijp aan een onderzoek. Toen deed ik een ontdekking, die
me stil maakte. De sleutel zat dicht, terwijl hij op open stond. Tot mijn schande
moet ik toegeven dat ik er mee in m'n
maag zat, want ik achtte deze twee geconstateerde feiten met elkaar in tegenspraak. Na drie kwartier was ik er ach-

Eén auto op tien Nederlanders

Meer dan een miljoen
motorrijtuigen in ons land
In 1962 (op l augustus) waren er in ons land meer dan een miljoen motorrijtuigen.
Dat leert ons de zojuist verschenen statistiek der motorrijtuigen", een uitgave van
W. de -Haan, een boek met veel tabellen en cijfers.
Van de totaal 1.087.424 motorrijtuigen in dat jaar waren

er

729.651

personen-

auto's, 176.253 vrachtauto's, 6244 speciale voertuigen, 9322 autobussen, 162.517 motorrijwielen en scooters en tot slot nog een restant van 3.487 overige motomjtuigen, zoals motor-carriers en invalidewagena.

Uit de gepubliceerde cijferlijsten blijkt,
dat we in 1928 met onze motorrijtuigen
juist de 100.000 grens waren gepasseerd.
Er werden toen in ons land 111.041 motorrijtuigen geteld. In 1962 kwamen we
voor het eerst over de 1.000.000-grens.
De inleiding van de statistiek wijdt
vooral aandacht aan de ontwikkeling van
het personenautopark van de laatste vijf
jaren. In 1962 zo zagen we al, waren er
729.651 personenauto's in ons land in gebruik. Vijf jaren voordien, en wel in '57,
waren er nog slechts 376.400. Vooral de
cijfers over de toeneming ten opzichte
van het jaar daarvoor zijn belangwekkend. We zien achtereenvolgens van 1957
tot en met 1962 in perentages per jaar
een stijging van het autopark van 14,8,
11,8, 8,4, 14,4 17,9 en tot slot van 18,5%.
Dat betekende b.v. dat er van 1961 op '62
een toeneming was van 114.150 personenauto's. Dat is dus iets meer dan het totale aantal motorrijtuigen dat ons land
bezat in 1928!
Uit de inleiding blijkt verder, dat de
toeneming van het aantal personenauto's
sinds 1957 niet gelijkmatig over de verschillende provincies was verdeeld. Ter-wijl het totale park in Nederland vrijwel
verdubbelde met een • stijging van 94%,
steeg het aantal personenauto's in Drenthe 136% en lag ook in Noord-Brabant,
Limburg, Overijssel en Gelderland de toeneming vrij aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. Opmerkelijk was daarbij dat in de provincies waar het autopark
relatief het sterkst toenam, de autodichtheid in 1957 belangrijk beneden het landelijk niveau lag. Zo telde men b.v. in
Drente in 1957 een personenauto op 39 inwoners, terwijl Nederland toen een personenauto had op 29 inwoners. Maar in
1962 telde Drenthe een personenauto op
17 personen, terwijl voor geheel Nederland dat getal lag op een op 16.
De inleiding zegt daarover dat in bepaalde gebieden dus sprake is geweest
van het inhalen van een zekere achterstand. Er is sprake van een nivellering.
Men heeft ook berekeningen gemaakt
over de autodichtheid ten opzichte van 't
aantal inwoners van twintig jaar en

ter. Het plaatje (in de pijp) had geen
contact meer met de sleutel (buiten de
pijp). U begrijpt vrienden, dat dit een afschuwelijke situatie was.
U'voelt wat er gaat k'omen. Ik moest
dat contact weer herstellen. Daartoe
schroefde ik de belendende moer van de
sleutel, waar op ik dit artikel uit de pijp
kon trekken. Het eerder genoemde plaatje
viel door de pijp naar beneden. De pijp
was weer vrij en niets stond de kachel
meer in de weg. Maar volgens tante
Agaat moest het plaatje er weer in en
dat was nu juist de moeilijkheid. Zulke
plaatjes laten zich niet door de gaatjes
in de pijp persen, waarbij dan ook nog
de spil ergens door geschoven moet worden. Ik bracht tante in herinnering, dat zij
een neef heeft, die op de Technische Hogeschool te Delft studeert. Ik stelde voor
de knaap op te bellen, maar daar wilde
tante niets van weten. Ik had het geval
uit elkaar gehaald en dus
vrouwelijke
logica is niet altijd redelijk, maar bijna
altijd messcherp. Ik heb er de hele zaterdagmiddag aan gespendeerd. U weet hoe
dat gaat, nietwaar? Plaatje tussen t\vee
vingertoppen in de pijp gebracht, spilletje door het eerste gaatje wurmen,
zoeken en. tasten of het spilletje door de
gaatjes van het plaatje gaat, vervolgens
spilletje door het andere gaatje van de
pijp. Dit staat er eenvoudig, maar het
heeft mijn leven waarschijnlijk met ettelijke jaren verkort. Op het laatst zat
ik onder de roet en de zwarte smeer. Tegeh de avond kon de kachel weer aan.
Laat ik niet verzuimen te vermelden,
dat ik de gaatjes van het plaatje te dicht
had geknepen, hetgeen mijn technische
bemoeiingen in niet geringe mate heeft
gedwarsboomd. Ik ben in bad gegaan enr
\eb de kuip tweemaal van vers wate
moeten voorzien.
Tante zegt dat ik een dure commensaal ben.
Bartje

ouder. Dan ziet men, dat daarbij nog
slechts kleine verschillen zijn van regionale aard. Deze dichtheid beliep in 1957 •
voor geheel Nederland een personenauto
op 18 personen, terwijl voor 1962 genoteerd kan worden een personenauto op
tien personen. Voor de verschillende provincies zien we dan cijfers variërend tussen twaalf (voor Friesland) en acht
(voor Noord-Holland). Dat is dus een zéér
laag cijfer! In Noord-Holland, dat aan
kop ligt, vinden we dus nu al, dat er per
acht personen boven de twintig jaar één
auto loopt!

wek .
De oplossing van de eindspelstudie van
de vorige week (Wit: Kf7, Tg7; Zwart:
Kfl, pionnen f2 en h5. Wit houdt remise)
luidt: 1. KgS!, h4, 2. Th7, U3. 4. ThS:,
KG2, 5. Th7!, flD, 6. Tg7+, Kh3, 7. Th7+
etc. De componist was Tsjechover.
*
Een in de problematiek en eindspelstudie bekend thema is het z.g. thema van
Nowotny, die het in 1854 „uitvond" en
waarbij op het snijpunt va»i de werkingslijnen van twee vijandelijke stukken met
verschillende wijze van bewegen (b.v. loper en toren) een stuk wordt geofferd.
Zie b.v. dit probleem van Lebedev:
Wit: Kd8, Dh7, Lg6, Ph8; Zwart: KfS,
Tfl, Ld3. Wit geeft mat in twee zetten:
1. Lf5!, de loper op het snijpunt van de
werkingslijnen van Tfl en Ld3. Er dreigt
zowel Df7 als Pg6 mat. Slaat de toren
op f5, dan gaat 2. Pg6 mat en slaat Zwart
met de loper, dan is het mat met 2. Df7.
Ook de volgende beroemde eindspelstudie van Goelajev uit 1926 toont het Nowotny-thema:
Wit: KaS, Lf2, pionnen f6, h2 en h5;
Zwart: Kf4, Ta4, Lcl( pion a7. Wit wint
als volgt: 1. f7! La3, 2. h6 en nu volgt
op 2. ...Ta5 de Nowotny-zet 3. Lc5ü.
Probeert Zwart met 2. ...Ta6 de h-pion
tegen te houden, dan wint 3. Lg3+, gevolgd door 4. Ld6ü etc.
Een prachtige studie, al kan ik persoonlijk de weinig natuurlijke stand niet
zo waarderen.
Dat kennis van het Nowotny-thema in
de praktische partij vruchten kan afwerpen, blijkt goed uit de in het diagram
afgebeelde stelling, die ontstond in een
partij Loyd-Moore (1879):

a

b

c

c

e

f

g

n

(Wit: Khl, Dc4, Tel, Th3, Pe5, Ph4. pionnen a2, g2, h2;
Zwart: Kh7, Db2, Ta6, TfS, LcS, Pc7,
pionnen a5, b7, f4, g7)
Natuurlijk kan Wit op meerdere manieren winnen, maar een snelle voortzotting schijnt niet voorhanden te zijn; op
1. Phg6+ volgt Lh3: en op 1. Pf5+ kan
Zwart nog Th6 spelen. Ziet u hoe Wit
wat in luttele zetten kan afdwingen?
Juist, na het voorafgaande is het niet zo
moeilijk: 1. De6ü Nu volgt op 1. ...Te6:
2. Phg6+ en 3. ThS mat en op 1. ...Le6
2. Pf5+, Kg8, 3. Pe7 mat!
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.
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„WELTEVREDEN

De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR en V.W. BESTEL,
Voor langere, termijn speciaal tarief

Erkend N.B.A. en Rijksgedlplomeerd!

ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A, Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON esese

Wegens enorm succes zijn wij gestart met een tweede „SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen
en brengen en
100 % succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen,
zijn wij het aangewezen adres. Er is nog plaats voor enkele personen.

Nederlandse deskundigen gaan kijken

Het adres voor

Stichting culturele Kring

Rookwaren,
pijpen enz.

Vee als statussymbool
c

in Tanganjika
Door de financiële medewerking van de Nederlandse Organisatie voor Internationalë' Bijstand is het mogelijk geworden drie Nederlandse deskundigen - een landbouw-, een veeteelt- en een zuivelexpert —. naar Tanganjika in Oost-Afrika te
zenden. Zij zullen in het Musoma-distrikt van Tanganjika, gelegen ten Westen
van het Victoriameer juist onder de grens met Kenia, een onderzoek instellen naar
de mogelijkheid van de vestiging van een zuivelindustrie. De organisatie van de
studiereis berust bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die ook het
eerste contact legde tussen de regering van Tanganjika en de Novib.
De drie deskundigen, zijn ir. Ch. A. Kan
van de Kon. Nederlandse Heidemaatschappij die de landbouwkundige aspecten van het onderzoek voor zijn rekening
zal nemen, ir. H. Appelman van het ministerie van Landbouw en Visserij, veeteeltdeskundige, en ir. P. Meyers, hoofd
van de zuiveltechnische afdeling van de
F.N.Z.
De deskundigen zijn niet de eersten die
in dit kader naar Tanganjika gaan. Als
gevolg van initiële besprekingen namelijk
tussen de president van de republiek Tanganjika en Z.K.H. Prins Bernhard, reisde
begin van dit jaar de heer F. M. van der
Sluis naar dit land. De heer Van der Sluis
is wnd. direkteur van de n.v. Ilaco, een
dochtermaatschappij van de Kon. Ned.
Heidemaatschappij. Het rapport, dat hij
naar aanleiding van zijn bezoek aan het
Musomadistrikt opstelde, dient de heren
Kan c.s. nu als richtlijn.
Over de consumptie van melk in Tanganjika is nog weinig te zeggen. Zoals
overal elders in Afrika — met uitzondering van Zuid-Afrika — is consumptie
van verse melk per hoofd der bevolking
echter zeer laag. Een der voornaamste
redenen in Tanganjika voor deze lage
melkconsumptie is, tenminste voor wat de
stadsbevolking betreft, gelegen in de
melkprijs die hoog te noemen is vergeleken met de gemiddelde lage inkomens.
Ook de kwaliteit van de melk wekt niet
op tot groter verbruik. Tenslotte is de
aanvoer van verse melk, als gevolg van
seizoenfluctuaties bij de produktie, onregelmatig en zijn de distributiemogelijkheden gering.
Schattingen van de produktie van melk
in Tanganjika zijn moeilijk te geven. Men
kan echter aannemen dat de produktie
laag is, aangezien de koeien veelal slechts
eens in de twee jaar kalven en vele dieren niet gemolken worden, terwijl de produktie per koe toch al niet groot is.
Een onbekende hoeveelheid melk wordt
gebruikt voor eigen consumptie. Een andere eveneens onbekende hoeveelheid
wordt plaatselijk en op streeKmarkten
verkocht. Alleen voor enkele steden zou
een schatting van de melkproductie enigs
zins gegrond kunnen zijn.
Over één ding zijn deskundigen het wél
eens: dat hoewel de hoeveelheid voedsel
van de volwassen Afrikaanse bevolking
niet onredelijk is, de kwaliteit ervan dui.delijke tekorten) vertoont aan 'eiwitten,
mineralen en bepaalde vitaminen. Vooral
voor de kinderen zou een toeneming van
de melkproduktie zeer belangrijk zijn.
Afrikaanse kindertjes krijgen namelijk
meestal zo lang mogelijk borstvoeding.
Als echter na 4 tot 8 maanden de borstvoeding achteruit loopt, krijgt de baby —
dat is althans in Tanganjika het geval —
een soort pap te eten. Deze is gemaakt
van eiwitarme stapelprodukten als mais,
bananen, cassave of zoete aardappelen.
Poor het tekort aan eiwitten en vitaminen krijgen de schoolrijpe kinderen de
gebruikelijke 'tekorten-ziekten'.
Tanganjika heeft een aanzienlijke veestapel, die het vestigen van een zuivelindustrie zou wettigen. Maar de problemen die daarmee verband houden zijn legio.
De veeteelt in Tanganjika wordt door
allerlei ziekten, hoofdzakelijk veroorzaakt
door de beruchte tsetse-vliegen en door
teken, ongustig beïnvloed. Beide plagen
kunnen ongehoorde verliezen aan vee teweeg brengen.
De bestrijding van de tsetse-vlieg is
buitengewoon moeilijk. Om het dier te
kunnen elimineren is het noodzakelijk de
'bush', die ermee besmet is, op te ruimen.
Dit opruimen is een kostbare geschiedenis.
Een ander probleem is de kwaliteit
van het vee, dat zeer te wensen over laat.
In Tanganjika is namelijk niet de kwaliteit van 't vee belangrijk, maar de kwantiteit. Hoe meer stuks vee iemand bezit,
hoe hoger aanzien hij heeft, ledere veebezitter probeert daarom zijn kudde zoveel mogelijk te vergroten. Grote kudden
worden gewoonlijk ook beschouwd als
een 'verzekering' tegen heel droge jaren,

gebaseerd op de stelling dat hoe meer
dieren men bezit, hoe meer er kans hebben de droogteperioden te overleven.
In grote gebieden wil men runderen
niet eens verkopen, omdat zoals gezegd
het aantal dieren dat men bezit, en niet
geld, iemand een hoog aanzien geeft. Als
gevolg van dit verlangen naar steeds grotere kudden wordt weinig aan selectie
gedaan, waardoor er teveel mannelijke
dieren zijn. De huidige methoden van
veehouderij verschillen in essentie weinig
van die, welke al sinds onheugelijke tijden in Tanganjika werden toegepast.
In het Musoma-distrikt waar de drie
Nederlandse deskundigen hun onderzoek
verrichten, is een veestapel van rond
700.000 stuks voorhanden, die zeker de
grondslag zou kunnen vormen voor een
zuivelindustrie. Ook hier gelden evenwel
de problemen, die hiervoor zijn geschetst.
Gelukkig worden de produktiegebieden in
dit distrikt niét Idoor tsetsevliegen geplaagd, wat al een heel ding is. Wel
schijnt vrij grote kalfsterfte voor te komen en lijdt het vee aan ziekten die door
teken worden overgebracht en aan een
ingewandziekte.
Vooral in het noordelijke deel van het
Musoma-distrikt vindt reeds een aanzienlijke produktie van ghee (een soort uitgesmolten botervet) plaats, naar schatting ongeveer 45 ton per maand. De
bereiding is wederom weinig hygiënisch.
Hoewel het uiteraard niet vooruit te
zeggen is of de deskundigen met positieve
rapporten in Nederland terug zullen komen, is het wel verklaarbaar waarom, de
Novib hun studiereis financiert. Het doel
van de Novib is het 'verlenen van technische, economische en financiële bijstand op plaatsen^waar dit nodig is'. De
bijstand beoogt dan vooral resultaten op
lange termijn. Mochten de rapporten van
de heren Kan c.s. dan ook gunstig luiden,
dan kunnen zij voor de Novib aanleiding
zijn tot diverse akties, waarbij wellicht
ook Nederlandse jongeren met ervaring
op gebied van de landbouw en zuivelindustrie gouden kunnen worden ingeschakeld.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Het spreekuur van de burgemeester zal
in plaats van woensdag 13 op donderdag 14 november worden gehouden.

is SIGARENMAGAZIJN
Door bijzondere omstandigh. zeer goed TEHUIS
gezocht voor 2 POESJES,
ca. 2 maanden, één FIKHALTESTRAAT 22, tel. 4854
de andere SPIERReeds vanaf 14 cent een prima sigaar! ZWART,
WIT, zusjes. Een adres
waar de diertjes bij elkaar
kunnen blijven greniet de
voorkeur.
Overleg
over
sterilisatie-vergoeding
is
mogelijk. Inl. secr. Dierenbescherming, Zandvoortselaan 52, tel. 4561.
Eerste bijeenkomst zal gehouden
Mevr. v. Dijk, Zandvoortworden op
selaan 143, vraagt voor zo
spoedig mogelijk NETTE
WERKSTER v. 2 ocht. p.w.
8 uur n.m. in het Gemeenschapshuis
Te
koop: BETONNEN
Ook nog niet-leden zijn van harte
KOLENKIST 9 mud ƒ 50;
welkom.
ronde
ETNA KOLENKACHEL, patrijzenstr. la
Secr. A. H. Strengers, Dr. de Visserstraat 9, Zandvoort. tel. 3635.
TE KOOP: huisk.- en slpkamer-ameubl., traplopers
enz. Te bevr. Boon, Haarl.str. 19tussen 19 e» 20 uur.
Sport- en Judoinstituut
Te koop: BORGWARD
Isabella, pas gespoten, in
st. Te bevr.:
Zaal Hogeweg 42 (privé 60) — Telef. 3965 uitmuntende
Stationsstraat 20achter.

„'t Hoekje"

Postzegelvereniging
Zandvoort e.o.

Vrijdag 15 november a.s.

WIM BUCHEL
NOVEMBER
Dames Keep fit

Lessen 's morgens, 's middags en 's avonds
Nieuwe club op donderdagavond 9 uur.

Jeugdjudo

Alle clubs in leeftijden van 7—15 jaar,
wegens overvolle clubs opgaven schriftelijk
of telefonisch.

Judoclub meisjes 14-18 jaar
donderdagavond 7 uur.

Judo „Keep fit" club heren
dinsdagavond 7 uur en 9 uur.

NIEUW

Te koop: Duitse HERDER
7 wk oud, m, off, stamb.,
uit zeer goede ouders.
Stationsstraat 20achter.
WINKELHUIS ruilen voor
WOONHUIS. Br. nr. 8801
bur. Z. Crt.
Pracht aanbiedingen:
FORD ANGLIA '60,
MORRIS CABRIOLET
en VESPA G.S, '60.
Troelstrastr. 28, tel. 3935.
KLUSJESMAN
vraagt
schilder-, wit- en timmerwerk, bill. prijzen. Uitsl.
binnenwerk. Br. 8802 Z.C.

Kleutergymnastiek met judo

Tong echtp. m. baby zoekt
leeftijd 4—6 jaar.; woensdagmiddag 4 uur voorlopige WOONRUIMTE
Br.
Henriëtte Bosmanstr. 75, Haarlem, telefoon
Boksen
(02500) 10307.
e
vrijdagavond 9 uur.
Deze interessante les is voor iedereen te HULP bij dame alleen, l
volgen, daar conditie en techniek op de of 2 middagen, flat.
voorgrond staan.
Telefoon 4697.

PRIVELESSEN

De beste en modernste

in indoortraining, judo, jiu-jitsu, boksen, Schoenenreparatie
body building. Gustige tarieven, speciale
halfuur-lessen.
maakt H ARM S
Massage, hoogtezon, infraphil,
Zuiderstraat 8, telef. 2740.
warme douches.

Heeft u stof?
Zandvoortse Bridgeclub

Soendastraat 34

wij maken een vlot en leuk
jurkje voor u. Mevrouw
Stoete, Coupeuse, De Ruyterstr. 10/1, tel. 2239.

't H E

in zaal
Zomerlust

vrijdag
15 november 1963

Het Nijmeegs Studentencabaret
met het programma „NIETES WELLES"
Entree ƒ 2,-. p.p.
Aanvang 20.15 uur.
Scholieren ƒ l,-—.

Te koop

halve villa t.o. de duinen, bev. 8 k., luxe Bruijnzeelkeuk., voor- en achtertuin en garage. Ook gesch. v.
pens. Te bevr. mak. W. Dorsman, tel. 02507-2775.

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

,<

Hotel „Zon en Duin"

. Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel: 2840

Weekblad EVA Televizier/Fix «n Fox
vraagt voor bezorging in bestaande wijk te

CT

ZAND VOORT ^
nette vrede* verkop er

Aanmelden bij bijkantoor
EVA/Televizier,
horststraat 6, Amsterdam, tel. 070-737622

Te koop: z.g.a.n. TV, 43
Café OOMSTEE
cm, gesch. voor 2e progr.
en ant. m- gar. ƒ 325,—. Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
Tel. (02500) 11782.
MOSSELEN
MYLENB DEMONGEOT Zeestraat 62, telefoon 2263
de bijzonder knappe Franse actrice, antwoordde op
de vraag, wat haarv lievelingsrol was: „Die an de
vrouw van Henry". tïenry,
dat is Henry Coste, een
fotograaf en een gelukkig
mens. In een rol AUTODRÖP vindt u op elke tabletverpakking een interessant
verhaal.
Vraag
naar. i
van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116'en wtl komen met de
nieuwste
en modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMELTER, v. ostadestr. 7a.

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zondag 17 nov., 8 uur
Toneelgroep Centrum

Dievenbal
Dinsdag 19 nov., 8 uur
Amsterdams Volkstoneél

Rooie Sien
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 5,90.

Woensdag 20 nov., 8 u.
Nederlands
Danstheater
Vrijdag 22 nov., 8 uur
Toneelgroep Theater

In de zesde en laatste selectiewedstrijd
Terug naar
eindigde in de A-groep het dameskoppel AUTOVERHUUR
Warschau
Polak-Sneiders met 57,64% op de eerste
Pr.:
ƒ
1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
„ZANDVOORT"
Coup. geldig (behalve
plaats. Tweede werd de fam. Stocker
Vei-huur van Opeis en
op 19 nov.). Voorv. o.d.
Volkswagens met roldak.
met 55,56%.
speeld 2 dg erv. v. 10Gertenbacha
Drukkerij
Tel. 4580, b.g.g. 3283
15 u. Tel. na 12 uur.
In de B-groep werd het koppel RasDr. Schaepmanstraat l
Achterweg l, telef. 2135 .
poort-Sjouwerman met 62,96% eerste.
Het koppel Jongbloed-Schutte werd tweeK.J.C. „Noord"
de met 57,87%.
De stand in de competitie van de maand
Mevr. Notterman-de Zwartje behaalde
november luidt als volgt:
in de C-groep met 57,41% de eerste
voor alle doeleinden. 1. J. Rijbroek 5583 p.; 2. W. Hoogendijk
5302; .3. J. paap sr. 5139; 4. J. Hoogenplaats. Dit koppel werd op de voet gedijk 5026.
volgd door fam. y. Straaten met 56,48%. Minimum-afname 100 liter, gratis; thuis^
In de D-groep eindigde op de eerste bezorgd. Besteladres:
plaats het koppel' Fabel-Stor met 64,35%.
Tweede werd het | dameskoppel Spiers-Stor HALTESTRAAT 22, Zandvoort, tel. 4854
met 59,26%.
In de eindstand werd het koppel Jongbloed-Schutte eerste met 348,61% en kan
dus als koploper van de A-lijn worden
beschouwd. Bij de B-lijn heeft het daTELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
meskoppel v. Dartelen-Vallo met 313,37%
*
ir
de leiding. Bij de C-lijn staat de fam. 2100 Politie (alleen noodgevallen) "
Stocker met 296,18% bovenaan en bij de 2345 Gemeente-secretarie
D-lijn mevr. Jacobs-Hulskemper
met
als:
3043, 3044 Politie
277,82%.
geboortekaartjes
2262 Informatiebureau
VreemdelingenverIn de viertallencompetitie werd Zandkeer, kiosk Raadhuisplein.
verlovingskaartjea
voort l verslagen door Boekenroode 3 2000 Brandmelding
ondertrouwclrculaires
met 6-0.
4389 VAMOR-Rijschool ,£>e tfranaing",
rouwcirculaires
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.

Familiedrukwerk

Hoogwaardige
petroleum
17 cent per liter.

Otten's Oliehandel

Begrafenis G. Keur
Ruim tweehonderd belangstellenden woonden j.l. zaterdag de teraardebestelling bij
van de heer G. Keur, die j.l. woensdag
onverwacht overleed.
Aan het graf werd gesproken door burgcmeester mr. H. M. van Fenema, door
de heer A. A. Cense, directeur van de
Gemeentebedrijven en door de heer A, J.
van der Waals namens de Hervormde
Gemeente.
• Een zwager van de overledene dankte
voor de ondervonden belangstelling'.

Bezoek aan Rotterdam
De personeelsvereniging van ambtenaren
gaat vrijdag 22 november a.s. naar Rotterdam. Er staat een bezoek aan het Cineramatheater op het programma.

Belangrijke

FAMILIE

DRUKWERK

Zandvoortse Damclub

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West,
ziet er als volgt uit:
Hillegom
7 5 2
Velsen
7 4 2
Quick A
8 5 O
HBC
8 3 3
Ultrajectum
7 4 0
Zandvoortm.
7 4 0
Celeritudo
7 3 1
TYBB
6 2 2
Schoten
8 2 2
UVV
8 2 1
Ripperda
7 1 1
Baarn
6 1 0

Hont-

2e klasse B,
O 12 17- 6
l 10 19-14
3 10 20-16
2 9 13-10
3 8 16-12
3 8 13-11
3 7 10-11
2 6 15-15
4 6 8-13
5 5 13-19
5 3 10-20
5 2 5-12

(02500) 42212 Garage Fliniermani Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABDe return-ontmoeting Zandvoort-Heemen RENAULT-servlce-dealer.' •
stede, die j.l. woensdag in het Gemeen- 2071 Horlagebedrijj C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
schapshuis plaats vond, had een spannend
verloop. Zandvoort startte veelbelovend 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
,,<
en nam een 6-2 voorsprong. Onder de.
toenemende druk van het sterke Heem- 2424 Autobedrijven ,JRinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
stede werd deze voorsprong teniet ge2231
Boekhandel
v/h Esvê, Gr. Krocht 17.
daan en werd een 8-8 gelijke stand 'be2525
W.
Schouten,
centrale verwarming,
reikt. Zandvoort trachtte hierna de laatoliehaarden, gasforn. en wasautom.
ste twee punten,' nodig voor de overwinZandvoort,
ning, in de wacht te slepen. Het lukte 4673 Nachtveiligheidsdienst
Vondellaan 45rood.
niet. Heemstede won de wedstrijd met
2135 Gertetibachs Drukkerij,
9-11.
Courant, Achterweg l.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135
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ZANDYOORTSE COURANT

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJa de Jong

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

B. en W. en raadscommissies
maakten. begroting} 1964f sluitend
In de raadvergadering van a.s. dinsdag biedt het college van b. en w. de dames
en. heren raadsleden een sluitende begroting voor 1964 aan. De begroting voor het
komende jaar, die door het gemeentebestuur in de eerste helft van oktober werd
aangeboden, vermeldde aanvankelijk een nadelig saldo van ƒ 437.000.
Daar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ook voor het jaar 1964 vasthouden
aan de eis van een sluitende begroting, stelde het college voor, in overleg met de
commissies van bijstand uit de raad, de begroting aan een nauwgezet onderzoek
te onderwerpen. Het resultaat van dit onderzoek, waar het gemeentebestuur sceptisch tegenover stond, is dat een sluitende begroting 1964 werd verkregen.
In de begroting voor 1964 is een aantal
wijzigingen in de ramingen, zowel bij de
inkomsten als de uitgaven, aangebracht.
Een aantal onderhoudsposten, salarisvergoedingen en afschrijvingen op investeringen, werd lager geraamd tot een bedrag
van rond ƒ 90.000. De inkomsten van een
aantal posten werd hoger geraamd tot
eenzelfde bedrag. Een verhoging van de
inkomsten uit de strandexploitatie werd
op ƒ 50.000 geschat. De winst uit het Gasbedrijf, wanneer de raad akkoord gaat

Jieëte

met de verhoging van het bestaande tarief met l cent, werd geschat op ƒ 79.623.
De rijksbijdrage in de politiekosten werden voor 1964 met ƒ 50.000 hoger geraamd in verband met de salarisverhogingen in 1963.
In de begroting werd een stelpost,, Compensatie-uitkering wegens het vervallen
van 150 opcenten op de personele belasting" opgenomen, waarbij werd geanticipeerd op de totstandkming van de Wet
verruiming plaatselijk belastinggebied. Deze post werd geschat op ƒ 84.600.
Bij raadsbesluit van 14 december 1948
werd met de n.v. Bank voor Nederlandse
Gemeenten te 's-Gravenhage, ingaande
l januari 1949 voor onbepaalde tijd een
rekening-courant-overeenkomst
aangegaan. Omtrent het oedrag van het krediet
werd echter bepaald dat dit jaarlijks zou
worden vastgesteld.
Voor het lopende jaar bedraagt het krediet ƒ 500.000. Na gepleegd overleg heeft
genoemde bank het college van b. en w.
medegedeeld, dat zij bereid is ook voor
het komende jaar een krediet tot genoemd
bedrag beschikbaar te stellen. Mocht in
de loop van 1964 blijken, dat de gemeente
tot een Hoger bedrag behoefte heeft, dan
is de directie bereid omtrent een verhoging overleg te plegen.
*
Bij raadsbesluit van 30 oktober 1962, verleende de raad het college machtiging om
gedurende 1963 1ten laste van de gemeente één of meei kasgeldleningen aan te
gaan.
B. en w. achten het gewenst, dat de
raad deze machtiging ook weer voor 1964
verleent. Het moet immers niet uitgesloten worden geacht, dat de gemeente in het
komende jaar tijdelijk een tekort aan liquide'' riiiddelen zal hebben. Ook" voor '64
zouden, zij het maximaal op te nemen bedrag vastgesteld wensen te zien op twee
miljoen gulden. Hierin is dan mede begrepen het krediet a ƒ 500.000," hetwelk —
zo nodig — in 1964 in rekening-courant
bij de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten kan worden opgenomen.
*
Bij raadsbesluit van 26 maart j.l. werd
een tweetal vaste geldleningen aangegaan,
t.w. één van ƒ 1.000.000 per l november
1963, alsmede een andere geldlering van
ƒ 1.500.000, waarvan de eerste termijn
groot j 500.000 zal worden, opgenomen in
het komende jaar.
De omstandigheid kan zich derhalve

voordoen, dat de gemeente, evenals thans
het geval is, in 1964 tijdelijk een overschot
aan kasmidddelen zal hebben.
Het zal wenselijk zijn deze overtollige
gelden ook dan tegen een zo hoog mogelijke rente te beleggen, hetzij dooruitzetting als bijzonder deposito of b.v. door uitlening in de vorm van kasgeldleningen.
B. en w. stellen de raad daarom voor
het college ook voor 1964 te machtigen tot
het beleggen van overtollige kasmiddelen.
*
Bij raadsbesluit van 27 augustus j.l. werden, ingaande l oktober 1963, voor de tijd
van een jaar benoemd de leden en plaatsvervangende leden van de commissie van
advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947.
De heer P. Korstenbroek jr., die tot
plaatsvervangend lid werd benoemd, heeft
deze benoeming niet aanvaard.
In diens plaats bevelen b. en w. thans
ter benoeming aan de heer mr., J. H. J.
M. van den Hout.
*
Het bestuur van de gymnastiekvereniging
„Oefening Staalt Spieren" heeft het gemeentebestuur in een schrijven medegedeeld, dat deze vereniging op 5 maart
1964 zestig jaar zal bestaan. Het bestuur
meent, dat^ dit jubileum niet ongemerkt
voorbij mag gaan en heeft verscheidene
turndemonstraties op het programma
staan, waarbij de deelneming is verzekerd
van verschillende bekende gymnasten uit
binnen- en buitenland.
Voorts bestaan er plannen voor het houden van een volleybaltournooi, het organiseren van wandelmarsen in Zandvoort en
omgeving en het houden van onderlinge
wedstrijden op gymnastisch gebied tussen
de in Zandvoort gevestigde scholen.
De aan een. en ander verbonden kosten
kunnen volgens het bestuur echter niet
uit de gewone middelen der vereniging
worden bekostigd.
In verband hiermede wordt reeds geruime tijd van de leden der vereniging een
extra-bijdrage gevraagd. Verder is een
jubileum-commissie ingesteld, die onder
meer tot taak heeft gelden bijeen te brengen, voor bovenstaan doel.
Alhoewel het bestuur bij de genoemde
evenementen een grote belangstelling verwacht, waardoor dus én de entreegelden
én de hier genoemde extra-baten z.i. voldoende lijken om de uitgaven te kunnen
dekken, is' het niet uitgesloten, dat bij
minder gunstige weersomstandigheden de
financiële uitkomsten een verlies kunnen
opleveren.
Met het oog hierop heeft het bestuur
gevraagd 'om een gemeentelijke garantie
voor de betaling der kosten, tot een bedrag van maximaal ƒ 4000,^-.
Gelet op de plaats, welke de gymnastiekvereniging1 in de Zandvoortse gemeenschap inneemt en op hetgeen zij in het
belang van de lichamelijke oefening verricht, kan de gemeente zich, volgens het
college, niet afzijdig houden.
De meerderheid der commissie van bijstand voor de financiën c.a. is van oordeel,
dat de gevraagde garantie moet worden
verleend, zij het, dat het bedrag der garantie beperkt dient te blijven tot ƒ 3000.
B. en w. kunnen zich hiermede verenigen.
Het gemeentebestuur stelt de raadsleden
voor de door het bestuur der gymnastiekvereniging o.S.S. gevraagde garantie te
verlenen tot een bedrag van ƒ 3000,—.

Ruim vier weken na het aanbieden van de
gemeentebegroting voor 1964, die een nadelig saldo van ƒ 437.000 te zien gaf, i's
het college van b. en w. er in geslaagd
het geraamde tekort weg te werken. Dit
in overleg met de verschillende commissies van bijstand uit de raad. Een resultaat dat het gemeentebestuur niet in het
minst moet hebben verrast. In de bij de
begroting gevoegde toelichting, gaf het
gemeentebestuur immers blijk, weinig
vertrouwen te koesteren de begroting voor
het komende jaar alsnog sluitend te
krijgen. Het is dus toch mogelijk gebleken
het tekort te elimineren 'en dit in een recordtempo. De vraag rijst of dese operatie
niet voor het aanbieden van de begroting
mogelijk was geweest. Bet was al geruime
tijd bekend dat G-ed. Staten ook voor 1964
een sluitende begroting onder ogen wilden
krijghen.
De opheffing van het nadelig saldo is
o.m. bereikt door het verminderen van een
aantal uitgaven en het verhogen van een
aantal* inkomsten, waarmee in totaal een
bedrag van rond ƒ 190.000 is gemoeid. Een
verhoging van het tarief voor het gebruik van strandstoelen moet de inkomsten voor 1964 wet ƒ 50.000 vermeerderen. In tegenstelling met de verwachte
verhoging van -het watertarief, wil het
college van b. en w. de gasprijs met l cent
verhogen. Wanneer dit voorstel door de
raad wordt aanvaard, verwacht men een
stijging van de winst met rond ƒ 43.000.
In totaal worden de inkomsten uit het gasverbruik geschat op ƒ 79.623,—.
Achter de verhoogde raming van de uit, kering van de rijksbijdrage in de politiekosten met ƒ 50.000 en de compensatieuitkering bij het vervallen van de opcenten van de personele belasting met
ƒ 84.600, moet een vraagteken worden geplaatst. De verhoogde uitkering van het
rijk in verband met de salarisverhoging
bij de gemeentepolitie hangt nog in de
lucht. Het is nog niet bekend hoe hoog
het bedrag van de vergoeding zal zijn en
wanneer dit bedrag wordt uitgekeerd. Het
resultaat kan wel eens teleurstellend zijn
en opnieuw een bres slaan in de nu sluitende gemeentebegroting.
De mens moet zich losmaken van haat en dreigement
Ditzelfde geldt voor de in de begroting
geraamde compensatie-uitkering wegens
het vervatten van de ISO opcenten ap de
personele belasting. Ben
desbetreffend Het was geen gemakkelijke kost, die de heer G. Lutke Meijer uit Schiedam zijn
wetsontwerp, dat de verruiming van het gehoor voorzette tijdens een bijeenkomst van de afdeling Zandvoort van het Hugemeentelijk belasting gebied beoogt, moet
de Kamers nog passeren en het is de manistiseh Verbond in het Gemeenschapshuis op maandagavond j.l.
vraag of het wetsontwerp ongewijzigd zal
worden aangenomen. Onder deze omstan- De kwestie van de politiek, „aan politiek
digheden lijkt liet op zijn minst voorba- doen", aldus spr., is een vraag naar de kiest, is verwant aan zijn levensbeschouwing.
rig de verwachte uitkering in de begroting voor het komende jaar onder te brén- keuze, die de mens maakt. Dit geldt ook
voor de humanist. Maar de humanist beDe godsdienstige gedachtewereld met de
gen.
Dit blijkt ook uit het antwoord van Ge- perkt zijn keuze door è, priorie de confes- afgeronde begrippen over God, gezag, goed
deputeerde Staten van Noord-Holland aan sionele partijen in zijn keuze uit te scha- en kwaad, het voortbestaan van de ziel en
het adres van de heer W. M. B. Bosman kelen, omdat hij zich niet thuis kan voe- het gebod van de naaste lief te hebben, is
— augustus 196S — waarin G.S. er -met len in een groepering, die in haar werk- nauwelijks meer te aanvaarden, zegt
nadruk op wijzen „dat op de voorgenomen zaamheid naar buiten steunt op de ge- Freud, die weer door J. Huxley geciteerd
wettelijke regeling nog niet mag worden openbaarde waarheid van het Evangelie wordt. Bovendien is het liefdegebod niet
vooruitgelopen, omdat de financiële ge- van Christus. (Spr. had het in zijn af wij- een eis, die alleen het christendom stelt.
Met name de katholieke politiek geeft
volgen en de data van inwerkingtreding zing van iedere vorm van dictatuur zelfs
van de te verwachten wetten, waartoe de over de partijen, die een Paus in Rome en de andersdenkende (w.o. de humanist)
Staten-Generaal nog moeten besluiten, een Paus in Moskou hebben! Deze vereen- conflictstof genoeg, meende spr. Maar ook
zelviging Rome-Moskou lijkt op z'n minst daar zijn momenteel dingen gaande, die
thans nog niet zeker zijn".
wij moeten erkennen als een mogelijkheid
En het college van G.S. voegt daaraan genomen gewaagd! - verslagg.)
Blijft hier in Nederland voor de huma- voor de toekomst.
toe: „dat het van mening is dat de tekorDe humanist, die de mens centraal stelt,
ten moeten worden opgeheven, c.q. be- nist over de liberale groep (vvd) enerperkt, met de thans aan de gemeenten ter zijds en de socialistische partij (pvda) an- zal zijn wereld- en levensbeschouwing: babeschikking staande reële middelen en dat /lerzijds. En ook de P.S.P., voorzover deze seren op zijn vrijheid van denken als een
in het algemeen niet op toekomstige mo- zich keert tegen 't gebruik van de atoom- redelijk strevend wezen en vervolgens op
bom verdient de aandacht.
zijn verantwoordelijkheid tegenover z'n
gelijkheden mag worden gespeculeerd".
naaste. Het politiek accent moge dan verWaren er bij het sluitend maken van de Toen wijdde spr. zich aan een-" uitvoerige schillen en bij de liberalistische denkwijze
gemeentebegroting geen andere mogelijk- beschouwing van de sociaal-filosofische voortspruiten uit economische overweginheden meer dan te anticiperen — het denkwijze van Berdjajew en J. Huxley. De gen, terwijl dit bij de socialisten veel meer
woord is van het gemeentebestuur — op eerste ziet het dynamische in de mens, die ligt op sociaal terrein, de humanist zal
toekomstige rijksuitkeringen, waarvan tot dan ook optreedt als mede-schepper en zich steeds voor ogen houden een ethisch
op heden nog niets vaststaat? Bij de wij- laatstgenoemde voert een pleidooi voor de handelend wezen te zijn.
ziging in de begrotingsposten, die het ge- rede en de evolutie van de geest, d.i. een
De eisen, die het humanisme stelt in de
meentebestuur in overleg met de commis- strijd van de zelfverwezenlijking, welk politiek, zo er sprake zou zijn van een
sies van bijstand hebben aangebracht, tnis- proces zich afspeelt in het psycho-sociale eigen politieke richting, liggen dus deels
hier, deels daar.
sen wij enig voorstel m.b.t. de huidige ex- vlak.
De mens dient zich voortdurend op de
Spr. formuleerde enkele ervan, zoals deploitatie van het circuit. Een exploitatie,
die nu reeds meer dan vijftien jaar een zin van het leven te bezinnen, ofschoon ze tijdens een internationale conferentie te
zware druk uitoefent op het gemeentelijk dit de humanist niet gemakkelijk zal val- Oslo in 1962 in discussie zijn geweest:
budget. De schuldenlast van de racebaan len, omdat deze zelfbeschouwing hem on-, categorische afwijzing van het geweld,
daalt, maar ook de inkomsten worden willekeurig trekt naar de mystieke sfeer, uitbanning van de rassendiscriminatie, de
ieder jaar minder. Voor dit jaar komt een waartegen hij zich moet verzetten. Toch „ont-mythologisering" in die gebieden,
bedrag van bijna ƒ 75.000 ten laste van de dient de mens zich een doel te stellen. Ook waar de mythologie nog een wezensbestanddeel van de bevolking uitmaakt, welbegroting en het eind is nog niet in zicht. in de politiek.
Dit zich daadwerkelijk bemoeien met de vaartsspreiding en een vrijetijdsbesteding,
D.w.z. wanneer het gemeentebestuur en
de raad het circuit als taboe blijven be- politiek wil, aldus spr., niet zeggen dat wij die in overeenstemming is met de waarschouwen. Een zaak waarover men maar ons moeten uitsloven voor het partijwezen, digheid van de mens, de bejaardenzorg,
beter niet kan spreken, moreel en finan- zoals wij dat kennen in ons land, maar de die een probleem van de eerste orde gaat
cieel. Toch kan men niet blijven zwijgen mens moet zich bewust zijn van zijn doel- worden. Vanzelfsprekend neemt de atoomgerichtheid. De politieke richting,, die hij bom en het gehele atoomvraagstuk een
wanneer men schoon schip wil maken.

De humanist en de politiek

fa

gedoelde

Vijftig internationaal beleende figuren, o.w. de •politici Mendes-France,
Attlee en Pearson, de literatoren O. P. Snow, Huxley en Thomas en de
wetenschapsmensen Otto Halm, Sabln en Lehman, hebben een manifest
ondertekend, waarin zij het recht van de mens gevrijwaard te zijn
van honger onderschrijven.
„Het is een onverdraaglijke gedachte dat het geweldige reservoir van
kennis en rijkdom die In de wereld aanwezig is, nauweUjlcs wordt ge~
brui7ct om het lot van de geer velen te verbeteren die er zo wanhopig
om verlegen zitten. Honger is wel de allergrootste nood. Honger en verkeerde voeding belemmeren in ieder opzicht do vooruitgang van een volle.
Ontwikkeling is slechts dan van blijvende aard als alle nationale hulpmiddelen worden gemobiliseerd. In eerste instantie is echter ook hulp van buiten-af onontbeerlijk om deze nationale inspanning richting te geven en haar aan te vutten. De belemmeringen voor de vooruitgang liggen niet zozeer op wetenschappelijk als wel op sociaal en economisch terrein. Overdracht van kennis, het verschaffen van kapitaal
alsmede het treffen van voorzieningen op het gebied van het onderwijs zijn de beste
manier om een ontwikkeling te verkrijgen naar een -menselijker bestaan.
De problemen zijn veelomvattend en urgent en kunnen alleen worden opgelost als
nationale inspanningen geschraagd worden door internationale bijstand en samenwerking. In dit verband zouden handelsovereenkomsten erop gericht moeten zijn de
waardigheid en onafhankelijkheid van ontwikkelingslanden te beschermen door deze
landen in staat te stellen hun produkten op de wereldmarkt te verkopen.
Indien de ekonomisch ontwikkelde landen — zowel de kapitalistische als de communistische — met elkaar samenwerken om honger en armoede, de aartsvijanden van
de mensheid, uit te bannen, dan zal het gemeenschappelijk vertrouwen kunnen
groeien, noodzakelijk voor het bereiken van dat andere fundamentele recht: het
recht gevrijwaard te zijn van de vrees voor oorlog.
De ondertekenaars wensen met de grootste nadruk te stellen dat het primaire en
fundamentele recht van de mens is: gevrijwaard te zijn van honger. Om dit te bereiken bevelen zij aan dat regeringen en volken gezamenlijk zich nationale en internationale inspanningen getroosten. Zij willen in het bijsonder de aandacht vestigen op
de kolossale verspilling die het gevolg is van steeds meer en steeds nieuwe vormen
van bewapening, en op de immense steun die de Anti-Honger-Campagne zou kunnen verkrijgen als slechts een deel van deze bedragen daaraan zouden worden besteed.
Zij zijn er stellig van overtuigd dat de internationale Anti-Honger Campagne,
omdat daarin niet het slechtste maar juist het beste van de mens wordt aangesproken, de internationale spanningen kan verminderen en de intermenselijke verhoudingen verbeteren."

Agenda

Intocht Sint Nicolaas

van de openbare vergadering van de raad
der gemeente Zandvoort op dinsdag.,19 no-.
vember om 20 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Garantiekosten viering 60-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging
Oefening Staalt Spieren. *
5. Belegging van gelden.
6. Kasgeldleningen 1964.
7. Krediet rekening-courant n.v. Bank
voor Nederlandse Gemeenten.
8. Gemeentebegroting 1964.
9. Wijziging legesverordening.
10. Verstrekken rentedragend voorschot
aan de Zandvoortse Muziekkapel t.b.v.
het trommelkorps enz.
11. Rondvraag.

Op uitnodiging van het Initiatief-comitê
Zandvoort, brengt Sint Nicolaas met zijn
gevolg a.s. zaterdag 23 november een bezoek aan de badplaats. De bisschop van
Myra wordt omstreeks half drie bij „De
Tol" verwacht, waar hij wordt verwelkomd door de commissie van ontvangst.
Gezeten in een open wagen, voorafgegaan
door de Muziekkapel en het tamboerkorps,
gaat de Sint vervolgens via de Haarlemmerstraat, Hogeweg, Badhuisplein, KerVstraat en Kerkplein naar het raadhuis. Op
het bordes van het gemeentehuis wordt
Sint Nicolaas begroet door de burgemeester. Na de officiële ontvangst zal de Sint
een bezoek brengen aan de oudste en de
jongste inwoner van Zandvoort.

grote plaats in in het leven van de hedendaagse mens. Het humanisme meent dan
ook dat aan de dreiging van de a-bom en
het nemen van atoomproeven een einde
moet komen.
De mens moet zich losmaken van haat
en dreigement en leven in een positieve toekomstverwachting. Dit betekent voor
iedere mens afzonderlijk, dat hij deze toekomstverwachting heeft door te geven als
een erfenis, waar die mens ook staat in
de hedendaagse maatschappij.
Deze inleiding werd gevolgd door een
vrij uitvoerige gedachtenwisseling tussen
enkele aanwezigen en spreker, een gedachtenwisseling, die — zoals sommigen
eerlijk bekenden — te hoog voor hen was.
Het wil ons ook voorkomen dat de discussie, waarin de wijsgerige stelsels van
Boedha en Confucius herhaaldelijk in het
geding kwamen, min of meer buiten de
orde was.
H.W.

Brandje in gang
Dinsdagochtend werd de brandweer omstreeks half tien gealarmeerd voor de bestrijding van een brandje in de gang van
een perceel in de Van Ostadestraat. Het
vuur werd snel geblust. De oorzaak was
het spelen met lucifers door een driejarig
kind.

Jaarvergadering P.v.d.JL.
De plaatselijke afdeling van de Partij van
de Arbeid belegt hedenavond in Ons Gebouw de jaarvergadering. De voorzitter
van de afdeling, de heer G. J. Sterrenburg,
stelt zich niet meer voor deze'functie beschikbaar, maar is wel bereid als bestuurslid aan te blijven. Mevr. Mol-van
Bellen treedt af als secretaresse en is eveneens bereid zich als bestuurslid candidaat
te stellen. Voor de functie van voorzitter
heeft het bestuur de heer A. J. van der
Moolen kandidaat gesteld en voor de
functie van secretaris, de heer H. de Jong.
De aftredende bestuursleden de heren
Poots, Chr. Santen en K. Santen stellen
zich herkiesbaar.

Wijziging buslichting
De directeur van het PTT-kantoor te
Zandvoort verzoekt te willen meedelen,
dat met ingang van maandag 18 november 1963 de laatste postverzending van
maandag t.m. vrijdag vanuit Zandvoort
zal worden gewijzigd. Dit staat in verband
met het feit, dat in Haarlem onvoldoende
tijd is om alle aangevoerde post voor de
nachttreinen te verwerken. Om dus vertraging in de overkomst te voorkomen zal
de laatste verzending worden vervroegd.
De laatste buslichting van de brievenbus
aan het hoofdkantoor zal plaatsvinden te
19.45 uur; de andere bussen in Zandvoort
zullen voor het laatste worden gelicht om
18.20 uur.
De verzending op zaterdag blijft ongewijzigd.

De bus gemist

PREDIKBEURTEN

Mensen en zaken
Verjaardag
De jongen had kans gezien al z'n huisgenoten te aktiveren om het feest van z'n
achttiende verjaardag te helpen voorbereiden. Het was een heel gedoe. Achttien jaar
word je niet iedere dag, had hij gezegd en
daarom was er naar zijn mening alle reden
voor een inhoudsvol feest te vieren.
Zijn ouders hadden op z'n herhaald aandringen schoorvoetend toegestemd in het
afstaan van hun slaapkamer, die ingericht
zou worden als dansvloer. Die slaapkamer
was hier bijzonder voor geschikt, omdat
zij naast de huiskamer ligt. En waarom
z'n zuster, toen ze anderhalf jaar geleden
achttien was geworden, wél en hij niet?
Ja, daar zat iets in. Hij kreeg de tijdelijke
super-visie over het ouderlijk slaapvertrek, dat op die zaterdag in november een
ware metamorfose onderging. Hij maakte
zich uitermate verdienstelijk tijdens de
planning van het feest. Hij gaf aanwijzingen en liet iedereen voor zich werken. Tegen de middag kreeg hij door dat hij er
zelf ook iets aan moest doen. Dat deed hij
zo enthousiast, dat vader met één zorgehjk gezicht in verkapt beklag ging bij
moeder. De laatste gaf geen krimp en
wees bij voorbaat iedere verantwoordelijkheid van de hand. Terecht vestigde zij de
'aandacht op het gezinshoofdschap van
vader. Er waren hopen slingers aangevoerd, die met de leuke vlaggetjes van
tante Lies ook. Maar het indrukwekkendste attribuut was wel het grote visnet, dat
hij los had gekregen van een plaatselijke
handelaar in zeebanket. Het net, dat niet
helemaal in conditie was en talrij'ke gaten
vertoonde, zat hier en daar verontrustend
in de war. (Later bleek dat het speciaal
voor feestelijke doeleinden op aanvraag
werd uitgereikt door eerder genoemde handelaar. Vorige feestelingen hadden het dus
niet zachtzinnig behandeld.) De woeste
knopen vormden grote knoedels, die onontwarbaar bleken. Totdat een vrouwehand er zich mee ging bemoeien
Toen
was het nog alleen maar een kwestie van
artistieke vlakverdeling.
De vier muren van de slaapkamer werden bedekt met het net en in de mazen
werden, naar een idee van een der vrienden, papieren vissen van allerlei kleur, gehangen. Daarna kondigde de achttien-i
jarige zoon aan dat de deur van de slaapkamer er uit moest. Er had een koortsachtig overleg plaats tussen zoon en vader
en laatstgenoemde besloot, met het oog op
een taktvol huiselijk beleid in moeilijke
kwesties, de deur uit de hengsels te doen
lichten. Onmiddellijk hierop gaf moeder
opdracht 't vuur in de kachel op te porren.
De kachel deed z'n best voor twee kamers. Ook werden stoelen, tafeltjes, en
kastje uit de slaapkamer gedragen om een
zo ruim mogelijke dansgelegenheid te krijgen. Het is duidelijk dat er elders in het
huis een enorme ravage ging ontstaan vanwege de opslag van slaapkamer-inboedel.
Moeder begon zachtjes maar nadrukkelijk te kermen, de organisatoren van beiderlei kunne dwarrelden als dorre bladeren
door elkaar, terwijl het achttienjarige
feestvarken met stemverheffing onuitvoerbare en tegenstrijdige bevelen gilde.
Iemand zette radio-Veronica aan en de
twee jongste zonen installeerden zich voor
de beeldbuis voor Swiebertje. De negentienjarige dochter des huizes ging blokfluitoefeningen blazen voor het kweekschoolproefwerk.
Moeder trok haar mantel aan, verklaarde met glazige ogen: „Zoek 't maar uit!"
en ging naar buiten. Vader stopte z'n pijp
en zei dat hij naar de bibliotheek moest.
Door de gesloten vensters en deuren drong
een oorverdovend lawaai naar buiten.
De avond, die volgde bracht aan het licht
dat de kornuiten kans hadden gezien van
de slaapkamer een enigszins buitenlands
aandoend danstentje te maken. De lichtbron had men met een oranje lampion zodanig getemperd, dat vader er even z'n
voorhoofd voor fronste, maar hij nam zich
voor deze avond wat door de vingers te
zien.
Er kwamen een stuk of wat paren naar
het feest, die met de achttienjarige jubilaris en z'n gezellin weldra het intieme dansvloertje tot berstens toe bevolkten. Hier
en daar ging men over tot de twist, maar
dat was levensgevaarlijk door de beperkte
ruimte, die men had. Overigens vroeg vader zich af of de pick-up van de dochter
des huizes, die men gecharterd had, geen
volumeregelaar meer had. Er werd gedanst tot de neusvleugels begonnen te trillen. De techniek was verbluffend, want er
werd braaf gehuppeld op moeilijke passages, die Oscar Peterson in „The golden
striker" uit z'n klavier wrong en het ritme
van Stan Getz, Sony Sitt en Dizzy Gillespie bleek geen moeilijkheden voor de jongelui op te leveren.
Het ouderpaar had zich met enkele getrouwen in de luwte van de huiskamer
teruggetrokken. Op een gegeven ogenblik,
waarop vader nog eens een koele dronk
uit het verlof A-arsenaal serveerde, ontdekte hij dat de enige half verduisterde
lichtbron in de danstent was vervangen
door een paar flakkerende kaarsjes. Hij
kreeg een devote stemming, die overigens
geheel in overeenstemming was met de
gevoelens der aanwezigen, die zich even
op de vloer, met de rug tegen de muur hadden neergezet. Toen vader terugkwam in
de huiskamer, keek moeder hem vragend
aan. „Ze rusten uit
!" zei vader grinnikend. „De schatten!" zei moeder teder.
Even later rolde er een krijsend en stampend feestgedruis vanuit het domein der
schatten de huiskamer in. „Windkracht
elf", zei vader.
MOMUS.

Watergetijden
nov.
17
18
19
20
21
22
23

HW

LW

4.08 12.00
4.40 12.30
5.10
0.30
5.46
1.30
6.17
2.00
6.54 2.30
7.41
3.00

HW
16.18
16.49
17.41
17.54
18.30
19.13
20.06

LW

strand
berijdbaar
24.00
8.00—14.00
24.30 8.30—14.30
13.00
9.00—15.30
13.30
9.30—16.00
14.00 10.30—16.30
15.00 11.00—17.00
15.30 11.30—18.00

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

G

(actieve kooldrogees)
bij m a a g - e n
ingewandsklachfen. fi.25

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag 9 november:
Zandvoortm. 1-Intimis l
0-1
Halfweg 1-Zandvoortmeeuwen 2 afgel.
VVSV 2-Zandvoortmeeuwen 3
3-1
Adspiranten:
EDO a-Zandvoortmeeuwen a
13-1
Zandvoortmeeuwen b-HBC b
6-2
Zandvoortmeeuwen c-Schoten c
5-1
Zandvoortm. d-Hoofddorpse Boys b 4-1
EHS b-Zandvoortmeeuwen e
2-2
THB b-Zandvoortm. f
THB n.o.
Pupillen:
Zandvoortmeeuwen a-RCH a
3-0
Zandvoortmeeuwen c-HBC b
0-4
Zandvoortmeeuwen b-RCH b '
0-0
DCO b-Zandvoortmeeuwen e
afgel.
TZB a-Zandvoortmeeuwen d
afgel.
Ripperda b-Zandvoortmeeuwen f afgel.
Uitslagen zondag 10 november:
' Hillegom 1-Zandvoortmeeuwen l
Zandvoortmeeuwen 2-ETO 2
De Kennemers 3-Zandvoortm. 3
Zandvoortmeeuwen 5-Alliance 3
Zandvoortm. 7-DIO 5
Zandvoortmeeuwen 8-Haarlem 8
Junioren:
HBC a-Zandvoortmeeuwen a
Zandvoortm. b-Bloemendaal a
Zandvoortm. c-DSK a
Alliance b-Zandvoortm. d
VI. Vogels a-Zandvoortmeeuwen e

afgel.
4-4
4-1
4-2
1-7
2-8
afgel.
5-3
6-0
afgel.
afgel.

Programma zaterdag 16 november:
9 Zandvoortmeeuwen 2-TYBB
15 u.
Adspiranten:
47 O. Gezellen a-Zandvoortm. a
15 u.
56 TYBB b-Zandvoortm. b
15 u.
94 Zandvoortm. d-HBC e
14.30 u.
97 Zandvoortm. e-Kenn.land b
15.30 u.
121 Zandvoortm. f-Kenn.land d
15.30 u.
125 Zandvoortm. g-Kenn.land e
15.30 u.
Pupillen:
165 Zandv.m. e-Spaarnevogels a
14.30 u.
175 Zandvoortm. f-DSS d
14.30 u.
Vriendschappelijk:
Ie zaterdagelf tal-Zandvoortm. 2 13.45 uProgramma zondag n november;
Bekercompetitie KNVB:
Zandvoortm.-Zw. Schapen
14.30 u.
Competitie:
20 Waterloo 2-Zandvoortm. 3
9.45 u.
28 Zandvoortm. 4-BSM 2
12.30 u.
71 TYBB 6-Zandvoortm. 5
12 u.
78 Geel Wit 3-Zandvoortm. 6
12 u.
102 Zandvoortm. 8-Heemstede 4
9.45 u.
Junioren:
124 Zandvoortm. a-Beverwijk a
9.45 u.
140 EHS b-Zandvoortm. b
9.45 u.
153 Zandvoortm. c-DIO a
9.45 u.
162 THB a-Zandvoortm. d
12 u.
168 RCH e-Zandvoortm. e
9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de bekerontmoeting tegen Zwarte Schapen komt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen a.s. zondag in de volgende opstelling uit: K. Vlug; A. C. M. Stokman
en G. H. Halderman; W. H. Jansen, GKerkman en C. S. Schilpzand; G. H. van
der Mije, S. Stobbelaar, G. Nijkamp, J. F.
Paap en J. A. Molenaar.
Reserves zijn: J. H. Peters, H. Paap en
B.' Molenaar.

FAMILIEBERICHTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
URBAN YGOSSE
Zondag 17 november
en
10.30 uur: ds. L. Cannegieter, te Haarlem.
URSULA BtiSSE
Het Huis in de Duinen:
treden in het huwelijk op 21 november a.s.
19.30 uur: ds, G. K. v. d. Horst.
om 9.30 uur ten stadhuize te Zandvoort.
KJ.C. Zandvoort
Kerkelijke inzegening om 10 uur in de
Jeugdkapel in het Jeugdhuis
Parochiekerk van St. Agatha.
10.30 uur: de heer W. Doevendans.
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
7e ronde voor het clubkampioenschap. De
Receptie van 15-17 uur Vondellaan 14.
stand luidt: 1. J. Zwemmer; 2. H. LaNED.
PROTESTANTENBOND
morée; 3. J. Boekhout.
Brugstraat 15
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Zandvoortse Schaakclub
Zondag 17 november
10.30
uur:
prof.
dr.
M.
A.
Beek
(n.h.)
GEMEENTE ZANDVOORT
Na de 8ste ronde wordt de kopgroep in de
uit Amsterdam.
clubcompetitie gevormd door: Glasbergen,
Roetemyer, Steiner, 'Gerritsma, Kroon, de
Bruin, Termes, Molenaar, Nielsen.
GEREFORMEERDE KERK
Wethouder Lindeman is verhinderd op
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
maandag 18 november a.s. spreekuur te
houden.
Zandvoortse Korfbalclub
Zondag 17 november
9 en 17 uur: ds. H.'J. Bavinck van
Het eerste twaalftal treedt a.s. zondag in
Heemstede.
het strijdperk tegen Oosthoek 2. De wedstrijd wordt gespeeld op Duintjesveld,
DOKTERS-, ZUSTERS- en
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Gymnastiekvereniging O.S.S.
APOTHEEKDIENST
7.30, 9.30, 11.30.
In de jaarvergadering van het KNGV, die Zondagsdiensten:
19.30
uur:
Avondgebed.
zaterdag j.l. in«Utrecht werd gehouden, is
DOKTOREN:
' .
na langdurige debatten de gewijzigde Voor Zandvoort-Noord:
J. F, Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
structuurwijziging aangenomen, 't Grootverlorenstraat, telefoon 2499.
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
>
ste struikelblok bleek de reglementering
van het keurturnen te zijn.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
Het bestuur werd herkozen, terwijl
WIJKZUSTER:
19-20 uur.
commissies werden ingesteld voor „gymA. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
nastiek voor iedereen", demonstratieNED. CHR. GEMEENSCHAPEBOND
gymnastiek en keurturnen.
APOTHEEK:
De najaarsvergadering van O.S.S. is Dinsdag 19 november
vastgesteld op 19 november a.s. in het
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider- 16 t.m. 22 november
Gemeenschapshuis. Na de verkiezing van
straat 3.
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
een bestuurslid en aanvulling van beSpr. de heer H. Veldkamp.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanstaande commissies, zal de technische leiaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
der, de heer J. Grootscholten, een uiteenvoor spoedgevallen.
zetting geven over de werkwijze in de HUMANISTISCH VERBOND
vereniging en de demonstraties en wed- Zondag 17 november, 9.45 uur, 402 m: rastrijden behandelen.
diotoespraak door de heer J. P. v. Praag. Zondag 17 november
Voor de vaardigheidsproef van het KN Onderwerp: „De humanisten en de openDierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
GV, slaagden de meisjes H. Goos, 43,2 p.; bare
school".
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524
Marion Schuiten 42,4 p.; Rina Keur 41,5
punt; Frieda Keur 41,3 p.; José Briejer
41,1 p.; Evellen Visser 40,6 p. en Willy
WINKELHUIS ruilen voor
Keur 39,3 p. Drie werden er voorlopig afWOONHUIS. Br. nr. 8801 Voor Croquetten,
gewezen en krijgen een herexamen.
bur. Z. Crt.
Loempia's en Patat
afd. volleybal
MEISJE GEVR. voor kan- naar
De uitslagen van de woensdag j.l. in de
toorwerkzaamheden; goed
Wim Gertenbachschool gespeelde wedkunn. rekenen. Zaterdags
strijden luiden:
vrij. Techn. bureau „Calcu"
HALTESTRAAT 24
Dames: OSS 1-Blinkert 2 3-0 (SetstanLijsterstraat 7, telef. 2383
den: 15-2, 15-2, 15-2)
OSS 2-Alliance' 22 2 1-3 (Setstanden: Nieuwste Volkswagens Te koop prima Etna GAS/
15-10, 7-15, 7-15, 16-18).
gr. nieuwe V.W. {500 KOLENFORNUIS COMB.
200; flinke ronde Etna
Ook Opeis Rekord...'63 ƒKOLENKACHEL
ƒ 50,—.
en Chevr. „Impala" Patrijzenstr. la, tel. 3595.
Uitsluitend techn. praktijk
Haarl-str. 2, tel. 3652, en 4200
Haarlem, tel. 21036
WERKSTER gevr. l dag
en reumatische pijnen
Ged. Oude Gracht 114
wrijft TJ eveneens weg mei
p.w. Mevr. Wels, Dr. GerUW ASSURANTIEMAN
kestraat 78, tel. 2176.
UW VERTROUWENSMAN
Te koop aangeboden:
Voor luxe auto GARAGE
F. PLOEGMAN
of WINTERSTALLING geEnige •wollen
vr. Br. nr. 9801 bur. Z.Crt.

„L ID O"

Van Kessel
Voor pianoreparaties

Spit, Spierpijn

Burgerlijke Stand
8 november—14 november -963
Geboren: Catharina'Elisabeth, dochter van
J. W. Ijzerman en L. H. C. M. Nelissen.
Ondertrouwd: Peter Cornelis Jansen en
Ingrid Anna Ligtenbarg; Oscar Hesselinken Armgard Ligtenbarg.
Gehuwd: Hendrik-Willem Matthijs Wardenier en Euphrosine Johanna Voorn.
Overleden: Gijsbert Keur, oud 51 jaar,
gehuwd met M. K. Bannagott; Jacobus
van Zomeren, oud 59 jaar.

Erkend
assurantie-agent.

Alleenst. meisje zoekt ZITSLAAPK. m. of z. pens. en
Stationsplein 15, tel. 4950. c.v. of stookgel.h. Br. nr.
Te koop: 2 PETROLEUM 8902 bur. Z. Crt.
KACHELS, Halier en Cla- BIJVERDIENSTEN
rüs.
Tevens PELGRIM- door jongeman, 24 j.,gevr.
onKACHEL.
versch. wat, v.d. avondThorbeckestraat 34.
uren en het week-end. In
Te
koop:
JAARSMA- bezit van alle rijbew. en
HAARD ƒ 10,- Brederode- techn. kennis. Tel. 3994.
straat 100, tel. 4618.

Straatmakersbedrijf

KLOPPEN DE HARTEN,
VOORKOM DAAROM
TELEURSTELLING
EN GA NU OP PAD.
Waarom nog wachten, hu is het
complete assortiment voorradig.
U kunt rustig winkelen en wordt
niet in een overvolle bus gepropt.

Voor dierenvriend gratis
aftehalen 7 POSTDUIVEN J. J. Willemse en zn.
Kwart eeuw bij PTT
Haarlem
twee hokken.
Jl. dinsdag herdacht de heer E. Keur zijn en
Telefoon 02500-50131
vijf-en-twintig jarig dienstjubileum bij de Zandvoortselaan 4.
PTT.
ZELFSTANDIGE H U L P Het wordt winter, dus last
Hij mocht vele felicitaties in ontvangst i.d. huish. gevr. Dinsdag en van water. Laat uw boren tegelpaden in orde
nemen van zijn collega's en de Algemene zondag
vrij.
Dagmeisje des
maken door een vakman.
Bond van ambtenaren.
aanwezig. Hoog loon.
Alle soorten TEGELS in
Dameskapsalon Kerkman, kleuren en PLATEN in
Haltestraat
63.
2 kleuren.
Bazar Ned. Protestantenbond

Bureautjes
Lectuurbakken
HEM: Fauteuils
Kapstokken

REPARATIE van PERZISCHE TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJIAN
Marisstraat 48, telef: 3028.

VOL VERWACHTING

VOOR

Toilettafels
Naaïboxen
:VOOR
Spiegels
Borstelgarnituren

HAAR

Dit alles en nog veel meer bij:

Zandvoortse Hockeyclub

Z.H.C

De afdeling Zandvoort van de Ned. Pro- Stoeltjesklok, Fries staarttestantenbond organiseert donderdag 21 klok, staand horloge, schipnovember a.s. een bazar in het gebouw van pertje of andere oude klok
gevr. Defekt geen bezw. Br.
van de bond, Brugstraat 15.
postbus 4010 Rijswijk Z.H.

Posttarieven omhoog
per l januari
Met ingang van l januari 1964 zal het
nieuwe posttariet voor gedrukte stukken
per 50 gram worden verhoogd van vier tot
vijf cent.
De minimumtarieven voor pakjes en.
postpaketten stijgen respectievelijk tbt
60 cent en één gulden. Postwissels tot en
met ƒ 25 gaan 35 cent kosten (is 25 cent),
postwissels boven ƒ 25 zestig cent.
De gewone kwitanties worden van dertig op veertig cent gebracht en kwitanties
met stuksgewijze afrekening per giro
worden zeventig cent. De nieuwe tarieven
voor monsters worden vijf cent per vijftig
gram met een minimum van tien cent (is
acht cent).
In het verkeer met het buitenland wordt
het tarief voor drukwerk verhoogd van
zes tot acht cent. per vijftig gram. Het
verlaagd tarief voor boeken, tijdschriften
enz. wordt vijf cent per vijftig gram (is
drie cent).
Overwogen wordt om per l januari stortingen voor de postcheque en girodienst te
verhogen van vijftien tot twintig cent.

Uitslagen zaterdag 9 november:
Meisjes: BDHC b-Zandvoort a
afgel.
Alliance c-Zandvoort b
3-0
Zandvoort c-Strawberrles c
1-3
Zandvoort d-Strawberries f
7-3
Zandvoort e-Eechtrop c
5-1
Zandvoort f-BDHC j
0-3
Jongens: Ever Swift a-Zandvoort a afgel.
BMHC c-Zandvoort b
2-12
Ever Swift b-Zandvoort c
afgel. Met en zonder leesbril
Scheybeek b-Zandvoort d
2-0 Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans
Programma junioren zaterdag 16 nov,:
Meisjes: Alliance a-Zandvoort a
15.15u. Carve - Lijk om lijk.
BDHC d-Zandvoortb
15.15 u. Kenny - Spionnage in Athene.
Zandvoort c-Rood Wit d
14 u. Morgan - Sparkenbroke.
Pillecijn - De veerman 'en de jonkZandvoort d-Kraaien c
15.30 u. Devrouw.
HBS e-Zandvoort e
15.15 u.
Rood Wit e-Zandvoort f
15.15 u. Van het Reve - Vier wintervertellingen.
Jongens: Zandvoort a-Scheybeek a 15.30 u. Holt - Drums beat at night.
Zandvoort b-BMHC d
14 u. Ontwikkeling slectuur:
Rood Wit c-Zandvoort c
15.15 u. Adriaansen - Zweefvliegen II, wereldkamZandvoort d-Kraaien b
15.30 u.
pioenschappen Argentinië.
Alliance f-Zandvoort e
15.15 u. Chadwick - De ontcijfering van Griekenlands oudste schrift.
Programma zondag 17 november:
schrijvers prentenboek no. 9. '63
Heren: Be Fair 5-Zandvoort l
13.15 u. Couperus,
Dolomieten en Gardameer, reisgids.
Be Fair 6-Zandvoort 2
13.15 u. Lepp
de Chardin en het chrisAlliance 8-Zandvoort 4
14 u. tendom- Teilhard
in de moderne wereld. 1963.
Dames: Be Fair 4-Zandvoort l
13.15 u. Libelle
1962,
deel
3.
Strawberries 6-Zandvoort 3
12.30 u. Buller-Idzerda - Mijn
tuin en planten.
Scholen en vrijetijdscentra, meervoudig
Programma woensdag 20 november:
gebruik van beschikbare ruimten. 1963.
Meisjes:
BDHC adsp. b-Zandvoort a
14.30 u.
Uitslagen zondag 10 november:
Heren: Zandvoort 2-Hoorn 2
4-1
drogen in met Purolpoeder.fi.eomfi.Alle andere wedstrijden afgelast.

Jeugdpuistjes

SMYRNA
vloerkleden

door
groothandel
in
modelkamers gebruikt.
Grote maten ƒ 150 per
stuk. Niet van nieuw te
onderscheiden.
Event.
thuis te bezichtigen. Br.
nr. 8904 bur. Z. Crt.
Oude speeldoos m. metalen
plaat of koperen rol te
koop gevr., Buikorgeltje,
ook gram. m. wasrollen of
hoorngramofoon. Br. postbus 3045, Voorburg Z.H.

Te koop: TV grootbeeld 53 Loodgieter vraagt D A K cm, z.g.a.n. ƒ 300. Telef. W E R K . M. C. Kuperus,
(070) 638515.
Wald. Pyrmontstraat 55,
Haarlem. Telef. 20363.
TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling.
Worgen al bij u thuis? Bel
dan vóór 6 u. (020) 249767
en 's avonds (02964) 17971

IJS?

Ha, bij ,LIDO'

U

Aangeb. nieuwe eengez.woning Edam, lage huur. HALTESTRAAT 24
Gevr. nu of later 3 a 4 k.woning Zandvoort of omg.
Hoge tegemoetkoming on- Hedenavond nog kijken
kosten. Br. nr. 8903 Z.Crt. OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Te huur gevr. voor enige Blijvende service. Gem. bewintermaanden voor bej. taling. Ook verhuur van
echtpaar G E M E U B I L . T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
klein eenvoudig
V R IJ Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
HUISJE
of
gedeelte
van huis, liefst parterre en
Laat ons uw MEUBELEN
c.v. -f- telef. aanwezig.
OVERTREKKEN. Ze koTelef. 2482 na 6 uur.
men als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
Ter overn. gevr.
nieuwste
en
modernste
IJSHOCKEYSCHAATSEN
stalencollectie bij u thuis.
KUNSTIJSSCHAATSEN,
Tevens aangeb. FRIESE Vrijblijvend advies. HEEDOORLOPERS. Tel. 3434. MEIJER, -v. Ostadestr. 7a.

kunt
het
toch
niet
afschreeuwen . . .

ijs taarten

gen.

wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen onder de

van het publiek wilt brenDaarvoor

Zandvoortse

op bestelling

uwer

bij ;,LIDO"

staat

de

Courant

te

beschikking.

nieuwsblad

Haltestraat 24

aandacht

wordt,

Dit
door

dat het plaatselijk en regionaal

Schildersbedrijf

niet

C. J. PAAP

speld"

BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 4755

nieuws

gelezen

maar

brengt,
„ge-

van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan

Bloemenmagazijn

KAPSTER komt bij u aan
„Noord"
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
M. S C H N I E D E W I N D
Bel 020-122851
Vondellaan hk v.d. MoolenCafé OOMSTEE straat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsIedere donderdag en vrijen grafwerk
dag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Aangesloten bij de
Zeestraat 62, telefoon 2263 Nederlandse Bloemendienst

gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens on
bij de

Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Elke fijnproever prefereert:

Voor uw banketletters
»en speculaas naar

WAAROM

MEER
BETALEN
als u In 20 lessen uw rijbewijs kan halen!

Autorijschool A. S N E L L E N S

heeft plaats voor enige

DE
TWENTSCHE
BANK

s

Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

U blijft toch, evenals wij, prijs stellen op
•prima kwaliteit f

Vara - Speelgoedaktie
Ook in Zandvoort worden bijdragen graag in ontvangst genomen door:
R, Molenaar, A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131;
Cohen, Zr. Dina Brondersstraat 2, telefoon 2688;
Citroen, Haarlemmerstraat' 90, telefoon 2378;
D. van Duijn, Tollensstraat 3, telefoon 2085;
en worden afgehaald door de bezorgers van de Radiojrids.

kantoor ZANDVOORT

FAMILIEDRUKWERK

cotêeckie

Beha's- en*
bij KORT

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te
richten aan de Directie van het kantoor,
Grote Krocht !2 te Zandvoort, of aan
de afdeling Personeelzaken van het
kantoor te Haarlem, Zijlstraat 76.

Voor leden van de vereniging is beschikbaar de woning met centrale verwarmingsinstallatie

Chinees restaurant
CHONGHAI

Als St. Mcolaas
geschenk

. Linnaeusstraat 1 flat 2

is vanaf heden, 15 november

Een lux brilefui of een barometer

Huurprijs per maand ƒ 118,70, alle kosten
inbegrepen.
Opgave vóór dinsdag a.s. 7 uur schriftelijk
bij de secretaris Dr. C. A. Gerkestraat 22
onder vermelding van het rangnummer.

weer g e o p e n d .

i

Wie is onderweg..?
Sint Nicolaas
Nog 'n paar weken en dan
Koop nu
de sortering is compleet. U
koopt nog rustig en u slaagt.
Voor nuttige cadeaux:

C' volmaakte pasvorm

i
§
9

Aa.Be, Didas, van
en Zaalberg dekens

O

-KINDERDEKEN, 100% wol... 2&.50
KINDERWAGEN PLAID,
100% wol
14,75
DEKEN, 100% wol, 150x200... 34,50
DEKEN, 100% wol, 150x220... 39,75
DEKEN, 100% wol, 180x220... 52,50
GEWATTEERDE DEKENS
vanaf
.'
19,75
POLYESTER DEKENS v.a... 28,75.
Beddenmagazijn

nm
i®1

W. H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon 2119

m•t

Step-in van het wónderbaarlijke LYCRA garen met
kanten voorpand,
in 3 maten
12.90-

Een nieuwe radio?

Elastische Step-in
Uw figuur volkomen correct
voor
6.95

Ideaal voor zware figuren:
GAINES van satijn nylon met
binnenband

liefst in het bezit van diploma ULO.
Leeftijd tot 30 jaar.

"

Eendracht Maakt Macht

• Kanten Step-in met effen
voorstukje
9.50
9 Step-in - geheel elastiek
Reeds vanaf
3.75

mannelijke
en vrouwelijke
employé's

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telef. 2135
Woningbouwvereniging

l

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 9
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •

LEFFERTS WJJ31611 Gil

ZANDVOORT

Een zeer grote keuze bij

Brillenspecialist L O O ]VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

SPECIALE AANBIEDINGEN:
Zakdoeken, sjaals, pullovers, vesten,
kousen, pyama's enz.

Hagerty
SILVER FOAM
f 3,50
Hagerty Tarnish
Preventive f Z,50
(blijft maanden goed)
WAARDEVOLLE
SINT NICOLAAS-GESCHENKEN
o.a. Pendules met slagwerk.
Koopt bij de 'vakman:
het vanouds bekende adres:

Kerkstraat 33, telefoon 2359 - ' *

U bent er al lang
aan toe?

Sport- en Judoinstituut

WIM BUCHEL
NOVEMBER

Zaal Hogeweg 42 (privé 60) — Telef. 3965

Wordt het een
strenge winter
of wordt het een ouderwets kwakkclwintertje. Wij kunnen het u niet zeggen.
Dat zullen we maar aan de broodetende
profeten overlaten.
Eén ding is een feit, u mag uw

WINTER GARDEROBE
wel eens nakijken. Heeft u niets nieuws
nodig?

: Wij

brengen u
een ruime keus

OVERJASSEN in vele variaties ƒ 59 tot ƒ 149
NYLON JACKS, aan 2 kanten te dragen ƒ 33
^FOAM BACK JACKS van ƒ 37,50 tot ƒ 49,—
WOLLEN TRUIEN en PULLOVERS
van ƒ 16,90 tot ƒ 42,—
WOLLEN SJAALS
ƒ 4,90 tot ƒ 12,90
LEREN en WOLLEN HANDSCHOENEN in
een ruime keus.
WOLLEN VESTEN vanf 22,- tot ƒ 42,-

Dames Keep fit

SPECIAALZAAK VOOR:, Y
HERENHODEenHEREHKUDING
KERKSTR.20 • TEL:3136

Lessen 's morgens, 's middags en 's avonds
Nieuwe club op donderdagavond 9 uur.
ZANDVOORT
THORBECKES1RAAT 15 TEL.3378

(vanaf ƒ 16,50)

MOOY

Fa. Lansdorp

35.50

Altijd welkom!

Jeugdjudo

Alle clubs in leeftijden van 7—15 jaar,
wegens overvolle clubs opgaven schriftelijk
of telefonisch.

Judoclub meisjes 14-18 jaar
I

Voorgevormde Beha in blauw en .'
rose ruitjes, prima pasvorm
'.'

4.95

voor „Tieners"

2.95

C1'Nylon Beha met kantgarnering
nylon kanfen
|4)Cl Voorgevormde
,LYCRA" Beha met kanten

r

cup

cup
Lang model Beha van fijne poplin. Krimpvrij.
Met voor- of achtersluiting
• Donkerblauwe Beha, voorgevormd met 3/4"cup,
afgezet met wit kant
;
Broderie Beha's, voorgevormd.
_
Ook als strapless te dragen

Klein en groot
eten *% d. WerfiF's brood
DE BESTE EN MODERNSTE

Schoenreparatie

SMALLE JARRETEL-GORDELS van nylon

R. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369

INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

4.95
2.95
2.95

„Keyser" Chem. Wasserij
Kerkstraat 26 -

ut» speciaalzaak
mede en kwaliteit
HAARLEM: Gr. Houtstraat 85-87 - Ged. Oude Gracht 86 - Onder één dak
HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52;
ZANDVOORT: Grote Krocht 30-36;
IJMUIDEN: Kennemerlaan 41;
HAARLEM-NOORD: Winkelcentrum „Delftwijk", Rijksstraatweg 533

o déar slaagt Ü!

Kleutergymnastiek met judo

leeftijd 4—6 jaar.; woensdagmiddag 4 uur

PRiVELESSEN
in indoortraining, judo, jiu-jitsu, boksen,
body building. Gustige tarieven, speciale
half uur-less en.
Massage, hoogtezon, infraphil,
warme douches.

Belangrijke

l

d
II
II

Zandvoort

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
3043, 3044 Politie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadliuisplein.
2000 Brandmelding
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvë, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centrale vei-warming,
oliehaarden, gasforn. en wasautom.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Xandvoortse
Courant, Achterweg 1.

y

:

Kostyerlorenitraat .:49;
Zandvbortv; Tei/4492-

Boksen

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

betaalt U voor het stomen
van het twede kledingstuk l,

O
•
•
•
«l

dinsdagavond 7 uur en 9 uur.

1
maakt
vrijdagavond 9 uur.
ZUIDERSTRAAT 8 - TELEFOON 2740 Deze interessante les is voor iedereen te
volgen, daar conditie en techniek op de
voorgrond staan.

Vraagt u ook eens naar de unieke' collectie
„TRIUMPH" en „PLAYTEX" BEHA'S
Alle maten en modellen uit voorraad
leverbaar

KATOENEN GORDELTJES

ordè t ter te

Judo „Keep fit" club heren

NIEUW

3.75
7.95
8.95
7.95
6.95

4.95

NYLON JARRETEL-GORDELS, zwart en wit

donderdagavond 7 uur.

Rijschool Weitevreden
, Nu lessen met SI M C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt

U

l

n

Erkend
M ijn
C ar
N.B.A.
A Itijd
Dr. Gerkestraat 99, lel. 229Jf, Zandvooi t
Soendastraat 34, tel. ((02500) C36ÜI1, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's on VW bestel

In luxe verpakking
Tafellakens
Baddoeken
Swan zakdoeken
LIBELLE SUPPHOSE STEUNKOUS
16,95
DAMES CREPE MOUSSE BREECHES

NOTTEN
Haltestraat 59

Contantzegels - Voorzorgzegels

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNK.T

Verrassing ,kousenverkoop'

Feestdiners

In deze dure Sint Nicolaastijd willen wij u verrassen met een grandioze kousenreclame!!
Fijne naadloze MICROMESHKOUS, f 4 QC
strikt Ie keus
ï ijSrO

ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Het 2e paar krijgt u gratis!!'
NAADLOZE PLAINNYLON
Ie keus

Hotel „Zon en Duin"
V.W. RIJSCHOOL
„TOLLENS"

De hogeschool voor
autorijkunst
voor Haarlem en omgeving
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
ZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598

NAADLOZE CREPE MOUSSE KOUS p.p. 295
2 paar voor
3,95
ZEER FIJNE DUNNE CREPE MOUSSE... 3,95
Tijdens de reclame
2,95
TIENER NYLONS, ruitdessin in bruin en
zwart
2,25
Weer voorradig NYLON SPORTKOUSEN in
blauw en groen, in alle maten
HEREN ANKLETS en
LANGE WOLLEN SOKKEN 10 pet KORTING
Dese aanbieding is geldig t.m. woensdag 20 nov.
Zie onze keuze in ZOEKDOEKEN, SJAALS,
OVERHEMDEN, PULLOVERS en VESTEN

St.Nicolaasgeschenken
Huishoudscharen
Nagelscharen
Nageltangen
Nagelvijlen
Eeltschaafjes
Eeltraspen
Pincetten
Borduurscharen
Div. soorten
Zakmessen
Elektrische
seheerapparaten
Braun, Remington,
Philips
Vlees- en koksmessen
Pedicuurinstrumenten

J. KEUR

SIENTJE
Mantelhal

Opticien
A. G. SLINGER
(Gediplomeerd opticien)
Grote Krocht 20a

VRIJDAG 15, ZATERDAG 16
en ZONDAG 17 NOVEMBER, 8 uur

•i'

,iin,

Vijf gebrandmerkte vrouwen
met Silvano Mangano, Jeanne Moreau, Vera
Miles e.v.a. — Kaal geknipt en verstoten wegens hun gedrag met Duitse militairen. Een
oorlogsverhaal, vijf vrouwen in
t sensationeel
dienst van de partisanen weten zich door moedig gedrag te onderscheiden. Toegang 18 jaar
DONDERDAG 21 NOVEMBER, 8 uur

De stille getuige

:

met Grace Kelly, James Stewart.
Een ongewoon verhaal, adembenemende spanning van de „Master of Suspense" Alfred Hitclicock. In technicolor.
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 17 NOV., 2.30 uur

Lassie's grote avontuur
17^ 2550

op de eerste
verdieping

""~*

:. -'".~«>>•>

DAMESMANTELS f 39,- f 49,- f 59,Wij hebben een ENORME PARTIJ
beste kwaliteit

gestreepte

l pers. . . . f 6,50

flanellen

lakens

van

de

2 pers. . . . f 2,25

Grote sortering truien en. vesten tegen

SPOTPRIJZEN!!!

Opheffingsverkoop

BLOEMENHUIS;
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in -vele variëteiten!
Grote keuze tn kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt leder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Wij verkopen alles uit tegen

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

sterk verlaagde prijzen
(uitgezonderd enkele merkartikelen)

Draag
de zo ELEGANTE

Het Wonder van Zandvoort

GEMAKSSCHOENEN

Fa. J. SCHAAP

PRESBURG
en het leed is geleden!

SWALUESTRAAT 9, TELEFOON 2418

van

GR: HOUTSTRAAT 29. HAARLEM

Kosterstraat 13a
bij het Kerkplein

KWALITEIT
dat is het

Donderdag:
Ook voor u
•9

Hoe bestaat 't

De Amsterdammer
7 stuks MANDARIJNEN
0,98
5 stuks SINAASAPPELEN (Valencia's)
0,98
10 stuks PERS SINAASAPPELEN, prima 0,98
2 pond BANANEN
1,10
3 pond COX'S D'ORANGE
0,90
2 pond COX'S D'ORANGE, prima
'0,80
2 pond COX'S D'ORANGE, extra
1,10
3 pond STOOPPEREN, vuurrood
0,65
2 pond DOYENNE DU COMMIES PEREN 1,50
2 pond CONFERANCE
0,69
1 pond Hollandse DRUIVEN, honingzoet
1,10
2 voor BLOEMKOOL
0,89
3 pond GOUDREINETTEN, moesappels
0,55
2 pond extra HANDGOUDREINETTEN
0,90
2 pond GOLDEN DELICIOUS
0,70
10 stuks CITROENEN
1,25
100 gram CHAMPIGNONS, Ie soort
0,40

LET
OP!!

ZATERDAG! Lof en spruitjes,
Ie soort
*f
Voor de prijs van
per pond

PHILIPS TELEVISIE
VERHUUR mee recht van KOOP, vanaf
ƒ 29,50 p.m., 60 % van de huur wordt u
dan terugbetaald.
Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand
huur te betalen. Wij zorgen voor een
prima ontvangst. Volledige service.
Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitge- .
breid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
Wij geven u de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.'
Wij geven u tot 15 nov. a.s. extra inruilwaarde van/ 40-ƒ60 bij 3 modellen uit de serie
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk- overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
KOSTVERLORENSTRAAT
PHILIPS SPECIALIST
F. H. PENA AT
Telefoon 02507-2534

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestr«iat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

LET
OP!!

Centrale verwarming-Oliestook
Ook voor uw winter opslag aardappelen
kunt u bij ons terecht.
Vraagt advies?

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

DE INTOCHT VAN SINT NICOLAAS
ziet U op z'n best met

Leverancier alle ziekenfondsen Telefoon 4395

MONOPOLE

Wilhelminaplein 12
HEEMSTEDE, tel. 34684

de

GEEF IETS GOEDS
OPTIEK - STAALWAREN

Ziet onze showroom

Bezoekt bij

„DE
WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TELEFOON 2099

Voor leuke en blijvende
Thermometers
Barometers
Hygrometers
Briletuis
Curvimeters
Kompassen
Leesglazen
Loupen
TV-brillen
Veldkijkers
Prismakijkers
Telescoopkijkers
Toneelkijkers
Microscopen
Weerhuisjes

F 1 OR
M, JijW

Het 2e paar gratis!!

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Betaling desgewenst in overleg. Burg. Ent*elbertsstraa 64, tel. 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

RIJLES

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

Waarborg voor kwaliteit!

J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein T, telefoon 2845.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Schildersbedrijf Weiko
VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningengtraat 68/1, tel. 020-89988.

Bij PRESBURG slagen óók de mannen opperbest t
Lichte, zeer flexibele schoenen, die fantastisch passen, dus meteen lekker
zitten, biedt PRESBURG hun te kust en te keur. In alle modieuze genres en
kleuren. "Heer"-lijke schoenen, loffelijk van kwaliteit en
zo voordelig.

Zeer voorname herenmolière op
spitse Italiaanse leest en met astrakan-prentleder achterpand. Een
hoogst-modieuze schoen. Voortreffelijk van pasvorm. In zwart, met
lederzooi
19.95

Hoogst-modieuze herenmolière met
sierlijke voorblad-perforatie. Franse
import. Buitengewoon flexibel. '
Voortreffelijk
van pasvorm. In
bruin met licht schaduweffect. Met
rubberzooi en Torerohak 19.95

Zeer comfortabele Bootee-loafer
met 2 elastieken inzetsels. U schiet
erin en loopt erop weg. Franse import. Prima zwart leder. Met rubberzool en Spaanse hak . . . . 21.95

Het toppunt van souplesse. Zo uit
Italië. Een hoogst-sportieve mocassin op extra ruime leest. Leergevoerd. Doorlopende pararubberprofielzool. In beige-bruin en zwart
24.95

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

De ideale najaarsdracht. Kloeke,
smaakvolle Sport-molière vanprachtig juchtenleder en leer-gevoerd.
Zwiegenaht, dus spijkerloos. Met
dikke, oer-solide „Continental"rubber proflelzool en -hak 27.95

OpfeerlchJ: ;in ?10'00- '; , v ;

63e "jaargang no. 90 •- Verschijnt dinsdags en vrijdags

DINSDAG 19 NOVEMBER 1963

ZAMDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDENHOUT

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

Bijeenkomst Zandvoortse Handelsvereniging

Zandvoort is niet onbetaalbaar
Slechts in enkele gevallen sprake van overtrokken prijzen
In de eind vorige week gehouden bijeenkomst van de Zandvoortse Handelsvereniging in bar-bodega-Petrovitch, herdacht de voorzitter van de Z.H.V., de heer H.
Hildering, het in april j.l. overleden bestuurslid de heer C. Schaap. Hij noemde hem
een stuwende kracht, die men node zal missen.
In zijn openingswoord gaf de voorzitter
van de Handelsvereniging allereerst een
overzicht van het afgelopen zomerseizoen.
Het waren wisselvallige maanden met de
prachtige Pinksterdagen en de zonnige
bouwvakvakantieweken als uitschieters.
Deze hoogtepunten hebben de zomer van
1963 voor Zandvoort bevredigend gemaakt, aldus de voorzitter. De slechte en
verregende augustmaand kon daaraan
geen afbreuk meer doen.
. Het aantal overnachtingen in de badplaats lag, volgens spr., iets lager dan in
de zomer van het voorafgaande jaar. Spr.
was het niet eens met hen, die beweren
dat Zandvoort gedurende de zomermaanden onbetaalbaar is. Slechts in enkele gevallen is er sprake van overtrokken prijzen,, zei hij, maar in het algemeen wordt
tegen de geldende prijzen goede service
geboden.
De voorzitter constateerde met voldoening dat de voortgaande vernieuwing van
winkelpanden, Zandvoort steeds meer
„grootsteedse allures geeft".
Naast vernieuwing en uitbreiding vroeg
hij ; aandacht voor het instandhouden van
de oude dorpskern, welke een grote attractie voor de gasten van Zandvoort
blijkt te zijn.
Spreker deelde mee dat een nieuwe zakengids voor Zandvoort in voorbereiding
is. Deze gids zal in het voorjaar van 1964
verschijnen in een oplage van 15.000
exemplaren. Het boekje zal huis aan huis
worden verspreid en iedere nieuwe inwoner< krijgt een exemplaar toegezonden.
• Over een wijziging in de bestaande winkelsluiting tijdens de zomermaanden,
werd door de leden en het bestuur uitvoerig.-.yan gedachten gewisseld. De volgende
wijziging werd door het bestuur voorgesteld: in de maand april, de maanfl
waarmee het seizoen begint, mogen de
winkels zondags geopend zijn tot 8 uur.
In, de maand mei een avondsluiting niet
om 10 u. maar om 6 u. en zondags om
8 uur. De dinsdagmiddagsluiting in deze
maand handhaven. Verder het gehele seizoen* zaterdags om 10 uur sluiten inplaats
van om 11 uur.
Op .verzoek van enkele leden besloot het bestuur door middel van een enquête de mening te peilen van de middenstand over dit voorstel.
In de eerstvolgende Z.H.V.-bijeenkomst,
die''in januari van het volgend jaar zal
worden gehouden, zal het resultaat van
dit opinie-onderzoek worden besproken,
waarna men een definitieve beslissing
hoopt te kunnen nemen.
Voorzitter Hildering zei, dat over de
winter-winkelsluiting
momenteel besprekingen gaande zijn bij de Kamer van
Koophandel voor Haarlem en omstreken.
Men wil streven naar een uniforme sluitingsregeling op maandagmorgen. Spreker
hoopte in de volgende vergadering meer
concrete gegevens te kunnen verschaffen.
In de rondvraag gaven verscheidene leden van hun misnoegen blijk over het

ontbreken van een middenstandsactie tijdens Sint Nicolaas en Kerstmis. Zij vonden het maar een schamele vertoning, die
niet bevorderlijk kan zijn voor de binding
tussen het publiek en de middenstand. De
voorzitter zag in het achterwege blijven
van een door de winkeliers georganiseerde
actie een algemeen landelijk verschijnsel.
Het bestuur zou echter trachten voor de
komende kerstdagen alsnog iets te bereiken.
In,het begin van de vergadering werd de
heer' Petrovitch gekozen in de vacatureC. Schaap en deelde de voorzitter mee, dat
in verband met de herdenking van het 60jarig bestaan van de vereniging in 1968,
de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond heeft toegezegd in dat jaar het jaarcongres in de badplaats te zullen houden.

De onlangs in Zandvoort gehouden Klaprooscollecte heeft ƒ "678,72 opgebracht,
dit is ruim 'jf 300,— meer dan in 1962.

f'"'
Nieuw bestuur P.v.d.A.
In de j.l. vrijdag in Ons Gebouw gehouden
jaarvergadering van de plaatselijke afdeling van de P.v.d.A., werd het bestuur als
volgt samengesteld. De aftredende voorzitter, de heer G. J. Sterrenburg, werd
vervangen door de heer A. J. van der
Moolen. In de vacature van secretaresse,
ontstaan door het bedanken van mevr. A.
H. Mol-'van Bellen, werd de heer H. de
Jong benoemd. De aftredende voorzitter
en secretaresse werden tot lid van het bestuur gekozen, evenals de heren P. Poots,
Chr. Alders en K. Santen. De verslagen
van secretaresse", penningmeester en ile
raadsfractie, werden zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd.

St. Nicolaasfeest
Zondag l december organiseert de personeelsvereniging van ambtenaren een SintNicolaasfeest voor kinderen tot en met
10 jaar.

Bestuur van Touring Zandvoort
keurde begroting voor 1964 goed ,
Het algemeen bestuur van de stichting Touring Zandvoort heeft tijdens een bijeenkomst, onder voorzitterschap van' mr. H. M. van Fenema, de begroting voor '64
vastgesteld. Voor folders en ander reclamemateriaal werd ƒ 4000,— uitgetrokken,
voor evenementen ƒ 6000,—.
De directeur van de stichting, de heer J
R. Th. Hugenholtz, hield een nabeschouwing over het seizoen 1963. Hij constateerde dat bij het buitenlandse bezoek de
Duitse gasten met een hotel- en pensionbezetting van ruim 70% verre in de meerderheid waren. Bij de kamerverhuurders
overheersten de Nederlandse gasten. Aangenomen mag worden dat het aantal overnachtingen dit jaar het miljoen heeft overtroffen.
Ben voortdurend gerichte reclame blijft
steeds nodig en nuttig en de nieuwe folder
1963/1964 werd in 50.000 exemplaren verspreid. Op het ogenblik is de verzending
voor het a.s. seizoen reeds ter hand genomen. Ook werden flinke hoeveelheden
naar de buitenlandse kantoren van de
ANVV gezonden. Daarnaast (en in veel
belangrijker mate) moet toch de eigen,
gerichte verzending de doorslag geven. Er
werden reeds voorbereidingen getroffen
voor de folder 1965/1966 waarbij een foldercommissie adviserend optrad.
Over deze folder werd in het algemeen
bestuur breedvoering gesproken. Het ontwerp zal nog in een vergadering van het
algemeen bestuur worden behandeld. Met
voldoening nam men kennis van de plannen van het Zandvoortse bedrijfsleven om
een drukwerk te doen verschijnen, hoofdzakelijk bedoeld als informatie aan de te
Zandvoort aanwezige gasten. De activiteit
van Touring Zahdvoort, die een op de werving van gasten ingestelde, dus propagan-

distische folder uitgeeft, wordt hierdoor
niet verminderd.
De directeur releveerde nog dat met 365
reserveringen een bescheiden aanvang
werd gemaakt met dienstverlening in het
kader van de logies-informatiedienst. Men
hoopt hiermede in 1964 betere resultaten
te bereiken. Voor badgasten en inwoners
werd achtmaal vuurwerk afgestoken en
werden 19 zomeravondconcerten gegeven.
De exploitatie van. het circuit verliep,
volgens de directeur, gunstig. Van toenemende betekenis is ook het gebruik dat
zogenaamde „toerrijders" van het circuit
maken. In augustus bijv. werd met bijna 3000 auto's een toerrit op het circuit
gemaakt. Ook buiten het seizoen is het
circuit daardoor, naar zijn oordeel, een
toeristische attractie.
De directeur sprak van een succesvol
seizoen en merkte op dat ook in de wintermaanden elke dag buitenlandse bezoekers zich aan het WV-bureau vervoegen
voor informaties. Zandvoort krijgt ook als
„luftkurort" steeds meer bekendheid.
De vergadering bracht de directeur dank
voor de door hem in het afgelopen seizoen
ontwikkelde grote activiteiten.
Naschrift:
Het is moeilijk de directeur van Touring
Zandvoort te volgen in zijn optimisme
t.a.v. de gunstige resultaten van de eboploitatie van het circuit. De gemeentebegroting voor 196Jf vermeldt een nadelig
saldo van ƒ 15.000,— dat ten laste komt
van de gemeente. De inkomsten van de
racebaan bewegen sich reeds geruimte tijd
in dalende lijn, de z.g. „toerrijders" en de
„toeristische attractie" ten spijt.

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong

Vrijiuilllgers naar Kameroen

Een nieuwe generatie
en een nieuw avontuur
Vandaag zijn een-en-twintig jonge Nederlanders op het Amsterdamse Centraal Station in de boottrein naar Marseille gestapt, op weg naar de jonge Afrikaanse staat
Kameroen. Het is het eerste contingent vrijwilligers dat wordt uitgezonden door
het Jongeren Vrijwilligers Corps. Een nieuwe generatie, een nieuw avontuur en een
begin van een nieuwe periode in de verhouding tussen Nederland en de ontwikkelingsgebieden. Vroegere koloniën en reeds lang onafhankelijke staten die hulp nodig hetaben bij het oplossen van hun problemen.
Kameroen ligt precies in de oksel van
Afrika, aan de Golf van Guinee. In de vorige eeuw speelden Engeland, Frankrijk en
Duitsland er de baas, met gevolg dat de
grenzen van het land dikwijls door de
stamgebieden heen lopen.
Oost-Kameroen is Frans-talig, in WestKameroen spreekt men Engels. In 1956
werd aan Oost-Kameroen een zekere interne autonomie toegekend, in 1960 werd
liet land onafhankelijk.
Dat Kameroen goede vrienden is met de
voormalige heersers blijkt wel uit het in
1960 getekende verdrag van Frans-Kameroense samenwerking. Na Frankrijk is
Nederland de belangrijkste afnemer van
Kameroens produkten. Nederland koopt
vooral cacao, hout en oliehoudende zaden
en noten. En verkoopt o.a. melkprodukten
en alcoholische drank.
Een groot deel van de in Kameroen bedroven missie en zending is van Nederlandse stam. Overigens zijn deze aktiviteiten altijd nauw verbonden geweest aan
praktische hulp. Van de vier miljoen inwoners zijn er 700.000 rooms-katholiek,
550.000 protestant en 700.000 islamitisch;
de overigen zijn animisten. Volkenkundig
vormen de Kameroenezen evenmin een
eenheid. In het zuiden leven de Bantoe's,
die weer uit ettelijke stammen bestaan; in
het noorden de Soedanezen, die de oorspronkelijke bevolking van dat gebied
vormden. De Soedanezen zijn wat teruggedrongen door een ander ras, de Foelbé.
Deze, Mohammedanen, beschouwen de
Soedanezen als „heidenen". Dat heeft niet
belet dat de bevolking zich vermengd
heeft.
Bij de verschillende stammen variëren
de voedingsgewoonten. In het noorden eet
men mais, bonen; in het zuiden rijst, cassave, bananen; een en ander aangevuld
met inheemse groenten en fruit. Vlees is
een grote luiie, evenals melk. De voornaamste vetbron is palmolie. Men zou een
belangrijke voedselbron kunnen aanboren
door het aanleggen van viskwekerijen.
Kameroen is, als Nederland, rijk aan water. Hier ligt o.a. een taak voor de groep
vrijwilligers.
Twee ontwikkelingsplannen heeft de regering van Kameroen ten uitvoer gelegd. Het eerste vierjarenplan (1947-1953)
werd door Frankrijk voor het grootste gedeelte betaald. Het behelsde vooral verbetering van alle mogelijke verbindingswegen. Het tweede vierjarenplan ('54-'58)
werd eveneens grotendeels door Frankrijk
gefinancierd.
Het beoogde o.a. verhoging van de landbouwproduktie, verbetering van sociale
toestanden. Volgens ramingen is het inkomen per hoofd door deze twee plannen
verdubbeld. „In dit tempo doorgaan",
heeft men in Kameroen gedacht en een
vijfjarenplan opgesteld (1961—1966) met
de bedoeling het nationaal inkomen nógmaals te verdubbelen. Bij nader inzien is
men echter tot de conclusie gekomen dat
het vijfjarenplan weliswaar een prachtig

plan is, maar dat het toch wel eens twintig jaar zou kunnen duren aleer het nationaal inkomen andermaal verdubbeld zal
zijn. Wat wil men? Uitbreiding van het
onderwijs, verbetering van sociale omstandigheden, rationalisering en areaalvergroting van de landbouw. Naast dit alles
hoopt men tot een zekere industrialisatie
te kunnen komen.
Het thans uitgezonden Kameroen-team
bestaat vooral uit l andbouwdeskundigen,
zeven jongens en drie meisjes. Sport en
handenarbeidonderwijs zullen. gegeven
worden door vijf meisjes en één jongen;
verder gaan mee: een verpleegster, een
vrouwelijke arts, een statisticus, een
drukker en een administratie-specialist.
Het is de bedoeling'dat men als g r o e p
zal werken, al zal de hulp van de statisticus en de typograaf ook elders ingeroepen worden. Het project is ter plaatse
voorbereid door een project-leider en assistent, die 16 oktober al vertrokken zijn.
Nederland zou wel eens vele aanvragen
kunnen krijgen voor hulp van vrijwilligers. In het algemeen vraagt men liever
een klein dan een groot land. Dit vanwege
de angst dat het grote land tóch imperialistische en neo-kolonistische bedoelingen
zou kunnen hebben. Zal Nederland alle
aanvragen kunnen verwerken? Na Kameroen komt het Brazilië-project; de
tweede groep zal half december vertrekken. Het derde project betreft Columbia.
Mogelijk zullen 1964 een zestal opleidingen afgewerkt kunnen worden. Het ziet
er naar uit dat heel wat jonge Nederlanders de komende jaren in warmere landen
gaan leven. Wat nemen ze mee? Technische kennis, handvaardigheid, een fluit,
een bijbel, de gedichten van Omar Khayam of de Odyssee, klompen, een tekenboek en een fototoestel; dat laatste is dan
het enige dat ze gemeen hebben met een
toerist.

Herinneringskruis uitgereikt
Burgemeester mr. M. M. van Fenema
heeft j.l. vrijdag in het gemeentehuis het
Nieuw-Guinea-herinneringskruis uitgereikt
aan de heren R. Maas en A. O. H. M. van
der Waals' en het Nieuw-Guinea-herinneringskruis met de gesp aan de heren J. B.
van Duijn, H. W. Molenaar en G. H. van
der Mije.
Mr. van Fenema had veel respect voor
de wijze, waarop de militairen onder zo
moeilijke omstandigheden in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hun taak
hebben weten te vervullen en het stemde
hem tot voldoening dat deze taakvervulling voor een vijftal Zandvoortse inwoners resulteerde in het toekennen van deze officiële onderscheiding.

Trommelkorps in nieuwe uniformen
wanneer de raad gelden beschikbaar stelt

Te vriendelijk cabaret

Zvm verloor van de Zwarte Schapen
in een naargeestige wedstrijd
Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondagmiddag de eerste wedstrijd in de bekercompetitie verloren en is daarmee voor verdere deelname aan de bekerwedstrijden uitgeschakeld. De nederlaag werd geleden tegen De Zwarte Schapen uit Amsterdam,
een elftal dat in de 3e klasse uitkomt en is samengesteld uit voetballers afkomstig uit de betaalde afdelingen. De Zwarte Schapen wisten vier jaar achtereen het
kampioenschap in hun afdeling te behalen en nemen in de KNVB-competitie ook
thans weer de eerste plaats in.
De ex-beroepsvoetballers toonden zich op
de grasmat aan de Vondellaan in vrijwel
alle opzichten de meerdere van het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen. Vanaf het
begin van de ontmoeting hebben De
Zwarte Schapen hun wil opgelegd aan de
kustbewoners. De defensie van de thuisclub, versterkt door de voorhoede, kon
zich slechts met de grootste moeite verweren tegen de opdringende hoofdstedelingen. Tien minuten na het beginsignaal
wankelde de barrière tussen de aanvalslinie van De Zwarte Schapen en het doel
van de Meeuwen. Keeper Vlug trachtte
de doorbraak, onder aanvoering van Hoogeveen, nog te verhinderen, maar hij
slaagde hierin niet, 0-1.
Vrijwel zonder onderbreking bleef de
voorhoede van De Zwarte schapen op de
verdediging van de thuisclub beuken. Een
enkele maal wist Zandvoortmeeuwen zich

vrij te spelen, maar werd door de verdediging van de hoofdstedelingen direct teruggedrongen. Voor het ingaan van de rust
moest doelman Vlug opnieuw het hoofd
buigen, nu voor een schot van Ramaker,
0-2.
In de tweede helft probeerde Zandvoort
met fors spel de situatie in eigen voordeel
te wijzigen. Het gevolg was dan ook dat
de hoofdstedelingen minder kieskeurig te
werk gingen. Er ontstond een rommelig
en rumoerig spelbeeld en de arbiter moest
herhaaldelijk in actie komen tegen al te
heethoofdige spelers die elkaar te lijf wilden. Ook de toeschouwers meenden een
bijdrage te moeten leveren door middel
van het schreeuwen van verwensingen en
dreigementen naar de spelers.' De ontmoeting eindigde in een sfeer die weinig meer
met wedstrijdsport had te maken.

Er zijn langzamerhand zoveel studentencabarets in Nederland als er universiteitssteden zijn. Het Nijmeegs Studentencabaret, dat j.l. vrijdag onder auspiciën van de
culturele kring „'t Helm" in Zomerlust optrad, geniet minder bekendheid als het
Utrechts, het Gronings en 't Delfts, maar
beweegt zich op ongeveer hetzelfde niveau. Soms bijtend, maar in het algemeen
de geit en de kool sparend.
De reeds talloze malen omver gekegelde
heilige huisjes en zeer belangrijke personen kregen ook nu weer een duw(tje).
Maar dit voortdurend opentrappen van
wijd openstaande deuren begint te vervelen en doet verlangen naar een cabaret
dat het publiek in de zaal op de tenen
durft te slaan. De indruk bestaat dat
het studentencabaret, of het nu uit Den
Haag of Groningen komt, teveel de voetsporen volgt van 't taeroepscabaret in ons
and, dat de spot verzacht met een knipoog naar het publiek. Vooral het laatste
gaat de medewerkers (sters) van het Nijmeegs Studentencabaret goed af. De
vriendelijke en mild gestemde nummers
en teksten zijn veruit in de meerderheid.
De teksten van Philip Houben, Jan Sicking en Joop Mittelmeyer werden vlot maar
niet opvallend gepresenteerd door Olga
Hasenbos, Yvonne Sciaroni, Bob Haan,
Philip Houben, Jac. van der Most en Hans
Terra. De voorstelling werd door ca. vijftig personen bijgewoond.

Het bestuur van de Zandvoortse Muziekkapel heeft het gemeentebestuur medegedeeld, dat het wenst over te gaan tot een
modernisering van het trommelkorps. Het
bestuur wijst er echter op, dat aankoop
van eenvoudige nieuwe uniformen niet
mogelijk is, zonder de financiële steun van
derden.
In verband hiermede heeft het bestuur
gevraagd, of de gemeente bereid is voor
deze aanschaf, waarvoor een bedrag nodig is van rond ƒ 1800,— medewerking te
verlenen.
De commissie van bijstand voor culturele zaken c.a. is van oordeel, dat bedoelde aanschaffing van uniformen door de
vereniging uit eigen middelen moet worden bekostigd. B. en w. kunnen dit standpunt niet delen.
De aktiviteiten, welke het trommelkorps ontplooit en de verstrooiing, welke
dit korps de bevolking en de badgasten
bezorgt, worden in het algemeen zodanig
gewaardeerd, dat de kapel volgens het college voor het beoogde doel op financiële
medewerking van de gemeente aanspraak
kan maken.
Gaarne conformeren b. en w. zich daarom met het advies van de comm. van bijstand voor de financiën c.a. om de Zandvoortse Muziekkapel, ten behoeve van het
trommelkorps,
a. voor de aankoop van uniformen een
voorschot te verstrekken van ƒ 1800,—;
b. een jaarlijks subsidie toe te kennen van
ƒ 600,— gedurende drie jaren.
Ter verhoging van de inkomsten voor het
komende jaar stellen b. en w. de raad voor
de legesverordening te wijzigen in die zin,
dat de tarieven voor het dag- en nachtkamperen op het strand met 33% worden verhoogd.
De tarieven worden dan gebracht van
ƒ 0,75 op ƒ l,— voor een dag en een
nacht; van ƒ 4,— op ƒ 5,50 voor een week;

en van ƒ 15,— op ƒ 20,— voor een maand.
De opbrengst zal dan plm. ƒ 14.000 meer
bedragen.
*
Wegens periodieke aftreding der leden
van de commissie tot wering van schoolverzuim per 31 december a.s. moet vvorden overgegaan tot de benoeming van
nieuwe leden van deze commissie.
De thans in deze commissie zitting hebbende leden zijn de heren: C. P. M. Bosman; H. W. Coops; T. van Ekeren: A. A.
Hoppenbrouwer; P. K. van den Houten;
A. J. H. N. Kransen; H. Sandbergen.
B. en w. stellen do raad voor de aftredenden opnieuw te benoemen, thans voor
de driejarige periode l januari 1964 l.m.
31 december 1966.

Behandeling begroting
Nv, het college van b. en iv. en de commissies van bijstand er in zijn geslaagd
de gemeentebegroting voor 19GJ/ sluitend
te maken, lijkt de de weg geëffend, \de begroting in de raadsvergadering van hedenavond in korte tijd af te handelen.
Toch is meer inzicht in de wijze waarop
men de begroting in enkele weken tijds
heeft gladgestreken geen overbodige luxe.
Sommige wijzigingen in de gemeentebegroting zijn wel heel summier toegelicht.
Het wegwerken van een tekort van ruim
vier ton in commissievergaderingen achter gesloten deuren, heeft wellicht het
voordeel dat men snel kan werlcen en tot
een besluit komen, maar het publiek staat
er letterlijk en figuurlijk buiten. Tijdens
de openbare behandeling kan de burgerij
meer vernemen over de adviezen en aanbevelingen, die hebben geleid, tot het opheffen van het begrotingstekort. De belangstelling daarvoor overtreft vele malen
het aantal beschikbare plaatsen — bezet
of onbezet — van de publieke tribune.

„WELTEVREDEN

9'

De rijschool met het grootste percentage DIRECT G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR en V-W. BESTEL.
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd!

Wegens enorm succes zijn wij gestart met een tweede „SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halen
en brengen en.'
100 % succes. Reeds velen gingen u voor, Doe als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor • sppedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Er is nog plaats voor enkele personen.
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FAMILIEBERICHTEN
Heden ging na een langdurig en geduldig gedragen lijden van ons heen,
mijn lieve vader, onze beste broer
en zwager
CORNELIS LEENDERT KERKMAN
weduwnaar van
Anna Elisabeth Gerrigje Pelt
op de leeftijd van 64 jaar.
Namens de familie:
C. H. KerJeman
Zandvoort, 14 november 1963
Bilderdijkstraat 17
De teraardebestelling heeft zaterdag 16 november om 10 • uur op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaats gehad.

KORT presenteert U
n
een geheel nieuwe collectie
Een feest
Pyjama's en Nachthemdjes
II

Te huur gevr v.d. wintermaanden GEM. WOONRUIMTE. Br. 9002 Z. Crt.
Nieuwe grijze TROTTOIRTEGELS. Worden event.
gelegd. Loos, Willemstr. 9.
DAME b.z.a. voor type- en
adm. werk. evt. hele dagen. Br. 9001 Z. Crt.
Te koop: JUDOPAK 17 è.
18 jaar, ƒ 15. Zuiderstr. 10.

om uit deze
II
charmante
II
modellen
II
uw keus
II
te maken
II
Feestelijk
II
om op
II
5 december

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

OPROEPING
Allen, die iets te vorderen hebben van-, Vei-huur van Opeis en
verschuldigd zijn aan- of zaken, borgtoch- Volkswagens met roldak.
ten e.d. onder zich hebben van wijlen meTel. 4580, b.g.g. 3283
vrouw G. Keur-Franssen, laatst wonende
Schaepmanstraat l
te Zandvoort, Hogeweg 23 en aldaar over- De Dr.
beste en modernste
leden op 6 november 1963, wordt verzocht
daarvan opgaaf, betaling of afgifte te
doen vóór l december a.s. ten kantore Schoenenreparatie
van notaris A. W. Voors, Van Merlenlaan
19, te Heemstede.
maakt H ARM S
Zuiderstraat 8, telef. 2740.
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NED. .PROTESTANTENBOND

Anthony Perkins

De jongo Amerikaanse flimster, heeft eens gezegd:
„Ik ben met mijn carrière
Opening donderdag
meegegroeid". Hij is nu
ook ruim twee meter
21 november v.m. 10 uur dan
lang. In een rol AUTOVerkoop van prachtige artikelen tot 17 u. DROP vindt u op elke tabletverpakking een inte•fa Van 20 uur tot plm. 23 imr:
ressant verhaal. Vraag naar
•fr TOTALE UITVERKOOP
Gezellige thee- en koffiestand.
Komt - ziet - en u koopt.
van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.

Gebouw Brugstraat 15

Pyjama's
Gebloemde flanellen pyjama
rose en blauw
Zwanedons pyjama
met reverskraagje

Satin feutre pyjama, blauw
gebloemd
16.90
Brushed nylón pyjama met V-hals
en kantgarnering
25.90

Nachthemdj es
Gebloemde satin feutre nachthemd
met shawlkraag,
19.90
rose, blauw, geel
Brushed nylon nachthemd met
kantgarnering, lang model, rose en
blauw
29.75

Twee aanrijdingen
Zaterdagmiddag vond op de hoek van het
Raadhuisplein en de Oranjestraat een aanrijding plaats tussen een auto en een bestelwagen. Zondagmiddag kwamen op dezelfde plaats opnieuw twee auto's met elkaar in aanrijding. De materiële schade
was aanzienlijk.

Stadsschouwburg

met ronde hals en lange
mouw

te Haarlem
Zaterdag 23 nov., 8 uur
Nw. Rotterdams Toneel

Charmant Brushed nylon
nachthemdje, gemakkelijk
wasbaar en snel droog,
heerlijk licht en warm
rose en bleu

Een veilig stekkie
Zondag 24 nov., 8 uur
Nw. Rotterdams Toneel

n

23.90

Luxueuze pyjama, „Brushed
nylon", zo zacht en licht als
dons, rose en bleu
29.75

19.90

Ratel van een
simpel man
MEISJES
PYJAMA'S

Woensdag 27 nov., 8 u.
Nederlandse Comedie

•'

Antonius en
Cleopatra

Pr.: ƒ 2 ,—tot ƒ 8,-.
Donderd. 28 nov., 8 uur
Ab. B
Nw. Rotterdams Toneel

Een veilig stekkie
Vrijdag 29 nov., 8 uur
Ab. F
Niv. Rotterdams Toneel

Een veilig stekkie

klein ruitje - blauw, groen en rose
blauw stipje vanaf
5.50

4.50
(kl. st. p. maat)'

SI

D
HAARLEM-NOORD

HAARLEM

Rijksstraatweg 533

Grote Houtstraat 85-87
Ged. Oude Gracht 86
(onder één dak)

ZANDVOORT
Grote Krocht 30-36

ui» speciaalzaak

HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 52

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv: o.d.
speeld. en 2 dg erv. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.

Storm- en waterschade
De zuidwesterstorm heeft maandagmiddag
schade toegebracht aan hotel Bouwes. Van
het tegenover gelegen Badhotel woei een
massa grint van het dak met het gevolg,
dat verscheidene ruiten van hotel Bouwes
sneuvelden.
De zware regenval bezorgde omstreeks
l uur de bewoners van het Schoolplein, de
Schoolstraat en de Willemstraat weer veel
ongemak. De straten stonden geheel
blank.

©i

Gedessineerde Brushed nylon
pyjama met effen pantalon 31.50

Belangrijke

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
3043, 3044 Politie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverheer, kiosk Raadhuisplein.
2000 Brandmelding
4389 VAMOR-Rijschool „TJe, Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinierman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn. en wasautom.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij,
Courant, Achterweg 1.

15.75

Zwanedons pyjama met boothals,
gedessineerd geel en groen, effen
pantalon
" 15.90

AUTO-DROP

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

8.95

Boris Spassky, in 1955 jeugdwereldkampioen, behoort stellig tot 's werelds sterkste grootmeester, ook al heeft hij de laatste jaren geen rol meer kunnen spelen in
de strijd om het wereldkampioenschap. In
onderstaande partij zien we een staaltje
van zijn kunnen.

SPASSKY—BYKOV
„Spartakiade", Leningrad 1963 •
Zandvoortse Bridgeclub
d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 3. PblIn de eerste competitie-wedstrijd hebben c3, Lf8-b4, 4. a2-a3, Lb4xc3+, 5. b2xc3,
c7-c5,
6. e2-e3, 0-0, 7. Lfl-d3, Pb8-c6,
het dameskoppel Brossois-Pabel en het
8. Pgl-e2, b7-b6, 9. e3-e4, Pf6-e8, 10. 0-0,
koppel Fabel-Stor de leiding met 65,97%. Lc8-a6,
11. f2-f4, f7-f5 (Spassky heeft met
De derde plaats werd ingenomen door de 4. a3 de agressief getinte Samisch-variant
gekozen, waartegen Zwart zich volgens
fam. Versteege met 59,72%.
In de B-lijn eindigde het koppel Kie- het boekje heeft opgesteld; Zwart staat
gereed door Pa5 en Tc8 op de zwakte va'n
wiet-Klomp met 65,74% op de eerste pion
c4 te spelen. Maar nu slaat Wit tegen
plaats, gevolgd door het dameskoppel Van alle theorie in op f5 en c5 en laat zien, dat
de witte stelling ondanks de handicap van
Dartelen-Vallo met 57,41%.
Het koppel mevr. Stor-Heldoorn nam in de dubbelpion grote mogelijkheden bevat)
e4xf5, e6xf5, 13. d4xc5, b6xc5, 14. Lclde C-lijn de leiding met 66,67%. De twee- 12.
e3, d7-d6, 15. Tal-bl, Dd8-c7, 16. Le3-f2!
de plaats werd ingenomen door mevr. (Inleiding tot een groteske paardmanoeuvre: Pe2-g3-fl-e3-d5) 16. ...La6-c8 (MisNotterman-Bisenberger met 56,02%.
In de D-lijn werd de eerste plaats in- schien is direct 16. ...g6 en 17. ...Pf6 sterhet zwarte spel maakt hier en in het
genomen door hot dameskoppel Baay-den ker;
vervolg een wat aarzelende indruk, maar
Belder met 61,31%. De tweede plaats werd over veel mogelijkheden beschikt hij niet)
bezet door de fam. Dieckman met 60,71%. 17. Tfl-el, Pg8-f6, 18. Pe2-g3, g7-g6,
19. Pg3-fl, Lc8-b7, 20. Lf2-h4, Pf6-h5,
21. Lh4-g5, Tf8-f7, 22. Ld3-e2, Ph5-f6,
23. Pfl-e3, Pf6-e4, 24. Pe3-d5 (Het paard
Zandvoortse Damclub
heeft d5 bereikt; Wit staat meteen gewonnen ook) 24. ...Dc7-d7, 25. Le2-f3, Ta8-e8
Uitslagen Zandvoort-Santpoort 2:
C. Draijer jr.-G. Zuiderduin
2-0
A. Hoekema-W. Wonink
2-0
P. Versteege-P, de Kort
2-0
C. Draijer sr.-J. Mensen
1-1
L. v.d. Werff-W. van Middendorp
1-1 K.J.C. „Noord"
J. Ovaa-S. Vlasveld
0-2
Th. ter Wolbeek-A, v. Kan
2-0 De stand in de competitie van de maand
M. Weber-J. Petra
2-0 november luidt als volgt: no. 1. J. RijJ, van Dijk-J. Vos
2-0 broek 10216 p.; no. 2. M. Paap 10179 p.;
F. van Beem-K. Boonstra
2-0 3. mevr. Hoogendijk 9810 p.; no. 4. J.
16-4 Hoogendijk 9315 p.
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Kennemerlaan 41
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DOOI* mode en kwallleil
Laat ons uw MEUBELEN Straatmakersbedrijf
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel J. J. Willemse en zn.
Haarlem
3116 en wij komen met de
nieuwste
en modernste
Telefoon 02500-50131
stalencollectie bij u thuis. Het wordt winter, dus last
Vrijblijvend advies. HEE- van water. Laat uw bor(Wordt weerlegd, maar 25. ...Pg5:, MEIJER, v. Ostadestr. 7a. des en tegelpaden in orde
26. fg5: benevens 27. Pf6+ was zeker niet
door een vakman.
Café OOMSTEE makensoorten
beter voor Zwart) Zie diagram
TEGELS in
Iedere donderdag en vrij- Alle
kleuren en PLATEN in
dag gekookte of gebakken 2 kleuren.
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

a b c

d

e

f

g

h

26. Telxe4Ü, Te8xe4 (Op 26. ...fe4: volgt
vernietigend 27. Lg4) 27. Lf3xe4, f5xe4,
28. Pd5-f6+ (Wit wint aldus de kwaliteit
en de partij. We geven het slot in verkorte notatie) 28. ...Tf6:, 29. Lf6:, Pa5,
30. Tb5, Pc4:, 31. Tc5:, Pb6, 32. Db3-f,
Kf8, 33. Tg5, «3, 34. Ld4, De8, 35. Dbl,
De6, 36. f5, De7, 37. fg6:.', Dg5:, 38. Dfl+,
Ke8, 39. Df7+, Kd8, 40. Lf6+ en Zwart
gaf op.
Teneinde Spassky's overwinning nog een
extra dimensie te geven, volgt hier nog
zonder aantekeningen een partij uit dezelfde wedstrijd, waarin de zoeven kansloos ondergegane Bykov meester Klaman
een lesje geeft:
BYKOV—KLAMAN
1. e4, c5, 2. Pf3, d6, 3. d4, cd4:, 4. Pd4:,
Pf6, 5. Pc3, Pc6, 6. Lg5, Ld7, 7. Dd3,
Pd4:, 8. Dd4:, Da5, 9. f4, Tc8, 10. 0-0-0,
Dc5, 11. e5ü, Dd4:, 12. Td4:, de5:, 13.fe5:,
Tc5, 14. Lb5!!, Lb5:, 15. Thai!, Pd5, 16.
Pd5:, f6, 17. e6, Kd8, 18. Lf4 en Zwart
gaf op.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.
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Sluitende gemeentebegroting voor 1964
door de raad goedgekeurd
De gemeenteraad van Zandvoort zette zich dinsdagavond j.l. onder voorzitterschap
van burgemeester mr. H. H. van Fenema'aan de belangrijkste raadsvergadering
van het jaar: de behandeling van de gemeentebegroting, aan welke behandeling de
algemene beschouwingen (met lof en kritiek!) vooraf gaan. De laatste jaren maken de raadsleden bijzonder veel "werk van het tempo dezer behandeling, zodat
het niet meer voorkomt - wat uw verslagg. nog goed in het geheugen ligt - dat
men de volgende dag, woensdagsmiddags, de draad van de discussies, die dinsdagsavonds tegen 12 uur waren afgebroken, weer opvatte! Nu kon het gebeuren dat
een agenda, waarop behalve de behandeling van de begroting, nog tien andere
raadsvoorstellen stonden, in drie uur en een kwartier werd afgewikkeld.
Van, deze overige punten vermelden wij:
De opening door de voorzitter, die in een
kort woord van welkom de heer Hose
(vvd), die geruime tijd afwezig was geweest als gevolg van een hem overkomen
auto-ongeval, hartelijk begroette. De heer
Hose was echter nog niet geheel hersteld
en nam daardoor ook niet deel aan de
discussies. Men zou kunnen zeggen dat
hij aanwezig was als stemgerechtigd
waarnemer!
De voorzitter deelde tevens mede, dat
mevr. Moll-van Bellen (pvda) en de heer
Petrovitch (azb) wegens ziekte verhinderd waren de vergadering bij te wonen,
terwijl de heer Koning (groep-Breure) afwezig was in verband met ziekte van zijn
echtgenote.

Tot plaatsvervangend lid in de Adviescommissie Woonruimtewet 1947 werd benoemd de heer mr. J. H. van den Hout,
Patrijzenstraat 11, alhier. (Aanvankelijk
was benoemd de heer P. Korstenbroek alhier, die zijn benoeming echter niet heefc
aanvaard).
*
De op 31 december a.s. aftredende leden
van de Commissie tot wering van schoolverzuim, werden allen voor de komende
periode van drie jaar herbenoemd.

Eveneens zonder hoofdelijke stemming
machtigde de raad het College tot het beleggen van overtollige kasmiddelen.
*
Idem een machtiging tot het aangaan van
kasgeldleningen in 1964, tot een maximaal
bedrag van twee miljoen gulden.
*
Idem tot het aangaan van een rekening
courant overeenkomst met de Bank voor
Nederlandse gemeenten tot een bedrag
van ƒ 500.000,- in 1964.
*
Zonder hoofdelijke stemming ging de
raad akkoord met een wijziging van de
legesverordening in de zin van verhoging
der tarieven voor het dag- nachtkamperen
aan het strand:
ƒ l,— voor een dag en een nacht (was
f 0,75); ƒ 5,50 voor een week (was ƒ 4,-);
ƒ 20,- voor een maand (was ƒ 15,-).
De opbrengst zal hierdoor, naar het college verwacht, ƒ 14.000,- meer bedragen.
*
Zonder hoofdelijke stemming keurde de
raad het voorstel goed tot het verstrekken
van een rentedragend (3'/»%) voorschot
van ƒ 1800,- aan de Zandvoortse Muziekkapel ten behoeve van de aanschaffing
van nieuwe uniformen voor het trommelkorps.
Tevens werd het trommelkorps in het
genot gesteld van een subsidie van ƒ 600,gedurende drie jaren.

Intocht Sint Nicolaas
Zoals reeds eerder werd bericht zal Sint
Nicolaas morgen in Zandvoort arriveren.
De bisschop wórdt omstreeks 2.30 uur bij
het kruispunt Zandvoorlselaan-Kostverlorenstraat verwacht. Via de Haarlemmerstraat en de Grote Krocht rijdt de Sint
naar het Raadhuisplein. Na de officiële
ontvangst op het 'bordes van het raadhuis
door de burgemeester, maakt de Sint een
rijtoer
langs
Kerkplein Kerkstraat,
Burg. Engelbertsstraat, Zeestraat, Ha^testraat en Raadhuisplein. Vervolgens zal
Sint Nicolaas een bezoek brengen aan de
oudste en jongste inwoner van de gemeente.

Kerstfeest voor bejaarden.
Overeenkomstig de doelstelling van de
op 28 juni 1963 gehouden feestmarkt, georganiseerd door de bejaardensociëteit
„Voor Anker", vindt op maandag 23 december de kerstviering plaats voor Zandvoortse bejaarden van 65 jaar en ouder.
Gezien het grote aantal bejaarden in
Zandvoort wijst het bestuur er op, dat
deze kerstviering in de eerste plaats is
bedoeld voor degenen die weinig of geen
gelegenheid hebben een dergelijke gebeurtenis mee te maken. Deelname is geheel
kosteloos.
Het programma omvat een opvoering in
theater „Monopolo" door het gezelschap
„Sandevoerde"
van „Het witte legioen",
aanvang1 2 uur, waarna om plm. 6 uur in
Burgerlijke Stand
hotel Bouwes een kerstdiner wordt aange15 november-21 november 1963
boden.
-. .
In beide gelegenheden uitsluitend toeGeboren: Alida Janny, dochter van W. gang op vertoon van een bewijs van toeKeur en J. M. Geldof.
gang" dat aan elite inschrijver wordt uitOndertrouwd: Abraham Boekestijn en gereikt en strikt persoonlijk js.
Anna Jacoba van der Moolen.
Gehuwd: Urban Jozef Hendrik IJgosse Lezing over Israël
en Ursula Büsze; Wabbe Gerrit Hollander De Ned. Chr. Vrouwenbond belegt vrijdag
en Margaretha Elisabeth Ooteman.
29 november a.s. een Bijeenkomst in het
Overleden: Cornelis Leendert, oud 64 jeugdhuis van de Hervormde Kerk. De
jaar, gehuwd geweest met G. Emanuel; heer A. Spaargaren te Haarlem, zal een
Cornelia Clasina 't Hof, oud 77 jaar, ge- lezing houden over Israël en zrjïi'-' ca«)fifhuwd geweest met J. W. Leonhard; Jan rie met dia's toelichten. "
"
'
Koning, oud 75 jaar, gehuwd geweest met
M. Koning.
Bijeenkomst gemeenteraad
Geboren buiten de gemeente: Anneke, De eerstvolgende openbare bijeenkomst
d.v. J. F. Wierth en A. van den Hoogen.
van de gemeenteraad is vastgesteld op
Overleden buiten ds gemeente: Jan van dinsdag 17 december a.s.
der Steur, oud 67 jaar, gehuwd met M. A.
E. Piedboeuf; Gertrud Franssen, oud 74
jaar, gehuwd geweest met J. Keur; Jan- Ambtenaren doorlichten
nigje van der Mije, oud 5 maanden; De jaarlijkse doorlichting van het gemeenLouise Roode, oud 46 jaar, gehuwd met B. tepersoneel zal plaatsvinden vrijdag 29 november a.s.
J. Lefferts.

Zonder hoofdelijke stemming ging de raad
akkoord met het bestuur tot het garanderen van de kosten in de viering van het
60-jarig bestaan van de gymnastiekver.
O.S.S. op 5 maart 1964, tot een bedrag
van ƒ 3000,—. (Het bestuur dezer vereniIngekomen stukken
ging had garantie tot een bedrag van
1. Bezwaarschrift van H. B. Boddé tegen ƒ 4000,— gevraagd).
de hem opgelegde aanslagen in de
straat- en rioolbelasting. — Voor kennisgeving aangenomen.
toestand, waarin de bomen van de bad- voortgaan op de weg naar dorpsver2. Verzoekschrift van het bestuur van de
plaats verkeren. Hij verzocht maatregelen fraaiing door het inschakelen van de beelstichting Openbare Bibliotheek en
om de houtopstand van de gemeente te dende kunst, completeerden spr. verlangLeeszaal, alhier, om verhoging van
lijstje.
beschermen.
subsidie. — Op voorstel van voorzitter
De heer BREURE (groep-Breure) voerDe
heer
SOK
(vvd)
was
van
mening
om pré-advies in handen gesteld van
de het laatste het woord. Spr. had waardat
men
de
bezuinigingen
(in
verband
met
b. en w.
het sluitend maken van de begroting) niet dering voor het college en de samenwer. Troonreden der fracties
De heer BRETJRE (groep-Breure) voerde
te ver moest doorvoeren. De uitkering uit king tussen college en de raadsleden. Hij
een pleidooi voor de openbare bibliotheek
het Gemeentefonds te doen verhogen was verzette zich tegen de begrotingspost van
en drong aan op salariëring van de direcspr. meende beter op z'n plaats dan ƒ 13.000 als bijdrage van Zandvoort aan
De suggestie om van het circuitterrein naar
De traditie van ieder jaar, de opening der
teur.
de toegepaste beperkingen. Inzake de het salaris van een niet meer in gemeentealgemene
beschouwingen
door
mevr.
Moleen
villaof
een
bungalowpark
te
maken,
3. Schrijven van mevr. N. Gaastra-Groen van Bellen, werd deze keer doorbroken leek spr. onmogelijk uitvoerbaar, omdat strandexploitatie was spr. voorstander van dienst werkzaam zijnde politiefunctionaeen zo ruim mogelijk overleg tussen het. ris, die thans te Rotterdam werkzaam is.
te Oude-Mirdum, houdende beroep tede in de aanhef vermelde ziekte het waterniveau van de duinen door de gemeentebestuur
Het circuit was spr. zorgenkind, zei hijen de strandexploitanten.
gen de tot haar gerichte lastgeving in- wegens
van
dit
raadslid.
Voorzitter
nodigde
de
toevoer
van
het
Rijn-Lekwater
te
hoog
is.
gevolge de bouwverordening d.d. 16 ok- nestor van de raad, de heer Slegers, uit Het ondei havige terrein zou dus aanzien- Hij pleitte (voor opvoering van het cultu- Hij achtte het exploitatietekort van ruim
peil, vooral ten opzichte van de jeugd. ƒ "74.000 dat door de gemeente moet wortober 1963 tot het treffen van vooreerste zijn beschouwingen ten beste te lijk moeten worden opgehoogd, hetgeen reel
Ook vond hij de voorgestelde verhoging den gedragen, een bedenkelijk verschijnsel
zieningen in het perceel Potgieter- als
geven.
met
enorme
Itosten
gepfiard
aou
gaan.
Opstraat no. 42 — Voorzitter deelde mede De heer SLEGERS (kvp) antwoordde dat heffen van het circuit, zonder echter het van de gasprijs aanvechtbaar. De bouw' in de financiële situatie van Zandvoort.
Ook in inkomsten van de racebaan lodat het beroep van mevr. N. Gaastra- hij dit een voorrecht achtte! Spr. begon terrein een andere en verantwoorde be- van een nieuw gemeentelijk bejaardentepen terug. Wanneer er straks wederom
huis
was,
naar
spr.
meende,
een
urgente
Groen 'niet ontvankelijk was, doordat met
zeggen dat hij geen spijt heeft ge- stemming te geven, was naar spr. oordeel,
Tenslotte vroeg hij aandacht grote investeringen moeten worden gebedoelde lastgeving inmiddels was in- had te
aan de samenstelling van het huidi- irreëel. Wel zou hij een commissie willen kwestie.
de verkeerssituatie op het Gasthuis- daan, was het leed niet te overzien, algetrokken.
ge college van burgemeester en wethou- inschakelen om dit te onderzoeken. De di- voor
plein. Een parkeerverbod, zeker voor dus spr.
ders te hebben medegewerkt. Hij vond dat rektiewisseling bij Publieke Werken acht- autobussen,
Inzake het Fonds verfraaiing dorpsleek hem wenselijk.
dit team op de goede weg was. Hij rele- te spr., zonder afbreuk te doen aan het
De heer ZOET (pvda) zei zeer ingeno- schoon, was het spr. mening dat veel geveerde een mening, die volgens zijn zeg- werk van de scheidende direkteur, de heer men
te zijn met de wijze van samenstel- heimzinnigheid heerste over de wijze,
gen nogal verbreid was onder het publiek. Deutekom, een mogelijkheid tot een ande- ling der
die ditmaal vergezeld waarop dit tot stand was gekomen. Twee
Men is — aldus spr. — van oordeel dat re werkwijze ten aanzien van de beoorde- ging van begroting,
grafieken en statis- bouwondernemers (fa. Kelder en de comdit college „er maar wat van maakt!": ling der bouwplannen, die worden aange- tieken, dieoverzichten,
een uistekend beeld geven van binatie Luxen & Worst) hadden elk
Een begrotingstekort van ruim vier ton boden. Hij pleitte voor een soepeler be- het gevoerde
beleid. Een hartewens van ƒ 25.000 als een soort douceurtje in het
In de raadsvergadering van j.l. dinsdag en nu opeens is ze sluitend! Maar spr. handeling in deze. De veel omstreden re- spr. fractie was
een interne recreatiebe- fonds gestort. Spr. maakte bedenkingen
heeft de wethouder van financiën, daarin merkte op dat men moeilijk het college mise van Publieke Werken zou voor ver- groting, die een duidelijk
beeld zou moe- 'tegen het aanvaarden van schenkingen,
bijgevallen door de voorzitter, boze woor- alleen een bepaalde gang van. zaken kan bouwing in aanmerking komen. Reeds ten geven van de inkomsten
en uitgaven die de zakelijke sfeer der verhoudingen
den laten horen over de voorlichting in de verwijten. Ook de raad heeft een werk- driemaal is hierover een plan ingediend, op recreatief terrein dezer gemeente.
doorbreken. Wie zijn degenen, die voor
Zandvoortse Courant — de naam van de zaam aandeel in het beleid dezer gemeen- waarbij de raadscommissies geen stem in
de
hebben gezorgd? Wanneer men
Hij
vroeg
een
proefneming
met
de
goedkrant werd niet genoemd, maar wij mo- te en bovendien houden Ged. Staten ook het kapittel hadden. Inzake de woning- kopere woningenbouw, zoals dit met name hier rest
wil
bezuinigen,
aldus spr., dan heffe
gen aannemen dat ons de eer te beurt viel een oogje in het zeil! Dat men getracht nood was spr. blij met de voortvarend- in Hoofddorp was geschied, waar goede men het „Gemeenteblad"
op, waar nie— t.a.v. de huidige exploitatie van het heeft het begrotingstekort weg te wer- heid van E.M.M., die uitstekend werk ver- woningen zi]n gebouwd van ƒ 14.000,—. mand om heeft gevraagd. Spr.
wees op de
circuit. De voorlichting werd door de wét- ken en hierin ook geslaagd is, was mede richt. Maar we zijn er nog lang niet! Spr. Een nieuw bejaardentehuis, een zwembad beide plaatselijke bladen. Tenslotte
vroeg
houder gekwalificeerd als: „ondeskundig het gevolg van de goede samenwerking meende dat met een betrekkelijke kleine en speeltuinen (ook in Bentveld!) en een spr. of 't waar was dat de bouw van
de
en misleidend". De voorsitter van de raad tussen het gemeentebestuur en de ver- ingreep de 100 woningen van „De Schelp", voetgangerstunnel naar plan-Noord, het pier de eerste jaren niet aan bod kwam.
sprak van: „gegoochel met cijfers".
schillende takken van dienst, aldus spr.
die nu slechts voor zomerbewoning ge- instellen van z.g. jeugdpaspoorten en een Hij hoopte het vurig!
In de gewraakte beschouwingen was de . Hij wraakte de mening van. het publiek, schikt worden geacht, voor permanente
opbrengst aan vermakelijkheidsbelasting die soms opklinkt uit de ingezonden stuk- bewoning zouden kunnen worden ingericht
van de racebaan niet vermeld en daardoor ken in de plaatselijke pers, waarin men en het zouden dan goede woningen zijn in
sou een scheef beeld mijn ontstaan m.b.t. dikwijls blijk geeft van een tekort aan ob- de prijsklasse van 14 a 16 duizend gulden. Krant onder vmir
de financiële positie van het circuit. Hier- jektiviteit ten opzichte van de dingen, Wellicht zou hier eens over te praten
waarover men schrijft. Spr. noemde de zijn. Spr. was voorts benieuwd of het
over het volgende:
De totale lasten voor 1964 bedragen pierplannen, het circuit, de bebouwing van plan van het nieuwe autobusstation wel
ƒ 131.914,73, de inkomsten worden geraamd sommige duingedeelten en de rioolwater- lukken zou.
op f 57.530,—, blijft over een nadelig saldo zuiveringsinstallatie. Hij zei een voorstanDe heer VAN DER WERFF (prot.-chr.)
van ƒ 74.384,73, dat krachtens een be- stander van de totstandkoming van de pier zei dat de gemeentebegroting „met kunst
staande overeenkomst aan de exploitante te zijn en was allerminst van mening dat en vliegwerk" sluitend was gemaakt. Hij
uit vermakelijkheidsbelasting
van het circuit wordt uitgekeerd. De op- deze de natuur zou schenden. Veeleer vond vroeg zich af of dit niet direct het geval
brengst van de. vermakelijkheidsbelasting hij dat men in sommige opzichten de na- had kunnen zijn. Deze gang van zaken
het circuit tot in den treure een „schip van
van het circuit, een belasting die gewoon- tuur best een beetje kan helpen. Spr. was vond spr. min of meer lachwekkend. Hij B. en W. beantiooorden sprekers
te noemen. Een recente publikatie
lijk de gemeente ten goede komt, vloeit van mening dat de pier een. belangrijke betreurde het dat de aula op de algemene
VOORZITTER, inhakend op datgene, bijleg"
via de gemeentekas voor het leeuwendeel bron van inkomsten voor Zandvoort zou begraafplaats nog steeds niet gereali- wat door de hr. Slegers gezegd was over vermeldt dat het circuit een tekort heeft,
terug in de kas van de exploitante van de kunnen betekenen. Ook de rioolwaterzui- seerd was en hij vreesde dat er voorlopig de „publieke geruchten" in zake het wég- in werkelijkheid worden ei winsten goracebaan om er de schuldenlast mee af te verihgsinstallatie ontmoet kritiek, zei spr. wel niets van zal komen, omdat er altijd gewerkte tekort van de begroting, meende maakt. „De man weet niet waar hij over
lossen. Dit maakt het mogelijk het circuit en men vindt dat deze te duur en voor het voorrang wordt verleend aan andere ob- dat het publiek voor een groot deel subjcc- schrijft", aldus de wethouder. In deze
krantepublikatie is men vergeten dat het
budget van de badplaats topzwaar is. Spr. jecten. Voor het plan autobusstation had
financieel overeind te houden.
oordeelt. De wens van genoemd raads- circuit
uit de vcrmakelijkhoidsbelasting inZoals wij reeds eerder schreven kan deze wees er op dat de modderkommen einde- hij weinig waardering. Hij hoopte dat het tief
lid
tot
het
permanent
bewoonbaar
maken
facade ieder ogenblik worden ondermijnd lijk eens moesten verdwijnen, men tobt er niet door kwam! Het oude postkantoor van de zomerhuizen in „De Schelp" zal wel komsten boekt. Dit niet vermelden, vond
door nieuwe investeringen voor onder- nu al ruim dertig jaar met het oplossen dient te blijven bestaan, wellicht kan er niet in vervulling gaan. De procureur-gene- spr. misleidende voorlichting.
VOORZITTER viel zijn wethouder in
houdsvoorzieningen en veiligheidsmaat- van dit probleem. Spr. bracht vervolgens een afdeling van het raadhuis in onder raal heeft tot afwijzing van het hoger beregelen. De kunstmatige voeding door het circuit ter sprake, waarvan hij zei dat gebracht worden. Spr. vond het jammer roep geconcludeerd, arrest zal volgen in diens kritiek op de kritische publikatics in
middel van de opbrengst aan vermakelijk- dit van het oogpunt van werkverruiming dat de gemeente indertijd niet beslag had december. Afwachten dus. Spr. zei ge- de krant onmiddellijk bij en sprak in dit
van „gegoochel met cijfers".
heidsbelasting zal dan ook niet meer toe- bijzonder nuttig was geweest. Voordat kunnen leggen op de kabelloods van het
te zijn van de suggestie van de verband
Men kan nu wel kreten gaan slaken
reikend blijken. De gang van de lasten die men aan de werkzaamheden begon, telde P.E.N. Het gebouw had zeker heel goed schrokken
hr.
v.d.
Werff,
die
meende
dat
het
oude
de baten ver overtreffen begint dan weer Zandvoort 350 werklozen.
voor remise van P.W. kunnen dienen. Over postkantoor kon blijven staan. Dit is niet van: „hef het circuit op", aldus de Vooropnieuw. Het blijft een vicieuse cirkel die
de pier was spr. eveneens^ sceptisch ge- doenlijk, aldus spr., omdat de P.T.T. zittcr, maar men vergeet dat de lasten dan
alleen kan' worden doorbroken wanneer
stemd. Hij achtte het vanzelfsprekend dat dit gebouw verkocht heeft aan de gemeen- onverminderd door gaan, clio de gemeente
men aan het circuit een andere, meer sode minister er zijn goedkeuring aan had te om het in verband met de sanering van jaarlijks op ƒ 60.000,— zouden komen te
lide bestemming geeft. Daar zal het, alle
onthouden. „Men kent mijn aversie tegen do dorpskern, te doen slopen. Spr. betwij- staan.
Weth. KERKMAN vervolgde weer en
boze uitlatingen ten spijt, toch van moeten
het circuit", aldus spr. Hij vond het nood- felde of een cfficiency-onderzoek wel uitzei dat goedkope woningbouw voor Zandkomen.
zakelijk er een andere bestemming aan voerbaar was, omdat het kostbaar is.
voort,
in verband met de hoge grond*
te geven.
De luchtverontreinigingskwestie
door pnjzen,mede
vrijwel
was uitgesloten.
De heer GOSEN (prot.-chr.) vestigde Corodex is bij Publieke Werken om advies.
In de raadsvergadering van dinsdag heeft
De „beeldenkwestie" heeft niets gehclmOverleg
met
do
strandpachters
hoeft
de aandacht op de 50 krepeergevallen, die
een raadslid twee namen onthuld van
zinnigs, was ook spr.'s mening. Behalve
nog steeds op een oplossing van hun wo- plaatsgevonden en het zal weer gebeuren de storting van een tweetal bouwonderschenkers van gelden t.b.v. het gemeenindien
dit
wenselijk
is.
Spr.
zei
dat
het
ningprobleem
wachten.
Hij
had
waardetelijk verfraaiingsfonds. Het zijn de aan(ieder ƒ 25.000,—) is er nog ee»
ring voor E.M.M., maar wilde toch ook houden van races op het circuit van kolos- nemers
nemers Kelder en Luxen & Worst, die
bepaald bedrag aan opslag op de grondsaai
belang
is
voor
het
beproeven
van
graag
wat
meer
grond
beschikbaar
zien
ieder f 25.000 in het fonds hebben gestort.
prijzen, welk bedrag dient voor verfraaivoor de particuliere woningbouw. Wellicht auto's. De beeldenkwestie (verfraaiing ing van het dorp. Dit is heel normaal en
Van douceurtjes is geen sprake, volgens
is een gedeelte van het industrieterrein dorp) heeft niets geheimzinnigs, de wét- het gebeurt ook in andere gemeenten, alJA. Dat beweert en bewijst de
een mededeling van het college van b. en
(waarvoor weinig belangstelling blijkt te houder van financiën zal hier straks even dus spr.
speciaalzaak van Huizing. Daar
w. Het betreft hier een heel normale zaak.
(Vervolg op pag. 2.)
zijn) voor woningbouw te bestemmen. De op ingaan. De betaling van ƒ 13.000,— aan
komen schoentjes uit de doos die
Toch zou het goed sijn er iets meer over
gemeentelijke inkomsten in verband met Rotterdam zal in februari 1965 voor de
è la mode zijn én lekker lopen.
te vernemen. Zijn er bijv. voldoende
Wandelschoentjes en pumps met
de diverse uitkeringen uit het gemeente- laatste maal geschieden.
waarborgen en controle-mogelijkheden dat
Watergetijden
fonds, hebben de overzichtelijkheid zeer
een geheim van binnen. Kom zie,
e.e.a. niet kan Zeiden tot ongewenste en
strand
HW
LW
HW
LW
ongunstig beïnvloed en een vrij gecompliWethouder KERKMAN vond niets lachpas en voel het!
onjuiste toestanden bij de verkoop van
berijdbaar
ceerd beeld gegeven. De verhoging met wekkends in de gevolgde procedure met nov.
bouwgrond?
*
l cent per m3 leek spr. redelijk. Spr pleit- het begrotingstekort en liet wegwerken 24 8.38 4.00 21.12 16.30 12.30-19.00
te voor het houden van een efficiency-on- daarvan. Sprekend over het circuit, deed 25 9.50 5.00 22.31 18.00 14.00-20.30
De gemeentebegroting werd j.l. dinsdag
derzoek bij de gemeentelijke diensten. Hij de wethouder een felle aanval op een 26 11.14 6.30 23.55 19.00 15.00-22.00
4.00-10.30
20.30
in zestig minuten door de gemeenteraad
verzocht aandacht te besteden aan de toe- krant, die echter niet met naam werd ge- 27 12.26 8.00
5.00-11.00
afgewerkt. Andere gemeenten in de omnemende luchtverontreiniging door de Co- noemd. (Achteraf begrepen insiders er uit 28 0.55 9.00 13.18 21.00
trek schijnen Zandvoort om dit tempo te
rodex-fabriek en vroeg in hoeverre de dat de Zandvoortse Courant werd 29 1.45 9.30 14.04 22.UO 5.30-12.00
benijden. Maar sijn wij wel zo benijdensHinderwet hier van toepassing was. Ten-bedoeld).' Spreker fulmineerde tegen 30 2.29 10.30 14.46 22.30 6.30-12.30
ivaardig f
slotte besprak de heer Gosen de treurige de z.i. onjuiste voorstelling van zaken door Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Algemene beschouwingen

UU d& Tlaad

Circuit boekt inkomsten

Kunnen
makkelijke
schoentjes
leuk zijn?

SINT en PIET op bezoek?
Telefoon 2860.
BLOK of enkele PANDEN
oor belegging te koop gevraagd. Tel. (02560) 7767.
Te koop gevraagd: KLEIN
ïUIS, omgeving Bentveld.
Evt.' woningruil met groter
huis te'Bentveld. (Aankoop
betreffende panden). Br.
nr. 9104 bur. Z. Crt.

FAMILIEBERICHTEN

(Vervolg van pagina J)

Waarderende woorden
aan het adres van scheidende P W-directeur

Voor de vele hartelijke blijken van medeeven en deelneming ondervonden na het
overlijden van onze beste broer, zwager en
oom
JAN DORSMAN
jetuigen wij allen langs deze weg onze
hartelijke dank.
Uit aller naam:
W. Dorsman
Zandvoort, november 1963
Hogeweg 52

Weüi. LINDEMAN wijdde ten slotte
Weth. mevr. STEMLER-TJADEN stond
even stil bij het nut van een z.g. jeugd- waarderende woorden aan het adres van
paspoort, dat bij culturele evenementen de scheidende directeur van Publieke Wer(toneel- en muziekuitvoeringen) bepaalde ken, die om gezondheidsredenen op l devoordelen biedt. (VOORZITTER merkte cember op de meest eervolle wijze van zijn
hierbij op, dat dit voor Zandvoort ook te functie wordt ontheven. Spr. heeft de hr.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
verwezenlijken was. Hij meende dat men Deutekom leren kennen als een eerlijk en
GEMEENTE ZANDVOORT
bijzonder
hard
werkende
functionaris,
die
beter van jeugd-passe partout kon spreken). De wethouder zou gaarne zien dat slechts een „hobby" had: publieke werken! Het spreekuur van de burgemeester zal
er meer speeltuinen kwamen, zeker ook in Spr. had de meeste hoogachting voor de niet op woensdag 27 novembar maar op
Bentveld. De verhoging van de gasprijs, hr. Deutekom, die hij met spijt zag ver- vrijdag 29 november van 10-12 uur plaatszoals die thans wordt voorgesteld, achtte trekken.
vinden.
spr. psychologisch onjuist. Men moet deze
*
verhoging niet hanteren als een aandeel
Tijdens de behandeling van de begroting, Bekendmaking
in het sluitend maken van de begroting,
die in een snel tempo werd afgewerkt, gaf Het Hoofd van het gemeentebestuur van
zei spreekster.
Weth. LINDEMAN stond uitvoerig stil de hr. v.d. Moolen de suggestie het tarief Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
bij de werkwijze van Publieke Werken, die Van het water gedurende de zomermaan- maandag 25 november 1963, gedurende
door de hr. Slegers was bekritiseerd. Een dèn^te va*hogen voor het z.g. meer-ver- vier weken op de gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp van
voorafgaanda behandeling van diverse
viel te
overwegen, zei wethouder de partiële wijziging 2 van het partiële
plannen, zou de afwikkeling van deze zauittareidingsplan-in-onderdelen „Zuid", beken, naar spr. meende nog meer vertra-mevr, Stemler-Tjaden.
.Hetzeifdo raadslid stelde tevens voor treffende de bocht van de Dr. C. A. Gergen.
De remise van publieke werken behoef.t in^plaats van de gasprijs met l cent te kestraat (ter hoogte van de percelen gezeker verbetering, maar door de ultbrei- verhogen, de rioolbelasting met S % te nummerd 159 tot en met 169) en het ten
zuidwesten daarvan gelegen onbebouwde
ding van de alg.begraafplaats, met een ge- verhogen en te brengen op 10 %.
Hierover werd even gediscussieerd. Er terrein, in het westen begrensd door de M.
deelte voor r.k. inwoners, moest weer'worden afgezien van het laatste plan.''Onder- is wat voor en er is wat tegen, meende Molenaarstraat.
Gedurende bovenstaande termijn van 4
zocht zal worden of de reirase_VyelUcht ge- men. De gasprijsverhoging- drukt op de
sticht zal kunnen worden nabij,de gebouw- gezinnen, hoewel het bedrag betrekkelijk weken kunnen belanghebbenden bij de gede rioolwaterzuiveringsiristallatle.' De aula gering is, de rioolbelasting betreft een be- meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
van de alg. begraafplaats koirtt er wel! zei paalde groep (huiseigenaren) en belast indienen.
spr. De hr. v.d. Werfff is niet goed ge-dus een veel kleinere groep van de bevol- Zandvoort, 20 november 1963
informeerd! Er is. voor volgend jaar king.
Het Hoofd van het gemeentebestuur
Deze verdeeldheid in de meningen kwam
ƒ 17.000,— voor uitgetrokken.
voornoemd, Van Fenema.
Diverse andere 'iverken en objecten ma- ook tot uiting in de stemming over hei
ken momenteel onderwerp van studie uit, voorstel-v.d. Moolen, want met 6 tegen 6
zoals de verbetering van het Gasthuis- staakten de stemmen, zodat er in een volplein, de voetgangerstunnel naar Noord, gende raadszitting opnieuw over gestemd
Hoestdrank in tabJetvorm.95ct
. die,ecltf.fi>; "samenhangt met het gehele we- zal moeten worden.
Kwart over elf was de gehele begroting
genplan "en de bebossing van Zandvoort.
Dit laatste verdient zeer zeker speciale voor het jaar 1964 een bekeken en goedgeDOKTERS-, ZUSTERS- en
keurde 'zaak.
aandacht, meende spr.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala" .
Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200 H.H WINKELIERS! Wilt

WERKSTER gevr., halve
dag p.w. Mevr. Purth, Linnaeusstraat 7-1, tel. 4351.
WERKSTER gevr. 2 ocht.
p.w. Dr. Gerkestraat 74,
telefoon 3193.
Vriendelijke HULP gevr.
voor halve of hele dagen in
gezin met 3 kind. van 6-10
jaar. Mevr. Bast, Parnassialaan 23, Bentveld, telef.
02500-40726.

u voor de feestdagen
ETALAGE-,
RECLAME- Gevr. NET MEISJE voor
BORDJE
OF
RAAM- 's morgens of 3 hele dagen
OW ASSURANTIEMAN
in gez. m. kinderen. Van
Billijke prijs.
UW VERTROUWENSMAN STROOK.
Marken, Parnassialaan 26,
:>r. nr. 9103 bur. Z.Crt.
Bentveld, tel. (2500) 40013
F. PLOEGMAN
KLUSJESMAN
vraagt
schilder-, wit- en timmerErkend
net Fries MEISJE,
werk. Br. nr. 9106 Z.Crt. B.z.a.;
intern. Br. nr. 9105 Z.Crt.
assurantie-agent
maakt
Stationsplein 15, tel. 4950. Coupeuse
JAPONNEN
PASKLAAR
aan
uw
huis
ƒ 15,- p.dag.
A.s. echtp. zoekt WOONIndien
nodig
afwerking
RUIMTE. Haltestraat 39,
eigen atelier. Br. nr. 9102
telefoon 2810.
bur. Z. Crt. .
Uitsluitend techn. praktijk
Te huur of te koop gevr.:
Te koop: nieuwe LOOPklein WERKPLAATSJE.
Haarlem, tel. 21036
Mag ook oud zijn. Br. nr. POP, ƒ 12,-.
Ged. Oude Gracht. 114
Marisstraat 49.
9101 bur. Z. Crt.
To koop: massief eiken Te koop: MOBYLETTE, Voor Sint-geschenken
prijs jf ,70. Na 7 uur: Van Helanca lange' BROEKJES,
RONDE TAFEL, 4 poten,
Lennepweg 61-11.
middellijn 95 cm, ƒ 95,-.
wol met strech, mooie
Parnassialaan 16, Bentveld Te koop: ROTAN" WIEG kwaliteit, enorme rekbaarheid i.d. kleuren zwart, rose,
Te koop: HUIS te Zand- met bekleding, 3 mnd. oud. bleu en champagne ƒ 9,90
voort m. tuin; ben. 2 k., Zeestraat 61bov.
Extra grote maten ƒ 10,90
keuk-., w.c. bov. 3 slaapk. HMW,. j BROMFIETS
te
MAISON ELEGANCE
Leeg te aanv. v. ingezetene koop. 'Julianaweg 10, teleKostverlorenstraat 49
v. Zandvoort. Br. 9107 Z.C. foon 3350.
Telefoon 4492
8 mm FILMCAMERA m. Het N.I.P.O. (Nederlands
3 object, ƒ 175; 8 mm pro- Instituut voor de Publieke
jector ƒ 275; projectie- Opinie vraagt
scherm op statief ƒ 58,—;
ENQUETEURS en
viool m. strijkstok ƒ 60,—;
ENQUETRICES
op bestelling
winkelcassa, National ƒ60;
om als regel maandag
Fotocamera 6x6 lens 2,8
(avond) in hun gemeente
ƒ 60. Haarlemmerstraat 39. vraaggesprekken te houden aan de hand van vra- Haltestraat 24, telef. 3201
APOTHEEKDIENST
TE KOOP: meisjessportgenlijsten. Vergoeding op Ook 's avonds geopend
fiets
(Locomotief),
een basis
van gewerkte uren.
DOKTOREN:
imperial v. VW en 'n nw Min. leeftijd
21 jr. Vraag TV ANTENNES plaatsen,
hoofdsteun
voor
auto.
KostInlichtingen over de zondagsdienst worinl. bij het N.I.P.O., Ba- verplaatsen,
vernieuwen,
verlorenstraat
3,
tel.
3679.
den verstrekt via het telefoonnummer
rentszplein 7, Amsterdam. repareren, verhuren, enz.
van de huisarts.
Te koop: ANTIEKE LIN- Vermeld op uw brief letter J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
NENPERS ƒ 175.— en 2 F.Q.
WIJKZUSTER:
Dagobert STOELEN met
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720 gobelin kussens ƒ 150,—.
Gymnastiekvereniging O.S.S.
Br. nr. 9108 bur. Zand.Crt.
afd. volleybal
APOTHEEK:
MEDEDELING
Te koop: witte KINDERDe uitslagen van de woensdagavond j.l. in 23 t.m. 29 november:
In verband met de stijging der kosten zijn wij
WAGEN
en
HOEKBOX
de Wim Gertenbachschool gespeelde wed
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, met dekkleed. Wilhelminagenoodzaakt per l januari 1964 de
strijden luiden:
telefoon 3185.
Heren: OSS-Alliance 22: 0-3 (setstanden Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags van- weg 56, telef. 3092.
Prijs van de Rijlessen te
2-15, 6-15, 7-15)
af 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen Te koop: ETNA SUN kaDames: OSS-Set Up 3-0 (setstanden: 15-1,
verhogen
tot f 9,— per uur.
chel en SKELTER.
voor spoedgevallen.
15-5, 15-4).
Brederodestraat 77.
De gezamenlijke Zandvoortse rijscholen
Zondag 24 november
,
„DE BRANDING"
koop: 3 FAUTEUILS
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust- Te
KOOMEN
Onrustige Zenuwen?
en ronde SALONTAFEL,
laan
7,
Bloemendaal,
tel.
02500-51555.
„TOLLENS"
teg. elk aann. bod. PIANOMijnh-qrdt's Zenuwtabietten
BANK ƒ 15,—. Tel. 3429.
Te koop: compl. Closet 25,PREDIKBEURTEN
Gasfornuis Etna ƒ 40,—;
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Wastafelcombinatie ƒ 25,Nederlandse Reisvereniging
Zandvoortse Schaakclub
Fontein ƒ 5,—.
24 november
Na de 9de ronde van de clubcompetitie Zondag
10.30 -uur: ~ds. 'A.' Oskamp, pred. te Zaterdag Emmaweg 14.
Des af deling Zandvoort presenteert u een
worden de eerste tien plaatsen bezet door • Heemstede.
TV voor ƒ 25,95 p. maand
Glasbergen, Roetemijer, Steiner, Linde19
uur:
Jeugddienst.
ds.
J.
Langenbach,
man,
Gerritsma, Kroon, Molenaar, de
vooruitbetaling.
jeugdpredikant uit Amsterdam. Onder- zonder
Bruin, Hogen Esch, Termes.
Morgen al bij u thuis? Bel
het land, dat op het ogenblik in de belangstelling
werp: Geloof en humor.
dan vóór 6 u. (020) 249767
staat. De heer J. Beekman laat u kennis maken
en
's
avonds
(02964)
17971
met de moderne steden Casablanca en Tanger,
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
NED. PROTESTANTENBOND
met de koningssteden, Rabat, Marrakech, Fes en
Te koop: RADIOMEUBEL
Brugstraat 15.
Programma zaterdag 23 november:
Meknes, met hun Medina's, kasba's en geheimmet ingebouwde pick-up
Meisjes:
Zondag 24 november
zinnige souks, met de heilige steden Moulay
Zandvoort a-Strawberries a
15.15 u. 10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich (e.l.) ƒ 50,—. Parallelweg 17a.
Idriss en Chauen en met prachtige landschappen
Zandvoort b-Saxenburg a
14.15 u.
te Amsterdam.
JUDOPAK te koop, ƒ 10,-Zandvoort f-Rood Wit e
14.15 u. Het Huis in de Duinen:
Woensdag 22 nov. 1963 in „Zomerlust"
v.a. ±: 12 jaar.
Jongens:
19.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.) uit Zuidboulevard 101.
Aanvang 8 uur. Entree ƒ l,—. Rood Wit a-Zandvoort a
14 u.
Haarlem.
Eechtrop b-Zandvoort b
15.30 u.
Te koop: dames WINTEREechtrop e-Zandvoort e
15.30 u. GEREFORMEERDE KERK
MANTEL, kleine maat,
z.g.a.n. en div. goed gedr.
Programma senioren zondag 24 november: (In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
V.W. RIJSCHOOL
Dameskleding.
Heren:
Zondag
24
november
Eechtrop 2-Zandvoort l
14 u. Dankuur voor genoten stoffelijke eege- Hogeweg 25, 2 maal bellen.
„TOLLENS"
Zandvoort 2-Eechtrop 3
14 u.
ningen
PHILIPS
ÜÖÖGTEZON,
De
hogeschool voor
Fit 3-Zandvoort 3
14 u.
9 en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
slechts even gebruikt, st.
autorijkunst
Zandvoort 4-Strawberries 8
11 u.
model, zware voet, naar
i
voor Haarlem en omgeving
Dames:
Aparte THEORIESCHOOL met EXAMENGARANTIE
, Leiden 3-Zandvoort l
14 u. PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht alle zijden verstelbaar, in1
gebouwde tijdklok, m. brilZANDVOORT, Tollensstraat 13, telefoon 02507-3598
Zandvoort 2-Siseo 2
12.30 u. Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
'en. Van ƒ 435,— voor
19.30 uur: Avondgebed.
Stravvberries 6-Zandvoort 3
11 u.
ƒ 250,—. Telef. 2340.
Voor Zandvoort-Noord:
Programma meisjes ivoensdag 21 nov.:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool, Loodgieter vraagt D A K Meisjes adsp.-Rood Wit adsp.
14.30 u.
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
W E R K . M. C. Kuperus,
Biechtgelegenhcid: zaterdag 17-18.30 en Wald. Pyj-montstraat 55,
Oude films
19-20 uur.
Haarlem. Telef. 20363.
i „De Wurf" organiseert vrijdag 29 nov.
KAPSTER komt bij u aan
a.s. een filmavond in het Gemeenschaps- NED. CHR. GEMEENSCHAPf.BOND
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
huis. De films laten opnamen zien die voor Dinsdag 26 november
Bel 020-122851
de tweede wereldoorlog in Zandvoort zijn
15 uur: samenkomst in „Pniël", ZuiderNieuwbouw - Verbouwingen
gemaakt.
straat 3.
REPARATIE van PERBurger- en onderhoudswerken
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
ZISCHE TAPIJTEN bij het
Brederodestraat 68, telefoon 2421
bekende adres IPEKDJTAN
HUMANISTISCH VERBOND
Werkplaats: Haltestraat 44
Marisstraat 48, telef: 3028.
Zondag 24 november, 9.45 uur, 402 m: rawat de huid ook deert of ontsiert
diotoespraak door de heer M. G. Rood.
Onderwerp: „Waarom zouden wij ons
helpt PUROL
druk maken?"

Van Kessel

VOOR PIANOS'

oronchïleften

ij s taarten
bij „LIDO"

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslag zondag l"t november:
Bekercompetitie KNVB:
Zandvoortm.-Zwarte Schapen
0-2
De overige voor zaterdag 16 en zondag
17 nov. j.l. vastgestelde wedstrijden
werden alle afgelast.
Programma zaterdag 23 november:
SlZO-Zandvoortmeeuwen
uitg.
8 WB-Zandvoortmeeuwen 2
10 u.
15 Energie 2-Zandvoortm. 3
14.30 u.
Adspiranten:
45 Zandvoortmeeuwen a-DSS a 14.30 u.
50 Zandvoortm. b-Concordia a
15.30 u.
79 Zandvoortm. c-DSS b
14.30 u.
87 Zandvoortmeeuwen d-EDO f 14.30 u.
90 TYBB e-Zandvoortmeeuwen e
15 u.
115 Zandvoortmeeuwen g-RCH h 15.30 u.
Pupillen:
150 Zandvoortmeeuwen a-ETO a 15.30 u.
157 TYBB b-Zandvoortm. b
15 u.
158 RCH b-Zandvoortmeeuwen c
15 u.
163 RCH c-Zandvoortmeeuwen d
15 u.
165 TYBB c-Zandvoortmeeuwen e
15 u.
Programma zondag 24 november:
Zandvoortmeeuw-HBC
14.30 u.
Schoten 2-Zandvoortm. 2
12 u.
23 IEV 2-Zandvoortmeeuwen 3 12.15 u.
31 DCO 3-Zandvoortm. 4
9.45 u.
73 Zandvoortm. 6-EHS 6
9.45 u.
93 TYBB 8-Zandvoortm. 7
12 u.
96 HFC 12-Zandvoortmeeuwen 8 9.45 u.
Junioren:
121 Zandvoortmeeuwen a-WB a
9.45 u141 Zandvoortmeeuwen b-DSS b 12.30 u.
162 Zandvoortm. d-Bloemendaal d 9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd tegen HBC uit Heemstede
komt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen zondagmiddag in de volgende opstelling uit: K. Vlug; A. C. M. Stokman; G. H.
M. Halderman; W. H. Jansen, G. Kerkman
en C. S. Schilpzand; G. H. van der Mije,
S. Stobbelaar, G. Nijkamp, J. F. Paap en
J. A. Molenaar. Reserves zijn: B. J. Groeneweg, K. G. Hendrikse en S. Koper.

K.J.C. Zandvoort

Woensdag speelde KJC Zandvoort de 8e
ronde voor het clubkampioenschap. De
uitslagen zijn: no. 1. J. Zwemmer; no. 2.
J. Krielen; no. 3. H. Lamoree.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het eerste twaalftal is een ontmoeting vastgesteld tegen Nieuw Flora 3.
Na de forse stijging van het ledental
kan met een tweede twaalftal worden gestart. Dit twaalftal debuteert a.s. zondag
in een wedstrijd tegen Haarlem 5.

SINT NIKQLAAS
De Goedheiligman
met jarenlange
kwaliteitservaring,
zei direct bij het
zien van onze
enorme toonkamers;
„Géén Spaanse meubelen
van de groenteman,
maar een Boot-meubel
dat er tegen kan".
Overtuig u dus,
en kom eens langs
X- ENORME SORTERING
>f VLIJMSCHERPE PRIJZEN
%. ONGEKENDE SERVICE

Film- en Dia-avond over Marokko

RIJLES

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

In1000+1 gevallen

Hui
September j.l. seinde het
•persagentschap
Agence
France Presse het bericht
de wereld in, dat op last
van de
Zuid-Afrikaanse
minister van justitie, liet
huwelijk
'moest worden
ontbonden van een blanke
man en sijn donker gekleurde vrouiv. Het
echtpaar had juist het SS-jarig huwelijksfeest gevierd met kinderen en kleinkinderen. In „Het Parool" van j.l. zaterdag
wordt dit bericht, dat buiten de Zuid-Afrikaanse republiek scherpe reacties heejt
uitgelokt, door een vertegenwoordiger van
de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den
Haag tegengesproken. Deze mededeling
luidt als volgt:
„Agence France Presse het op 27 September uit Durban herig dat twee persone
die eerste 'n Blanke man en die ander 'n
Santu f neger )-vrou, na 85 jaar huweliksleive in opdrag van die Suid-Afrikaanse
Minister van Justisie, John Vorster moet
skei.
Die feite van de saak is, dat hoewel 'n
polisiebeampte die geval aanhangig ge-

Draag
de zo ELEGANTE

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

GEMAKSSCHOENEN

Autorijschool K. OFFENBERG

van

PRESBURG
maakt liet, albei partye na verhoor in 'n
openbare hofsitting onskuldig bevind en
ontslaan is. Hierna eerst toets die minister
by magte om iets te doen en hy het verklaar dat geen verdere stappe geneem
sol word niet.
Die gesin woon nog die gehele tyd saam
en daar is geen sprake van skeiding nie
— allermins in opdrag van 'n minister.
Afgesien van die feit dat die wetgewende, uitvoerende en juridiese magte in SuidAfrika geskei is en 'n minister hom geensins in die verloop van 'n regsgeding kan
inmeng nie en afgesien van die feit, dat
die berig ooglopend bloot sensasioneel was,
is dit gretig opgeneem deur vele koerante
waarvan sommige sover gegaan het om
te beweer dat die minister die uitspraak
bekragtig het — asof dit die algemene gebrui in Suid-AfriJca of enig ander demokratiese land is!"
»,
Den Haag
J. Malan
f Suid-Afrikaanse ambassade}

Telefoon 20085, Haarlem

en het leed is geleden!

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
3043, 3044 Politie
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.
. "
2000 Brandmelding
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinter/man, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
Het persbureau Agence France Presse 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop,
Oranjestraat 2a.
••
heeft zijn nut bewezen. Het is te hopen
dat het in Zuid-Afrika nog lange tijd sijn 2424 Autobedrijven ,^Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
werkzaamheden kan voortzetten.

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn. en wasautom.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Uanavoortse
Courant, Achterweg 1.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare bibliotheek
Romans
Marquand - Dank u, Mr. Moto.
Mons - Honderd procent 'zekerheid (det.)
Simenon - Schele Marie.
Van Steen - Het verlangen.
Thackeray - Een dinertje bij de familie
Timmins.
Reader's Digest condensed books, 1956.

Elke fijnproever prefereert:

Bejaarden-Sociëteit „Voor Anker" Zwanendons dames
Voor de KERSTVIERING, op
maandag 23 december a.s.

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150"

LEFFERTS W Ij 11611 8R

Sint Nicolaas

pyama's 11,95
JANSEN & TILANUS

MOTTEN

voor Zandvoortse bejaarden van 65 jaar
en ouder, is de inschrijving1 opengesteld op
HALTESTRAAT 59
DINSDAG 26 NOVEMBER 1963 en
Voorsorgzegels — Oontantzegels
DONDERDAG 28 NOVEMBER 1963
telkens van 10—l en van 2—5 uur in de
toneelzaal van restaurant „Zomerlust".
Ook de leden van de Soc. „Voor Anker"
dienen zich op deze wijze te laten inschrijven. Het aantal inschrijvingen wordt
Brei dan mee met onze prachtige
bepaald door de beschikbare plaatsruimte
wolsoorten in verrassend veel kleuin „Monopole" en „Bouwes".
ren en wolvariaties.
Zie de mededeling elders in dit blad.
Gebreide kleding heeft een aparte
Het bestuur
charme. Wol geeft u:
Uren plezier bij het breien,
jaren plezier bij het dragen!
Wij hebben de nieuwste breipatronen
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
Weer ontvangen:
en al uw bedrijfskleding en manuZWARTE wollen kinderpullovers
facturen naar het van ouds bekende
met rolkraag in 3 maten v.a. ƒ 10,95
adres:
DAMES PULLOVERS met rolkraag
Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
in vele kleuren.
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360
Losse DRALON COLLEN
5,95

Dit jaar heeft Sint Nicolaas een reuze verrassing voor alle inwoners van Zandvoort, Bentveld
en omgeving.
Gezien dit jaar weinig aktiviteit wordt ontplooid in Zandvoort ter ere van Sint Nicolaas, heeft de
fa. Nooy, met medewerking van de Goedheilig Man, een plan ontworpen, wat een ieder zal
verheugen, namelijk:

Kunt u breien ?

Voor uw vitrage,

Foto-Kino HAMBURG

„DE WOLBAAL"
Haltestfaat 12a, telefoon 2099

heeft prachtige

Sï.Nicolaas-cadeaux

CAMERA'S vanaf
ƒ
DIA PROJECTORS vanaf
ƒ
Flitsen, 8 mm filmcamera's, Eutnig
jectoren, albums, films, lijstjes,
spoelen, lampen enz.
KOM ERIS KIJKEN:
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON

NYLON

JACKS
16,48,— T
PAKKEN
pro- T
'
SNOWSUITS
film- E norme sortering.
N
HALTESTRAAT 59
Voorsorgzegels — Contanteegels
2510

BLOEMENHUISA. H. v. d. MEIJ'
Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- en grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwallteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Lonen
de prijzen
Bij de fa. Nooy

Vanaf a.s. zaterdag 23 november tot 5 december

bij al uw aankopen boven de f 10,- 10 u/o korting
U koopt bijv. een leuke damespullover van ƒ 24,90, dan krijgt u extra ƒ 2,50 terug, of u koopt
b.v. een paar sokken van ƒ 2,75 en een dames-pyama van ƒ 7,90, dan krijgt u contant terug
f 1,07.
DOE NU UW INKOPEN, DE SORTERING IS ENORM!
U SLAAGT NERGENS ZO GOED EN ZO VOORDELIG.

Voor a.s. moeders!
POSITIE STEPINS
Luxe uitvoering.
Geen grove vetersluiting,
maar verstelbare haak en
oogsluiting
ƒ 19,75
VOEDING B.H.'S
in popeline
ƒ 5,95
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstraat 49
Telefoon 4492

Voor dames:
Pullovers, vesten, rokjes, scliortjes, shawls, handschoenen, zakdoeken en niet te vergeten onze,
geweldige sortering NYLONKOUSEN, reeds vanaf 08 cenl.
Voor heren: Overhemden, shawls, pullovers, vesten, sokken, dassen, ens.

Voor Croquetten,
Loempia's en Patat

VOOR DE GROTERE JONGENS of MEISJES en voor de ALLERKLEINSTEN 'n pracht sortering PULLOVERS, VESTEN, MAILLOTS, HANDSCHOENEN, MUTSEN enz. enz.

naar

„L ID O"

Modehuis

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 3397
Alles wordt duurder, maar bij ons

Voor de koude nachten; alle kwaliteiten ZAALBERG DEKENS, de beste die er zijn!

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend

SPORT
instituut

JANNY LIST

Slechts 12 dagen
kunt u hiervan profiteren
Zie onze etalages

Met recht:

•( HOOY

goedkoper!

Door samenvoeging van ons grossiersbedrijf met onze winkels, kunnen wij
aanbieden.
u regelmatig
De prijzen die wij u nu gaan noemen zijn dus direct van fabriek naar
verbruiker.

Zuiver wollen SHETLAND-puIlqvers, ,
normaal f' 27,95 nu f M,Zuiver wollen pullovers, het nieuwste
normaal f 22,50 nu f 1J,95
Orgineel HELANCA Ski-pantalons
normaal f 29,75 nu f 19,95
RESTANT wollen rokken, lacht u niet
nu f 4,95
RESTANT dames-pantalons, haast cadeau nu f 4,50
RESTANT zuiver wollen vesten
normaal f 22,50 nu f 9,75
RES FANT zuiver wollen pullovers, hoe is het mogelijk
:
nu f 4,95

Dames en meisjes, neemt
nu les bij een dame.'
Dinsd.: 11-12 huisvrouwen
2.30-3.30 v. oudere dames
4-5 kleutergymnastiek
5-6 jeugdjudo
6.45-7.45 jeugdjudo, meisjes
8-9 huisvrouwengymnastiek
9-10 judo en jiu-jitsu voor
dames
Woensdag 11-12:
huisvrouwengymnastiek
Do. en vrijd. 's avonds:
6.45-7.45 jeugdjudo
8r9 huisvrouwengymnastiek
9-10 judo en jiu-jitsu voor
dames en meisjes
De lessen worden gegeven
in „DE WITTE ZWAAN",
Dorpsplein.
Inl. a.d. zaal of Potgieterstraat 21, tel. 3575.
Komt u vrijblijvend eens
kijken!

Centrale verwarxning-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

J. H. BLASÉ, THOBBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Med. gedipl. Pedicure

VOLLEDIGE BEHANDELING voor ƒ 2,Ook aan huis te ontbieden.

Mevr. B. Snellens

Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

Modehuis „S. P l L L E R"
KERKSTRAAT 4 TELEFOON 3397
A.s. dinsdag gesloten, maar in de Sint Nicolaasweck dinsdags óók de
gehele dag geopend.
- - •-

Alleen bij de Amsterdammer
geen prijsverhogingen!

ZATERDAG: GROENTE AANBIEDING
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Ook voor winteropslag aardappelen? en kwaliteit !

t
en waar kunt U dan beter terecht dan bij

VADER:

MOEDER:
Schemerlampjes
v.a. ƒ3,95 - ƒ99,75
Smeedijzeren tafeltjes
v.a. f 9,Idem mimiset smeed f 59,50
Parapluiebak, smeed
ƒ15,75
Wandspiegel, smeed v.a./18,—
Strijkplank
ƒ19,75
Electr. koffiem. v.a. .. ƒ15,50
Electr. mixers v.a
ƒ29,—
Tornado haardroger .. ƒ21,50
Nova haardroogkap .. ƒ51,—
Broodrooster
ƒ17,50
Idem, volautomatisch ƒ39,75
Electr. kussen, v.a
ƒ16,50
Electr. deken
ƒ92,50
Electr. bedkruik
ƒ32,50
Pcrsonenweegschaal .. ƒ19,75
Drieslag huisk.vorl.
ƒ19,75
Hoogtczon v.a
ƒ54,—

Electr. scheorapp. alle merken
Philips, Braun, Reminingtori,
Sunbeam, v.a
ƒ37,—
Electr. Scheerspiegel
ƒ 9,95
Houten wandschaarlamp ƒ 14,75
Raamvcntilator
ƒ49,50
Big-Ben Gcng v.a
ƒ 8,—
Krantcnbak
ƒ14,50
Asstandaard
ƒ17,50
Autopechlamp
ƒ 4,50
Regencape v.a
ƒ 7,95
Regenbroek v.a
ƒ11,50
Gevoerde handschoen, ƒ17,75
Autoborstels v.a
ƒ 7,50
Rijwielverl.. compl. v.n. ƒ 9,75
Philips Kerstverl. v.a. ƒ 8,95
Nachtkastlampjcs .... ƒ 3,95
Infraphil
ƒ37,50

DOCHTER:
Hockeyklem
ƒ 2,75
Fietstasje
ƒ 2,95
Boekleeslampje
ƒ 5,95
Philips Pick-Up
ƒ98,—
Handradio, 2 trans. .. ƒ19,75
Handradio, 6 trans. .. ƒ39,75
Kunstschaatsen
ƒ49,50
Rijwielen, v.a
ƒ69,—
Poppen wandelwagcn ƒ10,50
Netjes voor idem .... ƒ 4,95
Sprookjes wandverlicht./ 6,95

ZOON:
Zaklantaarns
ƒ 1,35
K.M. tellers v.a
ƒ 4,25
Autopcd luchlb
ƒ28,50
Driewielers
ƒ18,50
Schaatsen
ƒ 4,50
Rolschaatsen
ƒ11,95
Schaatsbcsch
ƒ 5,50
Kleine electricien v.a. ƒ 1,95
Electr. soldcerbout .. ƒ 6,95
Bureaulamp
ƒ 6,95
Radio bouwdozen v.a. ƒ13,50

n,ifi
n.ifi

ZATERDAG: FRUIT AANBIEDING
m

Dominique Willms - Raymond Nouplex.
Rijk en jong werd zij het slachtoffer van
in-geldnood-verkerende gangsters. Een verbluffende film van ongekende spanning en
sensatie.
Toegang 18 jaar.

Sinterklaas

HET WOORD IS AAN U.

WIT LOF — BLOEMKOOL — SPRUITEN
CHAMPIGNONS — TOMATEN — ANDIJVIE
HERO-SPRUITJES

Striptease en gangsters

Sport staalt spieren

Orgineel TERLENKA plooirokken, tot en met maat 52,
kunt u nergens anders als bij ons kopen -, .
van normaal f 22,50 nu f I

2 pd STOOFPEREN
Gieser Wildeman
2 p STOOFPEREN Brederodes
2 p. STOOFPEREN, St. Rèny
3 p. MOES GOUDREINETTEN
2 pond ZOETF APPELS
1 pond RODE KOOL
1 pond GELE KOOL
1 pond GROENE KOOL
1 pond UIEN
1 pond • WINTERPEEN

VRIJDAG 22 NOV., 8 UUR
ZATERDAG 23 NOV., 8 UUR
ZONDAG 24 NOV., 8 UUR

John Gregson - Peggy Cummins.
Met de kapitein aan tafel, een vaeantiereis
in uw vacantie. U zult heerlijk deinen op
de golven in een schip vol mooie vrouwen.
Voor de passagiers een pleizierreis. U valt
over boord en gaat lachend ten onder.
Toegang 18 jaar.

En nu het snoepje van de week !

7 stuks MANDARIJNEN
1,—
10 stuks CITROENEN
1,25
3 stuks GR APE FRUIT
1,—
8 st. PERS SINAASAPPELS... 1,- .
6 st. Navel SINAASAPPELS... 1,10
2 pond BANANEN
1,20
2 pond CONFERANCE PEREN 0,70
2 p. EMILE d'HEIJST PEREN 0,80
2 pond COMIESEN
1,40
1 pond KASTANJES ....".
0,75

ZANDVOORT

Rijksdiploma van CIOS

Speciale
Sint Nicolaas aanbieding

WIJ ZEGGEN NIETS MEER.

Dank U, Sint Nicolaas,
hei spaart U guldens!

Firma Schuilenburg
Grote Krocht 5-7

-

Telefoon 2974

Waar U alle mogelijke artikelen kunt
kopen voor dames, horen en kinderen, die
U altijd mag ruilen, en waar U Invaliteiten krijgt waar U jarenlang pleizier van
hebt.
Komt U eens kijken naar onze

J?
HALTESTRAAT 40
TELEFOON 2087
Alle beroemde merkartikelen,
garantie worden verkocht!
Altijd voordeliger dan elders!
Steeds een stap voor!

Rijschool Weltevreden
Nu lessen met S I M C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
l n
Erkend
M ijn
C ar
N.B.A.
A Wjd
Dr. Gerkeslraat 99, tel. 229Jt, Zandvoort
Soendastraat 3J/, tel. ((02500) 63G36, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

U

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAÜPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

J. KEUR

STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wi] leveren alle bekende merken uit voorraad!

De wederkomst van Christus
Bezoekt de openbare lezing
over dit onderwerp op

maandag 25 november 's avonds om 8 uur
in het Gemeenschapshuis, Schoolplein l te Zandvoort
Spr.: Ds. J. J. SCHOUTEN, pred. Adventkerk te Haarlem.
Toegang vrij. Zaal open. 7.30 uur

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

Voorafgaande aan de lezing: zangdienst.

PHILIPS TELEVISIE
VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN
VERHUUR mtc recht van KOOP, vanaf
ƒ 29,25 p.m., 60% van de huur wordt u
dan terugbetaald. U bent tevens gedurende
4 jaar verzekerd tegen alle reparatiekosten.
Bij plaatsing hoeft u dan slechts l maand
huur te betalen. Wij zorgen voor een
prima ontvangst. Volledige service.
Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld, uitgebreid met 2e kanaal, vanaf ƒ 895,—.
Wij geven u de HOOGSTE INRUILWAARDE voor uw oude toestel.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt. .
Philips PORTABLE RADIO en AUTO-RADIO uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
KOSTVERLORENSTRAAT 7
Telefoon 02507-2534
PHILIPS SPECIALIST
F. H. PENA&T

Autoverhuur Zandvoort

Betaling desgewenst in overleg. Burg. Enr-elbertsstraa 64, tel. 2914

SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.
met en zonder naad.
Een steungevende kous
voor gevoelige benen 16,00
Corsethcmdjes M. en L. 1,90
Prima damesslips (wit),
3 stuks
ƒ 3,95
Leuke dameshemdjes met
kanten pas en smalle band
(ook strapless te dragen):
ƒ 3,95.
MAISON ELEGANCE
Kostverlorenstraat 49
Telefoon 4492

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et

per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrijdag- g-clxookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Schildersbedrijf
T
C.J.
BUITENWERK
BINNENWERK
Inzetten van ruiten
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon: 475S

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

KORT heeft een prachtige
sortering in

Zet het
II
ook
II
bovenaan

PEIGNOIRS en DUSTERS
„SATIN FEUTRE" DUSTER
in div. kleuren.
S.M.L. Zeer voordelig

SIENTJE
Mantelhal

Effen kleuren:
rood - bleu en blauw

PEIGNOIRS,
effen kleuren, met gebreide
manchetten

39.90-45.00-56.90

@
m

Deze gewatt. NYLON DUSTER
in. meerdere kleuren.
oo en
Maten S.M.L
22.5U

r

Schortjes

Nylons

Ook voor nylons is het de moeite waard, even
in één van onze zaken binnen te stappen.
U vindt er de nieuwste modekleuren, met en
zonder naad, w.o. „Armstrong" en „Jovanda"

Nu ook in HERENSOKKEN
op de eerste
verdieping

Wij hebben een ENORME PARTIJ
beste kwaliteit

gestreepte

l pers. . . . f 6,50

flanellen

lakens

van

de

2 pers. . . . f

Grote sortering truien en vesten tegen

SPOTPRIJZEN!!!

Sport- en Judoinstituut
Zaal Hogeweg 42 (privé 60) — Telef. 3965

Dames Keep fit
• • ' ' ' ' • Kerkstraat'26 - Zandvoort

.

DE BESTE EN MODERNSTE

Schoenreparatie
maakt Ha.rins
ZUIDERSTRAAT 8 - TELEFOON 2T40

Judoclub meisjes 14-18 jaar
donderdagavond 7 uur.

Judo „Keep fit" club heren

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3363
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
OpmaKen van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn

NIEUW
Kleutergymnastiek met judo

leeftijd 4—6 jaar.; woensdagmiddag 4 uur

Boksen
vrijdagavond 9 uur.
Deze interessante les is voor iedereen te
volgen, daar conditie en techniek op de
voorgrond staan.

PRIVELESSEN

in indoortraining, judo, jiu-jitsu, boksen,
body building. Gustige tarieven, speciale
halfuur-lessen.
Massage, hoogtezon, infraphil,
warme douches.

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht SSboven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasver zekeringen

Haarlem

Telefoon 02500-50131
Het wordt winter, dus last
van water. Laat uw bordes en tegelpaden in orde
maken door een vakman.
Alle soorten TEGELS in
kleuren en PLATEN in
2 kleuren.

Winterkwaliteit
Helanca pantalons
tot en met maat 46.
Normale prijs ƒ 29,75

nu voor 19.93
Diverso kleuren. Wacht niet te lang,
do voorraad is beperkt!
Speciaal voor SINT NICOLAAS:
SATIN FEUTRE
KINDEROCHTENDJASJES
in alle kleuren en maten van l t.m.
10 jaar. Niet te geloven: ƒ 4,98
Alle betaalzegels worden bij ons
aangenomen.

KINDERDEKEN, 100% wol... 26,50
KINDERWAGEN PLAID,
100% wol
14,75
DEKEN, 100% wol, 150x200... 34,50
DEKEN, 100% wol, 150x220... 39,75
DEKEN, 100% wol, 180x220... 52,50
GEWATTEERDE DEKENS
vanaf
19,75
POLYESTER DEKENS v.a... 28,75.
Beddenmagazijn

W.
H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon 2119

L_

gedess-, met ceintuur, mouwen
in pastelkleuren

S.M.L. 13.95
3/4 NYLON jaSSCHORTEN
met 2 grote zakken.
Kleuren: blauw - rose
wit en rood

_ 1Z.50

Gr. Krocht

Ged. Oude Gracht

IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41

(onders één dak)

uu» speciaalzaak

HEEMSTEDE:

HAARLEM-N.:
..Delftwijk"
Rijksstraatweg 533

Raadhuisstraat 52

Het adres voor uw

Tl/B"!?TIJ
IVA.EiJti.Et

als u in 20 lessen uw rijbewijs kan halea!

orijscfiool A. SN E L L E N S
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4394

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

IJS?

Ha, bij ,LIDO'
Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend

Banketietters
Marsepeinfiguren
Speculaaspoppen
St. Nicolaastaarten
en

Voor leuke en blijvende

St.Mcolaasgeschenken

Hanau
hoogtezon!

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

Aa.Be, Didas, van Wijk
en Zaalberg dekens

2.95-370 en hoger

ZANDVOORT:

Thermometers
Barometers
Hygrometers
Reparatie Inrichting
Briletuis
van kunstgebitten
Curvimeters
Hogeweg 58. tel. 4166 Kompassen
Geopend: van 9-17 uur
Leesglazen
Zaterdag- van 9-12 uur Loupen
TV-brillen
Veldkijkers
Prismakijkers
Telescoopkijkers
Toneelkijkers
Microscopen
De allerbeste!
Weerhuisjes
Nu reeds vanaf
Huishoudscharen
ƒ 85,— compleet.
Drogisterïj-Parfumerie
GEEF IETS
Oranjestraat 7, telef. 2327

STATIONSSTRAAT 20, telef. 4870
heeft deze vveek fantastische
aanbiedingen

2.40 2.75 2.95 4.50
FANTASIESCHORTJES

HAARLEM:

A. M. v. d. IWije-Walet

P. J. Bouwman

Eddy's Textielhuis

in veel kleuren en modellen

Pedicure
en manicure

Medisch gediplomeerd
Lessen 's morgens, 's middags en 's avonds
Nieuwe club op donderdagavond 9 uur. Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989
Jeugdjudo
Alle clubs in leeftijden van 7—15 jaar, Straatmakersbedrijf
wegens overvolle clubs opgaven schriftelijk
J. J. Willemse en zn.
of telefonisch.

dinsdagavond 1 uur en 9 uur.

A. HOEKEMA

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenttraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

COCKTAILSCHORTJES

Gr. Houtstraat

Voet- en handmassage
Steunzolen naar maat

betaal! U voor het stomen
van het twede kledingstuk l

„Keyser" Ghem. Wasserij

Bloemenmagazijn
„Noord"

m

i

3/4 JASSCHORTEN

„Supp-hose" nylons, met en zonder naad.
De meest ideaal „steungevende" nylons
16.90

DAMESMANTELS f 39,- f 49,- f 59,-

31.90

Lang model PEIGNOIRS 45.75
en hoger

Ë-

mm

I

Dusters in zeer mooie ruiten,
div. kleuren
42.50-44.50

2.95 3.50 3.95 4.95 5.90

de

i

Zuiver wollen kwaliteiten, zeer soepel en licht, maar ideaal warm en
behagelijk.

op uw
II
verlanglijstje
D
II
voor
II
l
9
5 december
j»

Stretch Nylons
Wilhelminaplein 12
HEEMSTEDE, tel. 34684

.- nn
14.90

TISSU DES PYRENÉES

1.45 1.75 1.95 2.50 2.95 3.50 3.95
Bezoekt bij

Ziet onze showroom

FLATTEUS EN WARM

Supp-Hose kousen

Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modez-nste
stalencoliectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

[wmi! rmiifs
una i

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

OPTIEK

Nagelscharen
Nageltangen
Nagelvijlen
Eeltschaafjys
Eeltraspen
Pincetten
Borduurscharen
Div. soorten
Zakmessen
Elektrische
scheerapparaten
Brami, Remington,
Philips
Vlees- en koksmtssen'
Pedicuurinstrumenten'

GOEDS

- STAALWAREN

Opticien
A. G. SLINGER
(Gediplomeerd opticien)
Grote Krocht 20a
Leverancier alle ziekenfondsen Telefoon 4395

Onze naam uw waarborg
voor kwaliteit

y

RAADHUISPLEIN l
Telefoon 2820

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
3r. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

ALS SINT NICOLAASGESCHENK 'n

Thermometer

voor de kamer of voor buiten.
Ook 'n TONEELKIJKER vanaf ƒ 22,50
is altijd welkom!
Brillenspecialist Ij O O ]VI A N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

•- '* l

j Opgericht In 1900
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Intocht ging niet door

Jeugdherbergen in trek
In 1963*eenfgrote"sprong voozuit

In verband met het overlijden van de president van do Verenigde Staten, John F.
Kennedy, werd de intocht van Sint Nlcolaas j.l. zaterdag afgelast.

Auto ontvreemd

f.

John F. Kennedy Teek, meer dan een van
Zondagavond werd de politie gewaar- zijn voorgangers, begunstigd door liet lot
Het jeugdherbergbezoek is in 't afgelopen seizoen verrassend sterk toegenomen. Door schuwd dat een auto tegen een boom was en voorbestemd een politieke en maatrol te spelen die het aanzicht
deze toename ten opzichte van 1962, met ruim 15.000 overnachtingen, wordt niet gereden en de inzittenden zich na de bot- schappelijke
sing uit de voeten hadden gemaakt. De van de wereld KOU veranderen. Hij was
slechts een record geboekt doch ook een mijlpaal bereikt in de bijna 35-jarige politie
jong,
talentvol
en veelbelovend. Bij de
hield korte tijd later op de KostverNJHC-geschiedenis bereikt. Tevens werd een record-aantal nieuwe leden, n.l. ruim
lorenstraat vijf jongelieden aan. Het wa- aanvaarding van het ambt van president
ren de 17-jarige kok R.N., de 17-jarige van de Ver. Staten zette hij de vensters
21.000, dit jaar ingeschreven.
los werkman S.M.H., de 16-jarige C.K.P., open en liet een frisse wind waaien door
zonder beroep, de 16-jarige kok B.N.W., de muffe sfeer van achterdocht en voorin de interne en externe politiek.
Het is vooral de Nederlandse jeugd ge- op het terrein van het jeugd-toerisme, het uit Haarlem en de 17-jarige rijwielherstel- oordeel
Hij trad, omringd door een aantal brilder weekend-besteding <Jn de daar- ler J.P.M.T. uit Bloemendaal. Zij bekenweest die in veel sterkere mate van jeugd- gebied
voor noodzakelijke aanpassing van de den de auto in Haarlem te hebben ont- jante geestverwanten, de problemen die
herbergen gebruik heeft gemaakt. Alleen outillage der Jeugdherbergen.
zich in eigen land en daarbuiten in snelle
vreemd.
opeenvolging aandienden, onverschrokken
al in de watersportgebieden en in de groeHet bestuur der NJHC meent gerechttegemoet. Zijn optreden werd steeds bene ruimten werden 20.000 overnachtingen vaardigd te zijn in het uitspreken van de
geleid door helder geformuleerde denkverwachting, dat de overheid binnen af- Bazar in vleeshal
genoteerd.
beelden. De taal van zijn redevoeringen,
termijn de subsidie, die thans uitHet bezoek aan de grote steden bleef met ca. zienbare
sluitend 20% op nieuwbouw voorziet, zo- Donderdag 28 november a.s. organiseert boodschappen en brieven was een denken
90.000 overnachtingen gelijk. Het buiten- danig zal wijzigen dat deze steun verge- de Stichting Kennemer Dierentehuis in de in woorden die een uitdaging inhielden tot
lands bezoek nam eveneens sterk toe en lijkbaar is niet die, welke in de ons om- Haarlemse Vleeshal een bazar, waarvan
hoewel er iets minder Duitsers onze kust ringende landen wordt verleend. In het de opbrengst bestemd is voor de bouw en
wordt het belang van 't jeugd- exploitatie van een modern dierenasyl in
bezochten, zorgden bezoekers uit En- buitenland
herbergwerk gewaardeerd met subsidie, de Zandvoortse duinen. De bazar, die dongeland (+2100), Amerika (+2000) en welke vaak 50—90% van alle stichtings- derdagavond officieel' wordt geopend, duurt Gymnastiekvereniging O.S.S.
Onder voorzitterschap van de heer J. H.
Scandinavië (+1800)
voor duizenden kcsten dekt.
tot en met zaterdag 30 november.
B. Brink vond dinsdag 19 november j.l.
gasten meer. In totaal werden ca. 180.000
in het Gemeenschapshuis de najaarsverbuitenlandse overnachtingen geregistreerd.
gadering van O.S.S. plaats. Na een uitOok het bezoek dat Nederlandse jongevoerige inleiding van de voorzitter, waarin
ren aan het buitenland brengen stijgt telhij o.m. een beroep deed op de leden
kenjare en gezien het internationale kavolle steun en medewerking te verlenen
rakter van het jeugdherbergwerk spreekt
bij de jubileumviering, gaf de technische
het vanzelf dat de NJHC in toenemende
leider, de heer J. Grootscholten, een uitmate ook bemiddeling verleent bij dit inZandvoortmeeuwen verloor met 2-3 van HBC
eenzetting van zijn werkwijze. Hij deelde
ternationale verkeer. Jaarlijks ligt het
aantal Nederlandse overnachtingen in het Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag .een 3-2 nederlaag gele- mee, dat de onderlinge wedstrijden voor
buitenland thans ruim boven de 200.000. den tegen HBC uit Heemstede. De wedstrijd had een merkwaardig verloop. Na een alle groepen zijn vastgesteld op 16, 17, 19
Het internationale bezoek in jeugdherberg- 2-0 voorsprong van de kustbewoners in de eerste tien minuten van de ontmoeting en 20 december en dat zal worden deelverband in West-Europa noteert jaarlijks veranderde het spelbeeld en slaagden de voetballers uit Heemstede er in de thuis- genomen aan de graadwedstrijden van de
KTK op 14 december en aan de meisjesniet minder dan 3.900.000 overnachtingen!
kampioenschappen in het volgende voorVooral de oudere jeugd bleek in toe- club voorbij te streven.
jaar.
nemende mate gebruik te maken van de
In de vacature mej. Ligtenbarg, werd de
Jeugdherbergen. De onder de 21-jarigen De twee doelpunten in het begin van de stand in te lopen, maar HBC week geen
heer W. Gebe tot bestuurslid gekozen. De
boekten een vooruitgang van 1,76%, ter- wedstrijd werden met een tussenpoos van. duimbreed.
door de volleyballers gekozen commissie,
wijl de boven 21-jarigen maar liefst met vijf minuten gemaakt door Nijkamp. Maar Ranglijst Zandvoortmeeuwen
bestaande uit de dames A. v.d. Bos en J.
9,03% vooruit gingen. Het groepsbezoek 't zijn sterke benen die de weelde kunnen
Brink en de heren A. J. Karsten en J.
stand in afdeling West, 2e klasse B, Wobma, werd door de vergadering goedvan scholen en verenigingen nam dit jaar dragen. In de elfde minuut faalde de ver- De
luidt als volgt:
gekeurd. De propagandacommissie werd
dediging van Zandvoort tijdens een aan- Hillegom
toe met 6,9%.
14 20- 6 aangevuld met de dames N. Brand en H.
Het bestuur van de NJHC ziet in deze val van de HBC-voorhoede. Doelman Vlug Quick A
12 23—18 Harms.
sterke toename de vrucht van intensieve trachtte, ver buiten zijn doel, de dreiging HBC
11 16—12
Bij de behandeling van de KNGV-aanpogingen der laatste jaren het jeugdher- af.,te .wenden en kwam daarbij in .botsing Velsen
10 20—16 gelegenheden deelde voorzitter mede, dat
- bergnot-aan'te-passen bij-de steeds "ho-'
9
TJltrajectum
17—13
met
ingang van l januari 1964 de éénmaal
ge. wordende eisen der, bezoekers. Voor- met Kerkman. De weg naar het doel lag TYBB
8 17—16 per jaar te betalen bondscontributie zal
toen
open
voor
de
Heemstedenaren,
2-1.
al de jeugdherbergouders hebben eea groZandvoortm.
8 15—14 worden gebracht op ƒ 3 voor leden boven
. te rol gespeeld bij de grotere service-ver- Met Zandvoortmeeuwen in de aanval werd Celeritudo
7 12—14 16 jaar en ƒ 0,55 voor jeugdleden.
. lening en veel aandacht geschonken aan de eerste helft afgesloten.
Schoten
7
9—14
De vergadering werd besloten met een
avond-recreatie
en
geprogrammeerde
UW
7 18—21 interessante film over de Europese turnEen
herboren
HBC
trad
uit
de
kleedweekeind-vulling. Helaas moet daarbij ge3 12—25 tfampioenschappen in Parijs en de turnin het veld en nam gedurende de Ripperda
constateerd worden dat de financiële mid- kamers
2 5—15 wedstrijden Nederland-Polen.
drie kwartier het heft in han- Baarn
delen niet toelaten, dat alle, als toch nood- volgende
zakelijke gevoelde, verbeteringen kunnen den. Zandvoort kwam er vrijwel niet meer
te pas en zag in de 16e minuut de
worden doorgevoerd. Vooral de accommo- aan
voorsprong in rook verdwijnen. Midvoor
datie dreigt niet meer te gaan voldoen Duivenvoorden
was de verdediging te vlug
aan de thans internationaal aanvaardbare
af en scoorde de gelijkmaker, 2-2.
normen.
Zandvoort ondernam verscheidene poNationaal zowel als internationaal gehet initiatief te hernemen. De opzien, dienen de Jeugdherbergen op een be- gingen
ter peil gebracht te worden. Het probleem zet van de aanvallen was te naief en onom de HBC-defensie voor onopder vrije tijdsbesteding en der recreatie doordacht
problemen te stellen. In het laattekent zich steeds duidelijker af. De losbare
NJHC ziet het als haar taak uitbreiding ste kwartier werd doelman Vlug verrast Wij kunnen ons voorstellen dat het een moeilijke beslissing was voor het bestuur
te geven aan de service en voorlichting door een schot van Duivenvoorden, gelan- van de amateurtoneelvereniging „Sandevoerde" toen het besloot de voorstelling van
ceerd op een afstand van ca. veertig
meter. Het leer verdween in het doel het blijspel „Als 't kindje binnenkomt" op zaterdagavond j.l. toch te laten doorgaan.
zonder tussenkomst van de Zandvoortse Wij nemen ook aan dat de woorden, die de voorzitter in z'n openingswoord sprak, opachterhoede. Keeper vlug haalde de bal recht waren gemeend. Dit is aan geen twijfel onderhevig. Maar het deed niettemin
verbaasd uit het net, 2-3.
MCZ-rit.
Zandvoortmeeuwen probeerde in de laat- wrang aan, de wanverhouding te moeten ervaren tussen de enkele ogenblikken stilDe motorclub „Zandvoort" organiseert op ste minuten van de wedstrijd de achter- te ter nagedachtenis van een bijzonder groot en begaafd mens en de boertige leut,
zondag l december a.s. een Sint Nicolaasdie daarna naar aanleiding van het vertoonde stuk volgde.
puzzelrit over een afstand van ± 50 km.
De start vindt plaats om l uur nabij „De
Ia course".
De voorzitter vroeg begrip voor het feit over voor de tendenz van dit produkt, dat
dat men toch besloten had deze voorstel- in sommige scènes volwassen mensen laat
Kijkers en luisteraars
ling doorgang te doen vinden, omdat de optreden als pubers, die gniffelen over pas
Op i november j.l. waren bij de Dienst zaal van „Zomerlust" later niet beschik- opgedane kennis omtrent sexualiteit en
Met en zonder leesbril
"*
Luister- en Kijkgelden 1.528.279 televisie- baar was. Wij willen hieraan niet tornen wat daar mee samenhangt. Het was
Nieuwe boeken Openbare bibliotheek
toestellen aangegeven tegen 1.498.905 op en wij geloven het zeker, alleen wijzen wij eigenlijk te dol om alles op de grote hoop
l oktober j.l. (t.m. 20 november 1.545.927). er op dat de Amerikaanse Landbouw- en te zien gooien: ongeoorloofde verhoudinRomans
Er waren op l november 2.639.869 gere- voedseltentoonstelling in het RAI-gebouw gen, die niet zonder gevolgen bleven, de
gistreerde radio-ontvangsttoestellen tegen te Amsterdam onmiddellijk gesloten werd. samenvallende blijde verwachting van een
Moyes - Dood onder zeil. (Det. '
2.637.97,2 op l oktober j.l.
Wij dachten zo dat hieraan ook nogal wat moeder en dochter, de misstap van de
Moyes - Moord in de skilift. (Det.)
Het aantal aansluitingen op de Draad- konsekwenties verbonden waren. Enfin, zoon ten gerieve van de secretaresse van
Roggeman - Het goudvisje.
omroep bedroeg op l november 461.023 te- het stuk ging door, nauwelijks 24 uur na pa, die (waarschijnlijk in het vierde beToby - Eddie en zijn vader.
gen 460.937 op l oktober j.l.
het overlijden van president Kennedy, een drijf, dat wij niet zagen!) ook al niet
overlijden, dat de gehele wereld schokte. brandschoon was enz. enz. Dit alles in één
Verburg - De zwarte cirkel.
Niemand zal het ons kwalijk nemen dat „blijspel"
Hulme - The nun's story.
Zandvoortse Korfbalclub
wij op die zaterdagavond met tegenzin
Het stuk, dat een buitengewoon grote
naar
„Zomerlust" gingen, maar dat wij bijval oogstte, werd gespeeld door de daHet eerste twaalftal heeft de punten geOntwikkelingslectuur
om
die
redea
alleen
het
stuk
als
.een
triesmes
Nel Vreugdenhil, Willy de Ringh de
deeld met Nieuw Flora 4. De wedstrijd
te misgreep kwalificeren, is niet juist. Ook Vries, Catri Feldkamp, Cor van Poelgeest
Banning - De mens in sociale en geeste- eindigde in een 3-3 gelijk spel.
lijke verhoudingen, een sociaal wijsgeriHet tweede twaalftal debuteerde dit zonder de tragische gebeurtenissen in en de heren Jan Ramkema, Hans HoierH.W.
ge studie. 1963.
weekeind in een wedstrijd tegen^ Haarlem Texas zouden wij dit blijspel van André man en Joop Portegies.
— hoe goed ook gespeeld door de
Blad - Het chassis, automobiel-, motor- 5. De ontmoeting werd met 8-2 verloren. Roussin
leden van „Sandevoerde" — een draak
rijwiel- en rijwieltechniek. 1963.
van de eerste orde willen noemen. MisGemeenschap en vrijetijdscentra,
schien is het wel zo dat de originele Fran- Geslaagde speurtocht
voudig gebruik van vrijetijdscentra Zandvoortse Bridgeclub
se tekst iets fijnzinniger was dan de NeIn de A-lijn heeft na de tweede wedstrijd derlandse vertaling van Sander ter Voort, J.l. vrijdag verloor een inwoner van Zandvlakbij huis. 1963.
Gids van het Departement van Buiten-, van de eerste competitie het koppel Fabel- die zich herhaaldelijk te buiten ging aan voort een doosje met poeders, die gevaar
landse zaken en de Buitenlandse Dienst. Stor de leiding met 127.08%, gevolgd door wansmakelijkhcden ten opzichte van de konden opleveren voor de gezondheid. Pohet dameskoopel Brossois-Fabel met verhouding der sexen. Een hele avond litie en leden van de dienst van P.W. volg1961.
lang (afgezien nog van de gememoreerde den de door de ingezetene gevolgde route
Van Leeuwen - Doe het goed, doe het vei- 121,06%.
In de B-lijn bezet het koppel Kiewiet- tragedie in Dallas) lachen, brullen, gieren en vonden het doosje op de Wilhelminaweg.
lig. 1963.
Klomp met 122,22% de eerste plaats. te moeten aanhoren voor de ene oubol- De poeders lagen in de nabijheid over het
Libelle 1962. Deel 4.
Tweede werd het dameskoppel Van Dar- lige en dikwijls grove grapjasserij na de wegdek verspreid.
telen-ValIo met 119,91%.
Schijf - Handelskennis.
andere over huwelijk, huwelijkstrouw en
In de C-lijn eindigde het koppel mevr. kinderen krijgen, was te veel.
Diefstal
Vlot - Speel gezellig.
Stor-Heldoorn
met
120,37%
op
de
eerste
Er is ons verzocht niet te veel te schrij- De politie hield een 59-jarige inwoonster
Donath-Seeuwen - Welke hond moet ik
plaats,
gevolgd
door
de
fam.
Paardebek
ven over de inhoud van het stuk, omdat aan, die wordt verdacht van diefstal van
kiezen? En hoe verzorg ik hem? 1963. met 106,30%.
het nog in twee bejaardenhuizen moet
Geyl - Geschiedenis van de Nederlandse
In de D-lijn heeft 't dameskoppel Baaij- worden gespeeld. Wij voldoen gaarne aan levensmiddelen uit een hotel.
stam. Deel m 1648-1701.
den Belder met 123,21% de leiding. Het dit verzoek en delen er bij mede dat wij
Godthelp - Korte geschiedenis van de Ne- dameskoppel Spiers-Stor werd tweede met het ons veroorloofden de zaal voor de aan- Verkeersongeval •
derlandse taaikunst. 1963.
111.90%.
vang van het vierde bedrijf te verlaten.
de hoek van de Burg. Engelbertsstraat
De viertallenontmOeting Zandvoort 1- Na drie bedrijven was het echt niet meer Op
Godthelp - Letterkundige begrippen, met
en het De Favaugeplein kwamen twee
De Kennemers 2 eindigde in een 6-0 over- te harden. Op onze beurt vragen wij hler- auto's
bloemlezing. 1963.
met elkaar in botsing. De wagens
voor begrip.
Hoogland - Tips voor een rustige vakantie winning voor de Velsenaren.
werden beschadigd.
Het blijspel werd met alle rolkennis die
in Duitsland. 1963.
maar wenselijk was, gespeeld in een vlot
Küng - Kerk en concilie; tussentijdse ba- K.J.C. „Noord"
en adembenemend tempo, uitgezonderd en- In beslag genomen
lans. 1963.
De stand in de competitie van de maand kele te lang uitgesponnen dialogen. Met De politie nam de bromfiets van een 15De vrouw en haar huis, jaargang 1962,dl I november luid als volgt: 1. J. Rijbroek alle respect voor regie en executanten, die jarige jongeman in beslag. De minimum
Speelplaatsen en vrijetijdscentra voor jong 15349; 2. H. Koning 15190; 3. M. Paap er van gemaakt hebben, wat er van te leeftijd waarop een bromfiets mag worden
en oud.
13978; 4. Timmers 13888.
maken viel, hebben wij geen goed woord bereden is 16 jaar.

Voorsprong veranderde in achterstand

Toneelvoorstelling „Sandevoerde"

meedenken. In sijn installatierede wees hij
er op, dat het scheppen van een nieuwe
wei'eldrechtsorde niet zal kunnen worden
bereikt binnen de eerste honderd dagen,
noch in de eerste duizend, noch binnen de
levensduur van zijn regering. Misschien
zelfs niet binnen de aardse levensduur van
ons allen.
Hij zélf heeft de eerste oogst van zijn
ideeën niet mogen aanschouwen.
Achterlijkheid en kortzichtigheid, afgunst
en wantrouwen hebben een taai leven. Zij
scheppen een atmosfeer waarin de argumenten moeten wijken voor het geweld.
Nu het heeft toegeslagen lijkt het of aan
een hoopvol begin in de vernieuwing van
de politieke, maatschappelijke en tussenmenselijkc verhoudingen een eind is gekomen. liet is aan deze en volgende getieraties dit te logenstraffen.

Beeld voor bejaardentehuis
Donderdag 28 november a.s. zal een door
do hier woonachtige beeldhouwster Nel
Bouwhuys-Klaassens, vervaardigd beeld
voor het bejaardentehuis „Het Huis in de
Duinen" door burgemeester Van Fenema
officieel worden onthuld. Het beeld is geplaatst rechts van de hoofdingang van het
bejaardencentrum.

Uitvoering ZOV
De Zandvoortse Operettevereniging brengt
op woensdag 18 en donderdag 19 december in theater Monopole, de operette „Polenbloed" van de componist Oskar Nedbal.

Film. over Marokko
Woensdag 27 november verzorgt de afdeling Zandvoort van de Nederlandse Reisvereniging in restaurant „Zomerlust" een
propaganda-avond met film en dia's over
Marokko. De heer J. Beekman zal de opnamen van een toelichting voorzien.

Het mag wel een bijzonderheid genoemd
worden, wanneer een in een simultaanseance gespeelde partij grote bekendheid
verwerft. Maar toch zijn er zulke partijen.
Het meest beroemde voorbeeld is wel de
partij Aljechin-van Mindeno, in 1933 tijdens een simultaan-seance hier te land gespeeld. Deze partij heeft jarenlang te
boek gestaan als een pronkstuk. Velen
van onze lezers zullen haar wel eens ergens hebben gezien. Voor degenen, die de
betreffende partij niet kennen of niet
meer in hun bezit hebben, volgt zij hier.
ALJECHIN—VAN MINDENO
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lflb5, d7-d6, 4. d2-d4, e5xd4, 5. Ddlxd4, Lc8d7, 6. LbSxcG, Ld7xc6, 7. Pbl-c3, PgS-f6,
8. Lcl-g5, Lf8-e7, 9.0-0-0, 0-0, 10. h2-h4, h7h6, 11. Pc3-d5, h6xg5, 12. Pd5xe7+, DdSx
e7, 13. h4xg5, Pf6xe4, 14. Thl-h5, De7-e6,
15. Tdl-hl, f7-f5, 16. Pf3-e5!ü, d6xe5,
17. g5-g6!, De6xg6, 18. Dd4-c4+ en Zwart
gaf op.
Het valt niet te verbazen, dat deze
partij bejubeld is; wat een prachtige combinaties! Maar helaas
de offeraanval
is niet correct. Want zoals de Fin Böok
ontdekte, kan Zwart zich in de diagramstelling (dit is de stelling na 14. Th5)

a b c

d

e

f

g

h

als volgt redden: 14. ...f5!, 15. g6, De6,
16. Pe5, TeSü (Dank zij de door Zwart
uitgevoerde verwisseling v,an zetten behoeft hij nu niet het witte paard te nemen) 17. Tdhl, Kf8, 18. ThS+, Ke7.
19. Pc6: + , Kd7!, 20. TeS:, TeS:, 21. Pa7;,
Dg6: en Zwart staat goed.
Bovendien heeft de witte combinatie
waarschijnlijk nog een lek. Want in de
partij Mazzoni-Andor, Parijs 1955, zette
Zwart i.p.v. met 13. ...Pe4: voort met
13. ...Pg4! en won aldus: 14. Th4, Pc5,
15. Pe5:?, Dg5:+ en Wit gaf op. Ook na
15. Tdhl, Pg6 gaat de witte aanval niet
meer verder.
De conclusie moet dus luiden, dat Aljechin's fraaie offer-idee niet correct is en
dat Wit derhalve verstandiger doet op de
10e zet het in de openingsboeken aanbevolen 10. Thel te spelen, „met sterke druk"
(Keres). Aljechin zelf heeft in zijn aantekeningen bij do onderhavige partij de
zet 10. Thel echter verworpen, omdat
Zwart dan met 10. ...Pd7, 11. Le7:, De7:,
12. Te3, Df6, 13. Pd5, Ld5:, 14. ed5: Dd4::
een gelijke stelling kan forceren.
Het lijkt mij, dat Aljechin met zijn
laatste opmerking gelijk heeft, maar dit
betekent dan vrijwel, dat de gehele witte
partij-opzet niets bijzonders behoort op te
leveren.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Te koop gevr,: ZOMERFLATJE; en HUIS, leeg
te aanvaarden. Makelaar
K. C. van den Broek, Brederodestraat 25. Financieringen - Hypotheken - Alle
verzekeringen. Tel. 2318.

Met de komende feestdagen verzorgen wij in
ons restaurant gaarne Uw

VERLOREN.
SLEUTELring m. 2 sleutels. Teg. bel.
terug te bez. br. nr. 9202
bur. Z. Crt.
Nieuwe grijze TROTTOIRTEGELS. Kunnen evt. gelegd worden. Loos, Willemstraat 9.
Te koop: TRIX TREIN m.
bijbeh. ƒ 65.- Haarlemmerstraat 78.
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

AUTO-DROP

Straatmakersbedrijf
J. J. Willemse en zn.
Haarlem
Telefoon 02500-50131
Het wordt winter, dus last
van water. Laat uw bordes en tegelpaden in orde
maken door een vakman.
Alle soorten TEGELS in
kleuren en PLATEN in
2 kleuren.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Vei'huur van Opeis en
Volkswagens met roldak
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat ]
De beste en modernste

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 30 nov., 8 uur
Toneelgroep Ensemble
Het grote oor
Zondag l dec., 8 uur
Toneelgroep Ensemhle
Het grote oor

VERKOOPSTER,

HORS D'OEUVRE's - ZALMSALADE's
RUSS. EIEREN - HUZARENSALADE's
Tevens CROQUETTES - BITTERBALLEN
en PASTEITJES, CHIPOLATA PUDDINGEN en IJSTAARTEN.
In ons restaurant: speciale Kerstdiners.

r NOOY

Alle geschenken
in Sint-NicolaasverpaWcingen.

bij voorkeur enigszins bekend met de
Textielbranche. Goede voorwaarden. Verkorte werktijd.
Aanmelden: J. Th. Kort N.V., Grote Krocht 36,
of Gr. Houtstraat 85, ' Haarlem

Gaarne tijdige reservering of bestelling.
Beleefd aanbevelend,
Directie Restaurant „Zomerlust".

V ZANDVOORT

Kosterstraat 5 - Tel. 02507-3713

Opel

Belangrijke

Visitekaartjes

Kadett
1964

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
3043, 3044 Politie
2000 Brandmelding
4389 VAMOR-Rijschool „De üranding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinierman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrij} O. Waaning, Kostverlorenstraat 68'.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,Jtinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten,' centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn. en wasautom.
4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l
Telefoon 2135

Geheel
vrijblijvend
demonstratie

N.V. VAN LENT

ZANDVOORT
Servicestation
Hogeweg
Tel. 2240
HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 53-65
Dreef 261
Tel. 0250Q-38810

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

l
•
5

„Meesterlijke" Mannen Cadeaux
bij KORT
een
feest
l
om uit deze
I
„mannen"
B
Pyjama's
mode
i
Zwanedons
n
herenpyjama's,
fantasie dessin .. 13.50
uw
keus
i
Effen, met geruite
B
a te maken
garnering
13.75
Gestreepte pyjama's
B
©

, zeer mooie kleuren
11.50
19.90 - 15.90 -

feestelijk
B
om op
B
v
m 5 december
B

i

|

i

4.95
KI. st. p. maat

___

J

cadeau
B

Woensdag 4 dec., 8 uur
Ab. D
Nw. Rotterdams Toneel
Een veilig stekkie
Vrijdag 6 dec., 8 uur
Ab. A
Nederlandse Comedie
De schuchtere

m

2.75

Herenshawls

Jongensstrikjes

„Shetland"
modekleuren
5.95
Wol met zijde, in een
grote verscheidenheid
ƒ 12.95 - 11.95 9-75 7.50
Mohair shawls
vanaf
4.95
Zijden sTiawls
m. wollen .voering
11.90

Terlenka
zelfbinders

SOKKEN en ANKLETS
in alle prijzen - soorten en
maten
'
G-eitewollen sokken
4.50 3.75

Herenoverhemden
„BEL-O-PAST", met blauw - grijs en zwarte
streepjes
'.
15,90
GESTREEPTE TRICOT NYLON 19,75 - 17,90
WITTE „BEL-O-PAST" OVERHEMDEN,
in alle maten en mouwlengten
15,90 - 14,90

groen en blauw; binnenk. geruwd...
Geruite sportoverhemden, diverse
kleuren

B

geven

13.90
13.90

1.40
„Noorse"
jongenstruien
div. kleuren
vanaf

17.90
Effen
jongenstruien
Hoog gesloten.
Wol
vanaf

12.90

Herenkamerjassen

9.75

15.90

No Iron
lang model

8.50

26.50

Zakdoeken

Sportieve
Herentruien
hoog gesloten. Kleuren: blauw en grijs
SPORTIEVE TRUIEN, ingeweven blokdessin.
Kleuren: groen- blauw en rood
Prachtige ZUIVER WOLLEN PULLOVERS

„Noorse"
Truien
hoog gesloten

met kraag
zonder kraag

LAMSWOLLEN HERENVESTEN

29.75
34.50
35.50

mm

33.50
29.75
21.90

29.90

Handschoenen
Leer met wol gebreide voering ..
met vacht gevoerd

11.75

19.75
„Vinyl" handschoen,
met flanel gevoerd

schoenen

en hoger

Grote Houtstraat 85-87
Ged. Oude Gracht 86
(onder één dak) «
Telefoon 11826

Grote Krocht 30-36

mee
me en
en kwaliteit

mmm

4.50
Wollen
wanten

4.25

Kennemerlaan 41

Heren
pullovers

HAARLEM-N.

zuiver 'wol
V-hals, grijs

IJMUIDEN

speciaalzaak

Wollen
Herenhand-

3.50

ZANDVOORT

Raadhuisstraat 52

i

Wol
45.00 - 35.00 -

HAARLEM

HEEMSTEDE

aan het hof

Handschoenen
„Vinyl"
m. teddy voering .
vanaf
3.25
m. flanel voering

SPORT-OVERHEMDEN.Kleuren:

te

Ook alle vooraanstaande
merken, zoals:
„Obelisk"
„Swan"
„Iris"
„Stoffels"

Dinsdag 3 dec., 8 uur
Ab. C
Nw. Rotterdams Toneel
Een veilig stekkie

Jongensafdeling

grote keuze
3.95
en hoger

Jongenspyjama's
„IVANHOE"

per doosje van 3 stuks
2.85 - 1,90
1.75

Maandag 2 doe., 8 uur
Ab. B.
Nio. Rotterdams Toneel
Een veilig {stekkie

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv: o.d.
speeld. en 2 dg erv. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.

Doet MW voordeel,
het bespaart u guldens,
onze keuge is enorm,
sie de etalages.

Leerling- of aankomende

GOBI BEEK-MEISNER

van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.

bij Nooy do prijzen omlaag!

GEVRAAGD:

Café OOMSTEE

verzorgen wij voor U alle soorten SCHOTELS,
zoals:

Lonen omhoog,

Beleefd aanbevelend,
Directie Restaurant „Zomerlust",
Kosterstraat 5 - Tel 02507-3713

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

CONNY FROBOESS

Voor de a.s. feestdagen

Inlichtingen en seservering telef. 02507 - 3713.

maakt
H ARM S
Zuiderstraat 8, telef. 2740.

het pittige Duitse zangeresje vond onlangs tussen
haar (enorme) fanmail een
briefje van een oude dame,
die schreef: „Ga zo door,
kindje en je zult nog eens
beroemd worden
"
In een rol AUTO-DROP
vindt u op elke tabletverpakking een interessant
verhaal. Vraag naar

10% K O R T I N G E X T R A

met muzikale omlijsting.

Schoenenreparatie

GED1PL. SCHOONHEIDSSPECIALISTE
W. Draijerstraat 3, tel. 3412
Modernste
behandelingsmethoden voor o.a. gezichtsen lichaamsmassage, blrjvende ontharing enz.
Vermagerinq door behandelmg met infrarood Sauna, Vibro Massage en/of
de nieuwste Amerikaanse
„Reducer"
De salon voor de betere
schoonheidsverzorging •

Bij de fa. Nooy bij al uw aankopen boven de tien gulden

kerstdiner

Te koop gevr. GASHAARD
tel. 02500-16819 of br. nr.
9201 bur. Z.Crt.
Gevr. FLINK MEISJE, 3
dagen van half 9 tot l uur
en 2 dagen van half 9 tot
5 u. Tevens WERKSTER
gevr. 3 x p.w. Bekenkamp,
Thorbeckestr. 37, tel. 2904
HUISH. HULP gevr. l of
2 dg p. w. Haarlemmerstraat 78.

De Sint Nicolaasverrassing van het jaar!

Rijksstraatweg 533
(Delftwijk)

24.50

mm

i
i
i
mm
m
i
m
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In meerdere opzichten een experiment

BEZOEK VAN STUDENTEN
aan de republiek Indonesië
De delegatie van Nederlandse studenten en jonge academici die onlangs een bezoek
van 5 weken aan Indonesië bracht is in Indonesië zeer gastvrij behandeld. Op alle niveau's heeft men meegewerkt dit bezoek tot een succes te maken. President Soekarno en de ministers van buitenlandse zaken, van hoger onderwijs en van voorlichting ontvingen de Nederlanders en spraken hen sympathiek en verhelderend
toe. Gouverneurs, militaire commandanten en vele andere civiele en militaire autoriteiten gaven hun persoonlijke medewerking en ontvingen de delegatie. Een groot
aantal universiteiten en universitaire instanties verleende veel medewerking en
vooral de eigenlijke gastheer de Indonesische studentenwereld heeft mets gespaard
om het doel van het bezoek te bereiken. Na jaren van ernstige meningsverschillen
tussen de regeringen van beide landen was een dergelijke ontvangst welhaast onvoorstelbaar groots.
Dit schrijft mr. J. N. Scholten, leider van de Nederlandse sludentendelegatie naar
Indonesië, naar aanleiding van dit eerste contact van jonge Nederlanders met de republiek.
Het bezoek dat negen-en-dertig jonge Nederlanders aan de Republiek brachten was
in meerdere opzichten een experiment. Allereerst was het de vraag of de zeer heterogeen samengestelde delegatie wel voldoende hanteerbaar zou zijn. Immers alle
politieke en een aantal niet-politieke studentenverenigingen werkten in deze delegatie samen, een samenwerking, die nooit
in de Nederlandse studentenwereld was
vertoond en die wel aangeeft hoezeer de
belangstelling onder studenten op Indonesië gericht is.
Uiteraard zou een kleinere homogene
groep zich in Indonesië gemakkelijker
hebben kunnen bewegen, maar gezegd
mag •worden, dat de samenwerking redelijk is verlopen, zodat in dit opzicht de
reis geslaagd is.
Minder bevredigend was de reactie va"h
„het thuisfront". In ons land is men nu
eenmaal niet zo overtuigd, dat studenten
een waardevolle bijdrage aan de politiek
van hun land kunnen leveren, zodat de
verwachtingen in deze niet hoog waren
gespannen.
Het belangrijkste experiment speelde
zich uixeraard in Indonesië af. Hoe zou de
Nederlandse .delegatie worden ontvangen
en hoe zou zé zich gedragen, kortom zou
de missie goodwill opleveren of niet?
Als gastheer trad op de PPMI, een federatie die alle politieke studentenverenigingen overkoepelt, die tezamen 85.000
leden telt. Daarnaast is er de MMI, een
organisatie waarvan iedere Indonesische
student automatisch lid wordt wanneer hij
ingeschreven wordt aan een universiteit.
De MMI heeft op deze wijze een ledental
van 135.000.
De PPMI is zeker kritischer ten opzichte van het westen en Nederland en was
dientengevolge • voor ons de ideale gastheer.
De eerste dagen in Indonesië kunnen niet
getypeerd worden met het schouderklopje
over en weer .daarvoor was er teveel tussen beide landen voorgevallen. Maar geleidelijk verliep het contact soepeler en
tenslotte werd er vriendschappelijk afscheid genomen.
De gastheer had een moeilijke taak
want het was onder meer niet te voorzien hoe de bevolking zou reageren op de
aanwezigheid van een zo grote groep Nederlanders.
Om deze reden verliep het bezoek aanvankelijk nogal „geleid", maar naarmate
meer bleek dat de reacties gunstig waren
werd de individuele bewegingsvrijheid groter en gingen zelfs delegatieleden bij Indonesische families logeren. Het grootste
manco aan Nederlandse zijde was misschien wei het individualisme der delegatieleden, dat vrijwel iedere student hier
kenmerkt. Onze gastheer, die meer collectief denkt en opereert, bracht dit soms
tot enige wanhoop. Op dit punt bleek men
veel van elkaar te moeten incasseren, een
waardevolle ervaring voor de toekomst.
De berichten die men hoort van de oudere
Nederlanders die in de laatste tijd bezoeken aan Indonesië hebben gebracht in het
kader van de economische betrekkingen
wijken in een enkel opzicht af van wat wij
ervoeren.
Het is de vraag of de oudere groep niet
teveel afgaat op wat men aantreft onder
leeftijdgenoten in Indonesië. De betrekkingen tussen beide landen kunnen op den
duur alleen zo rooskleurig worden, als
men hier en daar hoort voorspellen, indien de jongere generaties van beide landen elkaar vinden. Dit werd ook door verschillende Indonesische autoriteiten benadrukt.
Onder de jongeren is het gebruik van
het Nederlands geen schering en inslag,
voertaal is het zeker niet, dat is de bahasa Indonesia en met buitenlanders spreekt
men Engels, ook met do leden van de delegatie.
Deze generatie staat kritisch ten opzichten van het westen en dus ook ten opzichte van Nederland. Het koloniale en
imperialistische verleden van ons land is
uiteraard bekend en wordt verafschuwd.
De emotionele vriendschappelijke bindingen, die ouderen over en weer wel hebben
komen onder de jongeren niet of nauwelijks voor.
Wanneer er gasten komen wil men haring of kuit, en zeker wil men duidelijkheid indien deze gasten Nederlander zijn.
Staat men aan de goede of aan de slechte
kant in een strijd om een nieuwe wereld?
De slechte kant wordt gesymboliseerd
door de woorden imperialisme en neokolonialisme.
De studentenleiders van Indonesië zijn
geen Javaanse provincialen, meestal zijn
het personen van ca. 30 jaar, die veel gereisd hebben, relatipp hebben met progressieve studenten van andere landen en
contacten met conservatieve of reactionaire krachten afwijzen.
Het revolutionaire elan is niet uitgecloofd, men eist dat de oudere generatie

niet alleen de as maar ook het vuur van
de revolutie op de jongeren zal overdragen.
De leiders van deze generatie waren
onze gastheren. Misschien zal men zeggen, dat de grote massa van de studenten
anders is, minder geïnteresseerd en minder kritisch ten opzichte van Nederland,
maar wat doet dat ertoe? De massa zal de
politiek van morgen van Indonesië niet
bepalen, vermoedelijk wei de leiders van
de studentengeneratie van nu, waarvan er
meerdere nu reeds een parlementszetel bezitten en ook anderszins invloed hebben.
Niet alleen de a n t i-revolutionaire afgevaardigde maar de gehele delegatie

moest het waarmaken dat men Indonesië
accepteerde en niet alleen in de sfeer van
een feitelijk gegeven: Indonesië is er nu
eenmaal. Terecht werd er meer gevraagd;
begrip en sympathie voor het Indonesische
verlangen naar vrijheid niet alleen in
staatkundig, maar in elk opzicht. Ook
werd erkenning verwacht van de grote
prestaties die er geleverd zijn en vooral
ook van een duidelijke positie ten opzichte
van „de grote leider der Indonesische Revolutio".
De delegatie had hiermede geen moeite,
aangezien als één van de voorwaarden
voor het gaan naar Indonesië was gesteld, dat een delegatielid moest hebben,
„a positieve understanding of the Indonesian revolution".
Vooral dit is duidelijk geworden: Nederland kan Indonesië niet accepteren minus Soekarno. Zij die dit niet zien en denken dat het anders kan, zullen merken dat
hun opvatting onwezenlijk is. Indonesië
zoals het is, is het produkt van de Indonesische revolutie en de grote leider
van deze revolutie is Bung Karno. Een bezoek van president Soekarno aan Nederland zal de betrekkingen dan ook zeer
ten goede komen.
Is er geen kritiek te leveren op Indonesië? Vooral deze vraag schijnt meerdei e Nederlanders bezig te houden. Men
kan gerust zijn dit is mogelijk, gcmakkelijk zelfs, ja t e gemakkelijk. Vandaar
dat de delegatie kritiek niet op de voorgrond heeft geplaatst. Het gaat om iets
anders. Zal de jonge generatie van Nederland achteraan komen of zal ze een
constructieve bijdrage weten te leveren
voor de opbouw van een betere wereld?
In het contact met de jongeren van Indonesië zal deze vraag een belangrijk antwoord krijgen. Ben voorlopige balans laat
naar het oordeel van beide partijen een
plus zien.

Jlaak&te
Meer en meer komt Zuid-Afrika in de wereldpolitieke belangstelling
te staan, In tal van internationale oryanen is de apartheidspolitiek
onderwerp aan bespreking geweest, en — terecht en gelukkig — vnjivel steeds in afkeurende zin.
Ondanks dese duidelijke afwijzing, die vrijwel algemeen is, gaat de
regering van Zuid-Afrika door met liet uitoefenen van haar tei reuryezag — dag
in dag uit. De tegenstellingen spitsen zich toe, met als yevoly niet alleen een onnoemelijk leed voor de niet-l>lanke bevolking, maar ook de dreiging van een catastroje
wellce voor alle bevolkingsgroepen een mee van ellende sal betekenen.
Deze situatie kan — misschien
— nog gekeerd worden indien de afkeuring
nóg duidelijker wordt uitgesproken, èmndien zij yestalte krijgt welke Zd.-Afnka hard
sullen treffen. De veel gehoorde tegenwerping dat dit vooial de met-blanke l>evolking ontberingen zal opleggen gaat niet op; immers juist zij vraagt om deze
maatregelen, die het lijden slechts kunnen bekorten.
Nederland heeft in dit alles een taak te vervullen waarvan de betekenis uitgaat
boven de invloed welke wij als kleine natie doorgaans kunnen hebben op iveieldvraagstukken. Zuid-Afrika beroept zich bij herhaling op de „verwantschap" met
ons land. Daarom zal }uist van ons een niet te miskennen en konsekwente afwijzing van het beleid van de Zuidafrikaanse regering moeten plaatsvinden — méér dan
tot nu toe.
Het Comité Zuid-Afrika, opgericht door dr. Buskes na liet bloedbad in SharpvMe,
heeft als doelstelling in Nederland bekendheid te geven aan de apartheidspolitiek en
haar gevolgen en waar mogelijk de slachtoffers daarvan, bijvoorbeeld zij die moesten uitwijken, te helpen. Dese taken, nemen eerder toe dan af, ook omdat m Neilerland stemmen opgaan die „begrip willen wekken voor de politiek van dr. Verwoerd".
Deze uitbreiding van zijn taken geeft het comité de vrijmoedigheid zich tot de lezers
van dit orgaan te wenden met het verzoek het comité financieel te steunen.
Dit kan geschieden door u op te geven als begunstiger tegen een bedrag van ƒ 5,-,
resp„J 10,- (of meer) per jaar, bij welk laatste bedrag het periodiek verschijnend
Informatie Bulletin is inbegrepen. Postgiro 8000 Amsterdamse Bank t.n.v. Comité
Zuid-Afrika. liet secretariaat is gevestigd Remlirandtweg 2Jify in Amstelveen.
Mensenrechten worden in Zuid-Afrika geschonden, iedere dag weer. Uw steun
vormt een onderdeel van liet groeiende verzet daartegen — de laatste kans om een
onheil te voorkomen en wellicht nog op vreedzame wijze de menselijke rechten
daar in ere te doen herstellen.

Kerstactie „stille nood"

Groet een vrind
en help een kind
Het mag nog wat vroeg lijken, om nu al aan de komende jaarwisseling te denken,
maar in een kantoor in Den Haag wordt al maandenlang aan niets anders gedacht.
Het is het kantoor van het Nederlands Comité UNICEF — het Kinderfonds- van de
Verenigde Naties — waar kortgeleden een enorme voorraad nieuwjaarskaarten is
binnengekomen. De verkoop van deze kaarten, de distributie er van over het hele
land en het bijhouden van een omvangrijke administratie houden het comité ieder
jaar maandenlang in de ban; met, kort na de intrede van het nieuwe jaar, steeds
weer de bevrijdende climax: wéér zoveel duizend guldeu méér. voor het werk van
het Kinderfonds.
Het Unicef Kinderfonds, financieel gesteund door tientallen landen, verleent in
de onderontwikkelde gebieden hulp aan
moeders en kinderen. Het helpt 115 verschillende landen in de strijd tegen honger
ondervoeding, ziekte en sociale misstanden.
Om een indruk te krijgen van di£ omvangnjke werk: in 62 landen ontvangen op dit
moment meer dan vijf miljoen kinderen en
moeders melk van Unicef; het Kinderfonds heeft in de achterliggende achttien
jaar van haar bestaan meer dan 25.000
districts- en dorpsgezondheidscentra ingericht; en aan duizenden moeders wordt
geleerd, hoe zij hun kinderen moeten
grootbrengen en hun huishouding het beste kunnen doen.
Geen kleinigheid dus, waarvoor natuurlijk bijzonder veel geld nodig is. Gelukkig
realiseren de regeringen, van veel welvarende landen zich, dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de kinderen van
hun eigen land. Ze brengen samen, ongeveer honderd in getal, ruim 80 procent van
Unicef's jaarlijkse inkomen van meer dan
100 miljoen gulden bijeen. De rest moet uit
particuliere bronnen komen. En dat komt
het gelukkig ook!
In verscheidene landen treden namelijk
nationale Unicef's-comité's op, die in hun
land bekendheid geven aan het werk van
het Kinderfonds en geld voor het Fonds
in ontvangst nemen. Ook in ons land werkt
dus zo'n comité. Veel Nederlanders blijken
het gironummer van deze organisatie te
kennen (en er gebruik van te maken!),
want ieder jaar komt op deze rekening
een stevig bedrag binnen.
Wie zich echter, zoals Unicef, zo'n omvangrijke taak heeft gesteld — het weizijn te bevorderen van alle kinderen ter
wereld* — heeft natuurlijk nooit geld genoeg. Vandaar dat Unicef nu al weer verscheidene jaren geleden, het initiatief nam
tot de uitgifte van nieuwjaarskaarten, die
langzamerhand een symbool zijn geworden van de internationale aktiviteiten van
het Kinderfonds. Vrienden van het Kinderfonds over de gehele wereld sturen hun
familieleden en bekenden bij de jaarwisseling de kaarten toe onder het motto
„Groet een kind en help een kind". En het
plezierige is, dat iedereen zo'n „kindervriend" kan worden!
Kaarten worden ieder jaar in verschillende landen in een hele grote oplage gedrukt. Bekende kunstenaars uit verschillende landen leveren belangeloos de ontwerpen en zo liggen ieder jaar kort na
de jaarwisseling de kaarten voor het nieuwe jaar al weer gereed voor de verzending
naar allo windstreken.
Als de kaarten in ons land zijn aangekomen beginnen de werkzaamheden in het
Haagse kantoor van Unicef op volle toeren te draaien. Vrijwillige medewerkers
en medewerksters in het hele land worden
voorzien van foldermateriaal, nieuwe wegen worden gezocht om de verkoop nog
meer te stimuleren en aan de hand van
de binnenkomende bestellingen gaan de
eerste zendingen de deur uit.
In de 'oop der jaren heeft Unicef een
net van vrijwillige „wederverkopers" opgebouwd, dat nu vrijwel ons gehele land
bestrijkt. In bijna iedere plaats van enige betekenis beschikt het Nederlands Comité Unicef over een of meer medewerk(st)ers, die voor de verkoop zorg dragen.

Deze medewerk (ster )ers ontvangen de
kaarten — zonder vooi uitbetaling — in
voorraad en rekenen eerst af, wanneer de
kaarten verkocht zijn. Sommigen verkopen ze in de eigen kring van bekenden en
vrienden, anderen hebben zich op hun
beurt weer verzekerd van de nodige inedewerkers, zoals bijvoorbeeld scholieren.
Het publiek kan dit jaar kiezen uit maar
liefst negen verschillende series Unicefnieuwjaarskaarten. Ze zijn alle keurig verpakt in doosjes van tien stuks (met enveloppen). Sommige doosjes bevatten tien
kaarten van dezelfde soort, maar er zijn
ook series, die uit verschillende kaarten
bestaan. De kaarten kosten vier gulden
per tien stuks. Voor de eerste keer zijn dit
jaar ook kaarten van een extra groot formaat verkrijgbaar. Ze kosten het dubbele
van de prijs van de gewone kaarten, maar
zijn dan ook extra mooi. Tenslotte is er
nog een kaart, die geschikt is vopr verzending per luchtpost.
Unicef levert de „greeting cards" met
nieuwjaarswensen in de vijf officiële talen
van de Verenigde Naties", Engels, Frans,
Spaans, Russisch en Chinees. Men kan ze
echter ook krijgen zonder deze opdruk en
ze gebruiken bij andere gelegenheden of
van een eigen nieuwjaarstekst voorzien.
De «kaarten en de folders kunnen in ons
land worden besteld bij het Nederlands
comité Unicef, Molenstraat 15a, Den Haag
(giro 7515). Daar kan men zich ook als
,,wederverkoper" opgeven.

Beeldje onthuld
Donderdagmorgen heeft burgemeester mr.
H. M. van Fenema, in aanwezigheid van
bestuursfunctionarissen van het bejaardentehuis „Het huis in de duinen" e.a. genodigden, een beeldje onthuld dat is geplaatst
op het gazon voor het hoofdgebouw. Het
beeldje, een zeemeermin voorstellend die
een kleine zeemeermin omhoog heft, werd
in opdracht van het bestuur van. het bejaardencentrum vervaardigd door de in
Zandvoort woonachtige beeldhouwster Nel
Bouhuys-Klaassens.
In zijn toespraak, die aan de onthulling
vooraf ging, toonde mr. van Fenema zich
verheugd dat het particulier initiatief om
een beeldhouwwerk te laten vervaardigen,
samenviel met het besluit van de gemeente de badpIaatL te verfraaien met beelden.

Geen Sint Nicolaasintocht
Een Intitiatief-Comitê Zandvoort, dat
telkenjare de intocht van Sint Nicolaas en
de officiële ontvangst ten Raadhuize organiseert, deelt mede dat de intocht van de
Sint, die na het uitstel van de vorige week
op zaterdag 30 november, morgen, zou
plaatsvinden, niet doorgaat.
De toestemming voor het houden van
deze intocht werd door de Edelachtb. heer
Burgemeester afhankelijk gesteld van een
bepaalde voorwaarde, opgelegd aan bovengenoemd comité en aan het St.Nic.-Comité
voor de scholen.
Beide comité's, in het bijzonder het Initiatief-Comité, dat niet door de Gemeente
wordt gesubsidieerd, kunnen aan deze
voorwaarde niet voldoen, zonder een deel
van hun vrijheid van handelen en hun zelfstandigheid prijs te geven.

Het Kerstfeest nadert. Onwillekeurig
gaan in deze tijd onze gedachten uit naar
onze medeburgers, die het, ondanks de
welvarende tijd waarin wij leven en de
op allerlei gebied getroffen sociale voorzieningen, in materieel opzicht moeilijk
hebben. Hierbij zijn er velen, die met hun
zorgen niet „te koop lopen" en die zich
desondanks op voorbeeldige wijze in het
leven trachten te handhaven.
Ons comité wil ook dit jaar weer gaarne de nood van deze categorie enigszins
helpen verlichten en hun juist in de komende donkere tijd van het jaar laten
blijken, dat zij niet worden vergeten.
Wij zijn daarbij op uw financiële hulp
aangewezen en kopen dat u wederom
spontaan op onze oproep om uw bijdragen
aan ons comité over te maken zult reageren.
Uw bijdrage wordt gaarne ingewacht —
zo mogelijk vóór 23 december a.s. — bij
de heren J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35 of N. H. van Wijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 54 rood aan huis of op gironummer 9711 van de Twentsche Bank n.v.
te Zandvoort ten gunste van de rekening
van de heer N. H. van Wijk, onder vermelding: Actie „Stille nood".
Reeds bij voorbaat danken wij u voor
uw bijdrage. Verantwoording der binncngekomen giften zal geschieden in de plaatselijke bladen.
Het comité,
Mr. H. M. van Fenema, burgemeester
N. H. van Wijk, Dr. C. A. Gerkestr. 54rd
J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35

Geslaagd

Burgerlijke Stand
22—28 november 1963
Geboren: Gusta Nicolette Maria, d.v. L.
J. Zonneveld en A. D. M. Schelfaut; Ehzabeth Maria, d.v. C. P. van Dam en M. P.
Vossen.
Ondertrouwd: Torn Gude en Lieselotte
Maria Padt.
Gehuwd: Peter Cornelis Jansen en Ingrid
Ligtenbarg; Oscar Hesselink en Armgard
Ligtenbarg; Abraham Boekestijn en Anna
Jacoba van der Moolen.
Overleden: Helena Wilhelmina Eigendorp; Af ra Johanna van Diepen, oud 86
jaar, gehuwd met Jacob Blankendaal.
Geboren buiten de gemeente: Leontine
Wilhelmma, d.v. C. J. Wagenaar en V.
Scheffers; Eduard Johan, z.v. J. E. Alofa
en H. M. L. T. Martens; Paul Christiaan,
z.v. Gebhard en M. C. Nieuwenhuis; Clara
Elfrieda, d.v. W. A. van der Veen en A.
W. Th. Neuhaus; Fred, z.v. J. Draijer en
C. Koning; Theodora Christina, d.v. W.
Draijer en J. C. Duivenvoorden.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma zaterdag 30 november:
Meisjes: Zandvoort b-Saxenburg a 14.15 u.
HBS b-Zandvoort c15.15 u.
Alliance g-Zandvoort d
15 u.
Zandvoort f-Alliance h
14 u.
Jongens: Zandvoort c-BMHC g
14 u.
Zandvoort e-Strawberries f
15.30 u.
HES d-Zandvoort d
15 15 u.
Programma zondag l december:
Heren: BMHC 6-Zandvoort l
14.15 u.
BMHC 7-Zandvoort 3
12.45 u.
Strawberries 8-Zandvoort 4
12.30 u.
Dames: Zandvoort 1-Zuidwijk l
11.30 u.
HBS 5-Zandvoort 2
10 u.
Zandvoort 3-Ecchtrop 5
12.30 u.

Het ZRB-lid, Angela Kater, behaalde j.l. Programma ivoensdag Jt december:
dinsdag in Stoop's Bad te Overveen het
BDHC adsp. a-Meisjes adsp a
14.45 u.
Jeugdbrevet I.

Aantal inwoners gedaald
De bevolking liep in de maand oktober terug van 14.825 tot 14.804 personen, namelijk 7019 mannen en 7785 vrouwen.

Watergetijden
dec.

HW

LW

HW

3.15 11.00
15.33
4.03 12.00 16.18
4.49 12.30 17.06
5.48
1.00 17.57
6.26
2.00 18.48
7.20
2.30 19.47
8.19
3.30 20.50
Samengesteld door P.

strand
berijdbaar
23.30
7.30—13.30
24.00
8.00—14.00
8.30—15.00
13^30
9.30—16.00
14.30 10.30—16.30
15.00 11.00—17.30
16.00 12.30—18.30
van der Mije KCzn

LW

zei Sint's zwarte
knecht „Piet"
Olé, Olé dat is nog
eens een partij

KLT3INMETJBELEN
voor de jeugd
van l tot 100
Van kinderschommel
tot oud-hollandse
schommelfauteuil
en verder alle
populaire

KLEINMEUBEL.EN

SENSATIONEEL
WAT EEN VOORRAAD BIJ

Zandvoortmeeuwen
Programma zaterdag 30 november:
SIZO—Zandvoortm.
6 Zandvoortm. 2—Halfweg
14 Zandv.m. 3—Kennemerland 4
Adspiranten:
69 Ripperda b—Zandvoortm. c
79 Zandvoortm. d—HFC c
99 Zandvoortm. f—DSB a
Pupillen:
127 TYBB a—Zandvoortm. a
131 Zandvoortm. d-Geel Wit a
134 Zandvoortm. e—DCO b
135 TZB a—Zandvoortm. d
144 Ripperda b—Zandvoortm. f
Programma zondag l december:
Ultrajectum—Zandvoortm.
Zandvoortm. 2—HBC 2
20 TYBB 3-Zandvoortm. 3
31 VSV 3—Zandvoortm. 4
71 Zandvoortm. 5-VVD 2
78 HBC 6—Zandvoortm. 6
101 Renova 4—Zandvoortm. 7
Junioren:
121 HBC a—Zandvoortm. a
135 Zandvoortm. b—HFC b
146 Zandvooi'tm. c—HFC c
156 Zandvoortm. d-HBC d
165 RCH e—Zandvoortm. e

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
15 u.
15.30 u.
15.30 u.
15 u.
14.30 u.
14.30 u.
14 u.
15 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
12 u
9.45 u.
12 u.
12.30 u.
14.30 u.
9.45 u.
9.45 u.
12 30 u.
9.45 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Afd. volleybal
De uitslagen van de woensdagavond 26
november j.l. in do Wim Gertenbachschool
gespoelde wedstrijden luiden:
Dames: OSS-Die Raeckse 2-2 (setstanden:
15-12, 15-12, 9-15, 14-16).
OSS 2-DSS 2-2 (setstanden: 16-14, 15-8,
11-15, 5-15).

Zandvoortse Schaakclub
.Na de 10e ronde van de competitie om het
clubkampioenschap worden de eerste tien
plaatsen resp. ingenomen door Glasbergen,
Geriitsma, Roetcmeyer, Kroon, Lindeman,
Steiner, Hogen Esch, de Jong, Molenaar en
Sloof.

Zandvoortse Korfbalclub
Het tweede twaalftal van ZKC speelt zondagmiddag tegen hel vierde twaalftal van
Animo Ready.

FAMILIEBERICHTEN

TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling.
MAANDAG 2 DECEMBER 1963: SINT- Morgen al bij u thuis? Bel
NICOLAASVIERING in zaal Zomerlust, dan vóór 6 u. (020) 249767
aanvang 2 uur. Vele attracties. Ieder is en 's avonds (02964) 17971
welkom. — De bussen, naar Treslong vertrekken op J, december te 1.30 uur n.m.
van Gasthuisplein. — Tevens zijn nog en's Zomers buiten
kele plaatsen beschikbaar voor de Kerstviering'. Opgave op de sóciëteitsmiddagen
op maandag, woensdag en vrijdag.

Bejaarden-Sociëteit „Voor Anker"

CORRY JOCHBMS
en
HANS VERHOEVEN
geven, hierbij, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op 12 december 1963, 's namiddags
14.30 uur ten stadhuivje tt Zandvoort,
Toekomstig adres: Zandvoortsylaan 50/3,
Uitslag verloting Ned. Prot. Bond
Zandvoort.
869, 1226, 519, 435, 904, 21, 439, 1488, 833,
Getrouwd:
281, 103, 1305, 385. Af te halen bij H. van
JAN ZWART
Ekeren, Lijsterstraat 25, alhier.
en
DIANA VAN HET ZAND
Zaandijk, 28 november 1963
Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling
ondervonden tijdens ziekte en bij het overlijden van mijn geliefde vader, onze beste
broer en zwager
CORNELIS LEENDERT KERKMAN
betuig ik mijn haitelijke dank. In het bijzonder zr. Reitsma, mevr. Slagtveld en
dr. Van Es voor de goede zorgen.
Namens de familie:
C. H. Kerhman
Bilderdijkstraat 17

landposta
Behoud van Uw tanden. 75ct-f1r

OFFICIELE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Winkel- en bedrijvenverordening
Burgemeester en wethouders van Zandvoort vestigen er met nadruk de aandacht
op, dat het uitoefenen van een bedrijf, met
name ook een pensionbedrijf, iit een woonliuis, krachtens de Winkel- en Bedrijvenverordening Zandvoort 1961 v e r b o d e n
as.
Exploitatierechten kunnen niet zonder
meer worden ontleend aan een registratie
bij een Bedrijfsschap of bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.
Tot bedrijfsuitoefening in een woonhuis
mag slechts worden overgegaan na van
hun college verkregen toestemming.'
Eveneens is het verboden, behoudens hun
toestemming, de aard van een reeds gevestigd bedrijf te wijzigen.
Zandvoort, 25 november 1963
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De burgemeester, Van Fenema.
De secretaris, W. Bosman

en
nimmer ruw of schraal
Tube1 6 95ct
- °- Hamea-Geleï

Verrassende
Sint Nicolaasgeschenken
voor groot en klein

Zeer mooie kwaliteit
ZWANENDONS
DAMESNACHTHEMDEN
met fraai bloemdessin Q nc
Maten 44 tot 54
0,30
Verder vindt u bij ons zeer veel
dozen zakdoeken, dames-, heren- en
kinderhandschoenen en wanten in
leder en wol.
Leuke cocktail- en bretelschortjes,
tricot kinderpyama's, tafellakens,
theedoeken, bad- en keukendoeken,
washandjes, alles in geschenkverpakking.
Ook voor uw baby aparte kleding.
Een winkel vol cadeau-ontdekkingen

„'t HOEKJE"
Haltestraat 22 hoek Willemstr., tel.

4854
Sigaren met SINT NICOLAASBANDJES
HUDSON SIGAREN, 10 stuks
ƒ 1,40
KEURMEESTERS, 10 stuks
„ 1,00
PIJPEN vanaf
1,50
AANSTEKERS vanaf
1,95

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.
WIJKZUSTER:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
30 november t.m. 6 december:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag l december
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag l december
10.30 uur: ds. J. Zandee, te Utrecht.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. K. van der Horst.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15.
Zondag l december
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
Zondag l december
9 en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
19-20 uur.
NED. CHR. GEMEENSCHAPL-BOND
Dinsdag 3 december
15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuid«rstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag l december, 9.45 uur, 402 m: radtotoespraak door de heer G. Stuiveling.
Onderwerp: „Uit humanistisch oogpunt".

HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200

Burg. Beeckmanstraat 33

OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

—

Telefoon 4755

VERF GEEFT FLEUR,
AAN UW INTERIEUR!

St. Nicolaas
surprises
Wij hebben ruime
sortering in:
DAMES-, HEREN- en
KINDERONDERGOED
TIMA NYLONKOUSEN
HERENSOKKEN
KLEEDJES

Fa J. VAN DUIVENBODEN
Haltestraat 45

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Centrale verwarxning-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

VELD wascombinaties
Nog deze week in uw bezit.
Huur vanaf ƒ 5,50 per week.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, tv, radio's, meubels,
vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons filiaal
VELO, Groto Markt hoek Jansweg Haarlem,
tel. 10117 of laat u voorlichten door onze vertegenwoordiger VELO, Zeestraat 37, Zandvoort
telefoon 4590.

IJS?
Ha, bij ,LIDO'

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel.
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uui

Wij brengen u vele mogelijkheden

(

Stationsplein 15, tel. 4950.
BLOK of enkele PANDEN
voor belegging te koop gevraagd. Tel. (02560) 7767.
vr. DRUMMER, 16 a 17
jaar voor band, m. drumstel. Bilderdijkstraat 7.
Wie wil de - E N G E L S E
T A A L bijhouden door regelmatig Engels te converseren? Br. nr. 9301 bur.
Zandv. Coudant.
HULP i.d. HUISH. gevr.,
2 ocht. p.w. Hartogensis,
Wilhelminaweg 13, telefoon 2138,
Te koop gevr, SJOELBAK.
Telefoon 3748.
Te koop: 3 FAUTEUILS
i.g.st. en SALONTAFEL,
samen ƒ 75. Tel. 3429.

Hulp

Te koop: prima BROMFIETS Kapt. Mobylette,
ƒ 125,-. Marn. van Sint Aldegondestraat 6 na 7 uur.

TER OVERNAME: l paar
schaatsen z.ga.n., compleet
m. riemen enz. ƒ 12,50;
l pr nieuwe damessch., zw.
Forma Natura, mt 39, gekost ƒ 49,50 voor ƒ 20,—
Telef. 2933. De Favaugeplein Slbeneden.
HULP i.d. HUISH. gevr.
voor l u. p.d. of enkele
uren p.w. Mevr. Drenth,
Hogeweg 43, tel. 3355.

J. H. BLASS, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Schildersbedrijf Weiko

KODAK
FILMCAMERA
te koop, z.g.a.n., ƒ 60,—.
Piet Leffertsstraat 38.

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Te koop: WASMACHINE
met gasverw., ƒ 25. Alleen
zaterd. Wilhelminaweg 50
TE HUUR: mooi SINT en
PIET-COSTUUM.
Bel tijdig: Telef. 3322.

ij s t aarten
op bestelling

bij „LIDO"
Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend

Akersloot

DISOOTARIA
GESCHENKEN

DASSEN in alle kleuren en prijzen
van ƒ 2,95 tot ƒ 6,75 '
SOKKEN en ANKLETS in wol en nylon
van ƒ 1,45 tot ƒ 4,95
OVERHEMDEN, Belofast, tricotnylon etc.
van ƒ 12,90 tot ƒ 19,75
NYLON JACKS
aan 2 kanten te dragen, ƒ 33,—
FLANELLEN SPORTSHIRTS
ƒ 12,90
PULLOVERS en TRUIEN
in vele soorten en prijzen
WOLLEN VESTEN

van ƒ 22,— tot ƒ 29,—

WOLLEN SHAWLS, mohair en gladde
soorten van ƒ 4,90 tot ƒ 9,75
PETTEN ( ZIJDEN SHAWLS enz. enz.
PETTEN., ZIPDEN SHAWLS enz. enz.

5
C

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20

TEL-.3136

Maandag-, dinsdag- en woensdagavond geopend van 7.30 tot 9 uur

gevr. v. enk. ocht. p. week.
Hoogenbosch, Julianaweg 25

Te huur gevr. voor jan. en
febr. evt. langer: BEN.
HUIS m. bad en tuin in
Zandv. of omg. v. 2 pers.
m. baby. Max. ƒ 350 p.m,
Br. nr. 9303 bur. Z. Crt.

F. H. PENAAT

De Sint is in Zandvoort weer aangekomen
waarvan de kinderen zolang dromen.
Hij deed een zeer goede daad
en stopte bij Notten in de Haltestraat.
Ze vinden het reuze,
want er is een enorme keuze
in jurkjes, pakjes, rokjes van Draion,
dat is zó,
en daarbij een vest of een schattige
Ponclioo,
Een wieg- of ledikant-garnituur
met prachtig kant
en nog veel meer dingen voor de luiermand.
Kijk die kleine luitjes
met die leuke Dalanatruitjes
en bij die kleuterpasjes
staan schoentjes, maiïlots en nylonjasjes,
I]: weet dat de kleintjes snakken
naar die mooie nylonpakken
en bij het eten op het bordje,
hoort natuurlijk een leuk schortje.
Een sporttrui voor groot en klein,
waar de kinderen weg van zijn.
Sportkousen en sokken van schapenwol,
daarmee stopt Piet z'n zakken vol.
Hé, zei Sint, dat is ook niet gek,
de kinders zijn dol op een nylonjack.
En zo tussen de regels door
geeft Notten ook Contantsegels hoor.
Je kunt ook je textiel gaan halen
en met de Voorsorgzegels betalen.
Een uitgebreide collectie van Delana,
leuke pyama's voor dames, heren en
kinderen van Koala.
Kom, zei Sint laten we nu maar gaan,
want je kunt hier wel door blijven gaan.
Want één ding tenslotte
U slaagt altijd het best bij

Erkend
assurantie-agent

;p

Weet u al iets
voor 5 december?

KOOP-RUIL. Aang. huis,
bev. 2 k., 2 sl.k., gr. achtertuin, pr. billijk. Gevr.
buurhuis,
bovenh.
geen
bezw. dorp of omg. Br.
nr. 9302 bur. Z. Crt.
daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Aanmelden af d. personeelszaken.

F. PLOEGMAN

Geef met uw hart

PHILIPS geschenkenparade,
CA.DEAUX van blijvende waarde!
PHILIPS televisie in huur met recht van
koop v.a. ƒ 26,70 p.m., compleet geplaatst
en verzekerd gedurende 4 jaar.
PHILIPS RADIO. In iedere prijsklasse
een kwaliteitsprodukt.
PHILISHAVE vanaf ƒ 39,50.
PHILIPS haardroogkap ook m. standaard.
PHILIPS deken.
PHILIPS platenspeler vanaf ƒ 59,—.
PHILIPS bandrecorder.
PHILIPS hoogtezon.
PHILIPS Inphraphil.
PHILIPS MIXER vanaf ƒ 29,—.
PHILIPS koffiemolen.
PHILIPS trommelwasmachine v.a. ƒ 795,-.
PHILIPS autom. trommelwasmachine.
PHILIPS strijkbout, stoomstrijkijzer.
PHILIPS EE bouwdoos
PHILIPS Pionier
PHILIPS portable
PHILIPS autoradio, ook portable.
PHILIPS kerstboomverlichting, ook voor
buitenlicht.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen, desgewenst op prettige wijze,
de betaling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala"

Schildersbedrijf G. J. PAAP

Haltestraat I2a, telefoon 2099

Voor Sint Nicolaas geschenken
op het gebied van rookartikelen

Sigar enmagazij n

Voor goed en vakkundig schilderwerk

„DE WOLBAAL"

Koop met
verstand

Corodex n.v.
vraagt

Personeel voor ploegendiens

's WINTERS BINNEN

Helanca TIENERPANTALONS
met voetband vanaf
ƒ 18,95
wollen MOHAIR SJAALS in zeer
mooie kleurcombinaties
ƒ 4,95
Wollen PATENTSTEEK SJAALS
extra lang
ƒ 6,75
Enorme sortering
•
ZIJDEN SJAALS vanaf
ƒ 2,95
De nieuwste
DAMES- en HERENVESTEN
en ROLKRAAGPULLOVERS!

Extra weekaanbieding

Loodgieter vraagt D A K W E R K . M. C. Kuperus,
Wald. Pyrmontstraat 55,
Haarlem. Telef. 20363.

betaalt voor lompen 30 et
per kg; tijdschriften, kranten, carton 3 et per kg;
lood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. AUes wordt gehaald. Pakhuis: Schelpea
plein 7, telefoon 2845.

MONOPOLE
VRIJDAG 29 NOVEMBER, 8 uur
ZATERDAG 30 NOVEMBER, 8 uur
ZONDAG l DECEMBER,-8 uur

SPARTACUS

met Kirk Douglas, Laurence Oliver, Ctiarles
Laughton e.a. - Een historisch verhaal van de
man die vocht voor de vrijheid van zijn volk.
Ontroerend en aangrijpend schouwspel vol emotie. In Super-technirama-70 en Teclmicolor. Toe
gang 14 jaar. - In verband met de g'-ote lengte van de hoofdfilm verhoogde prijzen van 1,50
tot 3,50. Einde der film plm. kwart voor 12.
DONDERDAG 5 SEPTEMBER GESLOTEN
WEGENS SINT NICOLAASFEEST.
ZONDAGMIDDAG l DECEMBER, 2.30 uur
Een nieuwe Stan Laurel en Oliver Hardy klucht

Moeder wat 'n klap
Laurel en Hardy als detectives, een lachkanonnade, waarom u hartelijk zult lachen. Een
kluchtige film rondom de nieuwste krachtige
bom.
Toegang elke leeftijd.

<7e# 2550
Het adres voor uw

Banketletters
Marsepeinfïguren
Speculaaspoppen
St. Nicolaastaarten
en

Onze naam uw waarborg
voor kwaliteit

WIST U

GRAMOFOONPLATEN
PLATENWISSELAARS

-• PLATENSPELERS
- ELECTROFOONS

KEIJSER

RADIO en T.V.
BANDRECORDERS

SCHEERAPPARATEN
STRIJKBOUTEN

-

-

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij
Telefoon 2653

Voor leuke en blijvende

St.Nicolaasgeschenken

KOFFIEMOLENS

MIXERS

y

RAADHUISPLEIN l
Telefoon 2820

enz. enz. enz.

PLATENKOFFERS - PLATENTASJES enz.
Enorme sortering TRANSISTOR RADIO'S.

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uia bruids- an grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwallteit, stemt leder tot tevredenheld. Zie onze etalage.

Thermometers
Barometers
Hygrometers
Briletuis
Curvimeters
Kompassen
Leesglazen
Loupen
TV-brillen
Veldkijkers
Prismakijkers
Telescoopkijkers
Toneelkijkers
Microscopen
Weerhuisjes
Huishoudscharcn

Nagelscharen
Nageltangen
Nagelvijlen
Eeltschaafjtjs
Eeltraspen
Pincetten
Borduurscharen
Div. soorten
Zakmessen
Elektrische
scheerapparaten
Braun, Remington,
Philips
Vlees- en koksmessen
Pedicuurinsirumenten

GEEF IETS GOEDS
OPTIEK -

STAALWAREN

Opticien
A. G. SLINGER
(Gediplomeerd opticien)
Grote Krocht 20a
Leverancier alle ziekenfondsen Telefoon 4395

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS W1JZIGXI 6X1 96(11 S11116 61" d

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 •
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150»
DE BESTE EN MODERNSTE

Autoverhuur Zandvoort

Het Wonder van
Zandvoort
gaat nog door met de

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestniat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

f

OPHEFFÏNGSUITVERKOOP

Café OOMSTEE

ALS SINT NICOLAASGESCHENK 'n

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken

LEESGLAS of
Postzegelloupe

Wij hebben ook nog enige

MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263
REPARATIE van PERZISCHB TAPIJTEN bij het
bekende adres IPEKDJIAN
Marisstraat 48, telef: 3028.

is altijd welkom!

restanten Balatum

Brillenspecialist L O O jYl A N
Erkend foadsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174

Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en
modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

RIJSCHOOL TOLLENS
INFORMEER nu naar onze SPECIALE AANBIEDING; GELDIG TOT l JANUARI.

TEL.

Med.

Feestdiners

02507-3598

VOLLEDIGE BEHANDELING voor ƒ 2Ook aan huis te ontbieden.

Draag
de zo ELEGANTE

Hotel „Zon en Duin"

Mevr. B. Snellens
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

J. BOOEV8 & zn.
Aanleg van gas- en waterleidingen
Gekleurd sanitair
Zinkwerk Mastiekwerk
Geisers, gasfornuizeiij kachels
Erkend installateur Zandvoort en
geheel Nederland.

Showroom
Stationsstraat 17
Tel. 4460

Tel.

4422

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES

Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

gedipl. Pedicure

Voor al uw
loodgieterswerk naar:

GEMAKSSCHOENEN

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

van-

Schoenreparatie
maakt Harm s
ZUIDERSTRAAT 8 — TELEFOON 2740

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie

3043, 3044 Politie
2000 Brandmelding
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvooitselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-servico-dealer.
2071 HorloyebedrijJ C. Wauning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 BoeklianOel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oüehaarden, gasfoin. en wasautom.

4673 Nachtveilif/heidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkeii), Zanitvoortse
Courant, Achterweg 1.

NOG 6 DAGEN n.].: ZATERDAG 30 NOVEMBER
MAANDAG 2 DECEMBER
DINSDAG 3 DECEMBER
WOENSDAG 4 DECEMBER
DONDERDAG 5 DECEMBER
bij al uw aankopen boven do 10 gulden een gulden terug.

en het leed is geleden!

.Hartveroverende" Damesmode
bij KORT
Zet het

i

(^Damestr uitjes^)

i
•
f

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENEURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-74.1450

Wollen en Draion truitjes met lange
mouw - V-hals, moderne kleuren,
14.90 en hoger
Wollen truitjes met ronde hals en
lange mouw.
Kleuren: rood - blauw en groen
18.75

bovenaan

m

I

Vraagt vrijblijvend
offerte
Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

(JDamesvestjes
Wollen „Shetland"- vestjes,
met ronde hals
17.50
Wollen vestjes met reverkraagje,
div. kleuren
17.95
Prachtige kwaliteit wollen vest
met revers; bleu - beige
29,75

r

Wollen Twinsets
en donkergroen 27,50

,

Meisjesvestjes
met rond halsje - div. kleui'en.
Maat 2
8,90 (kl. st. p. m.)

Dameshandschoenen
Ê

i•i

„Vinyl" in modekleuren
4,25 - 3.50 - 2,95 met bont 5,90
„Stretch"
'... 3,25 - 2.75 - 2,50 met bont 4,95
In wol
2,75 niet bont 7,95
Nappa handschoenen
16.95 - 14.50 - 11,75

C

Grote sortering kinderhandschoenen j
en wanten .... ;
-.
vanaf 1.95 J

Damesshawls

Zijden damesshawls
3.50- -2.95 - 1.95
Vierkante shawls, gebloemd en geruit,
Mohair shawls

6.90 - 5.90 - 4.25 - 3.90
5.90 t- 4.90 - 3.90

Kapmanteltjes

.

. Een bijsonder leuk cadeau!
Donkerblauw nylon met wit kantje
Gebloemd in rose - blauw en geel

Altijd
welkom

zocht uit voor

6,90'

Geheel KANTEN JUPON
Rose
R
e
met zwarte stip.... 9,95
Bijpassend
slipje
5,95
Bi

Nylon jupon in zeer mooie
kleuren: lichtblauw - rose rood en donkerblauw

3,75
5.90

11

Cl

Zwanedons
Nachthemdje

„BrusJied" nylon
Bedjasje

gebloemd in rose
en bleu

met kantgarnering
8.95

m

in doosjes van 3 stuks
3.50 - 2.25 - 2,00
1.75 - 1.50 - 1.25
95 cent
•

Vanaf vrijdag elke avond
geopend van 7.30-9 uur!

mee
de en
en kwaliteit

i

HAARLEM:
HEEMSTEDE

Raadhuisstraat 52

Grote Houtstraat 85-87
ZANDVOORT
IJMUIDEN
Gr. Krocht 30 —36

Kennemerlaan 41

Electr. scheerapp. alle merken
Philips, Braun, Remmmgton,
Sunbcam, v.a
ƒ37,—
Elcctr. Scheerspiegel
ƒ 9.95
Houten wandschaarlamp/14,75
Raamventüator
ƒ49.50
Big-Bcn Gong v.a
ƒ 8,—

Ged. Oudegracht 86
HAARLEM-NOORD :

Electr. mixers v.a. .. . ƒ29,—
Tornado haardroger .. ƒ21,50

Krantenbak

f14,50

Asstandaard

117.30

Nova haardroogkap .. ƒ51,—

Regencape v.a

Aulopechlump

ƒ17,50

Idem, volautomatisch
Electr. kussen, v.a
Electr. deken
Electr. bedkruik

ƒ39,75
ƒ16,50
ƒ92,50
ƒ32,50

Drieslag huisk.verl.
Hoogtezen v.a

ƒ19,75
ƒ54.—

M
i

mmi

COSMEA'
Anders, aparter, charmanter. Nylontrico met
bijzonder sterke nylonkant en fijne nylontule. In
wit en saffierbleu. Maten
38-46 6.95.

De VeenendaaSse
Haltestraat 55
Telefoon 2839

ƒ 4,50
ƒ 7,93

Rcgenbroek v a
/11.50
Gevoerde handschoen, f 17,75

Personenweegschaal .. ƒ19.75

=

Rijksstraatweg 533

VADER:

Schemerlampjes
v.a. /3,95 - ƒ99,75
Smeodijzeren tafeltjes
v.a. ƒ 9,—
Idem mimiset smeed ƒ 59,50
Parapluiebak, smeed
ƒ15,75
Wandspicgel, smeed v a. ƒ18,—
Strijkplank
ƒ19,75

Broodrooster

Er is „héél veel" om een ander te verrassen bij

speciai

MOEDER:

Elcctr. kolfiem. v.a. .. ƒ15,50

5,95

Dameszakdoekjes
12,75

Voorafgaande aan do lezing samenzang van geestelijke liederen.

KATSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Nylon onderjurken
met kantgarnering ...... 8.95 - 6,95

Satijnen jupon
met applicatie - wit

Toegang vrij. Zaal open 7.30 uur.

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Onderjurken - Jupons

Kanten nylon onderjurk
rose - wit - rood -zwart ....... 10,90

Ook dinsdag de gehele dag
staan wij ter uwer beschikking

Van Kessel
voor pianostemmen

Meisjestwinsets, maat 3.
19.75
(kl. st. p. maat)

Uitgebreide sortering

Vanaf vrijdag
elke avond geopend

Spr.: ds. J. J. SCHOUTEN, pred. Advenllterk te Haarlem.

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenttraat — Telefoon 4.320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

Grote sortering in
sportieve truien
29,75 en hoger

lijstje

Nu kopen is geld sparen
Zie onze enorme sortering
Sint Nicolaas-cadeaiix
Alles op mode- en textieJgebied

op maandag 2 december 's avonds om 8 uur
in het Gemeenschapshuis, Schoolplein l te Zandvoort

11

S
[«l

ionen
bij Mooy tf&

Oe grootste gebeurtenis aller tijden staat voor da deur

in zeer mooie kleuren;
o.a. grijs - rood - blauw en
licht-

bij NOOY.
10 procent korting bij al uw aankopen boven de 10 gulden!

DOCÏITER:
Hockeyklem
ƒ 2,75
Fictstasje
ƒ 2,95
Boekleeslampje
ƒ 5,95
Philips Pick-Up
ƒ98.Handradio, 2 trans. . . ƒ19.75
Handradio, 6 trans. . . ƒ39,75
Kunstschaatsen
ƒ49,50
Rijwielen, v.a
ƒ69,—

Autoborstols v.a
Rijwiel ver]., compl. v.d
Philips Kcrstvcil. v.a.
Nachlkastlampjes .
Infraphil

/ 7,50
ƒ ü.75
f 8,93
j 3,95
ƒ37,50

ZOON:
Zaklantaarns
K.M. tellers v.a
Aulopcd luchtb
Driewicleis
Schaatsen

ƒ 1,33
f 4,25
/ 28,50
ƒ 18.50
ƒ -1,50"

Schaatsbcsch
Kleine electricicn v a.
Eloctr. soldcerbout ..
Bureaulamp
Radio bouwdozen v.a.

ƒ 5,50
ƒ 1,95
ƒ 6,95
ƒ 6,95
ƒ13,50

Rolschaatsen

Poppen wandclwagcn ƒ10.50
Netjes voor idem . . . ƒ 4,95
Sprookjes wandverlicht./ 6,95

ƒ11,95

Firma SchuiBenbun«
Grote Krocht 5-7

-

Telefoon 2974

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

J. KEUR

Betaling' desgewenst in overleg. Burg. Enr-elbertsstraa 64, tel. 2914

Ziet onze showroom

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

VOOR VEEL WARMTE
WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....

Pantoffels
Lamsvacht
gevoerde laarsjes

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Nieuwbouw ~ Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 4.4

Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Discotaria

Annex reparatie afdeling

Nu ook voor

RADIO
enT.V.

Voor
1e kwaliteit bij de Amsterdammer
Dan hoeft u goen spijt!
Nieuwe oogst Spaanse navelsinaasappelen
, 4 •*{\ EXTRA
stuks voor IjiU KWALITEIT
J, pil Laxtons (prima) l-

5

10 MANDARIJNEN voor
1,00
2 pd DOYENNE DU COMMIES
(peren)
1,40
2 pd CONFERANCE PEREN... 0,69
2 pd HANDGOUDREINETTEN 0,85
3 pond JONATHANS, extra
0,99
2 pd GOLDEN DELICOUS
0,98
ZATERDAG :
LOF, per pond
0,29
' SPRUITJES per pond. 0,32
DINSDAG :
Speciale aanbieding van
VERSE EIEREN

^f
"

10 stuks CITROENEN
8 st. PERS SINAASAPPELEN
3 stuks GRAPE FRUITS
ZOETE APPELS, 2 pond
STOOPPEREN, 2 pond
MOESAPPELEN, 3 pond
BANANEN, 2 pond

1,25
1,00
1,00
0,75
0,70
0,65
1,20

ZATERDAG:
lo soort CHAMPIGNONS,
100 gram
0,35
DONDERDAG:
BOEREROOL,
panklaar

Rijschool Weltevreden

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot ônsl

Nu lessen met SIM C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
l n
Erkend
M ijn
N.B.A.
C ar
A Itijd
Dr. G-erkestraat 99, tel. 2294, Zandvoort
Soendastraat SJ,, tel. ({02500} G3636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

U

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn.

^
m

Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

Bestel tijdig uw visitekaartjes bij Gertenbachs Drukkerij

Slechts 'n ZEER KLEINE GREEP uit de
GROTE PRESBURG
KOLLEKTIE
Presburg brengt voor het hele gezin een rij k-gevarieerde kollektie Pantoffels.
Veel te veel om hier af te beelden. Ook is er een rijke keuze in prachtige laarsjes,
winter-bootees voor heren, ijzersterke kinderschoenen enz. Komt uzelf maar
eens kijken, dan ziet u meteen hoe verrassend-Iaag de Presburg-prijzen zijn.

Aa.Be, Didas, van Wijk
en Zaalberg dekens

*

KINDERDÉKEN, 100% wol... 26,50
KINDERWAGEN PLAID,
100% wol"
.• 14,75
DEKEN, 100% wol, 150x200.^34,50
DEKEN, 100% wol, 150x220... 39,75
DEKEN, 100% wol, 180x220... 52,50
GEWATTEERDE DEKENS
vanaf
19,75
POLYESTER DEKENS v.a... 28,75.
Beddenmagazijn

W.
H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon 2119
Allerliefst
wollen kameelhaar Kinder-Huisschoentje. Heerlijk
warm. Met ritssluiting,
suède neusje en zachte rubberzooi.
Maten 21-24
3.95
Maten 25-30
4.50

Snoezig
Kinderpantoffcltjc van wit gcmêleerde Eskimowol.
Wol-gevoerd. Leuk afgebiesd. Maten 28-30
4.50
Maten 31-35
4.95

Cosy

Maten 21-27.

Leufc roodleder KinderCosyhakbandje,
flancl-gevoerd.
5.9S

Damespantoflel,
in diverse leuke
kleurcombinaties. Met
nylon vachtrand en heerlijk warm gevoerd
6.95

vanlder Werff
uw bakker voor heerlijke

Charmanlc
nylon - velours
DamcspantofTcI
niet rijke vachtrand en
heerlijk warme wolvocring.
In diverse modieuze kleuren fi.95

Cosy

' Danicspantoffcl
met
marabocpompoen en warm gevoerd. In diverse aantrckkelijke kleurcombinaties
7.95

Lederen
Cosy Herenpantoffel. Eerste
klas fabrikaat. In
bruin, slechts .... 8.95

Zeer aparte
Cosy Damespantoffel in blue
of goud. Fraai-gebor"duurde zwart-satijn inzet.
Met nylon vachtrand en warm-gevoerd
9.75

speculaaspoppen
bankatletters
marsepein
chocoladeletters
in grote sortering voorradig.
Bestel s.v.p. tijdig!

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

dig-warmc voering. In anIhracict-grijs
10.95

Iers! Zeer comfortabcle Herenpantoffel van donkcrbruin sucdc. • Geheel gcvocrd met echte lamsvacht.... 15.95

Een en al
gcneflijklicid en
gulle warmte is
deze modieuze suède
Damcspantoffel. Royale
vachtrand. Hoogpool-vachtvoering. In
rocstbruin
1S.95

GOUDEN RINGEN
ARMBANDEN
ZILVEREN en.
GOUDEN BEDBLS
MANCHETKNOPEN
Voor een blijvend

St. Nicolaasgeschenk
naar

Fa. Lansdorp

Kerkstraat 33, telefoon 2359
REISWEKKERS
WEKKERS
KLOKKEN

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 29

Probeert u eens

Ie keus
naadloze
nylons
maat 8'/2-ll
Zeer goede kous
95 cent per paar

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.

Originele
sucdc Vachtpantoffel met
weelderige vaclukap
en hoogpool-vachtvoering
In roestbruin
14.95

SALVIA
Een jong idee: o.rushednyïon pyama of nachtpon
met boothals en charmante kantgarnering. In
robijn, saffierbleu en ma•rine met contrasterende
kant. Pyama maten S, M
en L 13.75. Nachtpon
maten S, M en L 18.95.

Monté en
Prisma horloges

DeHaltestraat
Veenendaalse
55
Telefoon 2839

Voor Croquetten, Loempia's en Patat
naar

„L ID O"

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend

Straatmakersbedrijf
J. J. Willemse en zn.
Haarlem

Telefoon 02500-50131
Het wordt winter, dus last
van water. Laat uw bordes en tegelpaden in orde
maken door een vakman.
Alle soorten TEGELS in
kleuren en PLATEN in
2 kleuren.
Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg-.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.
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Nieuwbouw in Zandvoort-Noord
Deze maand wordt een begin gemaakt
met de bouw van 26 woningen in het uitbreidingsplan Noorderduinweg — Zandvoort-Noord — voor rekening van de fa.
W. Kelder te Busgum.
In januari 1964 verwacht de firma de
vereiste goedkeuring voor eenzelfde coningent huizen in genoemd uitbreidingsplan. De woningen worden gebouwd door
iet aannemersbedrijf H. Bakker te Bennebroek.

Afscheid van PW directeur
J.l. woensdag heeft het personeel van de
dienst van Publieke Werken afscheid genomen van de direkteur, de heer M. Deutekom, die per l december de dienst om
gezondheidsredenen heeft verlaten.
De heer Deutekom werd toegesproken
door de personeelsleden de heren C. J.
Tol, T. R. Althuisius en door de adjunctdirecteur, de heer B. Wit. De scheidende
functionaris kreeg enkele boeken ten geschenke.
Donderdag namen de hoofden van de
gemeentediensten in de watertoren afscheid van de heer Deutekom. Vrijdag
werd tijdens een bijeenkomst van de
choonheidscommissie, afscheid genomen
van de vertrekkende PW-direkteur.

iïuef- wa** Sint
Eeste kinderen,
Piet en ik stonden gereed om een bezoek aan Zandvoort te brengen, toen wij het
bericht in 'de krant lazen, dat onze komst niet op prijs werd gesteld. Piet had vrijdag mijn mantel en mijter nog afgestoft en de schimmel geborsteld. Het was dan
ook een hele teleurstelling te moeten vernemen dat Piet en ik niet welkom waren.
Wij wisten dat honderden jongens en meisjes op ons bezoek hadden gerekend.
Piet werd zo'nkwaad, dat hij de grote mensen die er bij betrokken waren in de aak
wilde stoppen en naar Spanje sturen.
Het heeft mij, kinderen, heel wat moeite gekost hem tot bedaren te brengen en
hem, duidelijk te maken, dat wij zoiets niet konden doen. Stel je voor, wat moeten de inwoners van Zandvoort beginnen zonder die grote en gewichtige heren f
Piet wilde er niet naar luisteren. Maar toen ik hem er op wees, dat wij hen
tijdens hun verblijf in Spanje moesten laten delen in de voorraad speculaaspoppen, pepernoten en marsepein, werd, hij toch wel een tikje bleek om zijn neus.
„Maar dan komen de kinderen volgend jaar tekort, Sint Nicolaas", zei hij. „Zo
is het, Piet", antwoordde ik, „wij hebben de speculaas en andere lekkernijen
hard nodig voor de jongens en meisjes".
Maar Piet was nog niet helemaal tevreden. Hij stelde voor „boeh" te roepen
tegen de heren en hun schoenen te verwisselen.^ , f iet", zei ik streng, „ben jij die
prachtige regel uit het Sinterklaasliedje dat de kinderen ieder jaar bij mijn aankomst zingen vergeten: „Makkers staakt uw wild geraas". „Ik niet St. Nicolaas",
riep Piet, „maar de grote mensen die ruzie maken over onze komst zijn het vergeten".
Ja, die Piet is niet op z'n mondje gevallen kinderen. Maar hij heeft mij goed
geholpen bij het uitzoeken en inpakken van de geschenken. Een heel werk, dat
moet gebeuren in de schaarse ogenblikken dat Piet en ik niet op de daken en
tussen de schoorstenen zijn.
Nog twee dagen, dan vier ik mijn verjaardag en hopen Piet en ik even bij jullie
op bezoek te komen. Wij zijn er zeker van dat wij welkom zijn.
Hartelijke

groeten van

SINT NICOLAAS EN

PIET.

Beelden uit Zandvoort
De Zandvoortse folklore-vereniging heeft
eind vorige week het winterseizoen geopend in het Gemeenschapshuis met een
film- en dia-avond over oud-Zandvoort.
Mevr. 3. Pietersen-van Keeren liet een
reeks filmstroken zien van de badplaats
omstreeks het eind van de dertiger jaren.
Na de pauze vertoonde de heer J. Gebe
uit zijn nog steeds groeiende verzameling dia's, die een periode beslaat van ruim
:achtig jaar Zandvoorts wel en wee. Dit
keer waren dorp en omgeving vanaf 1880
tot heden aan de beurt. Tijdens de bijeenkomst gaf de dansgroep van „De Wurf",
gestoken in oud-Zandvoorts costuum, een
zwierige uitvoering van een viertal oude
dansen.

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort werd
gedurende de maand november een bedrag ingelegd van ƒ 88.765,27 en terugbetaald ƒ 114.126,24. '

Zvm. versloeg Ultrajectum
in laatste vijftien minuten met l—3
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag in Utrecht een overwinning behaald. Ultrajectum werd in het laatste kwartier van de ontmoeting met
1-3 door de kustbewoners verslagen.
In de eerste drie kwartier van de wedstrijd was 't elftal uit de badplaats vrijwel
onafgebroken in de verdediging. De aanvalslinie van de Utrechtenaren opereerde
vrijwel ongehinderd op de . speelhelf t van
Zandvoortmeeuwen en drong steeds dieper door in de defensie van de gasten. De
spits van de aanvallen werd afgebeten
door midvoort Van der Bild, die het doel
van Zvm. verscheidene malen tot op enkele meters wist te naderen. Maar hier
ontmoette hij een. tegenstander, die zich
niet liet imponeren. Keeper Vlug wist de
midvoor van Ultrajectum op behendige
wijze de weg te versperren.
De schaarse aanvallen van Zandvoortmeeuwen maakte weinig indruk op de defensie van de Utrechtenaren. Dit zou hen
evenwel noodlottig worden. Drie minuten
voor het einde van de eerste helft moest
de achterhoede van Ultrajectum wijken
voor een schot van linksbuiten Molenaar,
0-1.
In het begin van de tweede helft moest
Zandvoortmeeuwen, na een kort offensief, opnieuw in de verdediging. Ultrajectum was vastbesloten de achterstand in
te lopen. Aanval op aanval werd gelanceerd, hoekschop na hoekschop volgde en
in de 29e minuut plukte Ultrajectum de
vruchten van deze inspanning. Midvoor
Van der Bild kreeg en greep de kans
doelman Vlug te passeren, 1-1. Hierna
bleef het doel van de kustbewoners hermetisch gesloten.
In het laatste kwartier werd de Zvmspeler De Waard vervangen door Water.
Het offensief van de Utrechtenaren begon in kracht af te nemen en Zandvoortmeeuwen maakte van de gelegenheid g'ebruik naar voren te gaan. En nu lukte
wat niemand van de toeschouwers meer
had verwacht. De gasten overrompelden

DRAAD-TV VAN PTT
Een technisch ei van Columbus
De „draadtelevisie" maakt een goede kans in grote delen van Nederland te worden ingevoerd. Zeker in de steden zal een rendabele exploitatie mogelijk zijn. De
PTT komt tot deze conclusie in een rapport over 't Centraal Antenne Systeem, dat
onlangs door de minister van verkeer — die het laatste woord in deze zaak heeft
te zeggen — is vrijgegeven. Het centraal antennesysteem vormt in wezen het 'ei
van Columbus tegen de afschuwelijke bossen antennes, welke steeds meer' de daken gaan ontsieren. Echte draadtelevisie is het niet. Toch heeft het systeem grote
voordelen, welke volgens de PTT er toe zullen leiden, dat „in de toekomst het
systeem de normale ontvangst in grote delen van het land zal verdringen".

Sport en spel

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 30 november:
OG adsp. b-TZB a
TZB welpen a-Zandvoortm. d
Uitslagen zondag l december:

1-C
1-0

Zandvoortse Bridgeclub
Het dameskoppel Brossois-Fabel heeft
met 180,32% de leiding genomen in de
A-lijn en wordt op de voet gevolgd door
het koppel Fabel-Stor met 178,93%.
In de B-lijn delen de dameskoppels
v. Dartelen-Vallo met 176,46% en KeurSchutte met 172,16% de eerste plaats.
In de C-lijn staat 't koppel mevr. StorHeldoorn met 168,52% bovenaan, tweede
is de fam. Coops met 164,82%.
In de D-Hjn heeft het dameskoppel
Baay-den Belder met 175% "de leiding.
Het dameskoppel Spiers-Stor volgt met
161,90% op de tweede plaats.
De uitslagen van de viertallenwedstrij*
den luiden:
Spel en Vrlendschap-Zandvoort
4-2
Bridgeclub 1940-Zandvoort
6-0

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Na een her-examen slaagden de meisjes
Corrie Kraaijenoord, Louise Menks en
Yvonne van Woudenberg voor de vaar'digheidsproef van het KNGV. Alle kandidaten van O.S.S. ontvangen thans het
beschikbaar gestelde diploma.

K.J.G. Zandvoort
Woensdag j.i. speelde KJC Zandvoort de
9e ronde voor het clubkampioenschap. De
uitslagen luiden: 1. H. - Lamoree; 2. J.
Zwemmer; 3. J. Krielen; 4. G. Bakker.

K.J.C. „Noord"
De competitie van.de maand november is
als volgt geëindigd: 1. H. Koning 19130
2. J. Hoogendijk 18864; 3. J. Koning
18855; 4. J. Rijbroek 18739.

TZB 1-WD l

Van Nispen 2-TZB 2
Schoten 6-TZB 3
TZB 5-DIO 7
TZB jun. a-EHS a
TZB adsp. b-RCH f

9-3

'

5-0
2-3
5-5
4-:
12-0

Zandvoortse Korfbalclub
Het tweede twaalftal heeft de eerste
overwinning in het competitieseizoen '63'64 behaald. Animo Ready 4 werd met 4-3
verslagen.

Enige jaren geleden heeft het dr. Neherlaboratorium van de PTT wél een echte
vorm van draadtelevisie uitgevonden.
Terwijl men bij het centraal antenne systeem gebruik moet blijven maken van een
normaal tv- of radiotoestel korf men bij
de door het laboratorium uitgewerkte
vorm met een veel eenvoudiger en goedkoper toestel — in feite een kastje met
alleen een beeldbuis — volstaan. Dit idee
is nooit in praktijk gebracht. De tv-handel verzette zich sterk en bovendien
dreigden moeilijkheden te ontstaan met
de auteursrechten.
Het CAS-principe kan overigens voor de
gebruiker ook besparingen met zich brengen. De abonnementsprijs zou volgens de
PTT moeten liggen tussen de drie en
vier gulden per maand. Hiervoor spaart
men echter een antenne van rond 150
gulden uit, welke nog eens In de zoveel
jaren moet worden vernieuwd. Ook is het
niet nodig 't oude toestel (voor ƒ 150,-)
te laten ombouwen voor ontvangst van
het tweede Nederlandse televisienet. Voor
de Randstad Holland is het CAS vooral
van belang omdat men hier de buitenlandse programma's, welke in de grensprovincles gemakkelijk op de Nederlandso schermen komen, alleen met zeer kostbare en ingewikkelde voorzieningen kan
ontvangen.
Het centraal antenne systeem van de
PTT, zoals dat op het ogenblik o.a. wordt
beproefd in een Haagse wijk, is geschikt
voor de doorzending van twaalf FM-programma's en liefst zeven televisleprogramma's. Bij de proef geeft men op het
ogenblik het eerste Nederlandse tv-pro-

gramma, het tweede Duitse en BelgiëVlaams door. Als het systeem ook elders in het land wordt ingevoerd denkt
de PTT aan de mogelijkheid de opengebleven ruimte te gebruiken voor het verzorgen van regionale programma's. De
exploitatie zou eventueel door particulicren in handen kunnen worden genomen.
Deze regionale uitzendingen kunnen "vanzelfsprekend van groot belang worden
voor bepaalde streken. Het is daarom te
betreuren, dat 'de PTT in het onlangs uitgebrachte rapport uitdrukkelijke voorop
stelt, dat de exploitatie voorlopig alleen
in de steden ter hand zal worden genomen, mocht de regering tot invoering besluiten. De PTT denkt bijv. aan 25 steden
in het westen van het land. Op dit aantal is tenminste de investeringsbehoefte
(honderd tot honderddertig gulden per
woning) berekend. Juist in minder dicht
bevolkte gebieden zouden dergelijke rcgionale programma's van zeer grote
betekenis kunnen zijn.

Ongeval op circuit
Bij een inhaalmanoeuvre op het circuit
kwam een 43-jarige motorrijder uit
Spaarndam ten val. Met enfge hoofdwonden moest hij per ziekenauto naar het
Grote Gasthuis in Haarlem worden overgebracht.

de verdediging van de gastheren in enkele flitsende aanvallen. Jan Visser kopte,
na een scherpe voorzet van Nijkamp, de
bal achter de doelman van XJltrajectum
en Nijkamp joeg even later het leer langs
do Utrechtse keeper. Deze verrassende"
eindspurt bezorgde Zandvoortmeeuwen
een 1-3 zege.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Do stand in afdeling West, 2e klasse B,
luidt als volgt:
Hillegom
9 7 2 O 16 26- 7
Quick A
10 7 O 3 14 25—18
Velsen
9 5 2 2 12 24—17
HBC
10 4 3 3 11 17—15
Zandvoortm.
9 5 O 4 10 18—15
XJltrajectum
9 4 1 4 9 18—16
Celeritudo
9 4 1 4 9 13—14
TYBB
8 3 2 3 8 17—18
Schoten
10 2 3 5 7 10—18
UVV
10 3 1 6 7 18—22
Baarn
8 2 0 6 4 8—16
Ripperda
9 1 1 7 3 13—31

ZIELIG
Niet bepaald in overeenstemming met het
heilige en goede, waarvan onze oude Sinterklaas het symbool is, zijn er ieder jaar
weer moeilijkheden rond de komst van
de lieve grijsaard. Moeilijkheden tussen
winkeliers onderling, moeilijkheden tussen middenstand en gemeentebesturen,
enz. enz. Ook in Zandvoort, dat op geen
enkel terrein wil achterblijven.
Het Initiatief-comité Zandvoort berichtte j.l. vrijdag in de plaatselijke bladen, dat
de voor zaterdag vastgestelde intocht
van Sint Nicolaas, geen doorgang kon
vinden. Volgens de mededeling van het
comité, had de burgemeester zijn toestemming voor het houden van de intocht
afhankelijk gesteld van een bepaalde
voorwaarde. Het comité meende hieraan
niet te kunnen voldoen;' zonder een deel
van de vrijheid van handelen en zelfstandigheid prijs te geven.
Wanneer wij goed zijn ingelicht, zou
aan het comité de eis zijn gesteld, dat de
bisschop die zou worden ingehaald, dezelfde moest zijn die in de loop van deze
week een bezoek brengt aan de Zandvoortse schooljeugd. Een standpunt waarvoor iets te zeggen valt, maar dat in de
praktijk onuitvoerbaar is. De kinderen
zien de Spaanse bisschop vrijwel dagelijks
in de winkels, op de beeldbuis en in de
advertenties in de kranten in verschillende gedaante en aankleding. Uit niets is
gebleken dat het geloof van de kindeden in zijn persoon hierdoor wordt geschokt. De verbeeldingskracht van de
kinderen schept het beeld van Sinterklaas en niet omgekeerd. • De vrees voor
de ontgoochelde kinderziel is dus ongegrond en kan nauwelijks een motief zijn
geen toestemming te verlenen voor het
houden van de intocht.
Wat verder de achtergrond van de controverse tussen het Initiatief-comilé en
de burgemeester ook moge zijn, de kinderen in Zandvoort blijven dit jaar verstoken van een feestelijke intocht van Sint.
Nicolaas.
Gelukkig is de kindervriend onkwetsba'ar
voor dit klein gedoe rond 5 december.
Maar zielig is het wel.

Kindervoeijes
later geen
zorgenvoefen!
Klndervoeties zijn groeiende voetjes^
Ze dragen bovendien een groeiend gewicht. Zorg daarom voor schoenen die
méér zijn dan moot. Voor stappers die
kindervoeten helpen groeien In hun
ideale vorm. U vindt ze bij ons: leuk,
sterk en niet duurder!

Kettingbotsing
Zondagmiddag vond op de Kostverlorenstraat ter hoogte van de Wilhelminaweg
een botsing tussen drie auto's plaats. De
voertuigen werden beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

speciaalzaak voor schoenen die lekker zitten
Kruisweg 42 - Haarlem - Tel. (02500) 1 26 37
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De

"Jschool met het grootste
Erkend N.B. A. en Rijksgediplomeerd!
_

percentage

Wegens enorm succes zijn wij gestart met .een tweede „SIMCA 10PO". -Wij garanderen « een rustige en beschaafde rij-opleiding met .gratis itheorle en ,gratis^>halen
en brengen en
100 % succes. Reeds velen gingen u voor. Doe als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voonkomen. >Ook voor spoedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Br is nog" plaats voor enkele personen.

DIRECT 6ESLAA6DEN
VERHUUR e.n V.W, BESTEL
• LUXE
Voor Jangere termijn speciaal tarief
l
••
l

ZANDVOORT., TELEFOON 2294
Dr. <C. A. Geskestraat" 99
HAASLEM, 'TELEFOON 63636
Soendastraat 34

FAMILIEBERICHTEN

NUTTIGE CADEAUS

Heden mochten wij, na een langdurig, stil en moedig gedragen lijden,
in Gods handen overgeven, mijn
innig geliefde man en zeer zorgzame vader

zijn het meeste welkom en dan kunt u het beste bij ons terecht!

JOHANNES PETRUS GISKES

in de leeftijd van 61 jaar.
N. C. P. Giskes-Koning
Dirk
Zandvoort, 3 december 1963
Haarlemmerstraat 80
Joh. 11 vers 25
Do teraardebestelling zal plaats
hebben vrijdag 6 dec. a.s. te 2 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling
ondervonden tijdens de ziekte en bij het
overlijden van onze geliefde zuster en
schoonzuster
HBLENA EIGENDORP
betuigen wij onze hartelijke dank, in het
bijzonder aan dr. Drenth en zr. Stiphout
voor hun goede zorgen en ook aan de
buren veel dank.
Uit aller naam:
Fam. Visscher-Eiyendorp
Parallelweg 56-6

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.
Verenigde Staten van Amerika:
ss „Korendijk", 4 december.
Argentinië: ms „Aludra", 4 december.
Australië: ms „Tonsberg", 4 december.
Brazilië: ms „Santa Rosa", 3 december
en ms „Aludra", 4 december.
Canada: ms „Grindefjell", 4 december.
Chili: ms „Ceres", 4 december.
Indonesië: ms „Darmstadt", 4 december.
Ned. Antillen: ms „Parthenon", 4 dec.
Suriname: ms „Willemstad", 4 dec.
Zuid-Afrika (rep.) en Z.W.-Afrika:
ms „Randfontein", 4 december.

Zowel voor DAMES, HEREN als KINDEREN een
OVERWELDIGENDE KEUZE uit ALLERLEI GESCHENKEN
De volgende partij is een aardig voorbeeld van 'romantisch' 19e eeuws schaak,
waaraan in deze tijd van geperfectioneerde schaaktechniek en openingsKartotheken vaak met weemoed wordt teruggedacht.
BIRD—STEINITZ, Londen 1867

ren won en precies als Steinitz werd matgezet!
Hoewel het verschijnsel van partijen,
die volkomen parallel verlopen, in het
schaakspel niet geheel onbekend is, is
het altijd weer verrassend van een dergelijke toevalligheid te vernemen.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lflb5, Pg8-f6, 4. d2-d4, e5xd4, 5. 0-0, Lf8e7, 6. e4-e5, Pf6-e4, 7. Pf3xd4, Pc6xd4
(O.a. op grond van de onderhavige partij
zegt de theorie, dat hier 7. ...0-0 de aan- Met en zonder leesbril
gewezen voortzetting is. En na het na- Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
spelen van deze partij weten we ook Romans
waarom: één van de grondregels voor de
behandeling van de opening luidt -immers Van Aken - De wilde jaren.
„Rocheer zo snel mogelijk". Maar Stei- Simenon - Maigret in Holland (det.)
nitz vertrouwde vaak te veel op zijn ver- Weil - Naar het eind van de wereld.
dedigingskunst. 8. Ddlxd4, Pe4-c5, 9. f2- Wolkers - Serpentina's petticoat.
f4!, b7-b6 (Zwart staat, gezien de drei- Zweig - Joseph Fouché.
ging f4-f5-f6, niet zo prettig en probeert Hunter - Mothers and daugthers.
nu met een grapje van de verzwakkingvan de diagonaal c5-gl te profiteren) Ontwikkelingslectuur:
10. f4-f5!, Pc5-b3 (zie diagram)
Godthelp - Taal en spelling van het Nederlands. 1963.
Groene - Bridge.
Jaaroverzicht 1962 van de Koninklijke
Nederlandse Toeristeribond.
Jaarverslag 1962 van de Provinciale planologische dienst van Noord-Holland.
De Leyster - Toer- en sportbromfietsen.
Het rassenvraagstuk, herderlijk schrijven
van de Generale Synode van de Ned.
Hervormde Kerk. 1963.
Vogel - Louis Couperus. 1963.
De vrouw en haar huis, jaargang 1962,
deel 2.

a

b ~ c " d

e

f

g

h

Belangrijke

SHAWLS

MODEHUIS „DE WAAG
HALTESTRAAT 40 — TELEFOON 2087 •

Bet huis -met alle bekende merkqrtikelen
Voordeliger dan elders en
steeds een stap voor!

Te huur of te koop gevr.
klein WERKPLAATJE of
OUD HUISJE. Br. nr.
9402 bur. Z.Crt.
Te huur gevr. voor perm.
bewoning een GESTOPF.
KAMER m. gebr. v. keuk.
of met pens. Br. 9403 Z.C.
KLUSJESMAN
vraagt
schilder- en witwerk Br.
nr. 9404 bur. Z.Crt.
Te koop: een GEMEUB.
POPPENHUIS. Cats, Brederodestraat 101.
Als nieuw: GEISER en
GASSTEL. Tjerk Hiddesstraat 22-1.
KUNSTSCHAATSEN met
witte schoenen aangeb.,
z.g.a.n-, mt. 39. Telefoon
4660, na 5 uur.
WEGGELOPEN: BOXER,
roepnaam „Dalton", kleuren bruin/zwart. Teg. bel.
ter. te bez. Dorpsplein l,
telefoon 4696.
Gevr. te koop of te huur:
WONING in Zandvoort.
Aang. te Zwanenburg, geheel vrij huis m. garage.
Br. nr. 9406 bur. Z.Crt.
Te koop gevr.: 2 pers.
LEDIKANT met bed. Br.
nr. 9405 bur. Z.Crt.
Te koop: houten KOLENKIST, inh. 5 mud ƒ 7,50.
Zandvoortselaan 17.
Te koop gevr.: KLEINE
FLAT of MAISONNETTE
i.d. buurt van hotel Bouwes. Br. nr. 9401 Z. Crt.

Gertenbachs Drukkerij

maakt
HARMS
Zuiderstraat 8, telef. 2740.

Romantiek in het vlooientheater
Een van de mooiste belevenissen, die ik „Hou jullie je kiezen nou es op mekaar,
in m'n leven heb meegemaakt, vrienden, stilte, zeg ik!"
is wel het bezoek aan een vlooienthea- Tot mijn verrassing constateerde ik dat
ter geweest. Dat kwam zo: Bij ons in de de man uit Assisië een goed verstaanbaar
buurt woonde een melkslijter, die zo nu Nederlands sprak, hoewel niet van seen dan raambiljetten ophing van voor- rene allure. Er voegde zich een vrouw bij
stellingen, die er in onze plaats waren. hem, op wier gestalte de term volslank
Nu ging de man vrijwel altijd naar films schromelijk tekort schoot. Het was —
en toneeluitvoeringen, die op de biljetten rondweg gezegd —. een gezette vrouw, in
werden aangekondigd, want hij Kon er het stadium, voorafgaande aan ontplofof wel vrijkaartjes voor krijgen of fing.
Toen de zaal helemaal vol was en de
plaatsbewijzen tegen scherp gereduceerde
prijs. Maar toen hij eens een bekendma- man met de knevel nog eens om stilte
king ontving van een reizend vlooien- had gegalmd, haalde de vrouw ergens
theater-direkteur, ergens uit de streek een grote platte doos vandaan. Even later
van Assisië in Italië, paste hij. Naar het droeg de man allerlei miniatuur-artikelen
schijnt had de man in z'n. leven al zo- aan: schommeltjes, rijtuigjes, wipjes en
veel hinder ondervonden van deze grap- zelfs caroussel, die net zo klein was
pige, ofschoon hardnekkige diertjes, dat als de bovenkant van garenklosje.
Hij bond de punten van z'n geweldige
hij er niets voor voelde ze te gaan besnor achter z'n oren op z'n achterhoofd
kijken.
Hij bood mij het vrijkaartje aan en ik samen en riep: „Opgelet nu, kienders,
ging diezelfde avond nog naar het plaat- hier is de grootste vlooienshow van alle
selijk verenigingsgebouw, waar, zoals mij tijden, die komt maar iene keer en dan
bleek, een grote glazen kuip was opge- niet meer, die ies vertoont voor alle vorsteld, in de vorm van een kaasstolp, maar sten en hoge pieten van die ganse wereld!"
dan veel groter.
Hij zette al die dingen in de glazen
Er zajt een man op een stoel naast de
kuip. Hij zag er vreemd uit, maar z'n te- stolp en trok een schuifje open. Wat ik
nue maakte wel indruk op me. Hij droeg zag, overtrof m'n stoutste verwachting.
namelijk een witte rijbroek en laarzen, Er sprongen een, twee, drie, vier, vijf, zes
met enorme sporen, daarboven een vuur- afschuwelijk grote vlooien in de glazen
rood jasje en een grijze hoge hoed. Hij kooi. Ze waren zeker zo groot als meikehad een zwarte' knevel van oor tot oor vers en nog twflfel ik er aan of het wel
en in z'n rechterhand hield hij een lange vlooien waren. Het spel ging beginnen.
rijzweep, waarvan het dikste gedeelte op De man knalde met z'n zweep en onmidde grond rustte. Z'n publiek bestond gro- dellijk zaten drie van drie bruine kanjers
tendeels uit joelende en krijsende kinde- op de schommels om even later heen en
ren, al dan niet vergezeld van hun ouders. weer te zwaaien aan de dunne draadjes.
In 't benauwde zaaltje was een oorver- De kinderen juichten en stampten met
dovend( tumult e'n daarom schalde de man hun voeten. Nog was het niet genoeg.
met de' knevel zo nu en dan met een stem Weer klapte de man met de zweep en
als een bronzen klok door de ruimte: daar zaten ze alle zes in de caroussel, die

als razend in het rond begon te draaien.
De vrouw zette een plaatje op een ouderwetse gramofoon en op de muziek van
een wals van Dvorak draaiden de dieren
rond tot wij, in de zaal, er misselijk van
werden. De baas had er kennelijk schik
in, want hij stond maar breed' te lachen
en te roepen: „Arrée! arrée, arrée, hoepla,
hoeplaü" Daartegenover stond het ietwat
melancholieke gezicht van de' dikke
vrouw, die zich ergens zorg om scheen
te maken! De motieven van haar zorgen
werden duidelijk. De man kondigde het
voederen der beesten aan. Dat was een
schouwspel van adembenemende aard. De
vrouw ontblootte een arm, die de vorm
had van een vleeskleurige zeppelin met
rode stippen. Enkele meisjes vielen, flauw
toen de man alle zes dieren op de gigantische arm zette. Ze begonnen ontzettend
energiek te zuigen. De arme vrouw vertrok haar gezicht als in uiterste smart
en de de man haastte zich te verklaren
dat zij meer bloed- had dan hij, zodoende.
Toen de monsters verzadigd waren,
mochten er vier een rijtuig trekken, waai
twee van hun collega's in zaten. Terwijl
het rijtuigje met kleine schokjes over
de bodem van de glazen kuip voortbewoog, klonken door het tot stikkens bedompte zaaltje de tonen van de Wolgabootsman. Twee van de bruine ondieren
wilden een andere kant op dan hun trekgenoten, maar de man, wiens hoofd steeds
roder werd, liet z'n zweep weer knallen
en de beide rebellen kwamen ijlings weer
in het gareel.
Opeens, zonder enige inleiding-, riep de
kerel: „Et ies af geloop, die beesten moeten rusten!" Hij wees met a'n zweep naar
de uitgang, waar een groezelig kleed voor
hing. De menigte stortte zich vertwijfeld
op de wrakhouten deur. Er steeg in sommige sectoren een onmiskenbaar gekerm
uit de kluwen omhoog. Ook deze aanblik
zal ik nooit vergeten. Het was een eindeloos schouwspel, met de rode, grijnzende
kop van de vlooienbaas op de achtergrond. Maar het allermooiste vond ik toch
het onvergelijkelijke tafereel van die zes
welgedane" bruine rakkers op, de enorm
dikke arm.
BARTJE

HANDSCHOENEN
VESTEN
PYJAMA'S
ONDERJURKEN
'ZAKDOEKEN
enz. enz.

DAMES DIETJX-PIECES
met -gevoerde rok in modekleuren, a.m." 29.95
Als EXTRA ATTRACTIE, zolang de voorraad strekt, WOLLEN

(Dit is dan de pointe van 9. ...b6. Wit
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
mag het paard natuurlijk niet slaan wegens 10. ...Lc5) 11. Dd4-e4!, PbSxal,
12. fS-f6! (Heel juist. Wit gaat gebruik 2100 Politie (alleen noodgevallen)
maken van de aanwezigheid van de zwar- 2345 Gemeente-secretarie
te.koning in het centrum; de „materialis- 3043, 3044 Politie
tische" voortzetting 12. Da8: negeert hij) 2000 Brandmelding
12. ...Le7-c5+, 13. Kgl-hl, Ta8-b8, 14. e5- 2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver.
keer, kiosk Raadhuisplein.
e6J!, Th8-g8 (Er dreigde 15. fg7:, TgS,
16. ef7: Mat. Op 14. ...fe6:, 15. De6:+ is 4389 VAMOR-Rijschool „De branding",
Inlichtingen betreffende de verzendings- het ook snel uit en na 14. ...0.0. volgt
Van Lennepwe'g 24/1, Zandvoort.
data van postpaketten geven de postkan- vernietigend 15. e7) 15. De4xh7, Tg8-f8, (02500) 42212 G-arage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAAB16. e6xf7+, Tf8xf7 (Slaan met de kotoren.
en RENAULT-service-dealer.
ning is eveneens volstrekt kansloos, zoals
2071
Horlagebedrïjf
C. Waaning, Kostvergemakkelijk valt te zien) 17. Tfl-el+,
lorenstraat 68.
Lc5-e7, 18. Dh7-g8+, Tf7-f8, 19. f6-f7 3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verMat!! Een curieuze slotstelling!
koop, Oranjestraat 2a.
Voor
2424
Autobedrijven <-,J:tiriko", Oranjestraat
Een bijna ongelooflijke gebeurtenis vond
en Stationsplein.
twee jaar na het spelen van deze partij
plaats te Dundee. Daar werd een partij 2231 Boekhandel -olli Esvé, Gr. Krocht 17.
W. Schouten, centrale verwarming,
gespeeld, waarin de zegevierende, wJtspe- 2525 oliehaarden,
naar
gasforn. en wasautom. Te koop aang. KINDERler Bird wederom de witte stukken aan4673
Nachtveiligheidsdienst
Zandvoort,
SKELTER en Etna SUNvoerde. -Tegenover hem zat ene De Vere,
Vondellaan 45rood.
KACHEL. Brederodestr. 77.
die precies als Steinitz de witte opening 2135 Gertenbachs Drukkerij, !6andvoorts
Achterweg l, telefoon 2135
e
speelde, precies als Steinitz de witte toCourant, Achterweg 1.
Schoenenreparatie

familiedrukwerk

\•
•
•
•
•

PJTLLOVERS
NACHIHEMDEN
BLOUSES
KOUSEN
DOSTERS

VERMIST

sinds zondag1 j.l. Bloemend,
strand, kop- Zeeweg greygreyhowid, roepn. ,31enno'
10 jaar, groene halsband.
Inl. gaarne tel. (02907)4710 of Dierenb. Zandvoort, tel. 4561.

Voor de a.s. feestdagen
verzorgen wij voor U alle soorten SCHOTELS,
zoals:
HORS D'OEUVEE's - ZALMSALADE's
RUSS. EIEREN - HUZARENSALADE's
Tevens CROQUETTES - BITTERBALLEN
en PASTEITJES, CHIPOLATA PUDDINGEN en IJSTAARTEN.
In ons restaurant: speciale Kerstdiners.

Gaarne tijdige reservering of bestelling.
Beleefd aanbevelend,
Directie Restaurant „Zomerlust".
Kosterstraat 5 - Tel. 02507-3713
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als 'nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

Straatmakersbedrijf
J. J. Willem.se en zn.
- Haarlem
Telefoon 02500-50131

Het wordt winter, dus last
van water. Laat uw bordes en tegelpaden in orde
maken door een vakman.
Alle soorten TEGELS in
kleuren en PLATEN in
2 kleuren.

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 7 dec., 8 uur
Nw Rotterdams Toneel
De tijger en
de typisten
Zondag 8 dec., 8 uur
NW Rotterdams Toneel
De tijger en
de typisten
Dinsdag 10 dec., 8 uur
Toneelgroep Theater

Don Juan
of de liefde
voor meetkunde

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv: o.d.
speeld. en 2 dg erv. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.

Vei-huur vaa Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel> 4580, b.g.ff. 3283
Dr.c, Schaepmanstraat j
De beste en modernste

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag> gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

Met de komende., feestdagen verzorgen wij in
ons restaurant gaarne Uw.

kerstdiner
met muzikale omlijsting.
Inlichtingen en seservering telef. 02507 - 3713.
Boleefd aanbevelend,
Directie Restaurant „Zomerlust",
Kosterstraat S - Tel 02507-3713

ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

'SPIREA
Dubbel kantsplit, rijkversierd met sublieme zwar,te schulpkant." Robijn,
'wit,
rose. Maten 38-46
; ;
11.75. Jupon 6.75; Bijpassend broekje 3.7S.

De Veenendaalse

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

j

Haltestraat 55,
Telefoon 2839

-.AK^ilii-;r j

{ /. j - jVÜ ••>- £•• !\• i ;Vi.* L. S > i»* ïi- c ^l i »

63e jaargang no. 95 - Verschijnt dinsdags

en vrijdags

Opgericht in 1900

VRIJDAG 6 DECEMBER 1963

/.AMD V

ZANDVOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

Kinderen waaren er helemaal „in"

Redaktie en adm.: Achterweg l
„Postbus 23, telef. 2135. Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 1,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong

Bijeenkomst Hum. Verbond

DE ZEVEN DRUPPELS
Zandvoortse leerkrachten speelden toneel
De gebruikelijke Sint Nicolaasviering van de Zandvoortse scholen, waarbij de gezamenlijke leerkrachten voor hun pupillen een toneelstukje opvoeren, was ook ditmaal
weer een groot succes. Viermaal — maandag eenmaal en dinsdag driemaal (!) —
brachten zij dit grappige costuumstukje over het voetlicht en naar wij vernamen
hadden alle voorstellingen een enorme bijval.

Voor de gemeenschap Zandvobrt van het
Humanistisch Verbond zal de heer W. F.
Koeman uit Schoorl, a.s. maandag in het
Gemeenschapshuis een lezing met dia's
houden over de schilder Jan van Scorel,
die leefde en werkte in de 16e eeuw.
Jan van Scorel was een medestander en
vriend van Erasmus, de wereldberoemde
humanist. Jan van Scorel was schilder, tekenaar, werktuigkundige en uitvinder, een
soort Nederlandse Da Vinci; een baanbreker der renaissance.

Opbrengst collecte

koog, tijd
„Groet een vrind en help een kind"! Het is weer hoog tijd, om Unicef-haarten te Icopen. Uit jaar zijn er negen nieuwe series. Nieuw
zijn de grote kaarten, die oojc tweemaal so veel kosten als de anlere. Voor de officiële Verenigde Naties-kaart van dit jaar heeft
men een ontwerp van een groot beeldhouwer gebruikt: Henry Moore; de
kaart beeldt „Fïet Gezin" uit. De tweede grote kaart is gemaakt naar een gebrandschilderd raam van Max Ingrand en heet „De Herder". Beide series kosten j 8,per doos van tien met enveloppen.
Kleinere kaarten: de gebruikelijke serie van vijf verschillende voorstellingen die
op kinderen betrekking hebben werd ontworpen door een Engels illustrator van
kinderboeken „Kinderdromen", een vliegend tapijt, een feestelijk aangedane olifant,
tam-tam in het oerwoud, een etalage vol speelgoed en het kerstmannetje op liet
dak. Twee van elk in een doosje, no. S.
Drie series met twee verschillende voorstellingen: een Praagse ontwerper schilderde
„Clowntje" en „Volksdans", no. 5. Een Libanese ontwerpster maakte „Hinkelen" en
„Snoepen", no. G. „Markt" en „Rimboe" werden ontworpen door een Zwitserse die
in Peru woont; gij werkte met stukjes goed en ander materiaal, dat ze tegen een
geschilderde achtergrond plakte, no. 8.
Dan zijn er nog vijf series van tien dezelfde kaarten in een doosje. „Kerstavond" —
door de donkere nacht vliegt het kerstmannetje op zijn slee, getrokken door acht
rendieren; een Deens ontwerp, no. 1.
„Knutselen" in goudgeel en rood; vier kinderen om de tafel van een Franse schilder,
no. 7. Een Lap fantaseerde een „kerstrendier", titel van de kaart: „Het rendier"
no. 4. Een Amerikaanse zondagsschilder liet zich inspireren door de Ayachuco-indianen en ontwierp de „Drie Koningen" no. 2.
Tenslotte is er nog een luchtpostkaart „E? staat een ster"; die weegt met de envelop minder dan vijf gram; no. 10.
Genoemde series zijn verkrijgbaar bij boekhandel Esvë, Grote Krocht, Boekliandel
Lorenm, Haltestraat, Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat en Kunstnijverheidshandel Pauline Reijenga, Haltestraat.

De eind vorige week gehouden lijstcollecDit konden wij zeker constateren tijdens De heer Dröse had deze werkzaamheid, die te van de sanatoria Sonnevanck en Zonde opvoering van dinsdagavond, die wij hij zo enthousiast had opgenomen, door negloren heeft ƒ 805,67 opgebracht.
bezochten. Bij zijn openingswoord had de bijzondere omstandigheden moeten opge- Het plaatselijk comité brengt dank aan
heer J. Kiewiet enige moeite de jongens ven.
allen die aan dit fraaie resultaat hun meen meisjes tot stilte te manen, maar toen
Tenslotte volgt hier het „tableau de la dewerking hebben verleend.
het spel dan ook begonnen was, waren zij trouppe": W. v. Gemert (Sultan Broek II),
er meteen helemaal ,,ln"!
A. J. Vlas (Beenschroever), H. de Jong
De spannende geschiedenis, die zich in (Wankelwiek), J. Berkenbosch (Groot Vi- Watergetijden
strand
vier bedrijven afspeelt in een bijzonder zier Vijg Ben Dadel), mej. J. van der Mije
HW LW HW LW
berijdbaar
aardig, door de heer Wim Sluijs vervaar- (prinses Ranja), P. Terwee (hofpoppen- dec.
digd decor, gaat om een poppenmaker, de maker Ali Ben Moorkop), mej. T. Demoed 8 9.24 4.30 21.58 16.30 13.30-20.00
heer Beenschroever en zijn assistent Wan- (Heks Katana), mej. A. Kemp (Hofdame 9 10.33 6.00 23.11 18.30 14.30-21.00
kelwiek, die beiden worden uitgenodigd Sarabes), G. Loogman (koopman Aboel
door de Groot Vizier, mijnheer Vijg .Ben Geld), de dames Ans Heidenbrink, A. Slot- 10 11.45 7.00 24.16 19.30 15.30-22.00
Dadel, om ten paleize van Sultan Broek II boom en H. van Twillert (resp. de poppen, 11 0.16 8.00 12.44 20.30 4.30-10.30
van Turkabije, drie prachtige, in hun ate- voorstellende de matroos, de clown en het 12 1.14 9.00 13.55 21.30 5.00-11.30
boerinnetje) en mej. I. van Gent (Hipje, 13 2.03 10.00 14.16 22.00
lier vervaardigde poppen af te leveren.
6.00-12.00
Een bijzonderheid is, dat de Groot Vi- een meisje, dat een pop bij Beenhouwer 14 2.38 10.30 14.50 23.00 6.30-12.30
zier hen komt bezoeken op een vliegend komt halen).
H.W. Samengesteld door P. van der Mije KCzn
tapijt met ronkende en gierende motor!
Als Beenschroever en Wankelwiek in Turkabije aankomen, per kameel van 12.15 u.,
valt hun een allercharmantste ontvangst
ten deel van de zijde van Sultan Broek II
en diens dochter, prinses Ranja.
De Sultan regeert met besliste, hoewel
zeer milde hand en de wijze, waarop hij
een gierige rijkaard, de heer Aboel Geld,
van het aardappelteeltverbod
die zijn duiten in z'n tulband bewaart en
formulieren vóór 15 januari zijn ingediend, Inschrijven voor EMM-WOningen
geen belasting wil betalen, aan de kaak
stelt, dwingt bewondering af! Er Is een Voor het teeltjaar 1964 geldt de volgende regeling voor het aanvragen van een zo spoedig mogelijk na deze datum ter Van de vier en zestig in aanbouw zijnde
griezelige hofpoppenmaker, een zekere AH ontheffing van het bij beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij en kennis van de belanghebbende worden ge- woningen voor rekening van de woningbracht.
Ben Moorkop, die na het verschijnen van Voedselvoorziening ingestelde aardappelteeltverbod in de bollenstreek.
bouwvereniging „Eendracht maakt macht"
de 'betere Beenschroever & Co. prompt ontzal waarschijnlijk in januari 1964 een aanc.
Kosten
" slagen wordt, omdat zijn poppen naar het
tal worden betrokken. De inschrijving voor
oordeel van prinses Ranja zulke enge ge- a. Richtlijnen voor het verlenen van
diend voor het gehele complex, bv. door Een aanvrage wordt eerst behandeling ge- dé woningen is opengesteld tot uiterlijk
zichten hebben. De heer Beenschroever
de eigenaar, beheerder of secretaris.
nomen, indien tegelijkertijd op postreke- 20 december. De huurprijzen variëren van
ontheffing
brengt drie poppen voor de prinses mee:
De formulieren moeten ingevuld en on- ning no. 832175 van de Plantenziektenkun- ƒ 84,— tot ƒ 93,80 per maand.
een clown,- een boerinnetje en een matroos. Bij het verlenen van ontheffingen wordt dertekend zo mogelijk vóór 15 januari '64 dige Dienst te Wageningen de verschuldig- Van de 64 woningen zijn 17 huizen gePrinses Ranja is opgetogen en haar vader er van uitgegaan, dat het doel van het bij bovengenoemde Gewestelijke Raden de kosten zijn voldaan.
reserveerd voor rijk en gemeente.
is natuurlijk ook zeer in z'n schik. De aan aardappelteeltverbod in de bollenstreek is van het Landbouwschap worden ingediend. Deze kosten zijn afhankelijk van de opde dijk gezette hofpoppenmaker, Ali Ben het weren van aardappelen in een gebied Voor formulieren die na 15 januari wor- pervlakte van het perceel of perceelsgeMoorkop zint op wraak en hij neemt de waar de bloembollenteelt voor de export den ingediend, kan geen garantie worden deelte dat men met aardappelen wenst te Burgerlijke Stand
29 november—5 december -963
heks Katana in de arm. Samen zal dit af- van overwegend belang is; enerzijds ter gegeven dat zij tijdig voor het pootseizoen beplanten en bedragen:
schuwelijke tweetal gaan trachten tiet hof voorkoming van aardappelmoeheid, ander- zullen kunnen worden afgewerkt. Met na- voor percelen ter grootte van 10 are of Geboren: John Fitzgerald, zoon van C.
van de sultan op stang te jagen en de zijds ter verkrijging van een aardapp'elvrij druk wordt erop gewezen, dat degenen die kleiner ƒ 2,75; voor percelen boven 10 are v.d. Klauw en G. Paap.
poppenmaker Beenschroever in een kwaad reservaat om de exportpositie van de in voorgaande jaren een ontheffing heb- t.m. 20 are ƒ 5,50; voor percelen boven Ondertrouwd: Dores Jonas Ojevaar en
daglicht te zetten, door zijn poppen met bloembollen te versterken.
ben ontvangen, voor 1964 een nieuwe aan- 20 are t.m. 30 are ƒ 8,25; voor percelenMaria Encarnacion Gimenez y Montoya;
zeven druppels van een vies vloeistofje tot
Coenraad van der leden en Henny de
Op grond hiervan kan slechts onthef- vrage moeten indienen. Dit geldt echter groter dan 30 are ƒ 10,-.
levensgrote mensen te maken. Vanzelf- fing worden verleend, indien de teelt en de niet voor telers die reeds bericht hebben
De directie van de Plantenziektenkundi- Groot; Petrus Wilhelmus Rutten en Corsprekend is het hof geschokt, nadat Moor- export van bloembollen en bijgoed niet in ontvangen, dat hun ontheffing is verlengd ge Dienst deelt ons mee, dat telers in de nfUa Tcrpstra; Willem de Weerd en Pekop en Katana hun snode opzet hebben gevaar worden gebracht en ook geen ge- tot 1964.
gemeente Zandvoort, die voor een onthef- tronella Bastienne Kuin.
volvoerd. De thans levende poppen stich- vaar te duchten is voor besmetting van De ontheffingsaanvragen worden Joor fing in aanmerking wensen te komen, zich Gehuwd: Wilhelmus Adrianus Boeren en
ten de gewenste verwarring. Na veel grond met het aaidappelcystenaaltje; een het Landbouwschap voorzien van een ad- bij vooikeur dienen te wenden tot de Zand- Elly Aaij.
wederwaardigheden, waarbij het hofgezel- en ander ter beoordeling van de direkteur vies en daarna doorgezonden naar de voortse Aardappeltelers- en VolkstuinOverleden buiten de gemeente: Cathaschap nog een poos lang aan de grond ge- van de Plantenziektekundige Dienst. In het Plantenziektekundige Dienst, De door deze dersvereniging, Westerparkstraat 15, ab- rina van Andel, oud 40 jaar, gehuwd met
kleefd staat, door een wrang grapje uit algemeen zal in dergelijke gevallen onthef - Dienst genomen beslissing zal, mits de hier.
F. L. Witkamp, Zandvoortselaan 141.
het arsenaal van heks Katana, komt alles fing worden gegeven overeenkomstig de
bijzonder gelukkig op z'n pootjes terecht. normale vruchtwisselingsvoorschriften, dus
De sultan gaat zich te buiten aan geen aardappelen op grond waarop zich
vriendschappelijke gestes: de Groot Vi- in de twee voorafgaande jaren aardappelen
van de kalme zon"
De tien Belgen en vier Nederlanders —
zier, Vijg Ben Dadel, wordt bevorderd tot hebben bevonden.
de natuurkundige ingenieurs J. Rietman
Opper Vizier Ie klasse, Beenschroever Voor aardappelteelt in tuinen'zal in het
en P. Buis, de KNMI-meteoroloog J. van
wordt — zoals al gezegd — hofpoppen- algemeen geen ontheffing worden gegeven.
Ameijde en de marine-radio-telegrafist P.
maker en de jolige assistent Wankelwiek Een uitzondering kan worden gemaakt
Verschoor — zullen op de pool een basis
mag zowaar met prinses Ranja in het hu- voor tuinen die duidelijk afgezonderd ligoprichten in de nabijheid van het voormawelijksbootje stappen. Intussen zijn. de gen van terreinen of gebieden waarop de
lige Belgische Koning Boudewijn-kampedrie levend gemaakte poppen weer tot hun bloembollenteelt, resp. bijgoedteelt, gement, dat in 1958 voor het laatst werd
oorspronkelijke staat teruggekeerd, zodat regeld dan wel periodiek - wordt uitgenaar de Zuidpool
gebruikt. Aan boord van de Maga Dan
de verzameling van de prinses met drie oef end.
zijn voorraden voor veertien maanden inpronkjuwelen kan worden verrijkt.
gescheept: olie, koffie, drie „snowcats"
Veertien maanden lang zullen veertien Nederlandse en Belgische mannen in 1964/135 (sterke sneeuwrupsvoertuigen), bergen
Een heerlijk stuk, waar de jeugd in de
zaal ten volle van heeft genoten! Een bij- b. Aanvragen voor ontheffing
doorbrengen op de vlakten van de Zuidpool. Hun doel is zoveel mogelijk gegevens te voedsel in blik en dikke, warme kledingzonder woord van lof komt — na de decorverzamelen
over ons hemellicht, de zon. Volgend jaar begint voor de zon een stukken voor de onderzoekers. De mannen
bouwer Wim Sluijs — de fa. Penaat toe, Zij die op grond van het onder A gestelde,
zullen hun poolleven vrijwel geheel onder
voor de uitstekende lichteffecten, vooral menen aanspraak te kunnen maken op vreemde tijd. Een periode, waarin het oppervlak van de zon een min of meer rus- de sneeuw doorbrengen. De ervaringen
in het vierde en laatste bedrijf, toen men ontheffing van het aardappelteeltverbod, tig beeld zal geven en de zogenaamde zonnevlekken — uitbarstingen aan het opper- hebben uitgewezen, dat de ijskoude blizbegon f eest te vieren op de goede afloop en kunnen hiervoor een aanvrage indienen.
zards, de verschrikkelijke sneeuwstormen,
er in enkele seconden een hele rij verlichte Formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar vlak van de zon — veel minder frequent zullen voorkomen.
de onderkomens geheel bedekken. Alleen
lampionnetjes werd opgehangen. De grime bij:
de radiomasten, de waarnemingskoepel en
(fa. Hartman) en costumering waren ook 1. de Gewestelijk Raad voor Zuid-Holland
Het is een ideale tijd voor onderzoekingen inzetten voor het bestuderen van de zon. de schoorstenen voor de dieselmotoren stezeer goed getroffen.
van het Landbouwschap, Anna Pau- op tal van gebied. Vooral ook. doordat nog Of de Zuidpool nu ook zo'n ideale plaats ken dan nog boven de witte wereld uit.
lownastraat 29, Den Haag;
Het gezelschap had nog met enige pech
maar kort geleden — in de jaren 1957/58 voor mensen is? De veertien moedige Bel- De Belgisch-Nederlandse expeditie zal
te kampen, die echter nauwelijks van in- 2. de Gewestelijke Raad voor Noord-Hol- — juist de meest bewogen tijd in het (ge- gen en Nederlanders, die 9 december ver- vooral metingen doen van wecrsomstandig'land van het Landbouwschap, Kenau- registreerde) leven van de zon werd waar- trekken met de Deense ijsbreker Maga heden, zonne- en radio-actieve straling,
vloed op de vaak zeer goede prestaties is
park 28, Haarlem;
geweest. De heer W. van Gemert (Sultan
genomen. In deze periode werden de mees- Dan uit de haven van Antwerpen, weten zwaartekracht, ionosfeer en poollicht. De
Broek II) kampte met een opkomende 3. de districtskantoren van de Planten- te zonnevlekken geteld sinds de mens wat hun te wachten staat. Als zij aanko- kosten van de reis worden geschat op bijziektekundige Dienst te Alkmaar, Haar- tweehonderd jaren geleden begon met het men — eind januari — zal het op de pool na twee miljoen gulden. Nederland zal
griep, die hem koorts bezorgde en de heer
lem, Heemstede, Hillegom, Lisse, Sas- systematisch waarnemen van die gigan- zomer zijn met temperaturen welke best hiervan zeshonderdduizend gulden voor
J. Berkenbosch (Groot Vizier) verstuikte
senheim en Leiden.
dinsdagmiddag z'n enkel, zodat hij
tische gasbol, die miljoenen lichtjaren van eens boven de O graden kunnen komen. eigen rekening nemen.
's avonds „onder de pijnstillende middelen Voor zover de formulieren schriftelijk ons verwijderd is.
Maar geleidelijk zal het steeds kouder
•
stond".
worden aangevraagd, moet hierbij worden
De Zuidpool is een ideale plaats voor het worden.
Na afloop van de avondvoorstelling wer- opgegeven of de aanvrage betrekking doen van waarnemingen. De lucht is de De Russen, die 700 km van de Belgisch-Neden de dames door de heer C. M. J. Sinke, heeft op:
zuiverste, welke op de gehele aarde te derlandse nederzetting een basis hebben en
vinden is, volkomen vrij van stofdeeltjes. daardoor de naaste buren zijn, hebben in OHvZ brengt komedie
die tevens een slotwoord sprak, in de bloe- a. een tuin;
metjes gezet. Mej. C. Schram kreeg een b. een land- of tuinbouwbedrijf.
In het kader van het „Internationale Jaar juli zelfs temperaturen van —93,7 gr. ge- Dinsdag 14 en woensdag 15 januari geeft
aparl woord van dank voor de wijze,
van de Kalme Zon" zullen op liefst 35meten. Abnormaal zijn in juli, het hartje de toneelvereniging „Op hoop van zegen"
waarop zij de regie, die zij van de heer Voor tuinen gelegen in een volkstuincom- verschillende bases op de Zuidpool een do- van de poolwinter, in ieder geval niet de een uitvoering van de komedie „Ik zeg
J. Dröse had overgenomen, had gevoerd. plex kan ook één aanvrage worden inge- zijn landen hun beste wetenschapsmensen temperaturen van rond —50 graden C. toch zeker niks" in theater Monopole.

Ontheffing voor 1964 aanvragen

Samen met Zuiderburen

Om geen terrein te verliezen
moet midden- en klein bedrijf gaan samenwerken
Wil het Midden- en Kleinbedrijf zich in de toekomst Kunnen handhaven, (Jan zal
Het zijn Kracht, meer dan tot nu toe is gebeurd, moeten zoeken in samenwerking.
Samenwerking op economisch terrein ia mogelijk in velerlei vorm en op verschillend terrein.
Economische samenwerking moet dan ook
niet beperkt blijven, tot de klassieke vovmen van samenwerking, zoals inkoopcombinaties e.d., doch men zal ook moeten
streven naar meer moderne uitingen van
samengaan, zelfs over branche-grenzen
heen. Gelukkig zijn er al initiatieven genomen en zelfs gerealiseerd. Hierbij attenderen we op het winkelcentrum „De Crabbehof" te Dordrecht, een belangrijk initiatief van een aantal Dordtse middenstanders, en op de Maatschappij tot exploitatie van 't Zeebad Breskens. BresKens, dat
industrie-arm is geworden, wil door het
aantrekken van toeristen — men is daarin al voor een goed deel geslaagd ~ een
nieuwe bron van inkomsten opbouwen.
Niettegenstaande deze resultaten, menen
wij er goed aan te doen, aan economische
samenwerking in het midden- en kleinbedrijf enige aandacht te besteden. Wellicht
ter overtuiging van een aantal twijfelaars.
Wij stellen hierbij nadrukkelijk voorop,
dat wij geen enkele vorm van samenwerking in het bijzonder aanbevelen, ledere
geïnteresseerde ondernemer zal er goed
aan doen, nauwgezet na te gaan, met inschakeling van deskundigen, die hij bij
zijn organisatie en/of bij de rijksmiddenstandsvoorlichtingsdienst kan vinden, wat
in zijn geval de beste oplossing zou kunnen
zijn. Uiteraard blijft nadien de verantwoordeüjke beslissing altijd aan de ondernemer voorbehouden. Overwegingen met
betrekking tot het geheel of gedeeltelijk
prijsgeven van zijn zelfstandigheid, zullen
bij het nemen van een beslissing zeker een
belangrijke rol moeten spelen.
Wij menen, dat voor zover economische
samenwerking leidt tot handhaving en
verbetering van de positie van de middenstand in het algemeen, en van de betroltken ondernemer in het bijzonder, men positief kan staan tegenover economische samenwerking.
Wij hebben eens gelezen, dat econonvische samenwerking is begonnen in de
crisistijd van de dertiger jaren. Het is dus
ook hier, zoals bij zovele andere zaken,
dat
bijzondere
(nood)-omstandigheden
dwingen tot prestaties, die voordien voor
onmogelijk werden gehouden. Er is nu
weliswaar geen sprake van een crisistijd,
doch wél moet er op worden gewezen, dat
de tijd van sleur en afwachten voorbij is.
De middenstand zal, door velen daarop
al gewezen, alle zeilen moeten bijzetten,
om geen terrein te verliezen. Op de ontwikkelingen in de laatste jaren behoeven
we hierbij niet in te gaan. Die zijn aan
iedere ondernemer, ook in midden- en
kleinbedrijf, bekend.

is voor ieder van de deelnemers zeer leerzaam.
Een conclusie rnag zijn, dat economische
samenwerking het de middenstands-ondernemers mogelijk maakt de voordelen van
het grootbedrijf binnen hun bereik te brengen, zonder verlies van de voordelen aan
hun eigen bedrijfsvorm verbonden.
Sam etiwerkingslcrediet
De rijksoverheid vindt samenwerking belangrijk. Daarom is door haar een „krediet
voor economische samenwerking" in het
leven geroepen. De garantie die de over-

heid voor dit krediet geeft, maakt het mogelijk, dat samenwerkende ondernemers
'een rationelere bedrijfsopzet kunnen financieren, Dit samenwerklngskrediet kan zowel dienen voor financiering van investeringen (bv. aanschaffing van machines,
uitbreiding van bedrijfsruimte etc.) als
voor het verstrekken van bedrijfskapitaal,
(bv. ter financiering van voorraden en
vorderingen).
De kredietverstrekking moet in een redelijke verhouding staan tot het door de
aanvragers reeds in hun ondernemingen
geïnvesteerde, eigen of op lange termijn
aangetrokken vreemd geld. Enig kapitaal
moet dus reeds ter beschikking- staan, hetgeen dan kan dienen tot deelname in de flnaneiering, of tot het stellen van zekerheid. Aan het „economisch, samenwerkingskrediet" is geen limiet gesteld. De looptijd
bedraagt maximaal tien jaar. De gebruikelijke debetrente en omzetproyisie worden aan de kredietnemers in rekening gebracht. Het krediet kan bij een van de
kantoren van de Nederlandse Middenstandsbank n.v. worden aangevraagd. De
gekozen vorm van samenwerking moet tevoren door de minister van Economische
Zaken zijn goedgekeurd.
Dit overzicht is niet volledig. Het bevat
echter voldoende gegevens voor een eerste
gedachtenbepaling.

Conditie van weggebruiker
doorslaggevend voor verkeersveiligheid
Mens, voertuig en weg vormen tezamen het verkeer. De gesteldheid van deze drie
afzonderlijke elementen bepaalt voor een groot deel de veiligheid van het verkeer.
De weggebruiker kan er zelf voor zorgen, dat zowel hijzelf als zijn voertuig geschikt
zijn om aan het verkeer deel te nemen. De toestand van de weg is een factor, die hij
niet kan beïnvloeden, maar waarmee hij wel, ten behoeve van de veiligheid van
zichzelf en van. anderen rekening heeft te houden. Zijn conditie op de weg is daarom doorslaggevend voor de verkeersveiligheid.

Supersonisch door de lucht
geen onverdeeld genoegen
Wat aal het komende tiental jaren de luchtvaartwerelü brengen? De piloten die
uiteindelijk de toestellen moeten bemannen, zijn er niet zo gerust op. In het hart
van Londen, in het grote Piccadllly Hotel, hebben zij onlangs gezamenlijk hun hart
uitgestort. Hun grootste zorg wordt gevormd door de plannen, welke nu wordep
gemaakt voor vliegtuigen, die maar liefst driemaal zo snel als het geluid, dus tussen de drieduizend en. vierduizend kilometer per uur kunnen vliegen. 'Frankrijk en
Engeland werken op het ogenblik aan zo'n project, de Concorde. Amerika werkt
aan een nog sneller vliegtuig.
Verscheidene luchtvaartmaatschappijen
hebben al bestellingen geplaatst. Zelfs de
KLM heeft zich in Amerika „met alles op
de hoogte laten brengen". Rond 1970 moeten deze supersonische vliegtuigen in gebruik worden genomen. Zo wil de industrie het, zo willen de maatschappijen het.
En de piloten? Zoals gezegd, zijn zij
ongerust. Er zijn in Londen, tijdens de
vergadering van hun vakbond, de Ifalpa,
oftewel Internationale Federatie van Vliegers Verenigingen, hartige woorden over
gesproken. Uit ruim dertig landen waren
450 piloten naar Londen gekomen om,
zachtjes gezegd, te protesteren tegen de
nieuwe ontwikkelingen. De supersonische
vliegtuigen blijken namelijk voor heel
wat verrassingen te zorgen. Technici
kwamen hierover in Londen interessante
dingen zeggen. Het vliegtuig zal bijvoorbeeld tijdens de vlucht dertig centimeter
langer worden door de enorme wrrjvingshitte,
die
de aluminiumromp doet
„groeien". Dat vereist extra voorzieningen voor de besturing. Bij de hoge snelheden zal ook het zwaartepunt veranderen. Het vliegtuig zal de neiging krijgen
om naar de aarde te duiken. Om dit te
ondervangen, worden de nieuwe supervliegtuigen uitgerust met beweegbare
vleugels en staarten.
Verrassingen zullen er ook zijn na de
start. Twintig minuten moet de klim duren naar de kruishoogte van achttien kilometer. Tussen cockpit en staart zal dan
een hoogteverschil bestaan van vijftien

Weggebruikers onder invloed van alcohol kend, dat er geen pillen bestaan, die de gezijn •— helaas — geen zeldzaamheid. Maar volgen van alcoholgebruik teniet kunnen
niet alleen het onder invloed verkeren van doen.
De uitwerking van „pep" en andere pilalcohol vormt een gevaar op de weg.
De laatste jaren doen er zich steeds len is bij ieder individu anders, zelfs kan
meer gevallen voor van bestuurders, die deze bij dezelfde persoon van tijd tot tijd
onder invloed van bepaalde medicijnen ver- verschillend zijn. Indien het gebruik van
keren. Het gebruik van vele soorten me- geneesmiddelen, waarvan men de uitwerdicamenten, al dan niet onder controle king niet kent, beslist noodzakelijk is, is
van de doktoren, is enorm toegenomen, en het raadzaam deze enkele uren, voordat
daardoor is voor de veiligheid van het ver- men gaat rijden, in te nemen. Eventuele
keer een gevaarlijke toestand ontstaan. nadige gevolgen kunnen dan bijtijds wor- Klaverjaswedstrijd
Des te gevaarlijker, omdat een groot deel den gesignaleerd. Of de dokter kan om
van. de weggebruikers onbekend is met de raad worden gevraagd. Is het rijden on- De uitslag van de onlangs door de Zanöuitwerking van vele algemeen gebruikte der invloed van alcohol, waarbij men niet voortse Politie Sportvereniging georganimeer in staat wordt geacht het voertuig
medicijnen.
seerde klaverjaswedstrijd luidt als volgt:
Het meest bekend zijn wellicht de zo- behoorlijk te kunnen besturen, strafbaar,
genaamde „pep" pillen, opwekkende pillen, het rijden onder invloed van een stof, 1. M. J.- Methorst, 5388 p.; 2. G. Brandsma,
die indien in zeer geringe mate ingenomen, waarvan de bestuurder weet of redelijker- 5243 p.; 3. R. Gatsma, 5018 p.; 4. J. Popkede vermoeidheid voor korte tijd kunnen te- wijze kan weten, dat het gebruik de rij- ma, 4980 p.; 5. A. Paap, 4910 punten.
rugdringen. Verraderlijk echter voor de vaardigheid kan verminderen, is dat evenDe prijzen werden door Sint Nicolaas en
vermoeide automobilist, die nog een lange
Zwatre Piet uitgereikt.
rit voor de boeg heeft, en het lichaam
door middel van een pil wil stimuleren.
Nadat de „pep" is uitgewerkt, ontstaat er
een toestand van veel grotere uitputting.
Doel
Slaap is dan nog 't enige wat helpt. Maar
Het doel van economische samenwerking dikwijls wordt een nieuwe dosis opwekis, het verkrijgen van economische voorde- kende middelen geslikt, waar onder meer
len voov de samenwerkende ondernemers. een (voor het verkeer gevaarlijke) nerOorspronkelijk ging het er om de concur- veuze toestand het gevolg van is.
rentie van de middenstands-ondernemers
Werkelijke vermoeidheid laat
zich
t.o.v. de andere bedrijfsvorm te behouden slechts door slaap verdrijven. Het Ver- Het bestuur van het Hervormd Kerkkoor met een cantus figuratis voor de eerste
en/of te versterken. Nadien werd eeono- bond voor Veilig Verkeer adviseert daar- te Zandvoort heeft ons verzocht onder- sopranen in 't Latijn en de Geloofstaelijdenomische samenwerking ook aangegaan, om ook uitgerust van huis te gaan, en in- staand schrijven ter kennis van de lezers nis met een steeds herhaalde uitroep „Cretot verbetering van de bedrijfsresultaten dien men tijdens de rit door vermoeidheid to brengen:
do" (Ik geloof). Deze in 1949 gecompovan- de individuele ondernemer. Al samen- wordt overvallen, de wagen aan de kant
Uit tal van publicaties in de pers heeft neerde werken werden dit jaar omgewerkt
werkende, kan men grotere projecten on- te zetten en te rusten.
en van. een introïtus voor orgel voorzien.
der handen nemen zonder dat men zijn
Ook koffie heeft, zij het bij een matig men kunnen vernemen, dat het met de Deze plaat werd opgenomen in de Mozes
zelfstandigheid geheel prijsgeeft.
gebruik veel minder gevaarlijke, stimu- koren in ons land. niet zo best gesteld is. en Aaronkerk te Amsterdam. De orgelbelerende werking. Het grote voordeel van Het ledenaantal loopt terug en ook de geleiding berustte bij de heer Klaas Muieen koffiepauze onderweg is echter voor stemmenverhouding laat te wensen over. der.
Hoe samenwerken?
een belangrijk deel gelegen in de onder- Veel zeer goede koren in ons land moesten
Door de opname van deze plaat is duidaardoor hun repetities beëindigen en tot
Zoals hiervoor reeds vermeld, kan er op breking, het moment van rust.
delijk
geworden, dat door een gezamenlijverschillend gebied en in velerlei voim
Gevaarlijker' nog voor de deelnemer aan opheffing overgaan. Of de t.v. hieraan ke inspanning wei degelijk wat te bereischuldig
is,
kon
niet
worden
geconstaworden samengewerkt. Bijvoorbeeld op het het verkeer zijn tal van andere geneesKen valt.
terrein van de inkoop, de verkoop, de pro- nviddelen. Zo kan het gebruik van een teerd.
Het blijkt tevens dat er tussen deze vier
Er
is
echter
thans
een
tendens
ten
goeduktie, de reklame, de financiering enz. kalmeringsmiddel aanleiding zijn tot elakoren
een banu werd gelegd, die hoopvol
Het zou ons te ver voeren op ieder van perigheid en een gevoel van vermoeidheid, de waar te nemen, zowel wat betreft het mag worden genoemd voor de koorzang
deze vormen uitvoerig in te gaan. Boven- terwijl de reactietijd wordt verlengd. An- repetitiebezoek als het bezoek in de con- in het .algemeen. Dit wil zeggen, dat er
dien zijn er voor belangstellende onderne- dere medicijnen, onder meer die tegen ho- certzaal. Men wil zélf weer musiceren.
Dit bewijs behoeft men niet ver te zoe- inderdaad nog bestaansrecht voor diverse
mers mogelijkheden genoeg om de ge- ge bloeddruk, hooikoorts en vermageringsken.
In Zandvoort werd reeds eerder door koren bestaat, zowel individueel als in-gewenste voorlichting te verkrijgen. In het pillen, kunnen onoplettendheid, duizelig,
zamenlijk verband.
algemeen stellen wij, dat het voor iedere heid, opwinding, geïrriteerdheid of doeze- de gezamenlijke koren een uitvoering geHet is te hopen dat er in de toekomst
ondernemer, zowel in de detailhandel als ligheid veroorzaken. Toestanden dus, die geven o.l.v. wijlen de heer Jac. Bonset, en nog meer van deze manifestaties zullen
kortgeleden
door
deze
koren
in
een
oecuhet ambacht en de dienstverlenende sec- het onmogelijk maken zich te concentreplaatsvinden, niet alleen in Zandvoort,
tor, zonder meer duidelijk moet zijn, dat ren, waardoor het onverantwoord is nog menische kerkdienst.
maar ook elders.
In verband met de gunstige ontwikkesamenbundeling van krachten „macht" be- aan het verkeer deel te nemen.
Men zal daarbij ook moeten letten op de
tekent.
Ben wel zeer gevaarlijke combinatie is ling van een en ander willen wij het vol- keuze van het repertoire. Er zal moeten
Bij gezamenlijke — massale — inkoop, die van alcohol en bepaalde geneesmidde- gende opmerken.
worden gestreefd naar modernisering van
Do tegenwoordige cantor-organist van dit repertoire. Wij behoeven daarop niet
kunnen lagere inkoopprijzen worden be- len. Sommige daarvan versterken de ultdongen. Gezamenlijke reclame-acties kun- werking van alcohol in hoge mate. Met de Hervormde Kerk alhier, de heer Her- verder in te gaan. In deze kolommen is
nen veel grootser worden opgezet dan in- name het innemen van slaaptabletten vóór man Blekkenhorst, heeft naast de leiding daar al meerdere malen op gewezen.
dividueel en daardoor meer effect sorte- of na het drinken van slechts een geringe van het koor van deze kerk, nog een drieHet is daarom verheugend dat de heer
ren. Gezamenlijk opereren maakt het mo- hoeveelheid alcoholische drank kan tot een tal oratoriumverenigingen onder zijn lei- Blekkenhorst niet aarzelt ook composities
gelijk specialisten aan te trekken, waar- toestand leiden, die zeer veel gemeen ding, n.l. in Katwijk, Amstelveen en van hedendaagse componisten op het redoor meer kans op succes ontstaat.
heeft met dronkenschap. Proefpersonen, Zaandam.
pertoire van zijn koren te plaatsen.
Onder zijn leiding wordt enthousiast geSamenwerkende producenten, het is hier- die na het gebruik van twee slaaptabletDat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit
voor reeds gezegd, kunnen grotere projec- ten, waarin barbituurderivaten waren ver- oefend. De prestaties van de heer Blek- de goed bezochte repetities.
ten onder handen- nemen dan ieder van de werkt, een halve liter bier dronken, kwa- kenhorst werden opgemerkt door een graWij zijn daarom van mening, dat door
deelnemers afzonderlijk.
men in een toestand van zware dronken- mofoonplatenmaatschappij en dit resulteer- een goede en vooruitstrevende leiding van
Een zeer belangrijke vorm van samen- schap, terwijl het bloedalcoholpercentage de in een verzoek om een gramofoonplaat de thans nog bestaande koren, een stimuwerken willen wij niet onvermeld laten, slechts 0,3 promille was. De gevolgen van te vervaardigen van zijn gezamenlijke lerende kracht voor goede koorzang kan
n.l. „bedrijfsvergelijking". Hierbij gaat het een dergelijke toestand bij deelneming koren. Als naam van deze koren werd ge- uitgaan. We kunnen u dan ook aanraden:
erom, dat een aantal branchegenoten in aan het verkeer laten zich gemakkelijk kozen de naam van de componist van een oud-koorlid, ga zélf weer musiceren!
clubverband op geregelde tijden bijeen- raden. Gebruik van alcohol in combinatie aantal psalmen , n.l. „Maistre Pierrekoor".
Het bestuur van het Hervormd
Er werden een tweetal composities van
komt, en dan de bedrijfseconomische erva- met geneesmiddelen zal altijd moeten
Kerkkoor te Zandvoort.
ringen en cijfers uitwisselt. Zo'n discussie worden vermeden. Hierbij wordt aangete- de dirigent opgenomen, n.l. „Tres Hymni"

Ga zélf weer musiceren

meter. Gevolg: geen mens zal zich in (Je
romp kunnen bewegen. Ook bochten moeten zeer behoedzaam worden genomen om
te voorkomen, dat de passagiers door de
middelpuntvliedende kracht door het toestel worden geslingerd. En hoe zal het op
die verschrikkelijk hoge vlieghoogte staan
met de kosmische straling? Dr. Bennett,
hoofd van de medische dienst van de
Britse luchtvaartmaatschappij
BOAC,
vertelde de verzamelde vliegers wat hun
én de passagiers te wachten kan staan.
Een piloot, die vijftig vlieguren per
maand zal maKen, maakt een goede kans
volgens Bennett, om jaarlijks 1,5 röntgen
aan. straling te verzamelen. Dat is genoeg
om hem onder de voorschriften te doen
vallen, welke gelden voor mensen die met
radio-actieve- stoffen werken.
Het zou overdreven zijn te beweren, dat
de piloten de invoering van de razeodsnelle vliegtuigen nu al afkeuren. Hun
bezwaren gelden vooral dé onzekerheden.
De, onbekende moeilijkheden, welke zich
kunnen voordoen bij het vliegen met deze
ongehoorde snelheden. Zo zullen de verkeersreglementen in de lucht moeten worden aangepast. Want één ding is zeker:
de nieuwe vliegtuigen .zullen, een. volKomen vrije lucht vóór zich moetea .hebben.
Met dergelijke snelheden is iedere uitwijkpoging tevergeefs. Een onbekende
factor vormt ook het weer. Nog weinig is
bekend over de klimatologische omstandigheden op hoogten tussen dertien en
twintig kilometer. Alle problemen zijn
nog niet vergeleken met de allergrootste
moeilijkheid, merkte een van de vliegers
in Londen op, hoe krijg je ooit in zo'n
toestel een passagier?

Mensen en zaken
6 december-mijmering
Het wild geraas van de makkers was even
gestaakt, toen de maan door de bomen
had geschenen. Wij moesten er allemaal
naar kijken. Het klonk als een uitnodiging:
~ Zie, de maan schijnt door de bomen.
Het heerlijk avondje kwam. en het is al
weer voorbij ook. De tijd gaat snel, eigenlijk veel te snel, want wij lopen het gevaar
dat we geen tijd hebben om even stil te
staan bij de lieflijke gebeurtenissen rondom Sinterklaas, de grote kindervriend. Als
er ooit harten vol verwachting hebben geklopt, dan was het wel in deze dagen, die
vooraf gingen aan het gememoreerde heerlijke avondje.
De ene helft van de bevolking is sedert
gisteren in het bezit gesteld van lekkers,
de andere helft kreeg een roe. Want goed
en kwaad zijn in deze wereld gelijkelijk
verdeeld. Zoet en stout gaan hand in hand.
Van oudsher horen ze bij elkaar. En de
hoogbejaarde bisschop had het in z'n
macht de tegenstellingen te overbruggen.
Slechts in uiterste noodzaak liet hij een
verstokte kwaadwillige door z'n zwarte
knechten in de zak stoppen. Daar had je
het intussen niet best. 't Was er donker
en het stonk er naar jute, vermengd met
marsepein en pepernoten.
Er zijn dorre wantrouwende lieden, die
de mening zijn toegedaan dat Sinterklaas
belanghebbend deelgenoot is van het tandartsenkorps. Het is duidelijk dat deze mensen de romantiek van het feest miskennen.
Aan hen gaat de altruïstische instelling van
de Spaanse bisschop voorbij. Tenslotte eet
men geheel vrijwillig borstplaat en andere
zoetigheden, die doordringen in de kleinste
kanaaltjes van een desolaat tanden- en
kiezensysteem. Ja, dan is het wel erg en
het laat zich horen, dat de tandensmedêh
deze week in alle sectoren overwerk verrichten. Maar nogmaals, niemand dwingt
u.
Het paard, de trouwe schimmel, heeft
e'n weg gezocht tussen de obstakels van
onze moderne flatgebouwen. Ieder jaar
wordt de klim bezwaarlijker voor man en
paard. In dit huidige tijdbestek, waarin
de hoogbouw hoogtij viert, is het geen sinecure Sinterklaas'te zijn.
Toch moeten wij in hem blijven geloven.
Er moet iets zijn, waardoor we meer
gegrepen worden dan door de ambtenarensalarissen.
Ieder jaar komt de boot uit Spanje weer
aan.
Laten wij er voor zorgen dat we hem altijd z'ien staan.
MOMUS

Elke fijnproever prefereert:
FAMILIEBERIGHTEN
Op 18 december a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders
JS.RIE KONING
en

RNTJE KOPER
de dag te herdenken dat zij 50 jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden.
Jaap en G-er
Siem en Mary
A."b en Annie
en kleinkinderen
Zandvoort, december 1963
Pakveldstraat 34

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150-

LEFFERTS Wij 11611 6X1

A. HOEKEMA
Zr, Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

De Olympische winterspelen
ziet en hoort u op z'n best met

Philips apparaten

Extra aanbieding
zolang de voorraad strekt:

MODEMUIS „DE WAAG
HALTESTRAAT 40 ~ TELEFOON 2087

U slaagt bij ons altijd!

Het huis met alle bekende werkartikeleii
Voordeliger dan elders en
steeds een stap voor!

Gratis halen en brengen.

Autorijschool „GEERTS"
OOSTERPARKSTRAAT 56, telefoon 2630

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST
DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagadienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

HUIS of FLAT (evl. zomerflatje te koop gevr. Br.
m-. 9504 bur. Zandv. Crt.
GEVONDEN:
KINDERSCHOENTJE. Te bevragen
Zandvoortselaan 28

Voor
uw vitrage,
eretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Bok Opeis Rekord...'63

KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Erkend Philips-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

WIJKZUSTER:
DE BESTE EN MODERNSTE
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

Schoenreparatie

en Chevr. „Impala"

.

F. H. PENAAT

APOTHEEK:
maakt
7 t.m. 13 december:
ZUIDERSTRAAT
8
— TELEFOON 2740 Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor spoedgevallen.
Zondag 8 december
Dierenarts G. Verhagen, Ant. Fokkerlaan 31, Haarlem, tel. 02500-63070.

29,25

met gevoerde rok in modekleuron, allo maten

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200
OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN

Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.

Wereld is gebouwd
op ambtenaren esi postzegels

PREDIKBEURTEN
„De wereld is gebouwd op ambtenaren en postzegelverzamelaars", schreef Huxley
in zijn befaamde boek „The brave new world". Het was wat gekscherend bedoeld,
maar als men naar de .aantallen kijkt zou hij best eens gelijk kunnen krijgen. In
Nederland-zijn er vele tienduizenden, die verzot zijn op zegels. Waarom? Psychologen hebben het onderwerp zelfs reëel genoeg gevonden om hierop te studeren. ,,De
verzamelaar .van postzegels waant zich in een andere wereld. Het is vaak een comNED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15.
pensatie voor het feit, dat hij in een bepaalde plaats is vastgeroest. Ook speelt
Zondag 8 december
10.30 uur: dr. A. van Biemen (n.h.) te de bezittersdwang 'een rol. Hij heeft iets, dat zijn kennissen niet hebben".
Bentveld.
Minder prozaïsch is de stelling van de j winsten vormen. Insiders verwachten echGEREFORMEERDE KERK
Haagse postzegeldeskundige "H. J. van ter, dat de Europa-zegels binnen niet al
(In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
Dieten. „Er zijn twee soorten verzame- te lange tijd zullen kelderen. De verzalaars: de man, die alles houdt wat hij te! melaars, die voor hoge prijzen — in de
Zondag 8 december
pakken krijgt, nooit wat zal kopen en al-1 :ioop hen later voor nog hogere prijzen
(2e Adventszondag)
leen maar ruilt, en de taaas-boven-baas, twijt te kunnen — deze zegels hebben ge9 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
die, met één oog naar de waarde van de kocht kunnen dan terecht teleurgesteld
17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, bed. H. postzegel,
een verzameling bijeen koopt". zijn. Maar zij verzamelen dan ook, zo
Doop.
Van Dieten is makelaar. Hij is direkteur meent de heer Van Dieten, met verkeerde
Het Huis in de Duinen:
van het oudste veilinghuis (voor wat be- oogmerken. „Het snel rijk worden met het
verzamelen van postzegels is een fabeltje.
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
treft postzegels) in Europa.
Dezer dagen is in Den Haag ~ in me- De teleurstellingen zijn veelvuldiger dan
nig opzicht centrum van de Nederlandse de financiële successen".
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht postzegelwereld,
Langzamerhand is er verandering gekoen niet alleen doordat de
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
PTT daar zetelt — de vierhonderdste vei- men in de „stijl" — zo men hiervan mag
19.30 uur: Avondgebed.
ling van het huis Van Dieten gehouden. spreken — van het postzegels verzamelen.
De totaal-omzet lag rond het half miljoen Vroeger^was het nog mogelijk „de gehele
Voor Zandvoort-Noord:
gulden. Kopers kwamen uit talrijke Euro- wereld" te sparen. Dat is nu — met de
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool pese landen. Van Dieten — die in de der- duizenden nieuwe uitgiften van vooral de
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
tiger jaren het postzegelbedrijf van zijn jonge, op het geld van de verzamelaar bevader overnam — weet dus wel waarover luste staten, volkomen onmogelijk. Op de
Biechtgelegenheifl: zaterdag 17-18.30 ei hij praat. „De meeste beginnende verza- markt heeft dit grote invloed gehad. Lan19-20 uur.
melaars denken, als ik maar postzegels den uit Azië (behalve China en Japan),
spaar, dan verdien ik daar geld mee. In Afrika en Midden- en Zuid-Amerika zijn
het algemeen is daar geen sprake van". in ons land niet populair, zeker niet voor
NED. CHR. GEMEENSCHAPf.BOND
Het idee is de wereld ingekomen door de wat betreft de oudere uitgaven. Zeldzame
Dinsdag 10 december
onverwachte prijsstijgingen, welke vooral zegels uit .die landen kan men daardoor
15 Uur: samenkomst in „Pniël", Zuidsr in de jaren zestig en twee-en-zestig kón- vaak voor spotprijzen in handen krijgen.
straat 3.
den worden genoteerd. Bepaalde onderwer- Voor do verzamelaars met een kleine
Spr. de heer H. Veldkamp.
pen, zoals vluchtelingenzegels, Expo-uit- beurs is dit natuurlijk wel aantrekkelijk.
Ook voor de nieuwe verschijning op
giften en zegels uit Israël stegen enorm in
waarde, voornamelijk door speculatie. Dui- postzegelgebied, de motiefverzamelaar. Hij
DINSDAG 10 DECEMBER
zenden zegels worden opgekocht door vergaart zorgvuldig allerlei zegels-met bv.
Oecumenische Adventssamenkomst in de groothandelaren, die deze dan bij stukjes afbeeldingen van bloemen, dieren of schrijR.K. Kerk St. Agatha, aanvang 20 uur en beetjes op de markt brengen. Of de vers. Het land van herkomst interesseert
Liturg: kapelaan J. Duin. Prediking: ds vraag wordt tevoren via reclamecampag- hem niet, als er maar een bloem op de zeJ. Heidinga, Haarlem. Medewerking van nes kunstmatig opgevoerd. Prompt blijkt gel staat. Vooral de nieuwe staten — en
het Hervormd Kerkkoor.
echter na enige tijd de prijs te duikelen sommige Oosteuropese landen — willen
hiervan profiteren. Ze drukken ettelijke
tot een laag, meer aangepast niveau.
Dit verschijnsel dreigt zich bijvoorbeeld malen per jaar fraai uitgevoerde postzeHUMANISTISCH VERBOND
in onze dagen voor te doen met de zoge- gels, welke zelfs kunstmatig van stempels
Zondag 8 december, 9.45, 402 m: radio- naamde- „Europa"-uitgiften. De prijzen worden voorzien, om de vraag te voldoen.
toespraak door de heer B. W. Schaper. On van deze zegels zijn schandalig hoog. Zelfs En die vraag is groot.
derwerp: „Hoe staat het met de mensen- „landen", zoals Liechtenstein, die in de
realiteit vrijwel niets met de Europese
rechten".
eenwording te maken hebben, geven deze
postzegels uit omdat de series voor dit
soort staatjes een belangrijke bron van in- Schietwedstrijd

^HERVORMDE KERK, Kerkplein'
Zondag 8 december
10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
19 uur: ds. W. J. Koole, secr. AMVJ te
Amsterdam. Jeugddienst.
Onderwerp:
Tophit en Hooglied.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS Uitslag puzzelrit
EN ADRESSEN
De uitslag van de j.l. zondag door de
motorclub „Zandvoort" georganiseerde St.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
Nicolaaspuzzelrit luidt als volgt:
2345 Gemeente-secretarie
1. S. G. Bruin, L-en Haag, 69 str.p.
3043, 3044 Politie
2. M. Storchart, MAC Haarlem, 159 p.
2000 Brandmelding
3. mevr. SchenkBrill, Santpoort, 176 p.
2262 Informatiebureau
Vreemdelmgenver- 4? P. Hoogenboom, MC Zandvoort, 180 p,
Heer, kiosk Raadhuisplein.
5. G. Broekhuizen, MAC Haarlem, 195 p.
6. Th. Klein, MC Zandvoort, 202 p.
4389 VAMOK-RijscJiool „T>e Branding",
7. mevr. T. Last-de Jong, MC HaarlemVan Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- mermeer, 216 p.; 8. G. den Hartog, MAC
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- Haarlem, 217 p.; 9. F. T. Kick, MAC Haaren RENAULT-service-dealer.
lem, 219 p.; 10. J. v.d. Veen, Haarlem 222
2071 Horlogebedrij/ C. Waaning, Kostver- p.; 11. J. A. Boelens, MC De Uitlaat,
246 p.; 12. W. Verboon jr., Den Haag,
lorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 247 p.; 13. C. P. Visser, MC Zandvoort,
261 p.; 14. A. J. Poldervaart, Oegstkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinfco", Oranjestraat geest, 278 p.; 15. M. Oldenburg, Hoofddorp,, 300 p.; 16. P. P. Posthuma, MC
en Stationsplein.
Zandvoort, 302 p.; 17. W. v.d. Berg, Delft
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17. 302 p.; 18. H. van Eijk, MAC Haarlem
2525 W. Schouten, centrale verwarming, 307 p.; 19. A. Verkijk, Voorschoten, 327 p.;
oliehaarden, «gasforn. en wasautom. 20. C. P. J. Suidgeest, MC Haarlemmer4673 NachtveiligTieidsdienst Zandvoort,
meer, 345 p.
Vondellaan 45rood.
Er namen aan deze rit 135 auto's en
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
motoren deel.
Courant, Achterweg 1.

Woensdag 18 december wordt op de buitenbanen van de schictbaan de jaarlijkse
Schietwedstrijd georganiseerd om het
kampioenschap van de Zandvoortse gemeentepolitie.

WONINGRUIL
Aangeb. zonn. 3-kamerflat
te Amersfoort, douchecel,
Bruijnzeelkeuk., fl. zolder
en fietsberging. Huur ƒ 70
p.m. incl. centrifuge en
wasmach. Gevr. woning te
Zandvoort. Br. 7507 Z.Crt.
WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvobrt
Aang. 2e etage, 3 kam, en
keuk. Gevr. kl. woning v.
l pers. Br. nr. 9501 Z.Crt.
BELEGGINGSPAND gevr.
voor latere zelfbewoning.
Telefoon (02560) 7767.
Keurig echtp. vraagt vrije
of gem. WOONRUIMTE,
evt. zomerhuisje v. definitieve bewoning. Br. nr.
9502 bur. Z. Crt.
Tandarts vraagt, liefst i.h.
centr., voor permanente
praktijk-uitoefening TWEE
KAMERS (praktijk- en
wachtkamer) bij voorkeur
gelijkvloers. Br. nr. 9503
bur. Z.Crt.
Muziekstudent heeft nog
enige uren voor het geven
van PIANOLESSEN aan
eerstbeginnenden. Tel. 2335
Jongeman zoekt KOSTHUIS voor direkt. Julianaweg 7, tel. 4508.
Te koop: TV-RADIOTAFEL
en Philips RADIO, samen
ƒ 100. Ensinck, Oosterparkstraat 4.
Gevr. MEISJE of VROUW
voor enkele uren p.d., 3 a
4 dg p.w. voor lichte huish.
werkz.h. f 2,- p.l. Wilhelminaweg 58, tel. 2476.
Te huur of te koop gevr.
klein WERKPLAATSJE of
OUD HUISJE. Br. ond. nr.
9402 bur. Z.Crt.
Flinke zelfst. WERKSTER
gevr. Mevr. Sopers, Zeestraat 36.

Straatmakersbedrijf
J. J. Willem.se en zn.
Haarlem
Telefoon 02500-50131
Het wordt winter, dus last
van water. Laat uw bordes en tegelpaden in orde
maken door een vakman.
Alle soorten TEGELS in
kleuren' en PLATEN in
2 kleuren.

TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling.
Morgen al bij u thuis? Bel
dan vóór 6 u. (020) 249767
en 's avonds (02964) 17971

NIEUW!
GEOPEND:
Restaurant „Speciaal"
Specialiteiten zijn wild- en
Hongaarse gerechten.
Dr. Mezgerstraat 28, tolefoon 4436, Zandvoort.

Café OOMSTEE
SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil. Iedere donderdag en vrrjAgent: W. Draijerstraat 12, dag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Telef. 3751.
Zeestraat 62, telefoon 2263
Van Kesse!
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
God. Oude Gracht 114
Pracht collectie

warm waterzakken
met garantiebewijs

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN
van
en het leed is geleden!

Drogisterij-Parfumerie

P.]. Bouwman

Oranjestraat 7, telef. 2327

Akersloot

betaalt voor lompen 30 et
?er kg; tijdschriften, kran;en, carton 3 et per kg;
.ood, zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gehaalfl. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.
Laat ons uw MEUBELEN
OVERTREKKEN. Ze komen als nieuw terug. Bel
3116 en wij komen met de
nieuwste
en modernste
stalencollectie bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEEMEIJER, v. Ostadestr. 7a.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.
Loodgieter vraagt DAKW E R K . M. C. Kuperus,
Wald. Pyrmontstraat 55,
Haarlem. Telef. 20363.
KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Pedicure
enVoetmanicure
en handmassage
Steunzolen naar maat

A. NI. v. d. Klije-Walet
Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Heeft u stof?
wij maken een vlot en leuk
jurkje voor u. Mevrouw
Stoete, Coupouse, De Ruyterstr. 10/1, tel. 2239.

KERKSTRAAT 26
Chemische wassonj
en ververij
Telefoon 2653

drukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
enz.

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

Bloemenmagazijn
„Noord"
M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenstraat — Telefoon 4320
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

TE KOOP GEVRAAGD:
in do gemeente Zandvoort.
Aanbiedingen: telefoon 3763.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost worclen verzonden. De data, waarop (Je correspondcatie uiterMjk ter post moet eljn
bezorgd, staan richter de nnam van het
schip vermeld.
Ver. Staten, van Am.: ss „Rotterdam" 9-12
ss „Westerdam" 11-12.
Argentinië: ss „Lanccro" 8-12
ms „AUwJra 9-12
Australië: ms „Torstein" 11-12
Brazilië: ms „Aludra" 9-12;
ms „Gap San Nicolas" 10-12;
ms „Gaasterland" 11-12
Brits-Oost-Afrika: ms „Europa" 12-12
Canada: ss „Rotterdam" 9-12
ss „Westerdam" 11-12
Chili: ts „Havelstein" 8-12
Indonesië: ms „Adrastus" 9-12
Ned. Ant.: ms Pr. der Nederlanden" 10-12
Suriname: ms „Elene-S" 11-12
Z.-Afrika (Rep.) en. Z.W.-Afrika: ms „Athlone Castle 8-12; ms „Slotei-kerk" 11-12
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpaketten geven de postkantoren.

BLOEMENHUIS
a. H. v. d. MEIJ

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- an grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwallteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

Rijksgediplomeerd
2r. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792
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WASMACHINES

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

RADIO EN TELEVISIE sss?
PHILIPS, ERRES, BIiAUPUNKT

STOFZUIGERS

afd. volleybal
De uitslagen van de woensdagavond j.l.
in de W. Gertenbachschool gespeelde wedstrijden luiden:
Heren: O.S.S.-„Die Molenaars"
0-3
Dames: O.S.S.-H.B.C.
3-0

Zandvoortse Korfbalclub
Voor a.s. zondag zijn twee wedstrijden
vastgesteld. Zandvoort l komt uit tegen
Haarlem 4 en Nieuw Flora 4 tegen Zandvoort 2.
Zandvoortse Bridgeclub
Op woensdag 11 december speelt de ZBC
een vlertallenwedstrijd tegen de Bridgeclub Effectenbeurs uit Amsterdam. De inzet van de ontmoeting is de wisselbeker.
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 7 december:
99 TYBB adsp. f-TZB b
15 u.
140 DCO welpen b-TZB a
15 u.
Programma zondag 8 december:
13 Vliegende Vogels-TZB
.
14.30 u.
51 TZB 2-Bloemendaal 4
12 u.
90 TZB 3-Bloemendaal 4
12 u.
93 Zandvoortmeeuwen 7-TZB 4
12.30 u.
108 HFC 13-TZB 5
12 u.

KJ.C. Zandvoort
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de
tiende ronde voor het clubkampioenschap.
De stand luidt: J. Krielen, J. Boekhout, W. SCHILDERSBEDRIJF
Renout, T. Veen,

Fa J. v. d. Bos &. Zn

Burg. Enrelbertsstraa 64, tel. 2914

Ziet onze 'showroom

l•

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewen&t in overleg.
Gymnastiekvereniging O.S.S,
Aan de jaarlijkse turnkampioenschappen
van de Kennemer Turnkring, die op zaterdag 14 december in de P. H. v.d. Leijschool te Haarlem worden gehouden, nemen drie dames en vier heren van O.S.S.
deel.
De onderlinge wedstrijden voor alle afdelingen van O.S.S. worden gehouden m
de week van 16 t.m. 20 december a.s. in
het gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool. Bij de dames gaat de strijd om de
Mr. H. M. van Fenema-wisselbeker. Houdster is mej. I. Brink.

T ir F TT B

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

JLjkt JUl \/

Enorme prijsverlaging
Varkenskarbonade
250 GRAM MALSE BIEFSTUK

Extra voordeeltje
Groot blik
perziken

0,89

W,0|E N S D A|G voordeeltjes:
250
500
100
100

gr. BIEFSTUK TARTAAR
gr. heerlijk GEHAKT
gram PORK
gram BLOEDWORST

1,50
1,35
0,25
0,22

1 1Q
J.y*ïf

Gebr. BURGER

1,00
0,48

0,35

0,98

0,69
0,20
1,50

0,59

Autoverhuur Zandvoort

Zandvoortse Schaakclub
De eerste tien plaatsen na de 31e ronde
van de competitie om het clubkampioenschap worden ingenomen door: Gerritsma,
Lindeman, Glasbergen, Roetemeijer, Hogen Esch, Steiner, Bronkhorst, De Jong,
Kroon en Sloof.

100 gram HAM
100 gram SAKS

2,25

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet
Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Wij geven werkelijk
de hoogste mr aarde!

Lompen 30 et, kranten en plat karton 7 et, druk 5 et,
tapijt 7 et, g-onje en gewatt. deken 10 et, bedvulling7 et, bedveren 25 et, alles p. kg. Herenschoenen 25 et,
kinderschoenen 15 et per paar. Verder metalen: roodkoper 175 et, geelkoper 120 et, aluminium 80 et,
lood 50 et, zink 40 et per kg.
Zaterdags tot l uur geopend.

Gebr. de Jong v.h. E. Klok

AUTOFINANCIERING
Assurantie- en financieringskantoor

J. S. Folkers
Dr. Schaepmanstraat l
Tel. 4580, b.g.g. 3283

Speciaal voor uw
auto-, motor- en
bromfietsverzekering

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

VEL O wascombinaties
Nog deze week in uw bezit.

Zegt hef voort
de Amsterdammer heeft weer 1 woord

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C
Uitslagen saterdag 30 november:
Meisjes b-Saxenburgh a
6-0
HBS b-Meisjes c
4-1
Alliance g-Meisjes d
0-7
Meisjes f-AHiance h
3-0
Jongens e-Strawberries f
0-1
HBS d-Jongens d
2-3
Meisjes adsp. a-Rood Wit
0-3
Uitslagen zondag l december:
Heren: BMHC 6-Zandvoort l
0-1
BMHC 7-Zandvoort 3
6-3
Strawberries 8-Zandvoort 4
0-2,
Dames: Zandvoort 1-Zuidwrijk l
3-1
HBS 5-Zandvoort 2
3-0
Zandvoort 3-Eechtrop 5
8-0
Programma zondag 8 december:
Heren: Zandvoort 1-HBS 2
14.15 u.
HIC 5-Zandvoort 2
12 u.
Zandvoort 3-Myra 2
12.30 u.
Ever Swift 4-Zandvoort 4
12 u.
Dames: Zandvoort 1-HBS 4
12 u.
Zandvoort 3-Rood Wit 5
11 u.

WEEKEND-RECLAME

SCHOUDER 2,79, RIB 2.89, HAAS 2.39

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562 HALTESTRAAT 3
Zandvoortmeeuwen
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
alasverzekeringen
Uitslagen saterdag 30 november:
4-1
SlZO-Zandvoortmeeuwen
3-1
Zandvoortmeeuwen 2-HaIfweg
3-4
Zandvoortm. 3-Kennemerland 4
Adspiranten:
0-4
Ripperda b-Zandvoortmeeuwen c
0-3
Zandvoortmeeuwen d-HFC e
2-3
Zandvoortmeeuwen f-DSB a
Pupillen:
KOMT LUISTEREN NAAR DB OPZIENBARENDE ONTHULLING VAN
EEN BIJBELSE PROFETIE
TYBB a-Zandvoortmeeuwen a
2-0
Zandvoortmeeuwen b-Geel-Wit a
1-1
a.s. maandag 9 december in het Gexneenschapshuis,
0-1
Zandvoortmeeuwen e-DCO b
Schoolplein l te Zandvoort
1-0
TZB a-Zandvoortmeeuwen d
l De lezing zal met lichtbeelden worden verduidelijkt.
\
2-1
Ripperda b-Zandvoortmeeuwen f
Spr.:
ds.
J.
J.
SCHOUTEN,
pred.
Adventkerk
te
Haarlem.
Uitslagen zondag l december:
Toegang vrij.JZaal open 7.30 uur.
Ultrajectum-Zandvoortmeeuwen
1-3
4-2
Zandvoortmeeuwen 2-HBC 2
Voorafgaande aan de lezing samenzang
3-0
TYBB 3-Zandvoortmeeuwen 3
2-2
VSV 3-Zandvoortmeeuwen 4
4-1
Zandvoortmeeuweii 5-WD 2
2-0
HBO 6-Zandvoortmeeuwen 6
Renova 4-Zandvoortmeeuwen 7
7-1
Junioren:
0-2
HBO a-Zandvoortmeeuwen' a
Zandvoaortmeeuwen b-HFC b
3-5
3-1
Zandvoortmeeuwen c-HFC c
0-0
Zandvoortmeeuwen d-HBC d
10 MANDARIJNEN
HOLLANDS WITLOF
7-0
RCH e-Zandvoortmeeuwen e
.voor
per halve kg
Programma, zaterdag t december:
14.30 u.
Zandvoortmeeuwen-OSDO
SPRUITJES
10 heerlijit Spaanse
per halve kg
NAVEL SINAASAPPELEN
14.30 u.
8 Zandvoortm. 2-TYBB
Adspiranten:
2 pond extra
2 pond HANDPEREN,
15 u.
43 O. Gezellen a-Zandvoortm. a
COXS D'ORANGE
Conferance
.15 u.
50 EDO b-Zandvoortm. b
91 Zandv.m. e-Kennemerland b 15.30 u.
3 pond
ZOUTE SNIJ- of
MOES-GOUDREINETTEN
SPERCIEBONEN, l pond
Pupillen:
14.30 u.
135 Zandvoortm. c-TYBB b
STERAPPELS
10 kg ZEEUWSE
14.30 u.
139 Zandvoortm. d-TYBB c
2 pond
KLEI-AARD APPELEN
15.15 u.
151 Zandvoortm. f-DSS d
Programma zondag 8 december:
14.30 u.
Zandvoortmeeuwen-Velsen
10 u.
Kenremers 2-Zandvoortm. 2
12.30 u.
18 Zandvoortm. 3-Velsea 2
9.45 u.
69 Ripperda 6-Zandvoortm. 5
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283
12 u.
75 Geel Wit 3-Zandvoortm. 6
12.30 u.
93 Zandvoortm. 7-TZB 4
9.45 u.
VERHÏHJR VAN O P E L S EN
100 Zandvoortm. 8-Heemstede 4
Junioren:
VOLKSWAGENS
120 Zandvoortm. a-Beverwijk a
9.45 u.
157 Alliance b-Zandvoortm. d
12 u.
165 Zandv.m. e-Vliegende Vogels a 9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In <3e wedstrijd van a.s. zondag tegen Velsen komt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen in de volgende opstelling uit:
K. Vlug; J. H. Peters en S. Stobbelaar;
W. H. Jansen, G. Kerkman en A. Stobbelaar; J. Visser, C. S. Schilpzand, G. A.
Nijkamp, G. J. Kraaijenoord en J. A. Molenaar. Reserves zijn: G. H. van der Mi je,
E. H. C. Jongsma en A. C. M. Stokman.

\3$

eet_meenvlees en betaairninder

Een wereldheerser droomt eh
ziet het komende Godsrijk

Ui

*V

(KENDE HUIK

IJllt tllMCt

Huur vanaf ƒ 5,50 per week.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, tv, radio's, meubels,
vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons filiaal
VELO, Grote Markt hoek Jansweg Haarlem,
tel. 10117 of laat u voorlichten door onze vertegenwoordiger VELO, Zeestraat 37, Zandvoort
telefoon 4590.

's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN
Voor goed en vakkundig schilderwerk

P G Slinger
"

Schildersbedrijf C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755

Verf geeft fleur
aan ww interieur!

GEDIPL. OPTICIEN

[ ERK.ZiEKENFONPSlEUERflNClEgJ

GROTE KROCHT 20a
Telefoon 4395

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

In één maand
uw RIJBEWIJS B.EAutorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2423
Werkplaats: Haltestraat 44

Med. gedipl. Pedicure

VOLLEDIGE BEHANDELING voor ƒ 2,Ook aan huis te ontbieden.

Mevr.
B. Snellens
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

BAKENESSERGRACHT 93, telef. 16261, HAARLEM

Voor uw kopje koffie
met moorkop naar

MONOPOLÏ
VRIJDAG 6, ZATERDAG 7 eü
ZONDAG 8 DECEMBER, 8 uur

Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"

- J, H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Meisjes^langs de^weg

S
Probeert u ook eens 'n ,Speciaaltje'

met Ldana Kaarina, Esko Salminen, Toivo
Makela. — Als een bom ontplofte hiin
passie en zij dachten niet aan morgen.
Mannen ten gronde gericht door verleidelijke vrouwen.
Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 12, DECEMBER, 8 uur

IWO JIMR
Rijschool Weltevreden
Nu lessen met SIM C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
l n
Erkend
M ijn
N.B.A.
C ar
A
Dr. G-erkestraat 99, tel. SS94, Zandvoort
Soendastraat 34, tel. ((02500) G3636, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en WV bestel

U

met John Wayne, föhn Agar, Aaele Mara,
fforrest Tucker. — Mariniers bestormen
Iwo Jima, Jappen ontvangen gevoelige
slagen! Een strijd, die de wereld deed
sidderen!
Toegang 18 jaar.
ZONDAG 8 DECEMBER om 2.30 uur

Lassie's beste vriend
met: Edmund Groenn, Janet lieigh, Torn
Drake. — Het levensverhaal van een goedhartige mopperige plattelandsdokter en
2ijn onafscheidelijke trouwe vriend. In
technicolor.
Toegang alle leeftijden.

<7eé 25S0

RIJSCHOOL TOLLENS
INFORMEER nu naar onze SPECIALE AANBIEDING; GELDIG TOT l JANUARI.

TEL. 02507-3598

Feestdiners
ter gelegenheid van bruiloften
en andere partijen

Hotel „Zon en Duin"

Dr. GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1. TELEFOON 213^

Om de toekomst van -midden- en kleinbedrijf

Bedrijfsvergelijking
opent perspectief voor een meer economische
en efficiënte bedrijfsvoering!
„Vergelijken met anderen, kan veel in uw bedrijf — ten goede — veranderen". Dit
is een „waarheid als een koe". Door vergelijking van uw bedrijfscijfers en door uit^
wisseling van uw ervaringen met andere ondernemers, kunt u vaststellen, hoe het
er met uw bedrijfsvoering bijstaat. En met hoe meer ondernemers dit gebeurt, des
te meer kans bestaat er op resultaat.
.Gelukkig is bedrijfsvergelijking in ons
hand, vooral in het midden- en kleinbedrijf, geen onbekende bezigheid meer. In
,verschillende branches, o.a. kantoormachi;ne- en kantoorboekhandel, woninginrichiting, foto-detailhandel, huishoudelijke artikelen, etc. etc, bestaan reeds een aantal
> clubs. Alleen öe rijksmiddenstandsconsu'lenten leiden er al een vijftigtal. Regelma,tig komen de deelnemers aan deze clubs
bijeen om hun bedrijfs-economische ervaringen en 't daarop betrekking hebbend cijfer-materiaal uit te wisselen en te ver' gelijken. Daarnaast worden er ook nog
ï clubs geleid door organisatiefunctionaris'sen e.a.
Op deze manier kunnen ondernemers
.zeer veel van elkaar leren.
«Bij bedrijfsvergelijking gaat men uit van
,'het principe, „twee weeën meer dan één".
In een club zitten ongeveer 8 tot 12 deel'f nemers, zodat hieraan ruimschoots wordt
voldaan.
Een duidelijk voorbeeld^ is het navol;
-gende: „Twee ondernemers hebben ieder
een gulden en wisselen die uit. Geen van
'beiden wordt er beter van. Doch als twee
ondernemers ieder een idee hebben en dat
^uitwisselen, dan worden beiden er wél be*ter van. Ieder heeft er daarna twee".
"Wat is bedrijfsvergelijking en
'waarom wordt'die toegepast?
-•'Bedrijfsvergelijking, of - ervaringsuitwisse.Uing, is het met branche-genoten uitwissevan bedrijfs-economische ervaringen
r len
jen cijfers. Het doel is, het opsporen en zo
• mogelijk verhelpen van onvolkomenheden
in de eigen bedrijfsvoering, door toetsing
rvan de eigen gegevens aan die van de an•dere deelnemers aan de club.
Hoe gaat het er in de praktijk toef
Bedrijfsvergelijking kan zowel schriftelijk
als mondeling worden toegepast. De
schriftelijke methode wordt voornamelijk
door hét Eco'nomisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf in de praktijk gebracht. Het meest bekend zijn de omzetkostenstatistieken, die regelmatig worden
gepubliceerd. Aan de hand daarvan kunnen
ondernemers nagaan — als althans hun
administratie dit mogelijk maakt — hoe
hun omzetten en kosten zich hebben ontwikkeld terf opzichte van de gepubliceerde
gegevens. Deze statistieken winnen uiteraard aan waarde, naarmate het aantal
deelnemers daaraan toeneemt.
' "Voorts bestaan in Nederland voor enige
branches centrale boekhoud-bureaus. De
vergelijkende overzichten, die deze voor
.hun leden samenstellen, maken eveneens
bedrijfsvergelijking mogelijk.
Bij de mondelinge methode, • moet de
deelnemer er van uitgaan, dat hij geen
individualist meer is. Deze methode vraagt
van hem een mentale Instelling, die openstaat voor samenwerking met anderen.
Wil mondelinge bedrijfsvergelijking slagen, dan zullen de deelnemers er niet voor
terug moeten schrikken, uiteindelijk ook
met hun bedrijfscijfers op tafel te komen
en daarover met anderen te praten.
Dit gebeurt dan in clubs, waaraan ongcveer 8 tot 12 ondernemers deelnemen
Daaibij moet natuurlijk aan enige voorwaarden worden voldaan. Zij moeten uiteraard uit dezelfde branche komen. Bovendien mogen de bedrijfstypen en de bedrijfsomvang niet teveel van elkaar afwijken.
De vestigingsplaats van de ondernemingen moet zodanig zijn, dat de operatie-gebieden niet worden overlapt. Concurrentievrees is dan ongegrond. Een openlijk en
vertrouwelijk gesprek wordt mogelijk.
De leider van de club, de discussieleider,
moet een ervaren kracht zijn. Hij moet er
o.m. voor zorgen, dat iedere deelnemer aan
de gedachtenwisseling deelneemt en cijfers
,en ervaringen inbrengt.
- De administraties van clubleden moeten
op bedrijfsvergelijking zijn afgestemd. Als
dit niet zo is, wordt vergelijking van cijfers een moeilijke zaak. Overigens is liet
zó, dat serieuze deelnemers voldoende prikkel ondervinden, om hun administraties
aan te passen.

Enige onderwerpen, die op zo'n clubbijeenkomst kunnen worden besproken
zijn: inkoop, verkoop, reclame, assortimentssamenstelling, voorraadvorming, kosten, omzetten etc. etc.
Er wordt ook aan bedrijfsbezoek gedaan. Sommige clubs hebben zelfs de gewoonte, hun bijeenkomsten om toerbeurt
bij een van de deelnemers in het bedrijf

te houden. Bij zo'n gelegenheid bekritiseert
men dan — in opbouwende zin —, eikaars
bedrijf, de etalages, de winkelruimte en
de inrichting, de werkplaats, de ligging
van het magazijn, de opslag van de voorraad enz.
Iedereen — er zijn vaak ook medewerkers van de ondernemer aanwezig — komt
met zijn eigen mening en ervaring voor de
dag. Het het is immers vaak zó, dat collega's scherper de onvolkomenheden in het
bedrijf zien, dan de ondernemer zelf, omdat zij voldoende afstand er van kunnen
nemen, om zich een objectief oordeel te
kunnen vormen. In het gezamenlijk gesprek wordt dan gezocht naar een doeltreffende oplossing van de eventueel vastgestelde inefficiënte bedrijfstoestanden.
Bedrijfsvergelijking betekent derhalve:
„verrijken door vergelijken".
Voor ondernemers, die over dit onderwerp meer willen weten, bestaat er alle gelegenheid dit verlangen te verwezenlijken.
Zij kunnen terecht bij hun vakorganisatie,
of bij een van de provinciale rijksmiddenstandsconsulenten. Deze hebben een ruime praktijkervaring op dit gebied.

Tariefswijziging P.T.T.
per l januari 1964
Met ingang van l januari 1964 zullen enVoor de binnenlandse postwissels is een
kele posttarieven wijziging ondergaan, zomaximumbedrag ingesteld van ƒ 2000,—.
wel in het binnenlandse postverkeer als in Aantekenen:
het postverkeer met het buitenland. Tegeboven het gewone port
35 cent
lijkertijd zal het recht voor girostortingen
Spoedbestelling:
worden verhoogd.
boven het gewone /port
75 cent
De belangrijkste tarieven ingaande l januGirostortingen:
20
cent
ari 1964 zijn:
Binnenlands verkeer:
Buitenlands verkeer:
Brieven:
Brieven en briefkaarten:
ongewijzigd
t.e.m. 200 gram
ongewijzigd
boven 200 t.e.m. 500 gram
50 cent Drukwerk en monsters:
per 50 gram
_ 8 cent
boven 500 gram: zie onder „pakjes".
minimum-port _ voor monsters
16 cent
ongewijzigd
Briefkaarten:
Echter in het verkeer' met Suriname en
Drukwerk en monsters:
de Ned. Antillen, per 50 gram
5 cent
t.e.m. 500 gram per 50 gram
5 cent
Minimum port voor monsters
10 cent
boven 500 gram: zie onder „pakjes"
Nieuwsbladen, boeken, enz.
minimum-port voor monsters
10 cent
t.e.m. 1250 gram het in het binnenlands
Nieuwsbladen, gefrankeerd bij abonnement
verkeer verschuldigde drukwerk c.q..
t.e.m. 500 gram
ongewijzigd
pakjesport;
boven 1250 gram per 50 gram
4 cent
Pakjes (stukken boven 500 gram, uitgezonderd braillestukken):
Aantekenen:
boven 500 gr. t.e.m. 750 gr.
60 cent
boven het gewone port
35 cent
boven 750 gr. t.e.m. 1000 gr.
75 cent Spoedbestelling:
boven 1000 gr. t.e.m. 2000 gr. 100 cent
boven het gewone port:
boven 2000 gram t.m. 3000 gram (maxivoor briefpoststukken
75 cent
mum)
125 cent
voor postpakketten
100 cent
Braillestukken:
ongewijzigd
Aan de loketten van alle postinrichtingen
Postpakketten:
zijn vanaf 17 december a.s. gratis tarieft.e.m. l kg
ƒ l,- tabellen verkrijgbaar, waarop nagenoeg
boven l t.e.m. 2 kg
„ 1,25 alle porten en rechten staan vermeld, zoboven 2 t.«.m. 3 kg
„ 1,50 als die per l januari a.s. van kracht zullen
boven 3 t.e.m.
5 kg
„ 2,—
worden.
boven 5 t.e.m.
7 kg
„ 2,75
boven 7 t.e.m. 10 kg
„ 3,50
Postwissels:
t.e.m. ƒ 25,—
35 cent Bouwen in Zandvoort
boven ƒ 25,—
60 cent In november kwamen in Zandvoort twee
woningen gereed. Er werd een begin gemaakt met de bouw van 110 woningen. Op
Ruwe handen l december waren 160 woningen in aan" Schrale huid bouw.

Ze doen er niets aan
Vrienden, wat zou het niet heerlijk zijn
wanneer er hier eens iets ging gebeuren
zoals op Ameland. Ik vind dat men hier
maar weinig aktief is om van ons vissersvlek- een badplaats van wereldformaat te
maken. Sedert de bevrijding zijn er nu
achttien jaren verstreken. En wat is ei
eigenlijk gebeurd?
Een stelletje Friedhoffmuurtjes, een kazerne-achtig hotel, een adem- en luchtbenemende sterflat, dozijnen schoenendoosflats een autoracebaan met vangnetten,
een afschuwelijke boulevard, die ze maar
niet recht-toe-recht-aan kunnen krijgen, een
gapend gat ter weerszijden van de Zeestraat, dat gapender dan ooit is nu Ober
Baiern weg Is en tenslotte nog een stuk of
wat min of meer onbetekenende bouwsels,
variërend van tijdwaarnemershuisje tot
water (uitzicht) toren.
Daarnaast zijn er nog wat wensen,
droombeelden en plannen.
De kop van de Zeestraat krijgt wat stof-

fering en er zou een pier komen,
Alles op de keper beschouwd, heeft men
Zandvoort dichtgesnoerd en nagenoeg ieder
plekje Idat een vrij uitzicht op de zee zou
kunnen bieden, dichtgemetseld. Een triest
voorbeeld hiervan is wel de rotonde. Het
„Balcon van Amsterdam" werd deze betonnen aardigheid genoemd. Voor mij lijkt
het meer op de Haarlemmer Houttuinen.
Daar kun je de zee ook niet zien. (Er zijn
nog mensen te vinden in Zandvoort, die
met weemoed aan de 6udo Strandweg terugdenken).
En het leven gaat hier moeizaam verder,
De weg van de minste weerstand wordt
tragisch-konsekwent bewandeld. Soms kan
men die gemakkelijke weg plotseling onderkennen als iets verschrlkkelijks moeizaams, zodat gesproken kan worden van
een slopende worsteling met de bouvvstenen en de oementkuipen. De betonmolens
hebben het nog altijd gewonnen van het
gezond verstand. Zandvoort moest en zou

Redaktie en adm.:
Achterweg 'l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong

ZVM bezorgde Velsen 3—O nederlaag
Verrassende uitvallen met succes bekroond
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.I. zondag op de grasmat aan de
Vondellaan het geduchte Velsen met 3-0 verslagen. Middenlinie en verdediging,
met Vlug als uitblinker, slaagden er in de fraai opgezette aanvallen van Velsen tijdig
op te vangen en onschadelijk te maken. Dit gaf de nog altijd zwakke en te individueel ingestelde voorhoede van Zandvoorlmeeuwen voldoende armslag het doel van
de Velsenaren op te zoeken en met succes.
In de eerste minuten van de ontmoeting
hielden de beide elftallen elkaar in evenwlcht. Nadat Velsen extra gewicht in de
schaal had geworpen sloeg de balans door
en werd Zandvoort in de verdediging gedrongen. Ook nu was de laatste schakel
in de Zvm-defensie, keeper Vlug, onvermurwbaar. Onverwacht sloeg Zandvoortmeeuwen terug. Visser schoot, op grote
afstand van 't doel van de gasten, het leer
in de richting van keeper Bakker. Tot ontzetting van de spelers van Velsen verdween de bal achter hun doelverdediger in het net, 1-0. Met deze stand werd
tevens de rust bereikt.
In de tweede helft moest verdediging,
middenlinie en voorhoede van Zandvoort
zich teweer stellen tegen de aanvalsgolven van Velsen. De fraaie combinaties van
de gastheren werden heel wat minder fraai
en fors door Zandvoortm. uiteengerafeld. Het was voor het technisch superieure Velsen ongetwijfeld een ve'chten tegen de beirkaai. In de 24e minuut werden
de gasten opnieuw verrast. Weer was het
Visser die hen verbijsterd achterliet, 2-0.
Velsen gaf het niet op en trachtte de
defensie van de thuisclub tot capitulatie
te dwingen. De achterhoede van Zandvoortm. wankelde, maar viel niet. Voor de
derde maal werd Velsen het slachtoffer

van een overrompelende tegenzet. Nijkamp stortte zich naar voren en schoot
de bal tegen het lichaam van de doelverdediger van de gasten. Het leer sprong
terug voor de rechtervoet van Nijkamp,
die geen ogenblik bedenktijd nodig had,
3-0.
In de resterende vijftien minuten probeerde Velsen de voorsprong van de kustbewoners ongedaan te maken. De verdediging van Zandvoortmeeuwen gaf de gasten echter geen kans iets van de behaalde
3-0 voorsprong af te knabbelen.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse B,
luidt als volgt:
Hillegom
Quick A
Zandvoortm.
Velsen
HBC
Celeritudo
Ultrajectum
TYBB
UW
Schoten
Baarn
Kipperda

10
10
10
10
11
10
10
9
11
10
9
10

7
7
6
5
4
4
4
3
4
2
3
l

2
O
O
2
4
2
l
3
l
3
0
2

l
3
4
3
3
4
5
3
6
5
6
7

16
14
12
12
12
10
9
9
9
7
6
4

26- 9
25—18
21—15
24—20
18—16
14—15
19—18
18—19
20—22
10—18
10—17
14—32

Het spelen van z.g. „vluggertjes", waarbij
beide spelers 5 of 10 minuten bedenktijd
per partij krijgen, is tegenwoordig op alle
schaakclubs een zeer geliefde bezigheid.
In de regel gaat het er nogal wild bij toe,
zowel in woorden en gebaren als op het
bord zelf. Het spelpeil staat meestal niet
op bijzonder hoog peil (daarvoor is de
bedenktijd te kort en een vluggertje is
meer als amusement bedoeld dan als
krachtmeting), maar soms kan er toch
abc
d
e f g' h
nog wel iets belangwekkends aan de orde
komen. Zoals b.v. in een vluggertje, dat ( Nu is het in stellingen als afgebeeld in
ik enkele weken geleden speelde:
het diagram altijd aanlokkelijk de loper te
offeren, maar het hangt soms van klemigheden af, of het offer correct is. In dit geVAN DER TAK—BLOKKER
val had Zwart m.i. met 14. ...Kg8, 15. Dh5,
I. d2-d4, d7-d5, 2. c2-c4, d5xc4, 3. Pgl-f3, Tc8 de zaak voor Wit nog wel lastig kunPg8-f6, 4. e2-e3, e7-e6, 5. Lflxc4, c7-c5, nen maken, al moet de witte aanval wel
6. Ddl-e2, a7-a6, 7. d4xc5, Lf8xc5, 8. 0-0, doorslaan, b.v. 16. Pceé, Dd7, 17. Dh7: + ,
0-0, 9. Pbl-c3, Dd8-c7, 10. «3-64, b7-b5, Kf8, 18. DhS-f, Ke7, 19. Dg7:, De8, 20.
II. Lc4-d3, Lc8-b7, 12. e4-e5, Pf6-d5 ( ? ) Pc5:, Tc5:, 21. Pe4, Tc7, 22. Pd6 etc.
Zie diagram
Op de 12e zet had Zwart i.p.v. Pd5 misIk bracht hier het „automatische" offer schien sterker 12. ...Pd7 kunnen spelen.
13. Ld3xh7+ en Zwart liep mat na. 13. Waarschijnlijk is het loperoffer dan niet
..Kg8xh7,
14.
Pf3-g5+,
Kh7-g6+?, goed; er volgt n.l. 13. Lh7:+, Kh7:,
15. De2-e4-|-, f7-f5, 16. e5xf6 e.p.-K Kg6xf6, 14. Pg5+, Kg6, 15. Dd3-t-, f5, 16. Dg3,
Dc6 en de situatie is zeer onduidelijk. Uit
17. De4xe6.
deze laatste variant blijkt, hoe nuttig het
geweest zou zijn, indien Wit al Tfl-el zou
hebben gespeeld, dan had Wit n.l. met
een badplaats van allure worden. Er werd 16. ef6: e.p.-K Kf6:, 17. Te6: Mat kunnen
een grootse reklame in binnen- en buiten- voortzetten. Het ligt daarom voor de hand
land gemaakt voor het idool der zon-aan- te veronderstellen, dat het in de partij gebidders: Zandvoort. Al spoedig bleek dat speelde Pc3 beter door Tel vervangen had
de buitenlanders enthousiaster of talrijker kunnen worden. Maar in dat geval had
waren. Het Balcon van Amsterdam werd e4-e5 niet toegelaten en had Wit bovendien, indien het al tot het offer op h7 was
de trefplaats van het Ruhrgebied.
gekomen,
in de variant met 12. ...Pd5, 13.
En toen leek 't wel of Zandvoort stil
stond. Ondanks het feit dat er miljoenen Lh7:+, Kh7„ 14. Pg5, Kg8 de mogelijkgasten voor de badplaats boekten, bleven heid Pc3-o4 gemist. Zo eenvoudig liggen
we begrotingstekorten fokken en verzuim- de zaken blijkbaar niet! Overigens toont
den wij onze kansen te grijpen. Zandvoort dit alles weer eens aan, dat het bij
moet omhoog gestoten worden in de vaart 'l het loperoffer op h7 gewenst is, dat —
der volkeren en wat kwam er van terecht? voor het geval de koning naar g6 gaat —
Een dichtgemetseld dorp met een pierplan. een witte toren op de e-lijn staat.
Volgende week wil ik, wederom aan de
't Is droevig, vrienden.
Waar blijft het initiatief, dat Zandvoort hand van een iccent voorbeeld, nog eens
in de eerste gelederen van de wereldbad- wat nader op het loperoffcr op h7 ingaan.
plaatsen kan brengen? Waarom hebben Het is, gezien de vele voorbeelden, die de
praktijk oplevert, wel eens nuttig wat aanwij geen gasbel of een olieveld?
Zitten wij hier soms alleen maar om te dacht aan het betreffende loperoffer te
mijmeren over een pier, die er nooit komt? schenken.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, WilWaar blijven de boortorens?
helminastraat 28, Haarlem.
Ja zeker, waar blijven ze?
Als Zandvoort toch dichtgegooid moet
worden, laat het dan door boortorens zijn!
Je moet eens kijken wat het in de inkomSchietwedstrijd Res. Politie
sten van ons dorpje zou schelen, wanneer
hier een stel petroleumbazen zouden ko- De jaarlijkse schietwedstrijd van de gemen boren.
meentelijke reservepolitie vindt plaats op
BARTJE zaterdag 21 december.

„WELTEVREDEN
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De rijschool met het grootste percentage DIRECT G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR en V.W, BESTEL
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd!

Wegens enorm succes zijn wij gestart met.een tweede „SIMCA 1000". Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis theorie en gratis halep
en brengen en
WO % succes. Reeds velen gingen.u voor. Doe ala zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopleidingen
zijn wij het aangewezen adres. Er is nog plaats voor enkele personen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Het spreekuur van de burgemeester zal
niet op woensdag 11 dec., maar op donderdag 12 december a.s. van 10-12 uur plaats
hebben.

Stijging seizoenwerkloosheid
maar spanning op de arbeidsmarkt duurt onverminderd voort

Uitslag verloting Z.S.V. „Zandv.- In november steeg de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 19.944 tot
23.487. De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjejcten nam met 180 toe en
meeuwen." afd. handbal
84, 295, 391, 469, 498, 548, 589, 652, 1011,
1012, 1175, 1425, 1449, 1535, 1565, 1966,
1980, 2130, 2137, 2200, 2270, 2298, 2641,
2668, 2777, 2925, 3284, 3400, 3497, 3692.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de
heer J. Drayer, Van Lennepweg 61-4, des
avonds na 19.30 uur.

Ballon vloog 380 km ver
De stichting „Touring Zandvoort" heeft
de uitslag bekend gemaakt van de op 30
juli gehouden ballonnenwedstrijd voor kinderen van badgasten en inwoners.
De grootste afstand blijkt te zijn afgelegd door ballon nummer 620, die 380 km
ver kwam en gevonden werd in Katzenbach bij Rockenhausen. Deze ballon werd
opgelaten door Albert van der Moolen uit
Zandvoort.
De tweede prijs ging naar Dini van Duyvenbode uit Amsterdam. Haar ballon ging
312 km ver en werd gevonden in Eckmühle bij Brodenbach.
Derde prijs: Ko Slokkker uit Zandvoort,
afstand 309 km, gevonden in Gransdorf
(Eifel).
Vierde prijs: Raymond ten Brink, Zandvoort, afstand 176 km, gevonden in Bilzen in België.
Vijfde prijs: Sonja Brakker, Zandvoort,
afstand 165 km, gevonden in Gent,
België.

Mutaties in Bestuurdersbond

•

kwam daarmee op 994. Derhalve steeg het aantal werkloze mannen met 3363 tot
22.493.
|
Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeids
reserve bleef ongewijzigd en bedroeg derhalve 24.000.
De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve van mannen, welke zich in vrijwel
alle beroepsgroepen voordeed, is geheel
seizoenmatig van aard. De toeneming was
dan ook voornamelijk geconcentreerd Jn
de, seizoengevoelige beroepsgroepen zoals
de bouw, de landbouw en de losse arbeiders. Het feit dat 't trendcijfer zich handhaafde op hetzelfde, zeer lage niveau van
eind oktober wijst er op, dat de vermeerderiug van de werkloosheid uitsluitend
werd veroorzaakt door de voor deze tijd
van het jaar normale vermindering van de
werkgelegenheid in de van het seizoen afhankelijke bedrijfstakken en dat de spanning op de arbeidsmarkt onverminderd
groot bleef.
In de beroepsgroep bouw steeg de werkloosheid als gevolg van het feit, dat tegen
de winter weinig nieuwe bouwwerken worden begonnen, terwijl anderzijds veel onder handen zijnd werk gereed komt. Dat de
toeneming in de afgelopen maand belangrijk geringer was dan in de overeenkomstige periode van het vorige jaar moet
worden toegeschreven aan het verschil in
weersomstandigheden. Vorig jaar namelijk
viel de winter vroeg in, hetgeen het doorwerken in de bouw belemmerde.
In de beroepsgroepen landbouw en losse
arbeiders steeg de arbeidsreserve als gevolg van het aflopen van de seizoenwerkzaamheden. Ook hier is de stijging gerin-

ger dan vorig jaar november als gevolg
van het verschil in weersomstandigheden.
Tekenend voor de huidige spanning op
de arbeidsmarkt is, dat de arbeidsreserve
in de beroepsgroep metaal vrijwel ongewijzigd bleef, terwijl in vorige jaren in november steeds enige stijging van de werkloosheid in de metaal plaats vond.
Een aanwijzing voor de krapte op de arbeidsmarkt geeft ook de vergelijking van
de oktober- en novembercijfers van 1962
en 1963 van de minder geschlkten. In dezelfde richting wijst het feit, dat bij het
kantoorpersoneel thans een daling van de
werkloosheid valt waar te nemen, terwijl
in de overeenkomstige periode van het vorig jaar een stijging plaats vond als gevolg van een enigszins geringere plaatsingsmogelijkheid van administratief personeel.
De stijging van de seizoen- en de structuurwerkloosheid is een gevolg van het
aflopen van het seizoen.
Het aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten nam in november met rond 400
af. Deze afneming van het aanbod van
vrouwen is normaal voor de tijd van het
jaar en is ten dele een gevolg van plaatsing van winkelpersoneel in verband met
de feestdagen in december. Daarnaast
daalde de werkloosheid van kantoorpersoneel als gevolg van de plaatsing van jeugdigen.

Vrijdag 13 december a.s. houdt de Zandvoortse Bestuurdersbond in Ons Gebouw
>een Ledenvergadering?. In verband met
het aftreden van de voorzitter, de heer L.
H. Cohen, en de tweede voorzitter, de heer
Kransen, dient het bestuur te worden aan- In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
gevuld. Kandidaat werd gesteld de heer
1963
D. A. Heijnen van de Algemene Bond van
eind okt.
eind nov.
ambtenaren.
Werkloze
mannen
.'
19.130
22.493
Voor het correspondentschap voor het
(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
7.142
7.149
Bureau voor Arbeidsrecht werden de heOp
aanvullende
werken
werkzaam
814
994
den Koper („Mercurius") en Wiersma
(ANB) kandidaat gesteld.
Geregistr. arbeidsreserve mannen
' 19.944
23.487
Werkloze vrouwen
5.477
5.051
Begin van brand
(waarv. op soc. werkv.z.objecten)
810
781
Zaterdagmorgen werd de politie omstreeks
Openstaande aanvragen mannen
86.453
80.499
half vijf door een bewoonster van een woOpenstaande aanvragen vrouwen.-.
37.667
37.378
ning aan de Van Lennepweg, gewaarschuwd voor een begin van brand. Bij aan- Een analyse van de geregistreerde arbeidsreserve van mannen leidt tot de volgende
komst bleek de woonkamer van het per- verdeling:
ceel met een roetlaag bedekt en werd een
•eind nov.
eind okt.
vrijwel verkoolde stoel aangetroffen. Een
Seizoenwerkloosheid
2.000
4.000
onderzoek bracht aan het licht, dat een
Wrijvingswerkloosheid
7.000
7.000
spiegel, die boven de schoorsteen hing, op
Werkloosheid minder-geschikten
10.000
10.000
de stoel was gevallen. Door de schok moet
Structuurwerkloosheid
1.000
2.000
de stoel'tegen de kachel, .zijn geschoveh.
Het vuur was door gebrek aan zuurstof
23.000
20.000
in de kiem gesmoord.

Winters groentepalet
Menige huisvrouw zal met enige droefenis afscheid hebben genomen van de zomergroenten. Maar is er eigenlijk wel een reden om te treuren. Ook de wintergroenten,
zelfs de allergoedkoopste kunnen zó op tafel gebracht worden, dat iedereen er van
smult. Denkt u eens aan de prachtige rode kool. Natuurlijk moet u haar niet laten
koken tot ze zwart ziet. Dan de mooie groene preien, die heus niet alleen in de soep
verrukkelijk zijn. En wie houdt er niet van zuurkool? Altijd „stamppot zuurkool"
is niet nodig: er zijn vele variaties met deze groente mogelijk. Waagt u zich b.v.
eens aan het volgende gerecht. Veel moed is er trouwens niet voor nodig.
Recepten voor 4 personen
Zuurkoolschotel
600 ô. 750 gr. zuurkool, pl.m. 400 gr. mooi
poelet *), zout, peper, plm. 4 af gestreken
theelepels paprikapoeder, 2 eetlepels, (l
klein blikje) tomatenpuree, plm. 50 gr.
boter of margarine, 2i/s dl water; puree
van l a li/2 kg aardappelen.
Het oelet inwrijven met peper en zout
en in de boter of margarine lichtbruin bakken. De tomatenpuree, het paprikapoeder
en het water toevoegen en de massa 'stoven
tot het vlees bijna gaar is. Rundvlees plm.
ï uur, varkensvlees plm. »/2 uur. De zuurkool toevoegen en het geheel nog plm. 15
minuten verhitten tot de zuurkool gaar is.
De zuurkool apart opdienen met een luchtige, vooral niet te stijve puree. Of de
zuurkool laag om laag met de puree in
een vuurvaste schotel overdoen. Als laatste laag puree nemen. Desgewenst de puree met een dun laagje paneermeel bedekken en enkele klontjes boter of margarine er op leggen. Het gerecht in de oven
een bruin korstje geven.

Rode kool met gebakken uien
500 gr. rode kool, 500 gr. uien, zout, peper
of piment, laurierblad (l a 2 kruidnagelen), suiker, azijn, plm. 25 gr. (2 eetlepels)
boter of margarine.
De kool schoonmaken en snipperen. De
kool opzetten met weinig water, zout en
kruiden en in plm. 25 a 30 minuten gaarkoken. De uien schoonmaken, in ringen
snijden en in de boter of margarine zachtjes lichtgeel bakken. De kool (afgieten
en) op smaak afmaken met azijn en suiker. De uien vlak voor het opdienen losjes dooi' de kool mengen zodat de uien
licht van kleur blijven. Deze kool is zeer
smakelijk bij runderlappen, rolpens, gebakken bloedworst of gebakken panharing.

Prei met hamsaus
plm. 2 kg prei, zout, peper, bijna 2 eetlepels bloem, azijn of citroensap, 100 gr.
ham (boter of margarinie).
De prei schoonmaken, in de lengte doorsnijden, schoon spoelen en in stukken snijden. Indien nodig de stukken nogmaals
wassen. De groente opzetten met weinig
water en zout en vlug gaarkoken. Kook*) Inplaats van vers vlees kan hiervoor tijd 10 è 15 minuten. De prei op een vergiet laten uitlekken of afgieten. Het vocht
een rest vlees gebruikt worden.

C. A. L. Janssen
Internist

Afwezig
t.m. 18 december
KLUSJESMAN
vraagt
schilder- en witwerk
BUI. pr. Br. 9602 bur. Z.C.
Te koop: l paar STALEN
NOREN z.g.a.n.
Telefoon 4660.

FLAT

Café OOMSTEE

Groot
herenhuis

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

UW E I G E N POES
is graag buiten, maar de
stakkerds die dag en nacht,
aonder voldoende voeding,
met tuin in rustig ged. aan de felle koude zijn
v. Zandvoort door part. blootgesteld, hunkeren naar
een plaatsje bij de kachel.
te koop gevr.
Br. nr. 9604 bur. Z.Crt. Toe, strijk uw hand over
uw hart en bel Dierenbescherming, tel. 4561. Een
zwerfpoes is aanhankelijLaat ons uw MEUBELEN ker, en bedenk dat uw
OVERTREKKEN. Zó ko- eigen poes ook een zwerfmen als nieuw terug. Bel dier kan .worden!
3116 en wij komen met de
nieuwste, en
modernste
stalencollectio bij u thuis.
Vrijblijvend advies. HEE- GARAGE TE HUUR, omg.
MEIJER, v. Ostadestr. 7a. Zeestraat. C. Stuurman,
Engelbertsstraat l, tel.3284

Zeekant, Ie of 2e etage te
koop gezocht. Br. nr. 9603
bur. Zandv. Courant.

AUTOVERHUUR •
„ZANDVOORT"

Meisje b.z.a. voor BABYSIT in de, avonduren.
Telefoon 3016.
Gevr. NET PERSOON v.h.
schoonhouden van trappeniiuizen van flats. Leico
schoonmaakbedrijf, Marnixvan St. Aldegondestraat 3?

Vei-huur van Opeis en
Volkswagens met roldak.
Tel. 4580, b.gr.gr. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
De beste en modernste

Te koop: T R I X - T R E I N
ƒ 30,-.
Burg. Beeckmanstraat 23.
BIJLESSEN aang. in WISNATUUR- en SCHEIKUNDE. Telefoon 2206.
Te koop: BADKUIP ƒ 15,-.
Zandvoortselaan 17.
Gevr. voor 19-7-'64 tot
9-8-64 voor 4 pers. uit Bremen 2 SLAAPKAMERS.
Voor periode 29-7-'64 tot
15-8-64 v. 3 pers. uit Keulen
l SLAAPK. m. 3 bedd. Alles incl.: ontbijt en avondmaaltijd. Br. nr. 9601 Z.C.

Benny Goodman
heeft verscheidene malen
ook klassieke muziekwerken gespeeld. De critici
waren vrijwel unaniem vol
lof. Er bestaan ook enige
opnamen van.
In een rol AUTO-DROP
vindt u op elke tabletverpakking een interessant
verhaal. Vraag naar

AUTO-DROP
van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25 cent.

COBI BEEK-MEISNER
GEDIPL. SCHOONHEIDSSPECIALISTE
W. Draijerstraat 3, tel. 3412
Modernste
behandelingsmethoden voor o.a. gezichtsen lichaamsmassage, blijvende ontharing enz.
Vêrmagerinq door behandeling met infrarood Sauna, Vibro Massage en/of
de nieuwste Amerikaanse

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 14 dec., 8 uur
Toneelgroep Theater

Terug naar
Warschau
Zondag 15 dec., 8 uur
Toneelgroep Theater

Terug naar
Warschau
Dinsdag 17 dec., 8 uur
De Nieuwe Komedie

De Knecht van
twee meesters

„Reducer"
De salon voor de betere

schoonheidsverzorging

NIEUW!
GEOPEND:
Restaurant „Speciaal9'
Specialiteiten zijn wild- en
Hongaarse gerechten.
Dr. MEZGERSTRAAT 48,
telefoon' 4436, Zandvoort.

Vrijdag 20 dec., 8 uur
Nederlandse Comedie

Op hoop van zegen
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv: o.d.
speeld. en 2 dg erv. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.

Feestdiners
c

**v , •

* *,

"

J' ter gelegenheid van bruiloften
J*.en. andere partijen
i.

*

v
!•"

'

•'

Schoenenreparatie

Hotel „Zon en Duin"

maakt H ARM S
Zuiderstraat 8, telef. 2740.*

Dr. "GERKESTRAAT 155—157, tel. 2840

Door gas bedwelmd

Zondagavond trof een bewoonster van een
perceel aan de Marisstraat haar 16-jarige
zoon bewusteloos in de badkamer aan.. De
jongen bleek door gas, afkomstig van de
in de badkamer geplaatste geiser, te zijn
bedwelmd. Na het toedienen van zuurstof
door de inmiddels gearriveerde politie,
werd de jongeman overgebracht naar. het
binden met een papje van bloem en water. Gróte Gasthuis in Haarlem.
De saus mag vrij dun zijn. De ham in
kleine stukjes of smalle reepjes snijden Ongeval op circuit
en door de saus roeren. De saus op smaak Zaterdagmiddag raakte de 24-jarige C.E.K.
uit Egmond aan Zee met zijn sportwagen
afmaken met zout, peper en azijn of ci- ter
hoogte van het rennerskwartier op het
troensap en desgewenst een klontje boter circuit van de baan. De wagen sloeg eniof margarine. De prei door de saus roeren ge malen over de kop en werd zwaar, beschadigd.
en even mee verwarmen.
naast de bestuurder zittende 42-jariMaakt u ook van wintergroente eens een geDe
chef van een drukkerij uit Monnikenrauwkostsla. Die kan er toe bijdragen dat dam, werd met een zware hersenschudding
uw maaltijden gevarieerd blijven.
i
naar het Grote Gasthuis in Haarlem overgebracht.
Slaatje van Savooiekool en banaan
400 gram savooiekool, 2 bananen, peter- Radio-telegraafverkeer
selie, plm. l1/., eetlepel mayonaise of sla- tussen Nederland en Indonesië
saus, l eetlepel azijn of citroensap, l thee- Op verzoek van de Indonesische adminilepel mosterd (l theelepel paprikapoeder, stratie is met ingang van gisteren (9 desuiker), zout.
ceber) het rechtstreeks radio-telegraafEen slasaus maken van mayonaise of verkeer tussen Nederland en Indonesië
slasaus, citroensap of azijn, zout, mosterd (Amsterdam-DJakarta) hervat.
(paprikapoeder, suik'er). De kool wassen
Deze dienst werd op 17 november 1960
en heel fijn snipperen. De bananen schil- in opdracht van de Indonesische regering
len en in stukjes snijden. De peterselie gestaakt.
wassen en zeer fijn sneden. De kool, banaan en peterselie door het sausje mengen.
De sla garneren met fijngehakte peterselie

Concert voor diamanten echtpaar
De Zandvoortse Muziekkaple o.l.v. de' heer
Wildschut geeft morgenavond in het Gemeenschapshuis een uitvoering van gewijde muziek ter gelegenheid van het 60jarig huwelijksfeest van het echtpaar J.
Zwemmer-v.d. Schinkel.
Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal verloor de wedstrijd
tegen Haarlem 4 met 4-1. Het tweede deelde de punten met Nieuw Flora, 4, 2-2.
K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
december luidt als volgt: 1. A. Schaap
5168; 2. H. Bol, 5008; 3. J. Paap Jr. 4907;
4. B. Visser 4879.

' rl
Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans
Andersch - De roodharige.
Barnes - Nachtwoud.
Eberhart - Het huis in de storm (det.)
Hardy - De deserteur van Muratoli.
Höijer - De lawine.
Kennedy - The forgotten smile.

t

Ontwikkelingslectuur:
Alema - Electriciteit voor iedereen.
Geijl - Geschiedenis van de Nederlandse
stam, deel 4, 1701—1751.
De, Graaf - Automerken.
''
TELEFOONNUMMERS Graham - Het geheim van het geluk. " ''
Hoogland - Tips voor een rustige vakantie
EN ADRESSEN
in Frankrijk.
2100 Politie (alleen noodgevallen)
Kroes - Bridge Het a b c van de moderne
2345 Gemeente-secretarie
biedtechniek.
3043, 3044 Politie
Prinses, jaargang 1962, deel 1.
2000 Brandmelding
De taak van Nederland ten aanzien van de
4389 VAMOR-Rijschool „De JJrandmg",
ontwikkelingslanden.
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinierman, Zand- (Uitg. Ned. Mij. v. Nijverheid en Handel)
voortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O-. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
Voor
3227 ,£>e Oude Tijd", antiek, in- en verkoop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,Jïinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Bsvé, Gr. Krocht 17.
naar
2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaarden, gasforn. en wasautom.
4673 Nachtveillgheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, üanavoortae
Achterweg l, telefoon 2135
Courant, Achterweg 1.

Belangrijke

Zandvoortse Bridgeclub
•Na de vierde wedstrijd van de eerste competitie staat het dameskoppel Brossois-Fabel in de A-lijn bovenaan met 245,13%,
gevolgd door het koppel Fabel-Stor met
237,26%.
In de B-lijn volgt promotie voor
het dameskoppel Van Dartelen-Vallo met
239,56% en zo goed als zeker voor het damsekoppel Keur-Schutte met 226,33%.
Ook in de C-lijn maken de koppels mevr.
Stor-Heldoorn en fam. Coops met resp.
217,92% en 212,44% een goede kans voor
promotie naar de B-lijn.
In de D-lijn maakt alleen het dameskoppel Baay-den Belder een goede kans
op promotie. Het dameskoppel SpoelderWeller met 205,48% heeft nog veel tegenstand te overwinnen.

<

familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
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Ontwerp Streekplanherziening G.S.
aanleiding voor b. en w. bezwaarschrift in te dienen
In de gemeenteraadsvergadering van a.s. dinsdag stelt het college van ta. en w. de
raadsleden voor een bezwaarschrift in <.e dienen bij Ged. Staten van Noord-Holland
over het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van de streekplanvoorschriften
door de provincie.
Het voornaamste bezwaar van het gemeentebestuur tegen de gedeeltelijke herziening
van de streekplanvoorschriften is, dat het gewijzigde tracé van de noordelijke randweg door Zandvoort, zoals de gemeente die in een schrijven aan G.S. d.d. 24-5-1963
heeft voorgesteld, niet in de wijziging is opgenomen.
Een beslissing over het tracé van deze
noordelijke randweg achten b. en w. op
korte termijn noodzakelijk, „omdat dit
tracé een integrerend bestanddeel vormt
van de verder te ontwikkelen stedebouwkundige plannen van Zandvoort".
In hun begeleidende brief bij het nieuw
streekplanontwerp hebben G. S. meegedeeld dat de beslissingen over de randwegen worden uitgesteld tot een verderreikende herziening van het streekplan op
dit punt, waar dit project in onderling
verband beter zal kunnen worden beoordeeld, aan de orde zal zijn.
Het komt er dus op neer dat G.S. kortweg gezegd hebben dat de tijd om zich
over randwegen te beraden nog niet rijp
is. Het college van b. en w. wenst zich
hierbij niet neer te leggen. „Als vaststaand mag toch worden aangenomen", zo
stellen b. en w. in het voorstel, „dat een
nieuwe oostwestverbinding in welke vorm
ook tot stand zal komen". Voor het tracé
van de randwegen", zo gaat het voorstel
door, „is het betrekkelijk onbelangrijk of
dit nu zal zijn de door de provincie ontworpen weg benoorden Aerdenhout, dan
wel het plan-De Ranitz.
De dienst van publieke werken heeft namelijk het tracé van de randwegen zodanig ontworpen, dat deze op de beide plannen uitstekend zal aansluiten.
Dit tracé — het zogenaamde wegenschema C — voorziet in de aanleg van
een verkeersweg die van de Van Lennepwég via de Linnaeusstraat in oostelijke
richting voert en die dan met een ruime
boog om het boogkanaal heen aansluit op
de Zandvoortselaan ter hoogte van de
voormalige manege.
De grote voordelen hiervan ten opzichte
van de oude noordelijke randweg zoals die
nog op het gewijzigde streekplan van de
provincie voorkomt (doortrekking van de
Herman Heijermansweg naar de v. Lennepweg) zijn volgens het college:
1. De weg kan over de gehele lengte op
een zodanige breedte als voor het hedendaagse verkeer vereist worden aangelegd.
2. De weg kan door middel van een tunnel onder de spoorlijn Haarlem-Zandvoort worden doorgevoerd zodat er geen
gelijkvloerse kruising nodig is. Deze
tunnel kan bovendien boven het grondwaterpeil aangelegd worden.
3. Het gehele gebied binnen de door Zandvoort voorgestelde tracêwijziging valt
in het uitbreidingsplan.
4. Hierdoor zullen straks alle bewoners
van 't plan Noorderduinweg van de busroute over de randweg kunnen profiteren.
Het bezwaar dat aan het streekplan kleeft
dat de traverse door Aerdenhout eerst
naar de Zandvoortselaan wordt geleid om
één kilometer verder in een drietand te
worden uitgesplitst naar Zandvoort-Zuid,
Centrum en Noord zal worden vermeden.
Deze ingewikkelde planning zou dus
achterwege kunnen blijven indien G.S. de
plannen van het gemeentebestuur tegemoet zouden willen komen.
Als tweede bezwaar tegen het streekplanontwerp brengt het college van b. en
w. naar voren dat aan het terrein ten
noorden van de Zandvoortselaan (Nieuw
Unicum) de bestemming werd gegeven
van bijzondere bebouwing ten behoeve
van de bouw van een verpleeg- en revalidatiehuis voor chronische zieken en iiivaliden. Dit verdient naar de mening van
het college aanbeveling aangepast te worden aan de wijziging van het uitbreidingsplan van de gemeente.
Op grond van het hierboven opgesomde
stellen b. en w. de gemeenteraad voor een
bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten.
*
De zittingsduur der leden van de schoonheidscommissie zal op l januari a.s. zijn
verstreken, deelt het college de raad
mede.
Overeenkomstig de verordening; rcgelende de samenstelling en de werkkring
van die commissie, moet de raad voor de
tijd van 4 jaar uit een voordracht van 8
personen, in te dienen door het Bestuur

van de Bond van Nederlandse Architecten,
vier „gewone" leden voor deze commissie
benoemen.
Volgens genoemde verordening treedt
een lid van het college van burgemeester
en wethouders op als voorzitter van de
schoonheidscommissie en is de directeur
van de dienst van publieke werken lid van
de commissie. Beiden hebben in de commissie een raadgevende stem.
B. en'w. stellen de raad voor uit de navolgende voordracht, waarvan de vier
eerstgenoemde personen momenteel zitting hebben, 4 leden van de schoonheidscommissie te benoemen voor het tijdvak

van l januari 1964. tot l januari 1968:
1. B. J. M. Stevens te Haarlem; 2. L. H. P.
Waterman te Amsterdam; H. W. van
Kempen te Bloemendaal; 4. ir. H. A. van
Oerle te Leiden; 5. P. H. van Rhijn te
Amsterdam; 6. F. J. van Gooi te Amsterdam; 7. Sj. Schamhart te 's-Gravenhage;
8. ir. H. Spruit te Santpoort-Noord.
Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het jaar 1964 in de laatslgehouden vergadering van de raad heeft de
heer A. J. van der Moolen het voorstel gedaan om het heffingspercentage van de
rioolbelasting te verhogen van 7 op 10%
van de kadastrale opbrengst der gebouwde eigendommen.
De meerdere inkomsten uit deze belastingverhoging kunnen worden gesteld op
ƒ 45.000,—, waardoor het tekort op de
primitieve begroting volledig wordt gedekt.
De stemmen over dit voorstel staakten
in de genoemde vergadering en het college van b. en w. nodigt de raad thans opnieuw uit dit voorstel in • stemming te
brengen. Indien dit voorstel niet door de
raad wordt aanvaard, • zullen b. en w. de
verhoging van de gasprijs met l cent aan
de orde stellen, waartoe zij de raad adviseerden in het betreffende raadsvoorstel.
De hieruit voortvloeiende meerdere inkomsten kunnen worden geraamd op ƒ 43.500.

Ondeskundig plaatsen gasgeisers
oorzaak van ongevallen
In verband met enkele recente ongevallen
ten gevolge van ondeskundige plaatsing
van gasgeisers, heeft de directie van de
gemeente-bedrijven een viertal aanwijzingen verstrekt ten dienste van de gasverbruikers in Zandvoort.
1. De aanleg, wijziging en het onderhoud
van gasinstallaties (leidingen, toestellen enz.) mogen alléén geschieden door
erkende gas- en waterfitters (loodgieters), na goedkeuring van het gemeente gasbedrijf. De installaties moeten
door het gasbedrijf gecontroleerd worden.
2. De gasinstallatie-voorschriften (GAVO)
die door de Hoofdcommissie voor de
Normalisatie in Nederland onder N.1078
zijn vastgesteld, zijn in Zandvoort van
kracht. De erkende gas- en waterfitters zijn verplicht zich aan deze voorschriften te houden.
3. In de installatie-voorschriften wordt in
de ar. 72, 87 en 92 o.a. verplichtend gesteld dat gasgeisers geplaatst in baden douchecellen op een afvoerkanaal
aangesloten moeten worden.
Bovendien zijn voorschriften vastgesteld
voor het aanbrengen van luchttoevoeropeningen in deze ruimten, omdat voor
de verbranding van het gas veel lucht
(zuurstof) vereist is.
Indien de luchttoevoer naar de bad- en
doucheruimte onvoldoende is en bovenclien de gasgeiser niet op een afvoerkanaal aangesloten is, bestaat de kans
dat men tijdens het baden onwel wordt.
4. In een onverwarmde badkamer, douchecel of keuken, moet, ter voorkoming

van het bevriezen van een geiser, de
waakvlam niet branden. Het water
moet uit de geiser worden getapt.
Het laten branden van de waakvlam
voorkomt n.l. niet bij strenge vorst het
stukvriezen van het onderste gedeelte
van de geiser (kranenstel + membraamhuis).
Het gevolg kan dan zijn dat gas naar
de brander kan strom'c-n. De brander ontsteekt dan en kan door stoomvorming
een explosie veroorzaken.

feest uan 1S13
De dag was aangebroken. Vader roffelde als een trommelslager op
de deur van ons slaapvertrek en riep: „Opstaan jongens, vandaag
vieren we de liernjzems van Nederland". Mijn broers en ilc gleden
van de trapleuning omlaag en wij gingen de eetkamer bennen. Vanaf
liet plavond van do kamer hingen slingers die veel weg hadden van
de lianen, waarmee Tarzan van de apen zich door het oerwoud
slingerde. Maar het kwam niet in ons op hierop te zinspelen.
Het was een plechtig ogenblik. Met behulp van mijn oudste broer hing mijn vader
een sjerp om en nam plaats op het krukje voor het huisorgel. De eerste twee coupletten van het volkslied deden de slingers boven ons hoofd trillen en ivij volgden —
in gedachten — de bewegingen van de man van het woud.
Vader vertelde hoe de vijand 150 jaar geleden in paniek over de grens ivas gevlucht, nadat goede vaderlanders de totliuisjes van de indringers in brand hadden
gestoken. Daarna was de stadhouder-lcomng op het strand ontsclieept en onder gejuich van het volk ingehaald. Met een driewerf hoera, gingen wij aan tafel. Onder het eten van de bescliuiten inet muisjes en het drinken van chocolademelk,
voelden wij dat Tarsan ons geen ogenblik uit het oog verloor.
„Jassen aan, jongens", riep vader na het feestmaal, „wij gaan naar buiten". Mijn
oudste broer gaf ons ieder een fel gekleurde toeter en een vlaggetje. Vader aeed
de deur open en wij volgden hem al toeterend en met de vlaggetjes zwaaiend. De
huizen, de straten-en de mensen zagen er uit als een day door de week. Er waren
geen vlaggen, geen versieringen in de bomen en de voorbijgangers dansten met.
Hen man draaide het raampje van zijn aat-o naar beneden en riep: „Waar is het
J eest?" Een meisje vroeg: „Is er iemand jarig en mag ik mee" f
Wie liepen verloren met onze toeters en vlaggetjes tussen haastige mensen op weg
naar hun werk, vrouwen met boodschappentassen en jongens op gierende bromfietsen. Alleen van het gemeentehuis hing een vlag, maar niemand toonde belangstelling. Zelfs de wind niet.
Wij
begonnen te verlangen naar de
lianen
in de
eetkamer
waarin
Tarsan zich verborgen hield. Vader scheen onze gedachten te raden en draaide
zich plotseling om. „Wij gaan naar huis, jongens", zei hij en met een blik op de
wereld buiten otis — „de mensen zijn van hun geloof gevallen".

Kerstactie „stille nood"
Ie verantwoording: J.G. ƒ 5; Tw.B. N.V.
ƒ 25; L.J.R.N.V. ƒ 50; H.U.T.v.V. ƒ 25;
A.A.C, ƒ 500; M.S. ƒ 20; Mp. Zand v. D.
ƒ 150; A.J.V.N.V. ƒ 25; Y.A.d.B. ƒ 10;
K.H. ƒ 3; G.N.d.H. ƒ 10; v.d.B. ƒ 3;
v.P. ƒ 5; A.A.Sr. ƒ 5; H.V.Z. ƒ 25; fani.
T. en M. ƒ 13,50; A.H. ƒ 5; J.v.d.W. ƒ 10.
Totaal ƒ 889,50.

Schoolarts neemt afscheid
De heer D. J. Bakker, schoolarts van de
schoolartsendienst voor Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, verlaat met ingang
van l jan. 1964 deze dienst met pensioen.
Woensdag 18 december a.s. vindt in caférestaui'ant Boekenrodc te Hecmsterte-Aerdenhout een officiële bijeenkomst plaats,
waar van 3.30 tot en met 5 uur gelegenheid bestaat afscheid van de schoolarts te Sint bezocht kinderhuis
.1.1. zaterdag heeft Sint Nicolaas, op uitnemen.
nodiging van het Initiatief-Comité Zandvoort en de directie van een groot bedrijf,
een bezoek gebracht aan het kinderhuis
„Groot Kijkduin". De kinderen en het perVoor de a.s. Kerstdagen:
soneel ontvingen van de Sint pakketjes en
KERSTBRODEN
'A
versnaperingen. Sint Nicolaas vond het
KERSTKRANSEN
&
jammer dat de officiële intocht in ZandKERST-PETIT-FOURS
voort dit jaar geen doorgang kon vinden.
PUDDINGEN
POLONAISES
Maar hij hoopte volgend jaar de kindeHORS d'OEUVRES
ren van de badplaats weer allemaal te
HUZARENSALADE
zien.
RUSSISCHE EIEREN
Na afloop van het bezoek van de SpaanZALMSALADE
PASTEITJES
se bisschop aan „Groot Kijkduin", deelde
CROQUETTEN
het Initiatief-Comité Zandvoort mee, dat
BITTERBAL.LEN
een schrijven was gezonden aan burgeOnze specialiteit:
meester mr. H. M. van Fenema. Hierin
IJstaarten
Cassata-ijs
wordt de eerste burger van Zandvoort
verzocht zich nog eens te beraden over
RINKEL
zijn ingenomen standpunt t.a.v. de officiëDe zaak voor kwaliteit
en fijne smaak
le ontvangst van Sint Nicolaas. Het coTelefoon 2820
mité is van mening dat zeker een oplossing voor de gerezen moeilijkheden kan
worden gevonden.

1. Notulen.

*
Telegraaf- en telefoondienst

Op de beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag zal de telegraaf- en telefoondienst
worden uitgevoerd als op zondagen. Op
vrijdag 27 december is de dienstuitvoering
normaal.

Ambtenaren gaan kienen
De Personeelsvereniging van ambtenaren
organiseert de traditionele kienavond op
zaterdag 21 december a.s. in „Zomerlust".

Kerst en Nieuwjaar

Op woensdag 25 en donderdag 26 december zal de dienstverlening zijn als op zondag.
Op vrijdag 27 december is de dienstuitvoering in het algemeen normaal; te
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage zullen de ochtend- en middag-briefpostbestellingen echter aanvangen .als op
maandag.
Op zaterdag 28 december zal een normale briefpostbestelling plaatsvinden.
Ook zullen op die dag de vóór of op 24 december ter post bezorgde briefpakjes,
aangetekende stukken en postpakketten
besteld worden, voorzover niet reeds eerder besteld.
Maandag 30 december en dinsdag 31
december zal de dienstuitvoering normaal
zijn.
Op woensdag l januari '64 is de dienstuitvoering als op zondag.
Donderdag 2 januari zullen te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage de
ochtend en middags-briefpostbestellingen
aanvangen als op maandagen.
In de periode van 24 december 1963 t.m.

voor de openbare vergadering van
de raad op dinsdag 17 december '68
des namiddags 8 uur.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslagen enz.
4. Voorstel tot indiening van een bezwaarschrift tegen de ontwerp-wijziging van het Streekplan voor ZuidKennemerland.
5. Belegging van de reserves van de woningbouwvereniging „E.M.M," bij de
gemeente.
6. Verstrekking geldleningen aan de woningbouwvereniging „E.M.M."
7. Begroting 1964 (rioolbelasting-gasprijs).
8. Verhuur van grond voor de bouw van
een r.k. noodkerk in plan-Noord.
9. Verkoop van bouwterrein nabij de vanGalenstraat aan de N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij
„De Gouwestreek".
10. Verkoop van grond t.b.v. de bouw van
een transformatorhuis voor het P.E.N.
11. Verlenen van een extra' bijdrage aan
de afd. Zandvoort van het Verbond
voor Veilig Verkeer.
12. Salarismaatregelen 1963.
13. Salarismaatregelen 1964.
14. Pensioenmaatregelen wethouders enz.
15. Rondvraag.

PTT tijdens feestdagen
Postdienst

l Raadsagenda

•^

3 januari 1964 zullen zo nodig extra buslichtingen worden uitgevoerd.
Postvervoer

*

De nachtposttreinen zullen niet rijden in
de nachten van 24/25 t/m 26/27 december
1963 en in de nachten van 31 december '63
op l januari 1964 en van l op 2 januari
1964. In de vroege ochtend van 27 december 1963 en 2 januari 1964 zullen door
de PTT extra expeditie-maatregelen
worden uitgevoerd.

Kerstfeest voor bejaarden
De bejaardensociëteit „Voor Anker" verzoekt de houders van plaatsbewijzen voor
het op 23 december in theater Monopole
te houden kerstfeest, om 1.30 uur in het
theater aanwezig te zijn. Voor dit kerstfeest zijn nog enige plaatsen beschikbaar.
Hiervoor kan men zich opgeven bij de bejaardensociëteit, café-restaurant Zomorlust, in de Kosterstraat.
Kinderkoor geeft uitvoering
Zandvoorts Christelijk Kinderkoor zal onder leiding van zijn dirigent, de heer G.
J. Moed, op woensdag 18 december een
kerstconcert geven in de Hervormde Kerk.
Medewerking verlenen Tineke van Raalte, sopraan, Gerhard Boogaard, orgel, en
mej. A. Houtman, die het kerstcvangelie
zal lezen. Mevr. F. Nierop-Petiet verzorgt de pianobegeleiding.
Het • programma vermeldt naast samenzang diverse kerstliederen in een bewerking van de heer G. J. Moed, drie Franse
kerstliederen voor sopraan en orgel en de
Kerstcantate van Jan Zwart.

Films voor Zvm-jeugd
Woensdag 18 december vindt in Zomerlust voor de jeugdleden van de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen een filmvoorstelling plaats.
Aanleg parkeerterrein gegund
Het gemeentebestuur heeft de aanleg van
een parkeerterrein aan de Parallelweg gegund aan de firma G. van Duijn te Katwijk a. Zee, voor een bedrag van ƒ 70.750.

Ongeval
Dinsdagochtend viel mevr. W.v.d.H. in het
gebouw van de dienst van publieke werken
van een trap. Met een ernstige hoofdwond en een zware hersenschudding werd
het slachtoffer naar het Grote Gasthuis in
Haarlem overgebracht.

Watergetijden
HVV
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15 3.13

16
17
Kerstbijeenkomst NCVB
18
De kerstwijdingsbijeenkomst van de Ned. 19
Christen Vrouwenbond wordt gehouden op 20
vrijdag 20 december a.s. in het jeugdhuis 21

van de Ned. Hervormde Kerk.
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Samengesteld door P. van der Mlje KCzn

De komende'feestdagen
hoort en ziet u alles op z'n best met
Philips apparaten

e** spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag 7 december:
Zandvoortmeeuwen-OSDO
Zandvoortmeeuwen 2-TYBB
Adsplranten:
O. Gezellen a-Zandvoortm. a
.EDO b-Zandvoortmeeuwen b
Zandvoortm. e-Kennemerland b
Pupillen:
Zandvoortmeeuwen c-TYBB b
Zandvoortmeeuwen d-TYBB c
Zandvoortm. f-DSS d
Uitslagen zondag 8 december:
Zandvoortmeeuwen-Velsen
Kennemers 2-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3-Velsen 2
Ripperda 6-Zandvoortm. 5
Geel Wit 3-Zandvoortm. 6
Zandvoortm. 7-TZB 4
Zandvoortm. 8-Heemstede 4
Junioren:
Zandvoortmeeuwen a-Beverwijk a
Alliance b-Zandvoortmeeuwen d
Zandvoortmeeuwen s-Vl. Vogels a

K.J.C. Zandvoort

Zandvoortse Bridgeclub

3-0
5-1
0-2
afg.
3-2
afg.
3-1
3-0
4-7
7-2

Programma zondag 15 december:
Zandvoortm.-Quick A
14.30 u.
WB 2-Zandvoortm. 2
'" 12 u.
21 Waterloo 2-Zandvoortm. 3
9.45 u.
26 Zandvoortm. 4-BSM 2
12.30 u.
67 Hillegom 3-Zandvoortm. 5
9.45 u.
75 THB 4-Zandvoortm. 6
9.45 u.
98 SHS 3-Zandvoortm. 8
12 u.
Junioren:
118 Zandvoortm. a-HFC a
9.45 u.
135 EHS a-Zandvoortm. b
9.45 u.
141 Zandvoortm. c-O. Gezellen b 12.30 u.
154 RCH d-Zandvoortm. d
12 u.
161 Zandvoortm. e-WH a
9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd van a.s. zondag tegen
Quick A komt het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen in de volgende opstelling
uit: K. Vlug; A. C. M. Stokman en S.
Stobbelaar; W. H. Jansen, G. Kerkman en
G. J. Kraaijenoord; J. Visser, R. de Waard,
G. A. Nijkamp, C. S. Schilpzand, J. A.
Molenaar. Reserves zijn: E. Paap, E. H. C.
Jongsma en P. Koopman.

MY HOME
. . is MY CASTLE
Geef uw interieur
sfeer en karakter
vooral nu met deze
intieme feestdagen.
Luxe hoeft echt niet duur
te zijn, wij brengen u bankstellen met
aantrekkelijke
vormgeving in diverse prijsklassen.
Neem er even de tijd voor en kom
eens langs bij:

J.l. woensdag werd in hotel Keur een 'viertallenwedstrijd gespoeld tussen ZBC en de
Bridgeclub Effectenbeurs uit Amsterdam
De wedstrijd stond onder leiding van de
heer Joh. Fabel.
Het Zandvoortse team behaalde een
43-17 overwinning. De ZBC scoorde 671 en
de Effectenbeurs 446 punten. De gedetailleerdo uitslagen luiden:
Sjouwerman-Biseuberger en Stor-Fabel
wonnen met 6-0 (71-5); dames BrossoisFabel en Jongbloed-Schutte verloren met
0-6 (26-79); Berrier-Wanna en dames Berrier-Hagen verloren met 1-5 (39-46); dames Vallo-Van Dartelen en Van PartelenPeen wonnen met 6-0 (73-30); VaderReijer en Kiewiet-Klomp wonnen met 6-0
(85-47); dames Bakkenhoven-Vader en
fam. Kerkman verloren met 0-6 (46-68);
fam. Keur en Brossois-Paap wonnen met
6-0 (77-62); mevr. Stor-Heidoorn en Muider Smit-Notterman wonnen met 6-0
(70-42); fam. de Jong en fam. Coops wonnèn met 6-0 (69-35); dames Polak-Sneiders en fam. Van Straaten wonnen met
6-0 (115-12).
In de twee onderlinge wedstrijden behaalden de fam. Stocker met 48 punten en
de dames Huijsman-van Praag met 30
punten, de overwinning. Mevr. JacobsHulskemper met 46 en mevr. Nottermande Zwarte met 27 punten eindigden op de
tweede plaats.

Programma woensdag 18 december:
ZHC meisjes adsp.-Strawberries
15 u.
„Bridgen voor Plezier"
Ter gelegenheid van het tien-jarig
bestaan van „Bridgen voor plezier" werd
dinsdag 10 dec. in het Gemeenschapshuis
een prijzen-drive gespeeld. De voorz. memoreerde het wel en wee van de vereniging
in de afgelopen tien jaar. Hij verwacht
dat de ongedwongen sfeer op de clubavonden ook in de toekomst bewaard zal blijven. De avond werd besloten met een gezellige kienpartij.

Jl. donderdag slaagde de heer Cees Aai;
voor het candidaatsexamen scheikunde in
de faculteit der wis- en natuurkunde aan
de Universiteit te Amsterdam.

Jeugdschaaktoernooi
Beschutte spoorwegovergangen.
Bij de spoorwegovergangen Verlengde
Haltestraat-Vondellaan en Sophiaweg-Van
Lennepweg, zijn deze w.eek ten behoeve
van het voetgangers- en rijwielverkeer
abri's, wind- en regenschotten, geplaatst
door de dienst van PW. In de raad is
meerdere keren aangedrongen op het
plaatsen van abri's bij do overwegen, waarin voetgangers en fietsers beschutting
kunnen vinden tegen regen en wind tijdens het passeren en rangeren der treinen.

De Zandvoortse Schaakclub organiseert
ook dit jaar weer een jeugdschaaktournoo
ih het Gemeenschapshuis.
De deelname staat open tot de leeftijd van
18 jaar en is kosteloos. Iedereen die op de
hoogte is van het schaakspel kan inschrijven.
Er zal worden gespeeld in groepen verdeeld naar leeftijd. Voor iedere groep is
een hoofdprijs, in de vorm van een medaille, beschikbaar. Ook aan de niet-prijswinnaars zal een blijvende herinnering
worden uitgereikt.
De eerste tournooidag is vastgesteld op
vrijdag 27 december, de tweede op 28 deceber.
j Men kan zich opgeven bij de heren J
Merkelbach, Kerkstraat 6a, H. J. Schutte
Vondellaan la; B. Vos, Zandvoortselaan 1;
Sigarenmag. „'t Tolhuis", Tolweg 14.
De inschrijving sluit op 20 december.

6—12 december 1963
Geboren: Marcelus Maria, z.v. J. C
Mesman en A. M. Heiligers; Gertjan, z.v
M. Schniedewind en H. Paap.
Ondertrouwd: Johannes Bernardus van
Heems en Alma Penaat.
Overleden: Petronella Wllhelmina van Postzegelautomaten aangepast
Breemen, oud 66 jaar, gehuwd met H. O.
In verband met de wijziging van de PTTH. Knötschke.
tarieven per l januari a.s. zal nog deze
week een begin worden gemaakt met de
aanpassing van 1250 blauwe postzegelautomaten. De automaten voor zegels van
10 cent zullen dan bij inworp van een
de kracht van een verkoudheid
dubbeltje 2 postzegels van 5 cent leveren.
Mm bij Vader, Moederen Kind. ••••

l

Op vrijdag 27 december a.s. hopen
onze geliefde ouders, de heer en
mevrouw
F. J. van Deur s en
en
E. Th. van Deursen-Börger
hun 40-jarig huwelijksfeest to vieren.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen
Receptie: 26 december a.s. van 2-4
uur Kenemer Sportpark, Kennemerweg 6.
Zandvoort, december 1963
Zandvoortselaan 129

Huurt bij ons uw {televisie vanaf, ƒ ,24,15
per maand. Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstfaat 7 - Telefoon 2534

Wie helpt onze buschauffeurs aan woonruimte?
Wij zoeken voor enige gehuwde chauffeurs zonder. kinderen

W o o n r u i m t e in Haarlem of omgeving
Aanbiedingen aan de afdeling Personeelszaken van de N.Z.H., Leidsevaart 396, Haarlem.
"l

Kerstfeest 1963

CORSETTEN
Zijsluiting met veter-wit broche ... 25,50
met binnenband (rose) .................. 27,50
met extra zware binnentaand .: ....... 38,50
STEPINS
Stretch zwart en wit .................. 6,95
Lycra, met nylon, voorpand je ......... 8,50
Zware uitvoering ....... . ........ . ....... 17,95
GAINES
'
' ' . ' ' "
Elastiek met stevig Nylon
voorpand met ritssluiting 32,90
Zeer zware uitvoering
...............
37,50
CORSELETS
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Triumph Leicra ........................... 39,90
Triumph, zware uitvoering ............ 49,90
Programma zaterdag H december:
Triumph, extra zware uitvoering ... 69,50
Meisjes: Alliance a-Zandvoort a
15.15 u. PANTY's
BDHC d-Zandvoort b
14 u. Leicra met lang pijpje, zeer mooi voor
Zandvoort c-Rood Wit d
14 u. onder lange pantalons te dragen ... 36,75
Zandvoort d-Kraaien c
15.15 u. B.H.'S
HBS e-Zandvoort e
15.15 u. Teenager B.H. .'....: ..................... 3,50
Rood Wit e-Zandvoort f
15.15 u. Popeline, kort model ..................... 6,90
Satijn voorgev'ormd
.....................
5,95
Jongens: Zandvoort a-Scheybeek a 15.15 u. Geheel kant ..... '..' .......................... 7,95
Zandvoort b-BMHC d
14 u. Nylon kant met beugel ............... 9,75
Rood Wit c-Zandvoort c
15.15 u. Nylon met kahtgarneririg, zwart en wit
, ; (prima pasvorm) 10,95
Zandvoort d-Kraaien b
15.15ju.
pasvorm 'Alliance f-Zandvoort e
15.15 u. Voorgevormd •~-'' blijvende
'5
zwart en wit 13,50
Geheel kant, zwart en wit ............ 14,50
Programma zondag 15 december:
Lang model, popeüne met roulette cup 8,90
Heren: Hermes 1-Zandvoort l
14 u. Satijn Nylon, fantastische pasvorm 21,95
; Zandvoort 2-Scheybeek 2
14.15 u: Nylon met beugel, zeer geschikt
voor '.zwaardere figuren 29,50
Hermes 2-Zandvoort 3
12.30 u. idem uitgevoerd in kant ............... 32,50
i BMHC 9-Zandvoort 4
14 u. Ook U zult enthousiast zijn als U de
collectie en de prijzen ziet van
Dames: Siseo 1-Zandvoort l
- 14 u.
Zandvoort 2-BDHC 6
12.30 u.

Geslaagd voor examen

Burgerlijke Stand

De overstelpende belangstelling na het
overlijden van mijn lieve man en onze
beste vader
AREND NICOLAAS WILLEMSEN
maken het ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij
u langs deze weg hartelijk danken voor
uw medeleven.
..' {•
H. Willemsen-Esselman
Hans
Rob
Paul
Zandvoort, december 1963
Tolweg 5

4-2
5-0 Zandvoortse Korfbalclub
2-5 Het eerste twaalftal van ZKC speelt zondag tegen Oosthoek 2. Het tweede twaalf1-0 tal heeft een ontmoeting met DSV 2.
0-4
6-0

Programma zaterdag U/ december:
Intimis-Zandvoortmeeuwen
14.30 u.
7 Zandvoortm. 2-SIZO 3
14.30 u.
Adspiranten:
41 Zandvoortm. a-HFC a
15 u.
50 TYBB b-Zandvoortm. b
15 u.
72 Zandvoortm. c-THB a
14 u.
82 Zandvoortm. d-HBC e
15 u.
86 HBC f-Zandvoortmeeuwen e
15 u.
103 THE b-Zandvoortmeeuwen f 14.30 u.
Pupillen:
128 Zandvoortm. a-DCO a
15 u.
135 Zandvoortm. c-Zandvoortm. b
14 u.
139 Zandvoortm. e-Spaarnevogels a 14 u.
152 Geel Wit b-Zandvoortm. f
15 u.

rt

.

J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de
10e ronde voor het clubkampioenschap.
4-3
No. 1. H. Lamoree; no. 2. J. Boekhout;
4-1
no. 3. J. Krielen: no. 4. W. Renout.

Met grote blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon en ons
broertje
GERTJAN
M, Schniedewind
H. Bchniedewind-Paap
De burgemeester is op woensdag 18 dec.
Tonny
verhinderd spreekuur te houden.
Arnold
.,
•' .1 Jenny
Zandvoort, 11 december 1963
FAMILIEBERICHTEN
A. J. van der Moolenstraat 19

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

NOOBD-ZUJD-HOLLANDSE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V!

D
Nieuwste Volkswagens
gr nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord... '63
en Chevr. „Impala"

HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200
UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.
Te koop: ronde SALONTAFEL, " stijl Biedemeier
en een hoge KINDER-'
STOEL. Trompstraat" -15,
Telefoon 4375.
Te koop: een JUNGHANSr
KLOK, i.p.r.st. ƒ 15,—.
Telefoon 3429.
Te koop: nieuw DAMESBONTJASJE, Nertz Murmel, Marn. v. Sint Aldegondèstraat 9, tel. 3315.

Te koop:
MOTOR-OVERALL en een
HELM te koop. Burgem.
Engelbertsstraat 66.
MEVR. VOS •- CORSETTERIE'
Kostverlorenstr. 49 Zandvoort Telef. 4492 BELEGGINGSPAND gevr.
voor latere zelfbewoning.
Telefoon (2560) 7767.

Ontsteek autöverlichting

KAPSTER AAN HUIS gevraagd. Brederodestr. 100,
telefoon 4618.
Het kan tepas komen!
TE KOOP: dressoir, ronde
Heeft u stof
tafel, 2 fauteuils, 4 stoelen, mass. eiken, Tevens in huis? Wij overtrekken
brommer, klein defect. Dr. alle soorten stoelen en
C. A. Gerkestraat 28rqod, bankstellen . bij v u thuis.
Gratis' advies. Telef. 020na 7 uur.'
129808.
Rustig| gezin, 3 pers. zoekt
per l' febr. voor perm. T E K O O P : NIEUWE
vrije WONING of ETAGE,
STRANDSTOELEN
ongem., gestoff. of geRotan Meubelbedrijf
meub. Br. nr. 9704 Z.Crt. C. v.d. Luyt, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 01719-2756
Aangeb. KOLENHAARD,
B. en D., in pr. staat. Bre- Te koop gevr.: BLANKE
derodestraat 67, tel. 2495. HAARD. Br. nr. 9701 Z.C.
Bij wie is een ZWART- KUNSTSCHAATSEN met
GRIJZE KATER met een witte schoenen, maat 7, te
gespleten
oor binnenge- koop, z.g.a.n., ƒ 25,—. Telopen?" Telefoon 4605.
lefoon 3813.

Knip dit uit

Metselaar zoekt BINNEN- BABYSIT biedt zich aan.
WERK. Mozaiek schoor- Telefoon 2830.
stenen e.d. Tel. 4205.
Wegens verhuizing: aller- Te koop: l paar „Viking"
IJSHOCKEYSCHAATSEN
dikste. j handgeknoopte
... 'GHliSTÈSE TAPIJTEN: i.pr.st., rilt- 4'l-427 Kirrimah,
kleur ^donkerblauw, effen, Van Lennepweg 10/1.
2,75 x 3,65 m ƒ 3000,—;
kleur .lichtblauw, gebloemd Wie wil zijn A.H. obliga2,45;x;3,35 ƒ 3000,—, met tie van ƒ 50 RUILEN teechthêïdsverklaring. Br. nr gen een vol AH-BOEKJE?
Br. nr. 9703 bur. Z. Crt. of
9705 'fiür. Z. Crt.
telefoon 3901.
Flinke;: zelfst. WERKSTER
gevr.:; *Mevr. Sopers, ZeeKUNSTSCHAATSEN met
straatf.36.
Zwarte schoenen maat 39,
TE KOOP: gr. wasketel te koop, ƒ 25,—. Brederoƒ 7,50;" 3-pits petroleum- destraat 128, tel. 2291.
stel m.j ketel, groen, ƒ 7,50;
divan_/ 5,-; rieten serre- THUISWERK gevr. Br. nr
stoel" m. kussen ƒ 5,-. Tele- 9702 bur. Z. Crt.
foori"3281.
Een enorme sortering:
" ' WONINGRUIL.
Aangeb. 4 kamerwoning, SCHAATSEN en SLÉEëN
keuken";' badk., zomerhuis. SCHAATSONDERDELEN
Gevr. „grotere woning. Br. Firma SCHUILENBURG,
ond. nr. 9706 bur. Zandv.Ct Grote Krocht 5—7.

l paar DAMES KUNSTSCHAATSEN 1 met bruine
maat 39 /-.. ƒ 20,—;
In de huidige periode van mist en gladde lsch.,paar
VOETBALSCH-,
wegen is het gevaar voor ernstige ketting- mt 39, ƒ 10,-. alles z.g.a.n.
botsingen op de Nederlandse wegen sterk Julianaweg l, telef. 2877.
TE KOOP GEVRAAGD:
toegenomen. De ANWB wil met klem
KERSTKAARTEN
waarschuwen dat bij dichte mist overdag
uw vrienden met een
het rijden met groot licht uit het oogpunt Groet
originele Kerstkaart, ten
van eigen veiligheid dringend geboden is. bate van ons werk.
!
in de gemeente Zandvoort.
De automobilisten zelf kunnen zeer ef- DIERENBESCHERMING
Aanbiedingen: telefoon 3763.
fectieve maatregeien treffen ter voorko- Zandvoortsel. 52, tel. 4561
ming van kettingbotsingen. Wanneer men,
PREDIKBEURTEN
ta.v. door een ongeval, gedwongen wordt
op ,de''rijbaan stil ,te staan, dient men ter HERVORMDE KERK, Kerkplein , '.':
waarschuwing van 't achter rijdende verZondag 15 december
,-' ' (
keer:
10.30 uur: ds. F. Offeringa, préd. tfc
Haren (Gr.).
\
•' '/
1. bij stilstand de, ramlichten te laten opZWANENDONS
DAMESNACHT.gloeien door het regelmatig intrappen Kapel A. G. der Woodbrookers, Bentveld:
HEMDEN, .Ie kwal. nu voor ƒ 7,95
10.45
uur:
mej.
ds.
W.
H.
Buijs.
:.,.
Prachtige zware BADDOEKEN iri
van het rempedaal;
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
li,
frisse kleuren nu
ƒ 2,25
2. de koplichten niet uit te schakelen
10r30 uur: de heer H. Vis.
. '.''
Enorm in trek is onze gevarieerde
doch juist het grote licht te ontsteken',
collectie nylons, herensoklcen, pullwaardoor de -stilstaande voertuigen NED. PROTESTANTENBOND
overs en vesten, en onze breiwol,
Brugstraat 15.
~\•_
worden verlicht;
die aan de eisen van de meest verwende smaak voldoet.
3. de linker-rlchtingaanwijzer te laten Zondag 15 december
10.30 uur: prof. dr. J. N. Severister (nh)
knipperen;
uit Amsterdam.
.•>;
4. de binnenverlichting in te schakelen.
Haltestraat 12a, telefoon 2099
GEREFORMEERDE KERK
-...r-lvi •• •
Door letterlijk alle autolichten te ontste- (In Ned. Herv. Kerk, Kerkplein)
ken wordt de auto een baken, dat het ove- Zondag 15 december (3e Adventszondag)
rige verkeer alarmeert.
9 ,en 17 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
Elk jaar vallen er nodeloos slachtoffers PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
APOTHEEKDIENST
bij kettingbotsingen doordat goedwillende Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
DOKTERS-,
ZUSTERS- en
automobilisten het verkeer tegemoet lo19.30 uur: Avondgebed.
pen om te waarschuwen. Helaas worden
DOKTOREN:
zij maar al te vaak door dit verkeer niet Voor Zandvoort-Noord:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor8.30
en
11.30
uur
in
de
Beatrixschool,
tijdig opgemerkt en worden zij aangeredcn verstrekt via het telefoonnummer
Dr. Ja c. P. Thljsseweg.
den.
van de huisarts.
Biechtgelegenheid:
zaterdag
17-18.30
en
De ANWB raadt ook ten zeerste af om
19-20 uur.
,,
uit te stappen na een kettingsbotsing om
WIJKZUSTER:
opgelopen schade te beoordelen, wanneer NED. CHR. GEMEENSCHAPKBOND "
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
niet door Wegenwacht en politie veilig- Dinsdag 17 december
15 uur: Kerstfeestviering in Pniël, Zui- APOTHEEK:
heidsmaatregelen getroffen zijn. Er kan
derstraat 3.
. ''
zich immers weer een volgende auto in
Spr. Zr. B. Helmhout, H. Veldkamp en 14 t.m. 20 december:
de rij verongelukte voertuigen boren,
J. W. van Zeijl.
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
waardoor de uitgestapten bekneld kunnen
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
raken.
HUMANISTISCH VERBOND
J
voor spoedgevallen.
In het algemeen is het. uit een auto
stappen die bij een kettingbotsing betrok- Zondag 15 december, 9.45 uur, 402 m:, radoor mej. Estella C. Simons. Zondag 15 december
ken is, alleen verantwoord voor directe diotoespraak
Onderwerp: „Als een volwaardig mens
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 25.
hulpverlening.
mee te mogen tellen".
Haarlem, telefoon 02500-13164.
bij dreigende kettingbotsing

WOONHUIS
Speciale december
aanbieding!

„De Wolbaai"

x

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22541
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150»

Elke fijnproever prefereert: ; LEFFERTS Wij 11611 Gil

Van Kessel
VOOR PIANOS'
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Café OOMSTEE
Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
MOSSELEN
Zeestraat 62, telefoon 2263

TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling1.
Morgen al bij u thuis,? Bel
dan vóór 6 u. (020) 249767
en 's avonds (02964) 17971

T. V.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen . r
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

RADIO
PLATENSPELERS
GRAMOFOONPLATEN

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij
en ververij

DE GROOTSTE ZAAK
MET DE MEESTE KEUZE
EN DE BESTE SERVICE!

Telefoon 2653

DE KERSTBOMEN
zijn er weer!
in alle malen'
en alle prijzen

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

A. van Steijnen
Grote Krocht 29
Telefoon. 2770

RIJSCHOOL TOLLENS
INFORMEER nu naar onze SPECIALE AANBIEDING; GELDIG TOT l JANUARI.

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

TEL. 02507-3598

Hedenavond nog kijken
OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

KAPSTER komt bij u .aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851
•'••

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- <m grafwerlc
' Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit; stemt ieder tot'tevredenheid. Zie onze etalage.

VOOR DE

Vlug, netjes en
goed,
als Danhenburg
het doet

Prachtige JERSE^JAPONNEN en DEUX-PIECES
f45.00
Gaat u uit logeren?
Neem dan een nieuw NACHTHEMD of PYAMA mede. Alles in de mooiste
kwaliteiten en. de .nieuwste modellen.
Een fijn NACHTHEMDJE van nylon en mooio kanten
„ 1035
De BABY-DOLL 'hiervan
ƒ '9,75

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
.KONINGSTRAAT', 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

KERSTDAGEN

Speciale {aanbieding tegen gereduceerde prijzen in

Cocktail japonnen
•'£•'

in de maten 38 tot 46

f 32.50

ZUIVER WOLLEN DAMES DEUX-PIECES met gevoerde rok

f 29.75

Maakt u keuze uit honderden Kerstgeschenken! ,

WAAG'

Bedkussens

HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

Vcrcnkussens, uitstekend
afgewerkt.
Royaal, gevuld,
Normale prijs 8.90. nu 5.75
Polyether kussens '^
wit katoenen overtrek,
normale maat,
5.90
per stuk
11.80
3 stuks

Voordeliger dan elders.'
Steeds een stap voor!

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
g van 9-12 <;ui
Loodgieter vraagt DAKW E R K . M. C. Kuperus,
Wald. Pyrmontstraat 55,
Haarlem. Telef. 20363.

Draag
de zo ELEGANTE

en het leed is .geleden!

Flanellen Lakens
prima kwaliteit, merk
„Swan", strikt Ie keus, hagelwit, 150x235, verpakt,
normale prijs
9.90
Voordeelprijs
7.95

Gordijn Velours
prachtige kwaliteit in zeer
mooie kleuren, o.a. goud oud-rose - groen - beige wtjnrood. Normale prijs lllSO
Voordeelprijs
8-25
(met kleine schoonheidsfoutjes)

Pantoffels
Lams vacht gevoerde laars j es
Hanellen damespiama

GEMAKSSCHQEÜEN

Annex reparatie afdeling

Heerlijk warm. De pantalon is
effen. Het jasje met bobbed
kraagje, in vrolijk dessin.
Normale prijs
9.75
Voordeelprijs

7.95

Bestel tijdig-uw visitekaartjes bij Gertenbachs Drukkerij
Flanellen herenpiama
Modern fantasiedessin. Ruim gesneden, met elastisch tailleband
in pantalon. In bruin, blauw,
groen en rood.
Normale prijs
10.75

Akersloot
betaalt voor lompen 30 et
per, kg; tijdschriften, kranten, :^carton 3 et per ^kg;
lood,: zink, koper, geisers,
baden, haarden de hoogste
waarde. Alles wordt gchaald. Pakhuis: Schelpenplein 7, telefoon 2845.

8.95

Voordeelprijs

presenteert:

Trappelzak met bovenstukje
Flanel, bedrukt met meerkleurige
dessins. Bijzondere goede kwalfteit.
Normale prijs
2.45
Voordeelprijs

1.95

Prachtige partij
Weefstoffen

uni kleuren (met kl. schoonheidsfoutjes), 120 cm breed,
normale prijs
6.25
Voordeelprijs
3.90

Oogjes- en hydrophiel luiers

Mooie volle .bomen in alle
materi voor zeer lage prijs.
Komt even bij ons langs en
zoek er één uit.

met gekruist voorpand
en ritssluiting

Haltestraat 51 — Tel. 2419
— ' Gratis thuisbezorgd. —

B en C cup

Zware badstof keukendoek
Modern dessin in zonnige kleuren. Indanthren geverfd. Grote
maat. In oranje, geel of blauw.
Normale prijs
1.95
Voordeelprijs

Geef
tijdig

uw
nieuwjaarswens

op
*

De verkoop staat geheel onder
leiding van
..
MEVROUW PETERS - SMIT
•).
bekwaam
corset-specialisle
met 30-jarige ervaring. Zij is
gaarne bereid U na felefonischc afspraak persoonlijk te
adviseren.

l.OO

Voordeelprijs vanaf

7.65

Jongenstrui
Warme wollen jongenstrul. Kom
maar op, winterkoul In decoratief dessin. Kleuren: flessengroen, jagersgroen, grijs, bleu of
korenblauw. Leeftijd 3-11 jaar.
Normale prijs vanaf
9,50
Voordeelprijs vanaf
O*^.O
Kleine stijging per maat.

Voordeelprijs per 6 stuks 5.40

L. v. Norde

Warme jongenspullover
100% wol. In flessengroen,
jagersgroen, grijs, bleu en korenblauw.
Normale prijs vanaf
8.95

Grote maat, 70x70 cm, sterk,
zacht. Met zegel van de Ned.
Ver. van Huisvrouwen.
Normaal per 6 stuks
6.60

zijn weer gearriveerd

Washandjes
mooie kwaliteit badstof flinke maat. normaal 50 et.
Voordeelprijs
35 Ct.

Rhodia damesshawl

Kies uw eigen kleur en .uw eigen
dessin.
Normale prijs
2.95

Voordeelprijs

1.95

Uni kleuren

1-25

Terienka Vitrage Val
40 cm hoog, normale prijs
p. m. 1.95.

Voordeelprijs

1 «55

( 66,Bel-0-Fast overhemd

Zeer goed gesorteerd in LUXE

binnen- en buitenlandse lingerie

Vlug-gewassen-vlug-droog-overhemd.Volmaakte pasvorm. Modern boordmodel. 'n Plastic hanger krijgt u er bij.
Normale prijs
10.75
Voordeelprijs

8.95

uu) speciaalzaak

tncde en

HAARLEM - GROTE HOUTSTRAAT as-87 - GED. OUDE GRACHT 86
Zandvoortse Courant
Achterweg l
Telefoon 2135

GROTE HOUTSTRAAT 110
(t.o. Cinema Palace)
HAARLEM

-

TELEF. 02500-10605

HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 52

ZANDVOORT
Grote Krocht 30-36

A
W

IJMÜIDEN
Kennemerlaan 41

HAARLEM-NOORD
winkdccntum Deiftwtifc
Rijksstraatweg 533

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RAD1O TECHNISCH BUREAU

J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad' Betaling deagewen&t in overleg.

Burg. Enfelhertsstraa

in moderne twcods van ƒ 79,- tot ƒ 139,-

AUTOCOATS ƒ 59,NYLON ANORAKS

aan twee kanten te dragen

MONTY COATS ƒ 49,JEKKERS
in moderne uitvoering

ƒ 33,—

DEZE WEEK:

Lamsvlees reclame
500
500
500
500

ƒ 89,- en ƒ 98,-

HANDSCHOENEN
wol,

leer en nylon in alle prijsklassen.

.WOLLEN VESTEN
ruime sortering

Belangrijke

f
f
f
f

1.75 >/2
1.98 %
2.75 %
3.25 M>

kg
kg
kg
kg

EXTRA

250 gram fijne zachte

DIKKE TRUIEN

met ronde of V-hals

B3EFSTUK

ƒ 29,- tot ƒ 42,van

4,90 tot ƒ 10,90

TELEFOONN U MMERS
EN ADRESSEN

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
W E E K E N D - R E C L A M E 3043,
3044 Politie
2000 Brandmelding
100 gram HAM
4389 VAMOR-Rijschool „De tSrandmg",
100 gram LEVERWORST

W O E N S D A G voordeeltjes:
250 gr. BIEFSTUK TARTAAR 1,50
500 gr. HEERLIJK GEHAKT 1,50
100 gram SAKS

0,25

_ipm

2.25

n

oliehaarden, gasforn. en wasautom.

VOORDEELTJE

l BLIK ZALM

4673 Nachtveiligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
2262 Informatiebureau
Vreemdelingenverkeer, kiosk Raadhuisplein.

0.99

vn* wv ii'ifc ^•*a wu «apik

Gebr. BURGER

PUL POLO'S
ƒ 19,75 en ƒ 24,50

DE BESTE EN MODERNSTE

Schoenreparatie

HALTESTRAAT 3

maakt
ZUIDERSTRAAT 8 — TELEFOON 2740

SPECI AAtZA AK VOOR » .
HEBENHODEeaHEREHKLEDIHG

KERKSTR.20

Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealer.
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostverlorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop. Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17,

100 gr GEKOOKTE WORST... 0,32 2525 W. Schouten, centrale verwarming,

van ƒ 17,90 tot ƒ 32,-

in vele soorten

LAMSKARBONADE
LAMSROLLADE
LAMSBOUT LAPPEN
RONDE BOUT

van ƒ 19,75 tot 32,-

PULLOVERS

WÖLLEN SHAWLS

gram
gram
gram
gram

!»!::

Ziet onze showroom

64, tel. 2914

eet méenvlees en betaalrninder
OVERJASSEN

i» .

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

• TEL:3136

weken

Kerstbomen
Groen
Hulst

gaan wij door met onze

arriveert zaterdag 21 december
om 2.30 uur bij

en iedere dag

verse
bloemen

GROTE KROCHT 5—7

Wij geven 10 tot 50 procent korting op de niet afgeprijsde artikelen.

M. Schniedewind

SWALUESTRAAT 9

EEN GREEP UIT ONZE
KERSTBALLEN
KERSTKLEDEN
KERSTLOPERS
KERSTSERVETTEN
MOS

VONDELLAAN - TELEFOON 4320

SNEEUW

's Zomers buiten

's WIHTERS BINNEN

ENGELENHAAR
Spaanse SINAASAPPELEN

Voor goed en vakkundig schilderwerk

Schildersbedrijf G. J. PAAP
Burg. Beeokmanstraat 33
Telefoon 4755

Ieder kind onder geleide ontvangt een ballon!

Het Wonder van Zandvoort

Verf geeft fleur
aan uw interieur!

COMMIES
HANDPEREN, kilo
DIEPVRIES
CROQUETTEN 4 voor
GOUDREINETTEN
CHAMPIGNONS

Nu lessen met S I M C A 1000
Rustige en beschaafde instructie.
S laagt
l n
M ijn
Ki kond
G ar
N.B.A. •
A IHjd
Dr. G-erkestraat 99, tel. SZ9J,, Zandvoort
Soendastraat 31,, tel. ((03500) 63G3G, Haarlem
Theorie en halen en brengen gratis
Tevens verhuur van luxe auto's en VW bestel

TWEE DIEPVRIES
LOEMPIA'S
SCHORSENEREN
i/ k"

'

0,99
1,55
ö'85
0,80
0,40
1,00
0,55

HOLLANDS .WITLOF
per halve kg

0,32

Extra
HANDGOUDREINETTEN

FRANSE WALNOTEN ..
500 gram

0,90
1,00
0,69
1,25

ZOUTE SNIJ- en
SPERCIEBONEN, i/„ kg

BB MS B
*

l meter lengte

KERSTVERLICHTING Philips en Splendor vanaf

10 MANDARIJNEN
voor
CONFERANCE PEREN
2 pond

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestr<tat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR

10 kg
KLEI-AARD APPELEN ...

Fa. A. v. d Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. telefoon 2380

VOOR VEEL WARMTE

JL9U

Voor VISITEKAARTJES
naar
Gertrnhachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

de hoogste waadde l
Lompen 30 et, kranten en plat karton 7 et, druk 5 et,
tapijt 7 et, gonje en gewatt. deken 10 et, bedvulling
7 et, bedveren 25 et, alles p. kg. Herenschoenen 25 et,
kinderschoenen 15 et per paar. Verder metalen: roodkoper 175 et, geelkoper 120 et, aluminium 80 et,
lood 50 et, zink 40 et per kg.
Zaterdags tot l uur geopend.

MecL gedipl. Pedicure
VOLLEDIGE BEHANDELING voor ƒ 2,—
Ook aan huis te ontbieden.

van
esi Zaalberg dekens
KINDERDEKEN, 100% wol... 26,50
KINDERWAGEN PLAID,
100% wol
14,75
DEKEN, 100% wol, 150x200... 34,50
DEKEN, 100% wol, 150x220... 39,75
DEKEN, 300% wol, 180x220... 52,50
GEWATTEERDE DEKENS
vanaf
19,75
POLYESTER DEKENS v.a... 28,75.

Nu nog oude (lage) prijzen
Beddenmagazijn

Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576

Mevr.
B. Snellens
Burg. Beeckmanstraat 22, telefoon 4594

J OOK ? ?,o ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

F

tJ

J

TCX&~bTT''VnC''mE "K
HU.bH.LW.Lfl

Schildersbedrijf Weiko

Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

Extra voordeelprijs
Dikke witte kindervesten
.' WOLLEN DELANA HEMDJES
DRALON KOL'S

IOTTEM

Haltestraat 59

MONOPOLÏ
VRIJDAG 13, ZATERDAG 14 en
ZONDAG 15 DECEMBER — 8 UUR:

Internationaal hotel
(The V.I.P.'s) met Elizabetli Taylor en
Richard Burton.
Toegang 18 jaar.
Provocerende schoonheid en overstelpende
rijkdom, gecombineerd in een huwelijk
dat in een klamme mistdeken op een vliegveld aan flarden werd gescheurd en in een
Internationaal Hotel, bevolkt door gestrande luchtpassagiers, naar een climax
van ongekende dramatiek wordt gestuwd.
ZONDAGMIDDAG 15 DEC. — 2.30 UUR

Kluchtig en luchtig
Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

Heeft u al een
NIEUWJAARSGROET
voor ons oudejaarsnummer opgegeven? Zo niet, doe het dan omgaand,
s.v.p.
Achterweg l, telefoon 2135

Huur vanaf ƒ 5,50 per weck.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, tv, radio's, meubels,
vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons filiaal
VELO, Grote Markt hoek Jansweg Haarlem,
tel. 10117 of laat u voorlichten door onze vertegenwoordiger VELO, Zeestraat 37, Zandvoort
telefoon 4590.

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen

Haltestraal 21, telefoon 2119

Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort - Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES

wascombinafies

Contantzegels - Voorzorgzegels

Hl )ks<rivliplomonri1
::.. Dina Brondorsstraat 18 - Telef. 3792

Opmaken van jaarstukken

Fa. A. KERKMAN & Zn.

EN

Nog deze week in uw bezit.

BAKENESSERGRACHT 93, telef. 16261, HAARLEM

Zodra er olie nodig is komen^/vij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

OPELS

VOLKSWAGENS

Gefor. de Jong v„h. E. Klok

WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....

)

VAN

K..S. DINSDAG

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot önsl

ƒ 7,25—ƒ 25,—

Ziet onze •Uitgebreide sortering en etalages

^»,v«»

Voor
uw vitrage,
cretonne. kleedjes, lopers enz. enz.

A.

KERSTARTIKELEN:

FLITTER
SPUITSNEEUW
LAMETTA
KERSTBOOMSTAND AARDS, alle maten
vanaf
ƒ 6,95
IMITATIE-KERSTBOMEN
ALLE MATEN KAARSEN, zelfs van

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRA A.T 1P
Telefoon 3270, Zandvoort

Toegang alle leeftijden.

Woensdag 18 en donderda,g 19 dec. 745 u.:
opvoeringen van de operette „PolenbloeO."
rloor de Zandvoortxe Operette Vereniging.

*Teé 2550

Opgericht Jn'',,19QQ
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DINSDAG 17 DECEMBER 1963

ZANDVOO RTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDENHOUT
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R.K. NOODKERK IN NOORD
tussen Linnaeusstraat en algeitiene begraafplaats
Het r.k. kerkbestuur heeft reeds geruime tijd piannen een tweede r.k. kerk in
Zandvoort-noord te stichten. In beginsel werd met het college van b. en w. reeds
overeenstemming bereikt over de plaats van def-e kerk, n.l. aan de noordzijde
van de Linnaeusstraat tussen de aldaar ontworpen verkeersweg en de reeds gebouwde 44 woningen aan de Noorderduinweg.
*Daar het maken van plannen voor kerkbouw veel tijd vergt en er bovendien nog
geen uitzicht is op het benodigde bouwvolume, heeft het r.k. bisdom te Haarlem b. en w. verzocht grond beschikbaar
te stellen voor de bouw van een noodkerk
op het terrein tussen de Linnaeusstraat
en de algemene begraafplaats.
B. en w. en ook de commissie van publieke werken hebben tegen inwilliging
van dit verzoek geen bezwaar en stellen
daarom de raad voor, dit terrein, groot
ongeveer 2130 m2 beschikbaar te stellen
voor de bouw van de noodkerk.

ber 1961 en 31 juli 1962 is de! meest noordelijk kavel bouwterrrein in het wederopbouwplan-zeereep-noord voor het Bouwbedrijf gebr. Luxen & Worst te Gouda gereserveerd. Een gedeelte van deze grond,
ter grootte van plm. 971 m2 en bestemd
voor de bouw van zes woningen, is inmiddels krachtens raadsbesluit van 30 juli 1963 aan genoemde firma verkocht.
Inmiddels is ook de rijksgoedkeuiïng
afgekomen voor het op het aangrenzende
terrein geprojecteerde hoge flatgebouw
(bevattende 44 woningen in negen woonlagen op onderbouw), met de daarbij behorende 23 garages.
In^ verband daarmede heeft genoemde
firma b. en w. verzocht de daarvoor benodigde grond te willen overdragen aan
de door haar opgerichte n.v. Bouw- en Exploitatiemaatschappij ,,D,e Gouwestreek"
te Gouda-.-In deze overdracht vraagt het
college tevens te betrekken het ten zuiden
van de hoogbouw gelegen gedeelte van de
in optie gegeven grond, waar een blokje
laagbouw is ontworpen. Weliswaar is
daarvoor nog geen rijksgoedkeuring verleend, maar de in- en uitritten van de
thans te bouwen garages zijn over deze
grond geprojecteerd.
Naar de mening van het college bestaat
tegen inwilliging van het verzoek geen
bezwaar, met dien verstande dat een gedeelte ter grootte van plm. 36 m2 van de
overdracht uitgezonderd moet worden. Dit
perceelsgedeelte is n.l. voor de bouw van
een transformatorhuisje van het PEN bestemd.
De grondprijs voor de thans over te dragen grond wil het college stellen op ƒ 30,per m2, zijnde het bedrag waarvoor dit
bouwterrein in de afrekening met het rijk
van de kosten van uitvoering van het wederopbouwplan is opgenomen.
Overeenkomstig het advies van de commissie van bijstand voor publieke werken
c.a. stellen b. en w. de raad voor de bedoelde grond, ter grootte van •±. 5640 m2
aan de N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij „De Gouwestreek" te verkopen
voor ƒ 30,— per m2.

tal voorstellen doen toekomen betreffende salarismaatregelen ten behoeve van de
gemeente-ambtenaren in 1963 en in 1964,
alsmede van pensioenmaatregelen voor
wethouders en hun weduwen en wezen,
door deze aan te passen aan de van rijkswege uitgevaardigde en nog uit te vaardigen besluiten ten aanzien van de rijksambtenaren.
*
Met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf
van Noord-Holland • hebben b. en w. in
principe overeenstemming bereikt aangaande de beschikbaarstelling van een
stukje grond aan de Celsiusstraat hoek
Reinwardstraat ten behoeve van de bouw
van een transformatorstation. De overeengekomen grondprijs bedraagt ƒ 25,—
per m2.
B. en w. stellen de raad voor bedoelde
grond aan de Provincie Noord-Holland te
verkopen tegen de overeengekomen prijs.
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Het groene hart van Holland
groeit snel dicht tot grauwe huizenzee
De grotere bevolking van Nederland — die bovendien over veel meer vrije tijd beschikt dan de vorige generatie — heeft één ding wel duidelijk gemaakt: ons land
heeft een ontstellend gebrek aan recreatiemogelijkheden. Er zal heel wat moeten gebeuren, wil men in de nabije toekomst een ramp voorkomen. Deze conclusies werden onlangs uitgesproken tijdens een door de ANWB in Rotterdam georganiseerde
studiedag over do recreatie.

Een ramp dreigt nog het meest in de mijdelijk blijken het oude plan voor een
Randstad Holland, zo werd in de Maas- „groene zone" in de beide Hollanden uit
stad benadrukt. Het „groene hart van te voeren. De „groene zone" moet een
„Holland" groeit in snel tempo dicht tot combinatie worden van „bufferstroken"
een grauwe huizenzee. De grootste steen- tussen de grote steden, gevormd uit zandmassa van Nederland, het complex Den aanwmningen, ruilverkavelingen, weilanHaag-Leiden-Alphen-Gouda-Delft en de den, bossen, plassen enz. Ook voor dit
Kerstconcert Hervormd Kerkkoor agglomeratie Rotterdam, groeit precies de project is een half miljard gulden nodig.
Waar moet dit kapitale bedrag vanverkeerde kant uit. Den Haag raakt beHet kerkkoor van de Hervormde Gemeen- kneld tussen zee, kassen en vliegvelden. daan komen? In Rotterdam was men nogte geeft zondagavond 22 december een In het kleine polderland dat nog over is, al sceptisch. Maar, zo hield ir. Lange zijn
kerstconcert in de Hervormde Kerk o.l.v. wordt een nieuwe satellietstad (bij Zoeter- pessimistische toehoorders voor, als wij
dirigent Herman Blekkenhorst. Medewer- meer) gebouwd.
niets doen „bouwen wij regelrecht naar
king wordt verleend door de bekende Brass Gelukkig zijn er elders in Nederland een ramp". De kosten van al die recreatieBand o.l.v. Meindert Boekei. Paul van ontwikkelingen aan de gang, die weer plannen zullen zo hoog oplopen, dat nieKrachtens de raadsbesluiten van 31 oktoVeelen zal het koor aan het orgel be- hoop geven, zo vertelde ir. G. C. Lange, mand nog geld heeft om er ook van te
geleiden. Herman Blekkenhorst zal te- de plaatsvervangend directeur van de pro- genieten, werd in Rotterdam opgemerkt.
vens enige orgelsoli vertolken.
vinciale planologische dienst van Zuid- Een stad moot echter per inwoner liefst
Holland. Juist nu de problemen van de tienduizend gulden investeren in voorzieRandstad onoplosbaar gaan worden ko- ningen, zoals drinkwater, bestrating, verBond koos nieuw bestuur
men er nieuwe mogelijkheden voor ont- lichting en vervoer, antwoordde ir. Lange.
Vrijdagavond kwam de Zandvoortse Be- spanning in de vrije natuur in de omge- Om de recreatieplannen te realiseren moet
Deze keer wil ik het onderwerp van de vostuurdersbond in ledenvergadering bijeen. ving van Amsterdam en Rotterdam door men (bij minstens zes miljoen randstadrige week, het loperoffer op h7, voortzetIn verband met het aftreden van de heren de drooglegging van het IJsselmeer en de bewoners in 2000) echter „slechts" iets
ten.
Cohen en Kransen, resp. voorzitter en afsluiting van de Zeeuwse delta. Van na- meer dan ƒ 166 per hoofd uitgeven. VerIn een partij BADER-ZEHRFELD, Lipstweede voorzitter, vond een bestuursver- tionaal belang zijn ook de Randmeren geleken 'met de tien mille speelt dat nauko 1963, ontstond na 1. d2-d4, d7-d5, 2. e2kiezing plaats.
langs de IJsselmeerpolders, de recreatie- welijks een rol, merkte ir. Lange op.
e3, e7-e6, 3. Lfl-d3, c7-c5, 4. c2-c3, Pb8-c6,
Gekozen werden de heren D. A. Heijnen gebieden op de Veluwe, de meren in Over5. Pgl-f3, Lf8-d6, 6. Pbl-d2, Pg8-f6, 7. 0-0,
namens de Algemene Bond van Ambte- ijssel en Friesland en het natuurschoon in
0-0, 8. d4xc5, Ld6xc5, 9. e3-e4, d5-d4?
ren en A. van Breukelen namens Mercu- Drenthe. In de laatste provincie, maar
(Juist was 9
Dc7) 10. Pd2-b3,
rius. Tot tijdelijk voorzitter werd be- ook in Overijssel, Gelderland, Limburg en
Lc5-b6, 11. e4-e5, Pf6-e8 deze stelling (zie
noemd de heer A. Kerkman namens de Noord-Brabant worden uitgestrekte gebie- l februari in functie
diagram)
A.N.B.
den met natuurschoon veilig gesteld voor De nieuw benoemde directeur van de
Als correspondent voor het Bureau voor het nageslacht.
Dienst van publieke werken, de heer C. H.
Arbeidsrecht werd de heer Wiersma
De grootste moeilijkheden dreigen in de Vogt, zal zijn functie op l februari 1964
(ANB) aangewezen. „ ,
nabijheid van de grote bevolkingscentra aanvaarden.
in de Randstad. Hoe zullen de bewoners
lieden werden herkozen
van deze steden in het jaar 2000, als NeStroom viel uit
In de zaterdagmiddag te Katwijk aan Zee derland 18 tot 20 miljoen inwoners heeft,
nog
een
stukje
vrije
natuur
kunnen
vinTengevolge
van een storing in de Centrale
gehouden vergadering van de Contactcommissie voor de kustbrigades van de den? Volgens ir. Lange zal Nederland zo Velsen van het P.E.N, viel j.l. maandag
Koninklijke Nederlandse Bond tot het snel mogelijk moeten gaan werken aan de stroomtoevoer uit in een groot deel van
redden van drenkelingen, werden de heren een „ster" van elf bossen en grote parken, de provincie Noord-Holland. Ook in Zand•?'"" /rmt%» ^m-m „ '''////A
P. van der Mije (voorzitter) en A. Loos die elk minstens duizend ha groot zijn. Ze- voort viel de electriciteit uit. Twintig mi(secretaris) van de Zandvoortse Red- ker negen van deze bossen zijn nodig nuten later werd de storing opgeheven.
dingsbrigade met algemene stemmen her- voor de toekomstige Randstadbewoners; Een fout bij de bediening in de centrale
vier bij Rotterdam, drie bij Amsterdam, zou de oorzaak van het defect zijn gekozen.
een bij Den Haag en een bij Utrecht. De weest.
stadsbewoner wil in het weekeinde dicht
Wit had hier, objejctief bezien, het beste
Predikant uit ziekenhuis
bij huis een brokje natuur hebben. De
gedaan gewoon pion 04 te winnen (Zwart B. en w. stellen de raadsleden voor een De voorganger van de Hervormde Ge- overheid zal er, aldus ir. Lange, voor moe- Geref. Kerk gerestaureerd
kan niet terugnemen wegens uiteindelijk extra subsidie van ƒ 300,— te verlenen meente Zandvoort, ds. C. de Ru, die enige ten zorgen en met geld over de recreatie- Maandag 23 december a.s. wordt het gedameverlies met Lh7:+), maar kon de aan de afdeling Zandvoort van het Ver- tijd geleden met een maagaandoening in brug moeten komen.
restaureerde kerkgebouw van de Geref.
verleiding niet weerstaan met 12. Ld3x bond voor Veilig Verkeer, benodigd voor het Diaconessenziekenhuis te Haarlem
De aanleg van een -enkel bos of park Kerk aan de Julianaweg en het nieuw
h7+ een hoger doel na te streven. Inder- het noodzakelijk vernieuwen van de kle- werd opgenomen, is maandag 9 december van de vereiste grootte zal rond 50 mil- gebouwde centrum voor bijeenkomsten en
daad leidde deze zet tot een snel succes ding van de Zandvoortse verkeersbriga- uit het ziekenhuis ontslagen. In verband joen gulden kosten. Voor het gehele pro- vergaderingen, officieel in gebruik genona 12. ...Kh8?, 13. Pg5, g6, 14. Dg4, Kg7, diertjes.
met zijn herstel zal het nog enige tijd du- ject is dus zeker een half miljard nodig. men.
15. Dh4, Th8, 16. Pe6: + !, fe6:, 17. Dh6+,
ren voor hij zijn werkzaamheden kan her- De lijst is hierna echter nog lang niet
Kf7, 18. Dg6:+ en Zwart gaf op. Maar Het college heeft de raadsleden een drie- vatten.
uitgeput. Het zal, aldus ir. Lange, onver- Opening Badhotel
het is m.i. hoogst dubieus, of het loperoffer hier wel correct was. Na 12. ...Kh7:,
Het Badhotel aan de Boulevard Paulus
13. Pg5+, Kg6, 14. Dg4, f5! (Sterker dan
Loot wordt zaterdag 21 december offihet door Horowitz aangegeven 14. ...Pe5:,
cieel geopend.
15. Dg3! etc.) valt niet te zien, hoe Wit
welkome serie zomerse dagen en nu het
zijn offer kan rechtvaardigen; doordat
nog herfst is (van dit jaar uiteraard) bepion e5 ongedekt staat, bereikt hij met
leven wij de winter in alle gruwelijkheid. Ongeval op ijs
het in soortgelijke stellingen winnende
Toen wij in de zomer, die achter ons De 12-jarigc R.S. kwam zondagmiddag
15. Dh4 niets. En hier blijkt weer een in
ligt en ook het exemplaar van 1963, de op het ijs te vallen en werd met een lichde regel noodzakelijke voorwaarde voor
ene oceaandepressie na de andere op ons te hersenschudding naar zijn ouderlijk
de correctheid van het loperoffer: pion e5
zagen afstevenen, soms met orkaansnel- huis aan de Koningstraat vervoerd.
De winter is te vroeg (en 'te koud)
moet gedekt zijn.
heid of een andere keer gluiperig als een
In zijn standaardwerk over de koningskat met uitgestoken nagels, leerden wij Zeepost
aanval gaat de Joegoslaaf Vukovic diep Nou, vrienden, 't is weer zo ver. We zitten weertype van dat seizoen — de naam zo- daar in berusten. Ergens hadden wij de
de volgende schepen kan zeepost worin op het loperoffer op h7. Hij gaat van weer in de narigheid Als alles uitkomt mer volstrekt niet verdienden. Inplaats verwachting dat de winter, die komen Met
dcn verzonden. Do data, waarop de corgeval tot geval nauwkeurig de omstan- wat die lui van De Bilt ons hebben voor- van hier nu op te wijzen en het aan het ging, ons de zon zou brengen, die we in rcspondentie uiterlijk ter post moet zijn
digheden na, die het offer doen slagen dan speld, kunnen we op nog meer rekenen, grote publiek duidelijk te maken dat dit de zomer gemist hadden. En of het nou bezorgd, staan achter de naam van het
wel mislukken. Vanzelfsprekend is 't niet Nou, ken ik geen kwaadaardiger soort niet kan, gingen de kranten mee doen aan een kapper of een brievenbesteller of schip vermeld.
mogelijk hier -diepgaand op dit onderwerp mensen dan paniekzaaiers. Deze lieden de ellende. Ze brachten in herinnering dat een slakkenkweker is, die z'n mening over Verenigde Staten van Amerika:
in te gaan. Wel kan ik de lezer aanraden, regelen het altijd zo voor hun medemen- er in de geschiedenis der mensheid meer het weer ten beste geeft, de heren zullen
ss „Kamperdijk", 18 dcc.
zelf elk geval onder de loep te nemen en sen dat ze hun omgeving permanent doen van dit soort zomers waren geweest. En het met me eens zijn dat de kou van van- Australië:
zelf zien uit te vinden, wanneer het offer schrikken. Soms heeft het er wel eens ze hadden daarbij de naieve gedachte dat daag ons bar tegenvalt en ons zelfs met
ms „Port Philip", 18 december.
wél en wanneer het niet correct is. Dit de schijn' van dat ze niet kunnen uitstaan deze schrijverij de mensen zou opkikke- walging vervult.
Brazilië:
dat er ergens rust en vrede heerst. Dit ren. Niets is minder waar. Wij werden
is een leerzame bezigheid.
De griezels van de weerkundige hoek
ms „Santa Rita", 19 december.
Tot besluit nog een voorbeeld, waarin lijkt me ,een volkomen averechtse instel- er door geërgerd en in talloze gevallen van de dagbladen beginnen al weer hun Canada:
de omstandigheden voor het offer ideaal ling ten'' opzichte van de wereldorde en heeft men abonnementen op periodieken slijptongen te roeren en ze delen het
ms „Pr. W'. G. Frederik", 17 december
de saamhorigheid onder de mensen. In met geniepige weerkundige medewer- knarsetandende volk mede dat de winter
zijn.
en ms „Polaris", 18 december.
tijden van werkelijk gevaar is paniek- kers, opgezegd.
van 1744 al in november bezig was het Chili:
STRUCIK-JANZEK, Tjsechoslowakije '58 zaaierij trouwens strafbaar, meen ik te
Wat deden wij intussen voor zelfhand- humeur van het toenmalige mensdom op
ms „Achillcs", 18 december.
1. e4, e6, 2. d4, d5, 3. Pc3, Lb4, 4. e5, c5, weten. Zoekt u 't maar op, 't moet ergens having? Ofschoon de kalender het mid- ons halfrond te bederven.
Ned. Antillen:
5. a3, Lc3:+, 6. bc3:, Dd7, 7. Pf3, Pe7,in staan, misschien wel in de Grondwet. den van de zomer aanwees, hulden wij Ja, zei er iemand, de aardas hangt uit
ms „Kreon", 18 december.
8. Ld3, Pbc6, 9. 0-0, 0-0, 10. Lh7:-H, Enfin, waar 't om gaat is al half gezegd: ons in wollen kledingstukken, alen ver- het lood door al die atoomproeven. Dit is Nieuw Zeeland:
Kh7:, 11. Pg5+, Kg6 (Terug naar g8 we zitten in de puree. De kou is weer hitte spijzen en staken 's avonds de .natuurlijk heel goed mogelijk. Ik ken
ms „Cymric", 18 december.
geeft niet: 11. ...Kg8, 12. Dh5, Td8, 13. vroeg begonnen dit jaar. Volgens de ka- kachel aan. En de grapjurken onder ons zelfs mensen, die uit het lood hangen. Suriname:
Df7:+, Kh8, 14. f4 benevens Tfl-f3-h3) lender leven we nog in de herfst, maar u meesmuilden tegen
hun
lotgenoten: Maar dit verandert niets aan het feit dat
ms „Kreon", 18 december
' 12. Dg4!, f5, 13. Dh4, f4 (Of 13. ...Pe5:, ziet zelf, beste vrienden, wat daar dit jaar „Zacht wintertje van de zomer", in tegen- deze winter te vroeg is begonnen en voor Zuid-Afrika (rep.) en Z.-W. Afrika:
14. Lf4! etc.) 14. Dh74'., Kg5:, 15. h4+,weer van terecht komt. De natuur heeft stelling tot het meer literaire „een stren- de tijd van de herfst te koud is.
ms „Edinburgh Castle" en
Kg4, 16. f3+, Kg3, 17. Ld2 en Zwart gaf in het algemeen maling aan kalenders, dat ge zomer bezocht het kreunend volk in
Lieve vrienden en vriendinnen, mijn
ss „Abbekerk", 18 december.
weet u wel.
die dagen van kommer en ellende".
beste wensen mogen u vergezellen op uw
op.
Inlichtingen betreffende de verzendingsWij hebben nu een paar zomers achter
Toen de herfst inviel, verleden jaar, weg naar de winter, waar we naar toe data
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilvan postpaketten geven de postkanelkaar gehad, die — beoordeeld naar het kregen we een weliswaar korte, maar zeer aan 't leven zijn.
helminastraat 28, Haarlem.
BARTJE toren.
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De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd!

Thans ook vrachtauto
Wij garanderen u een rustige en beschaatde rij-opleiding met gratis trehorie en gratis halen en brengen en
100% sucpes. Reeds velen gingen u voor. Doe
als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

FAMILIEBERICHTEN

Autorijschool *Weltevreden1

Centra voor vakopleiding
Tot onze diepe droefheid oveileed
heden, na voorzien te zijn van de
genademidelen der H. Kerk, onze
lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
ADRIANUS ANTONIUS VORK
weduwnaar van
Johanna Wilhelmma Renes,
oerder weduwnaar van
Catharina Witteman
begiftigd met de bronzen Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau
m de gezegende leeftijd van 92 jaar.
Uit aller naam:
J. C. Vork
Zandvoort, 14 december 1963
Huize „Sterre der Zee"
Correbpondentie-adres:
J. Reijer, Dr. C. A. Gerkcstr. 42rd
Do gezongen H. Requiemmis zal
worden opgedragen op woensdag 18
december v.m. 10 uur, in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort,
waarna de begrafenis op het R.K.
Kerkhof, aldaar.
De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van de kerk.
Rozenkransgebed dinsdagavond om
half acht in de kerk.

Heden overleed tot onze diepe droef heid, nog geheel onverwachts, onze
lieve zuster, behuwd-zuster en tante
mevrouw
Maria Elisabeth Nuberg-Dumoulin
weduwe van H. Nuberg
in de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
Ex. test. H. Landman
Zandvoort, 16 december 1963
Dr. C. A. Gerkestraat 32rood
De teraardebestelling zal plaats
vinden a.s. donderdag 19 december 1963, des n.m. 2.30 uur, op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer aan de Parklaan 36 te
Haarlem. Bezoek van 3-4 uur en
7-7.30 uur n.m.

ontwikkelen zich gunstig
Het totale aantal ter beschikking van het Nederlandse bedrijfsleven gekomen geschoolden van de 24 centra voor vakopleiding van volwassenen, die ressorteren onder de afdeling Vakopleiding van het Rijksarbeidsbureau, heeft einde oktober van
dit jaar do 60.000 overschreden. Van dit aantal werden rond 26.000 personen geschoold voor bouwberoepen en 33.000 van beroepen in de metaalsector. Daarnaast
volgden nog ongeveer 1000 gegadigden een z.g. gerichte cursus, of een handvaardigheidsopleiding.
De centra voor vakopleiding kunnen zich
in een toenemende waardering verheugen.
Vooral de laatste jaren is uit reacties uit
do kringen van werkgevers, van de leerlingenstelsels bij grote bedrijven en uit
de sfeer van de overheid gebleken, dat
aan de door deze centra gegeven vakopleiding meer en meer waarde wordt gehecht.
Ondanks het in de laatste jaren steeds
krapper worden van de arbeidsmarkt bewoog het aantal cursisten zich in een stijgendc lijn. Op het ogenblik volgen aan de
24 centra in ons land rond 2150 cursisten
een vakopleiding.
Bouwberoepen in trek

Opvallend is hierbij het verschijnsel, dat
de laatste tijd een sterk stijgende toeloop
van cursisten voor de opleiding tot bouwberoepen valt te constateren. Jaren lang
hebben zij die scholing zochten voor een
beroep in de metaalsector de meerderheid van de cursisten uitgemaakt. Sinds
enige tijd echter zijn de cijfers voor metaal- en bouwcursisten elkaar steeds dichter genaderd en thans bestaat het totale
aantal voor iets meer dan de helft uit cursisten voor de bouwberoepen.
De verwachting is, dat deze ontwikkeling zich nog zal voortzetten en dat de
meerderheid van de bouw-cursisten groter zal worden.
Het gevolg hiervan is, dat de uilrusting
van de centra voor vakopleiding voor wat
betreft de outillering met machines e.d.
Zandvoortse Damclub
en de bezetting met instructeurs uiteraard
Naast C. Draijer Jr, met tot nu toe l aan deze nieuwe ontwikkeling moet worverliespunt, Komt ook L. v.d. Werff sterk den aangepast. Bij de afdeling Vakopleinaar voren. A. Hoekema werd woensdag
j.l. in de verdediging gedrongen en verloor ding heeft dit al geruime tijd de volle aandacht. Uiteraard wordt er naar gestreefd
van L. J. v.d. Werff.
De overige uitslagen luiden:
deze aanpassing zo snel mogelijk te doen
Van Beem-van Dijk, O—2;
verlopen, gezien de grote vraag naar geDraijer jr-Versteege, 2—0;
schoolde
arbeidskrachten in de bouwsecOvaa-Fransen, 2—0;
tor.
v.d. Werf f-Hoekema, 2—0;
Klatser-van Beem, O—2;
Weber-Smit, 2—0;
Ontwikkeling
Van Dijk-K. Koning, 0—2;
Dire'ct na de tweede wereldoorlog werd
Draiier Sr-Draijer Jr, l—1.

Corsetten

, J

Zijsluiting met veter-wit broche
me£ binnenband (rose)
met extra zware binnenband

... 25,50
27,50
38,50

Stepins

Stretch zwart en wit
Lycra, met nylon voorpandje
Zware uitvoering

Gaines

Elastiek met stevig Nylon
voorpand met ritssluiting 32,90
Zeer zware uitvoering
37,50

Corselets

6,95
8,50
17,95

T"iumph Luicra
39,90
Triumph, zware uitvoering
49,90
Triumph, extra zware uitvoering ... 69,50
Leicra met lang pijpje, zeer mooi voor
onder lange pantalons te dragen ... 36,75
Teenager B.H
3,50
Popelinc, kort model
6,90
Satijn voorgevormd
5,95
Geheel kant
7,95
Nylon kant met beugel
9,75
Nylon met kantgarnering, zwart en wit
(prima pasvorm) 10,95
Voorgevormd - blijvende pasvorm zwart en wit 13,50
Geheel kant, zwart en wit
14,50
Lang model, popeline met roulette cup 8,90
Satijn Nylon, fantastische pasvorm 21,95
Nylon met beugel, zeer geschikt
voor zwaardere figuren 29,50
idem uitgevoerd in kant
32,50

Ook u zult enthousiast zijn als u de
collectie en de prijzen ziet van
MEVR. VOS - CORSETTERIE
Kostverlorenstr. 49 Zandvoort Telef. 4492

met deze vakopleiding van volwassenen
gestart onder de benaming „rijkswerkplaats voor vakontwikkeling"1. In 1958
werden deze werkplaatsen verdoopt tot
„regionale werkplaatsen", waarna met ingang van l augustus 1963 de naam nogmaals werd gewijzigd in „centrum voor
vakopleiding van volwassenen".
Regelmatig stelt men een onderzoek in
naar het aantal cursisten dat als geslaagd kan worden beschouwd. Als zodanig worden aangemerkt diegenen, die ten
minste één jaar nadat zij 't centrum hebben verlaten nog werkzaam zijn in het beroep, waarvoor zij in het centrum hun opleiding ontvingen.
Gelukkig kan worden vastgesteld, dat
het percentage van deze geslaagden alleszins bevredigend is: voor 1962 lag het aantal als geslaagd te beschouwen ex-cursisten iets boven 92 procent.

Dr. C. A. GERKESTRAAT 99, tel. 2294
D janiiaijL starten wij met een

Ned. Prot. bond
Gebouw Brugstraat 15
K erstwijdings middag
voor de vrouwen
op donderdag 19 december
om 2.30 uur n.m. Belangstellenden welkom.
Welke vriendelijke en ontwikkelde dame wil in mijn
gezin m. 3 kind, in Zandv.
komen mee-eten om evt.
's AVONDS OP TE PASSEN? Telefoon 5002.
GARAGE te huur gevr.,
omg. Dr. Sinitstraat. Br.
mej. A. de Groot, Dr. Smitstraat 7.

Aan de

Wilhelminaschool
worden gevraagd

èèn of twee
WERKSTERS
'oor het schoonhouden van
lokalen, gangen enz. Gegadigden kunnen zich vervoegen bij het hoofd deischool.
Ter overn. gevr.: l paar
IJSHOCKEYSCHAATSEN
met schoenen, maat 42.
Telefoon 2426.

cursus auto- en
motortechniek
Belangstellenden kunnen zich hiervoor
lijk of mondeling opgeven.

COBI BEEK-MEISNER
GEDIPL.
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
W. Draijerstraat 3, tel. 3412

Modernste
behandelingsmethoden voor o.a. gezichtsen lichaamsmassage, blijvende ontharing enz.
Vermagering door behandeling met' infrarood Sauna, Vibro Massage en/of
de nieuwste Amerikaanse
„Reducer"

Verkoop van „Sans Sousis" en „Inka" produkten.
De salon voor de betere

schoonheidsverzorging

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"
Veihuur van Opeis en
Volkswagens met roldak
Tel. 4580, b.g.g. 3283
Dr. Schaepmanstraat l
De beste en modernste

schrif te-

Café OOMSTEE

Iedere donderdag en vrijdag gekookte of gebakken
'MOSSELEN •
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
te Haarlem
Zaterdag 21 dec., 8 uur
Toneelgroep Studio

De Babel
Zondag 22 dec., 8 uur
Toneelgroep Ensemble

De opvolger
Woensdag 25 dec.,
Ie kerstdag, 8 uur
Toneelgroep Studio

De Babel
Donderdag 26 dec., 8 u.
2e kerstdag, 8 uur
De Haagsclie Comedie

Tot elke prijs

Henry Ford

Vrijdag 27 dec., 8 uur
Gevr. flinke WERKSTER
Ab. P.
2 ocht. p.w. Hoplaan 4,
bemerkte, toen hij in 1896
Toneelgroep Theater
Aerdehhout-Bentveld, telezijn eerste auto gebouwd
Terug naar
had, dat hij in de muur
Minder tevreden is men bij de afdeling foon (02500) 43999.
van zijn werkplaats een
'Warschau
Vakopleiding van het Rijksarbeidsbureau Aang. nw. ACCORDEON,
gat moest hakken. De
over het „verloop" onder hen die zich voor 32 bassen (Scala) m. kofZaterdag
28 dec., 8 uur
deur bleek te klein
In
een cursus aanmelden.
fer en compl. cursus, t.e.a.b. een rol AUTO-DROP vindt
Toneelgroep Centrum
Naast enkelingen, die op medisch ad- v. Lennepweg 33, tel. 2943. u op elke tabletverpakking
Huize Clos en
een interessant verhaal.
vies, als gevolg van onvoorziene oproe- Te koop: nieuwe PETRODe Luizenbarones
Vraag naar
v
ping in militaire dienst of wegens ver- LEUMKACHEL (Aladin)
Zondag 29 dec., 8 uur
vroegde emigratie de aangevangen oplei- met gar. gekost ƒ 108,—
Toneelgroep Centrum
ding moeten onderbreken, staat een vrij nu ƒ 70,—. Tel. 2476.
van V.S. Leeuwarden. Per
Huize Clos en
groot aantal cursisten, dat na enige tijd
rol 25 cent.
j De Luizenbarones
de opleiding afbreekt omdat men tot de
ƒ 1,25 tot ƒ 7 (al)
conclusie komt, dat men als ongeschoolde Het kan tepas komen!
Schoenenreparatie Pr.:
Coup. geld. Voorv: o.d.
kracht in het vrije bedrijfsleven méér kan
speeld. en 2 dg erv. v.
Heeft u stof
maakt
KLRRMS
verdienen dan gedurende de opleidingstijd
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.
in
huis?
Wij
overtrekken
Zuiderstraat
8,
telef.
2740.
l
bij het centrum.
alle soorten stoelen en
Onder invloed van de krappe arbeids- bankstellen bij u thuis.
markt is het niet onverklaarbaar, dat de- Gratis advies. Telef. 020ze verleiding zich voordoet. Toch betreurt 129808.
men dit verloop bij de afdeling Vakopleiding in hoge mate. Afgezien nog van het
feit, dat de kosten van deze vakopleiding
hoog zijn en dus uit dit oogpunt een voorDr. GERKESTRAAT 99, telefoon 2294
tijdig onderbreken daarvan economisch
ter gelegenheid van
Ondanks alle prijsstgingen
handhaven wij
niet verantwoord is, betreurt men het verGeboorte
onze oude prijzen met de bekende service.
Verloving
loop vooral voor de betrokken cursisten
Allen die zich laten inschrijven vóór l januOndertrouw
zélf.
ari 1964 voor het lessen in luxe tn/of vrachtenz.
Bij hun keuze voor een onmiddellijk geauto, krijgen de exam enaanvraag gratis. Bij
het behalen van het rijbewijs krijgt u een
win offeren zij immers tevens hun laatblijvende
ste kans op, om als volwassene ooit nog in
de rijen van de geschoolde vaklieden te
worden opgenomen. Zowel voor de betrokAchterweg l
kene zelf, die dus in feite voor zichzelf
de mogelijkheid om mettertijd als geschoolde tot hogere verdienste te komen Geslaagd voor examen
Gymnastiekvereniging O.S.S.
afsluit, kan het voortijdig afbreken van
Onze
plaatsgenoot
de
heer
H.
Gorter,
is
De jaarlijkse gymnastiekwedstrijden van
de vakopleiding ook worden betreurd, omdat hierdoor bij de huidige krappe arbeids- te Amsterdam geslaagd voor de acte Nij- de Kennemer Turnkring, verdeeld in wedstrijden voor de keurklasse, Ie graad, 2e
markt geschoolde krachten voor het be- verheidsonderwijs.
graad en 3e graad, die zaterdag j.l. in de
drijfsleven verloren gaan.
Bijtijds ontdekt
P. H. v.d. Leijschool te Haarlem werden
Economisch belang
Tijdens het plaatsen van een tv-antenne gehouden, mochten zich in een grote deelIn dit • verband kan tenslotte nog worden en 'een -toestel in een woning aan de Wil- name verheugen.
Ook O.S.S. was met 3 dames en 3 heopgemerkt, dat het karakter en de beteke- lem Kloosstraat, trof de installateur de
nis van deze vakopleiding voor volwasse- bewoonster van het perceel bewusteloos ren vertegenwoordigd. Het beste resulnen in de loop der jaren een verschuiving aan in een stoel bij de kachel. Kolendamp taat werd behaald door Irenke Brink, die
in de Ie graad met 31,30 pt. de 4e plaats
bleek de oorzaak van het ongeval.
hebben ondergaan.
bereikte. Het kampioenschap dames werd
Toen direct na de tweede wereldoorlog
behaald door Alie van Soolingen, die zode „rijkswerkplaatsen" voor vakontwikkedoende de wisselbeker van Margo Klees
ling in bedrijf kwamen, overwoog het soovernam.
ciale aspect van deze voorziening: het doel
Ter afsluiting van het jaar 1963 orgawas toen vooral, hierdoor een deel van
niseert O.S.S. deze week onderlinge wedde werkloosheid op een maatschappelijk
nuttige wijze op te vangen.
TELEFOONNUMMERS strijden voor alle afdelingen. In verband
EN ADRESSEN
met de ouderavond in de Wilhelminaschool
Naarmate echter de schaarste op de
op donderdag 19 december a.s., zijn de
arbeidsmarkt zich in de latere jaren scherwedstrijden van deze avond
verplaatst
per ging doen gevoelen, verschoof de be- 2100 Politie (alleen noodgevallen)
naar vrijdagavond 20 december.
tekenis van de centra voor vakopleiding 2345 Gemeente-secretarie
meer naar het economische vlak. De mo3043, 3044 Politie
Afd. Volleybal.
gelijkheid om mede langs deze weg het
bedrijfsleven van geschoolde werkkrach- 2000 Brandmelding
Maandag j.l. kwam het tweede damesten to voorzien, is hierbij steeds meer op 2262 Informatiebureau
Vreemdelingenver, team uit tegen 't dames-team Ovra 2 in
keer, kiosk Raadhuisplein.
de voorgrond getreden.
't Krelagehuis te Haarlem.
4389 VAMOR-Rijschool „De aranamg",
Dames O.S.S. 2 won met 3—0. Setstanden
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
15-6; 16-10; 15-6.
(02500) 42212 Garage Flinterman, ZandHet heren-team speelde j.l. woensdag
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- in de Wim Gertenbachschool tegen H.S.
Zandvoortse Bridgeclub
en RENAULT-service-dealer.
V.C. 3. De heren wonnen met 3—0. De
Zondagavond werd in hotel Keur de tra2071
Horlogebedrijf
C. Waaning, Kostver- s tstanden waren: 15-7; 15-9; 17-15.
ditionele kerstdrive georganiseerd, waarlorenstraat 68.
\
Dames O.S.S. l kreeg woensdag in boaan door 38 koppels werd deelgenomen.
3227
„De
Oude
Tijd",
antiek,
in- en ver- vengenoemde school bezoek van 't damesDe beste resultaten waren:
koop, Oranjestraat 2a.
team van de Blinkert 1. De punten wer1. dames Spoelder-Weller
65,74%
2424
Autobedrijven
„Rinko", Oranjestraat den hier gedeeld. Setstanden: 15-7; 9-15;
2. Dames Berrier-Hagen
60,71%
en Stationsplein.
10-15; 15-11.
3. Dames Keur-Schutte
60,19%
4. Dames Vallo-van Dartelen
59,72% 2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
5. Bisenberger-Versteege
57,82% 2525 W. Schouten, centrale verwarming,
6. Jongbloed-Schutte
57,74%
oliehaarden, gasforn. en wasautom. K.J.C. „Noord"
7. fam. Kerkman
57,14% 4673 Nachtveüigheidsdienst Zandvoort,
De stand in de competitie van de maand
8. Dames Spiers-Stor
56,94%
december luidt als volgt: 1. B. Visser,
Vondellaan 45rood.
9. Dames Berghoff-van der Werff 55,57% 2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 10288 p.; 2. H. Bol, 9945 p.; 3. J. Hoo10. fam. Paardebek
55,56%
gendijk, 9497 p.; 4. J. Paap, 9190 p.
Courant, Achterweg l.
Teveel verloop

Knip dit uit

Ksrstaanbieding

Familiedrukwerk

Autorijschool .Weltevreden'

Gertenbachs
Drukkerij
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BADHOTEL GEOPEND
Direkteur wil ervaringen te boek stellen
J.l. zaterdag is het Badhotel, met het nabij gelegen hotel Bouwes het tweede grote hotel dat in Zandvoort sinds het einde van de tweede wereldoorlog werd gebouwd, officieel in gebruik genomen.
Het gebouw, ontworpen door ir. F. de Vlaming, bestaat uit acht verdiepingen en is
32 meter hoog. De eerste drie etages worden in beslag genomen door het badhotel
de vijf daarboven gelegen verdiepingen zijn 30 z.g. service-flats.
Over die flats is de afgelopen maanden
nogal wat te doen geweest. De gemeente
Zandvoort wenste, dat zij als woningen
voor permanente bewoning ter beschikking zouden komen; de huurder van de
vijf etages, de heer W. J. van der Meyden,
wilde deze exploiteren t.b.v. gasten in en
buiten het seizoen.
Het gemeentebestuur heeft enkele dagen
voor de officiële opening van het complex
er in toegestemd, dat de flats aan tijdelijke gasten mogen worden verhuurd.
De direkteur van het Badhotel, de heer
J. J. Pas, heeft verscheidene obstakels
moeten overwinnen bij de bouw van het
hotel. Tegenslag met het weer: tijdens de
barre winter van het afgelopen jaar stagneerden de werkzaamheden en moest het
tijdstip van de opening, gepland in het
vroege voorjaar van 1963, worden verschoven. Er waren problemen van ambtelijke aard: het wachten op de rijksgoedkeuring die verscheidene jaren na de aanvraag in 1961 werd verkregen en de
strubbelingen met het gemeentebestuur in
verband met de verlofvergunning voor het
hotel.
Direkteur Pas, die in de hoofdstad een
espressobar exploiteert, heeft een loopbaan
van 24 jaar als koffie-importeur achter
de rug. Het Badhotel is het eerste hotel
dat hij beheert. Toch is de exploitant niet
onbekend met het hotelwezen. Door zijn
reizen over de gehele wereld kent hij het
bedrijf als gast. Hij heeft zijn — soms bittere — ervaringen met de bouw van het
hotel op schrift gesteld. Hij heeft het plan
deze in boekvorm uit de geven onder de
titel: „Hoe bouw ik een hotel". Dat kan
een opzienbarend geschrift worden.
Van de moeilijkheden die de heer Pas
het hoofd heeft moeten bieden, was bij de
opening niets te bespeuren. Integendeel.
Het gemeentebestuur was _yertegenwoordigd door wethouder J. L. C. Lindeman en
de gemeentesecretaris, de heer W. M. B.
Bosman. Burgemeester Van Fenema was
niet aanwezig, hij had de exploitant van
het Badhotel in de morgenuren zijn felicitaties overgebracht.
De ca. 300 genodigden, die bij de opening van het hotel aanwezig waren, werden verwelkomd door de heer Pas. Na een
korte inleiding gaf hij het woord aan wéthouder Lindeman. Deze zei onder de indruk te zijn gekomen van het bouwwerk,
dat hij een aanwinst voor de badplaats
noemde. „Wanneer de direkteur van het
hotel een boek over de bouw van het project gaat schrijven, vervolgde de wethouder, dan hoop ik dat 't geen zwartboek zal
worden". Hij sprak de wens uit dat de
moeilijkheden tussen de direktie en het
gemeentebestuur geen oud zeer zullen
blijven. Hij stelde met nadruk dat
vertraging in de uitvoering van de bouw
van het complex nimmer bij het gemeentebestuur heeft voorgezeten. De wethouder besloot zijn toespraak met waarderende woorden aan het adres van de architect
en wenste de direkteur veel succes met de
exploitatie.
Nadat een vriend van de heer Pas het

woord had gevoerd, sprak pastoor Cleophas namens de Oecumenische beweging
Zandvoort.
De voorzitter van de folklorevereniging
„De Wurf", de heer J. Gebe, fungeerde tijdens het officiële gedeelte als ceremoniemeester. Gekleed als dorpsomroeper en
gewapend met een kling, kondigde hij de
opening van het hotel aan en riep de namen van de sprekers af.
De leden van de folklorevereniging, gestoken in oud-Zandvoortse kostuums, verleenden eveneens hun medewerking bij de
opening van het hotel.
De Muziekkapel bes'oot de bijeenkomst
met de uitvoering van de nationale hymne
en het Zandvoortse volkslied. Hierna ging
de vaderlandse driekleur en het geel-blauw
van de badplaats in top.
Hier volgen nog enkele gegevens over
het project:
Het complex, op de hoek van de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg, werd
gebouwd op de plaats van het door de
Duitse bezetter en zijn trawanten afgebroken hotel Seinpost. Het gebouw, dat ca.
zes miljoen gulden heeft gekost, rust niet
op palen zoals gebruikelijk, maar op een
betonnen plaat van 70 cm dikte. De' witte
stenen, die het gebouw scherp doen afsteken tegen de omgeving, zijn zodanig geglazuurd, dat zij bestand zijn tegen zoutaanslag en zandverstuiving. Het hotelgefleelte telt 120 bedden — voor een eenvoudige kamer met ontbijt wordt ƒ 17,50
per dag berekend, voor luxe kamers met
televisie ƒ 55,— per dag, een Wiener
Bonbonnière in Oostenrijkse sfeer, een restaurant, een bar met de Indonesische roodwitte kleuren (de exploitant heeft goede
relaties met dit land), 'n congreszaal voor
ruim 200 personen, een automatische restaurant, een Bierstube, een kapsalon, en
een gelegenheid voor bowling. In de on-

EN BUITEN IN DE BITTERE KOU
EN DE STILLE KERSTNACHT LAAT
DE HEILIGE DRIEKONINGEN KWAMEN VAN VER
DOOR DE DIEPE SNEEUW GEWAAD.

DE HEILIGE DRIEKONINGEN IN DEN STAL
VERWONDERD ZIJN BINNEN GETOGEN;
HET LICHT, DAT VAN HET KIND AFGING,
SCHIJNT IN HUN GROOTE OOGEN.
Fragment Kerstliedje van J. H. Leopold
dergrondse garages is plaats voor 24
auto's.
Het complex is eigendom van de heer
M. Caransa, van wie de heren J. W. van
der Meyden en J. J. Pas, resp. de flats en
het hotel hebben gepacht. Hoewel het hotel nog niet was voltooid heeft het in het
hoogseizoen 3000 gasten geherbergd. De
meesten waren Duitsers.

Besluit van Strandschap Zandvoort

Honden worden geweerd
van bepaalde strandgedeelten
De hinder die van honden op het strand wordt ondervonden heeft onderwerp van
gesprek uitgemaakt tijdens een onlangs gehouden vergadering van het bestuur van
het Strandschap Zandvoort. De bijeenkomst stond onder leiding van de voorzitter
van het Strandschap, mr. H. M. van Fenema.
Vooral in verband met de hygiënische belangen van degenen die 's zomers op hot
strand vertoeven, besloot het Strandschap
in beginsel over te gaan tot een beperkt
verbod van de aanwezigheid van honden
op het strand, namelijk voor een bepaald
gedeelte van het strand en alleen gedurende het zomerseizoen. Dit besluit zal nader
worden bezien en uitgewerkt.
Het bestuur nam kennis van de rapporten welke door de korpschef van politie en

onze afaonsié's
In verband met de stijging van de kosten in tal van onderdelen van het nieuwsbladbedrijt, heeft de organisatie van
de Nederlandse Nieuwsbladpers, het N N P, in overleg met
het Ministerie van Economische Zaken, besloten tot verhoging van de abonnementsprijs met ingang van l januari
1964.
Voor de Zandvoortse Courant, welke tweemaal per week
verschijnt, is een verhoging van 25 cent per kwartaal
vastgesteld.
Met ingang van l januari a.s. worden dan de volgende
prijzen van kracht: kwartaalabonnement f 1,75; jaarabonnement E 7,00; per post f 8,00 en buitenland f 9,00.
Uitgever Zandvoortse Courant

DE HEILIGE DRIEKONINGEN HOESTEN EN DOEN
EN ROOD ZIJN BEI ZIJN OOREN,
EEN DRUPPEL HANGT ER AAN HUN NEUS
EN HUN BAARD IS WIT BEVROREN.

de Zandvoort Reddingsbrigade zijn uitgebracht over de gang van zaken op het
strand gedurende het afgelopen seizoen.
In deze rapporten werd o.a. gewezen op
de talrijke verwondingen welke strandbezoekers oplopen tengevolge van kapot geslagen flessen e.d. In verband hiermede
werd besloten (overeenkomstig een suggestie van een inwoner van Zandvoort)
een suggestief waarschuwingsbord te doen
vervaardigen en op verschillende plaatsen
op en bij het strand te doen plaatsen met
het opschrift „glasscherven brengen ongeluk". Meii hoopt dat daarmee 't euvel van
het kapot slaan van aangespoelde of wéggeworpen flessen wordt beperkt.
Het bestuur besloot dank te zeggen aan
de gemeente- en rijkspolitie alsmede aan
de Zandvoortse Reddingsbrigade voor hetgeen door deze instanties is verricht in het
belang van de veiligheid van de baders en
andere strandbezoekers.
Aan het eind van de vergadering werd
afscheid genomen van mr. H. E. Phaff,
die sinds december '52 de gemeente Haarlem in het bestuur van het strandschap
heeft vertegenwoordigd.

niettemin van groot belang waren voor de
gasten op het strand. Daardoor heeft de
heer Phaff allure gegeven aan de deelname van Haarlem aan r>et Strandschap
Zandvoort. Een diplomatentas was het
stoffelijk bewijs van de erkentelijkheid
van het strandsehap.
Mr. Phaff zei dat het voor de Haarlemmers altijd interessant is geweest om mede
te werken aan het strandschap, de unieke
conceptie van wijlen prof. prof. mr. A.
Koelma, welke ook thans nog de belangstelling heeft van de beoefenaren van het
bestuursrecht. De medewerking van de gemeente Haarlem was heel gemakkelijk te
verkrijgen en spreker rekende dat dan
ook niet als een persoonlijke verdienste.
Het strandschap heeft nog steeds de grote
sympathie van het gemeentebestuuur van
Haarlem. Door middel van de vertegenwoordiging in het strandschap heeft Haarlem een inniger contact met de bestuurders der gemeente Zandvoort dan met de
andere gemeenten in deze omgeving. In de
laatste tien jaar heeft Haarlem kunnen
medewerken aan een stuk overheidsbeleid
ten opzichte van het Zandvoortse strand.
Spreker was zeer dankbaar voor de prettige wijze waarop hij aan het bestuur van
het strandschap heeft kunnen deelnemen.
Postzegels worden ongeldig
Met ingang van l januari 1964 zullen een
aantal postzegels niet langer voor frankering geldig zijn. Het zijn:
de HerdenTcingszegels uitgegeven ter gelegenheid, van het 25-jarig huwelijksjubileum van H.M. de Koningin en Z.K.H.
Prins Bernhard, frankeerwaarden ]2 en
30 cent, uitgifte 1962;
de Zomerpostzegels 1962, frankeerwaarden 4, 6, 8, 12 en 30 cent;
de HerdenJtingspostzegels,
uitgegeven
ter gelegenheid van de voltooiing van de
automatisering van het Nederlandse telefoonnet (frankeerwaarden 4, 12 en 30 et;
uitgifte 1962);
de Europa-postsegels 1962, frankeerwaarden 12 en 30 cent;
de Kinderpostzegels 1962, frankcerwaarden 4, 6, 8, 12 en 30 cent.

Watergetijden
De voorzitter van het strandschap, mr.
H. M. van Fenema, bracht de heer Phaff
dank voor de vooruitstrevende en waardige wijze waarop hij het lidmaatschap van
het strandschap heeft vervuld.
Mede door toedoen van de heer Phaff
heeft de gemeente Haarlem ie venals de
gemeente Amsterdam) enkele malen financiële medewerking verleend voor zaken
die buiten de enge kring van de bevoegdheden van het strandschap lagen, maar
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Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Kerstbijeenkomst Rode Kruis
Het door de plaatselijke afdeling- van het
Ned. Rode Kruis, in samenwerking met de
Stichting Oecumenisch Contact Zandvoort,
georganiseerde kerstfeest voor invaliden
en langdurig zieken, werd j.l. zaterdag in
het jeugdhuis van de Hervormde Gemeente gehouden. Een dertigtal patiënten, van
en naar huis vervoerd door 't Rode Kruis,
woonden de bijeenkomst bij. ^.^^^
Na een inleiding, gehouden door de heer
Joh. C. Jung namens het Rode Kruis, spraken ds. J. van der Mije, kapelaan J. Duin
en ds. P. J. O. de Bruijne. De genodigden
ontvingen na afloop een fruitschaal en een
kerststuk, samengesteld door de leden van
het Rode Kruis.
Kerstman hield intocht
Zaterdagmiddag om 2 uur, stipt op tijd,
arriveerde de kerstman in een open waben bij de Tol. Tijdens een kort oponthoud
kregen de aanwezige kinderen gelegenheid de kerstman, die er na zijn lange
tocht van uit het hoge noorden fris en
monter uitzag, even de hand te drukken.
Hierna begon hij zijn rondrit door 't dorp,
voorafgegaan door een fors blazende Muziekkapel en de roffelende trommelslagers
van het Tamboerkorps. Vriendelijk grootend en wuivend reed de kerstman via de
Haarlemmerstraat, Hogeweg, Thorbeckestraat, Kerkstraat, Haltestraat, Kostverlorenstraat en Koninginneweg naar de Grote Krocht. Hier stapte de kerstman de
winkel van de fa. Schuilenburg binnen om
even later op het balkon te verschijnen.
Hij richtte zich vanaf deze plaats met
een toespraak tot de jeugd en ouderen van
Zandvoort. Onder het gejuich van de kinderen verliet de kerstman het balcon en
was even later te zien achter de etalage
van de winkel. Hier deelde hij, gezeten op
een troon, kleine geschenken uit aan de
jongens en meisjes, die hem van dichtbij
wilden zien.
Hun reacties: „Wat is hij rood" en „Hij
lijkt op Sinterklaas, maar zijn baard is
korter". De kinderen waren het er echter
over eens dat hij bijzonder aardig was. En
dat mag de kerstman dan als een compliment beschouwen.

In verband met de Kerstdagen,
woensdag 25 en donderdag
26 december, komt de
Zandvoortse Courant
a.s. vrijdag niet uit.
Het eerstvolgende nummer
verschijnt dinsdag 31 december a.s.

V..

Kerstconcert in Hervormde Kerk
Hoogtepunt van het kerstconcert, dat het
kerkkoor van de Hervormde Gemeente
zondagavond in de Hervormde kerk aan
het Kerkplein heeft gegeven, was ongetwijfeld het optreden van de Amsterdamse
Brass-band die o.l.v. Meindert Boekei aan
dit concert medewerking verleende.
Deze band, geïnspireerd naar Engels
voorbeeld, blijkt een onvervalst vaderlands
fanfarecorps m de beste zin van het woord.
Vitale muziek, zonder kunstgrepen en mamertjes, die verstaanbare klanken en melodieën wil overbrengen. Het was een plezierige belevenis te luisteren naar de voor
de Brass-band bewerkte muziek van de
componisten Eccard en Schiitz, alsmede
naar de fantasie over het lied „Lead Kindly
Light" van de dirigent. Een goede indruk
maakten eveneens de gezangen uit de
Nederlands Hervormde bundel, die de band
in afwisseling met het Hervormd kerkkoor
vertolkte.
Composities van Heinrich Schütz, drie
psalmen, Dietrich Buxtehude, de cantate
„In Dulci Jubilo", twee werken van
Jean Langlais en drie koraalbezettingen
van Johann Sebastiaan Bach, vormden het
program van het kerkkoor onder directie
van Herman Blekkenhorst. Ook hier een
opvallend evenwicht en een heldere vooridracht in de gezongen werken. Dit stre-

wensten wij u, onze
clientèle veel geluk
en voorspoed in het

JAAR
Ook uw grootvader
mochten wij naar de
toen geldende normen
sfeervol inrichten.
Nu, 115 jaar later doen
wij als forum-daeler,
U ome beste wensen
toekomen voor een:
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Gladheid was de oorzaak

Burgemeester mr. H. M. van Fenema en
Mevrouw van Fenema-Brantsma zullen bij
de a.s. jaarswisseling geen receptie houden.

In het afgelopen weekeind reden tengevolge van het gladde wegdek in de * Duindoornlaan twee auto's tegen elkaar. Per- Het hieronder afgedrukte partijtje heb ik
soonlijke ongevallen deden zich daarbij elf met veel genoegen nagespeeld. Want
fgezien nog van de openingstheoretische
niet voor.
vaarde, die het partijtje heeft, is de „uitDe materiële schade was gering.
gekookte" manier, waarop de witspeler
*
''
Bij de hoek van de Hogeweg en de Grote iwart naar de nederlaag speelt, bijzonder
Kracht slipte door de gladheid een bus ttractief. Eerst brengt Wit de zwarte davan de NZH en kwam tot stilstand tegen ne in moeilijkheden en wanneer Zwart
ie heeft opgelost, beslist een haarscherpe
een verkeersbord.
«mingsaanval de partij.
*
Bij de kruising van de Koninginneweg en
de Haarlemmerstraat kwamen twee auto's Nezjmetdinov — Golennitsjev, USSR 1963
met elkaar in botsing. De schade viel mee. . e2-e4, e7-e5, 2. Fgl-f3, Pb8-c6, 3. Lfli5, Lf8-c5, 4. c2-c3, Pg8-e7, 5. 0-0, Le5-b6,
i. d2-d4, e5xd4, 7. c3xd4, d7-d5, 8. e4xd5,
Bij de hoek van de Mr. Troelstrastraat en Se7xd5, 9. Tfl-el+, Lc8-e6, 10. Lcl-g5!,
de Dr. Schaepmanstraat reden twee auto's Dd8-d6, 11. Pbl-d2 (De door Zwart gekotegen elkaar. Ook hier was het gladde zen opstelling is de laatste jaren nogal
wegdek de oorzaak.
iens aan de orde geweest. Geheel bevredi*
fend staat Zwart echter niet; zo volgt
Zaterdagavond reed op de Haarlemmer- >p 11. ...0-0 zeer sterk 12. Pc4, Db4, 13.
straat de 40-jarige H.S. uit Zandvoort, met a4 met de dreiging Ld2. In Euwe's „Loszijn auto tegen een geparkeerde wagen. Jladige schaakberichten" is 11 ....... Db4,
Beide voertuigen werden zwaar bescha- 12. La4, h6, 13. a3, Df8 gesuggereerd; -m.i.
digd. De bestuurder verkeerde onder de wordt dit zeer sterk beantwoord met 14.
invloed van sterke drank. Tegen hem werd Db3! In de onderhavige partij probeert
proces-verbaal opgemaakt. •'
Iwart iets anders; hij wil met 11. ...h6
*
'
de loper naar h4 dwingen om later, wanOp de Wilhelminaweg vond zaterdagmid- neer de dame op b4 staat, geen last van
dag een aanrijding plaats tussen ,twee Ld2 te hebben. Maar Wit weet in het verauto's. De wagens werden licht beschadigd. volg de zwarte bedoelingen steeds te doorkruisen en laat de loper rustig op g5
staan) 11. ...h7-h6, 12. Pd2-e4!, Dd6-b4!,
13. Lb5xc6+, b7xc6, 14. Ddl-c2!, 0-0 (Op
14. ...hg5: volgt 15. Dc6:+, Ke7, 16. a3!,
Db2:, 17. Peg5: en Zwart schijnt verloren
te zijn) 15. a2-a3!, Db4-b5, 16. a3-a4!,
Pd5-b4 (Op 16. ...Da6 was zeer sterk
17. Ld2, La5, 18. Pc5 gevolgd. Na de
wat rustiger aan ging doen kon men hem tekstzet kan de dame ontsnappen) 17.
nog dagelijks ontmoeten: nu als autopar- Dc2-d2, Db5-d5 (Zo heeft Zwart zijn dakeerder. Want de automobielen bleef hij me weer bevrijd, maar nu maakt Wit getrouw. De laatste jaren werd het werken bruik van zijn overmacht aan stukken op
hem te zwaar en geniet hij met zijn echt- de koningsvleugel en wordt de aanval te;enote een welverdiende levensavond in •en de zwarte koning ingezet) 18. Lg5x
hun woning van het rusthuis van de Her- h6!, a7-a5 (Natuurlijk niet 18. ...gh.6:?,
19. Pf6+ met damewinst) Zie diagram
vormde Gemeente aan de Nieuwstraat.

ven naar een verstaanbare overdracht
vormde de voornaamste bekoring van het
kerstconcert in de Hervormde kerk.
Paul van Veelen ondersteunde de koorzang met vaste hand. Herman Blekkenhorst bracht enkele orgelsou ten gehore
die goed aansloten bij de verrichtingen van
het koor en de Brass-Band.

REEDS 115 MAAL
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Geen Nieuwjaarsreceptie

NIEUWJAAR

De operette van Oscar Nedbal „Polenbloed" werd j.l. woensdag en donderdag in theter Monopole uitgevoerd door de Zandvoortse Operettevereniging voor een vrijwel geheel bezette zaal.
Deze operette van Nedbal, destijds „onstuimig" genoemd, moet 't inderdaad vbornamelijk hebben van de vaart waarmee het
sp'el ten tonele wordt gevoerd. De muziek,
niet zonder klankvondsten, is in het algemeen afgestemd op forse effecten. Het libretto wijkt daar niet veel van af.
'De opvoering onder leiding van de geroutineerde Kick Steenkist, had, het benodigde tempo en dit garandeerde een aanvaardbare voorstelling. Goede steun ondervond hij hierbij van dirigent G. Kruyff, die
orkest, solisten en koor tot een gezamenlijke prestatie wist te inspireren. Toch waren voor het bereiken van dit samenspel
de solistische kwaliteiten van Martha Koper en Chris Ovarweg, onmisbaar. Zij beschikken niet alleen over een fraai en goed
gemoduleerd stemgeluid, maar kunnen zich
ook vrij over het toneel bewegen en vaardig acteren. Naast hen moeten vermeld
worden Sophia Endstra, die haar debuut
maakte en Wim van der Moolen en Henk
Bol als het onafscheidelijk komisch duo.
Vrijwel iedere operette geeft hen een goede
kans vreemde personages tot leven te
brengen in dolle situaties. Ook in „Polenbloed" hebben zij dankbaar van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt de bezoekers in de zaal met hun fratsen te vermaken.
Het koor had wel eens moeite zich boven
de orkestklanken van het Haarlems Operette Orkest verstaanbaar te maken. Het
kan evenwel aan de accoustiek van de zaal
liggen dat de muziek hier gauw te hard
en te schel.klinkt.

Gereformeerde Kerk opnieuw in gebruik genomen
Maandagavond is het gerestaureerde en uitgebreide kerkgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Julianaweg officieel in gebruik genomen. De belangstelling
voor de ingebruikneming van de kerk was bijzonder groot.
Onder de talrijke genodigden waren burgemeester en mevrouw van Fenema,
wethouder C. Stemler-Tjaden en afgevaardigden van de Herv. Gemeente, de parochie St. Agatha en de Ned. Prot. Bond. ,

i J'
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De oudejaarsbijeenkomst van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid
in Ons Gebouw aan de Brugstraat, die oorspronkelijk was vastgesteld op maandag
30 december, vindt thans plaats op vrijdag 28 december.

ZOV zong „Polenbloed"

Na restauratie en uitbreiding

Na het gezamenlijk zingen van Gezang
46 : l, 2, 3 verwelkomde de heer Mr. K.
Helmig, voorzitter van de bouwcommissie,
de aanwezigen.
23 December 1963 zal voor de Zandvoortse Geref. kerk een bijzondere dag zijn, zei
hij. In de nieuwe luidklok staat deze datum gegraveerd, die wij met zullen vergeten. De heer Helmig was dankbaar voor
het door de Hervormde Gemeente verleende onderdak tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de kerk.
Hij herdacht Mr. Bouwman en Ds. A. de
i Ruiter, die destijds het initiatief hebben
genomen voor de restauratie. Spreker was
erkentelijk voor de belangstelling van het
gemeentebestuur. De restauratie heeft de
gemeentekas geen geld gekost, zei spreker,
maar een parkeerterrein zou gaarne worden geaccepteerd.
Dank werd gebracht aan het gemeentebestuur van Bloemendaal, aan architect
Ingwersen, aan aannemer Hoekema met
onderaannemers en werklieden en aan de
schenkers van de electrische klok, de luidklok, de plantenbakken, de wandversiering,
de Bijbel, de tafel en de keukeninrichting.
Tenslotte droeg de heer Helmig het gebouw aan de praeses, ds. de Bruijne, over.
Hierna gaf architect Ingewersen een toelichting op hetgeen tot stand was gebracht.
Het kerkkoor vertolkte „Hallelujakoor"
uit „Der Messias" van G. F. Handel, waarna als laatste spreker Ds. de Bruijne het
woord voerde. Ook hij was verheugd over
deze restauratie en dankte een ieder die
aan de totstandkoming heeft medegewerkt.
Er is veel geld aan de restauratie besteed, geld dat men volgens sommigen beter voor andere doeleinden had kunnen gebruiken. In deze tijd, zo wordt wel eens
beweerd, moet men niet overgaan tot het
restaureren of bouwen van kerken; in deze

Oudejaarsbijeenkomst P.v.d.A.

tijd van de oecumene moet men tot fusie
komen. Spreker is vóór samenwerking op
velerlei gebied, maar zou deze kerk niet
kunnen missen. Hij wenste een ieder zalig
kerstfeest in zijn eigen kerk. Ds. de Bruijne aanvaardde tenslotte met grote dankbaarheid de gerestaureerde kerk en het
jeugdgebouw.
De plechtige bijeenkomst wepd besloten
met dankzegging en het zingen1 van Gezang 43 : l, 2, 3, 4.
"Het gezelschap maakte hierna een rondgang door de kerk en het jeugdcentrum.

\
Herdenkingszegel
500 jaar Staten-Generaal

i

Ter gelegenheid van de herdenking „Vijfhonderd jaar Staten-Generaal", waarbij
wordt uitgegaan van de eerste bijeenkomst
der Algemene Staten op 9 januari 1464,
zal op 9 januari 1964 een herdenkingszegel zonder toeslag worden uitgegeven in
de waarde van 12 cent.
De zegel, waarvan de kleur geelgroen
is, werd ontworpen door de heer Th. Kurpershoek te Amsterdam en draagt als
voorstelling een afbeelding van de Ridderzaal te 's-Gravenhage. Behalve de aanduiding „Nederland" en het waardecijfer is
voorts de tekst „Vijfhonderd jaar StatenGeneraal 1964" op de zegel vermeld.
De zegel is verkrijgbaar van 9 januari
1964 tot en met 8 februari 1964 en blijft
voor frankering geldig tot en met 31 december 1965.

De balletten van Ferry Zelvers hadden
zich goed bij het ensemble aangepast.
Op het eind van de voorstelling werden
de medewerkers onthaald op een ferm apjlaus van het publiek.

'

wek . . .

Diamanten bruiloft
Drie jaar na de eeuwwisseling, op 24 becember 1903, traden Jacob Zwemmer en
Maria van der Schinkel, in het toenmalige
gemeentehuis van de badplaats in de
Kerkstraat, voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand om zich in de echt te laten verbinden. Vandaag herdenkt, het
echtpaar, de bruidegom is 81 en de bruid
82, het diamanten huwelijksfeest. Een feest
dat de zes kinderen en twaalf kleinkinderen, tezamen met de vele vrienden en kennissen, niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan.
De «erste 25 jaar van zijn huwelijk verdeelde Jacob Zwemmer zijn werkzaamheden tussen de zee en de wal. Tijdens het
visseizoen wierp hij.' vanaf een haringboot
de netten in zee en !na afloop van het seizoen verrichtte hij spitwerk in de duinen.
Later trad hij in dienst van de ESM, de
maatschappij die de tramlijn van Zandvoort naar Amsterdam exploiteerde.
Maar het vrije beroep oefende een grote
aantrekkingskracht j uit op Jacob Zwemmer. Hij werd leverancier van huisbrandolie en'als zodanigAreeg hij bij de inwôners van Zandvoort en de seizoengasten
een grote bekendheid. Zwemmer ging met
zijn tijd mee en verwisselde zijn oliewagen
voor een auto, hetgeen door de bevolking
werd bezongen met de onsterfelijke regels van Louis Davids: „De olieman heeft
een Fordje opgedaan".
Ook toen hij het, gezien zijn leeftijd,

Zandvoortse Bridgeclub

De eerste competitie van de ZBC is geeindigd. In de A-lijn triomfeerde het dameskoppel Brossois-Fabel met 295,82%
gevolgd door het koppel Fabel-Stor met
285,18%. Degradatie volgde voor fam,
Kerkman (216,76%) en Van DartelenPeen (204,39%).
In de B-lijn werd de eerste plaats bereikt door het dameskoppel Van Dartelen-Vallo met 289,56%. Het dameskoppel
Keur-Schutte werd tweede met 282,58%
Naar de C-lijn degradeerde het dameskoppel Kiewiet-Klomp met 207,09%.
Naar de C-lijn promoveerde het koppe
mevr. Stor-Heldoorn met 268,52% en fam
Coops met 260,65%. De fam. De Boer degradeerde naar de D-lijn (226,46%).
De opengevallen plaatsen in de C-lijn
zullen worden bezet door de dameskoppels
Baay-den Belder (273,51%) en CrokGeslaagd
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaag- Snijer (272,09%).
de voor het doctoraal examen geneeskunde De volgende competitie begint op woens
onze plaatsgenoot, de heer H. A. C. de dag 15 januari a.s.
'~ }
Vos.
Schietwedstrijden
Afgelopen donderdag hield de gemeentepolitie en zaterdag het korps Reserve Gemeentepolitie de jaarlijkse onderlinge
Schietwedstrijden. Voor de wedstrijden
was een groot aantal prijzen beschikbaar
gesteld.
Bij de reservisten waren de winnaars:
1. P. C. van Koningsbruggen, 94 p.; 2. Th.
Bussing, 91 p.; 3. W. D. van Duijn, 91 p.;
4. P. J. van der Mije, 88 p.; 5. R. H. Bijster, 85 punten.
En bij de gastschutters: 1. T. . Huberts;
2. J. D. van Maris; 3. F. M. Brockhus;
4. H. Dijkstra en 5. A. van Waardenberg.

Maandblad Res. Politie

Zandvoortmeeuwen
Programma donderdag S6 december:
73 TYBB 8-Zandvoortm. 712 u
77 Zandvoortm. 8-THB 5
9.45 u
Junioren:
96 Zandvoortm. a-Schoten a
12.30 u
107 Haarlem b-Zandvoortm. b
9.45 u
119 Zandvoortm. c-DIO a
9.45 u
T

i'

Programma zaterdag 28 december:
^
Jong Hercules-Zandvoortm.
14.30 u
Adspiranten:
31 Zandvoortm. a-Bloemendaal a ' ' • '14 u
54 TYBB d-Zandvoortm. d
15 u
56 TYBB e-Zandvoortm. e
15 u
-73 HPC i-Zandvoortm. f
15 u
77 Zandvoortm. g-Kennemerland e 14 u

Het korps Reserve Gemeentepolitie gaat Programma zondag 29 december:
een maandblad uitgeven „De Jutter", onHillegom-Zandvoortm.
der redaktie van de heren Jb. Bos, J. 25 Zandvoortm. 6-DSB 4
Kraaijenoord, C. de Krijger en S. H. van 35 Zandvoortm. 7-TZB 4
der Meij. De heer A. Willemse heeft met 36 TYBB 9-Zandvoortm. 8
ingang van l januari a.s. ontslag geno- Junioren:
men als reserve-agent. Met ingang van ge- 56 Zandvoortm. a-Kennemers a
noemde datum treedt tot het korps toe de 77 Zandvoortm. d-EHS b
heer A. V. Koper.

14.30 u
9.45 u
12.30 u
12 u
9.45 u
9.45 u

Opstelling Zandvoortmeeuwen

Films voor de jeugd

In de wedstrijd tegen Hillegom komt hè
De Zandvoortse Bestuurdersbond organi- eerste elftal van Zandvoortmeeuwen a.s
seert op donderdag 2 januari in „Zomer- zondagmiddag in de volgende opstelling
lust" een filmmiddag voor de kinderen. uit: K. Vlug; A. C. M. Stokman en S
Stobbelaar; W. H. Jansen, G. Kerkman en
G. J. Kraaijenoord; J. Visser, R. de Waard
MCZ puzzelrit
G. A. Nijkamp, C. S. Schilpzand en J.' A
De motorclub „Zandvoort" organiseert op Molenaar. Reserves zijn: P. Koopman, A
tweede Kerstdag een puzzelrit. De start ter Wolbeek en P. Drommel.
vindt plaats bij restaurant „De la course".
'.
i

iKienen en dansen

Zandvoortse Korfbalclub

Voor a.s. zondag zijn, ijs en weder die
De personeelsvereniging van ambtenaren
hield zaterdagavond in de grote zaal van nende de wedstrijden Oosthoek 2-Zand
„Zomerlust" de traditionele kienavond.
voort l en Zandvoort 2-Aurora 5, vastge
Het kienen werd afgewisseld met dansen. steld.

a b c
d . e f g h
19. Pe4-f6+ü, g7xf6, 20. Tel-e5!! (De
pointe van het eerste offer; 20. ...fe5:
faalt vanzelfsprekend op 21. Dg5+ en
mat) 20. ...Dd5-d7 (Op 20. ...DdS won 21.
Df4, dreigend Dg3+ etc.) 21. Te5-g5+
(Ook hier won 21. Df4 snel, maar de
tekstzet forceert de winst op wat meer
spectaculaire wijze) 21. ...Kg8-h7 (Of
21. ...Kh8, 22. Lg7+, Kh7, 23. Th5+ en
mat) 22. Tg5-g7+, Kh7-h8, 23. Tg7-g3!,
Le6-g4 (Ook 23. ...Tg8 baatte niet wegens
24. Lg7+!, Tg7:, 25. Dh6+ en mat).
24. Lh6xf8, TaSxfS, 25. Dd2-h6+, Kh8-gS,
26. h2-h3 en Zwart gaf op. Om mat te
voorkomen moet hij de dame prijsgeven.
Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De onderlinge wedstrijden werden vrijdag
j.l. in het gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool voortgezet.
Alle meisjes en dames verwerkten een
oefening aan brug, ringen, lange mat en
maakten een sprong over het paard. Hoewel bij de meisjes de afwerking van de
oefeningen nog wel eens iets te wensen
overliet, behaalde een groot aantal voldoende punten voor het beschikbaar gestelde diploma.
De jury bestand uit de dames B. Ipenburg, A. van Soolingen en M. Koning en
de heren A. van Zadel en M. Castien, terwijl de uitgebreide telcommissie werd geleid door mevr. J. v.d. Kruk. De verkorte
uitslagen luiden:
Donderdag
Meisjes 8—9 jaar: 1. Crista Duker, 22 pt;
2. Marjan Joukes, 21,8 pt; 3. A. Boschma,
21.5 pt.
Meisjes 10—11 jaar: 1. Hanneke van den
Bos, 18,2 pt; 2. Carla Terol, 17,8 pt; 3.
Sijtje Koper, 17,6 pt.
meisjes 10—11 jaar (gev.): 1. Willy
Schuiten, 28,6 pt: 2. Ans Drayer, 27,6 pt;
3. Elza Verlaan, 27 pt.
Vrijdag
Meisjes 8-9 (gev,): 1. Willy Driessen,
28.6 pt; 2. Gerda Koper, 28,5 p:; 3. Mar ja
Zaremba, 28 p.
Meisjes 10—il jaar: 1. Yvonne Bakker,
28 pt; 2. Margot Lantinga, 27,8 pt; 3. Tir.eke Bakkenhoven, 27,4 pt.
Damesl. I. Brink, 34,8 pt; 2. M. van Keule,
32,6 pt; 3. C. v.d. Kruk, 30,2 pt.
Ook nu maakte voorzitter J. H. B. Brink
na elke wedstrijd de uitslagen bekend en
reikte aan de eerste prijswinnaars de
kampioensmedailles uit. Hij bracht dank
aan" de jury, telcommissie en de leider, de
heer J. Grootscholten.
Mej. I. Brink legde voor de tweede maal
beslag op de door burgemeester Van Fenema beschikbaar gestelde wisselbeker.

„WELTEVREDEN
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De rijschool met het grootste percentage DIRECT G E S L A A G D E N
LUXE VERHUUR
Voor langere termijn speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99
HAARLEM, TELEFOON 63636
Soendastraat 34

Erkend N.B.A. en Rljksgediplomeerd!

Thans ook vrachtauto

Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis trehorie en gratis halen en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe
als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

FAMILIEBERICHTEN
Algemene kennisgeving
Op 22 december nam de Here tot
Zich onze lieve
HELEENTJE
Zij zou op 5 januari 5 jaar geworden zijn.
Uit aller naam:
A. Paap
Zandvoort, 22 december 1963
Nassauplein 7
Wij brachten haar hedenmiddag
naar haar laatste rustplaats op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

APOTHEEKDIENST
DOKTERS-, ZUSTERS- en
DOKTOREN:
Inlichtingen over do zondagsdienst worden verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.
WIJKZUSTER:
Ie Kerstdag:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
2e Kerstdag:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
Zondag 29 december:
E. Reitsma, Van Lennepweg 42, tel. 2382
APOTHEEK:
21 t.m. 27 december:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
28 december t.m. 3 3anuari
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
voor( spoedgevallen.

Kerstaanbieding
Autorijschool
.Weltevreden'
Dr. GERKESTRAAT 99, telefoon 2294

Draag
de zo ELEGANTE

GEMAKSSCHOENEN

Ondanks alle prijsstgingen handhaven wij
onze oude prijzen met de bekende service.
Allen die zich laten inschrijven vóór l januari 1964 voor het lessen in luxe :n/of vrachtauto, krijgen de examenaanvraag, gratis. Bij
het behalen van het rijbewijs krijgt u een
blijvende

van

PRESBURG
en het leed \s geladen!

SURPRISE!

Stadsschouwburg
te Haarlem
Wioensdag l jan., 8 uur
„Toneelgroep Centrum
Judith
en do Nieuwjaarswens
Haarlemse halsen
Donderdag 2 jan., 8 uur
i'.Toneelgroep Centrum
Judith
met wens
Vrijdag 3 jan., 8 uur
Ab. A.
Toneelgroep Centrum
Judith
met wens
Zaterdag 4 jan., 8 uur
Toneelgroep Centrum
Dievenbal
met wens
(
Zondag 5 jan., 8 uur
Toneelgroep Centrum
-.- \, Dievenbal >
: met .wens
Fr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
Coup. geld. Voorv: o.d.
speeld. en 2 dg erv. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u

Te koop aangeboden:

Twee aaneengrenzënde
winkels met afzonderlijk
verhuurde bovenwoningen
gelegen aan de Haltestraat, alhier. Totale
huuropbrengst van het complex circa
ƒ 6000,— per jaar.
Desgewenst in overleg met huurder één
der winkels in eigen gebruik over te nemen
Inl. Mak. J. Boogaard Jr, telefoon 2210

Het moderne snelverkeer
stelt hoge eisen
,
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Ie Kerstdag
Dierenarts dr J. W. Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524
2e Kerstdag:
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.
Zondag 29 december
Schoenenreparatie
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.
maakt H ARM S
Zuiderstraat 8, telef. 2740.
PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Dinsdag 24 december
23 uur: Kerstnachtdienst.
Voorgangers: ds. J. Bronsgeest en ds.
W. H. Buijs. Medewerking kerkkoor. >
22.30 uur: samenzang.
'•
Woensdag 25 december
10.30 uur: prof. dr. G. C. van Niftrik uit
Amsterdam. Medewerking kerkkoor.
Donderdag 26 december
14.30 uur: zondagschoolkerstfeest
voor de kleintjes.
19 uur: zondagschoolkerstfeest voor de
groteren.
Zondag 29 december
10.30: ds. W. H. Buijs.
Jeugkapel in het Jeugdhuis:
Zondag 22 dec., 10.30 uur: F. J. Brink
Woensdag 25 december (Ie kerstdag):
10.30 uur: ds. J. van der Mije.
^
Zondag 29 december geen jeugdkapel.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15.
Dinsdag 24 december
19 uur: Kerstdienst voor kinderen van de
Zondagsschool.
Woensdag 25 december
10.30 uur: dr. J. L. Springer (n.h.) uit
Leiden.
Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. K. van der Horst (n.h.)
Zondag 29 december: geen dienst.
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15
Woensdag 25 december (Ie kerstdag)
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Medewerking kerkkoor.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Medewerking kinderkoor.
Zondag 29 december
10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Voorber. H.A.
'
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Woensdag, Ie kerstdag
12 uur middernacht: nachtmis.
Missen 7.30, 8.30, 9.30 en 10.30 uur plechtige Hoogmis.
Noord: Beatnxschool: 8.30 en 12 uur.
In de Parochiekerk: 4 uur Kindeke
wiegen.
Geen avonddienst.
Donderdag 2e Kerstdag
7.30, 9.30, Hoogmis 11.30 uur.
Noord: 8.30 uur en 11.30 uur.
Geen avonddienst.
Zondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
Voor Zandvoort-Noord:
8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en
19-20 uur.
NED. CHR. GEMEENSCHAPt'BOND
Dinsdag 24 december geen samenkomst.
JEHOVA'S GETUIGEN
Maandag 20-21 uur: gemeenschappelijke
bijbelstudie en zondag 9 uur korte ochtenddienst beide op adres W. Draijerstraat 5.
HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 29 december, 9.45 uur, 402 m: radiotoespraak door de heer J. P. van Praag.
Onderwerp: Nieuwjaarsbrief van het Humanistisch Verbond.

Wij wensen onze geachte cliënten, vrienden en kennissen

Rljksgediplomeerd
ar. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Kerstbomen
Groen
Hulst

Voor croquetten
loempia's en patat

„Als^ extra reclame:

"l bitterballen
voor f 1,00

/. . <t?
'' '' '

OW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN
F. PLOEGMAN

Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.
Gcvr.: flinke WERKSTER
l ocht. p.w. in flat, ƒ 2,—
p.u. Tel. 4369 of br. nr.
10001 bur. Z. Srt.
4 paar Fr. SCHAATSEN,
l pr KUNSTSCHAATSEN,
mt. 42, el. TRIX-TREIN,
zeer uitgebr. Komnginnewcg 10, telefoon 4804.
GEVR. FLINKE WERKSTER, 2" dagen p.w. Thorbeckestraat 37, telef. 2904
WOLLEN DEKENS GEVRAAGD. Telefoon 4618.
GEVR. NET KOSTHUIS
voor jongeman. Br. nr.
10002 bur. Zandv. Courant.
T E K O O P : NIEUWE
STRANDSTOELEN
Rotan Meubelbedrijf
C. v.d. Luyt, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 01719-2756
TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling.
Morgen al bij'u thuis? Bel
dan vóór 6 u. (020) 249767
en '3 avonds (02964) 17971

Vittorio de Sica

Sioemenmagazijn
,Noord'
VONDELLAAN — TELEFOON 4320

ALCOHOL EN VERKEER
een

Haarl.str. 2, tel. 3652, en 4200

OCCASION T. V.'s vanaf
ƒ 75,-. Half jaar garantie.
Blijvende service. Gem. betaling. Ook verhuur van
T.V.'s. J. Kerkman, Burg.
Beeckmanstr. 36, tel. 4307.

M. Schniedewind

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend.
OUDEJAARSAVOND
NA 7 UUR GESLOTEN.

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

Autorijschool Weltevreden
Dr. Getkestraat 99, tel. 2294
wenst al haar cliënten

vrolijk Kerstfeest en een
voorspoedig 1964

RIJSCHOOL TOLLENS
INFORMEER nu naar onze SPECIALE AANBIEDING; GELDIG TOT l JANUARI.

TEL. 0250Ï-3598

Schildersbedrijf Weiko

VOOR GOED SCHILDERWERK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf
Goede referenties te Zandvoort
Amsterdam: Vierwindenstraat 21, tel. 020-62030;
Van Beuningenstraat 68/1, tel. 020-89988.

MONOPOIE
BEIDE KERSTDAGEN - 2.30 UUR

Gulliver's reizen

Hedenavond nog kijken

verse
bloemen

„LIDO"

en een voorspoedig 1964

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

en iedere dag

naar

prettige Kerstdagen

de beroemde Italiaanse
filmregisseur-acteur
heeft
eens gezegd: „Het maken
van een goede film is kinderlijk eenvoudig. Maar
waar vind je zo gauw de
kinderlijke eenvoud?" In
een rol AUTO-DROP vindt
u op elke tabletverpakking
een interessant verhaal.
Vraag naar

Alle leeftijden.
(TUUR:

~~~

Maciste, gladiator van Rome
14 jaar.
VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 en
ZONDAG 29 DECEMBER - 8 UUR:

Sodom en Gomoxra
14 jaar.
ZONDAG 29 DECEMBER - 2.30 UUR:

D@ drie Stoges en Hercules
Alle leeftijden.
NIEUWJAARSDAG 2.30 en 8 UUR:

Zorg, dat je d'r bij komt

AUTO-DROP

Alle leeftijden.

van V.S. Leeuwarden. Per
rol 25'cent.

gevaarlijke cocktail

Bijna zesduizend mensen werden in 1961 in ons land veroordeeld voor een verkeersmisdrijf, waarbij alcohol een rol had gespeeld. Zesduizend „misdadigers"? Waarschijnlijk niet. De meesten van hen waren geen gewoontedrinkers, geen lieden die
zich verzadigen met alcohol, in een auto stappen en slingerend wegrijden, waarna
in vele gevallen de rit eindigt in een spoor van vernielingen en onheil.
Een groot deel van de veroordeelden werd
gevormd door mensen, die toevallig wat
hadden gedronken, tijdens een visite, op
een verjaarsfeestje misschien of op een
receptie. Die hooguit twee of drie glaasjes
hadden genomen en zich vervolgens in prima conditie voelend in het verkeer hadden
begeven.
,'
i
^Inderdaad, zij voelden zich ^.kiplekker".
'Zorgeloos, een tikje overmoedig en menend zich bijzonder vlot en behendig .in
hetf verkeer te bewegen. Maar ondanks
hun „prima" conditie realiseerden zij zich
niet, dat hun zintuigelijke vermogens achteruit waren gegaan. Dat zij niet meer in
staat waren tot een juiste beoordeling van
hun rijsnelheid, "dat hun opmerkzaamheid
was verminderd en dat hun reactietijd
langer was geworden. Dit alles waren zij
zich, doordat zij zich door die paar
glaasjes zo monter voelden, niet bewust,
totdat alcohol en verkeer toch een gevaarlijke cocktail bleek te zijn.
Bij proefnemingen heeft men enkele
mensen een geringe hoeveelheid alcohol,
slechts anderhalf glas whisky, laten drinken. Zij moesten daarna een hun welbekend traject afleggen. Na aankomst verklaarden de bestuurders van mening te
zijn langer over die afstand te hebben gcdaan dan anders. In werkelijkheid had het
hun echter minder tijd gekost. Waaruit
blijkt, dat zelfs een weinig alcohol er oorzaak van kan zijn, dat een weggebruiker
veel sneller rijdt, dan hijzelf wel denkt.
In combinatie met de verlengde reactietijd
en'de geringere opmerkzaamheid kan dit
leiden tot een ongeval, waarvan de krant
schrijft: „De man was onder invloed..."

In het najaar met zijn lange donkere
avonden, en straks met de feestdagen,
pleegt de mens gezelligheid te zoeken. Het
Verbond voor Veilig Verkeer vraagt deze
gezelligheid, wanneer men daarna nog aan
het verkeer moet deelnemen, niet te zoeken in het gebruik van alcohol, zelfs niet
in de vorm van een enkel glaasje. Rijden
onder invloed kan de oorzaak zijn* van
veel nodeloos leed en kan een welverdiende straf tot gevolg hebban.

A
kersloot
betaalt voor de lompen 30

et p. kg; tijdschriften, karton en kranten 5 et p. kg;
lood 50 et p. kg, zink 40 et
p. kg; koper, geisers, naarden en baden tegen de
hoogste prijs.
Pakhuis:
Schelpenplein 7, tel. 2845.

Van Kessei
Voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

wenst u

Schildersbedrijf Fa. Keur en Zoon
HOGEWEG 38a - TELEFOON 2979

Voor uw Oudejaarsavond
APPELFLAPPEN
SNEEWBAL-LEN
BERLINER BOLLEN
APPELBEIGNETS
APPELBOLLEN
SAUCIJZEN BROODJE&
HORS D'OEUVRES
ZALMSALADE
HUZARENSALADE
RUSSISCHE EIEREN
PASTEITJES
enz. enz.

De zaak voor kwaliteit
en fijne smaak
Telefoon 2820

6

«

•

JSLllliari starten wij met een

cursus auto- en
motortechniek
Belangstellenden kunnen zich hiervoor schrif telijk of mondeling opgeven.

Café OOMSTEE

Vrijdag na de Kerstdagen
kunnen wij geen mosselen
serveren!
Zeestraat 62, telef. 2263

WIST U
Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Autorijschool *Weltevreden'
Dr. C. A. GERKESTRAAT 99, tel. 2294

dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26
Chemische wassenj
en ververij
Telefoon 2653

Familiedrukwerk
ter gelegenheid van
Geboorte
Verloving
Ondertrouw
eni..

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg l

OVERJASSEN
in moderne tweeds van ƒ 79,- tot ƒ 139,AUTOCOATS ƒ 59,NYLON ANORAKS
aan twee kanten te dragen
i 33,—
MONTY COATS ƒ 49,JEKKERS
in moderno uitvoering . . . ƒ 89,- en ƒ 98,HANDSCHOENEN
wol, leer en nylon in alle prijsklassen.
WOLLEN VESTEN
ruime sortering
van ƒ 19,75 tot 32,PULLOVERS
van ƒ 17,90 tot ƒ 32,DIKKE TRUIEN
met ronde of V-hals.. . ƒ 29,- tot ƒ 42,WOLLEN SHAWLS
in vele soorten
van 4,90 tot ƒ 10,90
PUL POLO'S
ƒ 19,75 en ƒ 24,50

KERKSTR.20

• TEL:3136

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg.

Vlug, netjes en
goed,
als Dannenburg
het doet

EEN VEILIGE RIT
IN 1964
dat is de wens van de N Z.H. voor
al haar reizigers.

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

De chauffeurs, monteurs en verkeersdeskundigen van de N.Z.H,
zullen ook in'64 al hun krachten inspannen om u veilig te vervoeren.
Voor een basisprijs van slechts
driecent perkilometerkuntu staat
maken op de rijtechniek, de ervaring en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle N.Z.H.'ers.
Onze mannen trotseren het drukste verkeer, terwijl u rustig en comfortabel zit. Waarom nog risico's
nemen? Waarom nog tijd verspillen bij het zoeken naar parkeerruimte? Voor drie cent per
kilometer bent u eraf. En op een
abonnement is hetnog goedkoper
Goede, veilige reis per N.Z.H, in

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk
Vergeet niet voor de feestdagen uw

IJstaarten
te bestellen bij

„LIDO"

J. KEUR
Burg. En^elbertsstraa 64, tel. 2914

Centrale verwarming-Oliestoolc
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Wie de 40 gepasseerd is, stelt vast, dat hij
dichtbij niet zo scherp meer kan sien. Men
grijpt naar „de leesbril ' en wie tot nu toe
reeds een bril droeg, naar de tweede. liet
lastige op- en afzetten van de leesbril of liet
steeds wisselen tussen lees- en gewone bril kan
met dubbelfocusglazen worden verin eden. Met
dubbeljocus-glasen liebt u' twee brillen in één
en kijkt als verjongd sonder moeite in de
verte en dichtbij.
Brillenspecialist L O O ^1 JRL N
Erkend fondsleverancier
Mr. opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

Vakkundige en snelle

REP AR A TIE S
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

's Zomers buiten

"s WINTERS BINNEN
Voor goed en vakkundig schilderwerk

Schildersbedrijf C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755

Verf geeft fleur
aan uw interieur!

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend.
OUDEJAARSAVOND NA
7 UUR GESLOTEN.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

1964.

•J„'f

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uui

NOORD-ZUID-HOLLANDSE VERVOERMAATSCHAPPIJ n.v.

CENTRA MAAKT
AFSCHEID!
EEN FEEST!

Autoverhuur Zandvoort
Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

VERHUUR VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

malse, volle vruchten
in een zacht schilletje

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEÏJ
Haltestiaat 65, telef. 2060

voor feestelijk-lucntig
oudejaarsgebak

Elke dag verse bloemen

bedienen
Kl

Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- &n grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.
Voor VISITEKAARTJES
naar
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135

wascombinafieè

Wij geven werkelijk
de hoogste waarde!
Lompen 30 et, kranten en plat karton 7 et, druk
5 et, tapijt 7 et, gonje en gewatt. deken 10 et,
bedvulling 7 et, bedveren 25 et, alles per kg. Herenschoenen 25 et, kinderschoenen 15 et p. paar.
Verder metalen: roodkoper 175 et, geelkoper 120
et, aluminium 80 et, lood 50 et, zink 40 et p. kg.
WIJ RIJDEN elke DINSDAG in ZANDVOORT.
Zaterdags tot l uur geopend.
G E B R . DE J O N G V.H. E. KLOK
Bakenessergracht 93, tel. 16261, Haarlem

Nog deze week in uw bezit.
Huur vanaf ƒ 5,50 per week.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, tv, radio's, meubels,
vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons filiaal
VELO, Grote Markt hoek Jansweg Haarlem,
tel. 10117 of laat u voorlichten door onze vertegenwoordiger VELO, Zeestraat 37, Zandvoort
telefoon 4590.

Voor
uw vitrage,
eretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
VOOR VEEL WARMTE

en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

WORDT SNEL DOOR ONS GEZORGD....

Fa. A. v. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

Zodra er olie nodig is komen wij. Met modern
materiaal en ideale haardolie: Esso Petroleum,
die zuiniger, schoner en reukloos brandt!

e

een fijn glaasje bessen
Brillant slaolie, kristalhelder,
voor juweeltjes van oliebollen

FLES ANDORRA

ADVOCAAT
, van verse eieren en zuivere
,-;. brandewijn

BLIK CANADESE FANCY

SAMEN VOOR
stevige moot, voor uw
oudejaars-„soupertje"

- (Want Centra telt in uw voordeel!)

(met waardecapsule van 25 c) $ PAK

gebotteld in La cave Royale,
de feestdronk bij uitstek

Neem 'n leverancier die altijd voor U klaarstaat. Wend U voor goede service tot önsl

A. HOEKEMA

1-1

Esso Petroleum voor oliehaarden en Essogas.
Alle soorten olie-, gaskachels en stellen

Fa. A. KERKMAN & Zn.
Zandvoort - van Lennepweg 5
Telefoon 3576
Elke fijnproever prefereert:

\

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
3043, 3044 Politie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau
Vreemdeling enverkeer, kiosk Raadhuisplein.
4389 VAMOR-Rijschool „De tirandmg",
Van Lennepweg 24/1, Zandvoort.
(02500) 42212 Garage FHnterman, Zandvoortselaan 365, Bentveld, SAABen RENAULT-service-dealcr.
2071 Ilorlnyebearijf C. Waaning, Kostverlorer.straat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en verkoop. Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17.
2525 W. Schouten, centrale verwarming,
oliehaai-den, gasforn. eii wasautom.
1673 Nacüitvciligheidsdienst Zandvoort,
Vondellaan 45rood.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zanavoortse
' Courant, Achterweg 1.

ZWAAR BELEGEN

STAP IN DE
CENTRA-KRING
U HEBT EEN CENTRAWINKEL NAAST DE DEUR

zacht-pittige kaasblokjes,
dat is een fijn borrelhapje

\

Zr. Oina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3369
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaarstukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

LEFFERTS W 1)110 II Gil

IS BIJ DE TIJD

WIE BU CENÏiA
Hebt u ooit ƒ15.50 aan waarde ontvangen
voor een tientje? Bij CENTRA is dat regel!
Zó voordelig hebt u nog nooit gespaard. En
't gaat zo lekker vlug, omdat u bij CENTRA
zoveel dubbeltjes overhoudt op de bood-

HERENPOLSHORLOGE

BESTE

geurig bakje „troost"
bij het feestelijk afscheid

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN
, J

DE

schappen. U koopt daarvoor - als u dat
schikt - spaarcoupons die altijd hun waarde
behouden! In minder dan geen tijd hebt u
een tientje gespaard dat ƒ15.50 waard is.
Wilt u voorbeelden? Lees hier!

HERENPOLSHORLOGE

minutieus 17-steens,
anti-magnetisch
uurwerk met onbreekbare veer.
Schokwerend en waterdicht opgehangen in modern platte doublé kast
met roestvrije stalen achterplaat.
Hypermoderne wijzerplaat met centrale, duidelijk afleesbare secondewijzer. Mooie, sterke lederen band.
Winkelwaarde ƒ78.-

minutleus 17-steens,
anti-magnetisch
uurwerk met onbreekbare veer.
Schokwerend en waterdicht opgehangen in modern verchroomde kast
met roestvrije stalen achterplaat.
Hypermoderne wijzerplaat met centrale, duidelijk afleesbare secondewijzer. Mooie, sterke lederen band.
Winkelwaarde ƒ65.-

VOOR U SLECHTS f 50r GESPAARD

VOOR U SLECHTS f 40r GESPAARD

d.i 5 CENTRA- couponkaarten. Desgewenst 1 couponkaart met ƒ50.bijbetaling. Bestelnr. 736.

d.i. 4 CENTRA-couponkaarten. Desgewenst 1 couponkaart met ƒ 37.50
bijbetaling. Bestelnr. 734.

DAMESPOLS HORLOGE
in fraai etui. Secuur
17-steens, antimagnetisch uurwerk met onbreekbare veer. Schokwerend opgehangen
in chique doublé kast met roestvrije
achterplaat. Pastelkleung echt lederen bandje. Een waar sieraad.Winkelwaarde ƒ65.-

VOOR U SLECHTS f 40r GESPAARD
d.i. 4 CENTRA-couponkaarten. Desgewenst 1 couponkaart met ƒ37.50
bijbetaling. Bestelnr. 732.

OP ALLE HORLOGES EEN VOL JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

'v - ' : ' ' • 4 - •
.1 ^Opgericht- .in £.900,;'
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

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

45.000 kg zout en 25 000 kg chloor calcium. Leuk, die statistiekjes.
Het pas in het leven geroepen Comité
tot waardering van l april-grappen gaf
de prijs voor de eerste maal aan vier Nijmeegse studenten, die — gehuld in Turkse uniformen, ergens een kazernecommandant voor aap zetten, tijdens een officiële
ontvangst.
Zandvoor t in de afgelopen twaalf maanden
Op 21 maart kreeg de heer ir. G. Friedhoff, die afscheid nam als ontwerper en
super-visor van het Wederopbouwplan, de
zilveren legpenning van de gemeente
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij ons Jaaroverzicht 1962 schreven en Zandvoort.
Op 26 maart was er nog een raadzittoch is een heel jaar verstreken! Een jaar, dat begon, toen de winter ons in een ijziting, waarin het merkwaardige besluit
ge greep hield — een jaar, dat de afwisseling kende tussen goede en slechte dagen werd genomen tot de erfpachtsuitgifte van
— een jaar dat de grilligheid van ons klimaat had, waardoor de zomer ons weer
grond (60 jaar) aan de n.v. Kon. Mij. voor
Havenwerken te Amsterdam voor de
eens hevig teleurstelde.
bouw van een wandelpier, terwijl de regePlannen werden gemaakt, ten uitvoer gebracht of opgegeven. In dit opzicht gaf
ring niet van plan was in de naaste toekomst warm te lopen voor dit plan. Ook
Zandvoort het beeld weer van het menselijk leven!
stond in het desbetreffende raadsvoorstel
En nu maken wij al weer de balans op van het voorbije jaar.
dat de gemeente kon rekenen op 10% van
de entreegelden. Toch sympathiek!
Ai, weer geen woning gereed gekomen,
tief van de vroegere Zandvoortse Muziek- de afgelopen maand. Mensen, mensen!
JANUARI
Een opmerkelijk feit om te beginnen: de kapel.
Nou, wat zeiden we? 't Stond in de
gebruikelijke nieuwsjaarsbijeenkomst van krant: De kou van januari 1963 werd al- APRIL
het gemeentepersoneel, waarbij dit werd leen overtroffen door 1823, 1838 en 1940.
toegesproken door de burgemeester, werd Wij vonden dat een hele troost, die ons Toch kwam de toneelaktiviteit weer los,
na do lange, koude winter: „Sandevoerdit jaar niet gehouden. Zeker te koud in hart verwarmde.
de" bracht 6 april „Daar moet je een
het raadhuis.
Het bleef goed gaan met de oecumene vrouw voor zijn" op de planken en nog
Over kou gesproken! Heel Zandvoort in Zandvoort. Op 8 februari werd door jonzuchtte onder de harde hand van Ko- geren van alle gezindten een lekenspel binnen veertien dagen volgde „Op Hoop
ning Winter. Overal worden de vogels die „Roof en Geloof" opgevoerd in de r.k. kerk van Zegen" met „Hobson's dochters" (17—
in een geweldige nood zaten, geholpen en aan de Grote Krocht. Nog eens een paar 18 april).
13 april: De tennisclub Zandvoort begevoederd. Ook Zandvoort had z'n comité. cijfers. Om de moed er in te houden: het
Typisch: tijdens de kerstbomenverbran- statistisch overzicht 1962 vermeldde 23.000 stond 12 '/„ jaar. Het clubhuis werd verding aan het ijskoude strand, vloog een bezoeken aan hotels en pensions, waarvan bouwd en "men zette er een nieuwe kachel
perceel in brand. Er was geen brandweer 16.000 Duitsers. Zorg, dat je er bij komt. in. Tenslotte is tennis een zomersport.
12 april richtten de bewoners van Het
om het vuur (in het perceel) te blussen.
Op 13 februari kon de heer J. RiemersDaarom deden de bewoners het zelf maar. ma zich kampioen op de schaats noemen. Huis in de Duinen een adres tot de gemeente, waarin zij vroegen om een zebraMet goed succes.
Bij wedstrijden op de vijver schaatste hij
Een hoera voor de heren P. Janssen en 1200 meter in 2 min. 30,7 sec. Dat bleek pad op de Zandvoortselaan.
18 april vergaderde de Zandvoortse
R. Kattouw, die beiden het diploma A te snel voor zijn tegenstanders, die trou- Handelsvereniging.
Men sprak over de
van de Zandvoortse Reddings Brigade weus ook niet stil zaten.
haalden.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Uit het verslag 1962 van het Strand- bleven aan de zuinige kant: slechts acht
schap Zandvoort bleek dat de snelboot, woningwetwoningen voor 1963 aan Zandwaarmee de politie in 1962 oefende, ook in voort toegewezen.
1963 beschikbaar bleef. De Zandvoortse
Deze maand werden geen woningen opReddings Brigade was het helemaal niet geleverd in Zandvoort. Niet verslappen,
eens met de lichte snelboot, omdat deze mensen!
voor reddingen ongeschikt werd geacht.
De politie was er echter maar wat gelukwenst alle vrienden, kennissen
kig mee. Ja, 't zijn sportieve jongens, die MAART
en zakenrelaties een
dienders bij ons!
Beginnen maar met een feest: 2 maart
12 januari gaf de Folkloristische vereni- vierde de Zandvoortse Bestuurders Bond
ging „De Wurf" „Beelden uit mijn kin- zijn 40-jarig pubileum met een officiële
derjaren" en „Verhuren in vroeger tijden", ontvangst van genodigden in „Zomerlust"
't Zag er vroeger wel wat anders uit. Ge- en een feestavond (5 maart) in Monopole
moedelijker, vond men. Intussen scheen de met medewerking van het Hilversums Rakou het verenigingsleven te verlammen. dio Cabaret.
Éénmaal kwam „Op Hoop van Zegen" op
Op 5 maart kwam er een oplossing in
de planken in deze maand en „Wim Hil- het geschil over het kamp „Dennsndal"
dering" ook een keer.
tussen de gemeente en de heer Van BreeEr zou wat gaan gebeuren aan de kop men. Voor ƒ 38.000 nam de gemeente de
van de Zeestraat. Het contract met de spullen over van de heer Van Breemen, pier en de meningen bleken verdeeld. Hoe
vermaakstent-exploitant van Ober Bayern die hiermee afzag van verdere stappen. is het mogelijk. (De meesten waren tewerd opgezegd, l april moeten de op- Daarbij moest de Raad nog eens ƒ 7800,— gen). Nog meer toneel: ,,Wim Hildering"
trekken verwijderd zijn!, bepaalde men.
voor verbetering en aan de outillage vo- speelde op 20 april „Westerman & zoon".
Het op 18 april gehouden schoolvoetbal17 januari vergaderde de Zandvoortse teren.
Handelsvereniging. Voorzitter H. HildeOber Bayern mocht nog blijven staan. toernooi werd gewonnen door de Karel
Doormanschool. De Dr. A. Plesmanschool
ring uitte kritiek op het evenementenpro- Maar na de zomer 1963 moet het weg!
gramma van Touring Zandvoort, dat te
Er was nog een geschil: Tussen de ge- werd tweede.
22 april: Op die dag ontviel Kees Schaap
weinig afwisseling bood, volgens de ZHV. meente en de exploitant van de zomerhui't Is het ieder jaar hetzelfde, zeiden de zen in ,,De Schelp". Volgens de bouwver- (42) aan de Zandvoortse gemeenschap.
middenstanders pruilend.
ordening, waaraan de gemeente vasthield, Een harde slag, niet alleen voor zijn echt29 januari. Een merkwaardige raads- zijn dit huisjes, die niet voor permanente genote, maar tevens voor het verenigingsvergadering: de voorzitter hield geen bewoning geschikt zijn. De kantonrech- leven in onze plaats.
Bijna werden de strandpachterssommen
nieuwjaarsrede, maar zegde toe in 't ver- ter te Haarlem oordeelde anders en zei
volg een tweejaarlijks overzicht te geven. dat het normale woningen waren. De Of- verhoogd. Maar in de gemeenteraad van
De gemeente wilde voorts het aflopende ficier van Justitie was van mening dat de 23 april wilden de leden de kwestie nog
contract met de heer G. H. van Breemen, bestaande bouwverordening in het gedrang even aanhouden om het College gelegenheid te geven tot overleg met de strandexploitant van het caravankamp „Den- kwam en tekende hoger beroep aan.
nendal" niet meer continueren.
Toen kwam de klap op de vuurpeil. Van exploitanten. Op 28 april overleed wederEr was een kwestie gerezen over de het kabinet van de minister van Volks- om een bekend Zandvoorts ingezetene: de
pachtsom die de heer v. Breemen jaarlijks huisvesting en Bouwnijverheid kwam er heer T. Zonnenberg (76 jaar), oud-chef
aan de gemeente betaalde.
bericht dat het Rijk voorlopig zijn goed- station N.S. Zandvoort. Hij was een geDe gemeente wenst dit kamp nu zelf te keuring onthoudt aan de plannen tot de ziene figuur in het kerkelijk en sociale
gaan exploiteren. Het laatste woord was bouw van een wandeipier in Zandvoort. leven.
Deze maand keurden Ged. Staten van
er nog niet over gesproken! De bouwnij- Zulks met het oog op de achterstand in
verheid in Zandvoort leverde ons — on- de woningbouw en de spanning op de ar- Noord-Holland het Uitbreidingsplan-Zuid
goed. De Stichting Bescherming Duinlanddanks de stagnatie door de strenge vorst beidsmarkt.
— vier woningen op.
Het gementebestuur introduceerde een schap en de afd. Zandvoort van het Nednieuw periodiek in Zandvoort: Het Ge- Onderwijzers Verbond, hadden tegen dit
meenteblad. „Voor de voorlichting", zeiden plan geprotesteerd. Verlies van recreatieFEBRUARI
terrein was het motief van deze protesten,
ze op het Raadhuis.
3 februari reden tot vreugde: Het eerste
Iedereen wilde blijkbaar conciërge wor- maar naar het oordeel van Gedeputeerden
lustrum van de Sport- en Judoschool den van de Wim Gertenbachschool! Er konden de adressanten geen persoonlijke
„Wim Buchel". Hulde aan het echtpaar waren tenminste 338 gegadigden voor de- of zakelijke rechten tot gelding doen brengen. Eén van de belanghebbenden, de heer
Buchel, dat zoveel voor de sportopvoeding, ze baan.
vooral voor de jeugd deed. Op 5 februari
Een koude-statistiekje: (zijn we goed Boissevain, ging later tegen dit besluit
overleed op 81-jarige leeftijd, de heer J. in) Gedurende de afgelopen winter (die van Ged. Staten in beroep bij de kroon.
Voor de a.s. Tweede KamerverkiezinE. Hollenberg, een bekende Zandvoorter, ons nog heugen zal!) kwam Pubieke Werdie veertig jaar lang strand-exploitant ken 76 maal in bijzondere omstandigheden gen op 15 mei kwamen de politieke parwas (1900—1940) en zich verder verdien- op de weg, de sneeuwploeg kwam 12 maal tijen deze maand in „het geweer": PvdA,
stelijk maakte voor het verenigingsleven in aktie. 900 m.3 zand werd op het gladde KVP en VVD belegden openbare bijeenin onze plaats: bestuurslid O.S.S. en ac- weggennet van Zandvoort uitgestrooid, komsten.
De Oranjevereniging had gezegd een
zeer sobere Koninginnedag te zullen vieren. Dit kwam ook wel uit, maar de bewoners van de Tolweg en omgeving staken de (feest)koppen bijeen en zorgden
voor leuke kinderspelen in de duinen. Wat
particulier initiatief al niet vermag!
Er kwamen in april 37 woningen gereed.
Zo gaat-ie goed!

Redaktie en adm.: Achterweg l
Postbus 23, telef, 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent.
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
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Gelukkig
Nieuwjaar

Aan onze ahonné's

In verband met de stijging van de kosten in tal van onderdelen van het nieuwsbladbedrijf, heeft de organisatie van
de Nederlandse Nieuwsbladpers, het NNP, in overleg met
het Ministerie van Economische Zaken, besloten tot verhoging van de abonnementsprijs met ingang van l januari
1964.
Voor de Zandvoortse Courant, welke tweemaal per week
verschijnt, is een verhoging van 25 cent per kwartaal
vastgesteld.
Met ingang van l januari a.s. worden dan de volgende
prijzen van kracht: kwartaalabonnement f 1,75; jaarabonnement f 7,00; per post f 8,00 en buitenland f 9,00.
Uitgever Zandvoortse Courant

MEI
Een goed begin, dat plan-Noord uit z'n
isolement verloste: l mei ging de NZHVM
(op veler verzoek!) een. buslijn openen:
Zandvoort-city naar de noordelijke voorstad over het spoor. Hoera, maar de vreugde werd getemperd door een boze brief
in de krant over het feit, dat de bussen
een uur lang doelloos geparkeerd staan
voor de winkels van de Grote Krocht. Wat
doen we daar aan? vroeg men. Niets, zeiden de anderen, die dit konden zeggen.
De voetbal rolde weer lustig na de ijstijd. Zandvoortmeeuwen stond op 5 mei
na een 1-0 zege op Baarn (onsportieve
tweede helft) op de derde plaats.
Do dennescheerder (een afschuwelijk
vraatzuchtig kevertje) belaagde al lang
onze dennen. Staatsbosbeheer adviseerde
tot het nemen van rigoreuze maatregelen,
want de dennescheerder is een niets ontziend monster. Een groot deel van de dennenbossen in Noord zou eigenlijk gekapt
moeten worden. Het gemeentebestuur

Van den Courantier, die UE voorsiat van alt Nieuws
uyt plaets en ommelandt
by het verscheyden van 't Jaer onses Heeren MOMLX1I1
en d'ingangh van het Nieuwe Jaer
UE met heylwensch aengeboden.
Strackx slaet de toorenclock naer twalef swaere slaagen,
het Oude Jaer ging heen, het Nieuwe Jaer comt daagen.
Wy sien een wyl terug, deels droevigli, deels oock bly,
wat ging dat Oude Jaer toch schricklyck snel voor by!
Het heucht ons noch, hoe tusschen sneeuwbedeckte velden
wy in het voorich Jaer de laetste Uren telden.
Wat was het bitter koud, al was' oock d'aenblick schoon.
Wij dachten aen Heemsherck en Wïllem Barentszoon,
die eertijds 't oude Jaer op Noova Zembla vierden
en daerdoor onbedoelt beroemde Mannen wierden.
Wij saten in ons Landt in juyst dezelfde Kou,
die maenden langh maer nyet voor Lente ruymen wou.
Wij reed'en op 'et Ys met waagens sonder Paerden,
wy raeckten vast in sneeuw, die packend sich vergaerde.
De brandtstof raeckte schaers, de Vaart was digt gevrooren.
Wy liepen bïbberent met deppen om de Ooren.
De vroege Zoomer cwam, wy konden het gau mercken,
vooral de arbeytslien, die in het Bouwvack wercken.
Voor 't eerst sints Jaeren scheen voor hen de lieve Zon,
toen hun Vacantie — anders Reegentydt — begon.
Maer laes! Twas gauw ghedaen, wy sagen Waaterstroomen
van d'een op d'andre dag vanuyt de Wolcken koomen.
Het Graen lag plat te veld, men con het nyet vergaeren,
het ving te rotten aen, het het schot sat in de Aeren.
De jonge mannen, in de Waapenrock ghekleedt,
sy snelden gau ter hulp en'dat verzachtte 't Leed.
De Burghers koozen oock dit Voorjaer altemael
de nieuwe Leeden van de Rtaaten Generael.
Het was een lauwe Strijd en haest gheen Strijd te noemen,
al stond elck staetsman op zyn eighen werck te roemen.
Er zat gheen spanning in, 't vermogt ons nyet te roeren,
de Strijdlust sat alleen maer bij de Vrye Boeren,
die sich nu mengen gaen inde Begeerings-saecken.
En yedereen siet toe, wat sy daer klaer gaen maecken.
*
Oock buyten Neederlandt is het drock toe ghegaen.
Men maeckte plannen reeds voor reysen naer de Maen.
Sal strakx de Sov-jet-ster met deese Eer gaen sleepen
of wappren van de Maen de Sterren ende Streepen?
De simple burgher siet het alles nugter aen
en denckt: voor myn Part loopt ge allen naer de Maen.
Dat duurt een heele Tyd, dat neemt U Jaren vast
en al die Tyd hebben wy van jeluy gheen last.
Hoe meenigh burgher ging oock booven het Verstand
wat sicJi heeft afghespeelt daer ginds in Engellandt.
Hoe Jufvrou Kieler met haer veederligte Zeeden,
een Dienaer van de Kroon con noopen af te treeden.
En een Regeering op haer seetels sat te beeven
in swarte sorg, beligt door glans van 't rosse Leeven.
En hoe die Jonkvrou het noch soa wist uyt te cienen,
met haer Memoiren noch een paer Ton te verdienen.
Hoe wist de Spreukendigter ons reeds te waarschouwen
in digterlycke Tael: Pas op voor vreemde Vrouwen!
Och, had Profumo toch de Spreucken maer gheleesen,
wettigt sou hy dan nu noch steeds Minister weezen!
Hoedt U voor Vrouwen, oock al syn se vol van gratie,
maar wat is Neederland dan tog een nette Natie.
Mogt by ons een Bewindsman oovertolligh raecken,
men can met goed fatsoen hem Burghemeester maecken!
*

Soo ging 'et Jaer voorby, met goed'en slegte dingen.
lek can s'in kort besteck nyet allemael besmgen.
lek can U noch alleen met alle andre Menschen
voor 't Jaer, dat koomen gaet, het allerbeste wenschen.
Gy zult wel zugten, ivanneer men als andre moeien
Uw lieve centen aen Belastmgh weg komt haelen.
Maar beeter is het 't aen de Fiscus af te draeghen,
dan langs de deuren om een Aelmoes moeten vraegfien.
En soo heeft yeder Wolck oock weer een Silvren Rand,
Leef maer gheluckig in ons vrye Neederland.

droeg het rooiwerk op aan de Ned. Heidemaatschappij. Een trieste bezigheid.
Een enorm druk bezochte receptie zette
luister bij een 50-jarig huwelijksfeest in
Zandvoort. Op 18 mei vierde het echtpaar
Ilja Petrovitch-Ruza Milenkovitch zijn
halve eeuw huwelijksjutaileum. Het ontbrak dit populaire en sympathieke echtpaar niet aan belangstelling. 15 mei waren
er Tweede Kamerverkiezingen. Uiteraard
ook in Zandvoort, want we moeten allemaal ons steentje c.q. stemmetje bijdragen
aan de vorming van een volksvertegenwoordiging.
(Vervolg op pag. 2)

In verband met de jaarwisseling
verschijnt het eerstvolgende nummer
van de Zandvoortse Courant
DINSDAG 7 JANUARI a.s.

(Vervolg van pag. 1)
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van deze materie te geven in het gemeenteblad. Loco-burgemeestei-, wethouder A.
Kerkman, voelde er wel wat voor.
Wederom stond er niets in de krant over
nieuwbouw of iets dergelijks, deze maand.
Ze zouden toch niet?
flUGUSTUS

Zandvoort in de afgelopen twaalf maanden

i i

De boot was aan. 7 augustus bood een
„comité van badgasten" aan de voorzitter
van het Strandschap, burgemeester mr. H.
M. van Fenema, een speedboat aan ten
Deze maand werd de n.v. ExploitatieNa Pinksteren sloeg het weer om. Het behoeve van de kustbeveiliging door de
politie. De burgemeester gaf de boot voorMij. Zandvooit opgericht. Doel: exploita- werd een trieste juni-maand.
Er werd in de krant geen gewag ge- lopig in gebruik aan de politie.
tie en administratie van onroerende zaDezelfde dag protesteerden de wethouken, b.v. een wandelpier. Direkteur: de maakt van opgeleverde woningen in deze
ders Lindeman en Kerkman, die bij Ged.
heer A. J. Schoof uit Baarn, commissaris- maand.
Saten bezwaar maakten tegen het feit, dat
sen (o.a.): mr. H. M. van Fenema. De Mij. Zou dat betekenen? Oppassen, mensen!
de politie gelegenheid werd gegeven getot exploitatie van de wandelpier, die eind
schenken te aanvaarden. Bovendien wa1962 werd opgericht, en waarvan mr. H. JULI
ren zij van mening dat hiermede een
M. van Fonema pres. comni. zou worden,
zou wel eens kunnen opgaan in deze nieu- Op 8 juli besloot het Comité „Ouden van raadsbesluit, waarin de speedboat werd
we club. Maar eerst moet er een onroe- Dagen" haar aktiviteiten te staken, na afgewezen en een Rana-12 boot ter berend goed van belang geëxploiteerd en ge- ruim veertig jaar durende werkzaamheid. schikking werd gesteld, werd ondermijnd.
adminislreerd kunnen worden. Dan zien Het comité was van mening dat de Socië- Inderdaad, de boot was aan.
Even een prettiger berichtje in deze
we wel weer verder. Zo gaat dat allemaal teit ,,Voor Anker" het nu maar verder
in de grote wereld. Op 26 mei stond Zand- moest doen. Spijtig, er was toch wel een maand: de heer W. van den Ban, werkzaam bij het kantoor van de gemeentevooitmeeuwen na 4-2 op Schoten, alleen andere oplossing?
11 juli herdacht de heer A. Kalff, hoofd- ontvanger, werd bevorderd van hoofdcomop kop in de 2e klasse B. Mooi zo!
Daar gaan wc al: In de raadsvergade- commies bij het Gas- en Waterbedrijf, het mies tot hoofdcommies A.
Weer de boot: Nu een brief van taurgering van 21 mei werd een krediet ver- feit, dat hij 25 jaar geleden in gemeentemeester Van Fenema aan het Strandschap,
stiekt van ƒ 50.000,—• gulden voor bestrij- dienst trad. Proficiat!
10 juli was er al weer een oecumenische waarin werd voorgesteld de speedboat
ding van de denneschecrder. En nog kwabijeenkomst. In de Hervormde Kerk dit- rechtstreeks aan de gemeenteraad aan
men ze er niet mee uit.
Br werden in mei geen woningen op- maal. De bekende „Pieinpater" Jelsma te bieden.
Bij Het Huis in de Duinen kwam een
m.s.c., sprak over de betekenis van ons
geleverd. Wat nou, mensen.
godsdienstig leven. The Seahorses zongen verlichte oversteekplaats. Eindelijk.
Het Comité Ouden van Dagen ging
en speelden negro-spirituals. Een indrukJUNI
weer beginnen! Meteen maar een collecte
wekkende avond.
Een comité van vrienden bood het korps aangekondigd voor een uitstapje van de
Stralende Pinkstcrdagen (2 en 3 juni)
werden meteen topdagen genoemd. In Reserve Gemeente Politie een Volkswagen- oudjes! Zo'n kop zou ik ook hebben.
Al weer een bevordering: Nu de heer G.
ieder geval een uitstekend begin van het busje aan. Niet om het een of ander. Er
van den Bos, technisch ambtenaar bij Püseizoen. Stoeleman publiceerde in de werd over gesproken. Vanzelf.
18 juli. Het gemeentebestuur schrijft dr. blieke Werken. Hij werd technisch ambtekrant van 7 juni een enthousiast Badboek
over oen halvo pagina! Tweede Pinkster- P. Flieiinga, dat hem ten onrechte een naar Ie klasse.
Het weer in deze slechte zomer, dat aldag werd helaas wel het Waterloo voor aanslag in de 'Bouwterreinbelasting was
Zandvoortmeeuwen. In plaats van kam- opgelegd. Bij nadere bestudering van het leen maar uitstekend was tijdens de bouwpioen te worden, wat had gekund — via uitbreidingsplan was gebleken, dat op de vakarbeidersvakantie (van harte gegund,
een overwinning op Celeritudo — eindig- grond geen woonhuis kon worden gc- hoor!), was heiemaal van streek.
27 augustus: raadsvergadering, waarin
den de kustbewoners op de tweede plaats, bouwd. Dr. Flieringa werd door het colleomdat ze met 2-1 verloren. In het zicht ge daarom ambtshalve van genoemde aan- de gespannen sfeer in het college van b. en
slag ontheven. De adressant was echter \V. duidelijk tot uitdrukking kwam. Misvan de haven. Jammer.
8 en 9 juni: Een r.k. feest m Zand- niet tevreden daar de door hem opgeworpen noegen over en weer over de botenkwestie,
voort. Op feestelijke wijze werd een pas vragen niet door het gemeentebestuur wa- een door de heer C. Slegers gesignaleerde
gewijde priesterzoon, Pieterjan Blanken- ren beantwoord. Hij vroeg opnieuw om onprettige werksfeer bij de dienst van Publieke Werken en raadsleden, die ook al
daal, ingehaald. Zandvoorts Muziekkapel, opheldering.
De Rijksdienst voor het Nationale Plan geprikkeld waren over de gang van zatrommelkorps, Padvinderij en T.Z.B, demaakte in een rapport uit dat 35% van ken. De burgemeester kondigde aan dat er
den mee met dit feestbetoon.
Voor de tweede maal legde ,,Op hoop de vakantietrek zich op de kust concen- een voorstel te verwachten was de berucht
van Zegen" beslag op de Vrije-Volk-bo- treert. Mooi, dat weten we dan al weer. geworden boot aan de gemeenteraad aan
kaal met de opvoering van „Hobson's Maar dan zou het prettig zijn, wanneer te bieden. Misschien in de volgende verdochters," die in april had plaats gevon- de volgende zomers beter zijn dan deze, gadering van september al.
En toen was er al weer een ander raadsanders wordt het maar 30%. Inderdaad
den.
10 juni was de heugelijke dag der uitrei- was het deze maand treurig gesteld met lid, de heer L. J. Breure, die bij Ged. Stahet weer tot 21 juli. Dat was een topper ten protesteerde tegen de pierplannen, die
king.
De Zandvoortse Operette Vereniging van de eerste soort. De bouwvakarbeiders- hier blijkbaar gewoon doorgingen, onvierde het derde lustrum met een drie- vakantie begon en toen was het meteen danks de onthouding van de rijksgoedkeudaagse opvoering (10, 11 en 12 juni) van raak ook. Het leek wel of er zich 135% ring.
Deze maand geen woningen afgebouwd.
op de kust concentreerde. De Zandvoortse
„Grafin Mariza".
14 juni. De alhier woonachtige arts P. Reddingsbrigade smeedde het ijzer toen Kom, mensen, de vakantie zit er al lang
Flicringa, stelde vragen aan het gemeen- het bloedheet was. De brigadeleden orga- op!
tebestuur naar aanleiding van een door niseerden een collecte aan het strand. Wat
hem ontvangen aanslagbiljet Bouwterrein- dacht U? ƒ 3025,35. Niet gek.
25 juli werd een foto-expositie geopend SEPTEMBER
belasting. De arts bleek te zijn aangeslagen voor een stuk grond, dat, volgens zijn in het Gemeenschapshuis: „Sandevoerde Op 6 september nam brigadier V. W. van
koopcontract, één geheel vormt met het werd Zandvoort". Een unieke verzameling Akooij, na 30-jarig dienstverband, afdaarop staande woonhuis. Hij verzocht het oude en nieuwe beelden uit het verleden scheid
zijn politiecollega's. De officiële
college van b. en w. opheldering te ver- en het heden van de badplaats. Men kreeg datum van
van pensionering was l oktober,
schaffen.
een uitstekende indruk van de ontwikke- maar het
moest nu maar vast gezegd
23 juni: De Grand Prix of Grote Prijs ling, die het vissersgehucht Sandevoerde
van Nederland, werd gewonnen door de doormaakte om Zandvoort 1963 te worden. worden!
De eerste competitiewedstrijd van ZandBritse coureur Jimmy Clark. Die man
In de raadsvergadering van 30 juli werd
tegen Quick A was een
presteerde het om 335,44 km af te leggen weer een merkwaardig voorstel aangeno- voortmeeuwen
pil. Op 8 september verloren de
(in zijn Lotus) in de tijd van 2 uur, 8 men, n.l. het aanvaarden van de toestem- bittere
met 5-0, gevolgd door een neminuten en 13,07 seconden.
ming der „Domeinen" tot het benutten Meeuwentegen
Celeritudo (2-1) op 15 sep25 juni: Raadsvergadering. Verschil van van een stuk rijksgrond voor de bouw van derlaag
tember
en
toen nog eens een keer — driemening in college van b. en w. over de een wandelpier. Stug doorgaan, lui, on- maal is scheepsrecht
— verlies tegen
wenselijkheid van een politiepatrouille- danks het feit dat de minister voorshands TYBB (3-2) op 22 september.
Aan het eind
vaartuig. De voorzitter wilde een speed- geen termen aanwezig achtte om hier van de maand stonden ze met
punten
boat (Catamaran) en de wethouders voel- haast met een pier te maken. Dit laatste onderaan. Een zwarte geel-blauweO maand.'
den meer voor een Ranaboot 12. De eerste was ongeveer de mening van de twee te17 september herdacht de gemeentesekostte ƒ 5900,—, de tweede — met dek- genstemmers tegen dit voorstel. En in de cretaris,
de heer W. M. B. Bosman zijn 40zeil — ƒ 1300.—. Maar daar ging het niet rondvraag van dezelfde vergadering acht- jarig
Hij deed dit bescheiom. De Zandvoortse Reddings Brigade te mevr. Mol-van Bellen het een bedenke- den indienstjubileum.
intieme °kring ten raaohuize. Hij
had zich niet gunstig uitgelaten over de lijk verschijnsel, wanneer het gewoonte werd begiftigd
met de onderscheiding van
speedboat, die — naar de mening van des- gaat worden de politie geschenken aan te Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.
kundigen — niet zeewaardig is. .Tenslotte bieden.
In het septembernummer van het geEerst was er dat busje voor de Reser- meenteblad
won de Rana-12 het met ruime meerderverscheen een uiteenzetting
vepolitie, maar nou hebben ze zowaar het over de veelbesproken
heid. 13-1.
bouwterreinbelasIn de rondvraag bracht de heer Slegers plan opgevat de politie een Catamaran- ting.
een mededeling in de betrefde heffing van de Bouwterreinbelasting snelboot te offreren. Wat is hier gaande? fende Volgens
publicatie gebeurde dit op verzoek
ter sprake. Hij vond, dat hier niet de juis- vroeg deze spreekster.
inwoners.
Ja, dat vroegen er meer. En het laatste vanDeenkele
te weg wordt bewandeld, omdat niet alburgemeester
een brief aan
leen mensen met tuinend) maar zelfs woord was er nog geenszins mee gezegd. de raadsleden dat hijschreef
— gezien het gemensen met grond, waar al huizen op
De heer Gosen vroeg zich af wat er aan ringe aantal stukken het
— niet nodig vond,
staan, worden aangeslagen. De voorzit- de hand was met de heffing van Bouwterraad in september bijeen te roepen.
ter antwoordde kortweg, dat de aangesla- reinbelasting in Zandvoort. „En ik ben deNatuurlijk,
even die snelboot-affaire een
genen rechtsmiddelen ter beschikking niet dé enige", voegde hij daaraan toe. beetje laten luwen.
Zei men.
Hij deed de suggestie een uiteenzetting
staan.
De Zandvoortse Reddingsbrigade zette
definitief een punt achter dit verregende
seizoen, toen de leden op 22 september op
het strand een enorme brandstapel van afgedankte strandstoelen aanstaken.
Wat is dat nou? Slechts één hele woning kwam er gereed gedurende september. Niet te gek maken, hoor!
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In 19G3 was het 150 jaar
geleden dat ons land zijn
vrijheid van handelen herkreeg. Voor de orgamsatotoren van herdenkingsfeesten werd het een kater,
maar voor de geschiedvorsers een verrukkelijke tijd.
De herdenking gaf hen een
vrijbrief voor liet rommelen in de 19e eeuw
en zij zijn daarbij op curieuze zaken gestuit.
Zo heeft de archivaris van het Voorliclitingsbitreau voor de voeding een boekwerk
uit 1850, „Leer der voedingsmiddelen voor
het volk" van Jacob Molenschott, opgediept. De voedingsleer van Molenschott,
een geliefkoosd naslagwerk in het •midden
van de vorige eeuw, is merkivaardig aktueel en bevat een scliat van waardevolle gegevens en wenken.
Het is ondoenlijk de complete lijst van
raadgevingen van de auteur in deze hoek
te publiceren en ivij hebben een keus moeten maken. Deze viel op „de leefregels der
kunstenaars en geleerden".
„...Het is toch een ieder bekend dat kunstenaars en geleerden ondanks al het zitten slechts m neer zeldzame gevallen aan
vetzucht Jijden, en niemand kan zich den
opgehoopten voorraad van bestendige t>estanddeelen der weefsels, ivaardoor zich
goed levende en naar evenredigheid onwerkzanie menschen onderscheiden^, gepaard denken met geestig scheppende, door
werken van kunst oj wetenschap uilstekende mannen... Overvloed van vet in liet
bloed der hersenen verlamt de gedachten
en giet lood in de wieken der verbeeldiiigskraclit.

Omdat de zittende leefwijze de spijsvertering en de bloedvorming belemmert en
de ontbinding matigt, die door de werkzaamheid der hersenen toeneemt, hebben
kunstenaars en geleerden binnen de grenzen van eenen voedzamen leefregel de ligt
verteerbare voedsels te kiezen. Goed uitgebakken brood en mager vleesch vermengd met jonge groenten en de verteerbare, suikerrijke soorten van wortels sijn
voor denkers en dichters nuttig, terwijl
veel peulvruchten, zwaar brood, vette meelspijsen en vet vleesch die verdrietige en
stroeve, bijna steeds tengere staatsmannen
voortbrengen, die zich alle vreugde des
levens met sombere gedachten en duistere
beelden zo digt omfloerst hebben, dat zij
roeden en boeijen voor de gewigtigste opwckkingsmiddelen en beschermers der beschaving schijnen te houden.
Gekruide spijzen en opwekkende dranken
zijn aan alle mannen, die inzonderheid, met
het hoofd werken, om eene dubbele reden
aan te bevelen, mits van beide op geenerlei wijze misbruik gemaakt wordt. De specerijen, bier en wijn, thee en koffij prikkelen, indien zij matig gebruikt worden, de
verschillende spijsverteringsklieren tot rijkelijke afscheiding... Ook zijn de verhittende specerijen, wijn koffij en thee geschikte prikkels, die aan de werkzaamheid,
welke beelden schept of gedachten tot oordeelen samenvoegt, eene hoogere vlug t mededeelen..."
Hij die het voornemen koestert zich in
19G4 aan wetenschap of kunst te wijden
weet nu iaat hem te doen staat.
Onze beste wensen vergezellen hem daarbij.

OKTOBER

Op 2 oktober verloor Zandvoort een oprecht vriend in Jan Dorsman, die in de
leeftijd van 63 jaar overleed. Ook de Zandvoortse vrijwillige Brandweer, die hij met
hart en ziel was toegedaan, zal hem
moeilijk kunnen missen.
4 oktober: In de vergadering van de
Zandvoortse Reddingsbrigade sprak voorzitter J. G. Bisenberger over de controvcrse tussen de Politie en de Reddingsbrigade, een controverse, die nodeloos opgeschroefd is door de kwestie van de speedboat, die tegen het advies in van de Brigade, als deugdelijk werd voorgesteld. De
heer Bisenberger sprak de hoop uit dat de
goede betrekkingen tussen beide instanties
spoedig geheel hersteld konden worden.
Hiermede is Zandvoort direkt gebaat.
In een rapport van de ZRB aan het
Strandschap klaagde de brigade over de
geringe medewerking van het publiek. Nog
altijd is men niet doordrongen, dat de leden van de brigade „ruimte" moeten hebben om te werken, en slachtoffers van de
zee weg te kunnen voeren. Daarbij moeten
zij niet gehinderd worden in de omgeving
van de post, door kuilen, windschermen en
andere obstakels. Hoe is het mogelijk, dat
dit nog gezegd moet worden.
De Zandvoortse Gemeentebegroting vertoonde een tekort van ƒ 437.000,—. Niet
zo mis, maar ze gingen er wat aan doen!
IJ oktober had de officiële opening plaats
van de nieuwe chr. kleuterschool „Klimop", gevestigd in „Zuid" aan de Dr. de Visserstraat.
22 oktober: afscheid in de Hervormde
gemeente van een sympathiek echtpaar,
n.l. de heer mevr. Paap-Dees, die na 12>/2
jaar trouwe dienst het ambt van koster
neerlegden. Tijdens een gemeente-avond in
het jeugdhuis heeft het dit populaire eehtpaar niet ontbroken aan cadeaus en toe-

spraken. Zij werden opgevolgd door mej.
J. van der Mije.
Deze maand kregen de plannen tot stichting van een r.k. kerk in Zandvoort-Noord,
vaste vorm. Het wachten is nu nog op de
rijksgoedkeuring.
In de gemeenteraadszitting van 29 oktober werd als directeur van de Dienst van
Publieke Werken benoemd, de heer C. H.
Vogt, dir. van gemeentewerken te Roermond. Hij volgde de heer M. Deutekom op,
die zijn functie om gezondheidsredenen op
l december neerlegt.
Dr. P. Flieringa richtte zich met een
adres tot Ged. Staten van deze provincie,
waarin hij dit college, naar aanleiding van
de door hem gewraakte heffing van bouwterreinbelasting, verzocht een onderzoek te
willen instellen naar het beleid van het gemeentebestuur in het algemeen en naar
het financieel beleid in het bijzonder.
In dezelfde vergadering voteerde de
Raad een krediet van ƒ 505.000 voor de
aanleg van een autobusstation van de
N.Z.H.V.M. nabij het Zwarte Veld, halverwege de Tramstraat. Jawel, een half miljoen.
Nu de dames en de heren toch aan het
uitgeven waren: ƒ 83.000,— voor de verfraaiing van het dorp, door het doen vervaardigen van beeldhouwwerkjes door
kunstenaars van professie. De geldmiddelen werden geput uit een fonds „Dorpsverfraaiing". Mede dank zij enkele
belangrijke donaties, de namen van de
milde gevers werden helaas niet vermeld,
beschikt het fonds per i januari 1964 over
ƒ 86.875,-.
Het voorstel van b. en w. de ingekomen
bezwaarschriften tegen de aanslag van
Bouwterreinbelasting ongegrond te verklaren werd door de raad aanvaard. Het
gemeentebestuur gaat van het standpunt
uit, dat wat bouwgrond is niet wordt bepaald door de eigenaar, die iedere dag van
gedachten kan veranderen omtrent de bestemming van de grond, maar door het
uitbreidingsplan, dat de bestemming van
de gronden regelt. Dit orgaan en de adressanten zij echter van oordeel, dat e.e.a. in
strijd is met een bepaling in de Gemeentewet, waarin sprake is van aanhorigheden
~ erf en tuin — die van de heffing van
Bouwterreinbelasting zijn uitgesloten.
Tijdens de behandeling van het voorstel
viel een der raadsleden heftig uit tegen de
publicaties van dr. P. Flieringa. Hij moest
tot de rondvraag wachten om zijn grieven
kenbaar to maken.
Tenslotte gaf de gemeente nog eens
ƒ 44.500 uit voor de aanleg van een speelgelegenheid bij de Karel Doormanschool.
Hiermee werd eindelijk voldaan aan de
dringende wens van talrijke ouders, die het
voor hun kinderen in die omgeving maar
een levensgevaarlijke bedoening vonden.
In oktober werden geen woningen opgeleverd. Wat is dat nou ? Schieten we wel op ?

de Zandvoortse schoolgaande jeugd een gebiedende eis.
De maand november werd besloten met
een afscheid en wel van" de directeur van
publieke werken, de heer M. Deutekom.
27 november deden zijn personeelsleden bij
de dienst hem uitgeleide, 28 november de
hoofden van de gemeentelijke diensten en
29 november de Schoonheidscommissie. De
heer M. Deutekom, die vanaf l december
van een welverdiende rust gaat genieten,
werd allerwegen geroemd om zijn rustig
en toegewijd beleid.
De gebruikelijke opgave van nieuwe
woningen stond niet in de krant deze keer.
Zouden ze? 't Ziet er wel naar uit. Ze komen we nooit uit de woningnood.
DECEMBER

Deze maand begon, behalve met een naar
doorzettende koudegolf, met een triest
feit: Sint Nicolaas, de grote kindervriend,
kon (om niet geheel redelijk en
tamelijk duistere redenen) niet ontvangen
worden. Geen intocht, geen feest. Jammer. Een slechte beurt voor hen, die weten moesten wat kinders toekomt.
Inmiddels lieten de gezamenlijke leerkrachten van Zandvoort zich weer niet
onbetuigd. Op 2 en 3 december speelden
zij weer met bewonderenswaardige overgave toneel. En hoe! Het werd een enorm
succes dat charmante sprookje van „De
zeven druppels". De hoorbare bijvalsbetuigingen van de verzamelde schooljeugd
in Monopole logen er niet om!
En wat te zeggen van ballon nr. 620,
die Albert van der Moolen tijdens een ballonwedstrijd. (uitgeschreven door Touring
Zandvoort) in de natte zomer van 1963
opliet? Dat ronde dingetje kwam helemaal
in Katzenbach (Duitsland) terecht. 380
km van Zandvoort. Dit werd natuurlijk
de eerste prijs.
De vroege winter deed ijselijke dingen:
gladde wegen en bevroren waterleidingen.
(Voorzichtig maar, want de winter is nog
niet om!)
In de raadsvergadering van 17 december gebeurde iets heel vreemds. Er was
een voorstel van b. en w. om de gasprijs
met l cent per m3 op te schroeven. Hiermede zou het begrotingstekort weggewerkt zijn, omdat de opbrengst van de
verhoogde gasprijs (ƒ 54.000,—) het laatste vullinkje in het begrotingsgat was.
Er was ook een (tegen)voorstel van de
heer van der Moolen, die de suggestie gaf
de rioolbelasting met een aantal percenten te verhogen. Ook dat zou geholpen hebben. Beide voorstellen werden echter verworpen. Wat nu? Dat vroeg iedereen zich af en de wethouders gingen na
de vergadering onmiddellijk in beraad. Ze
zijn er nog in. Toch een intocht: geen Sinterklaas, dan de kerstman maar. Óp 21
december hield deze roodgejaste grijsaard
een min of meer feestelijke intocht.
En op dezelfde dag werd het Badhotel
officieel geopend. Dit hotel van 32 nieter
hoog werd een aanwinst voor de badplaats genoemd. Maar we moeten nou
eindelijk ook eens aan de dagjesmensen
denken hier. Die hebben Zandvoort mee
helpen maken wat het nu is.
23 december een blijde dag voor de Gereformeerde kerk in onze plaats. Toen
werd onder een speciale dienst het geheel
gerestaureerde kerkgebouw aan de Julianaweg opnieuw in gebruik genomen. Er
was veel belangstelling en wel een verheugende oecumenische belangstelling!
Tot slot een diamanten huwelijksfeest.
Op 24 december herdacht het echtpaar
Jac. Zwemmer-Maria van der Schinkel zijn
60-jarige echtverbintenis. Zestig jaar. Een
mensenleven lang. Hulde en bewondering.
Een ding nog: Het was rond Kerstmis
rustig maar koud in Zandvoort. En met
de jaarswisseling waren de vorst — dooi
— bordjes verhangen!
Weer een jaar voorbij. Een jaar van
lief en leed, ook voor Zandvoort. Zoals het
getij van de rusteloze zee, eb en vloed.
1963 bracht een bijzonder koude winter
over ons, laat eindigend (maart) en al
weer vroeg inzettend, (december) Daartussen was de zomer slechts van heel korte duur: Twee weken in totaal — de bouwvakarbeidersvakantie! Zodat we de slotsom mogen maken, voor Zandvoort 1963:
Vijf maanden winter, zeven maanden
slecht weer. Een benauwend resultaat voor
een badplaats!
Niettemin zien we weer vol goede moed
uit naar het nieuwe jaar.
De medewerkers van de Zandvoortse
Courant wensen U allen een goed uiteinde
en een voorspoedige start.
H.W.

NOVEMBER
Op l november overleed in de uitoefening
van zijn functie, hoofdagent A. N. Willemsen op 54-jarige leeftijd. Verleden jaar
vierde hij nog zijn zilveren dienstjubileum.
Velen zullen deze populaire gezagshandhaver node missen. Op 6 november ging
andermaal een bekende "Zandvoorter van
ons heen: G. Keur, 51 jaar, werkzaam bij
het Gemeentelijk Gasbedrijf. Hij was bestuurslid van de Alg. Bond van Ambtenaren.
Op 8 en 9 november vierde de Zandvoortse Reserve Politie haar derde lustrum. Naast de vele toespraken kreeg het
korps nieuwe uniformen en ƒ 200 om de
kosten van de feestviering te bestrijden.
9 november had een cabaretvoorstelling in
Monopole plaats, waar — naar verluid —
braaf gelachen is.
Een zegenrijke ( ? ) samenwerking tussen
b. en w. en de diverse raadscommissies,
had tot resultaat dat het begrotingstekort
ƒ 437.000) werd weggewerkt. Hier wat bij
(inkomsten), daar wat af (uitgaven) en
ziedaar. Wel werd voorgesteld de gasprijs
met één cent per m3 te verhogen. Maar
daar zou nog over gesproken worden.
Een diensjubileum: 12 november was
de heer E. Keur 25 jaar bij Tante Pos!
Minder prettig was het bericht deze
maand, dat de posttarieven met ingang
van l januari 1964 omhoog gaan.
In een vergadering van de Zandvoortse
Handelsvereniging op 15 november weersprak voorzitter H. Hildering de mening
als zou Zandvoort in het seizoen zo 'duur'
zijn. Valt erg mee, zei hij. De winkelstand
had, ondanks de minder gunstige weersomstandigheden, goed geboerd. En dat is
toch weer verschrikkelijk prettig.
De begroting van Touring Zandvoort
werd goedgekeurd door het algemeen bestuur. Voor reklamefolders werd ƒ 4000,—
en voor evenementen ƒ 6000,— uitgetrok- Plaatsgenoot
ken. Toe maar. Het circuit werd door de schreef nieuwjaarswens
heer H. Hugenholtz een toeristische atDe nieuwjaarswens, die op l januari in de
tractie genoemd.
18 november: een rumoerige dag voor Haarlemse Stadsschouwburg door leden
Zandvoort. Zware zuidwesterstorm en een van de Toneelgroep Centrum na de steregenval, zoals bijna nog nooit was ge- delijke première van „Judith" zal worden
uitgesproken en gespeeld, is geschreven
weest. Nou ja, nooit.
Nou, wat zeiden we ? Op 19 november door onze plaatsgenoot, de heer L. J. Breuwerd in de gemeenteraadsvergadering de re. De wens is getiteld „Haarlemse Halsen"
hele Zandvoortse begroting 1964 goedge- en wordt gespeeld door Piet Romer (Frans
keurd. Over de gasprijsverhoging annex Hals), Bep Dekker (Lysbeth, vrouw van
een nieuw voorstel van de lid Van der Hals), Nell Knoop (regentes), Jan Grefe
Moolen: heffing van 3% meer rioolbelas- (regent), Jaap van Donselaar (schutter),
ting, staakten de stemmen. Volgende Ellen de Thouars (Malle Babbe) en Leen
Jongewaard.
maand dan maar verder zien.
Volgens een mededeling van een der
raadsleden hadden twee bouwondernemers Tentoonstelling P.V. Pleines
(Fa. Kelder en de combinatie Luxen &
Worst) elk ƒ 25.000 als een douccurtje in Zaterdag en zondag organiseerde de posthet gemeentelijk
verf raaiings( beelden) duiveiivereniging „Pleines" in het Patrofonds gestort. Hij maakte bedenkingen te- naatsgebouw de jaarlijkse duivententoongen het aanvaarden van schenkingen die stelling voor leden. De uitslag luidt:
de zakelijke sfeer der verhoudingen door- 1. H. Lansdorp, 548p.; 2. K. Drichuizen,
breken.
537p.; 4. R. BenHoewel Zandvoort er niet onmiddellijk 547i/.,p.; 3. J.5.Donker,
E. v. d. Meulen, 545V» P-;
bij betrokken was, kan men toch zeggen jamins,547p.;
W. Driehuizen, 544 p.; 7. K. Driehuien,
dat de moord op de Amerikaanse president 6.
543i/.. p.; 8. A. Dorsman, 543 p.; 9. J. B.
John F. Kennedy voor de wereld en dus Koper,
543 p.; 10 P. Koper, 543 p.; 11. R.
voor iedere mensengemeenschap een Driehuizen,
542J/., p.; 12. C. Visser, 542 p.;
zwaar verlies betekende. 22 november zal 13. H. Vleeshouwers,
541 p.; 14. W. Terol,
een zeer zwarte bladzijde in de geschiede- 541 p.; 15. A. Molenaar,
541 p.; 16. A.
nis der mensheid blijven.
Haakmeester
541
p.;
17.
G. Driehuizen, 540
Het hoge woord kwam er uit: Er zou dit p.; 18. B. Lukkassen, 539Vs
19. C. Visjaar geen Sint Nicolaasintoeht plaats vin- ser, 539 p.; 20. A. Molenaar,P-;537V»
P-; 21.
den. Eerst stond er in de krant dat het H. Menks, 535V-.P-; 22. W. Bakkénhoven,
Intochtcomité niet had kunnen voldoen 535V.. P-; 23. S." G. Benjamins, 533 p. en
aan „bepaalde" voorwaarden, die de bur- 24. Si W. Driehuizen, 531 p.
gemeester had gesteld. Later bleken dit
De prijs voor het fraaiste geheel en
zeer bepaalde voorwaarden te zijn of
eigenlijk maar een: De Sint, die feestelijk voor de oude duivin ging naar J. Donker,
ingehaald zou worden, moest dezelfde zijn alsmede voor de oude doffer. K. Driehuials de scholenbezoekende Goedheiligman. zen kreeg een prijs voor de jonge doffer,
Ja, allicht! Waar praten we eigenlijk over, E. van der Meulen voor de jonge duivin.
zou de heer Van der Werff vragen. Had Verdere prijzen waren voor H. Lansdorp
het comité soms twee verschillende sinter- (herenklasse), R. Driehuizen (damesklasse) en H. Lansdorp (voor late jongen).
klazen gedacht. Kan toch niet?!
Ze moesten in dit land de SinterklaasAls keurmeester trad op de heer H. J.
figuur toch eens wat zien te centraliseren. Handgraaf, voorzitter van de landelijke
Dit lijkt ons voor het gcloofsbehoud van vereniging van keurmeesters.
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ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 i

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •
TE

APOTHEEKDIENST
DOKTERS-, ZUSTERS- en

FAMILIEBERICHTEN
TOON VAN VLIET
SONJA WALRECHT

STIJNTJE v.d. OEVER
echtgenote van H. R. Meijer,
in de leeftijd van 45 jaar.
H. R. Meijer
Henk
Corrie
Ingrid
Castricum, 29 december 1963
Prinses Irenestraat 12
De teraardetaestelling vindt plaats
2 januari om 12 uur op de algemene
begraafplaats te Castricum.

Mensen en zaken

5 januari:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

GEVAARLIJK!
Voer geen Sotjes of Beentjes van wild of gevogelte,
aan uw hond of poes. HET
KAN HUN DOOD ZIJN.
DIERENBESCHERMING

APOTHEEK:
t.m. 3 januari:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
: t.m. 10 januari:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.
Avond-nacht-zondagsdienst zaterdags vanaf 18.30 tot 8 uur 's morgens. Alleen
Kerstviering van bejaarden
voor spoedgevallen.

Circa 300 bejaarden hebben maandag 23
december deelgenomen aan het door de bejaardensociëteit „Voor Anker" georganiseerde kerstfeest. In theater Monopole
woonden zij een voorstelling bij van het
toneelspel „Het witte legioen", gespeelQ
Woensdag 5 januari
Dierenarts G. Verhagen, Ant. Fokker- door de toneelgroep „Sandevocrcle". Na
laan 31, Haarlem, tel. 02500-63070.
afloop werd aan de deelnemers een kerstdiner aangeboden in hotel Bouwes.
DIERENARTS:
Woensdag l januari
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28.
Haarlem, telefoon 02500-13164.

Zandvoortmeeuwen
Programma zaterdag J/ januari 19GJ/:
7. Zandv.m. 2-SIZO 3
14.30 u.
Adspiranten:
41. Zandv.m. a-HFC a
15 u.
50. TYBB b-Zandv.m. b
15 u.
72. Zandv.m. c-THB a
14 u.
82. Zandv.m. d-HBC e
15 u.
86. HBC f-Zandv.m. e
15 u.
103 THB b-Zandv.m. f
14.30 u.
Programma sondag 5 januari 1964:
21.'Waterloo 2-Zandv.m. 3
9.45 u.
26. Zandv.m. 4-BSM 2
12.30 u.
67. Hillegom 3-Zandv.m. 5
9.45 u.
75. THB 4-Zandv.m. 6
9.45 u.
98. SHS 3-Zandv.m. 8
12 u.
Junioren:

118. Zandv.m. a-HFC a

135. EHS a-Zandv.m. b

141. Zandv.m. c-O Gezellen b
154. RCH d-Zandv.m. d

161. Zandv.m. e-WH a

9.45 u.

9.45 u.

12.30 u.
12 u.

9.45 u.

PREDIKBEURTEN

Nieuwste Volkswagens
gr. nieuwe V.W. 1500
Ook Opeis Rekord...'63
en Chevr. „Impala"

HaarLstr. 2, tel. 3652, en 4200

Zandvoortsel. 52, tel. 4561

Verdriet en troost
't Gaat beangstigend snel. Het lijkt nog
maar zo kort geleden dat wij het oude jaar
uitluidden en nu zijn er toch al drie honderdvijfenzestig dagen verlopen. Sommige
mensen hechten niet aan de oudejaarsviering. Dat is waarschijnlijk een teken van
te ver doorgevoerde nuchterheid, die naar
bitterheid en- cynisme gaat zwemen. Want
men zou er best aan kunnen geloven dat
onze jaartelling er voor is om zo nu en
dan eens een terugblik op wat achter ons
ligt te werpen. Maar we moeten steeds
sneller achterom kijken. Ieder jaar lijkt
een korter jaar te zijn, zodat we geneigd
zijn te geloven dat we ergens iets overgeslagen hebben.
Als we de moed hebben terug te kijken,
dan zouden we ontdekken dat er hier en
daar wel wat mankeert aan de goede voornemena, die we een jaar geleden maakten.
Dan zou het wel eens kunnen gebeuren
dat we opeens beseffen hoe voos en onwaarachtig onze heilwensen van een jaar
terug klonken.
Inderdaad, dit is een vrij vervelende gedachte voor het oude jaar, nu iedereen
aan de oliebollen zit of met geheven glas
over het kaarslicht heen naar een familielid, een vriend, een goede kennis staart.
Het ligt ons wel, die westerse oudejaarsviering. Van huis uit hebben we allemaal
een behoorlijk stuk sentimentaliteit meegekregen. Daar komen we niet onder uit.
Het is misschien ook wel zo, dat we oudjaar nodig hebben, even nodig als zuurstof of vitaminen. Al was het maar om
een tegenwicht te vormen voor de grauwheid en saaiheid van het leven van alle
dag.
Oudjaar is bijzonder geschikt om de
verhouding ten opzichte van onze medemensen eens te herzien en naar waarde
te schatten. Mankeerde er niet veel aan?
Waarom zouden wij er een geheim van
maken dat we 't weer, voor de zoveelste
keer, helemaal mis deden
Wij hebben vreugden gekend dit afgelopen jaar, maar ook verdriet. Wij verheugden ons om het groeiend besef van
verbondenheid in de oecumenische gedachte en wij erkenden schoorvoetend dat
God ons allen lief heeft, zoals wij zijn, met
als onze fouten en al onze onvolkomenheden.
Wij bogen ons hoofd in stil verdriet om
de dood van grote figuren, zoals Paus Joannes XXIII en John F. Kennedy. En korte tijd daarna hieven wij ons bedroefd gezicht op naar het Licht, dat met het Kerstfeest in de duisternis scheen en ons leven
nieuwe zin en inhoud gaf.
Het is heel wonderlijk en tegelijk ook
heel goed, dat God altijd na leed en droefheid Zelf komt om ons te troosten.
• Zo zal het in het komende jaar ook zijn.
MOMUS

K O O P : NIEUWE
STRANDSTOELEN

Rotan Meubelbedrijf

DOKTOREN:

Heden ging nog geheel onverwacht
van ons heen, mijn lieve vrouw en
zeer zorgzame moeder,

W

C. v.d. Luyt, Duinwcg 33,
Noordwijk, tel. 01719-2756

en

trouwen op donderdag- 9 januari a.s. om
Inlichtingen over de zondagsdienst wor2.30 uur ten Stadhuize te Zandvoort.
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.
Zandvoort, december 1963
De Favaugeplein 13hs
Receptie: 3.30 uur tot 5 uur in restaurant WIJKZUSTER:
Queenie, Kerkplein 8.
Nieuwjaarsdag:
Tijd. toekomstig adres: Parallelweg 25
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

A

Bijeenkomst in gemeentehuis

Ter gelegenheid van de jaarwisseling vindt
HERVORMDE KERK, Kerkplein
a.s. donderdag 2 januari in de morgenDinsdag 31 diecember (Oudejaarsavond- uren een bijeenkomst plaats in het raaddienst) :
huis. De ambtenaren zullen door burge19.30 uur: ds. P. v.d. Staay uit Haar- meester mr. H. M. van Fenema worden
lem.
toegesproken.

UW ASSURANTIEMAN
UW VERTROUWENSMAN

F. PLOEGMAN
Erkend
assurantie-agent
Stationsplein 15, tel. 4950.
Wie wil ruilen in Zvt. van
het centr. vlak bij zee,
tram en trein naar bijv.
Zandvoortsel. tot Bentveld of helemaal vlak. aan
zee. Het huis bev. 6 kmrs.,
w.c., keuk., duoche, balk.,
voor- en achtertuin gebr.
van poort. Tel. 4587.

WONINGRUIL
A'dam-Zandvoort of omg.
Aang, pr. onderh. woning,
Ie etage, zeer lage huur,
w. en k. water, tel., centr.,
bij Weteringschans.
cvr.: woning m. tuin evt.
ld. woning. Br. ond. nr.
9901 bur. Zandv. Crt.

Café OOMSTEE

Vergeet niet voor de feestdagen uw

ÏJstaarten

SALON DE COIFFURE

te bestellen bij

„LID O"

Haltestraat 24, telef. 3201 Haltestraat 63 - Tel. 2214
Ook 's avonds geopend.
wenst haar geachte cliOUDEJAARSAVOND NA entèle een voorspoedig 1964
7 UUR GESLOTEN.

Manau
hoogtezon!
De allerbeste
Nu reeds vanaf
ƒ 85,— compleet
Drogisterij-Parfumerie

P. J. Bouwman
Oranjestraat

7, telef. 2327

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten
Bloemenmagazijii
„Noord"

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

M. S C H N I E D E W I N D
Vondellaan hk v.d. Moolenfctraat — Telefoon 4320 Voor VISITEKAARTJES
naar
Uw adres voor bruidsen grafwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telef. 2135
Aangesloten bij de
Nederlandse Bloemendienst

SPOED ! ! Muziekstudent
zoekt ongemeub. kamer,
uinhuis of i.d. om in te
wonen en te werken. Br.
ond. nr. 10102 Zvt. Crt.

Oud-secretaresse zoekt
THUISWERK of werk v.
halve dag. (typen, adm.).
Dinsdag 31 december, Oudejaarsdienst:
19.00 uur: ds. A. Noorman, (Ned. Herv.) Tengevolge van het gladde wegdek slipte Br. ond. nr. 10103 bur.
maandagmorgen omstreeks kwart voor Zandv. Crt.
Zaandam.
acht
op de Zandvoortselaan nabij de BraZondag 5 januari:
10.30 uur: Ds. H. Wethmar, (Doopsgez.) menlaan, de 27-jarige motorrijder W.K.
Stadsschouwburg
Zaandam.
uit Zandvoort. De bestuurder kwam met
te Haarlem
19.30 uur: Het Huis in de Duinen:
Ds. C. P. Hoekema (Doopsgez.) Haar- de schrik vrij, maar zijn duopassagier, de
Ma. 6 januari 8 uur:
28-jarige F.H.P. uit Zandvoort, moest met
lem.
Toneelgroep Studio
een schedelbasisfractuur naar de MariaGEREFORMEERDE KERK
Appeltje, Appeltje
stichting in Haarlem worden overgebracht.
Julianaweg 15
De motor werd licht beschadigd.
Wo. 8 januari 8 uur:
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond:
Toneelgroep Theater
7.30 uur: Ds. P. J. O. de Brujjne
Afscheid J. Zwemmer
Oh, hè, de lucht
Woensdag l januari, nieuwjaarsdag:
Maandagmiddag
werd
bij
de
dienst
van
valt naar benee
11 uur: Ontmoetingssamenkomst.
Publieke Werken afscheid genomen van de
Zondag 5 januari:
heer J. Zwemmer. Hij werd o.m. toege- Vrijd. 10 januari 8 uur:
Toneelgroep Ensemble
10 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne, viering sproken door de wethouder van P.W., de
H.A.
De markiezin
7 uur: Ds P. J. O. de Bruijne, viering heer J. L. C. Lindeman. Hij noemde de
van Arcis
H.A. en nabetrachting.
heer Zwemmer een bekwaam tuinman, die
zijn werkterrein had in Zandvoort-noord.
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 7 (a.i.)
PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Coup. geld. Voorv: o.d.
Hierna sprak de voorzitter van de plaatsespeeld. en 2 dg erv. v.
lijke afdeling van de ABVA, de heer J. G.
Nieuwjaarsdag:
10 tot 15 u. Tel. na 12 u
Bisenberger en de waarnemend direkteur,
7.30, 9.30, 11.30
Geen avonddienst
d j heer B. Wit. De laatste twee sprekers
overhandigde de heer Zwemmer enige geZondagsdiensten: 7.30, 9.30, 11.30.
19.30 uur: Avondgebed.
schenken, waarin ook zijn echtgenote
Voor Zandvoort-Noord:
deelde. De heer Zwemmer dankte tot be8.30 en 11.30 uur in de Beatrixschool,
sluit de aanwezigen voor de belangstelling
Dr. Jac. P. Thijsseweg.
Biechtgelegenheid: zaterdag 17-18.30 en bij zijn vertrek uit gemeentedienst.
19-20 uur.

Ernstig ongeval

TV voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling.
Worgen al bij u thuis? Bel
dan vóór 6 u. (020) 249767
en 's avonds (02964) 17971

WERKSTER gevr. 5 u. p.
week. ƒ 3,- p.u. Werkt, nader te bespr. Br. bui'. Zvt.
Crt. no. 10101.

Woensdag l januari:
Iedere donderdag en vrij11 uur: Nieuwjaarsbegroeting in het
dag gekookte of gebakken
Jeugdhuis.
Kerstbomen verbranden
MOSSELEN
Zondag 5 januari:
Zeestraat
62, telefoon 2263
Donderdag 2 januari wordt op het strand-

10.30 uur: ds. L. D. van Dijl uit Heemgedeclte voor de rotonde de traditionele
stede.
kerstboomverbranding gehouden. De boJeugkapel in het Jeugdhuis:
men kunnen donderdag vanaf 9 uur in de
10.30 uur: de heer N. H. van Wijk.
morgen naar het strand worden gebracht.
NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15.

Metselaar zoekt BINNENWERK. Mozaïek schoorstenen e.d. Tel. 4205.

Autorijschool
,Weltevreden'
Dr. GERKESTRAAT 99, telefoon 2294
Ondanks alle prijsstgingen handhaven wij
onze oude prijzen met de bekende service.
Allen die zich laten inschrijven vóór l januari 1964 voor het lessen in luxe :n/of vrachtauto, krijgen de exam enaanvraag gratis. Bij
het behalen van het rijbewijs krijgt u een
blijvende

SURPRISE!
Banketbakkerij

Huize Elhorst
KERKSTRAAT 8

Wint er sluit in g
Evenals vorig jaar zijn wij van 6 januari

t.m. 15 maart gesloten
Alle bestellingen worden uit Haarlem verzorgd. Telefoon 02500-15191. Zijlweg 31-33

Klooi opnieuw verbreed

NED. CHR. GEMEENSCHAPi-'BOND
Dinsdag 7 januari:

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken Openbare bibliotheek

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuid«r- Romans
straat 3.
Carr - De moord met het scheermes (det.)
Spr. de heer J. W. van Zeijl.
Kroger - Land aan den Don
Van Rooyen - De Zweedse bruid
JEHOVA'S GETUIGEN
Russell - Een engel vangen
Maandag 20-21 uur: gemeenschappelijke Simenon - Het bloedspoor in de sneeuw
bijbelstudie en zondag 9 uur korte och- Farrell - Father and son
tenddienst beide op adres W. Draijer- Nordhoff - Door de branding gewekt
straat 5.
Simmel - Het kan niet altijd kaviaar zijn
Symons - Een nozemmisdaad (det.)
HUMANISTISCH VERBOND
Szabo - De andere Esther
9.45 uur, 298 m: radiotoespraak door de Tey - De affaire Sharp
heer G. Stuiveling. Onderwerp: „Uit hu- Koestlcr - Thieves in the night
manistisch oogpunt".
Dinsdag 7 januari: 16—16.15, 298, m: Ontwikkelingslectuur
radiotoespraak door de heer H. Bouma. Beek - Moderne biologie, ontwikkeling en
Onderwerp: „Humanisme in het dagelijks
vooruitzicht.
leven".
Bernard - Willem Paerels
Doe het zelf, jaargang 1961/62, deel l
Elshout - De filmstrook
Geyl - Geschiedenis van de Nederlandse
stam, 1792-1798
Grondel - Herboren vaderland, herinneringen aan vijf jaren van Duits schrikbewind.
Havelaar - Vincent van Gogh
Homerus - Odyssee (Metrische vertaling
van Dr. Timmerman)
Havermans - Vijfduizend verdachten 1962
als:
Hoogland - Tips voor weekendtochten 1963
geboortekaartjes
Iran, landendocumentatie
verlovingskaartjes
Kopit - Oh pa, arme pa, jij hangt in de
kast van ma en het huilen staat me na
ondertrouwcirculaires
1963 (toneelstuk)
rouwcirculaïres
Meyer - Radiotechniek, praktische radiobouw
Het onderwijs in Nederland
Gertenbachs Drukkerij
Wikor, jaargang 1961, algemeen kunsttijdschrift
Achterweg l - Telef. 2135
Steincr - Hazard, spel, speler en systcmen.

FAMILIE

DRUKWERK

schrijft FAO in jaarrapport 1963
In haar rapport „De stand van voedsel en landbouw in 1963" wijst de FAO —
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de V.N. — erop, dat de landbouwproduktie in 1962-1963 iets meer is toegenomen dan de geschatte jaarlijkse toeneming van
de bevolking, die iets minder dan 2% bedraagt. De voornaamste stijgingen van de
voedsclproduktie per hoofd der bevolking sedert de Tweede Wereldoorlog kwamen
voor in Europa en Noord-Amerika, in plaats van in de ekonomisch minder ontwikkclde gebieden waar zij het meest nodig waren.
Er zijn volgens het rapport geen aaiiwijzingen voor een belangrijke verandering
in het produktieniveau voor dit jaar en
volgend jaar. De hogere prijzen van een
aantal produkten op de wereldmarkten, die
in 1962/'63 konden worden waargenomen
„zullen waarschijnlijk slechts van tijdelijke aard zijn".
De grotere produktie van verleden jaar
was voor een belangrijk deel te danken
aan recordoogsten van tai'we, gerst en katoen. Vergeleken met liet voorafgaande
jaar was de tarweoogst 11 procent groter, de gerstoogst 15 procent en die van
katoen 5 procent. De produktie van haver,
maïs, suiker, citrusvruchlen, koffie, cacao en jute nam echter af.
De landbouwproduktie nam in NoordAmerika toe met 2 procent en naar schatting met 3 procent in Oost-Europa en de
Sovjel-Unie, zo wordt verder in hel rapport meegedeeld.
De produktie liep iets terug in LatijnsAmerika, waar de toeneming van de bevolking groter was dan elders. Deze vermindering was hoofdzakelijk het gevolg
van lagere produktie van koffie in Brazilië, van suiker in Cuba en van wintergranen in Argentinië. Wat China betreft
zegt het rapport dat, hoewel geen officiële cijfers voorhanden zijn „na een reeks
ongunstige seizoenen die in 1959/'60 bcgon, er naar het schijnt in 1962/.'63 enige
toeneming van de produktie is". Van de
ekonomisch minder ontwikkelde gebieden

was het Nabije Oosten het enige gebied
waar de voedselproduktie per hoofd der
bevolking gehandhaafd bleef boven het
vooroorlogse niveau. In. Afrika is de produktie op liet ogenblik iets kleiner dan
voor de oorlog.
Daar het Verre Oosten het dichtst bevolkte gebied van de wereld is, aldus het
rapport, is het „bijzonder verontrustend"
dat in dat gebied (China niet meegerekend) het vooroorlogse peil van de voedselproduktie per hoofd der bevolking alleen in 1960/'6] weer werd bereikt, en dat
sindsdien de produktie neiging tot achteruitgang vertoont.
Hiet veibruiksniveau in de ontwikkelingslanden bleef slechts gehandhaafd door
een verandering in het patroon van de internationale handel, ondermeer als gevolg
van grote invoer van voedselovcrschotten
uit de ekonomisch meer ontwikkelde landen.

Pand van Zwolsman gekocht
De eigenaar van het deze maand geopende
Badhotel, de heer M. Caransa, heeft in
Amsterdam een. pand aan de Nieuwendijk, behorende aan de Zwolsmangroep, gekocht. Het pand, waarin een
lunchroom is gevestigd, wordt per l maart
a.s. leeg opgeleverd. Over de bestemming
van het gebouw zijn onderhandelingen
gaande.

ELECTRO-RA01O TECHNISCH BUREAU

WASMACHINES
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewen&t in overleg.

A. HOEKEMA
Zr. Dina Brondersstraat 15
Zandvoort — Telefoon 3363
INRICHTEN EN BIJHOUDEN
VAN ADMINISTRATIES
Opmaken van jaaistukken
Verzorging van belastingzaken
Prima referenties!

Dr. Schaepmanstraat l hoek Brederodestraat, tel. 4580, b.g.g. 3283

V E R H U U R VAN OPELS EN
VOLKSWAGENS

Fa J. v. d. Bos & Zn

Fa. a. y. d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, telefoon 2360

TEL.

Oudejaarsavond met

02507-3598

Philips apparaten
's Zomers buiten

's WINTERS BINNEN
Voor goed en vakkundig schilderwerk

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ

Haltestraat 65, telef. 2060

Elke dag verse bloemen
Wij bieden ze u
in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten
Het speciaal-adres voor
uw bruids- an grafwerk
Diverse bloemzaden
Bediening, prijs- en kwaliteit, stemt ieder tot tevredenheid. Zie onze etalage.

Schildersbedrijf C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755

Onze jarenlange ervaring en studie zorgen steeds voor een prima ontvangst.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige wijze,
de betaling met u.
Erkend Philips-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

GEMAKSSCHOENEN
van

en het leed is geleden!

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

NOOY

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ VOOR UW
ADVERTENTIES IN DE
ZANDVOORTSE COURANT.
Hebt U een goed idee, schrijf het meteen
op, voor het U weer ontgaat!

ZANDVOORT

„WELTEVREDE

Uitsluitend techn. praktijk
Haarlem, tel. 21036
Ged. Oude Gracht 114

Pedicure
enVoet-manicure
en handmassage
A. M. v. d. Nlije-Walet

Voor croquetten
loempia's en patat

„LIDO"
Wij wensen u allen, die dit lezen, heden oudjaar

SINGER NAAIMACHINES
Reparatie, taxatie, inruil.
Agent: W. Draijerstraat 12,
Telef. 3751.

Steunzolen naar maat

naar

een gezegend uiteinde en voor
1964 een gelukkig voorspoedig jaar

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen,
vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat 36, tel. 4307.

VOOR PIANOS'
Draag
de zo ELEGANTE

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68, telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

et p. kg; tijdschriften, karton en kranten 5 et p. kg;
lood 50 et p. kg, zink 40 et
p. kg; koper, geisers, haarden en baden tegen de
hoogste prijs.
Pakhuis:
Schelpenplein 7, tel. 2845.

Van Kessel

-yerf geeft fleur
aan uw interieur!

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

D ja,nUa.ri starten wij met een

cursus auto- en
motortechniek

Chemische wasserij
en ververij

Akersloot
betaalt voor de lompen 30

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

INFORMEER nu naar onze SPECIALE AANBIEDING; GELDIG TOT l JANUARI.

Dr. C. A. GERKESTRAAT 99, tel. 2294

KERKSTRAAT 26

Telefoon 20085, Haarlem

RIJSCHOOL TOLLENS

Autorijschool *Weltevreden1

Belangstellenden kunnen zich hiervoor schrif telijk of mondeling opgeven.

KAPSTER komt bij u aan
huis, permanent v.a. ƒ 10,-.
Bel 020-122851

Autorijschool K. OFFENBERG

Voor
uw vitrage,
cretonne, kleedjes, lopers enz. enz.
en al uw bedrijfskleding en manufacturen naar het van ouds bekende
adres:

dat 20% korting op alle
stoomgoederen
permanent wordt gegeven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

Telefoon 2653

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Ziet onze showroom

Burg. Enr-elbertsstraa 64, tel. 2914

KEIJSER

SCHILDERSBEDRIJF

Burg. Engelbertsstraat 54, telefoon 2562
Grote Krocht 23boven, telefoon 4513
Gevestigd 1879
—
Glasverzekeringen

J. KEUR
WIST U

Autoverhuur Zandvoort

Vakkundige*en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Als extra reclame:

7 bitterballen
voor f 1,00

Nog deze week in uw bezit.
Huur vanaf ƒ 5,50 per week.
VELO ook voor centrifuges, koelkasten, gasfornuizen, kolen- en oliehaarden, tv, radio's, meubels,
vloerbedekking enz. enz. Bezoek ons filiaal
VELO, Grote ,Markt hoek Jansweg Haarlem,
tel. 10117 of laat u voorlichten door onze vertegenwoordiger VELO, Zeestraat 37, Zandvoort
telefoon 4590.

Het moderne snelverkeer
stelt.hoge eisen
U OOK? Zo ja, neemt U dan les van een
gediplomeerd instructeur.

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER

Rijksgediplomeerd
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telef. 3792

Centrale verwarming-Oliestook
Centr. verwarming voor kolen, olie of gas

„TECHNISCH WERK"
J. H. BLASÉ, THORBECKESTRAAT 19
Telefoon 3270, Zandvoort

Medisch gediplomeerd
Haarlemmerstraat 46
Telefoon 3989

Vlug, netjes en
goed,"
als Dannenburg
het doet

Schoenenreparatie

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend
offerte

maakt
H ARM S
Zuiderstraat 8, telef. 2740.

Binnenwerk, buitenwerk, muurwerk

Haltestraat 24, telef. 3201
Ook 's avonds geopend.
OUDEJAARSAVOND
NA 7 UUR GESLOTEN.

VELO wascombinaties

Wij geven werkelijk
de hoogste waarde!
Lompen 30 et, kranten en plat karton 7 et, druk
5 et, tapijt 7 et, gonje en gewatt. deken 10 et,
bedvullmg 7 et, bedveren 25 et, alles per kg. Herenschoenen 25 et, kinderschoenen 15 et p. paar.
Verder metalen: roodkoper 175 et, geelkoper 120
et, aluminium 80 et, lood 50 et, zink 40 et p. kg.
WIJ RIJDEN elke DINSDAG in ZANDVOORT.
Zaterdags tot l uur geopend.

GEBR. DE JONG V.H. E. KLOK
Bakenessergraeht 93, tel. 16261, Haarlem

De rijschool met het grootste percentage D I R E C T G E S L A A G D E N
Erkend N.B.A. en Rijksgediplomeerd!

Thans ook vrachtauto

Wij garanderen u een rustige en beschaafde rij-opleiding met gratis trehorie en gratis halen en brengen en
100% succes. Reeds velen gingen u voor. Doe
als zij en meldt u nog heden aan om teleurstelling te voorkomen. Ook voor spoedopoedopleidingen zijn wij het aangewezen adres.

Meteorologisch jaaroverzicht
1963 koudste jaar sinds 1879
Alleen april en november warmer dan normaal.
De winter van 1962/1963 heeft historie weten te maken en was op één na de koudste van de laatste twee en een halve eeuw. Ook de lente en de zomer bleven kouder
dan normaal met als gevolg, dat het klimatologische jaar (winter-voorjaar-zomer-herfst) van 1963, met in De Bilt een etmaalgemiddelde van 7.7 gr. C in
de laatste 100 jaren alleen in 1879 met 7.9 gr. C. kouder is geweest.
Vooral augustus en november waren
natte maanden, maar de winter bleef
droog. De hoge sneeuwbergen waren meer
een gevolg van de sneeuwstormen dan van
het aantal centimeters sneeuw dat er viel.
Gemiddeld was 1963 over het gehele land
ongeveer 20 tot 50 mm. natter dan normaal.
Alle drie wintermaanden waren zonnig
met een totaal overschot van 90 uren zon,
maar de lente gaf een tekort van 103 uren,
de zomer van 100 en de herfst een tekort
van bijna 40 uren zon, zodat De Bilt in
totaal op 1420 uren m 1963 kwam, hetgeen 152 uren minder is dan normaal.
Globaal kan worden gezegd, dat 1963
in weerkundig opzicht ver onder de maat
is gebleven met teveel koude maanden, te
weinig zon. Als bijzonderheid kan nog
worden opgemerkt, dat de periode van de
„bouwvakvakantie" nog tot het allerbeste
deel van het gehele jaar heeft behoord.
Zeldzame winter.
De winter begon al vroeg. Op Sint Nicolaas 1962 werd al tien graden vorst gemeten, hetgeen na 1933 niet meer was voorgekomen op deze datum. Tweede Kerstdag was in december, met een minimum
van —14.5 gr. C. te Haamstede, de koudste
dag. Het oudejaar sloot af met een

meten. Gemiddeld over het gehele land
viel er 15 mm neerslag tegen normaal 49
mm. De Bilt registreerde 86 uren zon, hetgeen 17 uren meer was dan normaal. Het
was een verademing, dat eind februari het
kwik 's middags weer 3 tot 5 graden boven
het vriespunt kwam. Een winter, zoals
maar hoogst zelden in ons land werd
waargenomen, met een overschot van 90
uren zon.
Koude mei.
De lentemaand, maart, ging zeer koud
van start. Op 3 maart werd in Spijk (Gr.)
nog —17.6 gr. C gemeten, maar na 4
maart verdween de winter en ook de
sneeuw als sneeuw voor de zon. De temperatuur steeg en de winter verdween rustiger dan menigeen had durven hopen.
Over het gehele land werd gemiddeld 58
mm neerslag gemeten (normaal 42 mm).
Oldebroek kwam met 80 mm aan de kop.
Opmerkelijk koud was de laatste dag van
maart toen het kwik nergens boven 5 graden kwam. Het tekort aan zon kwam in
De Bilt op 37 uren.
April heeft zich gunstiger gedragen. Iets
te weinig zon en iets warmer dan normaal.
Op 22 april werd in Zuid-Limburg al 22
graden gemeten. De Paasdagen waren bijzonder slecht, ondanks de profetie van
kapper Flink, die had gezegd: „Paasweer
dat zit wel snor", Koninginnedag, f30
april) was een zonnige en. mooie lentedag.
Er is flink wat gegroeid in april en het
zou zelfs een voorspoedige lente zijn geworden, wanneer mei niet zo koud was gebleven.
Behalve veel te koud werd mei ook een
sombere maand met een tekort van 49
uren zon. Eerst de laatste drie dagen van
de maand brachten zomerweer met op 31
mei in het Zuiden 28 graden. Op 10 mei
kwam er zware nachtvorst voor, zodat de
IJsheiligen goed op tijd waren. In haar
geheel een koude lente met een tekort van
100 uren zon.

juni) waren te koud en ook wat regenachtig. Echter, de eerste helft van juni
heeft geen regen van betekenis gebracht.
De tweede helft was wel regenrijk, vooral
in Brabant en Zuid-Limburg. Deurne
kwam met 142 mm bovenaan te staan. Er
viel slechts 30 mm op Schiermonnikoog.
Maastricht noteerde de natste juni van
deze eeuw. Gemiddeld ook iets te koud
was De Bilt met een tekort van 22 uren
zon.
Het grootste deel van juli was te somber, vooral de eerste helft, die ook te koud
bleef. Zeer zwaar waren enkele onweersbuien op l juli, waarbij in Kollum (Fr.)
57 mm regen viel. Gemiddeld over het gehele land was juli geen natte maand met
54 tegen normaal 77 mm regen.
Op 22 juli werd in Zuid-Limtaurg op een
tropische dag 31 graden gemeten. Zulke
dagen zijn echter zeldzaam gebleven. De
bouwvakkers, die van 20 juli tot 5 augustus met vakantie waren, hebben, het bijzonder goed getroffen. Zij kregen meer dan
120 uren zon en weinig regen. Het was
strikt genomen de beste periode van de
gehele zomer.
Augustus heeft het met zomerweer nauwelijks 5 a 6 dagen kunnen volhouden.
Toen brak een periode met zeer veel regen
aan en van strand- en vacantieweer is
vrijwel geen sprake ~meer geweest. Op 2
augustus werd in het Zuiden nog 33 graden gemeten. De Bilt kreeg een tekort van
76 uren zon en gemiddeld over het gehele
land viel er 131 mm regen tegen normaal
82 mm. Uitzonderlijk veel regen kreeg
Zeeland, bijna record-nat met te Wissenkerke 223 mm regen. Alleen op 28 augustus werd daar een dagsom van 68 mm
regen gemeten. In zijn geheel toch een
wat teleurstellende zomer, die aan de koude kant bleef, een tekort van, 100 uren zon
opleverde met in De Bilt zeven tegen normaal negentien zomerse dagen met een
maximum boven 25 gr. C.

sneeuwstorm. De meeste neerslag (144
rnm) viel in Vaals, de minste (57 mm) te
IJsselmuiden. In De Bilt werden 33 uren
meer zon dan normaal gemeten.
Zutd-Limburg kreeg 13 sneeuwdagen tegen Den Helder vier. Gemiddeld over het
gehele land viel 88 mm tegen 61 mm neerslag normaal.
Nieuwjaarsdag was zeer koud en door de
harde wind waren velo wegen geblokkeerd
door sneeuwval. Bar veel sneeuw is er de
hele winter niet gevallen, maar het is
voornamelijk de harde en droge Oostenwind geweest, die sneeuwbergen veroorzaakte. De laagste temperatuur meldde
Joure op 18 januari toen het kwik tot
—20.8 gr. C. daalde. Gemiddeld over het
gehele land gaf januari 19 mm neerslag
tegen normaal 64 mm.
Op Terschelling viel slechts 5 mm. Op
13 a 15 dagen viel er wat sneeuw. De Elfstcdentocht (19 januari) kenmerkte zich
door zeer koud winterweer en zaterdag 20
januari was wel de meest Syberische dag
met een Oosterstorm en strenge vorst. In
De Bilt scheen de zon 40 uren ineer dan
normaal.
Warme november.
Ook in februari duurde (Piet Flink had
De stille hoop op een nazomertje ging
het al voorspeld!) de winter voort. De Augustus slecht.
laagste temperatuur van —19.2 gr. C werd
Het zomerse weer van eind mei duurde ook in rook op. Alleen in het midden van
op 25 februari op het vliegveld Eelde ge- niet lang, want de Pinksterdagen (2 en 3 de septembermaand kwam nog een korte

LUXE VERHUUR
Voor langere termijn, speciaal tarief
ZANDVOORT, TELEFOON 2294
Dr. C. A. Gerkestraat 99

HAARLEM:, TELEFOON esese
Soendastraat 34

periode voor met op 17 september in Venlo
een maximum van 28 graden. Eind september bracht al een paar koude nachten
met plaatselijk lichte nachtvorst. Veel regen viel er vooral in Noord- en Zuid-Holland en Friesland. Kolhorn kwam met 132
mm bovenaan, Schinnen (Zuid-Limburg)
bleef met 27 rnm het droogst.
October is een wat te sombere herfstmaand geworden, maar alleen op de Waddeneilanden (Terschelling 103 mm) véél
te nat. Op 20 october steeg het kwik in
Limburg nog tot boven 21 graden, maar op
30 october werd lichte vorst gemeten. In
De Bilt een tekort van bijna 20 uren zon.
In de nacht van 7—8 october werd in
Twente al 2 graden vorst gemeten.
November was een zeer warme maand.
Slechts driemaal in de laatste honderd jaren was november iets warmer. De eerste
vorstdag in De Bilt kwam op 27 november,
hetgeen na 1883 niet meer zo laat was geweest.
In de derde week dienden zich twee.
zware stormdepressies aan, met een windstoot in Den Helder van 140 kilometer per
uur. Overdag was het na 1899 niet meer
zo warm gebleven in de slachtmaand. Het
was met april de enige maand van het
jaar, die warmer dan normaal verliep.
Er viel veel regen, waarbij IJmuiden tot
bij 150 mm kwam. De maand besloot met
rustig en mistig weer.
Een groot verschil met een jaar daarvoor, toen wij in november al heel wat kou
hadden geleden en ook de eerste sneeuw al
hadden geveegd.

Watergetijden
HW
jan.
5 7.53
6
8.42
7
9.37

LW

HW

LW

3.30 20.18 16—
4.00 21.09 16.30
5.00 22.07 17.30
8 10.3ë
6.- 23.13 18.30
9 11.43
7.- 24.21 19.30
10
0.21
8.- 12.48 20-30
11
1.23
9.30 13.43 21.30
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
12.00-18.00
12.30-19.00
13.30-20.00
14.30-21.00
15.30-22.00
4.30-10.30
5.30-11.30
Mije KCzn

